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KREMLIUS KLAIDINK VAKARUS ALTo Delegatai pas Eisehoweri
MASKVA. — Tuoj po Stalino 

minties Malenkovo vadovaujami 
Sovietų Rusijos diktatoriai savo 
santykiuose su Vakarų pasauliu 
pasirinko naujų tarptautinio ben- 
drabiavimo liniją. Po to, kai per 
Stalino laidotuves Malenkovas pa
reiškė apie tai, kad Rytai ’gali ben
dradarbiauti su Vakarais, sistem
ingai pradėjo rodytis Vakarų so
stinėse iš Kremliaus balkonų pa
leidžiami “taikos karveliai”. Kovo 
15 d. Malenkovas pareiškė, kad 
tarp Rytų ir Vakarų visos prob
lemos gali būti išsprendžiamos pa
sitarimais. Kovo 17 d. Sovietai 
paskelbė, kad jie atidaro jau seniai 
uždarytą susisiekimui Berlyno-Va- 
karų Vokietijos kanalą. Kovo 18 d. 
užsienio minister is Molotovas pa
reiškė, kad britų piliečiai laikomi 
šiaurės Korėjoje bus paleisti. Ko
vo 19 d. Sovietai pasiūlė pasitari
mus dėl orinio susisiekimo viršum 
Vokietijos ir netrukus šiuos pasi
tarimus su Britais pradėjo, po 
kelių dienų kviesdami prie jų prisi
dėti ir kitus Vakarų didžiuosius. 
Kovo 27 d. Sovietų vyriausybė 
sutiko įsileisti 10 amerikiečių žur
nalistų ir suteikė jiems įvažiavimo 
į Sovietų Rusiją vizas. Tą pačią 
dieną užsienio ministeris Molotov
as pažadėjo tarpininkauti, kad iš 
Šiaurės Korėjos būtų paleisti in
ternuotieji Anglijos ir Prancūzijos 
civiliai asmenys. Kovo 28 d. Šiau-

JAV ir Vokietijos susitarimas
VAŠINGTONAS. — Pereitą sa

vaitę Vakarų Vokietijos kancleris 
buvo nuvykęs į Vašingtoną, kur jis 
tarėsi su prezidentu Eisenhoweriu 
ir vadovaujančiais JAV politikais. 
Po užtrukusių tris dienas pasitari
mų buvo išleistas bendras komuni
katas, kuriame teigiama, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės įsiparei- 
gojo: —

(1) Teikti karo priemones Euro
pos Gynybos Bendruomenei 
ir tuo prisidėti prie Vokieti
jos kontingentų aprūpinimo, 
kai bus ratifikuota Europos 
Gynybos Sutartis;

(2) Svarstyti, kaip pagerinti 
Berlyne ekonomines sąlygas 
investacijomis ir kitais bū
dais;

(3) Persvarstyti sunkią Vakarų 
Vokietijos naštą, kurią su
kelia pabėgėliai iš komunis
tinės Vokietijos ir iš jos už- 
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yės Korėjos vyriausybė priėmė 
UNo kreipimąsi, kad būtų pasi
keista sergančiais karo belaisviais. 
Kovo 30 d. kom. Kinija pasiūlė 
toliau tęsti sustojusias Korėjos 
taikps derybas, užakcentuodama, 
kad nenorintieji grįžti į savus 
kad nenorintieji grįžti į savus kraš
tus būtų perduodami neutraliam 
kraštui, kuris būtų atsakingas už 
tolimesnį jų laikymą. Kovo 31 d. 
Sovietų Rusija sutiko ir nesiprieši
no, kad generaliniu UNo sekretori
um būtų išrinktas vakariečių pa
siūlytas Švedijos atstovas. Bal
andžio 4 d. Sovietų Rusijos vidaus 
reikalu ministerija pranešė, kad 
suimtieji prieš kurį laiką deryni 
Sovietų gydytojai paleidžiami, nes 
jie buvę neteisingai apkaltinti; 
kartu pranešta, kad neteisinga^ ju
os apkaltinusieji Sovietų pareigū
nai yra suimti. Balandžio 8 d. po 
trumpai ir lengvai trukusių dery
bų komunistai pranešė sutinką pa
leisti per 600 sergančių sąjungi
ninkų karo belaisvių, tuo tarpu 
kai sąjungininkai pranešė, kad jie 
esą pasiruošę paleisti apie 5800 
sergančių komunistų karo belais
vių.

Vakariečių spaudos pavadintoji 
Malenkovo “taikos ofenzyva” išš
aukė visame Vakarų pasaulyje di
delio nusistebėjimo ir įvairiau
sių aiškinimų Churchillis,
Edenas ir kiti Vakarų politikai

VAKARŲ VOKIETIJOS KANC
LERIS ADENAUERIS LANKĖSI 
VAŠINGTONE IR TRIS DIE
NAS TARĖSI SU JAV PREZI
DENTU GENEROLU EISENHO
WERIU. — SUSITARTA SVAR
BIAIS KLAUSIMAIS. — PRO
TINGAS ĮSPĖJIMAS TRUMPA
REGIAMS.

nugario;
(4) Peržiūrėti statusą tų karo 

nusikaltėlių, kurie yra JAV 
sargybų žinioje;

(5) Traktuoti Vokietiją lygiai 
su kitomis Europos valstybė
mis sudarant gabenimų at
viromis jūromis sutartis;

(6) Grąžinti Vokietijai 350 lai
vų, kurie iš jos buvo paim
ti pokario reparacijomis.

Toliau komunikate prezidentas 
Eisenhoweris ir Vakarų Vokietijos 

Sovietų “nuolaidas” pasitiko, kad 
ir atsargiai, tačiau su geromis 
viltimis. JAV prezidentas Eisen
howeris pareiškė, kad sovietinius 
taikos pasiūlymus reikia priimti 
taip, kaip jie yra pateikiami, kol 
nebus įsitikinta dėl jų nenuošir
dumo. Bendrai paėmus, Vakarų 
politikai, kad ir rezervuotai, tačiau 
gana palankiai pasitiko šiuos So
vietų taktikos pasikeitimus bei 
pasiūlymus dėl bendradarbiavimo 
ir daugis jų pradėjo tikėti, kad 
sudaromos sąlygos dėl jų išsiilgtos 
Korėjos taikos įgyvendinimo ir net 
dar daugiau — dšl užbaigimo 
šaltojo karo. Ypačiai didelio pasi
tikėjimo Sovietų taikos ofenzyvos 
nuoširdumu pastebėta stikliniuose 
Jungtinių Tautų Organizacijos rū
muose. čia reikšmingu dalyku pa
laikyta net ir Višinskio šypsena, 
kai jis pirmą kartą po Stalino 
mirties nusišypsojo.

Būdinga pastebėti tai, kad pasi
pylus Malenkovo “taikos ofenzy
vos” dovanoms, JAV biržose smar
kiai krito kai kurios akcijos, susi
jusios su ginklavimo reikalais.

Rimtieji vakariečių spaudos šal
tiniai Malenkovo “taikos ofenzy
vą” komentavo labai nepalankiai, 
pareikšdami, kad tai yra nauja 
sovietinė apgaulė, siekianti sumai
šyti Vakarų pasaulio kortas ir su
silpninti jų bendrai organizuojamą 
gynimąsi.

kancleris Adenaueris —
(1) Įspėjo dėl betkurio Vakarų 

budėjimo, vieningumo bei 
pajėgumo atslūgimo akivaiz
doje Sovietų taikos ofenzy
vos;

(2) Kvietė naująją Sovietų Rusi
ai jos vyriausybę įrodyti jos 
gerą valią, leidžiant Sovie
tų okupuotoje Vokietijos da 
lyje tikrai laisvus rinkimus 
ir grąžinant deportuotus vo
kiečius bei karo belaisvius, 
šiuo metu esančius Sovietų

rankose;
(3) Pareiškė, kad nebūtų sunku 

išspręsti Vokietijos susivie
nijimo problemą taikingo
mis priemonėmis ir pagrin
džiant tokį sprendimą laisvu
ir demokratiniu pagrindu;

(4) Ragino skubų Europos Gyni
mo Sutarties ratifikavimą 
ir greitą susitarimą dėl Saa- 
ro srities.

Duobkasiai Taikos Atmosferoje
VAKARŲ VOKIETIJOJE ATI Vokietijos vice-kaneleris F. Blue- 

DENGTA DIDŽIAUSIA POKA
RIO ŠNIPŲ ORGANIZACIJA

BONNA. — Per. penktadienį 
Vakarų Vokietijos vice-kencleris 
pranešė, kad vokiečių policija ati
dengė didžiausią ligi šiol šnipų or
ganizaciją, kuriai vadovavo Sovie
tų armijos karininkai, šnipų orga
nizacija buvo prisidengusi “Eko
nominio ir Politinio Tyrimo Insti
tuto” vardu. Per vieną naktį suim
ta daugiau kaip 35 asmenys. Lau
kiama, kad areštų bus kur kas dau
giau. šnipų organizacija veikė So
vietų Rusijos naudai. Nemaža šni
pų veikė prisidengę ir įvairių firmų 
vardu, kurios legaliai arba nelega
liai prekiavo su Rytais. Manoma, 
kad suimtieji šnipai bus teisiami 
Aukščiausiojo Teismo Karlsruhe. 
Apie šį įvykį pranešdamas, Vakarų

Pastaruoju laiku Lietuvos lais-, 
vės byloje tenka atžymėti visą 
eilę reikšmingų įvykių. Per JAV 
prezidento rinkimus pirmą kartą 
JAV istorijoje Lietuvos ir kt. pa
vergtųjų kraštų išlaisvinimo klau
simas buvo įtrauktas į rinkiminę 
abiejų partijų programą. Netru
kus po to Eisenhoweris, išrinktas 
prezidentu, dar kartą viešai ir ofi
cialiai patvirtino savo patikinimus, 
duotus per rinkimus. Vasario 16 d.

DIDINGAS EUCHARIS- 
. TINIS KONGRESAS .

Pereitą šeštadienį prasidėjęs 
Sydnejuje Eucharistinis Kongre
sas australų spaudos plačiai atžy
mimas, kaip istorinis Australijos 
įvykis. Ypačiai pabrėžiamas tas 
faktas, kad pirmą kartą Australijo
je yra susirinkę kartu trys kardi
nolai: kardinolas Gracias — Bom
bėjaus arkivyskupas, kardinolas 
Agagianianas — Armėnijos patri
archas ir kardinolas Gilroy — Syd- 
nėjaus arkivyskupas. Jau pirmo
mis kongreso dienomis kai kurios 
bažnytinės apeigos buvo atliktos su 
nuostabiu iškilmingumu ir puošnu
mu.
. KORUPCIJA IR GAN-.
DAI ARGENTINOJE .
BUENOS AIRES. — Per. ket- 

virtadienį Argentinoje nusižudė 
prezidento Perono asmens sekreto
rius Juan Duarte, neseniai mirusios 
prezidento žmonos Evos brolis. Jis 
buvo laikomas įtakingiausiu žmo
gumi Argentinoje. Jis nusižudė ki
tą dieną po to, kai prezidentas Pe
ronas pranešė, kad jis yra paliepęs 
pravesti nuodugnų tardymą visų 
valstybės tarnautojų, pradedant 
juo patim bei ministeriais ir palai
psniui žemyn, kad būtų likviduoti 
besireiškią valstybės administravi
me korupcijos nusižengimai. Tok
sai tardymas jau pradėtas. Prieš 
trejetą dienų Juan Duarte buvo 
pasitraukęs iš savo posto. Nusižu
dėlis paliko prezidentui Peronui lai
šką, kuriame jis idealizuoja buvusį 
savo šefą ir nusiskundė neteisinga
is šmeižtais. Vakarų spaudoje daug 
spėliojama dėl šios savižudybės. 
Vieną dieną anksčiau prieš Duarte 
nusižudymą prezidentas Peronas 
kalbėjo į Argentinos tautą, nusis- 
kųsdamas dėl sklindančių gandų, 
kad velionė jo žmona Eva buvusi 
turtingiausia pasaulyje moteris. 
Prezidentas priminė, kad jos testa
mento vykdymas parodė, kad ji ne
paliko didsnio turto, o ir tą patį ji 
paliko tiems patiems žmonėms, ku
rie dabar šmeižia ir juodina ją.

cheris pastebėjo, kad Vakarų Vo
kietijos gyventojai dabar turės pro
gos giliai įžvelgti į komunistų pa
vojų. Vice-kancleris užakcentavo 
tą faktą, kad visa tai vyko tuo me
tu, kai Sovietų Rusija trimitavo 
taiką. Tokie reiškiniai parodo, kad 
Vakarų Vokietija negali atsisaky
ti nuo savo budrumo, — įspėjo vi
ce-kancleris Bluecheris.

