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Kerstenas Pavergtai Baltijai
JŪSŲ REIKALAS YRA MŪSŲ REIKALAS, — 

pareiškė Baltu Tarybai JAV atstov?< rūmu ?iarys Kerstenas.
Rugsėjo 2 d. Baltų Taryba buvo 

susirinkusi posėdžio, į kurį atsilan
kė ir JAV atstovų rūmų narys Ch. 
J. Kerstenas. Posėdyje iš estų da
lyvavo buv. estų užsienio reikalų 
min. Selterį ir ats. pulk. Jakobse- 
nas, latvių min. R. Liepinš, ats. 
gen. Skaistlauks ir latvių bendruo
menės Vokietijoje centro tarybos 
pirmininkas A. šildė ir lietuvių — 
VT pirmininkas K. Žalkauskas ir 
URT valdytojas Dr. P. Karvelis. 
Dalyviai svečią supažindino su pa
dėtimi jų pavergtose tėvynėse ir 
jų bendras pastangas jas išlaisvin
ti. Į baltų sveikinimus ir ta proga 
pareikštus lūkesčius Kerstenas at
sakė kalba, kurią čia ištisai deda
me:

— Man labai malonu susitikti 
su kiekvienu iš Jūsų, atstovaujan
čiu Baltų Tarybai. Taip pat esu 
labai dėkingas Jums, pone Selteri, 
už Jūsų pareiškimą, kuriam aš vi
siškai pritariu. Aš esu įsitikinęs, 
kad bolševikiniai sovietinio Mask
vos režimo nusikaltimai tautoms 
buvo pradėti Baltijos valstybėse. 
Bent mažų mažiausia jos buvo pa
čios pirmosios pavergtųjų tautų 
serijoje, į kurią vėliau pateko 
Lenkija, Vengrija, Čekoslovakija, 
Rumunija ir kitos, net ir Kinija. 
Pravesti Pabaltijui pavergti meto
dai buvfh^oėUaų^panaudoti ir kitur,.. 
Mūsų Amerikos Kongreso Tyrinė

Lietuviškoji buitis Vokietijoj
Danijos atstovas, p. šliašinskas, 

važiuodamas į suvažiavimą, susto-' 
jęs Luebecke ir aplankęs ten trem
tinių stovyklas, pastebėjo jose ny
kią nuotaiką ir vargingas gyveni
mo sąlygas. Tokioje atmosferoje, 
su mažais skirtumais, vyksta visų 
lietuvių gyvenimas Vokietijoje.

Apie 5000 lietuvių gyvena sto
vyklose, apie 3000 privačiai. Lie
tuvių išsiblaškymas po kraštą yra 
didelis. Vien tik didesnių grupių ’ 
vienetų yra apie 120, nekalbant 
apie pavienius lietuvius arba jų 
dar mažesnes grupeles. Didesni 
susibūrimai yra Wehnene, Memm- 
ingene, Muenchene ir darbo bei 
sargybų kuopose. Sąlygos yra ne
vienodos, kaip nevienodi savo tur
tingumu ir kitomis sąlygomis ir 
patys Vokietijos kraštai. Lietuvių 
didesnieji susitelkimai yra, deja, 
kaip tik prastesniuose, varginges- 
niuose Schleswig-Holsteino, Žem. 
Saksonijos ir Bavarijos kraštuose, 
o visų mažiausia tokiame Nord* 
heim-Westfalijos krašte, kur darbo, 
pragyvenimo ir tremtinių traktavi
mo sąlygos yra visų geriausios.

Lietuvių perkėlimo į geresnius 
kraštus noras tebeegzistuoja. Tam 
buvo dėtos pastangos, iki šiol ne
davusios vaisių. Atrodo, kad sąly
gos lietuvių perkėlimui pagerės, 
nes vokiečių vyriausybė, su kuria 
lietuvių perkėlimo reikalais buvo 
daug kalbėtasi, numato lietuvius 
įjungti į pabėgėlių perkėlimo sche
mą. Toliau galvojama apie savų 
sodybų statybą, kas padėtų išspr
ęsti ir perkėlimo problemą. Tokiai 
statybai savų lėšų daug nereika
laujama, nes jos būtų paremtos 
žymiai^ vyriausybės kreditais, bet 
lietuvių tarpe, deja, neatsirado 
žmonių, kurie galėtų 1500 ar 2000 
DM tam reikalui skirti.

Vokiečių laikysena lietuvių tre
mtinių atžvilgiu yra palanki. Tre
mtinių teisės praktikoje įgyvendi
namos. Vokietijos Krašto Valdy
bos padėtis šiame krašte yra kiek 
skirtinga nuo kitų kraštų centri
nių lietuvių bendruomenės organų. 
Dar iš- tų laikų, kai tremtinių bū- 

