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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

VOKIEČIU SPAUDA APIE 
RYTPRŪSIUS

Vokiečių pabėgėlių laikraščiai, kaip 
“Das Ostpreussenblatt” kit, dažnai 
per savo skiltis praleidžia illiustruotus 
spec, skyrius, pvz., apie Įsrutį, Gumbinę, 
Ortelsburgą ir kt. “Das Ostengreussen- 
blatt” N.7/52 rašo, kad Bartensteine 
lenkų įstaigos yra sulaikiusios vokiečių 
nalaičių vaikų. “Auksiniai ’3cbūrų 
ežerai” dabar sudaro svarbiausią 
lenkų kolonizacijos centrą. Vokiečiai 
buriuotojai nuo Klaipėdos iki Karaliau
čiaus vėl atgaivino savo veiklą, susior
ganizavo ir įsteigė visa eilę klubu, kaip 

, “Rhe”, “Baltic” ir “S.C.Ost”. buriuo
tojai sako, kad niekur Vakaruose neran
da tokių patogių buriavmo sąlygų, kokias 
kad turėjo Rytprūsiuose, Mozūrų eže
ruose ir Kuršių mariose ar prie Klai- Į 
pėdos. Kur šiuo metų laikomi vokiečių 
karo belaisviai? Jų likimą bolševikai 
smarkiai slepia, bet vokiečių įstaigoms 
pavyko liudininkais arba raštin. doku
mentais įrodyti, kad yra 101.014 karo 
belaisvių, apie kuriose nieko nesako jokie 
ofic. dokumentai. Ivanovo-Voznesenskas 
yra prie Voikovo vokiečių generolų 
lagerių centras. Prie Kijevo yra užsienie
čių lageris. Brest-Litovskos geležinkelių 
mazgas tuo garsus tarp grįžtenčių iš 
karo nelaisvės, jog tik pro jį pravažiavę 
“gali būti maždaug ramūs, kad tėvynę 
gal ir išvys”. Čia yra ir apie 250 moterų, 
daugiausia karo talkininkių, kurios 
drauge auginasi 40 vaikų. Bet tarp jų 
yra ir civilių moterų, išvežtų iš Rytprū
sių ar Klaipėdos krašto.

Vokiečių pabėgėlių spaudos 
minimi du dalykai, būtent — 
Hanso Deichmano dienoraščių . , 
mačiau Karaliaučių mirštantį” paaiški, : 
tuoj po karo Rytprūsių gyventojai tikė- , 
josi ten būsiant sakurtą vad. “Frei < 
staąt”, o paskiau tą sritį Sovietai norėjo j 
prijungti ne prie ^Lietuvos TSR, bet prie 
Gudijos Dabartinė tarp šiaurinės, rusų 
valdomos dalies ir tarp pietinės, val
domos lenkų, siena eina ne tiesiai, kaip 
kad buvo projektuota per Potsdamo sus- 
tarimą, bet iškraipytai, kur padaryta 
daugybė įvairausių korektūrų.

AUKŠTOS KULTŪROS 
SENTĖVIAI

Valter Klebs von Halle, aprašydamas 
Rytprūsių vokiečių laikrašty “Das Ost
preussenblatt” N.7/52 Rytprūsiuose prie 
Ortelsburgo .esančias kraštines morenas 
ir jų liekanas, žymi, kas iš to terciaro 
metų buvusio tropino klimato yra belikę 
ligi šių dienų, nors klimatiniai kitimai 
dar nėra pasibaigę nė dabar. Ortelsburgo 
kraštotyros muziejuj, įsteigtame Dr. 
von Poserio ir vadovautame mokyt. 
Tiskos, buvo visa eilę akmens amžiaus 
grabų su jų radiniais. Didžiausias*kapas 
buvo rastas iš 1800 m. pr. Kr. Bet ir 
vėlesnis periodas — bronzos amžius, 
trukęs nuo 500 iki 1800 m. prieš Kristaus 
gimimą — yra palikęs vertingų radinių, 
ypač Didžiųjų Borkų apylinkėj, su vinių 
radinių buvo perduota “Prūsijos” muzie
jui Karaliaučiuj, kuris turėjo ypač prie
šistorinių radinių rinkinį. Iš jų vokie
čiai specialistai daro išvadas,, kad 
bronzos laikų gyventojai mokėjo jau 
austi ir balti, nes rasti primityvūs duonos 
malamieji akmens. O tai ir sudarė kul-

■ tūros pagrindą. Tačiau kokie tie gyven
tojai buvo, nieko nesakoma, — matyti, 
ne germanų kilmės. Vokietis iDr. W. 
Stoltingas, apžvelgdamas Vokiečių. Rytų 
2500 m. istoriją, paskelbtoj archeolo
ginių datų lentelėj įrodinėja, kad 1.000- 
900 m. prieš Kristaus gimimą germanų 
giminės gyveno tarp Vislos ir Oderio. 
900-800m. rytinių germanų giminės pa; 
sistūmėjusios į rytus (iki Nemuno) ir į 
pietus. Tada visoj Vokietijoj prasidėjęs 
germanų geležies laikotarpis. 700-600 m. 
germanų giminės, esą, jau buvo tirštai 
apgyvenuosios visą Rytų Vokietiją. Ta
čiau lenkų etnografai ir istorikai visus 
tuos vokiečių “tiškius duomenis” įrodi
nėja esant visai ne tokius jau aiškus ir 
skelbia tuos kraštus seniau buvus visai 
ne germanų gyventus.

Lenkų (kom.) spauda nusiskundžia, 
kad lenkų okupuoto j Rytprūsių daly 
didėja juodoji birža ir spekuliacija. Iš 
jų spaudos pareiškimų aiškėja, jog 
trūksta paprasčiausių reikmių, net 
kibirų žibintų, žibalo, etc. Dėl to kaltė 
verčiama jų neteisingam paskirstymui, 
pvz., daigai ir piautuvai dalijami lygiai 
tiek miesto, tiek kaimo gyventojams. Dėl 
to prasidėjo trūkstamų įrankių mainy
mas į maisto produktus. Už tai “Žycie 
Gospodarcze” vis, kaltę suverčia vartoto
jams; kam jie “nepasitiki gamyba”: esą, 
“visko prigaminama pakankamai”. Toks 
pat ž.ū. padargų stygius jaučiamas ir 
lenkų užimtoj teritorijoj anapus Oderia- 
Neisės linijos. Tiek ten, tiek Rytprū
siuose jau ne tik kit?, bet net šluotos ir 
dulkių siurbliai pradėti “išnuomoti ke
lioms dienoms”. Mozūrų ežeruose lenkai 
vėl pradeda veisti žuvis, kurios ten buvo 
smarkiai išretėjusios.

MOTINA
vaidinusią didelius vaidmenis. Atsimin
kim tik užuojautą sukeliančią visą savo 
gyvenimą kančios keliu ėjusią. Aldoną . 
Gediminaitę — tą nelaimingąją palaido ] 
Kazimiero Didžiojo .Krokuvos dvaro tylią j 
kankinę, politinių tėvų kombinacijų auką. j 
Kas nežinom Gedimino našlės Jaunės i 
arba Jogailos ir jo jaunesniųjų brolių ■ 
motinos Julijonos politinio vaidmens? . 
Argi pamirština taurioji mylinčioji Ona 
Vytautienė, dėl savo vyro ateities auko- ■ 
jusi viską; o vėliau tikroji jo bendra
darbė? O kas gali nesigėrėti tikrai 
motinškai moteriškos dvasios Barbora 
Radvilaite, savo kilnia siela sužavėjusia 
net, nežabotąjį paskutin Gediminaitį 
Lietuvos soste Zigimantą Augustą. Ap
šaukta valdžios ar garbės ištroškusią 
intrigante ir kerėtoja, sugebėjusia suvi
lioti valdovą, ši kukli lietuvaitė, tyliai 
pakėlė visas neteisybėse savo moteriškojo 
idealo seimos labui. Likimas ja nus
kriaudė — šeimos džiaugsmų patirti jai 
neleido. Ir pąsauly ji paliko vien kančios 
prisiminimų lydima, pati likusi šviesia 
žvaigždele Izfbai niūriose siautėjančio 
renesansinio Vilniaus dvaro padangėse.

Tai tik pora vardų, apie kuriuo's daž-’ 
nai kalbama. O kur milijonai lietuvių 
moterų bei motinų? Kur didžiųjų mūsų 
vyrų motinos, mums juos išauginusios? 
Kur motinos didžiųjų valdovų, karo vadų, 
politikų? Dažniausia tai “nežinomosios 
motinos”, motinos bevardės. Tik jų 
dvasia, perduota jų vaikams, tėra pasi
reiškusi viešumoje. Kaip vadinosi ta 
motina, kuri, vilkdama sunkią baudžiavos 
naštą, mokė savo vaikus lietuviškųjų 
poterių, liūliavo juos lietuviškas pasakas, 
pagaliau išmokė lietuviškojo rašto? Ji, 
savo vargan, dalią vilkdama, išlaikė 
mums lietuviškąją kalbą, išsaugojo tau- 

i tos dvasinį turtą, išsaugojo ir mums pa
liko lietuviškąją dvasią. Jos vardas, 

i Mickevičiaus žodžiais tariant, milijonas, 
bet jos vardas vėl tik vienas ir tas pats-

■ Motina. Mes šiandien lengiame prieš ją 
i savo galvas, nes tai mums padeda per- 
. prasti visą motinos didybę ii* reikšmę 
-1 tiek žmogaus, tiek tautos gyvenime.

MUSU

plačiau 
kaip iš 

“Aš

Šiandien atiduodame mes pagarbą 1 
MOTINAI. Savo Motinai kiekvienas 1 
lenkiame galva. Lenkiame galvą jei čia | 
tremtyje, lenkiame pasilikusiai gimta- < 
jame krašte, lenkidame raudonojo bude- ’ 
lio nukankintai Sibiro plotuose.

Daugelis iš mūsų šiandien neturime 
savo motinų. Neturime ir nežinome jų ; 
likimo.. Skaudančia širdimi prisimename : 
TĄ, kuri davė mums gyvybe, TĄ nuo 
kurios likimas gal būt atskyrė mus 
amžinai. . . . NEŽINOMO LIKIMO , 
MOTINAI ŠIANDIEN LENKIAME 
GALVA.

Motinos dieną mes dar neseniai .tepra- 
dėjome švęsti, nors motina yra sena — 
sengalvėlė, kaip pati žmonija. Tyli ir

I kantri -motina nešė savo vargų naštą 
amžiais, klupdama ėjo vargo kelią 
neatžymėta, bet galinga savo meile. Ji 
buvo ta pati prieš tūkstančius metų. Ji 
ta pati laukiniškoje primityvioje aplin
koje, ta pati Egipto piramidžių papėdėje, 
ta pati Elidėj ir išdidžiojoje Romoje, ta 
pati viduramžio pilyse adoruojama rite
rių, ta pati tų pačių feodalų niekinama 
baudžiauninkų lūšnelėse, ta pati karalių 
rūmuose, didžiūnų salionuose, piniguočių 
įstaigoje ir varguomenės skurde, ta pati 
lydinti sūnų į Kęstučio pulkus ar Vytauto 

! žygius, ta pati drebanti dėl savo vaikų 
- ateities, žiūrėdama į įgesinamą šventąją 
1 dievų ugnį alkose, o po kelių amžių, šven- 
■ tąsias giesemes giedodama, šimtus klm, 
• einanti savo vaikams laimę išmelsti prie 

Aušro Vartų Marijos paveikslo, ta pati 
Į prie lopšio snaudžiantit grįžusi po sunkių 
> baudžiauninkės darbų, ta pati prie ratelio 
’ mokanti savo vaiką iš maldakknygės 

rašto ir poterių, nuolat ir visur ta pati. 
Ji įvairi kaip gyvenimas, kaip margos 
socialinės sąlygos ir situacijos, bet vis ta 
pati motina-gerojo motinystės prado 
įsikūnijimas.