NAUJAS UNO GEN. 
SEKRETORIUS

NEW YORKAS. — Visiškai ne
lauktai Sovietams nesipriešinant, 
Saugumo Taryba nominavo gen. 
sekretorium Švedijos atstovą Dag 
Hamonarskjoeld. Visuotinis UNO 
susirinkimas jo išrinkimą patvirti
no.

JAV PARLAMENTUI SIŪLO 
SVARSTYTI 1940 M. “RINKI

MUS” LIETUVOJE.

šiemet JAV parlamento ir JAV 
vyriausybės sluogsniuose buvo taip 
pat atžymėta su retu palankumu. 
Ta proga JAV užsienio politikos 
vairininkas, valstybės sekretorius 
Dulles, pareiškė savo simpatijas 
persekiojamai lietuvių tautai ir 
drauge užtikrino, kad JAV nepri
pažins Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
kraštų smurtu ' įvykdytos okupacL 
jos, pabrėždamas, kad išlaisvini
mas vis tiek ateis.

Vasario 16-ji buvo taip pat su 
retu užuojautos lietuvių tautai 
simpatijų pareiškimu paminėta ir 
JAV parlamente. Tam tikslui bu
vo skirta visa valanda laiko, savo 
sveikinimus ir linkėjimus lietuvi
ams pasakytomis kalbomis parei
škė 9 senatoriai ir 19 atstovų rū
mų nariai, o apie 100 jų ta proga 
padarytus pareiškimus su gražiau
siais linkėjimais Lietuvai ir lietu
viams įtraukė į oficialų “Congres
sional Record”. ALTAS su LAICu 
išsiuntinėjo JAV politikams, parla
mentarams, įžymiems veikėjams, 
spaudai Harrisono “Lithuania’s 
Fight for Freedom”. Gautosiomis 
žiniomis, JAV prezidentas Eisen
howeris, galingiausios pasaulyje 
valstybės’galva, kovo 26 d. priė
mė ALTO deleghiciją, kuri JAV 
lietuvių vardu paprašė prezidentą 
užtarti persekiojamą Lietuvą ir 
visa daryti, kad Lietuvos gyvento
jų sunki buitis būtų palengvinta. 
Delegacija atkreipė prezidento dė
mesį ypač į tris dalykus:

1) kad jis su JAV vyriausybe 
paremtų mūsų pastangas iš
laisvinti Lietuvą,

2) kad būtų imtasi reikalingų

žygių Lietuvos bylai paremti 
Jungtinėse Tautose ir

3) kad JAV kongresas ištirtų 
1940 metų “rinkimus” Lietu
voje, kuriais buvo suklastota 
Lietuvos gyventojų valia.

Lietuviams pavyko suorganizu
oti stiprią delegaciją. Visiems jos 
dalyviams prezidentas Eisenho- 
weris parodė didelę simpatiją. 
Ypač šiltai prezidentas sutiko pra
šymą, kad JAV parlamentas ištir
tų vad. “liaudies seimo rinkimus”, 
ir paprašė atstovų narį Kersteną, 
kuris buvo atvykęs drauge su dele
gacija, palaikyti reikalingą kon
taktą su valstybės sekretorium 
Dullėsu. Kerstenas yra taip pat pa
sižadėjęs tuo reikalu imtis žygių 
JAV parlamente. Prezidentas ta 
proga pakartojo savo nusistatymą, 
paskelbtą pavergtųjų tautų rei
kalu prieš rinkimus, ir pažymėjo, 
kad vyriausybė pereiną į laisvini
mo politiką. Prez. Eisenhoweris 
ypač šiltai atsiliepė apie tremtini
us lietuvius, kurie jam padarė la
bai gerą įspūdį, kaip didžiai kultū
ringi, drausmingi, nepalaužti. Ne
abejojama, pažymėjo, kad tokie 
žmonės Verti paramos.

Amerikos Balsas po priėmimo 
kovo 26 d. perdavė lietuviškojo 
skyriaus vedėjo K. Jurgėlos pasi
kalbėjimą su delegacijos vadovais 
L. šimučiu ir D®. P. Grigaičiu 
tiesiai iš Vašingtono. Ta pačia 
proga buvo radijo bangomis^ taip 
pat perduoti ALTO įvardu i Velyki
niai sveikinimai Kenčiančiam ir 
Kovojančiam Kraštui su viltimis, 
kad Lietuva bus išlaisvinta ir kad 
Kraštas, tiek iškentęs, nepalūžtų 
ir toliau. Santykius su JAV vyri
ausybės sluogsniais, be tiesioginių 
veiksnių, palaiko įtakingi lietuvių 
veikėjai A. Olis, Trečiokas, LAICo 
vedėja M. Kižytė ir kt. — E.

Ai®KUPUOTOJE
W LIETUUQ7E

Vokiečių žurnalas “Quick” šių 
metų kovo mėnesio numeriuose 
plačiai pavaizdavo aprašymais ir 
nuotraukomis grįžusio į Vakarų 
Vokietiją tūlo Guentherio Parnitz- 
kės išgyvenimus Lietuvoje. Parni- 
tzke, įsūnytas veterinarijos gydy
tojo Kornilovo, gyveno ilgesnį lai
ką netoli Vilniaus, Raslejoje. Žur
nale vaizdžiai pavaizduota, kaip 
lietuviai prievarta buvo 
suvaryti į kolektyvinius ūki
us, kaip jie priešinosi. Lietuvių 
deportacijos pavaizduotos būdinga 
nuotrauka. Kaip G. Parnitzke 
teigia, Lietuvoje yra daug partiza
nų, kurie veda su okupantais kietą 
kovą. Ir jis, Parnitzke, keletą kar
tų susidūręs su partizanais. Kartą 
buvęs jų net apsuptas, tačiau par
tizanai nei jam, nei .jo patėviui 
veterinoriui niekio blogo nedarė, 
nes laikė juos gerais žmonėmis it* 
padedančiais jų gyvuliams. Parti
zanų eilės ypačiai pagausėjusios, 
kai prasidėjo žmonių varymas į. 
kolchozus. Ūkininkai, užuot ėję į 
kolchozus, stojo į partizanų eilės. 
Okupantai su suimtais partizanais 
elgiasi nepaprastai žiauriai. Dažni
ausiai jie viešai esti sušaudomi, 
čia žurnalas “Quick” aprašo vie
ną būdingą epizodą, kaip tai buvę 
įvykdyta prie G. Parai tzkes akių. 
— Kartą rusai atvežė į vieną mies
telį du seno amžiaus sukruvintus 
valstiečius ir mergaitę su berniu
ku. Tai pamatę, lenkai ir lietuviai

iš prekyvietės tuojau dingo. .Vie
nas rusų kareivių nušovė vieną 
iš tų valstiečių šūviu į pakaušį; 
taip pat buvo nušautas ir antrasis 
ūkininkas. Rusai nušovė ir mer
gaitę, kuri buvo nepaprastai graži, 
o galiausiai — ir berniuką. Nė 
vienas iš šaudomųjų partizanų 
nepratarė žodžio. Net ir daug ru
sų, mačiusių šią egzekuciją, nusisu
ko į šalį, kai buvo žudoma mer
gaitė ir berniukas. Sušaudytieji 
partizanai buvo palikti gulėti ant 
šiaudų. Rytojaus dieną lavonai bu
vo, išrengti, suversti į vežimą ir 
išvežti kur į mišką, kol juos susi
rado giminės ir kaip reikiant pa
laidojo.

Toliau žurnale pavaizduojama, 
kad rusai saviesiems turi okupuo
toje Lietuvoje ne tik specialias 
rusiškas mokyklas, bet ir savas 
krautuves, kaip nacių laikais. 
Krašte jaučiama apdaro, maisto, 
kuro stoka, Pabaigoj aprašyta, 
kaip G. Parnitzke galų gale po 
įvairių nuotykių pateko į Berlyną. 
Straipsnio autorius nelaiko savęs 
jokiu didvyriu, tiktai sakosi patei
kęs iškarpą iš savo gyvenimo, 
kuri, kiek ji kalba apie įvykius 
Lietuvoje ir jos okupaciją, tik dar 
vienu liudijimu akivaizdžiai pat
virtina ankstyvesnius tremtinių 
teigimus.

1



MŪSŲ PASTOGE

KAIP BUS GINAMA EUROPA
Spaudoje ar per radijus dažnai 

girdime pranešimų apie NATO 
konferencijas, pasitarimus, planus, 
vykdomus oro, jūrų ar žemyno 
manevrus ir pan. Kaip iš ti
krųjų yra: kiek yra pažengusi 
Vakarų gynyba, kas daroma realiai 
bolševikų grėsmei atremti? Tai 
vis klausimai, kurie rūpi ne tik 
tremtiniams, bet ir vokiečiams su 
kitais Vak. Europos gyventojais, 
bijančiais bolševikinės invazijos. 
Šiuo metu, kaip pažymi vokiečių 
spauda, eina kova dėl Europos 
ateities. Tai likiminis jos klausi
mas. Jei patys europiečiai neno
rės gintis, tai ir amerikiečiai ne
galės jų kaip reikiant nuo invazi
jos iš Rytų apsaugoti. NATO 
gynybinis pajėgumas nuolat auga 
ir tvirtėja. Tai gali geriausiai įsi
tikinti ir patys gyventojai Pfalzo 
krašte, kur iš žemės dygsta aero
dromai, kareivinės, stovyklos, pra
timų aikštės. Visa Vak. Europa 
suskirstyta į 2 pagrindines sritis: 
Base Section, esančių vakarų Pran
cūzijoje prie Bordeaux ir La Roc
helle, ir Advance Section, apiman
čių Pareinį prie Liuksemburgo su 
Metzu, Kaiserslauternu ir kt. vie-

Lietuviai kursis savose 
sodybose

Kaisersleuterno lietuviai, kurių 
ten yra apie 200 ir kurių dauguma 
dirba amerikiečių darbo kuopose, 
imasi žygių susiburti į lietuviškas 
sodybas. Tuo reikalu kun. B. Lubi
nas Šiomis dienomis lankėsi pas 
Kaisersleuterno miesto burmistrų, 
kurio jis buvo maloniai priimtas. 
Jam pažadėta, kad miestas tam rei
kalui perleis palankiomis sąlygomis 
lietuviams sklypą.

Tiriamos galimybės, kaip geriau
siai sutelkti šiam tikslui reikalisgų 
lėšų. Kaisersleuterne yra geros dar
bo sąlygos ir neabejotina, kad, vie
tos lietuviams pradėjus čia statytis 
savas sodybas, prie jų prisijungs 
daug lietuvių ir iš kitų vietovių.

tovėmis. Yra dr trečioji pagalbinė 
linija, einanti-iš Livorno Italijoje 
per Austriją į Muncheną. Pran
cūzija sudaro tik vieną etapų viso
je gynybos sistemoje. Pati' sistema 
yra tiesiog milžiniška ir apima 
visų eilę įtvirtinimo taškų, aviaci
jos bazių, šaudmenų, pakaitos da
lių ir maisto sandėlių. Ji yra su
bordinuota SHAPE, vyr. NATO 
pajėgų Europoje vadovybei (SHA
PE yra santrumpa iš Supreme 
Headquarter Allied Powers in Eu
rope). Jai nuo 1952 m. birželio Id. 
vadovauja gen. Ridgway. Jos teri
torija siekia • nuo Nord Capo iki 
Viduržemio jūros ir yra sritiškai 
padalinta į 3 ruožus: šiaurės Eu
ropą, vidurio ir pietų Europą. 
NATO koalicinės armijos apara
tas ir jo struktūra yra palyginti 
gana komplikuoti. Vyriausioji 
SHAPE būstinė yra prie Rocqu- 
encourt, netoli Versalio. Iš čia 
vykdomos gen. Ridgway ir jo gen- 
ralinio štabo šefo Gruentherio dire

ktyvos. Atlanto pajėgų generalinį 
štabą sudaro 12 tautybių apie 
400 karininkų, tarp kurių nėra tik 
portugalų ir Islandijos atstovų. 
Dar prie Eisenhowerio buvo įkur
ta NATO gynybos akademija, 
turinti paruošti vadus įvairiems 
komplikuotiems uždaviniams įvyk
dyti. Fontainebleau miške, 50 km 
į pietus nuo Paryžiaus, yra įsi
kūrusi vyr. Centro Europos žemy
no, oro ir jūros pajėgų būstinė sū 
marš. Juinu, gen. Norstadu ir adm. 
Jaujard’u. Kol kas vyriausių va
dovybę visoj Europoje į savo ran
kas yra suėmęs gen. Ridgway, bet 
netrukus dalį savo pareigų jis 
perleis marš. Juinui.

