
LIUČU TO I ULL riai.
PRENUMERATA

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

AUSTRALIAN-LITHUANIAN WEEKLY — “OUR HAVEN”
Registered at the G.P.O. Sydney, for transmission by post as a newspaper.

Prenumerata adresuojama:
Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

SKELBIMAI
Vienai teksto eilutei bei jos vietai 
1-6. Už skelbimu turini redakcija 
neatsako.
Redakcijos ir administracijos adre
sas: Fredbert Street, Leichhardt, 
Sydney, N.S.W. Tele.: WB1758.

Nr. 165. Ketvirtieji ’Metai
Sydney, 1952 m. gegužės—May 6d.

LIETUVIAI VOKIETIJOJE
Sielovados Tvarkytojui kan. Kapočiui 

emigravus, jo pareigas Vokietitoje eina 
tėvas kaupcinas Alfonsas Bernatonis. Jo 
žiniomis Vokietijoje dar yra apie 6000 
lietuvių katalikų, kuriuos aptarnauja 
14 kunigų. Viso kunigų Vokietijoje likę 
25, kurių dalis ligoniai ar seneliai.

Kunigas Bernatonis ypač daug rūpe
sčio deda j ligonių, senelių ir šiaip vargo 
žmonių šelpimą ir globą. Tokiais kaip 
tik ir yra veik visi Vokietijoje liKę lie
tuviai. Mūsų dienos Vokietijoje buvo 
ne lengvos, bet nebegalime jų lyginti >su 
dabartine ten likusiųjų padėtimi. Kad 
nebūtų tuščiažodžiavimas, paduosiu čia 
keletą ištraukų is Sielovados Tvarkytojo, 
kūn. Bernatonio laiško, kuriame jis 
cituoja j jį laiškais besikreipiančiųjų 
mintis. Studentas J. V. jam rašo šitaip. 
“Dvejus metus teko gulėti sanatorijoje. 
Dievui padedant, pries porą menesių 
sustiprėjus sveikatai, galėjau š sanatori
jos išeiti. Dabar norėčiau tęsti užbaigti 
savo studijas, kurių tik 3 semestrai liko. 
Norėčiau tai pasiekti, kad bučiau nau
dingas savo tėvynei. Tačiau, neturė
damas. nei savųjų nei giminių, atidariau 
kritiškoje finansinėje padėtyje, . . Drįstu 
ir as i Jus kreiptis ir prašyti Jūsų, 
Tėve, vienkartinės pašalpos. Jūsų para
mos prašau verčiamas didelės bėdos ir 
net badui pravyti!” Apie vieną 'šeimą 
rašo: “Devynių metų sūnelis serga odos 
džiova, guli ligoninėje, o tėvai negali 
aplankyti nes vos sutenka prasimaitinti. ’ 
Panašių prašymų ir nusiskundimu kun. 
Bernatonis paduoda net septynis is vie
nos dienos laiškų, bet daugiau jų neci
tuosiu, nes nusibos skaityti. (Vargti 
aniems nenusibosta!)

Studentų padėtis.
Lietuvių studentų Vokietijoje dar yra 

apie 40. Visi jie studijas bebaigiantys. 
Jų padėtis nėra jau tokia, kaip' buvo 
anais DP laikais, kada studentų, buvo 
daug, bet daug iš jų tik juokavo ir nau
dojosi langvom galimbėm. Dabar ten 
studentai veda žūtbūtinę kovą, aukodami 
net savo sveikatą. Medikas Vd. R. Sie
lovados Tvarkytojui rašo: “Jau lygiai 
tris menesiai, kai nebegaliu sumokėti 
kambario nuomos, nebegaliu net batų 
pasitaisyti ir tik dėka mano geros senutės 
vokietės šeimininkės, dar iki šiol nebuvau 
išmestas į gatvę, nes ji mato kasdieninę 
kovą. “Visas studentų pragyveni
mas yra tas, kad jie atostogų metų susi- 
danda darbą ir taip taupo studijoms. 
Studijų metų taip pat turi dirbti. Tokie 
nenuolatiniai darbininkai gauna tik tokį 
darbą, kuris yra sunkus ir mažai atly
ginamas. Tokiu būdu greit pribaigia 
savo sveikatą. Kaip Studentų Sąjungos 
pirmininkas pažymi, šiuo metų yra 10 
studentų sergančių džiova, apie 15 ska- 
randžio ligomis ir keletą širdimi.

Yra keletą, kurie stadijas jau užbaigę, 
bet priedais gavo dar antrą diplomą — 
TBC. Tokiems emigracija jau uždara ir 
teks vargti Vokietijoje.

Gal ne vienas pasakys: kam jiems tų 
studijų ir vargo, ar negali emigruoti ir 
gyventi, kaip ir mes? Kaip iš ankščiau 
minėtų citatų matėme, tie žmonės yra 
pasirįžę atkakliai ruoštis tėvynės darbui. 
Dėl savo asmeniškos laimės, sveikatos jie 
neaukotų. Juos tai verčia daryti didelė 
tėvynės meilė. Partizanai už tėvynę 
aukoja savo gyvybę, o šie jaunieji pasi
ryžėliai aukoja savo sveikatą ir visus 
sugebėjimus. Tai mūsų tremties parti
zanai. Savaime suprantama, kad sugrįžus 
į sunaikintą tėvynę, raikės daktarų, 
indžinerių, ekonomistų ir kitokių specia
listų, kurių ten neberasime. Kas gyvena 
tėvynės ateitimi, tas puikiai, supras šių 
jaunų pasirįžėlių auką ir jiems, nepa
gailės kad ir.sungiai uždirbamo svaro.

Jaunimas ir vaikai.
Jaunimo Vokietijoje yra likę labai 

maža, nebent tie, kurie turi globoti savo 
senus tėvus ar ligonis. Daugiau yra 
likę priaugančiojo jaunimo arba vaikų. 
Gausesnėm emigruoti buvo sunku o jeigu 
dar kokia liga, tai taip emigracija ir 
užsidarė, žinodami, kad daugelis tokių 
jau yra išvyti į vokiečių ūkį, galime su
prasti, kad padėtis pasunkėjo ne tik 
materialiai, bet ir tautiniai. Augantys 
mažieji turi lankyti vokiečių mokyklas ir 
pamiršti savo gimtąją kalbą. Nors šis 
pavojus yra visuose krastuosė, bet Vokie
tijoje didesnis. Ilgesni metai pragyventi 
Vokietijoje kad ir senus tėvus jau pra
mokė daugiau vokiečiu kalbos, ir jie, kaip 
kun. Bernatonis rašo, patekę grynai į 
vokišk, aplinką, ima kalbėti ir savo šei
moje vokiškai. Dideliu veiksniu užtat lie
tuviškumui palaikyti yra toji vienintelė 
lietuvių gimnazija Diepholze. Tai realus 
■darbas mūsų tautos egzistencijai išlai
kyti. Prie šio darbo galime ir mes kiek
vienas prisidėti ir tai privalome padaryti.

Lietuviu namai.
Sielovados Tvarkytojas kun. Berna

tonis, matydamas sunkią lietuvių padėtį 
Vokietijoje kaip medžiaginiu, taip jr tau
tiniu atžvilgiu, rįžtasi organizuoti lietu
viškos kolonijos steigimą. Yra gavęs iš 
vokiečių vietą Lampertheime (netoli 
Mannheim) statytis namams. Susitarta 
jau ir su viena statybine firma palan-

Politines
NEW DELHI. Pranešama, kad Tibeto 

sostinėje Lhasa įvyko gatvių kautynės 
tarp tibetiečių ir kinų komunistų okupa
cinės karuomenės dalinio. Kautynės pra
sidėjo dėl to, kad tibetiečiai demon
strantai apsupo ministerio Bgabau gyve
namą reikalaudami imtis greitos akcijos 
išvalyti kraštą nuo okupacinės kinų ko
munistų kariuomenės. Minėtas minis- 
teris yra Tibeto ir komunistinės Kinijos 
sutarties autorius.

Atvykusi kinų komunistų kariuomenė 
pradėjo į domonstrantus šaudyti. Tada 
■demonstrantai puolė kiniečius ir atim
dami iš kareivių ginklus patys pradėjo 
šaudyti. Tibetiečiai pagaliau buvo atvy
kusių naujų kiniečių komunistų dalinių 
apsupti ir patyrę skaudžių nuostolių buvo 
nuginkluoti.

KOMUNISTU ‘PASLAUGA’
Bernardinai prieš 15 metų Himalajų 

kalnų 4.000 metrų aukštumoje, prie 
Tibeto rubežiaus buvo įkūrę vienuolyną.

Jie su savo šunimis gelbėdavo atsi
dūrusius nelaimėje. Kinų komunistai 
sulaikė vienuolynui maisto ir kuro pris
tatymą.

Todėl vienuoliai turėjo tą vienuolyną 
apleisti.

ŽYDAS ZYDA SKUTA
Dėl įvairių dalykų trūkumų ir finan

sinių Izraelio valstybės sunkumų pradėjo 
bujoti spekuliacija. Tos rūsies “spe
cialistų” žydų tarpe niekad netrūko. Po
licija daro miestuose ir rinkoje patikri
nimus. Produktus konfiskuoja, o speku
liantus areštuoja.

Nuo policijos apsisaugoti spekuliantai 
išstato savo sargybas. Kaikur mokesčių 
inspektoriai buvo apkulti.

PRISKIRIA
RYTPRŪSIUS LIETUVAI
Vienas iš populiariausių amerikiečių 

žurnalų “Colliers” išleido spec, numerį, 
skirtą “Rusijos nugalėjimui ir 1952-1960 
m. okupacijai” pavaizduoti. Jo viršelyje 
įdėtas žemėlapis su budinčio JT okupa
cinių pajėgų M.P. Lietuva atvaizduota 
su priskirtais jai Gardinu, Vilnium, 
Šiaurės Rytprūsiais, o to Vakarams 
“primesto karo” budingą apžvalga davė 
rinktiniai' to dalyko JAV specialistai: 
kariai, žurnalistai, senatoriai, etc. Žur
nale pažymima, jog Lietuvai bus grą
žintas Karaliaučius su sritimis aplink jį

JAV KARINES GAMYBOS 
IŠLAIDOS

Šiuo metu JAV karinei gamybai bei 
karinėms statyboms jau išleidžiančios po 
2 bil. dol. kas mėnesį. Nuo Korėjos karo 
pradžios savai kariuomenei ir pagalbą 
kitiems teikiant esą išleista 20 bil. dol. 
Įsipareigojimų išviso iki šio meto esą už 
63 bil., dol. Per 1951 m. plieno gamyba 
pakelta 4.000.000 tonų, aluminijaus 
75.000 tonų, o elektros sunadojimas 
7.000.000 kilovatų. Kariuomenei prista
tomų prekių už 2 bil. dol. kas mėnesį 
didelę dalį. — už 1, 3 bil. — sudaro 
ginklai. Jų pristatymas nuo Korėjos 
karo pradžios pakilęs 5 kartus. Užsaky
mai JAV pramonei nuo to meto padvigu- 
bėjįir pasiekę 40 bil. dol.

Atominės energijos metinės išlaidos 
pasieks 1, 5 bil. dol.