Tiesa, mes savo istorijoje neturime 
Orleano Mergelės tipo heroiškųjų pavy
zdžių, neturime moters valdovės jir ki
tame vaidmeny, apie kurią būtų sukęsis 
visas viešasis kurio nors meto gyvenimas. 
Tačiau mes turime moterįsavo metų su-

TULPE
Tulpe, sakyk, ką laikai savo torelėje? 

Aš laikau savo taurelėje burtą, kuris 
didina tavo sielos troškulį, Motina, kai 
tu žvelgi į savo kūdikį; aš laikau savo 
taurelėje svaigu!’, kuris pripildo tavo 
sapną, Nežinomybės baime, Motinai.

Bat, sakyk, tulpe, kodėl tu saugai savo 
burtą už meliodijos sparnus?
.Todėl, kad prieš Minties atsiradima 
Mirtis pabučiavimas sugavo mirtį Gyve
nimo sėkloje. Štai kodėl jokia gyvenimo 
meliodija negali viso burto laikyti savo 
taurelėje, Motina7’ štai kodėl Meilė ne
gali laikyti tavo kūdikio vien Gyvenime.

F. Kabraji.

ŠVEICARAI APIE GENO 
CIDA LIETUVOJE

Šveicarų Friburge prancūzų k. leidžia- - 
mas dienraštis “La Libertė" N.64Į52, < 
apžvelgdamas Pabaltijo kraštuose vyk- 1 
domą tautžudybę ir trėmimus, Elenos 1 
Aubert straipsny pažymi, kad tiek minint • 
Lietuvos bažnytinės provincijos 25 m. 
sukakti, tiek švenčiant Vasario 16-ją 1 
mons. M. Krupavičiaus vadovaujamas 
Vyr. Lieteuvos Išlaisvinimo Komitetas ir 
visi Lietuvai tremtiniai nuolat primena 
likusių krašte tautiečių žudymus ir trė
mimus. Lietuvoje, kur buvo 1.202 ba
žnyčios bei koplyčios ir veikė 681. para
pija, pastoracinį darbą dirbo 1646 dva
sininkai, 1939 m. 4 seminarijose mokėsi 
470 klierikų. Gerai tvarkomas kraštas 
tiesiog žydėjo. Bet dabar iš to visko 
neliko veik nieko. ,

Toliau dienraštis smulkiai aprašo, kaip 
Sovietai okupavo kraštą, paskum tuoj 
pat pradėjo jo sovietinimą ir genocidą. 
Smulkiai sužymėtos svarbiausios žudy
nės: Pravienišky, Rainiuos, Červenėj, 
kur buvo taip pat sušaudytas K. Bizau
skas, bus. vidaus ir krašto apsaugos 
ministerial ir visa eilė kt. žymių lietu
vių. Jau net naciai pasirodė ne tokio 
žiaurūs, kaip bolševikai. Vien tik 194.4 
m. antrojoj pusėj buvo sušaudyta ar 
kitaip likviduota apie 30.000 lietuvių. 
1945-46 m. MGB sunaikino daugiau kaip 
20.000 pogrindžio “miško brolių”. Iki 
1949 m. krašta nusiaubė 6 deportacijų 
bangos, su jomis — deportuota 75 proc. 
visų kunigų. Tik per vieną gegužės 22 
d. buvo deportuota 100.000 lietuvių. 
Dienraštis visa eile konkrečių pavyzdžių 
pailiustruoja, kaip vyko trėmimai ir

■ kokių būta žvėriškų scenų. Tačiau tie 
trėmimai nėra pasibaigę nė dabar. So-

■ vietai tremia net vaikus. Tarp 1941 m. 
i ištremtųjų buvo 3.256 mokyklinio am

žiaus vaikai ir 1.899 mažamečiai, neturė-
, jusieji 6 metų. Tačiau kraštas dar nie- 
r kad nubuvo toks vieningas, kaip dabar.

Ten težinomas venas priešas — okupan
tas. Kad ir kaip persekiojami, betgi gy
ventojai kietai laikosi tėvų tikėjimo ir 
kaip įmanydami iž jį kovoja. Bolševikai 
gali kažin ką daryti, bet jie niekad iš 
gyventojų širdžių neišraus religijos ir 
nepalauš jų sąžinės, pastebi dienraštis. 
Užtat tą tylos sąmokslą, supantį šiuos 
naujuosius kankinius, turi pralaužti Va
karai.

Reta, ypač šveicarų spaudoj, tokių 
palankių apie Lietuvą straipsnių. Kitame 
straipsnyje ta pati autorė smulkiai 
aprašo, kaip raudinieji budeliai siautėja 
Latvijoj, kur jų žydinčio krašto likviduoti 
buvo pasiųstas Višinskis, kuris dabar 
nesigėdija iš JT tribūnos dar kalbėti- apie 
taika . . . Faktiškai tiek į Lietuvij ą, 
kaip dienraštis pažymi, taikos vardu prie
spauda atnešta bolševiknais durtuvais. 

nngujuje ii iv<anuuuje Keiniu ta 
pati, J.A.Valstybėse metams 8 dole
riai.
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AMERIKIEČIU SPAUDA 
APIE LIETUVA IR 

LIETUVIUS

KATYNO ZUDYNIU 
LIUDININKAS APIE 

LIETUVA
Katyno žudynėms ištirti JAV kongreso 

komisija apklausinėjimą jau baigė, nei
šgirdusi nė vieno balso, jog tai ne bol
ševikų darbas. Sovietai, amerikiečių . 
paprašyti padėti išaiškinti minimuosius 
žudikus, atsakė, kad jau toks jų pakvie
timas yra įžeidžiąs. Tikruosus Katyno 
žudikus padėt išaiškinti buvo taip pat 
paprašyti lenkai ir vokiečiai. Vienas iš 
svarbiausių sovietinių liudininkų, apklau
sinėtų JAV-se, kaip kad pranešo CD 
News Service N.6/54 (Vol. II), buvo pa- • 
bėgęs iš Sov. Sąjungos pulk. Jeršovas, 
kuris ne kartą sakosi lankęsis Lietuvoje 
ir per vieną tokį vizitą net vedęs lietuvę. 
J is pats savo akimis matęs / tre
miamus j Sibirą intelektualus, kat veikė
jus ir vadus, karius, etc. Taip pat sako 
matęs “laisvuosius rinkimus Lietuvoje”, 
kurios jis vadina tikru politiniu banditi
zmu. Vakarai turi sukelti šventąjį karą, 
jog kartą visiems laikams būtų sutriu
škintas Maskvos imperializmas ir išlai
svintos pavergtosios tautos. Prie to 
išlaisvinimo daug prisidės, reikia tikėtis, 
taip pat amerikiečių kutery “Courier” 
įtaisytas spec, radijo siųstuvas, kuris 
siųs tranliacijas net 45 kalbomis, tarp 
jų ir lietuviškai. Jo pranešimai praįauš 
geležine sovetinė uždangą net 1.600 km. 
gilyn. Minimoji plaukiojanti stotis buvo 
paleista į darbą minint AB 10 m. sukaktį. 
Prie tokio laisvės žygio prieš priespaudą 
dar daugiau, reikia tikėtis, prisidės, kaip 
kad praneša bavarų spauda, taip pat nau
jas AB centras, organizuojamas Mūn- 

! chene. Tuo tarpu Rytuose prieš Vakarų 
radijo klausymą bausmės dar daugiau 
griežtinamos. Jų klausytis uždrausta 
jau ir Rytų Vokietijoj.

• P. K. Bielinis, PLG narys, paruošė 
42 puslapių studiją apie Rusijos paverg
tųjų tautų išlaisvinimą ir apsisprendimo 
teisę. .......

Amerikiečių spauda ir veikėjai reiškė 
pasitenkinimą, jog lietuviai sugeba gra
žiai organizuoti savo tautines šventes ir 
padėkomis, telegramomis ar laiškais 1 
reaguoja į pasakytąsias kalbas, vedamuo
sius, radijo pranežimus, etc. Iš tikro 
JAV kongreso oficialūs “Congressional 
Recoirds”,—pažymi, — vas. 14-17 d. tie
siog mirgėjo nuo pasakytų kalbų. Ta 
proga apie Lietuvos laisvę pareiškimus 
padarė 10 senatorių, 17 atstovų rūmų 
narių; prisiminė mūsų persekiojama 
tėvynę ar mūsų tautiečius keliasdešimt 
amerikiečių spaudos organų, o gražius 
vedamuosius įsidėjo “Chicago Herald — 
Americanv, “Shenandoah Evening He
rald”, “Norwood Tribune”, “Chicago 
Herald - American” — St. Piežos straip
snį su Dr. P. Daužvardžio atvaizdu ir 
ktM stebėdamiesi lietuvių ryžtingumu ir 
reikšdami tvirtą įsitikinimą, jog Lietuva 
bus veikiai išlaisvinta. Tas pat matyti 
buvo taip pat iš Masachusetts, Ohio, Illi
nois, Connecticut, Pensilvanijos, Mary- 
lando gubernatorių, Cincinačio, Worces- 
tefio, Čikagos, Cambridge’©, Westfield© 
ir kt. miesų burmistrų paskelbtu atsi- 
šukimų. Kiti, kaip JAV senato užeienio 
veiksniams savo ofic. kongreso leidi
niuose pasakytos kalbos ištraukas. 
“Chicago (Daily News”, komentuodamas 
konsulo Dr. P. Daužvardžio žodžius, pa
žymi, jog tik viena soviet, policija nukan
kino ir sulikvidavo 30.000 mūsų tautečių. 
Todėl jis ir kreipiasi į laisvąjį pasaulį, 
jog išgirstų žudomos Lietuvos balsą ir 
kuo skubiausiai jai ateitų į pagalbą. 
Anot “Chicago Sun-Timese”, ALTo vadai 
įrodinėjo aukščiausiems JAV vyrams, 
kad JAV turi užimti prieš bolševikus 
griežtesnė ir aiškesnę politiką. Vieno 
“sulaikymo” neužtenka. Floridoj “Miami 
Herald” pažymi, kad “Lietuvos garbė, 
nenusmelkta ilgus šimtmečius, ir vėl vei- 

, kiai Suspindės”, o “Miami Daily News” 
’ pridėjo, jog “pirmoji Korėja buvo Lie

tuva”. Panašių pareiškimų yra daugybė. 
Tarp laikraščiuose atspausdintų skaity
tojų pareiškimu yra ypač daug laiškų,, 
parašytų Lietuvos Vyčių.