Kai Santarvininkai 1945 -m. 
baigė Europoje karą, tai niekas ne
galvojo apie naują priešą, ir kiek
viena šalis savo vyr. būstines kū
rėsi ten, kur jų kariams atrodė 
patogiausia. Prancūzai pasirinko 
Baden-Badeną, amerikiečiai — 
romantiškąjį Heidelbergą etc. Bet 
paskui prasidėjo šaltasis karas. 
Tada britai Rheino armijos vyr. 
būstinę įkūrė Muenchen-Gladbache,

■ . ... ■- . • 
amerikiečiai fsitaisė netoli Paryži
aus,’ o aviacijos daliniai buyo.. per
mesti į nerodomus;.}'vakarus nuo 
Rheino. Toks elgimasis taktiškai 
teisingas. Kai pasirodė,' kad ame-
rikiečiams teikimą iŠ Bremeno 300 
km į pietus siųsti lygia greta su 
Sovietų zonos linija nėra protinga, 
nes kiekvienu momentu tokią lini
ją atkirsti yra labai lengva, visi 
tiekimo keliai 1950 m. pabaigoje 
buvo iš naujo pertvarkyti. - Dabar 
svarbiausioji tiekimo bazė yra 
įkurdinta Prancūzijoje prie Atlan
to pakraščių kur į Bordeaux ir 
La Pallice uostus prie La Rochelle 
visą laiką atplaukia ir iškraunami 
amerikiečių laivai. Aplink Borde
aux . miestą įtaisytos didžiulės 
medžiagų bazės: St. Sulpice 
iškraunamas benzinas lėktuvams ir 
sunkvežimiams, St. Jean d’Angely 
— radijams, siųstuvams ir kt., 
Fonthet vietovėje surikiuoti tūks
tančiai įvairiausios rūšies važme- 
nų, o Roohfort ir Periqueuz vieto
vėse stūkso tiesiog kalnai konservų 
dėžučių ir kramtomosios gumos. 
100 km. į pietus nuo Bordeaux yra 
įtaisytas milžiniškas karo šaudme
nų Capteux sandėlis, kur požemini
uose bunkeriuose arba šiaip palapi
nėse sukrauti tūkstančiai įvairiau
sių rūšių granatų, lėktuvų bombų, 
napalo sviedinių ir raketų.. Pri
reikus reikalingos medžiagos ir ge
rybės pasiunčiamos per Prancūziją 
į priekinį ruožų. Prie Kaiserslau- 
terno yra tiesiog iš žemių išdygęs 
ištisas kareivinių miestas, galįs 
sutalpinti 20.000 vyrų.

šitai teikimo, sistemai vadovau
ja iš savo vyr. būstinės Orleano 
mieste gen. / Youngas. Orleanas 
guli pusiaukelyje tarp pagrindinio 
ruožo ir priekinio., čia susisiekimas 
toks gyvas, jog prancūzai buvo 
priversti Bordeaux-Metzo ruože 
pastatyti neti trečią geležinkelių 
bėgių liniją. Pietų Vokietijoje ir 
Austrijoje stovintiems amerikiečių 
daliniams visas tiekimas pristato
mas iš italų Livorno uosto per 
Brennerį ir Semmeringą. Tačiau 
šioji tiekimo organizacija sudaro 
tiktai dalį visos NATO vad. In-

fra-struktūros. įvairios jos vienų 
su kita surištos radijo siųstuvų 
ir telefono tinklu, o orą erdvę seka 
visa eilė radaro stočių. Aviacijai 
yra pastatyti 24 aerodromai su 
betonu. išgrįstu lėktuvams pakilti 
keliu nuo_2,5 iki 3 km ilgio. Pran
cūzijos širdyje, Chateauroux mi
este, yra įtaisytos didžiausios Eu
ropoje lėktuvų dirbtuvės. Visų tų 
organizacijų amerikiečiai yra su
kūrę savo energija tiktai per pa
staruosius 2 metus, susidariusių 
išladų net 4/5 apmokėdami iš sa
vo kišenės.

. Šveicarijoje, Berno mieste, P. 
Haupto leidykloj išleistoj Fredo 
Simsono knygoj “Mes giname Eu
ropą” aprašoma, ką autorius pats 
savo akimis matė „lankydamas NA
TO būstinę Prancūzijoje. Joje pa
žymima, kad apie 20.000 amerikie
čių karių turi gyventi prancūzų 
žemėje. Ko amerikiečiai nori pran
cūzus išmokyti, tai pirmoj eilėj 
amerikietinio darbo tempo. Ame
rikiečių kariai pripažįsta, kad 
prancūzai nesugeba taip kietai dir
bti, kaip vokiečiai. Ir visa ap
linka Vokietijoje yra amerikieči
ams kur kas geresnė negu Pran
cūzijoje. Tuo tarpu kai kur pran
cūzai mėgina apyvartos mokesčiu 
apdėti net amerikiečių pinigais ap
mokamas ir jų teikiamas NATO 
karinėms pajėgoms gėrybes. E.

1953 m. balandžio 15 d.

MALENKOVAS—BALTIJOS
PAVERGIMO AUTORIUS

Vokiečių spauda pažymi, kad 
niekas • taip neapkenčia Vakarų 
pasaulio, kaip Malenkovas. Jis, 
kaip Stalino sekretorius, nuo 1947 
m. praktiškai valdė visų komu
nistų partijų. Buvusį vidaus reika
lų ministerį Kruglovą ir saugumo 
ministerį Merkurovų Malenkovas 
pasiėmė savo asmens apsaugai. 
Likvidavimo specialistai su Ivanu 
Serovu toliau valdo specialius da
linius ir operacines grupes, kurios 
priklauso tiesiogiai Kremliui ir 
turi įsakymų tuoj pat užgniaužti 
kiekvienų kieno nors mėginimų 
pasiglemžti valdžių. Ivanas Sero
vas šiandien vadovauja asmeninei 
Malenkovo apsaugai.

Vokiečių spaudoj taip pat atsa
koma į klausimų, kas faktiškai 
suprojektavo Pabaltijo užgrobimų. 
Tai padaręs ne Molotovas,. kuris 
pasirašė su Ribbentropu žinomųjį 
paktų, bet Malenkovas, anuometi
nis Stalino asmeninis sekretorius. 
Faktiškai to paties Malenkovo įsa
kymu buvo pradėtas ir Korėjos ka
ras. .

Malenkovo dešinioji ranka, vyk
dant Pabaltijo valstybių “valymus” 
ir trėmimus, buvo Ivanas Serovas. 
Tai buvo, bolševikų kalba sakant, 
“taikus Pabaltijo kraštų užėmi
mas” ir užtikrinimas juose sovieti
nio saugumo “visomis galimomis

priemonėmis”. Toliau iš; vokiečių 
spaudos -aprašymų aiŠkėj'a, kaMggį 
Lietuvoje ir kitur provokaciniu^/? 
sabotažo aktus, pagal iš ankstį. 
sudarytų planų, kad bolševikai tu$|||Lj 
rėtų bent išprovokuotų šiokį tokį 
pagrindų juos apkaltinti, prieš • 
Sovietų įgulas įvykdė patys pabal- > 
tijo kraštų komunistų partijų na
riai. Serovas 1940 m. savo vyri- 
ausiu būstinę buvo įsteigęs Rygoje. 
Patsai Malenkovas buvo atskridęs J 
i Ryga davinėti reikalingų instruk
cijų ir paspartinti suėmimus bei 
išvežimus. į

Būdinga, jog daug užsienio jsK
spaudos organų pripažįsta,, kad į
Sovietams pradėjus rodyti taria- 
mų nuolaidų ir noro švelniau 
šnekėtis, padėtis darosi dar ■-1
pavojingesnė negu dėl atvirų So- 
vietų grųsinimų, nes tuo būdu So- .jį
vietai savo propagandiniais pasiū- 
lymais nori užmigdyti laisvojo pa- •’
šaulio budrumų. Tai jiems patiems 
reikalinga, kad per tų laikų galėtų 
konsolduotis viduje ir sustiprėti. 
Pasikeitė tik Sovietų taktika, bet 
ne tikslai. Todėl Sovietų klausimo 
specialistai ir net toks prancūzų 
socialistų organas “Populaire” 
kviečia visus laisvę mylinčius bu
dėti dar daugiau negu iki šiol. —•

ELTA.VARGANOS DIENOS SIBIRE

— V. K. V. Inform.

Šiuo metu pasaulio mokslininkai i Brauno 
nesiruošia skristi tiesiog nuo že
mės į mėnulį arba planetas. Jie no
ri pirmiausiai tuščioje erdvėje “pa
kabinti” tarpstotį arba vieną dirb
tinį satelitą — žemės mėnulį. Jis 
tarnautų kaip koks lėktuvnešis er
dvės laivams sustoti, apsirūpinti 
kuru ir kitais reikmenimis, kad, ne
trukdant atmosferai, galėtų be kl
iūčių toliau keliauti. Ten tuščioje 
erdvėje nebėra oro pasipriešinimo 
ir jokios trinties. Žemės trauka juo 
toliau, juo yra mažesnė, kol paga
liau visai pranyksta. Taigi ten ju
desiu įvesti kūnai inercijos dėka 
gali amžinai judėti be varomosios 
jėgos. Sunkiausioji kelio dalis erd
vės laivams bus prasiplėšti pro že
mės atmosferą ir pasiekti tarpsto- 
tį.

Erdvės tarpstočiai įrengti jau yra 
pagaminti keli atbaigti projektai. 
Vieną tokį projektą pagamino dr. 
Braun JAV-bėse, kiti du yra paga
minti dviejų vokiečių, kurie abu gy
vena Vokietijoje, — tai buvęs 
Peenemiundės specialistas inž. 
Hoeppner ir Stuttgarto mokslinin
kas Koelle. Visi trys projektai sa
vo pagrinduose ir apskaičiavime 
maždaug atitinka vienas kitą, ski
riasi tik formomis ir dydžiais.

Tokią, tarpstotį, lyg Damoklo kar
dą, ruošiasi užkarti ant mūsų galvų 
ir Sovietų Rusija. Prieš kelis mė
nesius sovietų mokslininkas ir 
Maskvos karo akademijos narys 
Dr. M. K. Tikhonravov viešai pas
kelbė, kad sovietai, vokiečių moks
lininkams talkininkaujant, yra įga
linti pasistatyti planetinius laivus 
ir tuščioje erdvėje įrengti erdvės 
laivams tarpstotį. Be to, Dr. Tik
honravov pridūrė, jog jis manąs, 
kad, gal būt, sovietai šioje srityje 
yra pralenkę amerikiečius. Sovie- 
tų-.projektas nežinomas, bet galima 
manyti, kad einama ta pačia kryp
timi, nes ten dirba buvęs Brauno 
artimiausias padėjėjas Willy Ley.