jamasis Komitetas kaip tik ir nori • 
parodyti, kad Pabaltijo tautų pa
vergimo būdai buvo Sovietų pa
naudoti vėliau kitoms tautoms pa
vergti. Mes tikimės galėsią paro
dyti, koks yra gyvenimas Sovietų 
vergijoje. Nėra jokios abejonės 
tiems, kurie yra susipažinę su ko
munistinės agresijos ir komuniz
mo užtrauktos vergijos faktais, 
kad gyvenimas Sov. Sąjungoje yra 
priešingas žmogaus prigimčiai. 
Nėra abejonės, kad Leninas, Mar
ksas ir Stalinas siekė, kaip dabar 
Malenkovas, iškreipti žmogaus pri
gimtį. Jie siekia perdirbti žmogų, 
kurį sutvėrė Dievas, mano ir Jūsų 
Dievas, kaip būtybę su dvasinėmis 
vertybėmis ir pavestą amžinajai 
paskirčiai. Jie siekia paversti žmo
gų tiktai medžiaginiu šioje žemė
je trumpai tegyvenančiu gyvuliu, 
nepripažindami jokių teisių. Žmo
gus ten tėra tiek vertas, kiek jis 
tinka valstybei, tik sovietinei agre
sijai plėsti. Mes esame įsijungę į 
kovą, kuri gal yra pati didžiausia 
žmonijos istorijoje. Visi tai žino
me. Jūs tai žinote net geriau nei 

; aš, todėl esu Jums didžiai dėkin
gas, kad Jūs ateinate į pagalbą, 
padėdami iškelti aikštėn Sovietų 
agresijos ir gyvenimo Sovietų ver- 

' gijoje faktus. Aš" tikiu, kad jei pa
saulis, esantis už komunizmo ri
bų, pradėtų suprasti, ką visa tai 
reiškia, tai žmonija pakiltų iš pa
sibaisėjimo ir padėtų sunaikinti 
komunistinį sąmokslą. Tiesiog ne
įtikima, kad Vakarų Europos žmo
nės, žmonės, kurie gyvena prie pat 
geležinės -uždangos, neatrodo vi

Pagal Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės pirmininko inž. Zundės 
pranešimą, atliktą PLB Europos 
bendruomenių pirmininkų paskuti
niame suvažiavime. 

klę veikė ir ją reguliavo kariškos 
vyriausybės potvarkiai, išsiliko 
tam tikras skirtingas tautinių gru- 

1 pių traktavimas, prakikoje parem
tas vis dėlto lyg ypatingomis tei
sėmis. Krašto Valdyba stengiasi 
šitą statutą kiek galima ilgiau iš
laikyti ir todėl neskubėjo su ben
druomenės įteisinimu, kuri tada į- 
gautų tik kokios paprastos, eilinės 
draugijos pobūdį. Dėl eilės forma
lių priežasčių bendruomenė dabar 
registruojama. Registravimui sta
tutas pateiktas laikantis esamų 
bendruomenės įstatų, juos nekei
čiant ir netaikant krašto sąlygoms. 
Toks statutas visumoje rejestro 
teismui atrodo priimtinas ir reika
laujamos tik kai kurios neesminės 
pataisos, kur statuto dėsniai nesi
derina su veikiančiais įstatymais.

Didelė ir netikėta parama lietu
vių veiklai ir vardui Vokietijoje 
atėjo iš vokiečių, grįžusių iš Lietu
vos. Jie atsivežė su savim geriau
sius prisiminimus apie Lietuvą ir 
letuvius beveik nei vienas iš jų ne
liko kraštui nedėkingas. Išsisklai
dę po visą kraštą, jie yra mūsų 
propagandos nešėjai, šitas dėkin
gumo jausmas paskatino vokiečių 
rytų mokslininkų studijų būrelį, 
Goettinger Arbeitskreis, leidžiantį 
įvairius leidinius rytų problemo
mis, jų tarpe knygą “Žmoniškumo 
dokumentai”, susitarus su Krašto 
Valdyba išleisti knygą su grįžusių 
iš Lietuvos vokiečių pasisakymais 
apie jiems suteiktą pagalbą. Tai 
būtų lietuvių parodyto žmonišku
mo ir suteiktos pagalbos dokumen
tų rinkinys, kuris dar labiau pa
tarnautų lietuvių geram vardui. 
Ratelio atsišaukimas į grįžusius 
vokiečius, prašant žinių ir praneši
mų apie lietuvių parodytą gerą 
širdį ir tuo atsilyginant šiai drau

siškai suprantą, ką komunizmas 
reiškia. Poitinėje karyboje svarbus 
uždavinys yra panaudoti auklėji
mą, žinojimą ir tiesą. Mūsų kova, 
kuri gali trukti ilgai, bus politi
nės karybos kova. Nors gal mes 
ir neišvengsime, tačiau neturėtų 
įvykti visuotinis trečiasis pasauli
nis karas, kuriame viena pasaulio 
pusė kovotų prieš antrąją. Turėtų 
būti galima, kad mes iš šalies ga
lėtume sujungti savo rankas per 
spygliuotas vielas su žmonėmis 
anapus geležinės uždangos ir tuo 
būdu nusikratyti komunizmo kon-1 
spiracija. Jei mes atsisakytume 
Pabaltijo tautų ir kitos tautos už
mirštų jas visiškai, tai tada, kaip 
Jūs pareiškėte, Malenkovas ir kt. 
komunistiniai diktatoriai eventua
liai galėtų paversti jas savo toli
mesnių agresijų įrankiais.