Atominės energijos metinės išlaidos 
pasieks 1, 5 bil. dol., o kapitalo investa
vimas atominės energijos įmonėms 2, 5 
bil. dol., o visa dabartinė programa sie
kianti 5 bil. dol. ir dar esą svartomi nau
ji planai.

KIEK KAS GAVO
Pagal Marshallio planą JAV-bės para

mos suteikė D. Britanijai 2.825.000.000 
dol., Prancūzijai 2.455.000.000 dol., V. 
Vokietijai 1.317.000.000 dol., Italijai 
1.314.000.000 dol. Išviso yra išdalinta 
apie 12.500.000.000 dol.

Naujienos
Budapešte įsteigta jugoslavų stalinistų 

partija, kuriai vadovauja pabėgęs iš 
Jugoslavijos gen. Pero Pivoda. Jis kom- 
informo laikrašty paskelbė, kad ‘jugo
slavai patriotai kovos prieš Tito bandas, 
kai bus atgauta laisvė ir nepriklauso
mybė”. CD “News Service” N.3.52 skel
bia, kad sausio 29 d. iš Bielgrado rusiškai 
įkalbėtoj translaciacijoj Tito pasisakė už 
Maskvos viešpačius, būtent — kad JAV 
taip pat. girdi, prisidedančios prie karo 
kurstymo, tuo būdu pastatydamas jas į 
tą pačią poziciją, kaip ir Sov. Sąjungą.

KIEK STIPRUS SOVIETU
JURU LAIVYNAS?

Britų laivyno šiemetiniame metrašty 
“Jane’s Fighting Ships” paskelbta 
įdomių duomenų apie Sovietų karo laivus, 
kurie patvirtina kiek anksčiau Eltos pa
keiktus samprotavimus. Jame taip pat 
atskleidžiamas britų regatos “Lark” liki
mas. Minimoji regata, vokiečių povand. 
laivų smarkiai sužalota, šiap tap pasiekė 
Murmanską, kur britų admiralteto buvo 
pripažinta “nebetinkama tolimesniam 
naudojimui”. Tačiau dabar Sovietai ją 
vėl “padarė naudingą“ ir ne tik negrą
žina britams, bet paleido į apyvartą kaip 
savo oficialų sovietinį karo laivyno 
vienetą.

Britų duomenimis, dabartinio naujai 
sukuriamo sovietinio laivyno programa 
apima tris kovos laivus, 20 kreiserių, 120 
naikintojų ir apie 1.000 tolimiausioms 
kelionėms tinkamų pov. laivų, iš kurių 
370 jau apyvartoj. Vokiečių lėktuvnešį 
“Graf Zepelin” Sovietai pavertė bando- 
muojo ir karinio apmokymo laivu toli 
mušaritiems pabūklams. Tuo tarpu prieš 
Sovietų lavyną britai šiuo metų tegali 
pastatyti aktyvioj tarnyboj esančius. 5 
kovos laivus, 24 kreiserius, 95 'naikin
tojus, 53 pov. laivus, 60 mininkų, 7 sun
kiuosius ir 6 lengvuosius lėktuvnešius. Į 
sį skaičių neįeina vad. “sezervinis laivy
nas”. JAV karo laivynas apima 5.000 
karinių vienetų, iš jų vieną kovos laivą, 
10 lėkutvnešių, 4 lyd. lėktuvnešius, 9 
sunk, kreiserius, 4 lengvuosius, 13’5 nai
kintojus ir 72 pov. laivus, Amerikiečių 
kreiseriai “Newport News” ii* “Salam” 
šiuo metų yra didžiausi, greičiausi ir 
,geriausiai pasaulyje ginkluoti kreiseriai. 
Ir šie amerikiečių skaičiai betgi neapima 
aktyvioj tarnoboj esančių vad. “rezer
vinio karo laivynd” vienetų.

AMERIKIEČIU ORO 
BAZES ANGLIJOJ

Šveicarų “Wochen-Zeitung” Churchil- 
lio ir Trumano pasitarimus pavaizdavo 
karikatūra kaip “anglosaksu taikos šokį” 
su aplinkui skraidančiais taikos karve
liais, prie kiekvieną momentą galinčių 
sprogti at. bombų dėžės' .Kai amerikiečių 
laikraščiai įrodinėja, jog tie “atomukai” 
turi tik garantuoti likusiam pasauliui 
taiką ir grąžinti pavergtosioms tautoms 
laisvę, “Neue Zūricher Zeitung” (N. 
2.52) plačiau išdėsto tų laisvę žadančių 
paukščių realius pagrindus — amerikie
čių aviacijos bazese Anglijoj ir kitur, 
žiedu supančias Sov. Sąjungą. Kaip 
Churchillis pažymėjo britų parlamente, 
tos darbo vyriausybės leistos ir kas kar
tas vis didėjančios bazės “bus panau
dotos atominiam apsigynimui tuo atveju, 
jei* Sovietai pultų”.. Ten amerikiečių 3 
oro divizija išaugo į ištisą .grupę, 
Bombonešių bazės, įrengtos ry
tinėj Anglijoje, jie gali veikti 5.000 
mylių spinduliu, kiti — iki 10.000, kai 
tuo tarpu nuo Londono iki Maskvos tėra 
1.700 mylių. Amerikiečiai, kurių avia
cijos personalo skaičių oficialiai skel
biama siekant 20.000, drauge su britų 
aviacija atlieka “pavojaus skridimus” ir 
visa kita, kas moderniajam aviacijos 
karui reikalinga. Tiek vienų, tiek kitų 
oro pajėgos aprūpintos pačiais moder
niausiais kautynių pabūklais.

Kaip kad skelbia “‘Ill. Woche”, Eisen
hower io pareiškimu Sovietų puolimui su
laikyti užtektu iš pradžių ir 25 divibijų, 
tik jos turėtų būti ginkluotos taktiniais 
atom, ginklais. Tuo reikalu turėjo 
svarbų pasitarimą Nato. Numatytos su
daryti iš viso 43 “kautyniii gru'pės” 
(divizijos), tarp jų 12 vokiečių, bus 
Eisenhowerio žinioj, b 1955 m. jis tikisi 
galėsiąs disponuoti jau 80-100 divizijų. 
Tik tada bus kaip reikiant įmanoma ap
ginti Europą. Ir gen. Collins, JAV armi
jos gen. štabo šefas, jau viešai paskelbė, 
kad JAV projektuoja išsplėsti atom, 
artileriją. Nuolat didėjančio karinio 
apsiginklavimo ženklu priimtas ir ameri
kiečių biudžetas. Kariniams tikslams 

i paskirti 52 milijardai dolerių. Paversti 
realybe, tai — baisūs skaičiai, numatą 
toli sekiančią ir ilgai trunkančią visų 
išteklių mobilizaciją. Jo gąsdinami bol
ševikai todėl kaip tik ir rėkia “už taiką” 
. . . “Echo der Woche” N.6.52 rašo, kad 
Stalinui dabar rūpi užmigdyti Vokietiją 
ir Vakarų budrumą.

kiomis šiam reikalui sąlygomis. Sun
kiausiu klausimu lieka suorganizuoti 
lėšas. Reikia suprasti, kad tai nebus 
vienas namas, bet ai e panašu vokiškam 
Siedlung. Šitokia lietuviška provincija 
Vokietijoje yra sveikintinas dadykas ir 
mūsų visų remtinas. Tai turi daug dau
giau prasmes, negu kokie lietuvių namai 
Australijoje ar kur kitur. Vokietija yrą 
mūsų tėvynės pašonėj ,ir tokie namai 
būtų mums kiekvienam pasiekiami. Tai 
būtų tarsi kokie ambasada ir taikos 
metais palaikyti ryšius su Vokietoja ar 
tolimesniais Europos kraštais. Ir' ma
žesnių išteklių lietuvis tuomet turėtų 
vietą atostogų metų nuvažiuoti į savo 
kaimyninę valstybę pasidairyti, kdip ten 
vyksta gyvenimas.

Kun. P. Vaseris.

ITALU SPAUDA 
UŽSISTOJA LIETUVA

Asyžiaus mieste leidžiamas didelis reli
ginės“ kultūros žurnalas “La Rocca ’ 
atsispaudė V. Mincevičiaus verstą Stepo 
Zobarsko novelę “Monsinjoro suoliukas”. 
Žurnalas duoda taip pat platų įvadą apie 
autorių ir jo veiklą literatūroj, pa
brėždamas ypač jo lankstų ir elegantišką 
stilių. Romos visuomeninis politinis lai
kraštis “L’Ora dell’Azione” įsidėjo Dora 
Drago ilgą straipsnį, pavadiną. “Santar
vininkų lenvapėdiškurnu paremtas sovie
tinis imperializmas Pabaltijo kraštus 
pavertė tylos zona”. Po šia didžiule an
trašte eina kita: “Vakariečiai nežino, 
kaip visa tai atitaisyti Jaltos nutarimų 
šviesoje, ir toliau pripažįsta Estijos. 
Latvijos ir Lietuvos nepriklasomybes. 
Straipsnio autorė, žymi italų žurnaliste, 
įvade rašo: “Dabartinė politinė Pabaltijo 
kraštų padėtis, kurie, kaip žinoma, 1940 
m. rugpjūčio mėnesį buvo prijungti prie 
Sovietų- Rusijos, yra, be abejo, nelegali, 
kadangi ta aneksija sulaužė preciziškas 
tarptautinės ir konstitucinės teisės nor
mas”. Po to autorė išnagrinėja visas 
sutartis ir paktus, sudarytus su Rusija, 
jų sulaužymą, vėlesnius įvykius ii- dabar
tinę šių kraštų padėtį tarptautine plotme. 
Įdomios ketvirtame straipsnio skirsnyje 
autorės daromos išvados: “Išėmus teis.tą 
apsigynimą (tačiau trys Pabaltijo 
kraštai nesudarė Sovietų Sąjungai jokio 
nei artimo, nei tolimo pavojaus), tokie 
ultimatumai, neparemti jokiu juridiniu 
pagrindu, sudarė aiškią prieš Estiją, 
Latviją, Lietuvą. Taigi jų vėlesnė ka
rinė okupacija nėra kas kita, kaip tarp
tautinis nusikaltimas (delitto interna; 
zionale), turįs tikslą neteisėtai primesti 
vienos tautos valią kitai, kad tuo būdu 
būtų įvykdyta smulkiai paruošta inkor
poracijos programa. Iš to aišku, kad 
naujos valdžios, sudarytos su aiškiu 
ginklo spaudimu, nereprezentuoja tautos 
valios ir, negalėdamos remtis teise, pri
klausančia teisėtai valdžiai, nėra kon
stitucinės. Jų veiksmai neturi teisinių 
formų ir juridiškai negalioja. Todėl rin
kimai, įvykdyti šių valdžių, yra taip pat 
nelegalūs, kaip kad yra nelegalus ir 
“prašymas’’’ “liaudies seimo”, išrinkto 
nedemokratiniais būdais, įjungti į 
SSSR”. Kaip matyti, straipsnis yra 
svarus ir mums labai palankus. Nagrinė- 
dma toliau Pabaltijo kraštų padėtį tarp
tautine plotme, autorė pastebi, kad yra 
per maža tik pripažinto šių kraštų ne
priklausomybę: rėkia daryti ką nors dau
giau, kad jie būtų apsaugoti nuo. sovie
tinio naikinimo ir kad būtų jiems grą
žinta leisvė. Italijos “Comitato Civico” 
organas “II Collegamento”, gražiai pa
minėjęs Lietuos nepriklausomybės šventę, 
taip pat duoda straipsnių apie dabartinę 
Lietuvos padėti.