Erdvės tarpstotis yra numatoma 
įrengti apie 1700 km. aukštyje nuo 
žemės. Pusiau sustatytą naująjį 
“mėnulį” ten, už 1700 km, nuneš 
trijų laipsnių raketa, kuri pagal

projektą bus. 90 m. aukščio, 
20 m. skersmens ir svers apie 7000 
tonų. Kaip tvirtina Braun, tai ne
sąs joks stebuklas. Tokį erdvės 
laivą esą lengviau pagaminti kaip 
tokio pat dydžio lengvą kreiserį. 
Inž. Hoppner ir H. Koelle projektai 
yra panašūs, tik mažesnio dydžio.

Nors 1700 km. aukštyje žemės 
trauka yra labai maža ir visi daik
tai beveik besvoriai, bet, kad tarps
totis pamažu negrįžtų į žemę, ji tu
rės apie žemę skristi pašėlusiu grei
čiu, tai yra tokiu greičiu, kad iš
centrinė jėga būtų lygi ten „esančiai 
žemės traukai. Tuo būdu tarpsto
tis turės skristi 7,9 km. per sekun
dę arba lygiai per dvi valandas 
apskristi visą žemę. Tuščioje er
dvėje šis greitis visai nėra didelis. 
Tas greitis jau bus pasiektas, kai 
erdvės laivas atsitolins nuo žemės 
paviršiaus 1700 km. Kadangi ten 
jau nebėra nei pasipriešinimo, nei 
trinties, tai pastatytoji stotis be jo
kios varomos jėgos pati skris aplink 
žemę. Žmonės to greičio visai ne
jaus, taip kaip mes nejaučiame su 
žeme skrisdami aplink saulę per va
landą 106 tūkstančius km. arba 
apie 30 km. per sekundę. Tokios 
tarpstoties įrengimas tekaštuotų tik 
nuotrupas, palyginus tai, kiek išlei
džiama atominėms bomboms ga
minti.

Tarp Jungt. Amerikos Valstybių 
ir Sov. Rusijos eina laiko varžy
bos, kurie pirmieji pakabins ant 
žmonijos galvų erdvės laivams 
stčtį. Erdvės stoties tikslas yra 
dviveidis - pirmas oficialus tikslas 
yra mokslo tikslams ir antras, tik
rasis - karo reikalams. Kurie pir
mieji ten aukštai, už 1700 km. už
sirioglins, tie galės kitiems diktuoti 
savo gerą ar blogą valią, nes iš er
dvės tarpstoties žemelę galės matyti 
kaip savo delną. Iš ten, iš aukšty
bių, jie galės elektromagnetinėmis 
bangomis vairuoti į kiekvieną že
mės tašką atomines bombas ir kitas 
mirtį nešančias priemones. Na, bet 
pagyvensim — pamatysim. Tikri
nant, kad rusai viską “pirmieji” iš
rado, galima tikėtis, kad jie ir šį 
sykį bus tokie pat “pirmieji”.

Latvių tremtinių laikraštis “Lat
vija” vasario 21 d. plačiai aprašo 
neseniai žvejų kuteriu į Švediją 
pabėgusių keturių latvių pergyve
nimus. Tai — Aleksandras Kairis, 
Žanis Nicis, Lidija Nicė ir Guna- 
rs čukurs. Šiuo metu, sutvarkę vi
sus formalumus, jie jau apsigyve
no Stockolme ir pradėjo dirbti.

Taip pat ir šie bėgliai pasakoja, 
kad paskutinės didelės deportacijos, 
iš Latvijos įvykusios 1949 m. kovo 
mėn. Miestus konkrečiai Liepoją, 
jos palietė mažai, bet išvežta daug 
ūkininkų. Svarbiausia deportacijų 
priežastis —r nenoras stoti į kol
chozus. Prieš tą lemiamąjį kovo 
mėnesį ūkininkai daug kartų buvo 
šaukiami į susirinkimus, kur jiems 
buvo aiškinama kolchozų nauda ir

Visą tai užvaldyti 1951 m. rude
nį Londone buvo įsteigta Pasaulinė, 
Astronautikos Sąjunga kurios, pir
majame pasauliniame kongrese da
lyvavo 13 tautų. Sąjungos pirmi
ninku buvo išrinktas vokiečių 
mokslininkas, sprausminių lėktuvų 
išradėjas, dr. Saenger. Antrasis 
Astronautikų Sąjungos kongresas 
įvyko šiais metais Stuttgarte, Vo
kietijoje, kur dalyvavo 16 tautų su 
virš 2000 atstovų. Pirmininku vėl 
buvo perrinktas tas pats vokietis 
dr. Saenger, o vicepirmininku - Ha
ley, JAV, ir Shephird, Anglija. 
Tuose dviejuose Astronautikų kon
gresuose buvo skaityta daug refe
ratų ir duota realių planų. Buvo 
perskaitytas net dr. Brauno refe
ratas, buiname iki smulkmenų aps
kaičiuota galima kelionė į Marsą.

Atrodo, galima tikėtis, kad tarp- 
planetinis susisiekimas yra netoli
mos ateities seno žmonijos sapno 
išsipildymas. — Vyt. Ryteivis.

mėginta įkalbėti juos jungtis į kol
chozus. Ūkininkai ■ į tai tik lingavo 
galvomis, o kolektyvizacija į prie
kį taip ir nėjusi. To pasėka ir bu
vo įvykusios represijos, kurios šį 
kartą truko ne vieną naktį, bet ke
lias dienas.

Trėmimų organizacija buvusi

maždaug tokia pat, kaip 1941 m. 
naktį iš 13 į 14 birželio. Iš Liepo
jos ir apylinkių deportuojamieji 
sunkvežimiais buvo gabenami į To
res stotį, kur jie buvo pakrauti į 
užkaltus vagonus. Kairis matęs 
daug sunkvežimių, važiuojant Lie
pojos gatvėmis. Nelaimingieji, suk
laupę ant kelių, giedojo “Dievs, 
sveti Latviju ...”. Deportuotieji 
turėjo pasirašyti, jog jie laisvu no
ru vyksta darbams į kitas respubli
kas. Vėliau buvo sužinota, kad di
džioji išvežtųjų dalis paskirta 
prie naujų kanalų kasimo.

Deportacijų metu svarbu, kad 
būtų išvežtas “plane” numatytas 
žmonių skaičius. Jei kuriam išve
žamajam pavyksta pabėgti, tai po 
kurio laiko jis gana saugiai gali

DIDELĖ SUSIPRATUSIO 
LIETUVIO AUKA

Adelaidė. — LAS Adelaidės 
Skyriaus narys Jeronimas Zelensk- 
as paaukojo £ 15, kad būtų sušel
pti Vokietijoje likę lietuviai kariai 
-invalidai. Prie šios aukos prisidė
jus ir LAS vietos Skyriui su £ 5, 
kariams invalidams sušelpti Vokie
tijoje buvo pasiųsta £ 20 suma. 
Jeronimo Zelensko nuoširdumas ir 
gilus atjautimas artimo nelaimėje 
rekomenduotinas pavyzdžiu kiek
vienam Australijoje gyvenančiam 
lietuviui. — sg.

..................... f, ..... . ................
Aldona Eretaite

Mannheime
Mannheimo teatro Vokietijoje 

kai kurie artistai su režisieriais at-
sisakė vaidinti dramą, sudarytą 
pagal pasižymėjusio rašytojo Ko- 
estlerio “Nulį ir begalybę” ir pa
vadintą “Saulės užtemimu”, aiš
kindamiesi, kad jei rytoj įžygiuos 
rusai, tai jie už vaidinimą tu
rės atsakyti savo galvomis. Jau 
žurnalas “Der Spiegei” pasijuokė, 
kad jų galvų nuo bolševizmo korikų 
vieno veikalo vaidinimas dar neiš
gelbės. Vokiečių ilįustr. žurn. “Der 
Stern” Nr. 7/1953 plačiai šį inci
dentą pavaizdavo iliustracijomis ir 
savo pastabomis. Viena iš nuotrau
kų vaizduoja teatro aktorę Al
doną Eretaitę, Šveicarijoj gyven
ančio prof. J. Ereto dukterį, kuri 
dar anksčiau atsisakė vykti į Ham
burgo teatrą ir pasiliko toliau 
dirbti Mannheime, norėdama čia 
kaip reikiant pasiruošti tolimesnei 
teatrinei karjerai. Aldona Eretaitė 
kaip tik ir prisidėjo prie minimojo 
teatro artistų boikoto sulaužymo, 
sutikusi vaidinti jai skirtąją rolę.

Tiek ji, tiek kiti teatro artistai 
yra gavę dėl šios dramos vaidinimo 
visą eilę laiškų, kurių vienais ko
munistai grąsina, kad nevaidintų, 
kitais artistai paskatinami nebi
joti jokių grąsinimų ir tarnauti 
tiktai meninei tiesai. Kaip žinoma, 
pagal tą patį Koestlerio romaną 
S. Kingsley sudaryta drama su 
pasisekimu jau ištisi mėnesiai vai
dinama Amerikoje.

Premjera buvo pastatyta dau
giausia teatro intendanto Dr. Sch- 
uelerio užsispyrimu. Nors viršum 
teatro skelbimų komunistai iška
bindavo dvigubai didesnius apie 
“Stalino taiką tautoms” ir tam 
tikslui išleido kelis tūkstančius 
DM, artistai būdavo tiesiog užpi
lami kom. agentų “įspėjimais” ir 
proklamacijomis, pagaliau, “užpro
testavo” net miesto savivaldybės 
kom. partijos nariai, grąsiudami 
streikais ir triukšmo sukėlimu, 
tačiau premjera praėjo su tikru 
pasisekimu. — ei.

grįžti į savo gyvenamąją vieta, nes 
vieton jo būna paimamas kas nors 
kitas. Svarbu, kad tik būtų išpildy
tas “planas ir grafika”. Yra buvę 
atsitikimų, kad išvežamasis, pabė
gęs iš sunkvežimio, kurį laiką slap
stėsi, o paskui vėl ramiai galėjęs 
gyventi.

Išvežtieji gali rašyti namo du lai
škus į metus. Sibire jie gauna vi
sus, jiems rašomus, laiškus. Jiems 
galima taip pat siųsti siuntinių. Jei 
kuris yra išvežtas už politinis nusi
kaltimus, tai nėra jokios vilties, 
kad bausmę atlikęs galėtų grįžti 
namo. Is 1944 m. išvežtųjų iš Lie
pojos ir iš . jos apylinkių, grįžę tik
tai porą žmonių. Bet netrukus jie 
vėl dingę.
štai, vienas pavyzdys. 1941 m. bu
vo ištremti to valsčiaus, kur gyveno 
Nicis, viršaičio Bumbulio giminės, 
iš Skarų kaimo. 1947 m. Liepojoje 
atsiradusi jauna moteris, kuri va
dinosi Livija Bumbulė. Ji gavusi 
Liepojoje darbo. Bolševikams pra
dėjus ja domėtis, ji turėjusi pakeis
ti darbo vietą. Bet vieną dieną pri
sistatė du vyrai ir liepė jai susikra
uti daiktus. Livija Bumbulė buvo 
pasodinta į kalėjimą, paskiau iš
siųsta į Rygą, o iš čia į Krasno
jarską, kur jai buvo liepta dirbti 
plytų fabrike. Visa tai įvyko 1952 
m. Dar tebegyvendama Liepojoje, 
Livija buvo gavusi iš savo tėvų ke
letą laiškų, kuriuose' buvo rašyta, 
kad jie jau eilę kartų buvę tardomi 
dėl mergaitės dingimo.

Livija Bumbulė pasakojusi, kad 
1941 m. jie buvę išvežti į šiaurinę 
Sibiro dalį. Ji pati lankiusi vietos 
kaimo mokyklą Ją baigusi, ji turė
jo vykti į kitą mokyklą už Jenisė- 
jaus upės. Atvykus prie upės, kaž
kodėl buvęs sulaikytas garlaivių 
susisiekimas.. čia Livija susitikusi 
kažkokį kitą latvį, kuris jai pasiū
lęs vykti kartu į Latviją, nes ir jis 
ten važiuojąs (jis pats nebuvęs de
portuotas). Tas sumanymas pasise
kęs, tačiau tėviškę jai tik porą me
tų tebuvo lemta matyti.