Dar kartą dėkoju Jums ir reiš
kiu viltį sulaukti Jūsų talkos, nes 
Jūsų reikalas yra ir mūsų reikalas, 
tai juk pačios laisvės reikalas.Tai 
visos žmonijos reikalas. Mes tiki-, 
mės galėsią parodyti, kad komu
nistai efektyviai naikina religiją 
ir kultūrą, išprievartauja mokyk
las ir auklėjimo sistemą, kad jie 
visiškai sutrempia visuomenės 
branduolį — šeimą. Turėdami visa 
tai galvoj, mes tikimės galėsią to
je srityje panaudoti propagandą, 
paremtą tiesa. Mes galėsime susi
jungti kovoje, kad išvytume tas 
piktąsias jėgas, kurios atrodo at
kilusios iš paties pragaro dugną 
ir kurioms vadovauja didelis mar?

šėtoniškoji didybė. fv-w .Ec

gingai kaimyninei tautai, yra dau
gelyje vokiečių laikraščių.

Didžiausias iš tiesioginių bend
ruomenės darbų yra švietimas. 
Kalbant apie švietimą, tenka pra
dėti nuo gimnazijos. Ji įkurta prieš 
3 metus, kai emigracijos eigoje 
nebeliko lietuvių kolonijos su di
desniu inteligentinių pajėgų skai
čiumi. Jau iš pat pradžios buvo ai
šku, kad jos išlaikymas ir jos rei
kalingumo pripažinimas turėjo bū
ti visų lietuvių reikalas. Ir neap
sirikta. Sunki buvo gimnazijos rai
da tiek finansiniu atžvilgiu, tiek 
vaikų sutelkimo požiūriu, bet są
lygos visais atžvilgiais nuolat ge
rėjo ir dabar gimnazijoje mokosi 
204 vaikai.

Sumanymas gimnazijai įsigyti 
savus namus išplaukė visų pirma 
iš būtinumo. Nors Diepholzo gim
nazijos patalpų ir pačios vietovės 
sąlygos buvo sunkios ir galima bu
vo nusiskųsti ir blogu klimatu, ir 
nepatogia geografine padėtimi bei 
patalpų trūkumais, bet su tais blo
gumais buvo apsiprasta, jie pakęs
ti. Svarbiausioji priežastis patiems 
laiku sisirūpinti gimnazijos nauja 
pastoge buvo grėsmė netekti da
bartinių patalpų, kurios greitu lai
ku galėjo būti pareikalautos ka
riuomenės reikalams.

Šalia gimnazijos Vokietijoje vei
kia 16 vargo mokyklų su 18 moky
tojų ir 304 vaikais. Tos vargo mo
kyklos yra lyg lituanistikos dalykų 
kursai. Jų mokytojai nėra tikri 
profesionalai, bet kviečiami ir pa
tys einą dirbti mokytojo darbo vi
si, kas iš viso gali nors kiek tam 
darbui atsidėti. Vargo mokyklų 
svarba jaučiama ir gimnazijoje, 
nes naujieji gimnazijos mokiniai 
didžiausia dalimi rekrutuojami 
kaip tik iŠ vargo mokyklų vaikų 
tarpo, čia pramokę kiek lietuvių 
kalbos ir susidomėję lietuvybe ,jie 
eina į lietuvių gimnaziją. Nors 
vargo mokykloms išlaikyti reika
lingos nedidelės lėšos, bet ir jų 
telkimas yra* svarbus. Vargo mo
kykloms reikalinga kiek atlyginti 
už patalpas, nors nedidelį atlygini-

PASAULIO POLITIKOS VINGIUOSE

JAV BAZĖS
NEMALONI PADĖTIS vėl su- 

. sidarė, kai Sovietų Rusija naujai 
prasidėjusioje Jungtinių Tautų se
sijoje pareikalavo Korėjos reikalu 
sušaukti apvaliojo stalo konferen
ciją, kurioje turėtų dalyvauti Ko
munistinė Kinija, šiaurės Korėja, 
Indija, Burma, Pakistanas, Indo
nezija ir kariavusių Korėjos fron
te valstybių atstovai. Tai yra prie
šinga specialiosios UNo sesijos nu
tarimui rugpjūčio mėnesį, kad Ko
rėjos taikos konferenciją turi su
daryti kariavusių kraštų atstovai, 
Pietų Korėja ir Sovietų Rusija, 
“jei antroji pusė tai pageidautų”. 
Stikliniuose rūmuose susėdę ru
dens sesijai UNo atstovai šį kar
tą vėl susiduria su dideliais sun
kumais, kai Sovietų Rusija aiškiai 
ir formaliai pasisakė prieš anks
tyvesnįjį UNo daugumos priimtą 
nutarimą. Rugsėjo 17 d. posėdyje 
JAV užsienio reikalų ministeris 
Dulles gana taikingu ir nuolaidžių 
tonu dar kartą bandė apeliuoti į 
Sovietų Rusijos sąžinę, kad ji nuo
širdžiais ir tikrais veiksmais pri
sidėtų prie pasaulio taikos įgyven- 
dnimo. Tačiau, kaip ir paprastai, 
Sovietų Rusija JAV taikos šauks
mui nesuteikė jokios reikšmės ir 
apšaukė tą balsą tik amerikiečių 
agresija ir demagogija.