SOVIETAI RUOŠIASI 
ARKTIES KARUI

Vokiečių “Welt am Sonnabend” skel
bia, jog gautosiomis iš Sverdlovsko žinio- 
his, Sovietai tarp Verchojansko, Beringo 
sąsiaurio ir Magadano atliko didžiausius 
karo manevrus, pirmoj eilėj aviacija, ir 
atsidėję ruošiasi į Arkties karą, nors 
tose srityse vidutiniškai temparątūra 
siekia 50 C. Rytų Sibire rasti 
dideli urano ištekiai. Tačiu neatsilieka 
ir anglosaksai. Busimiesiems veiksmams 
Arktyje kanadiečiai ruošia savo karius 
Churchillio forte, kur prie Hudzono įlan
kos iš ledo pastatytas tikras įtvirtinimų 
miestas, amerikiečiai smarkiai tvirtina 
Grenlandą, o į Atlanto pakto apsaugą 
įtraukiamas ir Špicbergenas. Tuo būdu 
normalus oro kelias iš Amerikos į Europą 
skrendant per Arkties sritis sumažėja 
iki pusės. Jau išmokta, kaip nugalėti 
šaltį, pasigaminti eskimų pavyzdžiu rei
kalingą maistą ir įsitaisyti tinkamą 
aprangą, o medikai tvirtina, kad Arktis 
yra viena iš sveikiausių pasaulyje zonų, 
tik prakaitavimas ten faktiškai reiškia 
mirtį. Gyventojų skaičius turės žymiai 
padidėti ne tik Grenlande, bet ii- visose 
atšiauriausiose srityse, čia kursis busi
mosios ateities sodybos. Nepaprastą So
vietų domėjimąsi Skandinavijos erdve ir 
jos oro gynyba parodo kad ir naujai 
atskleistoji^ šnipinėjimo afera Švedijoje, 
kur į bolševikų rankas buvo perduoti 
svarbūs dokumentai, atskleidžią švedų 
pasiruošimus šiaurėje.

SOVIETU ARMIJA 
LIETUVOJE

Sovietų karinės pa
jėgos 1949 m. siekusios Lietuvoj 220.000 
vyrų. Jas sudarė 12 pėst. divizijų^ dau
giausia motorizuotų, šarvuočiai, artilerija 
ir parašiutininkų daliniai. MVD ir MGB 
daliniai 1949 m. siekė 30-32.000.

BRANGUS BILIETAI
Nors Karalienės Elzbietos vainikavimo 

diena kurie t įvyks 2.6.52, ietos vaini
kavimo išk”mėms stebėti parduodamos 
jau .dabar. Pirmos klasės vieta kaštuoja 
iki 60 svarų. .... ---- -------—
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Kovo pradžioj prie Prancūzų Federa- 

listų Sąjūdžio, pavadinto “Federation”, 
pradėjo aktyigiau veikti kitas pavergtųjų 
tautų interesams ginti sąjūdis “Prancū
zija — Rytų Europa” (France —Europs 
de 1‘Est). Šios grupės pirmininkas yra 
dabartinis Prancūzų parlamento vice
pirmininkas Mutter, kuris drauge yra ir 
parlamento užsieno komisijos vicepir
mininkas. J šios grupės prezidiumą iš 
lietuvių i prof. J. Baltrušaitis; iš kitų 
tautinių grupių atstovaujami .vengrai, 
lenkai, rumunai, jugoslavai ir bulgarai. 
Į tautinę lietuvių grupę aktyviai įsijun
gia visa eilė Pryžiuj gyvenančių veikėjų 
su Lietuvos atsovu Prancūzijai Dr. S. A. 
Bačkių.
• Balandžio 25-28 d. Berlyne organzuo- 
jamas laisvosios spaudos kongresas. Ji 
šaukia Tarptautinė Laisvųjų žurnalistų 
Federacija, kuriai priklauso ir šiapus 
geležinės uždangos esą Lietuvos žurna
listai. Pulk. Lanskoroniskis yra tos 
federacijos vičfepirmininkas. Kongrese 
dalyvau apie ,150 įvairių pavergtų tautų

LIETUVIS KELIAUJA
Lietuvis Stanys Urmonas jau dvejus 

metus keliauja po įvairias Europos val- 
stybees. Jis 1949 m. rugpiūčio m. 17 d. 
pradėjo savo žygį apie pasaulį išvykda
mas iš Paryžiaus. Apkeliavo Belgiją, 
Olandiją, Daniją, Norvegiją, Švediją, 
Vokietiją, Austriją, Italiją, Jugoslaviją, 
Graikiją, Kretą, Balkanus, Šveicariją, 
Ispaniją, Portugaliją, Angliją, Škotiją, 
ir pasiekė vėl Vokietiją. Ruožą tarp 
Paryžiaus ir Brusselio, t. y. 306 km jis 
nuėjo per 31 valandą, iš Paryžiaus iki 
Bordeaux (605 km) jis ėjo tik 78 val
andas . Jis sumušė pasaulinį ėjimo 
rekordą. Irlandietis Jarlston laike dvejų 
metų nužygiavo 18.000 km. Mūsų tau
tietis per tą patį laikotarpį nuėjo 25.000 
km. Urmonas tokiu būdu atsieko tris 
rekordus: greičio, ištvermės ir distan
cijos. Rugsėjo m. jis, būdamas Augs
burge, buvo nukeliavęs 25.520 km. 
Jo planas yra per Austriją nuvykti 
Italijon ir iš ten laivu pasiekti Austra
liją. Po Australijos jis nori apkeliauti 
Afriką, Pietų Ameriką ir U.S.A. Iki 
1956 metų Stanys Urmonas mano būsiąs 
nukeliavęs 100.000 km. O tada jis nori 
aprašyti savo pergyvenimus plačiame 
pasaulyje.

Jis turi su savimi tik kuprinę, kom
pasą, foto aparatą ir kelionės dienraščius, 
o parašai parodo, kad tikrai Urmonas 
aplankė žymius asmenis. Jo dienora
ščiuose randasi šventojo Tėvo, Švedijos 
karaliaus Gustavo, Danijos karaliaus 
Christiano, Norvegijos karaliaus Haako- 
no, generolo de Gaulle, Anglijos sosto 
įpėdinės Elžbietos, Anglijos ministerio 
pirmininko Churchillio ir kitų parašai.

Keliautojas moka be savos dar dešimts 
kitų kalbų, būtent: anglų, prancūzų, 
rusų, lenkų, italų, rumunų portugalu, 
vokiečių ir ispanų. Visur buvo maloniai 
priimtas, išėmus Karlsruhe ir Harco 
kraštą. Labai nuoširdžius žmones jam 
teko sutikti prancūzų alpėse, Pyrinėjuo- 
je, Šveicarijoje, Švedijoje, Anglijoje ir 
Škotijoje. Vakarų Vokietijoje jis sutikęs 
taip pat gerų žmonių; pvz.: Buvęs Klai
pėdoje ilgametis rūkalų fabriko savinin
kas jį užkalbinės- lietuviškai, dovanojęs 
jam ir 50 DM propagandos reikalams. 
Šventasis Tėvas jam leido Romoje apsi
gyventi dvi savaites ir dovanojo jam 
20.000 lirų. Miręs Švedijos karalius jam 
davė 5.000 kronų, o Ali Kha~n 500 frankų, 
Churchillis jam įteikė cigarą “Churchill 
Special”.

“Osnabrūcker Tageblatt” vadina mūsų 
tautietį “Vieškelio Karaliumi” (Konig 
der Landstrasse). Laikraštis pažymi, 
kad Urmano užrašų knygoje randasi 
dešimties Vatikano kardinolų parašai ir 
taip pat ministerio Churchillio, kurį 
mūsų tautietis sutiko Lieže bemeškerio- 
jant.

“Hamburger MorgenopstJ” suteikė Ur- 
manui “Pasaulio Klajūno” (Konig der 
Globetrotter) vardą. Už jo dienoraščius, 
kurių jis turi 35, amerikiečiai jam siūlę 
500 Dol. už kiekvieną. Toliau laikraštis 
rašo, kad Urmanas paskutinio karo metų 
buvęs lakūnas ir buvęs virš Stalingrado 
nušautas ir tokiu būdu patekęs nelaisvėn. 
1947 m. jam pavykę iš Sibiro belaisvių 
stovyklos pabėgti.

Be kitų įžymybių aplankęs jis ir miru
sio maršalo Petain žmoną.

Jo batų padai esą iš specialios medžia
gos, susidedančios iš nylono ir gumos.

-— Urmanui nereikia vizų. Konsulai 
Inki jam tik geros kelianės. Jis atsisako 
traukinio ar automobilio ar lėktuvo, bet 
yra pasiryžese pėsčias apkeliauti platų ji 
pasaulį. Keliautojas dėvi skautų uni
formą. Jis yra “Servce Nationals des 
Scouts de France” globoje.

‘ K'eleivis.

Naujienos
Juozas Grišmanauskas, vienas iš pabė

gusių 3 žvejų, parašė savo įspūdžius api’ 
gyvenimą Lietuvoje ir pabėgimą į Šve
diją. Jie netrukus bus išleisti atskira 
knyga. “Aidai” prof. V. Biržiškos 
straipsnius apie vyks. M. Valančių leidžia 
atskiru leidiniu. Ką tik išspausdintas 
A. Maceinos veikalas vokiškai “Der grosse 
Inkvisitor’”. Įvadą parašė prof. V. Šil
karskis. Leidinys turi 340 psl. JAV-se 
išleidžiamos lietuviškai ir angliškai V. 
K. Banaičio “100 dainų”. Dr. Jur. Pr. 
V. Raulinaitis rašo studiją apie Lietuvių 
Tautos suverenumą. Vilnietė Graz. šla- 
pelytė-Sirutienė parašė atsimininimus 
apie pr. J. Basanavičių. “Rūta” Kana
doje išleido Jono Gailiaus veikalą “Kar
tu vės”.
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žurnalistų. Numatoma iškviesti komu
nistinę Tarpautinę Žurnalistų Sąjungą, 
kurios centras Prahoj, viešų iskusijų 
dėl spaudos laisvės ir kitų panašių daly
kų. Kongrese bus taip pat liudytojų iš 
Pabaltijo valstybių. Lietuviams šiam 
suvažiavime atstovaus paryžiečiai pulk. 
Lanskoronskia, švirmickas ir Markevi
čius, o iš Londono dar du šios federacijos 
atstovai.
S Pabėgę 3 lietuviai žvejai, ALTO 

globojami, toliau JAV-se važinėja po lie
tuvių kolonijas. Stengiamasi jiems 
išrūpinti įstatymo kėliu teisę nuolatos įsi
kurti Amerikoje. AB-o perduotą jų pa
bėgimo odisėją, kurią atvaizdavo pasi
žymėję Hollywood© artistai, retransliavo 
api? 170 radijo stočių. Juos taip pat 
rūpinamasi atsikviesti į Kanadą, kad 
gyvu žodžių papasakotų, kas darėsi 
pavergtoj tėvynėj.
• Iš JAV vėl grįžo į Vokietiją ir rezi
duos toliau Bonoje prie vokiečių vyriau
sybės žymusis američių INS spaudos 
agentūros attovas, kuris ir toliau palaiko 
glaudų kontaktą su mūsų laisvinimo 
vei-ksniais.