“The Catholic Universe Bulletin” 
(1952.1.18) aprašo, kaip pirmą kartą po
11 metų gavo laišką š Sibiro, iš ten lai
komų darbo vergu stovyklose motinos ir
12 mė brolio, JAV-se gyvenanti 17 m. 
lietuvė D. Armonaitė su savo tėvu. Jos 
motina laikoma ‘‘maždaug” 2,000 km į 
šiaurės rytus nuo Baikalo ežero. Armo- 
nas, kuris yra JAV pilietis, kreipėsi, kad 
jam padėtų, į Valst. Dep-tą, o jo duktė 
Dona mušė telegramas JT gen. sekr. 
Trygve Lie, kuris atsakė, jog “telegrama 
gauta” ir į Kremlių pačiam Stalinui, 
tačiau iš ten nesulaukta jokio atsakymo. 
“Chicago Sunday Tribune”, rasywamus 
apie ALTo, kurį “remia 500 Amerikos 
lietuvių organizacij.ų”ą pastangas Lie
tuvai laisvinti, ta proga pažymi, kad tiek 
ALTas, tiek ir Dariaus-Girėno bei Ame
rikos legiono postas, kurio vadovų įsidėjo 
nuotraukas, rūpinasi tą darbą dar dau
giau išplėsti ir sustiprinti; žurnalus 
“Destiny” N.2.52) įsidėjo latvio Korsto 
straipsnį “Raudonoji migla”, pavaizduo
jantį, kaip komunizmo aukomis krito 
Pabaltijo kraštai, kurių tremtiniai užtat 
dabar, komunizmą pažinę savo kailių, 
tegali apie jį ir pasakyti tikriausia tiesą. 
Pats autorius su bolševizmo aukomis susi
dūrė būdamas dar 12 motų, kai Petra
pily teko lipti jer bolševikų išplautus 
lavonus. Paskiau dirbo latvių filmoj, 
po to pabėgo į, Vokietiją ir dabar gyvena 
JAV-se. Tuo metu, kai jo žmona dantų 

’gydtoja tegaudavo algos 160 r. per me
nesį ir paprastas filmos darbininkas tik 
200, komet prižiūrėtojams mokėdavo po 
3.500, o atvykusioms iš Maskvos net po 
5.000. Visi tiek Lietuvoj, tiek Latvijoj 
ir kitur už gelež, uždangos esą 800 mili
jonų šaukia vienu balsu; padėkite mums! 
O niekas neįstengs taip triuškinti komu- 
nistiiiio melo, kaip — gryniausia tiesą 
apie jį, atskleidimas tiesos, kokiose sąly
gose iš tikro turi gyventi užuiti Sovietų 
piliečiai. Panašių pareiškimų ar apra
šymų yra ir daugiau. Tą proga pažy
mima, kad JAV Valst. Dep-tas savo in
formaciją užsieny pertvarkė iš pagrindų. 
Nauju informacijų šefu pakviestas Dr. 
Wilson Coumpton.

Amerikiečių laikraščiai, kaip “Boston 
Globe” ii’ kt., įsidėjo net Pfullingene 
įgriuvusio fabriko nuotrauką. Tarp 
fabrikoiaukų yra nukentėjusių vokiečių 
pabėgėlių, bet iš lietuvių — niekas. 
“Boston Traveller” įsidėjo vytės. T. 
Mažeikaitės laišką, kad turi būti daroma 
kas nors daugiau padėti Lietuvai ir kt 

i pavergtoms tautoms. Tokių laiškų ir 
i pareiškimų JAV liet, vyčiai JAV spaudai 
i ii- žymienms politikams pasiunčia dau

gybę. “The Boston Daily Globe” įsidėjo 
pasižymėjusių lietvių krepšininkų brolių 

> Juozo ir Zenono Leonavičių nuotrauką; 
• krepšininkų garbę garsina pasižymėjęs 
) panašiu būdu Prancūzijoj lietuvių
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LIEUTUVIAI PASULYJE
Ta proga norima išleisti jų istoriją.

PRANCŪIJOJE norintiems studijuoti 
Strasburgo un-te paskutinis terminas 
prašymams įteikti yra balandžio 15 d. 
Tam tipslui pirmiausia reikia prancūzų 
ar anglų k. parašyti pareiškimus šiuo 
adresu: L’Association du College de 
l’Europe Libre 7 rue de *1a Paix, Paris 
2 (France), o iš ten bus atsiųsti anke
tiniai blankai. Norintiems studijuoti, 
prireikus, taip pat padeda Liet. Studentų 
Sąjunga Vokietijoje (adr.: (14b) Tubin
gen, Ulrchstr. 24).

URUGVAJUJE įžymus Montevideo 
dienraštis “EI Dia” vėl įsidėjo visą eilę 
lietu vo žurnalisto K. Cibiro-Verrax 
straipsnių apie Lietuvą ir bolševikinį re
žimą, kur vaizdingai aprašomas lietvių 
genocidas, MVD siautėjimai, Višinskio 
“teisingumas” ir vis kiti žiaurumai, 
kurias laikos bolševikų Stalino vergų 
imperija. Kokį laipsnį ten yra pasiekęs 
nužmoginimas, vaizdžiai parodo kad ir 
Dr. Margot ino ir visos eilės kitų paro
dymai, kurie atskleidžia be kaukės tik
rąjį bolševizmo veidą. Straipsniai yra 
rūpestingai paruošti, gerai dokumentuoti 
ir turi didelį pasisekimą.

VENECUELOJE leidžiamo mėnesiniu 
“Tėvų kelio” N.2 (30) skirtas daugiausia 
Lietuvos laisvės šventei ir vyks. Brizgio 
veiklai bei vizitams paminėti. Gautame 
iš L. Rašytojų Draugijos pranešim? buvo 
pažymėta, jog garsioji Venecuelos lietu
vių — trijų prezidentų garbei — litera
tūros premija numatyta skirti vietpj Lie
tuvoj buvusios šviet. Ministerijos premi
jos. Vietos lietuvių veikimas gyvai rei
škiasi visiose srityse, ypač kultūrinėje.

VOKIETIJOJE Stuttgarto radiofonas 
rengia kas dvi savaitėse diskusijų vaka
rus, kuriose ladyvauja taip pat Vidurio 
ir Rytų Europos kraštų tremtiniai. Lie
tuvių atstovas, VLIKo Vykd. Tarybos 
narys M. Brakas, buvo pakviestas skai
tyti referatą tema “1st eine ūberstaat- 
liche Organisation in Ostmittel-Europa 
moglich”. Jo koreferentas buvo Vokie
tijos parlamento narys Ernst Paul, SPD 
frakcijos. Atsilankius p. M. Brakui kovo 
28 d. Bonnoje, jo ir E. Paulo referatų 
temomis pasikalbėjimas buvo įkalbėtas į 
magnetofonines juosteles ir bus 'trans
liuojamas per Stuttgarto radiofoną. Par
lamento narys Paulis savo koreferate 
pareiškė, kad vokiečių pabėgėliai yra 
pasiryžę ieškoti kontakto su tremtiniais. 
(PLB Vokietijos krašto valdyba savo in- 
formac. leidiny vokiečių k. N.2 (7) 
plačiai aprašo, kaip vasario 16 d. šventė 
šiemet buvo ypač plačiai paminėta tarp 
svetimųjų. Ta proga duota plati ap
žvalga, ką apie Lietuvą, jos vadovau
jančius veiksnius, partizanus ir pačius 
lietuvius rašė tiek vokiečių, tiek ameri
kiečių ir kitų kraštų spauda ir skelbė 
tų kraštų radijai. Biuleteny konkrečiai 
visa eile pavyzdžių nurodyta, kaip buvo 
vokiečių įvertinta VLIKo, VT ir Vokie
tijos krašto valdybos veikla, koki įspė
jimą skelbia Vakarams Lietuvos pogrin
dis ir kokias iš VLGKo atsišaukimo ir 
partizanų šauksmo iš Lietuvos miškų 
išvadas pasidarė visa eilė vadovaujančių 
vokiečių spaudos organų. Taip pat paci
tuoti prezid. Trumano tarti ALTo dele
gacijai žodžiai apie Lietuvos laisvės 
atstatymą ir visos eilės gubernatorių, 
senatorių, atstovų rūmų narių, burmis
trų ir kt. atsakingų politikų pareiškimai 
dėl parsekiojimų pavergtoje tėvynėje. 
(Vasario 16 d. gimnazijoj išleistas nau
jas K. Dikšaičio redaguojamo liet, evan
gelikų jaunimui laikraščio “Jaunimo Ra
telis” Nr., kuriame, be kitos medžiagos, 
duota taip pat rinktinių Lietuvos vaizdų: 
Lietuvos Saharos; Alytaus, Kauno.

* ♦ *
ELTOS

KRONIKA
> Mažiosios Lietuvos Tarybos nariai 
p.p. Simonaitis, Brakas ir Banaitis lanko 
britų zonos klaipėdiečių seniūnijas. P. 
M. Brakas, VLIKo Vykdomosios Tarybos 
narys, kovo 28 d. pakeliui iš Bonnos, at
vyko į Hannoverį, iŠ kur , atvažiavus 
kitiems Tarybos nariams, keliauja su 
jais kartu po britų zoną. Jie lanko ir 
tolimosios šiaurės, Schleswig-Holsteino, 
seniūnijas. Toks lankymas yra kartu 
■^aruošiamasi Mažosios Lietuvos Tarybos 
suvažiavimo darbas. Suvažiavimas nu
matomas apie Sekmines. P. M. Brakas 
Hannoveryje lanko ir čia esančią “Kelei
vio” administraciją, nes Mažosios Lietu
vos Taryba yra numačiusi pertvarkyti 
ir šio laikraščio leidimo pagrindus, jį 
legalizuodama Vokiečių įstaigose.
• Europos Sąjūdžio Estų Tautinis 

Komitetas, kuris palaiko nuoširdžius san
tykius su mūsų veiksniais, šiems metams 
yra išrinktas tokio sąstato: A. Rei (pir
mininku), min. A. Varma (vice-pirmi- 
ninku), A. Horm (vykd. sekretorium), 
nariais — I. Mikiver, T. Kint, J. Sikkar, 
J. Mihkelson, H. Kičsk, pulk. J. Raud- 
mac, H. Tonnsson, E. Uustalu, A. Peets, 
P. Šelli, prof. Jė Mets. Jų centras yra 
Stokholme.
S šiuo metų užsieny studijuoja apie 
630 estų studentų, iš jų 275 švedų un- 
tuose, 250 JAV-se. Ypač gyvas jų kul
tūrinis gyvenimas svetur, taip pat 
mokslinė estų veikla.
S LE Patariamoji Lietuvių Grupė pa
ruošė memorandumą apie priverstinius 
darbus Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje, 
kiek tat liečia lietuvius. Prie Jungtinių 
Tautų vyr. būstinės yra sudarytas prie 
žmogaus teisių komisijos ad hoc komi
tetas, kuris kaip tik ir tyrinėja jiriver- 
stinius darbus Sovietų Sąjungos užimtose 
srityse, šiam kometetui minimasis me
morandumas ir įteiktas su visa įrodo
mąja medžiagą.