J Dulles kalbą šį kartą atsiliepė 
ii* dabartinis Sovietų Rusijos- val
dovas Malenkovas. Per iškilmin
gus pietus, kurie buvo suruošti 
Maskvoje susitarimo su šiaurės 
Korėjos' delegacija proga, Malen
kovas pasakė reikšmingą kalbą, ku
ri laikoma paskutiniuoju naujojo 
Kremliaus žodžiu pasaulio politi
kos reikaluose. Savo kalboje Malen
kovas labai aštriai puolė Jungtines 
Amerikos Valstybes, tituluodamas 
tąsias agresorium ir pasaulio tai
kos kenkėju. Jis pabrėžė, kad JAV 
pastangos išskirti Indiją ir kitas 
Rytų tautas iš Korėjos taikos kon
ferencijos parodo, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės nenori taikin
go sprendimo Korėjos klausime.

mą duoti mokytojams, o svarbiau
sia vaikus aprūpinti pusryčiais, 
pienu ir bulkutėmis. Tas juos pa
skatina pavyzdingiau pamokas lan
kyti.

Reikia pasakyti, kad visur rei
škiasi lietuviškojo prieauglio di
dėjimo tendencija. Charakteringa, 
kad per šiuos metus gimnazijoje 
paaugo 40 mokinių.

Lietuviškojo jaunimo vasaros 
stovyklų suorganizavimu ir prave- 
dimu rūpinas Sielovada ir Skautų 
Sąjunga. Dalyvauja stovyklose 
2oo iki 250 vaikų, kurių skaičius 
šiemet gali dar pakilti, šiemet jas 
ypatingai remia BALFas. Vasaros 
stovyklos turėtų būti įvairių kra
štų lietuviškojo jaunimo bendravi
mu tautine prasme. Vaiko galvo
seną tokis stovyklavimas labai vei
kia. Naudinga būtų Vokietijos lie
tuviukams patekti į kito krašto, 
kitos atmosferos stovyklas, kaip, 
pavyzdžiui, Šveicarijoje.

Krašto Valdybos įsteigtoji lei
dykla tarnauja ne privatiems inte
resams, bet bendram lietuvybės 
reikalui. Nežiūrima materialinės 
naudos ir jos darbu stengiamasi 
pirmoje eilėje užpildyti esamas sp
ragas. Todėl savo darbo pradžioje 
leidykla didžiausią dėmesį kreipė 
į leidinius vaikams. Reikia tikėtis, 
kad su laiku leidykla išsilaikys pa
ti materialiai ir gal duos pelno. In
formacijos skyrius rūpinasi ben
dra ir propagandine informacija, 
paruošia medžiagą ir leidžia spau
dai skiriamą biuletenį. —

V.K.V. Inf.

ISPANIJOJE
Pasak jo, JAV siekia pasilaikyti 
Korėją kaip tramplyną savo poli
tikai Azijoje. Pereitos savaitės 
antradienį dar aiškiau Vakarų po
litikų iliuzijas sumaišė UNo ats
tovas Sovietų Rusijai Višinskis, 
naujoje šviesoje parodydamas nė 
nebandančią keistis tradicinę So
vietų Rusijos politiką, perdėm per
sisunkusią stalininiais šešėliais, 
šį kartą Višinskis vėl puikiai su
vaidino senąjį taikos apaštalą, pa
siūlydamas priimti rezoliuciją, pa
gal kurią turėtų būti uždrausta 
atominių ginklų gamyba, praves
tas palaipsniškas nusiginklavimas, 
išmontuotos svetimuose kraštuose 
karinės bazės ir sustabdyta neapy
kantos propaganda. Ir trumpiau
siai matantiems Vakarų politikams 
šį kartą teko nemaloniai nustebti 
ir pulti desperacijon, pirštu pri
kišamai pamačius, kad UNo ben
dradarbiavimo arena Sovietų Ru
sijai tepasitarnauja tik kaip am
bona propagandinėms kalboms į 
pasaulio taikos išsiilgusiųjų ma
ses.

JAV — ISPANIJOS karinė su
tartis 20-čiai metų pagaliau buvo 
pasirašyta Madride per. ketvirta
dienį. Pagal šią sutartį JAV įrengs 
ir laikys Ispanijos teritorijoje sa
vo karinės aviacijos ir karo laivy
no bazes, o taip pat teiks ’^uni
jai ekonominę bei karinę pakibą. 
JAV vyriausybė sveikina šį susita
rimą ir laiko tai veiksniu, stipri
nančiu ’“plieno grandinę”, kuri sau
go Vakarus nuo Sovietų agresijos. 
Sovietų Rusijos laikraščiai apibū
dina šį JAV susitarimą su Ispani
ja kaip “atvirą karinę sąjungą” ir 
“rimtą smūgį Anglijos bei Pran
cūzijos interesams”.