' Vertas platesnio dėmesio “The Eastern 
Quarterly” s.m. sausio-balandžio mėnesį 
(Vol. V, N. 1-2) įdėtas Pr. Rupeikos 
išsamus straipsnis apie vis stiprėjantį 
Pabaltijo tautų genocidą, kur daugiau
sia duomenų duota apie, Lietuvą. Strai
psny pažymima, jog Sovietai, okupavę 
Pabaltijo valstybes kariniais sumetimais, 
kad tuo būdu susidarytų geresnę bazę 
pulti Vakarams, jau per pirmąją okupa
ciją buvo pasiryžę deportuoti ir sunai
kinti apie 10 proc. visų Pabaltijo gyven
tojų. Dabar tas Pabaltijy turimas už
nugaris strateginiams reikalams dar 
daugiau išnaudojamas. Estijoj įruoštos 
karo laivyno ir oro bazės turi dengti 
Leningrado sritį ir drauge tarnauti puo
lamiesiems tikslams. Estų Hiumos, 
Saaremos ir kt. salose jau yra .įnlošta 
visa eilė Ir teberuošiama naujų rake
tinių ginklų bazių, nukreiptų į Švediją, 
Daniją ir net britu salas. Pati Estų ir 
Latvių teritorija, priklausanti vidurinei 
raketinių ginklų zonai, yra paruoštiem 
• si prieš Šiaurę ir Vakarus Į šitą 
karo laivyno ir raketinių bazių žiedą yra 
įtavakta Ryga, Ventspilis, Liepoja, Pa
langa ir Klaipėdą, kurios gauna remti 
Rytų Prūsų ir Lenkijos karo laivyno 
bazes su V sviedinių šaudyklomis, "puola
mosiomis valtimis, torpedlaiviais ir kt. 
Be tranzito reikalams skiriamų aero
dromų, Lietuvoj ir Latvijoj, — rašo mini
masis anglų žurnalas, — yra apie 14 
visai moderniškai įtaisytų karinių aero
dromų su požeminiais angarais, etc. 
Šitie aerodromai statomi ir plečiami 
ruože Kaunas-Isrutis-Mažeikiai-Klaipėda 
ir yra skirti tolimo skridimo sunkiesiems 
bombonešiams, kurių uždavinys karo at
veju bus pulti Skandinaviją, Vak. Vokie
ti jg, Prancūbiją ir Britų salas. Taigi, 
Pabaltijo kraštai sudaro strateginiu 
atžvilgiu pirmos rūšies užnugarį ir 
tranzitinę sritį, o į pirmąsias fronto lini
jas įeina kaip karo laivyno, V ginklų ir 
bombonešių bazės. Tuo būdu dėl šių 
priežasčių Pabaltijo tautoms būti nušluo
toms nuo žemės paviršiaus pavojus dar 
daugiau padidėja.

O tas tautžudybės, pradėtas per 1-ją 
okupaciją, dabar varomas su dar didesniu 
intensyvumu. Sovietų smegenys, jų 
Polit.Biuras, yra sudaręs savę specialią 
sistemą, kaip užimtieji kraštai turi būti 
suvirškinti ir per numatytąjį laikotarpį 
susovietinti. Tai paprastai atliekama 
trimis tarpsniais: 1. Per pirmąjį išsyk 
stengimasi dangstytis visokiais kolabo
rantais, “specialistais”, etc., kol su laiku 
paaiški tikrasis bolševizmo veidas. 2. 
Per antrąjį prasideda plataus mąsto valy
mai, senų* institucijų “išrovimas su 
šaknimis”, o komunistai visą viešąjį gy
venimą paima visiškon savo kontrolėm 
Dabar jau areštuojami net ir buvusieji 
ankstesni “bendradarbiai”, praskynę 
savo kraštuose bolševizmui kelią, policija 
pavedama visiškon MVD-MGB globom 
paspartinamas kolektyvinimas, vykdomos 
msinės deportacijos. 3. Trečią laikatarpį |

KAS ŽINOTINA LIETU
VIAMS STUDENTAMS, 
NORINTIEMMS GAUTI 

STIPENDIJAS IS 
“COLLEGE DE L’EUROPE 

LIBRE”
(Tęsinys iš praėjusio numerio) 

svetimoji literatūra, filologija, praktiškos 
studijųs, literatūra — prancūžų, arba— 
lotynų, graiku, arba gramatika, ir filo
logija arba pramatika ir folologija pran
cūzų, arba literatūra ar filologija antro
sios gyvosios kalbos, arba bendrosios 
lingvistikos, arba skandinavų kalbų ar 
literatūrų, arba amerikiečių civilizacijos 
ar literatūros; (e) moderniosios litera
tūros įeina-bendroji literatūrą, prancūzų 
literatūra, prancūzų gramatika ir filolo
gija, svetimoji literatūra, palyginamoji 
literatūra, arba fonetika, ar modernioji 
ir šių dienų istorija, arba bendroji geo
grafija, arba filologija vienos pagrin
dinių svetimų gyvųjų kalbų. Vadina
masis Psichologijos Licentiatas gauna
mas įgijus iš Humanitarinio Fakulteto 
tris pažymėjimus psichologijos, socialinio 
gyvenimo psichologijos, vaikų psicholo
gijos r pedagogikos ir vien, pažymėjimą 
iš Gamtos-Matematikos Fakulteto — 
psichofiziologijos. Kiek liečia vadina
mąjį laisvąjį Licenciatą kurį paprastai 
gauna svetimšaliai, tai jo siekiant galima 
įsygti šiuos mokslo pažymėjimus licen
ciatui reikia keturių pažymėjimų — pa
tologinės psichologijos, viduramžio pran
cūzų literatūros, prancūzų klasikinės 
literatūros nuo XVI ligi XVIII amžiaus, 
prancūzų XIX amž. literatūra, romanų 
lingvistika, palyginamoji viduramžių 
roman, literatūra, lingvistika ir palygi
namoji gramatika, sanskritų literatūra 
ir kalba, asiriologija, senovės tautinės 
kultūros, papyrologija, Prancūzijos is
torija, šių laikų istorija, dabartinė is
torija, socialinė ir ekonominė istorija, 
krikščionybės istorija, religijų storija, 
senovės menas ir archeologija, archeolo
gija ir istorija Rytų Europos meno, 
archeologija ir istorija viduramžio meno, 
moderniojo meno istorija, senovės muzi
kos istorija ligi 1600, moderniosios, muzi
kos istorija, Elzaso istorija, agiptologija, 
fizinė geografija, humaniškoji geogra
fija, Prancūzijos Sąjungos su kolonijo
mis istorija, modernios anglistikos 
studijos, slavų fililogija, armėnų kalba, 
persų kalba. Salia Humanitarinio Fa
kulteto veikia visa eilė Institutų, būtent: 
filosofijos, psichologijos, klasinės filolo- * 
gijos į kurį įeina- Lotynų ir (graikų ’ 
Institutai, Prancūzų kalbos ir literatū
ros, Romaniškosios Filologijos, palygina
mosios moderniškosios literatūros, Vidur
žemio kalbų, Germanistikos Institutas, 
Anglų Institutas, Slavu kalbu ir litera
tūros, klasinės archeologijos, Meno Isto
rijos, Rytų Europos archeologijos ir meno 
istorijos (Bizantijos) Mažosios Azijos, 
Senovės istorijos, Viduramžių itorijos, 
moderniosios istorijos, dabartinės itorijos, 
religijų istorijos, Reino ir senovės tau
tinių kultūrų institutas, Elzaso istorijos, 
muzikos istorijos, geografijos, bendrosios 
lingvistikos ir orientalinių kalbų, agip- 
tologijos, prancūzų modernių studijų 
prancūzų kalbos civilizacijos.

7. Farmacijos Fakultetas: duoda šiuos 
diplomus-pažymėjimus: farmocininko di
plomą, daktaratą-famacijos, maisto pro
duktų biologinių analizių pažymėjimą, 
mikrobiologijos ir parazitologijos pažymė
jimą, phytofarmacijos, medicinos optikos 
ir pritaikomiosios akustikos pažymėjimą, 
specialių studijų pažymėjimą, pažymė
jimą specialių studijų serologijos pritai
komosios arba diagnostikos venerinių 
ligų. Farmacininko diplomą mus galima 
įsigyti, gerai dirbant, per du semestru, 
turint jau farmacininko diplomą, arba 
gerokai pasistūmėjus farmacijos studi
jose..

8. Keletas specialiųjų autonominių 
mokyklų-institutų: (a) astronominė ob
servatorija, (b) aukštoji chemijos mo
kykla, priimama konkurso keliu, (c) ger
manistikos studijų centras, (d) Elzaso 
studijų, (e) politinių mokslų institutas- 
makslas yra trejų metų, dvi sekcijos: 
viešosios tarnybos ir ekonomojis mokslų.

Pastabos: mokslas Strasburgo Univer
sitete yra labai aukštai paštatytas. Ap
skritai laikoma, kad tai bene geriausias 
universitetas Prancūzijoje po Paryžiaus 
un-to.

Įsirašant į bet kurį Fakultetą, reikia 
pristatyti šiuos dokumentus: gimimo 
pažymėjimą, jei mažametis — tėvų suti
kimą, svetimšaliams - leidimą gyventi,

IS PRAĖJUSIO KARO 
PASLAPČIŲ

Japonijos laivyno vadas. Isoroku 
Yamamoto, grįžusioms po Pearl Har- 
bouro mūšio lakūnams ir jūrininkams 
šitaip pasakė: šis japonų istorijoje ne
turįs lygaus laimėjimas, įgalina Japo
nijos laivynui turėti laisvas rankas Ra
miojo Vandenyno pietvakariuose, tačiau 
galutinai pergalei pasiekti, reikia 
užimt Haajų salas ir iš tos bazes jie 
galėsią atakuoti JA Valstybes. Toli 
valanda artėjanti, kada jis, Yamamoto, 
sėdėsiąs Baltuose ir iš ten galėsiąs Ame
rikai padiktuoti paliaubų sąlygas.

1940 m. Yamamoto skiriamas vyriau
siuoju Japonais karo laivyno vadu. Jau 

11941 m. sausio mėn. pateikia savo ben
dradarbiams ir štabams planus, kurie tų 
pačių metų rugsėjo mėnesio pratimuose 
išbandomi ir tobulirtami.