BRAZILIJOJE galerijos “Prestes 
M ai a” patalpose buvo atidaryta PIR
MOJI LIETUVIŲ DAILĖS IR LIAU
DIES MENO PARODA SAO PAU- 
LYJE. Į parodą, Lietuvos konsulo A. 
Polišaičio pakviestas, atilankė ir ją ati
darė Sao Paulo gubernatorius prof. Dr/ 
Lucas Nogueira Garcez su žmona. Be 
to, atidarymo iškilmėse dalyvavo: pro
tokolo šefas prof. Dr. Franchini Netto 
su žmona, Sao Paulo konsulų korpo 
nariai, Prefekto atstovas ir kiti, taip pat 
gana didelis skaičius vietos lietuvių. 
Parodoje su savo paveikslais ir'dirbi
niais dalyvavo menininką: VI. Stanči- 
aitė-Abraitionė, Ant. Kairys, R. Kas
peravičius, M. Ivanauskas ir kt., taip 
pat visa eilė vietos lietuvių su savo liau
dies eksponatais. Paroda buvo atida
ryta iki kovo .31 d. Apie jos atidarymą 
savo puslapiuose atžymėjo beveik, didži
oji vietos brazilų spaudos dalis, įsidėdama 
parodos nuotraukų, apie ją aprašymų, 
taip pat šiltai atsiliepdama apie jos or
ganizatorius, lietuvių meną ir bolševikų 
pavergtą tėvynę.

JAV-e Connecticuto valstybės sekre
toriatas pripažino JAV Lietuvių Ben
druomenę ir išdavė tuo reikalu spec, 
raštą, vad. “čarterį”. Išduotieji doku
mentai taip pat įregistruoti Hardfordo 
mieste. Po prašymu minimajam spec, 
raštui gauti pasirašė laik prezidiumo na
riai: prel. J. Balkūnas, Dr. P. Vileišis, 
M. Chas, A. Saulaitis ir prezidiumo tei
sinis patarėjas Connecticuto valstybės 
senatorius lietuvis adv. F. Mončiūnas. 
Bendruomenei veikti visoje Amerikoje ii" 
tvarytis apylinkėmis įvairiose JAV vie
tovėse tuo būdu dabar jau nėra teisinių 
kliūčių, nese užtenka, kad ji būtų įregis
truota vienoje kurioje valstybėje, kaip 
dabar tat jau padaryta Connecticute. 
LOKo prezidiumas ruošiasi išleisti ta 
proga biulętenį.

Prof. V. Stanka atsidėjęs rūpinasi, 
kad būtų įsteigtas pasaulio un-tas, kuris 
taip pat daug prisidėtų prie laisvųjų 
tautų moralinės vienybės, prie pavergto
sioms tautoms iškovojimo taikos ir ne
priklausomybės. šioj srity taip pat da
roma pažanga — toji mintis jį steigti 
vis daugiau bręsta. Graži užuomazga 
taip pat sudaryta Strasburge. Europos 
Sąjūdžio konferencija Londone tuo rei
kalu kaip tik ir priėmė prof. V. Stankos 
pasiūlytą rezoliuciją. Psichologinio karo 
prieš bolševizmą konferencijoje buvo 
atstovaujami ir lietuviai. Amerikiečių 
respublikonų atstovai ta proga smarkiai 
užsipuolė dabartinę JAV bolševikų “su
laikymo ir glostymo politiką”. Iš" lietu
vių pusės kalbėjęs prof. J. Končius pa
sakė stiprių kritikos žodžių dėl Amerikos 
laikysenos Vokietijoj tuoj po karo, kada 
jam buvo uždrausta bet ką neigiama 
pasakyti prieš Sovietus, o už neklausyfhą 
jį kartą UNRRA buvo net suareštavusi. 
I CEEC spaudos ir informacijos tarnybą 
New Yorke iš lietuvių pusės atstovu ski
riamas žurn. V. Rastenis. Tarnybai lai
kinai pirmininkauja vengras Bella Fa
bian. šiuo metų baigiama konkretizuoti 
tarnybos programa. Klausimui išsamiai 
išstudijuoti buvo sudaryta komisja iš 
Dr. J. Šlaviko, V. Sidzikausko ir J. 
Lerskio. Dėl lietuvių; estų ir latvių 
dalyvavimo Vid. Europos Studijų Centro 
aiškintasi su minimojo centro vedėju 
Holmese. Du LE PLG pasiūlyti kandi
datai — Dr. A. Trimakas ir J. Audėnas 
— gavo uždavinius ir pradėjo darbą. 
Tikimasi, kad ir visi P. Liet. Grupės pa
siūlytieji ekspertai netrukus galės pra
dėti darbą visa apimtimi agrarinėj, eko
nominėj ir kultūrinėj srityse. Su VLIKo 
sudarytąja Lietuvos Atstatymo Komisija 
PLG nariai K. Bielinis ir J. Audėnas 
tarėsi visiems bendrai rūpimais Lietuvos 
atstatymo ir kt. aktualiais klausimais. 
Lenkų buv. politinių kalinių suruoštame 
Katyno žudynių minėjime, kuriame kalbą 
pasakė JAV astovų rūmų narys Madde- 
nas, iš lietuvių pusės dalyvavo PLG pir
mininkas V. Sidzikauskas ir IRD sky
riaus vedėjas V. Rastenis. Pasitrauku
siam iš L E taut, komiteto vedėjo pareigų 
C. D. Jacksonui buvo taip pat lietuvių 
vardu pareikšta padėka už parodytą 
pavergtosioms tautoms palankumą. Jis 
grįžo atgal dirbti į Fortune leidyklą 
(leidžiančią taip pat “Time”, “Life” ir 
kt. žurnalus) ir pažadėjo taip pat ir 
toliau neužmiršti tremtinių bei egzilų 
veikėjų. Jo pareiškimu, 1952 m. bus 
kritiški, bet pavergtosioms Rytų ir Vi
durio Europos tautoms greičiausiai ir 
realizavimo pradžios metai. Pabaltiečius 
ir kt. eglizų politikus jis šiltai rekomen
davo naujajam LE vedėjui adm. Mille- 
riui. Egzilų veiksniams ateity bus sta
tomi vis didėją reikalavimai. Užtat jie 
paskatinti laikytis dar didesnio vienin
gumo.

Net ir amerikiečių spauda, rašydama 
apie VD Un-to nuopelnus N. Lietuvai, 
pažymi, kad jis buvo davęs kraštui per 
4.000 auskštos kvalifikacijos specialistų, 
kurių neatstos jokie bolšekikiniai. “aka
demikai”. Un-to bibloteka buvo spėjusi 
išaugti ligi 35.000 knygų. (Lietuviai 
studentai ir kai kurios institucijos daug 
rūpinosi kad lietuviai būtų tinkamai re
prezentuojami New Yorks Kolumbijos 
un-te atidarytoj spaudos parodoj. Re
prezentaciniai lietuvių lediniai buvo visi 
nupirkti nes paprastai eksponatai* lieka 
biblotekos nuosavybė.) Clevelande 
“Ateites” klubas Tautos Fondui paaukojo 
1.026 dolerius. Iš viso T. Fondas iš 
Clevelando šiemet gavo 500 dol. daugiau 
nei pereitais metais. Lietuviai inžinie
riai Bostone T. Fondui sudėjo 500 dole
rių. Nustatytąsias kvotas taip pat yra 
pralenkę Buffalo N.Y. ir visa eilė kitų 
vietovių, (šiemet Lietuvos Vyčiai daug 
prisidedą prie Lietuvos vardo ir bylos 
garsinimo per amerikiečių spaudą radi
jus ir žymius žmonės mini 40 m. sukaktį.

KAS ŽINOTINA LIET U - 
VIAMS STUDENTAMS. 
NORINTIEMMS GAUTI 

STIPENDIJAS IS 
“COLLEGE DE L’EUROPE 

LIBRE”
Keletas lietuvių studentų kreipėsi i 

Dr. S. Bačk-b e. Lietuvos] atstovo p. 
Prancūzijoje, prašydami informacijų apie 
tai, kokie fakultetai ir kokie specialūs 
institutai yra Strasburge, kad jie galėtų 
susiorientuoti, kokias mokslo šakas gali
ma pasirinkti bei kokiose srityse galima 
pecializuotis Strasburgo Universitete, 
gavus stipendijas iš “College de l‘Ęurope 
Libre”. Gavusi atitinamos informacinės 
medžiagos iš Dr. S. Bačkio, ELTA skuba 
pranešti šias žinias apie mokslo šakas 
Strasburgo Universitete:

I. Strasburgo Universitete yra šie 
fakultetai su šiais institutais:

1. Katalikų Teologijos Fakultetas, duo
dąs bakaloreato, licenciato ir doktorato 
diplomus; Fakulteto žinioje veikia du 
institutu: (a) Kanonų Teisės Institutas 
ir (b) Dogmatinės Teologijos Institutas; 
be to, yra svetimšaliams kunigams semi
narija — kolegija, vadinama “Tarpautinė 
Seminarija”. Prie Fakulteto veikia 
biblioteką.

2. Protestantų Teologijos Fakultetas, 
duodąs taip pat bakaloreato, licenciato 
ir doktorato diplomus, šalia .Fakulteto 
veikia bibloteka ir Protestantų Semi
narija.

3. Teisių Fakultetas: duodąs baka
loreato, licenciato ir doktorato diplomus. 
Teisių fakultetą licenciato laipsniu gu
lima baigti per trejis metus (trejų metų 
kursas, egzaminai kasmet iš visų dėstomų 
dalykų pereinant į ankštesnį kursą; 
egzaminai būna birželio ir spalio mėnesi; 
daktaro laipsniui įsigyti reikalinga metus 
klausyti specialaus kurso, išlaikti rašo
muosius ir atsa komuosius egzaminus — 
įsigyti du aukštųjų mokslų diplomus) 
jau įsigijus licenciatą), ir tik po to 
gaunama teisė tezei ginti-kurią apgynus, 
įgyjamas daktaro laipsnis.

4. Medicinos Fakultetas: duodąs šiuos 
diplomus: (a) medicinos daktaro, (b) 
dantų chirurgijos diplomą, (c) akušerės 
diplomą ir (d) pažymėjimus ir diplomus 
atskirtoms specialybėms; mokslas trunka 
šešerius metus-medicinos, dantų chirur- 
gijos-penkeris metus, akušerės-trejus 
metus; šalia to galima įsigyti specialybių 
pažymėjimus bei diplomus, būtent: (a) 
microbiologijos. Tai rezervuota tik turin
tiems medicinos daktaro laipsnį. Mokslas 
trunka-metus; (b) higienos ir socialinės 
medicinos diplomą; (c) specialių medi
cinos mokslų pažymėjimas (Pediatrija). 
Gali būti priimti tik medicinos daktarai, 
mokslas trunka — trejus metus; (d) 
pažymėjimas medicinos studijų fiziniam 
auklėjimui; (e) puerikultūros pažymė
jimas ir diplomas-diejų metų studijų; 
(f) teismo medicinos ir psichiatrijos dip- 
lomas-duodamas medicinos daktarams ir 
studentams medikams, bebaigiantiems 
mokslą, specialiai vienerius metus klau- 
susiems kursą; (g) pažymėjimas spe
cialų Darbo Medicinos studijų; (h) pažy
mėjimas specialių elektro-radiologijos 
medicinios studijų; norint gauti visų pa
tikslinimų prašoma kreiptis į Strasburgo 
Medicinos Fakultetu sekretoriatą: 1, 
Pl&ce de l’Hopital, Strasbourg (Bas- 
Rhin), France.