Yra buvę gandų kad išvežtiesiems 
buvę pasakyta, jog po kurio laiko 
jie galėsią- grįšti namo. Bet vėliau

buvo žinoma, kad išvežtieji iš stovy
klų buvo paleisti, tačiau išsiųsti 
dar toliau į šiaurines sritis. Apie 
1949 m. išvežtuosius taip pat žino
ma, kad po 3-4 mėnesių stovyklinio 
gyvenimo vyrus atskyrė nuo mote
rų ir išvežė kitur. Vilties grįsti 
į tėvynę turi tie, kurie yra nuteisti 
ir išsiųsti už. kriminalinius nusikal
timus. Pirmomis dienomis jiems, tie 
sa, nurodoma gyventi kuriame kita
me mieste ar valsčiuje, bet po kurio 
laiko jie gali persikelti į savo se
nąją gyvenamąją vietą. Taip, pav., 
į Liepoją buvo, grįžusi viena mote- - Y < 
ris, kuri už 2 kg. cukraus iš fabr./ 
riko išnešimą buvo nuteista 7 me
tams. Ji kelerius metus sėdėjusi ka
lėjime, o vėliau dirbusi drausmės 
stovykloje rytuose, paskui buvusi
amnestuota. 1952 m. ji atsiradusi 
Liepojoje. Ji pasakojusi/ kati lytuo
se yra dar daug karo belaisvių, jų 
tarpe ir moterų, įvairių tautybių: 
italų, vengrų, rumunų ir kitų.? Na
mo grįžę ir kai, kurie "buvę legio
nieriai iš Vorkutsko srities. Ten z 
stovyklose buvę daug latvių, bu
vusių 19 divizijos karių. Kai kurio
se Vorkutos stovyklos blokuose bu
vę patalpinta senosios caro armijos 
karininkų. Grįžusiuosius pradžioje 
buvę sunku atpažinti, — dauguma 
jų iš bado buvo labai sutinę. Vė- ' 
liau jie atsigauna, bet tai iš viso 
pavyksta labai"retai.

Deportacijas vykdo MGB daliniai. 
Jie pasirodo tai vienoje, tai kitoje 
vietoje, o po to vėl dingsta. Kttr 
jie pasirodo, ten gyventojų tarpe 
kyla panika. Jie bėga į miškus ar
ba, susidėję daiktus pasiduoda sa
vo likimui, laukdami, kad ateis ir 
juos išves. Koks tikslas tų deporta
cijų ir suėmimų? Svarbiausias tiks
las, kad reikalinga žmonių darbo 
stovykloms. Gi visos kitos priežas- -A’ 
tys gali būti ir iš piršto išlaužtos. ,? 
— PLB. Vok. Inf. 
------------------------------------- —

SURASTAS SENIAUSIAS 
PAŠTO ŽENKLAS.

Nedideliame Austrijos miestely
je Klagenfurte, surastas pašto Žen
klas iš 1839 metų. Tuoj susibūrė ' 
pašto ženklų specialistai. Buvo pa-
daryti visi tyrinėjimai, kuriuos 
naudoja policija, nustatydamas po
pierinių pinigų tikrumą. Tyrimai 
parodė, kad pašto ženklas iš 1889 . 
metų yra tikras. Iki šiol britai tu-. 
rėjo patį seniausią ženklą iš ?1840 '
metų /Mauritius/. Viena moteris ( -J’ 
tarp popierių rado pluoštą viso- 
kiaušių bylų, tarp kurių buto'■& 1 
tas vokas su pašto ženklu, ženklas 
yra tamsios spalvos, kraštai tam
siai rudi. Viduryje įrašyta “1” ir 
dvi raidės “OP” — OestereichŠBche 
Post — Austrijos Paštas. Iš išliku
sio laiško turinio aiškėja, kad siun
tėjas turėjo sumokėti už pašto;Žen- 
klą. šis ženklas bus išstatytas .šiuo- ' t
metinėje Austrijos filatelistų garo- ' /jĮ 
doje. — Fil. B.

sf ?
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JAV ir Sov. Rusijos Aviacija
Pasibaigus II Pasauliniam karui, 

Amerika buvo didiiausia karinė 
galybė, pirmaujanti ore. Pasitikė
dami gera tautų valia, amerikie
čiai f ėmė daugiau kurti kasdienio 
gerbūvio dalykų, kai tuo tarpu so
vietai'ginklavosi tuo pačiu tempu 
toliau. Ir Korėjos karas parodė, 
kad/sovietų MIG-15 greičiau kilo 
užv amerikiečių F-86, galėjo siekti 
didesnių aukštumų, kartais jie 
skrido greičiau, kaip garsas, ir tik 
puikus amerikiečių lakūnų patyri
mas padėjo, kad jie senesnio tipo 

• mašinomis, skrendančiomis kokiu 
lOOmylių lėčiau už SSSR lėktuvus, 
sėkmingiau skynė MIGus, kaip šie 
amerikiečių lėktuvus. Bet ir ta per
svara nevisada buvo pastovi. Kai 
amerikiečiai savo F-86 skaitė šim
tais, žvalgyba pranešė apie 1,000 
MIGų Kinijoje ir apie kita tiek pa
čioje. Rusijoje.

Moderniajame kare aviacija tu
ri didelės reikšmės, tad įdomu, pa
lyginti įvairias SSSR aviacijos rū
šis su JAV. Visų pirma, Sovietų 
AįDD — tolimųjų distancijų avia
cija silpnesnė kaip amerikiečių. Jų 
PE-8 menkesnis už amerikiečių 

r B-17. ši aviacijos rūšis svarbi karo 
■ pradžioje pirmiesiems strategi
niams bombardavimams. Tačiau ru
sai kaupia atominių bombų atsar
gas ir tobulina joms nešti bombone
šius T U-4, kurių jau turi apie 700 
ir kurių 1954 m. turės visą 1,000. 
Tuo laiku Rusija turės ir milžiniš
kus- bombonešius, kurie dabar jau 
bandomi, tačiau jie nėra sprausmi- 
niai ir. neprilygsta amerikiečių di
diesiems B-36.

Sovietai daro bandymus su ben
zino įpylimu skrendant. Tuo pasi
naudodami jų lėktuvai jau gali pa
siekti bet kurias JAV vietas.

Amerikiečių tolimųjų tdistacijų 
lėktuvai B-29, B-50 ir B-36 gali la
bai greitai nunešti atomines bombas 
į Rusiją. Vist šie lėktuvai aprūpin
ti-radaro įtaisais, pritaikyti nakti
niams bombardavimams, o radaru

(A) Very Easy 
Lessons 1-26

LESSON 18, SATURDAY, 2nd 
MAY, 1953

Paul is learning “ISN’T” and 
“AREN’T” . . .

PAUL: Mary, you say: Isn’t 
than right, John? ‘I s n ’ t’ must be 
‘is not’,-but how must I use it?

MARY: It works like this, 
Paul . ... we can say: That’s not 
right ...OR That isn’t right . ..

PAUL: Ye-es . .. . Olga is not 
blonde... Olga’s not blonde... 
Olga isn’t blonde.

■MARY: Yes, that’s it . . . Then: 
That ia not right . . . That isn’t 
right . . . Is not that right? . . . 
Isn’t that? right?

PAXIL: Yes, I understand that. 
Listen . . . Can not Olga speak 
English? Can’t Olga speak 
English? . . . Must not John tele
phone? Mustn’t John telephone?.. 
Is not that John’s car? Isn’t that 
John’s car? ... .

LESSON 19,
SATURDAY 9th MAY, 1953. 

Paul, Mary and John are shopp
ing.

Paul learns about “CAN”, 
"MUST”, “WANT”.

GROCER: Good morning, Mrs. 
Bennett. What can I do for you?

MARY: Ir want two pounds of 
sugar., please ... and a pound of 
tea ..... I like the tea in that pac
ket—•> yes, that one. Thanks . . . 
and: half a pound of butter.

GROCER: Is that all, Mrs. 
Bennett?

MARY: Yes ... No, I must buy 
oof fee.. You like, coffee better than 
tea, Pahl ?

PAUL: Yes, I like coffee very 
much.

•MARY: Then 1’11 buy a pound 
of. coffee.

' LESSON 20, 
SATURDAY 16th MAY, 1953.

in this: ‘lesson, Mary and John 
teach Paul, about MINE, YOURS, 
HIS, HERS) OURS and THEIRS.

JOHN: Oh. those are my matc
hes.

PAUL: No,:it’» a new box. They

vadovaujamų sovietų naikintuvu 
skaičius labai menkas. Amerikie
čiai jau II Pasauliniame Kare iš- 
sispecializavo gerais naktiniais 
bombarduotojais. Tačiau šių did
žiųjų bombonešių amerikiečiai dar 
turi ne tiek daug: apie šimtą B-36, 
per porą metų numato pastatyti 
aštuonis sprausminius B-52, o B-29 
ir B-50 turi apie 1,000, bet šie tu
ri turėti užjūrio bazes savo opera
cijoms.

II Pasaulinio Karo pabaigoje 
JAV aviacija turėjo 63,715 lėktuvų, 
bet daugelį jų pardavė, sunaikino 
ir Korėjos karui prasidedant tetu
rėjo tik 21,700, o aktualioms kau
tynėms tinkamų teturėjo 3,200. 
Tuo tarpu sovietai parengties sto
vyje jau turėjo arti 20,000 lėktuvų, 
o iš viso — gal net daugiau 30,000. 
Dabar amerikiečiai kautynių gru
pėse turi 9,000 lėktuvų, taigi — a- 
pie pusę to, ką rusai. Tas skirtu
mas jaučiamas ir Europoje, kur 
Stalinas turi tuoj už geležinės už
dangos 7,000, o NATO — apie 4,000 
lėktuvų. Blogiausia, kad amerikie
čiai dar neturi ko priešpastatyti 
prieš MIGus. Iš britų nukopijuoti 
Canberra ir Douglas B-66, greitieji 
sprausminiai, dar tėra kautynių 
bandymo padėty ir jų didesni kie
kiai numatoma turėti žiemą ar pa
vasarį.

Amerikiečiai neturi pakankamai 
vidutinio tipo sprausminių bombo
nešių, kai tuo tarp rusų TU-10 ga
li siekti 2,000 mylių ir savo gerumu 
panašūs į MIG-15. Savo MIG-15 
rusai ištobulino iš dalies nenaudo
dami vokiečių atrastus modelius, 
bet daugiausiai sekdami britų avia
cijos laimėjimus.

Nuo karo pabaigos iki 1950 m. 
JAV buvo išbandyta apie porą tu
zinų naujų kovos lėktuvų, tačiau 
— arba jie pasirodė, nepraktiški, 
arba — nukirptos lėšos neleido pro
jektų plačiau realizuoti. Tik sku
bos keliu kongrese priimtos naujos 
sąmatos išgelbėjo JAV aviaciją.

Rusija savo aviaciją plečia pa
šėlusiu tempu: paskutiniu laikotar
piu jie įsteigė daugiau kaip tuziną 
lėktuvų mašynų fabrikų ir apie 30 
fabrikų, gaminančių lėktuvų kor
pusus, ir jie moderniškai įrengti, 
kasmet pagamina bent 12,000 lėk
tuvų, reikale gali savo gamybą iš
plėsti iki 40,000 per metus. »

Korėjos karas amerikiečiams 
parodė, kad aviacijos srityje rei
kia labai pasitempti. Dabar jie sie
kia 143 aviacijos vienetų, su maž
daug 30,000 modernių sprausjninių 
raketinių lėktuvų, kurių atitinka
mas skaičius būtų pritaikytas ato
minėms bomboms. Tokia jėga jau 
nesunkiai gali rusams pasipriešin
ti. Radaro panaudojime sovietai 
yra atsilikę nuo amerikiečių. Jie tą 
teįsirengė paėmę iš vokiečių arba 
gavo iš amerikiečių II Pasaulinio 
Karo metu. Amerikiečių naujausie
ji lėktuvai pusiau automatiški: spe
cialūs prietaisai pagauna taikinius 
ir reikiamu laiku išmeta bombas. 
Didelė pažanga JAV radijo ir te
levizijos pramonėje įgalina ameri
kiečius savo lėktuvus aprūpinti 
moderniškiausiais automatinio šau
dymo ir bombardavimo įtaisais, ir 
dėl to amerikiečių F-86 pradeda 
gausiau skinti rusų MIGus.