Tačiau geriausios japonijos strategijos 
galvos dėl šio plano buvo pasidalijusios 
į dvi grupėse: pirmoji siūlė stumti 
japonų ekspanciją į rytus — Havajų 
salas, antroji — į pietus — Indonezijon 
ir Malajų salyną. Pirmoji grupė siekė 
karo su Amerika, antrosios grupės planai 
taikė į Didžiosios Britanijos interesus, 
Indiją, Australiją. Pastorojo plano ša
lininkai norėjo išparceliuoti Britų impe
riją, manydami, kad dėl jos amerikiečiai 
neįsivels į karą su Japonija. Yamamoto 
netikėjo, kad amerikiečiai liksią neutra
lūs. Jis buvo nuomenės, kad Amerika 
gali nugalėti japonus, visiškai su jais 
nekariaudama: užtenką jei ji. rems 
Kiniją ir užblokuos kai kuriuos strate
ginės reikšmės turinčius kelius. Todėl 
jojo plane buvo siūloma pinna nušluoti 
amerikiečių laivyną ir tuo būdu turėti 
laisvas rankas Kinijoje, kur Japonija 
rasianti reikalingų ilgesniam karui su 
Amerika žaliavų, o vėliau smogti ir pačiai 
Amerikai. Britų netikėtumams išvengti 
šitame plane buvo numatyta pulti Pearl 
Harbour ir Malajus, kurių paėmimas 
duosiąs japonams didžiausią tolimuose 
Rytuose karo bazę — Singapūrą.

Gruodžio 8 d. pradėtasis Pearl Har
bour jūros mūšis atneša Japonijai lai
mėjimą: amerikiečių jūros bazes paver
čiamos laivų kapinynu. Pradžioje viskas 
vyksta pagal Yamamoto planą: paima
mas 'Honkongas Malajų pasiasalis su 
Singapūro tvirtovėmis, Java, Sumatra, 
Borneo. Eilėje kitų sėkmingų mūšių iš
blaškomas amerikiečių laivynas prie 
Kauantano, Havajų jūroje ir Indijos van
denyne. Bet čia kaip tik Yamamoto pa-
fotografijas. Galima įsirašyti nuo spa
lio 25 d. ligi lapkričio 15 d. pirmam se
mestrui ir nuo kovo 1 ligi 15 d. — antram 
semestrui.

Strasburgo Unversiteto bibloteka, spė
jama, turi apie tris milijonus knygų — 
767,300 veikalų ir virš 30,000 įvairių

lUJSTUVUd stipkeja
žymi “Sovietinės doktrinos įsisavinimas” 
(“vospitanije”)r kitaip tarus, “Sovie
tinės tikrosios dvasios” įvedimas MVD 
metodais, “čiabuviai” komunistai šali
nami, jų vietas užima “tikrieji bolševi
kai”, beveik išimtinai importuoti iš Sov. 
Rusijos. “Nacionalizacija ir kolektyvi- 
nimas” at baigiami, privati nuosavybė 
“išraunama iš šaknų”, o buvusieji savi
ninkai — pasiunčiami į Sibirą . . . pasi
mokyti tikro komunizmo, čia visas tau
tinis gyvenimas, visos jo apraiškos pe
reina jau visiškon polit. policijos organų 
(MVD-MGB) priežiūrom

Jau per pirmąją okupaciją apie 55.000 
lietuvių buvo nužudyti, suimti ir depor
tuoti, tarp jų apie 23.000 išsiųsti kaip 
“laisvieji naujakuriai” i kolchozus ar 
darbo stovyklas, daugiausib j Zemepala- 
tinską ir Barnaūlą. Suimtieji buvo per
gabenti į Centrinės Rusijos kalėjimus, o 
1942 m. iš jų persiųsti į Sibiro darbo 
vergų stovyklas. Antrajam laikotarpy, 
trukusiame 1944-1946 m., apie 120.000 
buvo išžudyti, suimti ir deportuoti į 
Sibirą, tarp jų apie 55.000 valstiečių 
šeimų ar jų narių. Trečiajame — apie 
240.000 buvo deportuoti į Rytus, iš jų 
apie 180-200.000, daugiausia ūkininkų 
šeimų nariu, išsiųsti kaip “laisvieji nau
jakuriai” į Sibirą ir Šiaurės Kazachstaną. 
Prie to skaičiaus tenka pridėti dar 125.- 
000 lietuvių ir buv. Lenkijos piliečių, 
išžudytų tiesiai ar žuvusių per partiza
nines kautynes 1941-1949 m. Skaičius tų, 
kurie žuvo stovyklose, kalėjimuose, etc., 
iš nuovargio ar iš išsekimo, siekia apie 
190.000. Tuo būdu ligi 1949 m. rugpjūčio 
mėn. lietuvių tautos bendras nuostolius 
žuvusiais žurnalas vertina apie 320.000 
žmonių. Čia tenka pažymėti, jog buvo 
suimti ir deportuoti apie 85 proc.’inteli
gentijos ir 35-40 proc. tautiškai aktyvaus 
elemento daugiausia į pačias šiauriausias 
Sibiro sritis ir į vad. “dalstroi”, t.y. 
žiauriausius klimatiniu atžvilgiu rajonus. 
Ypačiai pavojingi soviietiniam režimui 
asmenys siunčiami j nuožmiausius “spec, 
lagerius” Arkties srityse, Tol. Rytuose, 
Kolymoj arba Šiaurės Led jury. Vykdant 
smulkiai'ir kruopščiai paruoštą Lietuvos 
susoyietinimo planą, visi Lietuvos gyven
tojai buvo suskirstyti į 4 grupes ir pagal 
jas atitinkamai “sutvarkyti”. Tas grupes 
sudaro: 1. politiškai absoliučiai nepati
kimieji, 2. politiškai įtariamieji, 3*. užsi
krėtusieji “buržuazine dvasia” ir 4. tie, 
kuriems leidžiama nuolatos pasilikti Lie
tuvoje, bet ir tie patys yra pavesti nuo
latinėm soviet, policijos, partijos, kom
jaunimo, administracijos ir profes. s-gų 
kontrolėm. Sovietų gyventojų statistikos 
skyrius 1948 m. oficialiai paskelbė Sov. 
Lietuvoj buvus 2.300.000 gyventojų, tuo 
būdu soviet, daliniai ir importuotieji iš 
Sov. Sąjungos jau tada sudarė apie 
300.000. Nuolatos siunčiami į Sov. Są
jungą “pagilinti studijų” ar “pasitobu
linti” komjaunuoliai ir įvairūs specialis- 

«—^.tai ten “įsąmoninami” ir į savąjį kraštą 
Trečią’ laikatarpį j grąžinami jau kaip tikri “politrukai”.

daro pirmąją klaidą: neišlaipina į Havajų 
salas desanto. Antroji, dar stambesnė 
jo klaida — jis neišnaudoja progos, kai 
amerikiečių sumuštasis laivynas gydosi 
žaizdas, o naujieji laivai vos tepradedami 
statyti. Tuo metu Yamamoto saiga pa
keičia pirmykšti planą ir savo laivyną 
meta Australijos kryptimi. Užima ka
lėtą Australiją supančių salų ir tuo būdu 
dar daugiau atitolsta nuo pagrindinių 
Japonijos bazių. šį laiką išnaudoja 
amerikiečiai ir rugpjūčio mėnesi pereina 
į kontra-ataką ^alomono salose. Lap
kričio mėn. pasirodo naujieji amerikiečių 
kreiseriai ir netikėtai pradeda, pulti 
japonų laivyną. Po pralaimėto mūšio 
britai, atitraukia savo laivyną Persų 
įlankon ir į rytų Afrikos uostus. Indijos 
vandenyne tuščia. Ir čia Yamamoto pa
daro trečiąją ir paskutiniąją klaidą — 
jis nepasiunčia savo laivynio į Indijos 
vandenyną, šitos progos Japonijai dau
giau nebepasikartojo.

Pirmoji amerikiečių pergalė ir pirma
sis japonų pralaimėjimas buvo mūsis dėl 
Salomonų salų, šitų mūšių pabaigos ir. 
Japonijos pralaimėjimo admirolui neten
ka sulaukti: jis žūsta 1943 m. balandžio 
mėn., iš lėktuvo vadovaudamas mūšiui 
dėl Salomonų salų. Tačiau jau paskuti
niojo pusmečio karo eiga japonų admorui 
vaizdžiai buvo parodžiusi jo klaidas ir tų 
klaidų pasekmes.

MOTINA
O motin, aukodama savo jėgas pasku

tines
Tu man gyvybę davei;
Virpėdama rankom karštai spaudei prie 
Jcrūtinės:
Kvapu mane šildei, 
Savo krauju maitinai 
Ir džiaugsmo ašarom vilgei . . .
O kaip Tavo akys, skaidresnės už patį 

kristalą,
Sužibo džiaugsmo liepsna,
Kaip mano pirmąjį žingsnį sekė š tolo — 
Tavo lūpose žaidė šypsena — 
Baugi nerami šypsena . . .
Meilės kupina . . .
Užlango vėjui radens lapus besivaikant 
Tu man pasakas sekei,
O vakare ant kelių patogiai belaikant 
Lopšinę tyliai dainavai . . .
Man žengiant dar nežinomais gyvenimo 

keliais,
Kur šunkelių daug slidžių,
Tu kaip ir vaiką, mane per pasaulį vedei 

ir mokei žodžiu Švelniu. . . .
Todėl tu esi už vis brangiausia, 
Marijos maldoj Tavo vardą tariu. 
Kur aš būsius, kur nukeliausiu— 
Visuomet Tu būsi su manimi kartu. 
Giliai širdyje Tavo vardą nešioju — 
Jo nieks iš manęs atimti negali. 
Skausmuos ir nevilty dažnai jį kartoju, 
Nes jis man palengvina tremtinio dalią.

....... - e.-,.--- ■ ~ -
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Weekly News In English
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, 
lead 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 kalbą.

Korespondenciniu būdu pamokos yra 
siunčiamos visiems , kurie neturi galim
ybės lankyti pamokas. PPamokos gaun
amos paštu. Tokiu būdu mokantis 
rašto darbus tenką 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.

ENGLISH LESSONS FOR 
NEW AUSTRALIANS

You may also obtain information 
about Continuation Classes and Corres
pondence LesSbns 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 p.m. 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.).

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

“DO YOU WANT TO LEARN ENGLISH?”
Post this form to:

The Commonwealth Office of Education,
Box 3879, G.P.O., 

SYDNEY.
Please send me:

Information about the Evening Classes .,.........................
Free Correspondence Lessons....... . ..................................
Free Radio Lessons...........•...............................................

Surname....................................... Christian..........................
Name

Address ..................................................................................
State ........................... . .........................................................
My native language is ..........................................................

LITVINOVAS 1946 M. BUVO
PERSPEJES PASAULI

PRIES STALINO 
UZIMOJIMUS

Pasirodo vienu paskutiniųjų Litvinovo 
žygių buvo pasikalbėjimas su Columbia 
Br. S. korespondentu R. C. Hottelet 1946 
m. birželio mėn.

Korespondentas buvo labai nustebintas 
kai Litvinovas į žurnalisto klausimus 
atsakė, kad jokios Vakarų nuolaidos 
nieko nepadės, kad vienus reikalavimus 
patenkinus, Maskva iškels kitus; kad abu 
pasauliai be'karo negalės ilgai gyventi, 
kad Rusija žino atominėse paslaptis ir 
savo darbų nepaves jokiai kontrolei; kad 
Sovietų Rusijoje negalima jokia revoliu
cija ir visai be reikalo vakariečiai žur
nalistai skleidžiu raminančias žineles apie 
ramybės aušros ženklus.