5. Gamtos-Matematikos Fakultetas: 
duodą licenciato, aukštųjų mokslų dip
lomus, gamtos-matematikos mokslų dak-

DIDYSIS KLAUSIMAS IR 
LIETUVIŠKOJI ŽEME
(Tęsinys iš praėjusio numerio) 

sukurti turi talkininkauti visi lietuviai 
per savo didžiąsias organizacijas. Visi 
lietuviai užsienyje per tas organizacijas 
turi turėti galimumą dalyvauti, svarbius, 
tautą ir jos likimą liečiančius klausimus 
sprendžiant. Būtina, kad visos’mūsų 
valstybinės išminties pajėgos, kiek jų 
Lietuvių Tauta turi laisvame pasaulyje, 
būtų sumobilizuotos, sutelktos iy ap
jungtos vienam darbui ir vienam tikslui. 
Tų jėgų nėra perdaugiausia, palyginant 

Dabartiniu metu visa Lietuva yra pa
prasta Rusijos kolonija, kur vykdoma 
rusų kolonizacija ir senųjų gyventojų 
išnaudojimas, priespauda ir net likvida
cija. Lietuvių tautos žemė tapo rusų 
padalinti į tris politinius vienetus:

Sovietinė Lietuva .. 65.197 kv. km. 
Gudijai priskirta dalis 18.303 kv. km. 
Mažoji Lietuva .... 15.800 kv. km. 
Visa etnogr. Lietuva 99.350 kv. km.

GYYVENTOJAI
Sov. Liet..................... 2.238.000 gyv.
Gud. pr. d................... 862.000 gyv.
Maž. Liet................... 1.000.000 gyv.
Visa etn. Liet............. 5.100.000 gyv.
Genocido vykdamas Lietuvoje pradėtas 

rusų 1941 m. birželio mėn. Jis buvo 
tęsiamas ir naciams okupavus Lietuvą 
ir buvo taikomas daugiausia žydams: jų 
žuvo apie 200.000. 1944 m. rusai vėl 
atnaujino genocidą, matomai, tęs ir 
ateity. VLIKo surink tomis informaci
jomis Sovietinė Lietuva iki 1951 vidurio 
yra nustojusi apie 800.000 žmonių.,, kurių 
dalis dar tebėra gyvi ištremime. žinoma, 
gyvi tebėra ir tie lenkai, kurie repatriavo 
Lenkijon iš Lietuvos. Nežiūrint baisių 
žudymų ir trėmimų, gyventojai vis dėl 
to vedas ir dauginasi ir turi gal būt 
beveik normalų prieaugli. Apytiksliais 
daviniais šiuo metu Sovietinėje Lietuvoje 
dar gali būt apie 2.500.000 jos senųjų 
piliečių: Sovietų enciklopedija skelbia, 
kad Sov, Lietuvoje esą apie 3.000.000 
gyv. Bet tai su laikinais rusų' kolo
nistais ir gausia policija bei adminis
tracija. Lietuvių procentą Sov. Lietu
voje rusai skelbia esant 85% pagal tai 
išeitų, kad Sovietų Lietuvoje yra dar 
2.550.000 lietuvių. Esam įsitikinę, kad

Itaro, inžinicriaus-daktaro dipTom^TST 
pažymėjima-fizikos, chemijos ir biologi
jos mokslų (P.C.B. diplomas). Licenciato 
laipsnį galima įsigyti išlaikius egzaminus 
ir gavus šiuos pažymėjimas: bendrosios 
matematikos, fizikos ir chemijos, arba 
fizikos, chemijos ir gamtos mokslų. Po 
to reikia išlaikyti ir gauti pažymėjimus 
aukštųjų mokslų dar tris, būtent — iš 
šių mokslo sričių: aukštosios analizės, 
topologijos, diferiancijų ir integralų, ra- 
cionalinės mechanikos, astronomijos, 
pagilintos astronomijos, skysčių mecha
nikos, teoretinės fizikos, bendrosios fizi
kos, aukštųjų fizikos studijų, bendrosios 
chemijos, fizinės chemijos ir elektroche
mijos: pritaikytos chemijos, biologinės 
chemijos, bendrosios fiziologijos, bota
nikos, phytosociologijos ir pedologijos, 
bendrosios biologijos, psycho-fiziologijos, 
zoologijos, geologijos ir mineraligijos. 
Vien, tokių pažymėjimų galima įsigyti 
vienerių metų eigoje, o labai intensyviai 
dirbant — galima mėginti įsigyti du per 
metus; aukštųjų mokslų diplomus galima 
šiuos įsigyti: aukštųjų matematikos 
mokslų diplomą, aukštųjų fizikos mokslų 
diplomą, aukštųjų gamtos mokslų diplo
mą. Gamtos-matematikos daktaro lai
psnį galima įsigyti turint licenciatą ir 
apygynus tezę. Galima gauti dar inži
nieriaus daktaro laipsnį. Smulkesnių 
informacijų galima gauti-Fakulteto sek
retoriato. Matėm. Inst., Palais de.l’Uni- 
versitė, Strasbourg; Skysčių Mechanikos 
Laboratorija; Fizikos Institutas, 3, rue 
de l’Universite, Strasbourg; Chemijos 
Institutas, 2, rue de Goethe, Strasbourg; 
Zoologijos ir Biologijos Institutas, rue de 
l’Universitė, Strasbourg; Botanikos In
stitutas, Bendrosios Fiziologijos Institu
tas, Geologijos Mokslų Institutas.

6. Humanitarinių mokslų Fakultetas 
(Facultė dės Lettres): duoda licenziato 
laipsnį (galima įsigyti gerai dirbant 
dvejų metų eigoje, svetimčaliams — rei
kia trejų metų — kalbai išmokti gerai); 
laisvojo licenciato (daugiausia ima sve
timšaliai, psichologijos licenciato, 
aukštųjų mokslų diplomus, doktorata)- 
universiteto arba valstybinį doktorata), 
universiteto, arba valstybini doktorata. 
Vladinamasis Mokymo Licenciatas duodąs 
teisę dėstyti gimnazijose ir taikomas 
prancūzams įgyjamas išlaikius egzaminus 
ii- gavus šių mokslo sričių pažymėjimus: 
(a) filosofijos įeina-bendroji literatūra, 
filosofijos istorija, psichologija, bendroji 
filosofija ir logika, moralė ir socialogija; 
(b) klasinė literatūra įeina-bendroji 
literatūra, graikų, lotynų liter, studijos, 
prancūzų literatūra, gramatika ir .litera
tūra; (c) istorija ir geografija: istorijos 
šaka įeina-bendroji literatūra, senovės 
istorija, vidurinių amžių istorija, moder
nioji ir šių dienų istorija, geografija; 
geografijos šaka įeina-bendroji litera
tūra, bendroji geografija, regioninė geo
grafija, viduramžių arba senovės istorija, 
modernioji arba šių diėnų istorija; (d) 
gyvosios kalbos įeina-bendroji literatūra,

(tęsinys sekančiame numeryje)

tas skaičius yra ten bent kiek mažesnis, 
gal apie 2.400.000.

Genocidas Gudijai priskirtose Lietuvos 
dalyse irgi vykdomas, taikant jį ypač 
katali kams lenkų ir gudų tautoybės. 
Lenkų repatriacija ir genocidas kartu 
yra tikrai sumažinę ten vietini. gyven
tojų skaičių iš 862.000 į 600.000, o gal 
ir žymiai mažiau jų ten bus likę.

Maž. Lietuvoje, kurią rusai pavadino 
Kalingrado sritimi, prieš rusų užplū
dimą: galėjo būti vienas milijonas su 
kaupu: gal arti 1.000.000 gyv. Ten jų 
beliko vos 100.000, dažniausia kaimuose. 
Iš Maž. Lietuvos gyventojai bėgo Vokie
tijon rusų tororui užeinant. O kai kita 
jų dalis, gal arti pusės, pateko į Rusijos 
vergų stovyklas ir iš ten retai kas gyvas 
begriš.

Tad per visas tris, Lietuvos dalis iš 
5.000.000 senųjų gyventojų 1951 metų 
galo vargia bus likę ten daugiau 3.200.- 
000; gal bent kiek mažiau bus jų ten likę.

Natūralinis gyventojų prieauglis prieš
kariniais metais (1936-39) būdavo: 
Rytprūsiuose (Maž. Lietuvoje) ir neprike. 
Lietuvoje apie 11 promilių per metus, 
betgi Vilnijoj jis galėjo siekti apie 14 
promilių vidutiniškai. Visai gi etnogra
finei Lietuvai normaliniu metiniu prieau- 
glium 12 promilių. Buvo sakyta, 
kad prieš genocido pradžią 1941 m. visos 
trys dalys etnografinės Lietuvos turėjo 
mažiausia 5.000.000 Jeigu Lietuva butų 
pergyvenuse lengvesnę okupacija, kaip 
Danija ar Olandija, tai šiuo metu jau 
turėtų būti visoje Lietuvoje 5.700.000 
gyv., o gi dabar yra vos 3.200.000, tad 
genocidas pareikalavo jau 2.500.000, 
aukų; neturėtime vilčių, kad jų žymi 
dalis išliktų gyva Sibiro vergijoj dar 
keletą metų. Užsienin pabėgusių ir 
gyvais išlikusių turime apie 65.000 lie
tuvių ir žymiai daugiau vokiečių, ypač 
iš Karaliaučiaus. Tad Lietuvos gyven
tojų autonominis pasiskirstymas apy
tikriai gali dabar šitaip atrodyti:

Sovietinėje Lietuvoje 2.500.000 gyv. 
Mažojoj Lietuvoje .. 100.000 gyv.

Gudijai priskirtoj daly 6.000 gyv. 
Visoj etnogr. Liet. 3.200.000 gyv. 
32 gyv. vename kvadratiniame kilo

metre. Toks buvo ir Latvijos prieškarinis 
gyventojų tankumas. Gi Estijos tanku
mas buvo 24 ir Suomijos 10.

• Sovietinė kinstitucija pataisyta ne tik 
Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, šiuo m?tų 
Lenkijoj, kaip praneša anglų k. Stok- 
halme leidžiamas “Newsletter from Be
hind the Iron Curtain”, N.268/269, pla
čiai kursuoja gandai, kad Lietuvos ir kt. 
Pabaltijo valstybių pavyzdžiu gegužės 1 
d. ir Lenkija “pati savo prašymu” bus 
inkorporuota į Sov. Sąjungą. Mat ir 
naujoji Lenkų konstitucija labai maža 
kuo tesiskiria nuo sovietinės.
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Weekly News in tngnsn
ANGLU KALBOS 

PAMOKOS VELTUI
Anglų kalbos pamokos yra duodamos 

laisvai visiems, kurie atvyko į Australija 
ir nori mokintis anglų kalbos. Jiegu jūs 
turite draugų galite ir jiems pasakyti, 
kad anglų kalbos pomokos yra prieinamos 
visiems veltui.