GANDAI DĖL BĖRUOS likimo 
vis dar tebesklinda jau antrą sa
vaitę. Vieni šaltiniai teigia, kad 
Berija šiuo metu yra kažkurioje 
Pietų Amerikos valstybėje ir sie
kia patekti į JAV, kur jis nori kal
bėtis su prezidentu Eisenhoweriu, 
Dulles ir senatorium MacCarthy. 
Kiti šaltiniai vėl teigia, kad Berija 
jau yra žuvęs Maskvoje nenusise
kusio sukilimo metu. Jokios oficia
lios įstaigos Vakaruose šių gandų 
nėra patvirtinusios.

Mundus.

LIETUVOS RAUDONA
SIS KRYŽIUS ŠVEICA
RIJOJE

Šiandien pirmą kartą lietuviško
je spaudoje minime Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus Šveicarijoje var
dą. ši institucija Šveicarijoje, po
kariniame lietuvių pabėgėlių gyve
nime, yra dar jauna, galima sa
kyti — dar kūdikis, šveicarų vy
riausybei patenkinant rusų reika
lavimus, uždarius Lietuvos pasiun
tinybę bei konsulatą ir Lietuvos 
vyriausybės atstovams atėmus dip
lomatų teises bei privilegijas, Švei
carijoje, niekur nebuvo galima ofi
cialiai atstovauti Lietuvai, šiomis 
dienomis Šveicarijos padangėje pir
mą kartą pokariniame gyvenime 
pasigirdo Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus vardas.

Šveicarija yra pripažinusi Lietu
vos okupaciją de facto. Betkoks 
bandymas prabilti Lietuvos vardu 
buvo neįmanomas. Lietuviai pabė
gėliai Šveicarijoje yra laikomi be 
pilietybės. Tačiau, atsargiai ban
dant ir paruošus atitinkamai dir
vą, pavyko Šveicarijoje įkurti ir 
įgyvendinti šią drąsią idėją — Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus oficia
lią instituciją, kurią šiandien pri
pažįsta ir toleruoja visos vyriau
sybės bei administracijos įstaigos 
bei kiti organai. — V. K. V. Inf.

Svarbi pareiga
Skubiai vykdydama Vykdomo

sios Tarybos instrukciją pasaulio 
lietuviams dėl talkos Kersteno re
zoliucijos darbe, ALB Krašto Val
dyba išsiuntinėjo visoms ALB Apy
linkėms ir Seniūnijoms tos inst
rukcijos nuorašą, paskatindama 
bendruomenės organus skubiai ją 
vykdyti. Vykdomoji Taryba pagal 
šią instrukciją kreipiasi į viso pa
saulio lietuvių bendruomenių Kraš
to Valdybas ir prašo kou skubiau 
surinkti dokumentacinę medžiagą 
ir parinkti svarbiausius bei rim
čiausius liudininkus, kurie galėtų 
paliudyti ir nušviesti įvairiopą * 
bolševikų siautėjimą Lietuvos oku
pacijos ir tolimesnio Jos valdymo 
metu. Sverbiausiais liudininkais 
turi būti tokie tautiečiai,, kurie vie
ną ar kitą įvykį yra matę savo aki
mis ar kaip kitaip jį patyrę. Tei
kiamoji medžiaga turi iliustruoti 
faktus ir ji neturi būti bendrinio 
pobūdžio. — kv.

Eisenhower Advocates 
Expanded Internatiiįnal 

Trade
President Eisenhower has urged 

the nations of the Free World to 
work toward developing a higher 
level of profitable international 
trade.

Such a level, the President said, 
is “necessary to the economic 
strength and well being of all our 
peoples.” <2^4. ■ ‘- In a message 
parties to the General Agreement 
on Tariffs and Trade (GATT), 
opening their eighth session at 
Geneva last week the President 
expressed bis confidence that the 
accomplishments of the group 
“will demonstrate that nations of 
the Free World have the will and 
the means to reach this goal.”

The President’s message was 
read by U.S. delegate, Samuel C. 
Waugh, Assistant Secretary of 
State for Economic Affairs, du
ring his opening remarks to the 
session.

Waugh reviewed current econo
mic conditions in the United Sta
tes which he described as “on the 
whole, good,” and noted “encou
raging signs” in other countries.

Waugh stressed four essential 
ingredients of a productive inter
national economic system “not yet 
within our grasp." These, he said, 
are an effective multilateral trad
ing system, general convertibility 
of currencies, adeqquate flow of 
international capital and the satis
factory development of underdev
eloped areas.

He urged the Free World to 
begin reassessing present policies 
and institutions to chart a surer 
course toward these common goals.

“In the years immediately 
ahead,” he said, “we must find 
ways of living with one another 
by rules and institutions which do 
not lead to terrible , war in every 
generation. For us, for other 
countries, there is no longer any 
such things as splendid isolation. 
We are in the business of interna
tional cooperation to stay.

“It is crystal clear that trade 
relations of nations cannot be ef
fectively established on a bilateral 
basis... at virtually every point 
in the Free World, the interests 
of three or fuor dozen trading 
nations have to be reconciled. 
—N.aF.

Russia Claims New
A—Bomb Tests

The Soviet government has sta
ted that it recently conducted suc
cessful trial tests on some new 
types of atomic bombs. There were 
no details on the “new types” tes
ted.