Pasikalbėjimą baigdamas Litvinovas 
pastebėjęs kad visa *tai reikią priimti, 
kaip privataus asmens pasisakymus. 
Žinoma, tai negalėjo būti skelbiama ir 
šis Hottelet pranešimas iki šiol gulėjo 
JAV valstybės department© archyve. 
Litvinovui mirus, jis paskelbtas.

ditions which deprive them of the pro
tection of the Landlord and Tenant Act 
in respect of both rent control and 
ejectment.

“SUCKER LISTS.” Also on his list 
are bogus . “holiday” premises which 
command a higher rent,' phony adver
tisements which build up a “sucker list” 
for unscrupulous manipulators, the forc
ing of lodger conditions on unsuspecting 
tenants, the letting of premises under 
deed of licence to people who believe 
that they have been given a lease, and 
charging of specious “booking fees”.

Mr. Pollard told me that his depart
ment had seen fntastic documents which 
innocent people regarded as leases until 
th ncssity aros to claim any rights under 
them.

Some of these documents, he said, were 
obviously designed to take premises out- 
sid the protection of the Landord and 
Tenant Act and some were so framed 
that thy could take away a person’s most 
elementary rights.

“You would wonder,” he said, “why 
any person would sign such documents. 
The only assumption is that they do so 
because they are desperate for accom
modation.

“In the case of new Australians, they 
are often signed because of lack of 
knowledge of the law and fear that if 
they make inquiries from the proper 
authorities they might be considered bad 
citizens.

“A lot of people dealing in tenancy 
rackets impress this on new Australians 
and many of them have told migrants 
that such documents are the normal form 
in Australia.

“Many new Australians are apt to re
gard key money as a normal condition to 
any tenancy.”

It ws amazing, said Mr. Pollard, how 
few Australian citizens knew that both 
giving nd taking key money as a condi
tion of tenancy was illegal and that fur
niture money as a condition was unlaw
ful unless the owner and the purchaser 
secured consent of the Fair Rents Board 
to the transaction.

If a person fet he was the victim of 
sharp practice or double dealing his duty 
to himself and the community was to 
report to the Rent Controller’s office.

“We have a staff of over 100 at 84 
Pitt Street to deal with complaints,” he 
said.

“If it is possible for us to rectify the 
complaint we do so. Some cases are out
side the jurisdiction of rent control, but 
we are able to advise which government 
department has jurisdiction.

“So many people have no knowledge 
of their rights under the law. They are 
charged extortionate rents and forced to 
accept completely unjusmt tenancy con
ditions.

“We are not suggesting that all agents 
or all owners are dishonest. Many 
agents and owners refuse to take key 
money and have often helped u to clear 
up breachs of th Act.”

TWO-EDGED LAW. Departmental 
authorities emphasise that the Landlord 
and Tenant Act is a two-edged law and 
it exists for the protection of the land
lords as much as for the protection of 
tenants.

The Rent Controller’s office exists to 
adjust injustices for landlords and ten
ants alike.

Running through the catalogue of 
abuses, departmental officials said that 
there were many bona fide establish
ments known as holiday premises which, 
existed to meet th gnuin needs of holi- 
daymakrs.

The Act defined these premises, the 
rents of which were not strictly con
trolled, as places which between March 
1, 1945, and December 16, 1946, were 
ordinarily let for holiday purposes only.

It was stipulated that these premises 
should not at any time during that period 
or later have been occupied by a tenant 
for a continuous period of over three 
months.

It was known that these provisions 
were often breached and that “Holiday” 
rentals were charged for what were 
bogus premises.

It was open to any tenant who gained 
admission to alleged holiday premises to 
apply for a fair rent determnation.

A “protected person” (usually a re
turned Serviceman or woman) who dis
covered that such bogus premises were 
unoccupied or about to become unoccu-

RACKETS IN RENT 
FLOURISH ON VICTIMS’ 

SILENCE
(Published in “The Sun” on Thursday, 

April 3rd, 1952) 
By F. R. PETERSON

Rent Controller Ralph Pollard told me 
this week that the whole sordid catalogue 
of Sydney’s tenancy rackets and black
market deals in house and flat rents 
could be stamped out if ictimised tenants 
weren't scared of the consequencs of 
reporting the racketeers.

“It is obvious,” h said, “that dishonest 
practices are widespread. It sticks out 
a mile.”

“There is no apparent end to the ruses 
and devices unscrupulous people will 
adopt to get around the law and defraud 
unsuspecting tenants.”

Last week “The Sun” published a 
letter from a Sydney housewife recount
ing hr experiences in, a frustrating 
eight-weeks tramp around Sydney look
ing for a house for her husband and two 
children.

She told how her search had led her 
to the fringe of the blackmarket and 
into the zone of the key money racket 
and the bogus advertisement.

Rent Controller Pollard told me he 
hadn’t any doubt that everything the 
woman had said about dishonest prac
tices was true.

NAMES WANTED. The rackets she 
had encountered were only some on the 
long list which his department was try
ing to fight.

One of the most effective weapons in 
the hands of the racketeers -was the 
silence of their victims.

His department’s hands were tied if 
people would not provide information 
and name the culprits.

Rent Control officials say that the key 
money and furniture money rackets still 
head the list, which grows every week 
as racketeers think up new refinements 
to defraud desperate people.

“Key money is an accepted practice 
among certain classes,” said Mr. Pol
lard. Many people do not know where 
to report these illegal deals, and many 
of those who do refuse to supply infor
mation in order to avoid being involved 
in court proceedings.

“It seems that many people have an 
inherent fear- of courts.”

“Tenants submit, .either through ignor
ance or fear, to changes in letting con-

GERAS MIEGAS — ILGAS 
AMŽIUS

Žmonių amžiaus pailginimo instituto 
direktorius prof. dr. H. Johnsonas, ilgai 
tyrinėjęs žmogaus amžiaus pailginimo 
klausimą, priėjęs išvados, kad ilgas ir 
geras miegas tikrai patarnauja žmogaus 
amžiui pailginti. Tai, esą, vienintelis 
tikras faktas, kurį jis patyręs. 

• Viena London policininke kartą su
laikė gatvėje automobilistą, pasukusį 
klaidinga kryptimi. Tas po trumpo 
pasikalbėjimo pasisiūlė policininkę vesiąs. 
Ta betgi nesusiviliojo ir protokolas buvo 
pasiųstas į teismą.

Teisėjas automobilistą nubaudė pini
gine bauda ir atimti šoferio leidimą už 
tarnautojo gundymą.

žmogaus smegenyse yra apie 12 mili
jardų nervų ląstelių. Su viena kita jos 
yra susijusios po keletą plaukelių, taip 
kad susidaro kelių trilijonų rezgynis. Nors 
kiekviena ląstelė yra atskiras savaimin
gas vienetas, tačiau visa šita armija taip 
sutartinai veikia, lyg kad būtų viena

pid could apply for a warrant authors
ing possession.

By no means all holiday premises 
were bogus and a landlord in charge of 
a genuine place coud get protection by 
discoverng whėther people seeking ten
ancy had a permanent dwellng elsewhere 
and needed his place only for a holiday 
stay.

“One ramp used by law-breaking land
ords of holiday premises,” said an offi
cial, “is to move tenants from one part- 
ment to another every three months. 
This is only abuse and cannot succeed in 
law.

“Other and lords trying to evade the 
Act,” he said, “make the occupants of 
their premises lodgers, not tenants.

“In order to give them the character 
of lodgers they suppy ‘services.’ and 
assume the right to enter rooms for 
cleaning.

“If these so-called services have only 
taken for mand are not real and valu
able, they also could be a ruse which 
could fail if the tenant complains to the 
Rent Controller.'”

WATCH LEASES. Officials warned 
that tenants shoud be careful in signing 
what they imagine are leases.

A real lease gave protection against 
exploitation and exiction at the whim of 
the landlord.

If the document signed were only a 
licence, the “licensee” copld not get the 
prmiss fair-rentde, and it was not neces- 
.sary for the owner to go to court to get 
a licensee evicted.

“If the word ‘licence’ appears in the 
document, or the right of the manage
ment to enter a room is laid down,” said 
one authority, “it is worth closer exam
ination before signing.

“Of course, all owners who give 
licences do not intend to defraud. If the 
document is frankly acknowledged to be 
a licence, the tenant goes into it with 
his eyes open. Some may be prepared 
to accpt a licnc, but thy should know 
what it is before they sign it.

Officials said that it was illegal for a 
landlord to refuse to let a dwelling to 
anyone on the ground that children 
would live there — or even to inquire 
whether a prospective tenant had chil
dren, as a factor in deciding whether to 
let.

“Some landlords,” they added, “who 
want to get a tenant out, but don’t want 
to go to court, try to achiev’d their objec
tive by making life unbearable for him—< 
by cutting off the water or gas, or even 
by making thumping noises on the floor 
or ceiling. This sort of thing should be 
reported to the Rent Controller, too, 
because it is an offence to interfere 
without reasonable cause with a tenant’s 
us and enjoymnt of his premises.”

AMERICA IS BUILDING A
NEW BOMBER BASE ON 

THE ROOF OF THE 
WORLD

Construction of two United Sttes air 
bases will complete a Western ring 
around Russa — extending from the 
Arctic to tse Middle East, from the Paci
fic to the Atlantic. The new bases are 
at Thule, in Greenland, and on Cyprus, 
in the Mediterranean.

With these, America will have 10 main 
bases within 4500 miles of the heart of 
Russia. The other eight bases are in 
Alaska, Attu (Aleutins), Japan, Okin
awa, Dharran (Persian Gulf), Tripoli 
and Morocco (North Africa) and Bri
tain. They bring all the Soviet's main 
industrial areas within long-range 
bomber range.

Thule is the newest, most secret base. 
Greenland, land of glaciers, world’s 
largest island (827,300 square miles) 
and most northerly inhabited area 
(population 21,000 Eskimos, 600 Danes), 
is Denmark’s only colony. It came under 
U.S. protection when Germany seized 
Denmark in World War II. U.S. and 
Denmark signed a ne wagreement on 
April 27, 1951, for defence of the island. 
The Americans are now rebuilding some 
of their wartime bases, constructing, 
others.

Thule is now, flat, gets only 4 inches 
of snow a year. The base will have a 
hard-surface runway of 10,000ft., will 
accommodate a force of jet fighters in 
addition to long-range bombers.
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PADRIKUSIOS PABIROS
“Australijos Lietuvyje” nr. 6.92. ir 

7.93, du pagyvę ir tituluoti tautiečiai 
pradėjo pasiaiškinimus dėl nevykusių 
smulkmenų — DĖL SUKLYSTOS PA
SKAITOS ANTRAŠTES. Šie mūsų in
telektualai — šie tamsios tremties svy- 
tauriai — vis dar '^pajėgia pakilti iš 
asmeniškų ambicjų ir išijungti į vieną 
bendrą lietuvišką darbą. Gerai, kad 
v.'nas iš jų šviesiai pagalvojo ir savo 
antrąjį partnerį viešai prokuroriškai 
apkaltino kaip lietuviškos veiklos viso- 
kiariopą stabdį ir be jokios apeliacijos 
(Toks teisingas redaktoriaus sprendi
mas). Ką gi kalbėti apie kitus tautiečius, 
jeigu mūsų šviesuoliai pažeme ritinėjasi?