Klasėje ruošiamos paskaitos visur, kur 
atsiranda ne mažiau šeši asmenys. Tokiu 
būdu būna laikomos dvi pamokos sav
aitgaliais. Mokymuisi knygos suteikia
mos veltui, lankymas šių pamokų yra 
lengviausias būdas išmokti anglų kalbų.

Korespondenciniu būdu pamokos yra 
siunčiamos visiems , kurie neturi galim
ybės lankyti pamokas. P Pamokos gaun
amos paštu. Tokiu būdu mokantis 
rašto darbus tenkų siųsti nurodytu 
adresu mokytojui, kuris ištaiso klaidas. 
Tačiau šitas būdas nėra toks geras moky
tis anglų kalbos.

Radio pamokos yra duodamos per Aus
tralijos radio stotis, kurios girdimos 
visur. Šitas būdas yra labai praktiškas 
mokytis anglų kalbos. Radio programos 
atsiučiamos veltui.

Visais aukščiau minėtais anglų kalbos 
mokymosi reikalais kreiptis šiais 
adresais:

New South Wales: The Officer-in- 
Charge, Education Department, Univer
sity Branch, University Grounds, Sydney. 
Phone MW2911.

Victoria: The Officer-in-Charge,
Migrant Education Section, University 
Grounds, Carlton, N.3, Melbourne. Phone 
FJ1527.

Queensland: The Deputy Director- 
General of Education, Department of 
Public Instruction, Brisbane. Phone 
B1131. '

South Australia: The Superintendent 
of Technical Schools, Education Depart
ment, Box 406 C, G.P.O., Adelaide. 
Phone W3271.

Western Australia: Education Depart
ment of Western Australia, Migrant 
Education Section, University of Wes
tern Australia, Nedlands. Phone BF1011.

Tasmania: Director of Education, Box 
664E, G.P.O., Hobart. Phone 7231.

FRENCH COMMUNIST 
PARTY HEADQUARTERS 
HAS ORDERED COMMUN

IST PAINTERS, SCULP
TORS, AND ART CRITICS 
TO ATTEND A “TOE-THE 
LINE” CONFERENCE ON 

WEDNESDAY
The Party will tell the artists that 

they must paint more “photographic
ally”’, on the lines which Soviet artists 
are now following.

Critics will be told that they must 
oppose abstract art.

Louis Aragon, Communist writier and 
the Party’s intellectual “watch-dog”, has 
reported to headquarters that his pre
liminary efforts ot induce Communist 
painter to paint more realistically had 
failed.

He complained that the painters were 
“rude and 'ironical” when he gave them 
a realistic Moscow formula for painting 
the human face.

Piqftsso, whose super-distorted faces 
have made sim famous, declined to say 
to-day if he would attend the conference 
on Wednesday.

Moscow Radio in 1948 criticised his 
work aas “erring, decadent, and remote 
from the people.”

in any schools and do not get any salary.
Such s the reality of the “religious 

freedom” in Tito’s Yugaslavia.

POLISH LISTENERS 
DOUBT SOVIET 

SINCERITY
The battle of Truth against the Soviet 

Lie is beginning to turn against the Com
munist prapagandists. The Warsaw 
Radio admits that it is deluged with 
letters from its listeners, who express 
doubts about the so-called "Sovet peace
ful intentions”. In view of the fact that 
any criticism of Soviet policy may be 
punished in Poland with imprisonment 
or deportation this is significant.

ENGLISH LESSONS FOR 
NEW AUSTRALIANS

You may also obtain information 
about Continuation Classes and Corres
pondence Lessons from the Education 
Department of your State.

If you listen to a Metropolitan Station 
you will hear this broadcast every Satur
day from 1.45 p.m. to 2 pan. Country 
Stations (and Perth) broadcast the pro
gramme at 7 a.m.-7.15 a.m. There is a 
similar programme every Sunday at 7.45 
simila rprogramme every Sunday at 7.45 
a.m.-8.15 a.m. (South Australian Sta
tions at 7.15 a.m.-7.45 a.m.).

The Radio Booklets are FREE and 
contain Broadcast Programmes in the 
form of English Lessons.

“PEOPLE’S YOUTH OF 
YUGOSLAVIA”

Th organisation formerly known as 
"Communist Youth of Yugoslavia” 
changed its name to “People’s Youth of 
Yugoslavia”. This change of name, of 
course, did not affect in any way the 
policy of the organisation. This is ad
mitted in the statute of the new organi
sation.

Article 3: "The People’s Youth of 
Yugoslavia accept the polcy of the Com
munist Party of Yugoslavia as its own 
and fights for fts full realisation.”

Article 8: "The People’s Youth is in
spired in its work by the theory of 
Marxism-Leninism.. It fights for the 
acceptance of the Marxist - Leninist 
theory by all young people.”

DIVORCE GROUNDS IN 
CZECHOSLOVAKIA

The new Communist divorce law in 
Czechslovakia opens many opportunities 
for the dissolution of marriage. One of 
the legal grounds for divorce is a decla
ration of one of the parties to the effect 
that the other party is not capable of 
educating the children in accordance with 
the ideals of People’s Democracy.' Such 
a declaration is sufficient without any 
proof being required. The accused spause 
is not required to appeare before the 
court.

DISSIDENT PRIESTS IN 
YUGOSLAVVIA

According to reports received from 
a priest who recently escaped from Yugo
slavia, the clergy in Slovenia are split 
nto two groups. One of them, a minority 
group, consists of the members of the 
St. Cyrl and St. Methodius Society, 
which is a tool in the hands of the Com
munist administration. These priests 
obey the orders of the Communist Party 
and report to it everything they can find 
out about the activities of the majority 
of the priests who remained loyal to the 
Church.

For their services, the members of 
the Cyril and Methodius Society receive 
from the State a salary and many privi
leges. They are also permitted to teach 
religion in schools, though only under 
the close supervision of the Party. 
Other priests are not permitted to teach

LITHUANIAN RECORDS
again available!

Petronėlės Polka 
Vilniaus Polka

Žalia Girele
Lik Su Dievu Panele

Kanklininku, Polka 
Ar Zu Z inai Mano Broli?

LEGAL ABORTIONS 
ENCOURAGED IN 

YUGOSLAVIA
The Yuglslav Government issued a 

new decree concerning legal abortion, in
spired by Communist ethics. The 
"Politk” and other Communist news
papers carried on January 18 articles 
emphasising the increased number of 
cases in which legal abortion is now 
permitted.

These papers commented on the new 
law and stated that “these eugenic rea
sons ar allowed only in a few countres 
in the world”. They were proposed by 
the Organisation of anti-Fascist Women 
of Yugoslavia which was active in pre
paring the new law. In exceptional 
cases abortion is also permitted because 
of poor economic conditions. The stand
point of Christian doctrine on this sub
ject is well known and is in strong oppo
sition to the destruction of human life, 
whatever form it may take.

LONDON CONFERENCE 
OF TH EEUROPEAN 

MOVEMENT
The CeCntral and Eastern European 

Commission of the European Movement 
held a conference attended by over a 
hundrd exiled political laders, diplomats 
and representatives of social organsa- 
tions from Iron Curtain countriese. The 
conference had a two-fold aim: (1) To 
prepare constructive political and eco
nomic policies for the countries con
cerned, within the framework of a 
greater European unit, and (2) to keep 
alive in the free world the idea that the 
presnt enslgavemnt of th countries be
hind the Iron Curtain can never be 
accepted as permanent.

The delegates of the CDUCE were 
Msgr. Joseph Kozi Horvath, chairman 
of the Executive Committee, and Mr. 
Boleslaw Biega, representative of the 
Union in Paris, and the delegate of the 
Youth Section, Mr. Edward Bobrowski.

The political resolution of the confer
ence contained among others the follow
ing statements:

Europe cannot remain half enslaved 
and half free. To talk about peace while 
100 million Europeans are in slavery 
sounds like mockery. A permanent 
settlement with the Soviet Union can 
only be reached when national indpen- 
dence and prsonal .fredom ar established 
in the countries of Central* and Eastern 
Europe and when, assured of their own 
independence, thy ^rill be abl to join the 
rest of the European family.

month at the IKKA agneiese in various 
countries. It was more advantageous to 
order these parcels rather than transfer 
money to Hungary at the official rate 
of eleven florins to the dollar, while the 
free market rate is 60 to the dollar.

On January 25, 1952, the Communist 
sponsored firm IKKA ncreased the price 
of its parcels. It was the most outra-* 
geous of many sue hincreases. For 
example, the parcel called JOHN will 
novr cost thirty-three dollars, for which 
the recipient will get 21b. of coffee, 21b. 
of tea, 41b. of biscuits, 21b. of chocolate 
bonbons and a bottle of wine or liquor. 
These commodities could be bought in 
the U.S.A, for about six dollars.

Another parcel called SPRINGS costs 
21.50 dollars, for which the addressee 
gets only 21b. of coffee, half a Tound of 
tea, two cans of cardines, 61b. of sugar 
and one bottle of wine. The real value 
is about four dollars. Three pairs of 
nylon stockings will now cost 15 dollars. 
The Communist-sponsored firm intends 

to exploit the sympathy of parsons living 
in the free world, who want to help the 
victims of the Communists in Hungary. 
The dollars thus extorted are used by 
the Communists for armament purposes. 
They are transferred to banks in Swit
zerland where they are available for 
purchases of raw materials, etc.

This is another variant of the black
mail method, similar to the extortion 
practised by the Chinese Communists, 
who asked for ransom to save the lives 
of Chinese arrested and threatened with 
execution.

As th eHungarian Communists are 
short of dollars, it is probable that they 
would compromise on the price of parcels 
if a determined effort were made by the 
pople of the free world to force them 
down.

The exploitation of the humane feel
ings of the relatives and friends of per
sons living in Hungary is another 
example of Communist cynicism. Stern 
methods would be needed to deal with it.

Palangos Polka
Tarnaites Polka

Kur Bakūže Samanota Mergų Polka
Aguonėlės Lankiu Tavęs

Kūmos Polka
Tėvuko Polka
Gerk, Gerk —Girtuoklėli

Polka
Senos Mergos Polka 
Sa)/a Žiemuže 
Kačiukas
Zanavykas
Gaspadine Vakar Diena 
Jonielio Polka 
Dariui l Lyseles

7/4 Each.

Lietuviškas Kardilius 
Polka Klumpakojis 
Panemunes. 'Gegute 
Sprogsta Medžiai Dygsta

Žoles, Polka
Norio Miego 
Suktinis
Lietuviškas Popuri . and 

1 and 2 Dalis
Alyte, Tango 
Tu Tik Tu, Anglu Valsas

Mail Orders will be welcom.

Peleda Polka
Kunigunda Polka 
Zemaiteliu X Polka 
Mari tęs ir Jonok'.i Daina 
Kretingos Polka 
Merkines Polka
Oi, Panele, Negaliu 
Cit, Bobule Polka 
Mahanojaus Moterels 
Mergytes Išėjimas 
Ubagai Atpuske 
Kiaule Dialogas

Add 5/6 postageMinimum 5 Records.
(except in Western Australia).