The U.S. Atomic Energy Com
mission last week issued the fol
lowing statement:

“The Tass report confirms the 
information released by the Atom
ic Energy Commission on August 
31 when it was stated that the ex
plosion was in the same range of 
energy release as our recent Ne
vada tests and would appear to 
be part of a series.” —N.a.F.
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ADENAUERIS IR VOKIETIJA
Britų generolas Geraldas Temp

leris tikrai dabar nekaip jaučiasi 
po Manilos palmėmis, prisiminda
mas 1945 metus, kai inspektuoda
mas Koelną atleido iš pareigų šio 
miesto vyr. burmistrų Konradų 
Adenauerj, kaip nesugebantį at
likti savo pareigų. Templeris anuo
met pavadino Adenauerį “tuščiu 
žmogum”, nesirūpinančiu besiar
tinančios žiemos akivaizdoje sutei
kti bombų sugriauto miesto gyven
tojams pastogės. Ir dar nemalo
niau britams yra prisiminti tasai' 
faktas, kad po šio pašalnimo iš, 
pareigų Adenaueris turėjo apleis- , 
ti Koelną, palikdamas ligoninėjeĮ 
mirštančių žmonų. Anuomet britai1 
buvo įvedę tokius nuostatus, kad1 
atleistas vokietis valdininkas iš 
miesto administravimo pareigų; 
nustodavo teisių į tų miestų įženg- *

NAUJAS KREMLIAUS
TREČIASIS .!

Šiomis dienomis Maskvoje ofi-, 
cialūs bolševikų žinių šaltiniai pas
kelbė, kad pirmuoju Sovietų Rusi
jos komunistų partijos sekreto
rium paskirtas Nikita S. Kruščc- 
vas. Tai naujas Kremliaus didžiu-; 
nas, užėmęs svarbiausįjį mirusio-. 
jo Stalino postų ir šalia Malenko-' 
vo ir Molotovo patapęs galingiau-1 
šluoju Sovietų Rusijos valdovu.

Krusčevas yra senas bolševikas, 
laimingai perėjęs visus partinius 
skryningus, tačiau jis nėra to ly
gio bolševizmo kūrėju, kaip jo dr
augai Malenkovas ir Molotovas, 
Jis iškilo po to, kai sėkmingai va
dovavo partijos organizavimo dar
bui Maskvos rajone, kuo jis įsigijo 
Stalino pasitikėjimų, ypačiai pasi
reiškusį, kai jam buvo pavesta su
tramdyti nerimaujančių Ukrainų. 
Ten jis dirbo ilgų metų eilę, užim
damas įvairius svarbiausius pos
tus. Paskutiniojo karo metu Kru- 
ščevas ypatingai pasižymėjo dide
liais gabumais organizuodamas 
partizanų judėjimų, už kų jam bu
vo suteiktas generolo-leitenanto lai
psnis. Vokiečius iš Ukrainos išstū
mus, jis buvo paskirtas Ukrainos 
ministeriu pirmininku.

Krusčevas yra senas Malenkovo 
draugas. Ir dar daugiau — išsisky
ręs su savo pirmąją žmona, Ma
lenkovas vedė Kruščevo seserį Ele- 
nų, operos dainininkę. Atseit, Kruš- 
čevas yra Malenkovo svainis, gi 
tokia giminystė labai daug reiškia 
jo karjeros pasisekimui ir pasto
vumui.

ti. Iš vyriausio burmistro pareigų 
atleistam Adenaueriui okupacinė 
britų valdžia, tačiau, suteikė men
kų privilegijų lankyti du kartu per 
savaitę mirštančių vienoje Koelno 
ligoninėje žmonų.

Tuo tarpu tasai “tuščias žmo
gus” šiandien yra iškilęs į demok
ratinės Vakarų Vokietijos viešpa
tį ir jo vardas su dideliu pagar
bumu yra minimas Londone ir Va
šingtone. Vokiečių tauta pademon
stravo kur kas geresnę atestaci
jų iš Koelno išvytam burmistrui, 
kaip tai attliko britų generolas 
Templeris, šiandien atstovaująs 
Anglijos interesams Malajuose.

Adenauerio politinis laimėjimas 
per paskutiniuosius bundestago rin
kimus yra vienas efektingiausių 
demokratijos istorijoje. Jo vado
vaujama Krikščionių Demokratų 
Sąjunga laimėjo absoliučia daugu
ma. Už ji, atrodo, balsavo ir tie, 
kurie šiuo metu yra persikėlę Hit
lerio medalionų į kitų švarko at
lapo pusę. Jo pergalė juo labiau 
nuostabesnė, kai 15 ankstyvesnių 
komunistų nebesugrįžo į Bonos 
parlamento rūmus, nes vokiečių 
tauta šį kartų išrašė jiems vilko 
bilietus. Pačioje Vokietijoje, šia
pus ir anapus, o taip pat ir pasau
lio politiniuose centruose prie jo 
vardo vis dažniau pridedamas “an
trojo Bismarko” titulas.