Rusai turi gerą pagal radarą 
automatiškai veikiančią priešlėk
tuvinę artileriją ir gerai organi
zuotą radaro sistemą, perspėjan
čią apie besiartinančius lėktuvus, 
tačiau jų radaras naktiniam lėktu
vų bombardavimui ir naktinėms o- 
peracijoms, kaip tas žinias paduo
da “Post”, yra mažiau sėkmingas, 
į amerikiečių lėktuvus įmontuoja
mos ketvirtį milijono kainuojan
čios radaro akys, kurias turėdami 
pilotai, sako — negali nepataiky
ti į bombarduojamus taikinius, net 
iš 8 mylių ir daugiau.

Dabar Amerika smarkiu tempu 
plečia savo aviaciją. Jau numato
mi bombonešiai greitesni už garsą. 
General Electric Pratt ir Whit-
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are mine.

JOHN: But mine is a new box, 
too. I am sure it’s mine, Paul.

PAUL: Mary! These matches 
are not his . . . They are mine!

JOHN: And I am sure they 
are mine, Mary!

MARY: Really, you men! Where 
are those matches? Thank you, 
Paul . . . Yes, of course! . . . 
Paul, they are not yours . . . and 
John, they are not yours . . . the 
matches are mine!

LESSON 21, 
SATURDAY 23rd MAY, 1953.
When you listen to this lesson, 

you can learn about that little 
word “OF”.

Paul: Mary, this box choco- 
lats is for you . . .

MARY: How very nice, Paul. 
Thank you very much! . . . But 
you must say “of”, Paul — a box 
OF chocolates . . .

PAUL: Wrong again!
JOHN: Now that’s funny! 

That’s comic! A man gives a box 
of chocolates to a woman and she 
says: “You must say ‘of’, Paul”! 
. . . Never mind, Paul, your choco
lates are all right!

MARY: John, stop! WE like 
chocolates, too . . . But ‘of’ IS 
important. It IS “a box OF choco
lates!” — “A pound OF butter” — 
“A packet OF razor blades.” But 
thank you again, Paul. They are 
VERY nice chocolates.

LESSON 22, 
SATURDAY 30th MAY, 1953.
Paul is at the railway station 

an hour before his train comes in. 
Mary and John give him a nice, 
long lesson.

PAUL: It’s time for my train 
now!

JOHN: What time IS your 
train, Paul?

PAUL: Half three of course . . .
JOHN: And look at the clock . . 

There it is! . . . What is the time 

now?
PAUL: It’s halb drei — half 

three . . .
JOHN: It is not ‘half three’, 

or half PAST three. IT IS HALF 
PAST TWO!!

PAUL: Well . . .we ARE nice 
and early!

JOHN: I’ll say!
MARY: And now, Paul — we 

have time for a NICE LONG les
son.

JOHN: Yes! We’ll teach you to 
tell the time!

(B) Easy 
Lessons 27—52

LESSON 44, 
SATURDAY 2nd MAY, 1953 
Mary and John are pleased with 

Paul. Paul speaks well now. Now 
he can learn harder things.

JOHN: Paul speaks well now . . . 
MARY: I know, John! Do you 

think we must teach him the past 
now?

JOHN: Yes, I do, Mary. I’m 
sure he can learn the past all 
right . . .

PAUL: And what is the PAST? 
MARY: The words for yester

day and before yesterday, Paul . . .

MARY: Listen very carefully 
. . . Now*, you are here, in my 
house . . . Yesterday you WERE 
at work.

JOHN: Today, I am here in 
Mary’s house. Yesterday I WAS 
at work.

PAUL: I WAS . . . YOU 
WERE . . .

MARY: I am . . . you are . . . 
I WAS ... You WERE

LESSON 45, 
SATURDAY 9th MAY, 1953. 
Paul learns more about the past, 

This time ho learns about “HAD”.
JOHN: We had a very good 

time, last year.
PAUL: HAD? HAD? I don’t 

know that word.

Communist
A former Czech government 

official and a Lithuanian educator 
condemned communist domination 
of their homelands recently at the 
opening session of the first inter
national congress of the Christian 
Democratic Union of Central Eu
rope.

Dr. Adolph Prochazka, former 
Czech Minister of Health, told the 
Central European political exiles 
that “communist oppressors are 
striving to transfer minds and hea
rts” of the dominated peoples. “All 
traditional values in our countries 
are being mercilessly destroyed,” 
he said, “even the simple principle 
of the objectivism of human know
ledge.” In Czechoslovakia, he con
tinued, “there is no sphere of free
dom at all because all private life 
was disappeared.” Prochazka added 
that all economy, production, and 
consumption, all culture — chur
ches, schools, science and art - have 
been nationalized, and in this way 
put under the control of the oppres
sors of state, the communists. “Ne
ver at any time in the history of 
the world,” he said, “have a few 
men succeeded in concentrating in 
their hands such enormous power 
as these rulers in Prague and in the 
other capitals of Central Europe.” 
The power, he said, “is only a de
rived one. Its real possessors are 
in the Kremlin.” Prochazka said 
that members of the Christian De
mocratic Party had been persecu
ted by the communists. “Month af-

ney kompanijos jau stengiasi su
projektuoti atominės energijos va
romus lėktuvus. Jei viskas gerai 
pavyks, milžiniški bombonešiai ga
lės su vienu svaru uranijaus 285 
nenutūpę 8 kartus apskristi ap
link pasaulį. Amerika stipriai suk
ruto, ir dabar tik laiko klausimas, 
kad vėl pirmaus ore.

J.P. — Dr.

MARY: Past of “have’, Paul 
. . . Very easy, too. ALWAYS 
‘had’ ... I HAD — we HAD —• 
he HAD — they HAD —

PAUL: Oh, that IS easy . . . 
I HAVE a bicycle now and Olga 
HAS a bicycle now . . . And last 
year — I HĄD a bicycle and she 
HAjD a bicycle . . .

LESSON 46, 
SATURDAY 16th MAY, 1953.
In this lesson Paul learns about 

the past of LEARN, COOK, 
WORK and MAKE.

PAUL: You are a very good 
cook! Where did you learn to cook, 
Mary?

MARY: I learned a long time 
ago. I learned during the war.

PAUL: Learned — learned . . . 
today I learn English — yesterday, 
I learned . . . O.K. I understand.

MARY: That’s right. I was in 
the Red Cross during the war — 
from 1940 till 1945. I WORKED 
in a Red Cross Canteen. For the 
first few months I cooked easy 
things — I MADE — remember 
make? — Well, I MADE tea and 
coffee and sandwiches.

LESSON 47,
SATURDAY 23rd MAY, 1953.
Paul knows the past well now. 

He can tell Mary about yesterday. 
Yesterday Paul and John were on 
a farm.

PAUL: The calves were always 
so hungry. I took the big pails of 
milk for Nancy.

MARY: It was very hard work 
for HER . . . so many hungry 
men to cook for, AND the chick
ens and the calves and pigs, too!

JOHN: Well, we washed up 
after lunch and dinner, Bill and 
Paul and I. %

MARY: Thift’s good ...
PAUL: Then in the evenings 

we smoked and talked, or we 
played cards .. . .

LESSON 48,
Satufrc|ay 30th MAY, 1953.
Listen carefully with Paul. 

Mary and John are teaching him 
about clearly, slowly, well, badly,

Domination
tėr month,” he added, “news arri
ves about new arrests and new out
rageous trials against the Czecho
slovak democrats.”

Kazys Pakštas, a former Lithua
nian professor at the universities 
of Kaunas and Riga, said that 80, 
000 Lithuanians in exile “produce 
more literature of all sorts than 
three million Lithuanians living in 
the Soviet ’paradise’ of workers.” 
Pakštas, member of the executive 
committee of the Lithuanian Chris
tian Democratic Party, said “there 
are more Lithuanian newspapers in 
exile than in occupied Lithuania.” 
During the last seven years, he con
tinued, “there were about twice as 
many Lthuanian books published in 
exile (average 200 volumes per ye
ar) as in sovietized Lithuania.” 
Pakštas said that .95 per cent of 
the farms have already been sovie
tized and are under Russian admi
nistration. “Lithuanians have been 
practically deprived of all proper
ty and are totally pauperized,” he 
continued. Russian has been in
troduced in all systems of public 
instruction, he said, “although the 
Lithuanian language is still tole
rated as a second and official lan
guage of the country.”

Pakštas said that fellow Lithua
nian exiles are “taking active ro
les in international relations and 
avoiding national isolation.”

NEW YORKAS. — Per* savai
tę vienoje karinėje ligoninėje mirė 
chemijos inžinierius W.C. Twichell, 
dirbęs prie atomo gamybos pas
lapčių ir susirgęs protine liga. 
Ligos metu aukščiausias paslaptis 
žinąs mokslininkas, būdamas ne
pilnoje sąmonėje, pradėjo kai ką 
pasakoti. Prie ligonio buvo pasta? 
tyti specialūs sargybiniai ir prie 
jo tebuvo prileidžiami ypatingu bu
drumu perstyryninguoti Jgydytojų 
ir seserų personalo žmonės.

quickly.
MARY: My voice is clear. I 

speak CLEARLY.
JOHN: And I speak slowly, 

very slowly. I want Paul to under
stand.

PAUL: I think I understand, 
John drives the car slowly, but 
Mr. Smith drives quickly. He will 
have An accident.

MARY: Right!
PAUL: And I remember this 

too. John is a GOOD driver. He 
drives the car very WELL.

JOHN: Quite right!
MARY: Hmm! Yes . . . he’s 

not a bad driver. He doesn’t drive 
the car badly.

These are only parts of radio 
lessons. You can see thdt it is an 
easy and entertaining way of 
learning - English.

The radio lessons are broad
cast at the following times from 
A.B.C. Stations: —

Metropolitan stations
Very Easy Lessons (1—-26) 

Saturday 12.45 p.m. (2CN Can
berra 12.45 p.m., S.A. 12.15 p.m., 
Forth 6WN' 7.00 a.m.)

Easy Lessons (27-—52) Satur
day, 1.45 p.m. (2CN Canberra 
1.45 p.m., S.A. 1.15 p.m., Perth 
6WN 7.15 a.m.)

Harder Lessons Sunday 7.45 
a.m. (2CY Canberra 7.45 a.m., 
S.A. 7.15 a.m., Perth 6WN 7.30 
a.m.)

Country stations.
Very Easy Lessons (1—26) 

Saturday 7.00 a.m.
Easy Lessons (27—52) Satur

day 7.15 a.m.
Harder Lessons Sunday 7.45 

a.m. — (S.A 7.L5 a.m.; W.A. 7,30 
a.m.)

Radio booklets.
The radio lessons are printed 

in a booklet. You can have a book
let posted to you each month. 
Write to the DEPARTMENT OF 
EDUCATION in the State where 
you live. The booklet is FREE.

You may also get information 
about EVENING CLASSES and 
CORRESPONDENCE LESSONS 
from the Department of . Educati
on.

New Method to control 
Mosquito Larvae

The experimental use in* Cali
fornia of the: phosphate compound, 
EPN, to control mosquito larvae 
resistant to chlorinated Jiydriičpr- 
bon insecticides such as DDT, has 
proved highly successful, travel
ing, to U.S. Department of Agri
culture entomologists.

The Bureau of Vector Control 
of the California Department- of 
Health, the Kęrn County Mofctfrito 
Abatement District of the Cali
fornia Mosquito Control Associa
tion and the United States Depart
ment of Agriculture’s Bureau of 
Entomology and Plant Quarantine 
working together, found that about 
one ounce per acre of this new 
mosquito insecticide applied by 
plane or ground sprayer,. gave al
most complete kills of the resis
tant larvae.

Limited field tests with EPN, 
carried out in the Kern district in 
June turned out so well that the 
district, working under an experi
mental permit issued by the State, 
used EPN under cafeful super
vision of its officials to control 
mosquitoes in rural areas. It is 
highly toxic to man and other 
warm blooded animals if impro
perly used, USDA bfficials say, 
and thus recommendations for its 
use hinge mainly on the deter
mination of safe usage procedures.