Supplies from 
now on will be 
difficult to ob
tain, so order 
now from —

BLACKMAIL BY GIFT 
PARCELS

The Communist Government has for
bidden for several years the sending to 
Hungary of CARE parcels. Persons 
anxious to relieve the sufferings of their 
relatives can do so only in two ways. The 
first is to send parcels containing 
clothes, but these are burdened with 
heavy customs duties, which the sender 
must pay in advance with dollars. The 
other way is to order gift parcels at 
the foreign agencies of a firm called 
IKKA, which is sponsored by the Com
munist Government. These parcels are 
delivered to the recipients from the 
Budapest Stocks of the IKKA.

Although the price of these parcels 
was higher than the market price of 
their contents in the fre world, tens of 
tousands of them were ordered every

AND WHAT OF THE 
SATELLITES?

This is the title of a study written byx 
Bohdan Chudoba and published in 
the Fordham University quarterly, 
“Thought” (vol. XXV, No. 99, December 
1950).

Bohdan Chudoba, former Christian 
Democratic member of the Czechoslovak 
Parliament, tries to show in his study 
what are the conditions necessary for 
bringing the countries of Central and 
Eastern Europe into an integrated com
munity. He describes the efforts made 
in the past towards integration by some 
Eastern and Central European countries, 
mostly for purely military reasons.

He also deals with the suggestion of 
joining all the twelve nations between 
the Baltic and the Adriatis and Medi
terranean (Ukraine, White Russia, 
Lithuania, Latvia, Estonia, Poland, 
Czechoslovakia, Rumania, Hungary, Bul
garia, Albania and Yugoslavia) into one 
large federation — the Intermarium. Mr. 
Chudoba believes that if the smaller na- 
aions of that part of Europe are to be 
integrated, they should join the larger 
European family of nations, such as 
represented by the Council of Europe. 
“There is the Council of Europe; let the 
small countries of Central and Eastern 
Europe join it. In it they will find their 
most natural focus of federation,” con
cludes Mr. Chudoba in his study. He 
ad mist that this does not exclude smaller 
regional groupings, particularly those of 
the Danubian countriese. Chudoba’s 
article is an interesting study about pos
sibilities of co-operation between Central 
European countries.

STRAHOV MONASTERY 
NOW MUSEUM

The Communist Government of Prague 
confiscated in 1951 the Strahov monas
tery in the capital. Now, it will be con
verted into a museum picturing Czech 
religious history, particularly the growth 
of Husitism and the "fight of the Czech 
people against Rome and the Catholic 
Church.’* The Strahov monastery, is on? 
of the oldest in Bohemia and it contained 
a library including some of the oldest 
prints in the country.
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METINIS AUSTRALIJOS 
LIETUVIU KATALIKU 
D-JOS SUVAŽIAVIMAS
Šių metų balandžio mėn. 26d. Sydnė- 

juje įvyko Australijos Lietuvių Katalikų 
D-jos metinis suvažiavimas. Suvažiavimas 
įvyko Lietuvių Katalikų Centro Valdy
bos patalpose 5 Young Street, Circular 
Quay, Sydney. Suvažiavimui pirminin
kauti buvo pakviestas Br. Zumeris ir 
sekretoriauti J. Karitonas. Pirmiausia 
buvo duota 1951m. Australijos Katalikų 
D-jos veiklos apyskaita. Sitų pranešimą 
Centro Valdybos vardu padarė Centro 
Valdybos pirm. Dr. J. Briedis. Iš pir
mininko pranešimo paaiškėjo, kad jos 
veikimo metu įsteigtas A.L.K.D.-jos sky
rius Adelaidėje ir padaryta skyriaus vei
klos užuomazga Melbourne. Per savo 
kadencijos laiką valdyba suruošė eilę 
minėjimų ir kultūrinių pobūvių, kurių 
gautu pelnu išlygintos buvusios Centro 
Valdybos skolos, sušelpta esantieji Vo
kietijoje lietuviai studenti, gimnazija ir 
ligoniai. Salia to Centro Valdyba įsigijo 
rekalingo inventoriaus ir praturtino 
Centro Valdybos kasą. Revizijos k emi
sijos pranešime patvirtintas Centro 
Valdybos pirmin. pranešimas ir nusa
kyta kasos padėtis metų laikotarpyje ir 
jos dabartinė būklė. Revizijos komisija 
iškėlė Centro Valdybos nuveiktus darbus 
ir pripažino, kad esamose sąlygose pada
ryta viskas, kas buvo galima padaryti. 
Po to iškilo eilė paklausimų į kuriuos 
atsakius Centro Valdybos pranešimą ir 
Revizijos Komisijos pranešimą suvažia
vimas priėmė. Suvažiavimas taip pat iš
reiškė bu v. Centro Valdybai nuoširdžia 
padėką. Po to sekė naujos Centro Valdy
bos ir Revizijos komisijos Jankūnai. Pagal 
balsų daugmą Centro Valdybos buvo 
išrinkti: Br. Zumeris, Tallat-Kelpša, V. 
Miniotas, P. Sirgėdas ir J. Ustijanaus- 
kas. Išrinktoji Centro Valdyba vėliau 
pasiskirstė pareigomis ir 1952m. kaden
cijai Australijos Lietuvių Katalikų D-jos 
Centro Valdyba sudaro: pirmininkas Ęr. 
ZUMERIS, vic. pirm, J. USTIJANAUS- 
KAS, sekretorius P. SIRGĖDAS, kasi
ninkas J. TALLAT-KELPŠA, švietimo 
ir pramogų ruošimo vadovas VI. MINIO
TAS.

Susirinkime dalyvavo kaip kviestieji 
svečiai: Australijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdybos pirmininkas J. 
Vaičaitis ir Lietuvių Studentų Australi
joje S,jungos pirmininkas Miknius. Abu 
šiltais žodžiais pasveikino suvažiavimą 
iškeldami bendro darbo ir susiklausymo 
reikšmę lietuviškos visuomenės tarpe. 
Raštu suvažiavimą sveikino: Adelaidės 
Lietuvių Katalikų skyriaus valdyba; 
Australijos Regijonalnė “Šviesos” Val
dyba ir privatus asmens. Suvažiavimas 
priėmė rezoliuciją VLIKui ir ALTui. 
Tai pat pasiuntė pasveikinimą Pulgiui 
Andriušiui jo premijos laimėjimo proga 
už neseniai išleistą knygą “Sudieu 
Kvietkeli” Suvažiavimas baigtas Tautos 
Himnu.

Po suvažavimo įvyko jaukus pobūvis, 
kurio metų sveičiai ir suvažiavimo daly- 
via pasidalino mintimis apie įvairius rei
kalus dabartyje ir būsimų darbų plane 
ateityje. Pobūvyje buvo atatinkamai 
pagerbtas Dr. J. Briedis, kuris netrukus 
išvyksta į U.S.A. Su Dr. J. Briedžio 
asmeniu Australijos Lietuvių Katalikų 
D-ja netenka vieno iš darbščiausių ir nie
kada neišsenkančios energijos asmenų. 
Linkime mielajam Daktarui, . dėdės 
“Siamo” krašte įsijungti -į tas pačias 
katalikų judėjimo gretas ir nepailstamai 
budėti katalikiškų idealų sargyboje.

ATGYJA MELBOURNO 
LIETUVIU SPORTO 

VEIKLA
Po gražaus Velykų vakaro, kuriame 

pirmą kartą Melbourne lietuvai buvo 
pavaišinti tautiniais raštais dažytais 
margučiais, naujoji sp. Klubo Valdyba 
aktyviai pradėjo tvarkyti sportinę veiklą, 
Malonu pastebėti, kad susirūpinta stalo 
teniso šakos atgaivinimu. Žinant, kad 
Melbourne gyvena tokie stalo teniso žai
dėjai, kaip Krivickas, Sirjatavičius, Kun- 
caitis, Balnionis ir kt. jau automatiškai 
iškyla reikalas organizuoti šias pajėgas 
ir sudaryti jiems sąlygas tobulintis ir 
žaisti. Valdyba matydama, kad, be šių 
žaidėjų, Melbourne randasi visa eilė 
jaunų pajėgų, karštai mėgstančių šią 
šaką, nutarė užregistruoti į Victorijos 
Stalo Teniso 1952 m. pirmenybes net 
dvi lietuvių komandas, kurios ir repre
zentuos lietuvius. įdomi, šiais metais, 
bu antroji komanda, kurios pajėgumas 
yra dar neišaiškintas, bet visdelto yra 
paskirta į antrą pajėgumo grupę, kur 
žaidžia gana aukštos klasės žaidėjai. Šia 
komanda sudaro: Algis Balnionis, Juozas 
Ablonskis, Kostas Burka ir Eduardas 
Kimontas. Šiomis dienomis prasidėjo 
1952 m. Victorijos Krepšinio pirmenybių 
priešžaismiai, kur “Varpas” žaidžia 
Bussines Houses grupėje. Ir šiais 
metais Melbourno lietuvius reprezentuoja 
dvi komando, kurios, deja, savo pajėgumu 
nebus labai stiprios,' nes visą vasarą buvo 
praleista be pasiruošimo. Šiai metais 
pirmąją krepšinio komanda atstovaus: 
Darginavičius Stasys, Ginčiauskas Sta
sys, Madziliauskas Vincas, Krutulis, 
Baskys, Katilius ir Baltrūnas.

Perėtais metais buvo suplanuota suor
ganizuoti pajėgią lietuvių krepšinio ko
mandą Melbourne. Šia idėjai realizuoti 
buvo pritarę adelaidiškis Ignatavičius ir 
pertiškis Ginčiauskas. Abu šie žaidėjai 
jau buvo prisistatę Melbourne ir buvo 
įsitraukę į bendrą gyvenimą. Gi, šiom 
dienom, adelaidiskis Ignatavičius atsiėmė 
savo įsipareigojimus ir grižo į Adelaidę 
kartu išsiveždamas Gasiūną, kuris buvo 
davęs savo sutikimą dalyvauti už 
“Varpą” 1952 m. pirmenybėse. Neatsi
žvelgiant į netekim, šių dviejų žaidėjų, 
atrodo, kad melbourniškiai ir toliau žada 
neapvilti krepšinio mėgėjų, nes “žvai
gždės” kurios nesilaiko papraščiausių' 
sportinės etikos dėsnių, kad ir individua
liniai būdvarnos labai najėgios, kartais, 
kolektyvui naudos neatneša, bet priešin
gai — kenkia.

Tenka tikėtis, kad likę Melbourne 
krepšininkai dės visas pastangas išlaikyti 
gerą lietuvių krepšininkų vardą ir, kad 
ir neturėdami vilčių iškovoti victorijos 
nugalėtojo vardą, visdėlto garbingai, 
pagal išgales, kovos dėl tinkamos vietos.

Malonu pastebėti, kad šios šakos nau
jasis vadovas Stasys Ginčiauskas gražiai 
tvarko visus krepšinio reikalus ir vis 
daugiau įsigija melbourniškių tarpe sim
patijų.

Melbourno lietuvių visuomenei pra
nešama, kad minimos krepšinio 
rungtynės vyksta kas pirmadienio vakarą 
Grattan Street, Carlton — kariuomenės 
salėje (Army Drill Hall).