Už Britanijos liūtų — Churchil- 
lį Adenaueris tik 14 mėnesių jau
nesnis. Jei pasaulyje daug stebi
masi Churchillio atsparumu senat
vės simptomams, kurie vis dėlto 
pastaruoju metu kietąjį liūtų bus 
jau perbloškę, tai Konradas Aden
aueris šiuo atveju yra dar labiau 
nuostabesnis pavyzdys. Jis turi ne 
tik puikių šešių pėdų vyro išvaiz
dų, bet ir pavydėtino patvarumo 
sveikatų. 77 metų amžiaus senis 
savo išore sudaro įspūdį, kad vo
kiečių tautų jis gali dar šimtų me
tų valdyti.

Paryžiuje, Londone ir net Vašin
gtone taikingieji užsienio reikalų 
ministerial nervingai pradėjo bar
benti pirštais savo rašomuosius 
stalus, kai išgirdo Adenauerį per
galės kalboje duodantį vokiečių 
tau?£, pasižadėjimų ne sujungti 
šių dienų geležinės uždangos per
kirstų Vokietijų, bet išlais
vinti Rytų Vokietijų. Pran
cūzai tuoj pradėjo gretinti Hitlerio 
laisvinimus Austrijoje, Čekoslova
kijoje ir Klaipėdos krašte, o anglo
saksai tik pečiais truktelėjo ir ap
simetė pokeriniais veidais.

Prancūzai yra jautrūs žmonės ir

jie gerai prisimena netolimų pra
eitį. Juk tokie pat pokerini&i vei
dai stebėjo ir anuomet demokrati
nę Hitlerio procesijų į reichstago 
rūmus ir visų eilę jo vykdytų lais
vinimų. Londone visuomet nuo se
nų laikų jau galvojama ir siekia
ma, kad su Rusija turi kariauti 
kas nors kitas, bet ne britas. Ir 
garsioji lietsarginė Chamberlaino 
kelionė į Muenchenų buvo nugrįsta 
patogiomis viltimis, kad Hitleris 
pirmiausia pradės karų su Sovietų 
Rusija. Tokiom pat, ne kitokiom, 
mintim gyvena Londonas ir šian
dien. O šį kartų ir Vašingtonas 
tiesiogiai yra jau susirūpinęs, nes 
Atlanto vandenynas atominiame 
ir raketiniame amžiuje Amerikai 
jau sekluma bėra likęs.

Kas žino, ar ne tų patį šiandien 
galvoja ir Londonas su Vašingto
nu. Girdi, teapsisarvuoja vokiečiai 
dar kartų ir tekariauja su Malen
kovo gaujomis. Kas gi geriau gali 
pakelti šalčius ir nepatogumus 
prie Ilmenio ežero kaip vokiečiai, 
kurie gali šaudyti ir be kramto
mosios gumos dantyse ir be šoko
lado plytelės už paausio. Tesiruo- 
šia dabar tasai Adenaueris nau
jiesiems laisvinimo žygiams. Girdi, 
šį kartų mokėsim, kaip pasinaudo
ti dramblio kova su smaugliu.

O Paryžius tuo tarpu galvoja, 
kad vokietys tik tada pradės karų 
su rusais, kai po dviejų savaičių 
žygio per Prancūzijos vynuogynus 
Paryžiuje pasodins savo gauleite
rius, kad tie žūstančiųjų prie llme- 
nio ežero vokiečių našlėms galėtų 
siuntinėti sidabrines lapes. Girdi, 
ne kitaip pasielgs ir Konradas 
Adenaueris.

Pasaulio politikoje niekad nėra 
nieko naujo. Didieji politiniai įvy
kiai ir visi karai vyksta senaisiais 
jau pramintais takais. Jie tik už
želia kuriam laikui, tačiau niekad 
nepranyksta. Adenaueris greičiau
siai bus jau užėjęs tuos takus. Dai
nos tik dėlto yra gyvos, kad jos 
nuolat esti kartojamos.

Tačiau iškyla didelis, nervingas 
klausimas. — Ar leis Malenkovas 
pasiruošti Adenaueriui tinkamam 
ir patogiam medžioklės sezonui?

J. 2ukauska«I 1

DIDELI DARBAI TIK SU
TELKTINĖMIS VISŲ PASTAN
GOMIS ĮVEIKIAMI. TAD JUNG- 
KIMĖS Į LIETUVOS LAISVINI
MO AKCIJĄ. ISIGYKIME LIE
TUVIO PASĄ IR TAUTOS FON
DO ŽENKLIUKŲ.

BAIMĖS
KRAŠTAS

Lenkijos delegacijos Korėjos rei
kaluose vertėjas Janas Hajdukiewi- 
čius, šiomis dienomis pasitraukęs 
iš savo delegacijos ir paprašęs 
amerikiečių pabėgėlio užuovėjos, 
pareiškė, kad šių dienų Lenkija j 