Sekmadienais po lietuviškų pamaldų 
Melbourne jauku. Ant šventoriaus bū
reliai žmonių šnekučioujasi. Kažkokie 
nematomi saitai — lietuviškumo saitai — 
jungia butelius tautiečių nuoširdžiai pa
sišnekučiuoti. Tai dvasios atsigavimas 
atitrūkus nuo kasdieninių darbų.

Salimais gausus lietuviškos spaudos 
kioskas vedamas ir tvarkomas tautiečio 
Leono Baltrūno. Čia daugelis sekma
dienio popietei"įsigyje lietuviškos spaudos 
ir knygų. Kaip būtų gražu, jeigu kas 
sekmadienį vis mažėtų skaičius pro 
kioską tuščiomis praeinančių.

Netoliese nuo kiosko sukeliojasi apie 
12 metų berniukas. Jo akys graibsto 
margą laikraščių ir knygų paviršių, bet 
čia pat kiosko vedėjas jam pasako, kad 
jis paprašytų tėvelio pinigų likraščiui ar 
knygai. Berniukas susgėdęs apsisuko ir 
nepatenkintas nuėjo. Vėliau mačiau, 
kaip tėvas stiprai paėmęs berniuką už 
rankos vedė jį svetimomis gatvėmjs ir į 
svetimą minią . . .
... Ir mane pradėjo persekioti juoda 

mintis? Ar metų bėgyje šie tėvas ir 
sūnus nepradės gyventi taip, kaij) šioje 
žemėje yra priprasta ir praktikuojama? 
Tačiau tada tėvas ir sūnus bus vienas 
kitam svetimi ir nebereikalingi. Jauni
mas auklėjamas svetmoje dvasioje — nu
tols nuo tėvu ir nuo vargstančios tėvynės 
dčikalų.

J. Rimas.
LIETUVININKU 

KALENDORIUS
Australiją pasiekė šių metų “Keleivio” 

Nr. 1-2. Su juo kartu atėjo ir Lietuvi
ninkų kalendorius. Tai gera naujiena 
visiems Mažiosios Lietuvos žmonėms ir 
Mažosos Lietuvos bičiuliams. Lietuvi
ninkų kalendorius yra normalios knygos 
didumo ir tur 128 puslapius. Jame yra 
naudingų pasiskaitymų informacijų ir 
iliustracijų.. Kaina 90 amerikoniškų 
centų. Kalendorius gaunamas pas visus 
lietuviškos spaudos platintojus, ir Ma
žosios Lietuvos Bičiulių D-jos valdybų 
narius.

Kaip ir, “Keleivis” tip ir kalendorius 
turi istorinių žinių net ir tokių, kokių 
nerandame Šapokos Lietuvos Istorijoje. 
Norėdamas vietiniai lietuvių visuomenei 
suruošti Prūsų Lietuvos atstovų į Lietu
vos Valstybes Tarybą priėmimo paminė
jimą, veltui Šapokos Lietuvos Istorijoje 
ieškojau atattinkamų žinių. Neradau nei 
vieno žodžio aide tai, kas įrašyta lietu
vininkų kalendoriuje: 1920. III. 20d. 
VALSTYBES TARYBA, kaip laikinas 
Lietuvos parlamentas, iškilmingame po
sėdy] priėmė Prūsų Lietuvos atstovą dr. 
Vilių Grigaitį, Martyną jankų, Jurgį 
Strekį ir Kristupą Lėkštą į Valstybes 
Tarybą.

Neseniai skaitėme lietuviškuose lai
kraščiuose Eltos žinią, kad VLIKo Vykd. 
Tarybos pirmininkas su visa Vykd. Tary
ba pasitraukė ir kad naują Vykd. Tarybą 
pavesta sudaryti prof. J. Kaminskui. 
Visi lietuvininkų kalendoriaus ir 
“Keleivio” skaitytojai t.y. Mažosios Lie
tuvos žmonės ir Maž. Lietuvos bičiuliai 
norime, kad į prof. Kaminsko sudaromą 
Vykd. Tarybą įeitų -Mažosios Lietuvos 
atstovas ir kad js ten visų VLIKe esan
čių partijų būtų su nuoširdumu sutiktas, 
kaip tai buvo prieš 32 metus Lietuvos 
Valstybės Taryboje.

Jonas Normantas.

• Vasario 16-ji gimnazija šiemet išleido 
pirmąją abiturientų laidą. Į ta proga 
suruoštas iškilmes atsilankė kviestiniai 
svečiai ir tėvai. Sveikinimo žodj tarė 
VLIKo atstovas Dr. J. Grinius, PLB 
Vokietijos krašto valdybos pirmininkas 
Pr. Zundė, švietimo inspektorius A. 
Venclauskas, Maž. Lietuvos Tarybos pre
zidiumo pirminnkas E. Simonaitis ir 
galiausiai Vydūnas. Mokslo metų baigi
mui atžymėti buvo suruošta rankdarbi^ 
parodėlė ir meninė programėlė. Gimna
zijai vadovauja rašyt . . . Giedrius. . Su 
jos veikla nuodugniai susipažiąo VLIKo 
spec, komisija.
* Prancūzų Komitetas už Laisvąją 
Europą jau pradeda savo veiklą. Viešos 
spaudos konferencijos ta ta proga laikyti 
buvo pakviesta visa eilė žymių veikėjų, 
atstovų visų svarbiausių politinių ir 
rezistencinių grupių, kurios nuoširdžiai 
minimąjį sąjūdį remia. Komitetą sudaro 
išimtinai asmens, kurie vokiečių okupa
cijos metų buvo aktyvūs rezistencijos or- 
ganizatoriai-vadai. J spaudos konferen- 
cij, iš lietuvių buvo pakviesti p.p. Bal
trušaičiai, J. Lonskoronskis, E. Turaus
kas ir liet, žurnalistų akcijos sekre
torius J. Masiulį.

M,»>

VOKIETIJOS LIETUVIU 
PADĖKA

Praeitais metais per Melbourne lietu
vių Bažnytinę Koloniją Vokietijos lietu
viam buvo pasiųsta £195. Si, sumą sudaro 
tris rinkliavos Melbourne l-.it. bažnyčioje 
(£160.4.1), viena Geel ng liet, bažnyčioje 
(£10.16.8) ir auka Somers lietuvių 
(£4.4.0) Likusi suma papildyta is Mel
burno liet. Kolonijos bažnytinės kasos. 
Pinigai tuvo išsiųsti Sielovados Tvarky
tojui Voketijoje — Tėvui Alfonsui Ber- 
natoniui.

Nuoširdžią padėka atsiuntė ne tjk Sie
lovados Tvarkytojas, bet ir eilė Vokie
tijos lietuvių, kurie šią pašalpą buvo 
susilaukę. Matyt, Sielovados Tvarkyto
jas, skirstydamas auką, buvo nurodęs ir 
iškur tie pinigai gauti. Is tokių kurie 
atsiuntė padėkos laiškus yra B. Ignata
vičius, A. Jonutis, V. Natkevičius, T. 
Kirkilionis, I. Opasnovaitė ir Diepholz 
Gimnazija. Iš visų laiškų matyti gyve- 
namosio padėties sunkumas ir spindi 
^džiaugsmas, susilaukus kad ir mažą pa
šalpą.

Jonutis savo laiške rašo: “Didelė ne
laimė ir sielvartas slegia mūsų šeimą. 
Mūsų dukrelė Bernadita eina 11 metus 
ir negali kalbėti. Daktarai ir profe
soriai stebėjosi tuo nepaprastu reiškiniu, 
kad vaikas, nebūdama kurčias nei neby
lys, negali kalbėti. . . . Tokiem vaikam 
yra Hamburge mokykla, kame per 10-12 
mėn. išmokinami kalbėti, skaityti ir 
rašyti. Padarėm pastangas kad mūsų 
dukrelę ton mokyklon priimtų, bet, parei
kalavus už mokslą 300 DM monesiui. 
mūsų viltys žuvo. Iš savo uždarbio vos 
užtenka apmokėti kambarį ir šėmos pra
gyvenimą, o beto mano darboviete likvi
duojama. Iš nusiminimo ir sielvarto ne
turėjome nė vienos ramios valandos. 
Širdį spaudė nepaprastas gailesys, kai 
dukrelė ašarotomis akimis tėmijo brolį 
motiną ir tėvą, kurie susikalba ir pasida
lina mintimis o ji viena ne. Daugelį kar
tų užtikome ją pasislėpusią ir bekūkčio- 
jančią arba rytmetį ašarų permerkta 
paduškutę. Ji aiškiai pradėjo suprasti 
savo nelaimę... Ir tą paskutinę beviltišku
mo valandą atėjote Jūs brangūs tolimo 
užjūrio tautiečiai. Per mūsų Sielvadovą 
-gerb. Tėvą Berną ton į — gavome 300 
DM dukrelės, gydymui ir mokymui. Ne
žinomi Viešpaties keliai, Jo malonė ir 
gailestingumas iš Jūsų atnešė į mūsų 
šeimą viltį. Pradžią gavome iš Jūsų, 
brangūs tolimo Melbourne Tautiečiai. 
Prašom priimti tą didžią padėką, kuriai 
išreikšti nėra tinkamų žodžių. Mūsų 
padėkos maldos tegul lydi Juk svetimame 
krašte.”

Vienoks ar kitoks vargas gyvai jau
čiamas iš kiekvieno laiško. Jų padėka 
užtat eina iš pačių širdies gelmių^ Čia 
paduota laiško štrauka aš jų padėką ir 
noriu perduot visiems tiems, kurie prie 
te. šalpos prisidėjo.

Kun. P. Vaseris.

I TĖVYNĖS LAISVINTOJU 
EILES

Šiomis dienomis lietuvių iniciatyva yra 
gautas leidimas leisti anglų kalba propa
gandinį “Free Word”, kuriame numa
toma dėti visas pastangas pralaužti tylos 
sąmokslą ir parodyti pasauliui nežmo
niškus genocido veiksmus anapus. gele
žinės uždangos. Šio biuletinio redakto
riumi sutiko būti žinomus lietuvių žur
nalistas A. Pocius. Mums pasitaiko gera 
proga parodyti australams ir kitiems 
svetimiesiems mūsų tautos kančias ir ligi 
šiol negirdėtą istorijoje mūsų brolių nai
kinimą. Gera bus iškelti Vilniaus ir lie
tuviškojo pajūrio klausimus.

Tėvynėje partizanai kovojo ir tebeko
voja ne vien tik ginklu, bet ir spausdintu 
žodžiu. Bunkery prie žibalinęs lempos 
grasinant didžiausiam pavojui, jie kelia 
balsą prieš okupantų melą ir prieš tautos 
naikinimą. Ne vienas iš jų dėl spausdinto 
žodžio paaukojo net savo gyvybę ir 
krauju aplaistė gimtąją žemę. ' Ken
čiančios ir naikinamos Lietuvos vardu 
kviečiu brolius lietuvius į Lietuvos.laisvi
nimo kovą. Turime su skausmu konsti- 
tuoti, kad savo pareigas neatlikome 
užsieniuose, nors turime nepalyginamai 
gerianes sąlygas tai vykdyti. Todėl 
kas nepamiršo savo raudonųjų budelių 
nukankinto tėvo, motinos, sunaikintos 
sesers ir brolio, teprisideda prie kalbamo 
biuletinio išleidime. Kas girdi savo nai
kinamos tautos pagalbos šauksmą, te- 
riame straipsniais ir prenumerata tą 
šauklį už mūsų ir kitų tautų išlaisvinimą 
ir išgelbėjimą. Težino svetimieji iš kur 
gresia žmonijai didžiausias pavojus, 
koks baisus realybėje raudonasis slibinas 
pasiruošęs nusiaubti visą pasaulį.