Kiek apsnūdęs yra šachmatu sekeijos 
veikimas. Atsižvelgiant į tai, kad nau
josios “Varpo” Valdybos pirmininku yra 
energingas ir labai aktyvus mūsų tau
tietis Alfonsas Viliūnas ii- jam talkinin
kauja, taip pat, energingi Valdybos 
nariai, galima takėtis, kad ir šioji šaka 
bus išnaujo atkurta ir šachmatininkai, 
kurių priskaitoma ne mažai ir kurių 
tarpe yra ir gerų žaidėjų, turės vėl pro
gos susirinkti ir kultivuoti šį gražųjį ir 
intriguojantį žaidimą.
_____________________________ Zrgs.

(atkelta 1 pusi.) 
žaidėjas Gailius. “The Boston Post”, 
aprašydamas spalvingą bostoniečių pa
radą, kurio žiūrėjo 150.000 žmonių, tin
kamai įvertino taip pat jame pasirodžiu
sius mūsų tautiečius. «įAV-se sėkmingai 
reiškiasi ir lietuviai studentai. Kai kurie 
iš jų prasimuša ir į pirmąsias vietas. 
Štai “Wichita Eagle” (prie Kansas City) 
rašo, kaip lietuvė Janina Lašaitė, kilimo 
iš Kauno, baigusi Mūncheno liet, gim
naziją, buvo išrinkta Friends un-te kara
liene, o paskiausiai su 2 zymiasiais 
Wichitos auklėtojais, būtent — Friends 
un-to prezdentu Dr. S. A. Watsonu ir 
Wichitos un-to prezidentu H. F. Cordinu 
buvo išrinkta į minimojo dienrašio jury 
komisiją, kuri turi atrinkti geriausią 
jaunimo laišką, parašytą mokiniams už 
gelež. uždangos. Paskum tie laiškai 
transliuojami per AB į gimtuosius 
kraštus. Tokių laįškų atrenkama 30. Ta 
proga tiek šis dienraštis, tiek kiti šiltai 
atsiliepia apie Lašaitės tėvynę, kuri visur 
savo pavardę rašo lietuviškai, kiekviena 
proga didžiuojasi lietuvišku kilimu ir 
atkreipia net Vidurio JAV gyventojų 
dėmesį į bolševikų pavergtos tėvynės 
likimą, šiuo metu ji Friends un-te studi
juoja moderniąsias kalbas. Panašių lie
tuvių studentų pasireiškimų yra ir 
daugiau.

VEIKALAI
RYTPRUSIU KLAUSIMU
Be kitų veikalų, parašytų apie Ryt

prūsius kur daugiau ar mažiau palie
čiami ir lietuviai, vokiečiai pabėgėliai 
smarkiai platina “knygas apie tėviške 
Rytprūsiuose”, tarp jų atsiminimų knygą 
“Rytų prūsai pasakoja”, “Iškalbingasis 
Rytų prūsas”, prof. Br. Schumacherio 
populiariai parašytą veikalą “Iš Rytprū
sių istorijos”, E. E. Dvingerio romaną 
apie Rytprūsių žuvimą “Kai nebeišlaiko, 
užtvankos”, paveikslų knygą “Tėviškė,— 
Rytprūsiai”, grafo Kinckensteino “Gulbės 
giesmž”, H. Sudermanno “Mano jauny
stės pa,veikslų knygą”, vieno š žymiausių 
šių dienų vokiečių rašytoji? — E. 
Wicherto “Miškus ir žmonės”, A. Mie
gelio pabėgėlių ilėraščių rinkinį “Tu vis 
tiek pasiliksi many”, E. Karschio romaną 
“Žvejų užvaizdas” ir vis, eilę kitų. Dar 
spaudžiamos Hugo Lincko “Karaliaučius 
1945-48 m.”, Kurto Skorczyko — išgy
venimų veikalas “Išguiti . . .” ir kt.

.Tau nuo 1947 m. Prancūzijoj vei
kianti Pavergtosioms . Tautoms . Ginti 
Šą junga (Union Pour La Defence Des 
Pėuples Opprimės) šiemet mini savo vei
klos penkmetį. Jai vadovauja prancūzų 
parlamento narys Roger de Saivre. Kovo 
21 d. mitinge baltų vardu kalbėjo p. E. 
Turauskas. »

PRASIDĖJO KREPŠINIO 
SEZONAS

Rudens ratas Sydney apygardoje pra
sidėjo balandžio 18d. N.S.-W. Krepšnio 
Sąjunga paskirstė komandas į .’keletą 
grupių. Mūsų “KOVO” krepšininkai 
randasi ' Western Suburbs grupėje. 
“KOVO” krepšinio komanda jau turėjo 
vienas rungtyns prieš IUVENTIES. Su
sitikimas laimėtas 46-24 (21-9). Rung
tynių rezultatas kalba, kad mūsų vyrai 
tikrai bus kietas riešutas kitoms koman
doms. Teko matyti koviečiųs praėjusiais 
metais. Vaizdas šiais metais žymai 
geresnis. Komanda geriau susižaidusi 
ir duota vilčių ateičiai. Komandos sudė
tyje matyti ir naujų veidų, todėl vertėtų 
čia juos supažindinti: V. SUTAS (kapi
tonas) žinomas krepšninkas ir buvęs 
Australijos rinktinės dalyvis. Šiuo metų 
dar nepasiekęs buvusio žaidimo lygio. 
A. LAUKAITIS (gynikas) žaidžia labai 
gerai tvirtai bei užtikrintai. Turi tikslų 
pusiau tolini, metimą. V. KOZENIAUS- 
KAS (gynikas) atvykęs iš Melbourno, 
bet jau apsiprato Sydney ir yra puiki 
komandos pajėga. R. GENYS, žaidžia 
labai vikriai ir puikus taškų medžiotojas, 
V. TISKUS, puolikas, gerai valdo svie
dinį ir išnaudoja pasitaikiusias progas. 
M. VASARIS, puolikas, jaunas žaidėjas, 
bet vykusiai išnaudoja aikštės kampus, 
išplečia žaidimą ir sukuria progų meti
mams. Komandos sudėtyje dar žaidžia: 
A. Bačiulis, V. Karpavičius, Vasaris II 
ir kt. Lietuvoje ir Vokietijoje mėgdavome 
aikštėse stebėti sportinius parengimus, 
šame krašte, kuriame dalyvauja lietu
viai, turime labai maža. Visuomenės 
susidomėjimas visiškai mažas. Norėtųsi 
priminti, kad rungtynėse dalyvauja'tik
rai gerų vienetų — australų ir amerikie
čių — todėl praleistas žiūrovo vakaras 
krepšinio salėje jo neapvils. Sari žiūro
vai daug paremtų koviečiųs morališkai. 
Pirmenybės vyksta kiekviena penkta
dienį NEWTOWNA POLICE BOYS’ 
CLUB salėje (3 min. nuo geležinkelio 
stoties), ERSKINEVILLE RD. sekan
čia tvarka:
Gegužes 2d. 7 vai. vak. KOVAS—EAST 

SYDNEY.
Gegužės 9d. 6 vai. vak. KOVAS—BAL

MAIN.
Gegužės 16d. 7 vai. vak KOVAS— 

MOORE PARK.
Gegužės 23d. 9 vai. vak. KOVAS—UNI

VERSITY.
Gegužės 30d. 7 vai. vak. KOVAS—MAY- 

BANKS.
Birželio 6d. 9 vai. vak. KOVAS—MOR

MONS (amerikiečiai).

AUSTRALIJOS LIETUVIU 
KREPŠINIO PIRMENYBES

SYDNEY
PLB Krašto Valdyba šių metų krepši

nio pirmenybėse pavedė pravesti SPOR
TO KLUBUI “KOVAS” Sydney. Pir
menybės bus spalio mėn. Tiksli data ir 
smulki programa bus pranešta vėliau.

Pirmenybių rengimas reikalavo daug 
darbo ir lėšų, todėl klubas kreipiasi į 
Sydney lietuvių visuomenę prašydamas 
paramos — DALYVAUKITE MŪSŲ 
PRAMOGINIUOSE PARENGIMUOSE. 
Parengimų pelnas bus skiriamas krepši
nio pirmenybėms.
_________________________ J.B.

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

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

Rašykite, skambinkite telefonu, arba užeikite ir įsitikinsiite apie mūsų išsi- 
mokėjimo sąlyga ir lengvatas bei galimybes.

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

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

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

Pitt St.

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

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

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

ALYVOS ALIEJUS .
gaunami pas

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

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

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

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

Redaktorius Br. Zumeris, laiškai adresuojami: Box 4558, G.P.O. Sydney.

Šypsena ir juokas šeimoje — tai saulės 
spindulys dangaus mėlynėje.

TERITORINE “EKSPAN- 
CIJA”

S Gudai savo laikrašty “Tėvynė” 
(“Backauszyzna”) N.ll/52, kuris išeina 
Mūncheno, minėdami savo 34 m. nepri
klausomybės sukaktį, pimamė puslapyje 
kaip savo valstybinį ženklą įsidėjo Vytį 
ir žemėlapį, kur tiek Vilnius, tiek Gar
dinas ..jungti į jų pretenduojamą Gudi
jos teritoriją.

STALO TENISAS
Sporto klubo “Kovas” Stalo Teniso 

sekcija ruošia pirmenybes 2-jų minusų 
sistema. Pirmenybės įvyks 1952m. 
gegužės 11d. Norintieji dalyvauti regi
struojasi iki 7d. gegužės 1952m. pas 
sekcijos vadovą V. BINKAUSKĄ, 5 
Young Street, Circular Quay.

PRANEŠIMAS
Šių metų gegužės mėn. 11d. 13 vai. 

tuojau po pamaldų Camperdown para
pijos salėje rengiamas MOTINOS DIE
NOS minėjimas. Bus .pritaikyta tema 
paskaita ir meninė dalis.

Prašome tautiečius kuo skaitlingiausia 
minėjime dalyvauti.-

ALB Sydney Apylinkės Valdyba.

SPORTININKU ŠOKIU 
VAKARAS

Sporto klubas “Kovas” praneša gertom 
lietuvių visuomenei, kad 31d. GEGUŽĖ SS 
įvyks

ŠOKIŲ VAKARAS
Vakaro pelnas skiriamas Lietuvių? 

Krepšinio Pirmenybėms rengti. Sporto^ 
klubas pranešdamas iš anksto tikisi gau
saus ątsilankymo.

VAKARAS ĮVYKS ESTŲ NAMŲ 
PUIKIOJE SALĖJE SU GERA

■ PROGRAMA

ANTANAS PETRIKAS
8 Jennings Street, 

Moonee Ponds, Victoria 
VYRIŠKU IR MOTERIŠKU

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

PRANEŠIMAS
M. LUKAUSKAS, Philips ir kitų 

radio firmų atstovas praneša savo gerb. 
klijantams ir pažystamiems savo naują 
adresa: M. Lukauskas, 64 Woniora Rd., 
Hurstville, N.S.W. Telef. LU 3154.

DĖMESIO 
EFG ENGLISH & FOREIGN 

BOOKSHOP
Sydney: 28 MARTIN PLACE (ground 

floor).
Brisbane: AMP LANE (off Edward 

Street)
MES TURIME DIDELĮ PASIRRIN- 

KIMĄ
VOKIŠKŲ, RUSIŠKŲ, PRANCŪZIŠKŲ 

ir kitomis kalbomis 
. KNYGŲ BEI ŽURNALŲ
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