Mosquitoes resistant to DDT, 
the first of the popular chlorinated 
hydrocarbon insecticides, were 
noted in California in 1948, two 
years after DDT: came into wides
pread use. Since that time the 
State abatement districts- have 
substituted others of the. chlorina- 
ed hydrocarbon group of insectici
des for DDT, only to fipd< that in 
many cases DDT-resistant mosqui
toes soon becariie resistant tor.the 
newer compounds. In some 'areas 
of the Kern, California District 
'this year, as much as two pounds 
of actual DDT per acre failed to 
control resistant mosquitoes,

In both laboratory and field 
tests; EPN proved the best? ©f -the 
three phosphate compound* under 
test, although the otheibtwo, mala- 
thon and NPD, also gave good 
control. Laboratory tests proved 
EPN to-be many times more toxic 
that DDT to the resistant strains 
of mosquito in California.

Although the .control operators 
applied the chemicalpat .the .rate 
of 1,2 ounces per acre,: testą by 
entomologists indicate that, under 
some conditions as little as< seven 
-tenths of an ounce from the air 
and less than six-tenths of an 
ounce with ground, sprayers will 
give excellent control.

It is-not likely* that EPN formu
lations will be made available 
for individual use;but as more is 
learned about EPN its- use may be 
permitted in. other areas- of the 
United States by men trained in 
mosquito control techniques. Ex
perience thus far indicates that: it 
can be used without hazard; if 
applied under the supervision of 
person experienced in/the use of 
mosquito control insecticides. 
EPN’s effectiveness at extremely 
low dosages is an important fact
or in its safe use, as only small 
amount of the actual chemical are' 
aplied at a time.

Big Union Plans 
Migrant.
Assimilation

The Australian Federated Iron
worker’s Association will, issue 
news bulletins in several languages 
for its new Australian members 
who have not yet mastered the 
English language.

The first issue of the bulletin, 
probably in Italian, Polish and 
German, will be issued in March/ 
April by the Victorian Branch.

The National Council of the Fed
erated Ironworkers’ Association at 
its annual meeting in Sydney on 
February 3, said it was the duty of 
all trade unions to assist in the as
similation of newcomers into the in
dustrial and social life of Austra
lia. Trade unions must also help to 
break down any . prejudices some 
employers might have against mig
rant, workers. > 7?

I
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MŪSŲ PASTOGĖ

EUCHARISTINIS KONGRESAS

Ktait nsTMt
SENSACINGAS PRANO 

MIKULI CI AUS LAIMEJMAS
Sydnėjus. — Balandžio 13 d. 

Sydnėjaus Bokso Stadione 9000 
žiūrovų, kurių tarpe buvo ir keli 
šimtai lietuvių, stebėjo lietuvio Pra
no Mikuličiaus, Australijoje vadi
namo Pran Mikus, pusiau vidutinio 
svorio boksininko, Victorijos valsti
jos meisterio, kovų su Australijos 
to paties svorio meisteriu George 
Kapeen. Pirmuosius šešis ratus 
mūsų tautietis kovojo be ryškesnio 
charakterio, tačiau jau aštuntame 
rate perėjo į jam būdingų taktikų 
— prispausti priešų prie virvių ir 
žlugdyti jį trumpais kietais smū
giais. Devintame rate šių taktikų 
jis dar labiau suaktyvino, gi dešim
tame rate tuo būdu jis pasiekė 
efektingų laimėjimų.

Maždaug po trijų mėnesių mūsų 
Pranas Mikuličius susitiks su tuo

PAMINĖTA DR. VYDŪNO 
MIRTIS

Melbournas. — Vietos Liet. 
Kultūros Fondo Skyrius kovo 22 d. 
šv. Jono parapijos salėje parengė 
didžiojo mūsų tautos žmoniškumo 
skelbėjo, filozofo ir rašytojo dr. Vy
dūno mirties minėjimų. Įžanginį žo
dį tarė Skyriaus pirmininkas Anta
naitis. Pagrindinę paskaitų apie ve- 
lionies gyvenimų bei veiklų skaitė 
buvęs dr. Vydūno mokinys Anta
nas Krausas. Prelegentas savo pas
kaitoje iškėlė daug spaudoje ligi 
šiol nepaskelbtų žinių apie didžiojo 
tautos žadintojo gyvenimų ir veik
lų. Minėjimų baigė V. Bosikis, pas- 
kaitydamas ištraukų iš “Prabočių 
šešėlių”. Salę puošė menininko V. 
Tamošaičio nutapytas a.a. Vydūno 
atvaizdas. Velionies paminklui su
rinkta £10. - Za/.

UKRAINIEČIO DAILININKO 
LAIMĖJIMAS

Sydnėjus. — Ukrainietis 
dailininkas Michael Kmit dalyvavo 
religinio meno parodoje ir už savo 
paveikslų “Evangelistas Jonas Mor
kus” laimėjo pirmų vietų — Blake 
premijų. Šios premijos laimėjimas 
Australijos meno gyvenime yra lai
komas labai svarbiu įvykiu. Ukrai
niečio laimėjimų plačiai atžymėjo 
Australijos spauda.

šioje parodoje dalyvavo ir lietu
vis dailininkas V. Meškėnas.

SUKŪRĖ LIETUVIŠKĄ ŠEIMĄ
Sydnėjus. — Pirmųjų Ve

lykų dienų pamaldų metu įvyko 
įškilmingos Edvardo Bortkeviči- 
aus ir Danutės Juzėnaites jung
tuvės, kurių apeigas atliko kun. 
P. Butkus. Jaunosios tėvų Juzėnų 
nuosavuose namuose Lidcombėje 
buvo suruoštos pagal lietuviškus 
papročius vaišės, kuriose dalyvavo 
apie 30 svečių. Jauniesiems nuošir
džiai palinkėta gražaus gyvenimo, 
i. ~ Pb*

SKAUTININKIŲ ŽINIAI
Iki šiol yra užsiregistravusių 15 

skautininkių. Jei kuri sesė šios pa
reigos dar nėra atlikusi, tai ji 
prašoma artimiausiu laiku pra
nešti ape save Rajono vadeivei: 
163 Mimosa Road, E. Bankstown, 
N.S.W. Taip pat maloniai prašau 
pranešti savo adresus psktn. Da
nutę Bizienę ir psktn. V. Stasytie- 
nę.

Skaučių Seserijos
Australijos Rajono Vadeivė. 

§ ” * KIEKVIENAME REIKALE ’ ’ PIRMI AUSIAI * KRjĖIPKIS
J u o z o 2 u k a u s k o :į

8 I N F O R M A C I J O S B I U R Ą
10 Peel Street, KIRRIBILLI (gelež. stotis Milson’s Point) 

į: — Patvirtinti dokumentų vertimai iš visų kalbų — Tei-
sinė informacija — Visų rūšių raštai įstaigoms — Vertėjo $: 
pagalba teismuose ir k. įstaigose — Sutarčių surašymas :£ 

:£ — Testamentai — Lietuvos užsienio Pasai — Išvažiavimų į:
£: reikalai — Pasitarnavimai visokeriopais kitais reikalais.

(
Kreiptis kasdie nuo 6 -9 vai. vak.; šeštadieniais ir sek- :•:• 
madieniais — 8,30 - 11 vaL priešpiet.

Tel. XĖ 4312. g 
Pasitarnaujama ir korespondenciniu būdu gyvenantiems £ 

betkurioje Australijos valstijoje. Rašyti - Box 58, Milson’s 
Point P. O.., N. S. W. ||

Geriausia gėralų ir maisto rei kmenų krautuvė, kur gaunami: 
VYNAI, SPIRITAI, LIKERIAI, SKANĖSTAI, MAKARONAL, SŪRIAL, ALYVOS ALIEJUS

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

106-118 COMMONWEALTH STREET, SYDNEY
Netoli nuo Centralinės stoties. • Telf. M 4243 ir MA 4542

Pristatoma mieste ir priemiesčiuose, taip pat ir tolimesnėse užmiesčio geležinkelio stotyse.

pačiu Kapeen.. Tomis rungtynėmis 
oficialiai bus sprendžiamas pusiau 
vidutinio svorio Australijos meis
terio vardo laimėjimas.

Mūsų Pastogės Redakcija svei
kina šaunųjį tautietį Pranų Miku- 
ličių ir linki jam užtikrinto laimė
jimo Australijos meisterio var
dui įgyti.

VELYKINĖ RYKŠTĖ
Melbornas. — Jau antruo

sius metus sėkmingai Australijoje 
kartas nuo karto pasirodęs kriti
kos ir satyros laikraštis RYKŠTĖ 
nepamiršo aplankyti tautiečių aš
tuntuoju savo numeriu Pirmojo 
Balandžio ir Velykų proga. Kaip ir 
ankstyvesniuose savo pasirodymuo
se, ir šį kartų Rykštė pateikia 
sveiko, įdomaus jumoro, kurį, rei
kia manyti, visuomeniškai kiek pa
rugę Australijos lietuvainiai mo
kės vienaip ar kitaip suvirškinti. 
— jž.

PADIDĖJO RĖMĖJŲ BŪRELIS 
Sydnėjus. — Prie Diephol- 

zo lietuvių gimnazijos rėmėju bū
relio Nr. 119, kurį sudaro daugi
ausiai Bankstowne ir jo apylinkėse 
gyveną tautiečiai, pastaruoju me
tu prisidėjo rėmėjai p. p.: O. Rus
ienė, C. Protienė, A. Kutka, M. 
Petronis ir S. Grincevičius. Už 
kovo mėnesį šio būrelio surinkti 
£ 15 jau pasiųsti Diepholzo lietu
vių gimnazijos vadovybei. Gimnazi
jos direktorius A. Giedraitis dė
koja už paramų ir atsiuntė būrelio 
nariams velykinius sveikinimus.

— tr. — 
NELAIMINGI ATSITIKIMAI
Melbournas. — Prieš pat 

Velykas didelė nelaimė aplankė Ra
manauskų šeimų Claytone. Auto 
mašinos katastrofoje likosi sunkiai 
sužaloti motina, duktė ir kiti maši
na važiavusieji. Nelaimė įvyko dėl 
girto šoferio. Ypačiai nukentėjo 
Ramanauskaitė, kuri, vargu, ar be
galės vaikščiotu

Kitas nelaimingas įvykis aplankė 
Sunshine priemiestyje gyvenan
čius lietuvius. Per Velykas pas vie
nų tautietį, būreliui besisvečiuo
jant, kilo gaisras, kuris sunaikino 
miegamojo kambario baldus ir ten 
buvusius drabužius. Nuostoliai sie
kia apie £300. Už sienos besisve
čiuoju per vėlai tepastebėjo gais
rų. — /a/.

PASKAITA APIE MUZIKĄ
Balandžio 18 d. šviesos Sambū

rio Sydnėjaus Skyrius Milson’s 
Point salėje ruošia iš muzikos 
srities paskaitų — “Impresioniz
mas muzikoje ir Debussy”. Paskai
tų skaitys p. Kazokienė. Paskaitos 
metu bus duodamos iliustracijos 
plokštelėmis. Pradžia 7 vai vak. 
įėjimas visiems laisvas. — Skyri
aus Valdyba.

GAUTI LAIŠKAI
šiems asmenims yra gauti laiš

kai iš U.S.A.: M. Andriušiui, Vla
dui Janušauskui, Aldonai Mikuži- 
enei, Zenonui Sidaravičiui, Vytau
tui Černiauskui ir Jonui Vildžiui. 
Dėl laiškų atsiėmimo kreiptis: V. 
Saudargas, 179 Green Point Rd., 
Como, N.S.W.

NAUJAS APYLINKĖS PIRMIN
INKAS

Newcastle. — Vietos ALB 
Apylinkės pirmininkas R. Dečkys, 
pardavęs savo ūkį, išvyksta su šei
ma pas savo brolį į Melbournų 
nuolatiniam apsigyvenimui. Dėl 
tos priežasties R. Dečkiui atsisaki
us iš pirmininko pareigų, nauju 
vietos Apylinkės pirmininku iš
rinktas J. Viskauskas. Newcastles 
lietuviai nuoširdžiai dėkoja R. 
Dečkiui už jo organizacinį darbų 
ir linki jam geros sėkmės Mel
bourne. — M. Š.