Kiekvienas galime prisidėti prie tos 
pabaisos demaskavimo remdami ir pre
numeruodami norimą išleisti “Free 
Word”. Jis bus savaitinis ir šiems 
metams kainuos 30 šilingų. x Tad tuojau 
siųskime 30 šilingų prenumeratos moke- 
ščio ir įgalinkime tą spaudos šaukli 
aplankyti australų visuomenę ir politikus 
bei valdžios pareigūnus. Jei 1000 prenu- 
meratoi*ių atsiras, mes susilauksime 
spaudos gynėjo prieš bolševizmą ir galu
tinį tautos išnaikinimą. Neatsiradus 
reikiamam skaičiui užsisakiusių, pinigai 
bus grąžinti. Pinigus siųsti “Free 
Word”, 100 Sutton Street, Warragul, 
Vic. Prsidėkime nors šiuo kukliu būdu 
prie savo tautos laisvinimo.

A. Krausas. 

kur turime prisitaikinti prie dabartinių 
gyvenimo sąlygų, tačiau netauri me pa
miršti gimtojo krašto, kalbos, papročių ir 
savo kultūros. * Skaitykime lietuviškus 
laikraščius, knygas ir steikime tautinės 
dvasios židinius — mokyklas.

Jei Sydney mieste ir apylinkėse gyvena 
apie 2000 lietuvių tai čia turėtų būti 
įsteigtos bent kelios mokyklos ir pagal 
pageidavimą įvairūs kursai. ALB Syd
ney Apylinkės Valdyba deda visas pa
stangas ir visuomet padės mokyklų 
steigimo reikalu, tačiau į sį opų ir ak
tualų reikalą didžiausią dėmesį turi at
kreipti tėvai, nes jie yra atsakingi už 
savo vaikų auklėjimą. Jei šiame žemy
ne nuolatinės tautinės mokyklos nejake- 
liui, tai pagal galimbę steigtinos savait
galių mokyklos.

Be įsisteigusių Bankstown’e ir Sef- 
ton’e-Bass Hills mokyklų atrodo reikėtų 
įsteigti:

1, North Sydney; 2, Merrylands; 3, 
Picnic Point; 4, St. Mary’s; 5, Cabra- 
matta ir kitose vietose, kur tirščiau gy
vena liteuvių, kad nereikėtų vaikams 
toli važiuoti. Mokykla steigtina kiek- 
vienjoje vietoje, kur yra ne mažiau kaip 
penki mokyklinio amžiaus vaikai. Nors 
Sydney mieste ir apyl. yra virš 15 moky
tojų, bet jei jų arčiau negalima būtų 
surasti, tai tuo atveju pamokas gali pra
vesti prasilavinusi motina arb tėvas. Tik 
lai būna geri norai, o nėra padėties be 
išeities.

Jaunimo kursai numatoma įsteigti 
Camperdown parapijos patalpose.

Jaunimo kursus lankytojams kviesti
nas visas mūsų abiejų lyčių jaunimas, 
baigęs pradžios mokyklas ar einantis vi
durinių specialų mokslą. Tie, kuri nėra 
baigę mokyklų ar nesimokina, bet jau 
tur 16 metų amžiaus ir ne vyreąr© 19 
metų amžiaus, yra kviestini taip pat 
Jaunimo Kursų klausytojais. I kursus 
galima užsrašyti kiekvieną sekmadienį 
(po pamaldų) Camperdown ALDB Syd
ney Apylinkės Centrinėje Bibliotekoje.

Mokykloms vadovauti yra paruostos 
specialūs programos ir jas galima gauti 
pagal kiekvieną pareikalavimą. Norint 
gauti kokių nors informacijų, prašoma 
kreiptis į ALB Sydney A-kes V-bos būs
tinę: S. Pačėsa, 159 Mimosa Rd.’. East 
Bankstown, N.S.W. •

ALB. Sydney, 
Apyl. Valdyb:;>

“FREE WORD” 
LAIKRAŠČIO REIKALU
Neseniai teko skaityti atsišaukimą 

apie sumanymą leisti anglų kalba biule- 
tinį iškeliant genocido reikalą ir aplamai 
pavergtųjų tautų reikalus anapus gele
žinės uždangos. Sumanymas gražus ir 
geras, tačiau jo realizavimas tikrovėje 
yra susijęs su tam tikrais bereikalingais 
jėgų smulkinimais ir pasakyčiau neap
dairumu. Taip kalbėdamas aš nenoriu 
ir nieko neturiu prieš iniciatorių, gerus 
norus ir dar geresnius šitų norų rezul
tatus. Tačiau aš noriu pasisakyti, kad 
minėtus uždavinius jau mes galėjome ir 
turėjome vietos realizuoti ir juos šiandien 
tęsti net prieš du metus. Mes turime 
Australijoje išeinančius du lietuviškus 
laikraščius su privalomu anglų kalbos 
skyriumi. Kiek mes per šitų laikraščių 
skiltis būtume galėję praleisti straipsnių 
ir informacinės medžiagos? Tačiau ar 
kas rašė ir vertė atatinkamus straipsnius 
į anglų kalbą? Ar buvo duota šitiems 
skyriams bent vieną kartą išsami infor
macija apie Lietuvą ir bolševikų daromą 
skriaudą ir genocido žiaurumus? Turime 
pripažinti, kad tik atskiri smulkus 
straipsneliai, bet ne išami apžvalga. Juk 
į išeinančių lietuviškų laikraščių anglų 
kalbos skiltis dviejų metų laikotarpyje 
buvo galima išspausdinti visa, ką mes 
turime ant širdies savo tėvynės ir lietu
viško krašto likimo bei ateities reikalu. 
Tačiau tai nebuvo padaryta, nes niekas 
šito darbo nesiėmė daryti, net ir dabar
tiniai “Free Wordr iniciatoriai.

Atsišaukime sakoma, kad laikraštis 
bus siuntinėjimas politikams spaudai ir 
vyriausybės asmenims nušviesti bolše
vizmo grėsmę ir jo daromus nusikalti
mus. O kas neleido šita atlikti arba kas 
neleidžia tai daryti per lietuviškų lai
kraščių angliškas skiltis. Kaip minėjau 
visa tai' didžiąją dalimi galėjo jau būti

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

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

Pitt St. •

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

ščių kopūstų ir agurkų, visokių rūšių silkių, rūkyto kumpio, šoninės (rūkytos ir 
virtos), įvairiausių rūšių dešrų, ryžių, vanilijos lazdelių (1 lazdele—3 penai), 
aguonų, chalvos, šafrano, pipirų, grikinių kruopų ir kitų įvairiausių skanėstų.
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Geriausi gėralu ir maisto reikmenų krautuvė kur galima gauti
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džios pareigūnams? Jie lietuviško teksto, 
neskaitys, bet visada perskaitys ir pasi
naudos tuo, kas bus jam prieinamoje kal
boje parašyta. Tiesiog skaudu, kaip 
matai, kad kartais į anglišką skyrių lai
kraščiai talpina šalutine medžiagą^ nieko 
bendro neturinčią su lietuvškojų gyv?- 
nimu. Jie tai daro ne dėl ko kito, kaip 
neturėjimo atatinkamos medžiagos anglų 
kalboje. Arba vėl pati australų spauda. 
Tik rašykime ir be didelių išimčių, jeigu 
ne vienas tai kitas laikraštis ' mūsų 
straipsnius patalpins. Gi šitų laikraščių 
tiražas yra skaičiuojamas šimtais 
tūkstančių. Man dar neteko matyti nei 
vieno išsamaus straipsnio apie Lietuvą 
australų spaudoje, kaip tuo tarpu estai 
ir latviai tai padarė pakartotinai. Taigi 
mes rodome iniciatyvą, bet šita iniciatyva 
dažnai yra šalia to, kas ištikrųjų galima 
padaryti. Mes Australijoje turime labai 
ribotas plunksnos darbuotojų eiles. Vie
ton to, kad jas glaudė prie vieno tikslo, 
susidarome į atskirus būrelius ir norime 
nuversti kalnus. Pabaigoje vėl kartoju, 
aš nieko neturiu prieš “Free Word”. Su
prantu jo gerus norus, bet aš nesupran
tu lietuviškų jėgų skaldymosi. Ne 
atskirais laikraštukais, bet sutėlktomis 
jėgomis mes tikrai galime ką nors pozi
tyvaus nudirbti, kas gali būti naudinga 
ir mūsų kraštui ir kuo galime pozityviai 
pakenti didžiajam žmonijos priešui — 
bolševizmui.

Skaitytojas.
KNYGŲ LOTERIJA

LKF Melbourno skyriaus knygų lote
rija pasibaigė ir šiomis dienomis įvyko 
burtų traukimas dalyvaujant Melbourno 
Apylinkės pirm. S. Balčiūnui, LKF Mel
bourno skyriaus pirmininkui A. Kriausui 
ir visuomenes atstovei I. Laisvėnaitei. 
Knygas laimėjo šie numeriai: 1, 11, 12, 
22, 37, 53, 56, 64, 75, 79, 93, 94, 101, 102, 
110, 115, 123, 126, 137, 161, 181, 182,
188, 189, 195, 226, 300, 302, 323, 355,
360, 374, 382, 383, 391, 401, 403, 404,
408, 415, 418. 406, 419, 425, 439, 443,
445, 449, 4o2, 455, 459, 448, 465, 466,
467, 483, 484. Laimėjusieji knygas at
siima pas LKF bibliotekos vedėja P. 
Alekna sekmadieniais. Gyvenantys ne 
Melbourne kreipiasi raštu: Mr. P. 
Alekna, 69 Park Street, St. Kilda, Vic. 
Šia proga reiškiame didžią padėką lote
rijos pra vedėjui ir žymiam rėmėjui p. L. 
Baltrūnui už įdėtą darbą ir pasišven
timą visuomenei parėmusiai šią loteriją.

LKF Melbourno Skyrius.

::::::::
VISIEMS LIETUVIAMS 

YRA PRANEŠAMA
kad nemokanias patarimas dėl visų 
problemų liečiančių naujas apsigyvenimo 
sąlygas galima gauti kiekvieną savaitę 
nuo pirmadienio ligi trečiadienio kam
baryje 61, 2 aukštas, TRADES HALL, 
GOULBURN STREET, SYDNEY, nuo 
6 p.m. to 8 p.m.

ATSKIROMIS DIENOMIS PATAR
IAMA SIAIS KLAUSIMAIS:

PIRMADIENI: namų ir, nuomos reik
alais.

ANTRADIENI: darbo gavimo reikalais. 
TREIADIENI: socialiniais reikalais.

Vertėjai vokiečių kalboje yra kiekvienu 
laiku. Lenkiškai ir vengriškai pirmadi
eniais ir trečiadieniais.

ANTANAS PETRIKAS
8 Jennings Street, 

Moonee Ponds, Victoria 
VYRIŠKU IR MOTERIŠKU 

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

PRANEŠIMAS
M. LUKAUSKAS, Philips ir kitų 

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