\GYVAS MENINIS POBŪVIS
Newcastle. — Velykų sek

madienį 5 vai. p. p. Hamiltono 
katalikų bažnyčios salėje vietos 
ALB Apylinkės Valdyba suruošė 
meninį pobūvį. Pobūvį pradedant 
Apylinkės pirmininkas J. Vis
kauskas lietuvių ir anglų kalbom 
palinkėjo susirinkusiems gražių 
Velykų. E. Dečkytei padeklamavus 
velykinį eilėraštį, suvaidintas 8 
dalių montažas “Mes — Visiems”. 
Tai buvo gerai sukurta rimtų ir
komiškų pašnekėsiu, eilėraščių, 
dainų, muzikos, tautinių šokių ir 
pasakų kompozicija. Montažų išpil
dė: Nijolė Klemenytė, Erna Dečky- 
te, Nijolė Levickaitė, Stasė Sa- 
vičiūtė, (Danutė Skuodytė ir Zina 
Bajalytė. Akordeonu grojo Vytas 
Nekrošius,o pianinu — Erna Deč- 
kyte. Montažų parašė ir jo išpil
dymui vadovavo p. M. Rimgaudie- 
nė. Montažas susilaukė didelio pa
sisekimo. šokių metu veikė loterija. 
Loterijos laimikį — keptų antį 
(Rimgaudų šeimos dovanų) laimė
jo p. Dijokienė. Visų vakarą veikė 
V. Liūgos spaudos kioskas, kur 
buvo galima pirkti lietuviškų kny
gų, laikraščių ir Aušros Vartų pa
veikslų. šis gerai nusisekęs vakar
as dar kartų parodė, kad Newcast
les lietuviai gausiai atsilanko į. 
ruošiamus pobūvius ir noriai tal
kininkauja lietuviškame darbe. —

M. S.

:■ DR. A. NEMES j; 
■" Iš Europos atvykęs VAIKŲ JI 
į LIGŲ SPECIALISTAS S 
■J (Neregistruotas N.S.W. ij 
'■ valstijoje) ! Į
■■ Savo draugams ir pažįsta- J i 
=J miems teikia patarimus ir ' J 
į pasitarnavimus. i J 
’■ 2 Bayview Street, Bronte — J' 
J Sydney. — Tel. FW 1903 j!

į W/.’AV.*.V.VVWWWMj 
I* TOWN HALL <

DELICATESSEN;!
86 Bathurst St., Sydney. J»

VISŲ RŪŠIŲ
KONTINENTALINIAI j!

maisto «;
PRODUKTAI 5

ir Ji
DELIKATESAI. -J

W.V.YAV.Y.WAVAWA J

Anksčiau dar . nebuvo, skelbta, kad 
balandžio 11 d., penktadienį 7 yal. 
vakare Camperdown bažnyčioje 
bus kun. dr. P. Bačinsko kon
ferencija ir klausoma išpažinčių. 
Bus ir daugiau svečių kunigų.

Balandžio 18 d., šeštadienį iš-
pažinčių bus klausoma Broadway 
St Benedict’s bažnyčioje nuo 8 
vai. ryto. Kviečiami visi, kurie 
dar nėra atlikę Velykinės išpažin
ties arba ir ilgiau nebuvę šv. Sa
kramentų, nes bus daug lietuvių 
svečių kunigų ir pats Eucharisti
nis kongresas tai gražiausioji ir 
tikrai reta proga.

Nepamirškime: kuo daugiau 
prie Šv. Komunijos per iškilmin
gas šv. Mišias Broadway St. Bene
dict’s bažnyčioje 18 d. 10 vai., ku
riose dalyvaus svečias vyskupas 
Thomas Wade, šias pamaldas, šv. 
Komunijų ir dvasinį susitelkimų 
aukosime už kenčiančių Lietuvą.

Balandžio 19 d., sekmadienį 
pati iškilmingiausia Eucharistinio 
kongreso dalis — procesija, kuri
on esam ir mes pakviesti atsto
vauti Lietuvai. Parodykim savo 
kietų užgrūdintą valią, drausmin
gumų ir susiorganizavimą. Kaip 
jau buvo skelbta: kuo daugiau 
tautiniais drabužiais mergaičių 
ir moterų, uniformuotų skautų, 
vyrų tamsesniais kostiumais, Rink
tis į Camperdowną,

PASITEIRAVIMAS
Tautietis, siuntęs Money Orderiu 

£2.10.0. iŠ Ringwoodo pašto, Vic., 
Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Bendruomenei, prašomas slqubiai 
pranešti savo adresą Mūsų Pas
togės Administracijai: Box 4558, 
G.P.O., Sydney, N.S.W.
v

Pirmoji Australijoje lietuvių RŪBŲ SIUVYKLA. Veikia
per 30 metų.

Moterų ir vyrų rūbų siuvėjas. Didelis angliškų ir austra
liškų medžiagų pasirinkimas. Darbas atliekamas greitai 

ii- sąžiningai. Lietuviams NUOLAIDA.

Jonas Wedrien
104 Hunter Street, (5 aukštas), SYDNEY. Tel. BW 9062.

Lietuviams Melbourne!
Maloniai Jums pranešame, kad mūsų naujai atidaryta 
krautuvė yra pasiruošusi mielai Jums pasitarnauti.

EUROPEAN SMALL GOODS &
BUTCHERY

151 Queens Parade, Clifton Hill, Melbourne.
— Pirmos rūšies įvairūs produktai, šviežia mėsa, 

rūkytas kumpis —

lietuviškų pamaldų bus vykstama 
į Macquarie Št. prie Muzikos Kon
servatorijos pasiruošimui, susit
varkymui, arba tiesiog į šių vietų 
iš namų. Pati procesija vyks apie 
2,30 vai. p.p. nuo St. Patrik’s 
bažnyčios (Wynyard) į katedrų.

Dar kartą primenu, kad už 
gražų ir reprezentacinį pasirody
mą šiose iškilmėse esame atsakingi 
visi lietuviai ir todėl labai nuošir
džiai prašau, kad šių savo religinę 
-tautinė pareigų atliktume su visu 
rūpestingumu ir pasiaukojimu.

Kun. P. Butkus.

PAMALDOS.
Balandžio 19 d. — Eucharisti

nio Kongreso sekmadienį pamal
dos bus įprasta tvarka: 8 vai. 
lietuviškos pamaldos BANKS
TOWNE St. Brendan’s bažnyčioje, 
11,45 vai. pamaldos CAMPER- 
DOWNE.

Balandžio 26 d. 9 vai. 45 min. 
lietuviškos pamaldos WENT WOR
THVILLE St. Columbas bažnyčio
je jau įprasta tvarka.

KONFERENCIJA.
Eucharistinio Kongreso savaitės 

metu, balandžio 15—16 d.d., Syd- 
nėjuje vyksta,' konferencija visų 
lietuvių kapelionų, gyvenančių 

kur tuojau po Australijoje. — Kun. P. Butkus.

Skubiai reikalingas Sydnėjuje 
kepėjas — 
RUGINĖS DUONOS SPECIA

LISTAS
Pasiūlymus siųsti šio laikraščio 

adresu, ant voko užrašant “Kepė
jas”.

1963 m. balandžio 15 d.

KOVAS — MORE PARK
32 : 26 ® 

Balandžio 10 d. prasidėjusiai^ 
žiemos sezono krepšinio turnyre^ 
Kovo krepšininkai susitiko su stip- j 
ria Moore Park australų komanda. 
Pirmąsias minutes Kovas, parodęs 
gražų tarpusavio susižaidimą, lai
mi persvarą. Australai, primygti
nai stengdamiesi rezultatus išly
ginti, taškų santykį po truputį 
švelnino, tačiau pirmasis puslai- 
kis vis dėlto baigėsi 15:12 Kovo 
naudai. Antrojo puslaikio pradžio
je Kovo žaidėjai parodė tikrai 
aukštą krepšinio žaidimo lygį. 
Tikslūs permetimai vienas kitam, 
kietas dengimas ir gražūs metimai 
į krepšį — ir 15 taškų Kovas turė
jo jau daugiau. Australai dar kiek 
sušvelnino rezultatus, kai Geniui 
ir Medučiui teko apleisti žaidimą, • . 
tačiau pergalė liko užtikrintai Ko
vo pusėje.

Labai gerai sužaidė gynikas 
Koženiauskas ir puolime — jau
nasis Kriaucevičius, aikštėje jau 
įgaunąs visišką savimi pasitikėji
mą. žaidė ir taškus laimėjo: Kože- 
niauskas — 10, Genys — 6, Kriau
cevičius — 5, Bernotas — 4, Vasa
ris — 3, šutas — 2 ir Medutis - 2.

A. L.
S. K. KOVO PRANEŠIMAS 

DEL TURNYRO
1953 m. žiemos krepšinio turnyro 

tvarkaraštis yra toks:
Bal. 17 d. 7 v.v. — Kovas-Bal- 

main,
Bal. 24 d. 7 v.v. — Kovas-Para- 

tels,
Geg. 1 d. 8 v.v. — Kovas-May- 

bauke, V
Geg. 8 d. 6 v.v. — Kovas-Warri- 

ors,
Geg. 15 d. 9 v.v. — Kovas-Celti- 

cs,
Geg. 22 d. 6 v.v. — Kovas-Rau- 

gers, fc
Geg. 29 d. 7 v.v. — Kovas-East 

Sydney.
Žaidynės vyksta Police Boy’s 

Club, Erskineville Rd., Newtown. 
Sporto Klubas Kovas prašo lietu- - 
višką visuomenę kuo gausiausiąjį 
dalyvauti, kad mūsų žaidėjams^ 
būtų tuo būdu suteikta daugiau 
moralės paramos.

S. K. KOVO VAKARAS 
Gegužio 16 d. Kovas ruošia įdo

mų /šokių vakarą Estų Namų pa
talpose. Ir šį kartą ^utiečiai ne
bus apvilti, nes Kovo vakarai visu- 
met praeina su geriausiu pasiseki
mu.

STALO TENISO VARŽYBOS 
1953 metų Sydnėjaus žiemos 

stalo teniso varžybose Kovas da
lyvaus su vyrų ir moterų koman
domis.

KOVO TAUT. ŠOKIŲ GRUPĖ 
Kovo Tautinių Šokiu Grupė jau 

pradėjo savo darbą ir kviečia Syd
nėjaus lietuvių jaunimą kuo gau
siau šioje grupėje dalyvauti, šiuo 
metu grupei dar ypačiai stinga 
vyrų. Repeticijos vyksta trečiadie
niais Camperdowno bažnyčios sa
lėje. — A. L.

PAIEŠKOJIMAS
Maloniai prašau atsiliepti PE

TRONĖLĘ BALMONIENĘ — 
Kasperavičiūtę, gyv. Kaune — 
Aleksote ir Šiauliuose, ar žinanči
us jos adresų pranešti man: Petr
as Mockaitis, Radium Hill, S.A

PARDUODAMAS . 
ŪKIS

7 akrai žemės, miesto vanduo, 
elektros šviesa; 2 kamb. fib- 
ro namas su elektrino virtuve 
ir dalimi baldų. Fibro pasta
tas skalbyklai ir sand.; 8 viš
tidės : 130 vištų dedančių, 200 
vištų jaunų; keletas ančių, 1 
karvė. Žemės 3 akrai apsėta, 
likusi apaugusi statyb. med
žiaga. Susisiekimas geras: iki 
geležinkelio stoties 20 min., 
iki autobuso 7 min. K a i - 
n a £ 1600.

Apžiūrėti vietoje kiekvieną 
dieną,: Lot. 4, Cranbourne 
Str., Riverstone, N.S.W.
— Palubinskas.

Printed by Mintis Pty.. Ltd., Fred- 
bert str., Leichhardt, Sydney, 
for the Puplisher, Justinas 
Vaičaitis, as President of the 
Australian-Lithuanian Com
munity, 82 Flinders Street, 
Darlinghurst, Sydney, N.S.W.

4


	1953-04-15-MUSU-PASTOGE_0001
	1953-04-15-MUSU-PASTOGE_0002
	1953-04-15-MUSU-PASTOGE_0003
	1953-04-15-MUSU-PASTOGE_0004