' tėra “klaiki mirusiųjų karalystėj 
• kurios soste sėdi baimė ir slapto- 
1 ji policija”. Hajdukiewicius, 28 me-
■ tų amžiaus lenkų jaunuolis, krei

pėsi į amerikiečius kaip tik tuo 
momentu, kada Viename Pietų Ko
rėjos aerodrome lėktuvas, kuriuo 
jis drauge su savo krašto delega
cija turėjo grįžti į šiaurės Korėjų, 
jau ruošėsi pakilimui.” Tai yra ma
no paskutinė proga, — pareiškė 
Hajdukiewičius korespondentams. 
— Sugrįžęs į Šiaurės Korėjų to
kios progos aš daugiau nebeturė
siu. Aš žinau, kad aš niekad da
bar nebegrįšiu į savo gimtąjį kraš
tų, kol ten viešpataus raudonasis 
rėžimas.” Hajdukiewicius toliau 
pranešė, kad šiuo metu Lenkijoje 
vyksta “tikras karas”, kurį jis 
apibūdino kaip “pogrindžio karų 
religijos su komunizmu". Pasak 
jo, Lenkijos gyvenimo sąlygos ma
žai kuo yra pasikeitusios nuo na
cių laikų. Ir šiandien Lenkijoje te
beveikia tos pačios koncentracijos

■ stovyklos, tik jos dabar yra ad
ministruojamos komunistų, kas ir

, tesudaro vienintelį skirtumų. Gy- 
I vendamas Lenkijoje Hajdukiewi- 
1 čius dirbo vienoj Lodzės importo 
Į -eksporto firmoje, iš kurios Jis bu 

vo angažuotas vertėjo darbui į ne
utralią Lenkijos delegaciją Korė
jos pokario sąlygoms tirti. — 
N.a.F.

Kaip Pravedami Susirinkimai
Mūsų bendruomeninis gyveni

mas daug pareina nuo sugebėjimo 
pravesti susirinkimus. Jei žmonės 
į juos gausiai renkasi, jie yra pavy
kę. žmonės eina ten, kur Jiems ma
lonu. Tokių, kurie eina dėl parei
gos, yra nedaug. Trumpi, aiškių 
formulavimų, paįvairinti susirinki
mai visad sutrauks daugiau žmo
nių. Nereikia pamiršti, kad beveik 
visi dirbame neįdomų, nemėgsta
mą darbų. Sekmadienio susirinki
mai todėl galėtų įnešti paįvairini
mo kasdienybėm Tada jie būtų ir 
malonūs prisiminti. Ta prasme su
sirinkimų pasisekimas priklauso 
nuo valdybos gero paruošimo ir 
pirmininkaujančio dienotvarkei. 
Valdyba turi žinoti kiekvienam 
klausimui savo atsakymą. Aiškiai 
formuluoti reikalai susirinkimo 
yra priimami ar atmetami. Kartais 
naudingas ir išsikalbėjimas. Tačiau 
užtęstos diskusijos visad didžiu
mai bus tik nuovargis. Pirminin
kaujančiojo vadovaujamasai suma
numas, sugebėjimas tačiau savo 
asmenį lyg ir visai nuslėpti užtik
rina susirinkimo pasisekimą. Susi
rinkimuose visad būna kalbėtojų, 
ir jie paprastai užtęsia kiekvieną 
susirinkimą ar posėdį. Gera, jei 
pačioj pradžioj susirinkimo apib
rėžiama kalbėjimo laikas. Kalbėti 
daugiausiai mėgsta viešumos žmo
nės. Dažnai jie yra ir veiklos žmo
nės, todėl ir visuomeninio gyveni
mo varikliai. Bet jų asmeninės am
bicijos pirmininkaujančiojo ir ben
druomenės turi būti įžvelgtos ir 
pažabotos. Šiaip, jie gali virsti nuo
boduliu kitiems, gali pasidaryti 
įkyrūs, susirinkimų lankytojų skai
čius dėl to mažės. Nestelbtina kon

fflfaliCTUUi&i------
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Pulgis Andriušis.

Šilta, šalta, darganuota, — Kon
radas visuomet jaukus, kaip bičių 
avilys. Susipyko namie, neišdegė 
biznis, nesimezga meilės gijos, vor
tinkliais susipainiojo reikalai tar
nyboje, nesėkmės žirklės apkirpo 
sparnus, išskėstus skristi į karje
ros augštybes, užsikirto laimės 
smagratis, — Konradas laukia vi
sų lygiai, padavėjos visiems šypso
si, palmės visiems suteikia poilsį, 
smuikas visus guodžia, lieja bal
zamų ant Žaizdų.

Konradas sielvartuose, Konradas 
džiaugsmuose, Konradas meilėje, 
Konradas neviltyje, Konradas vie
natvėje, Konradas draugystėje, 
Konradas čia, Konradas ten, Kon
radas visur.

Jeini švinu, išeini plunksna. At
sineši prieblandas, išsineši saulę.

Konradas pasakys, kas vakar 
operoje pagavo gaidukų, kas nuo
gai prasilošė Metropolio klube, ko
kių naujų simpatijų pasirinko ar
tistė Manė, koks automobilio nume
ris sustojo prie Aldonos 
Kačerginėje pereitų naktį, kaip vi- 
ceministeris siautėjo Panemunės 
kurhauze su įtartina kompanija, 
kaip ir kodėl sudaužė Rambyne vei
drodi stipruolis dailininkas, kas 
laimės parangų statyti valdžios 
rūmams, kas gaus valstybinę lite
ratūros premijų, — Jau nekalbant 
apie mažiau reikšmingas, ne val
stybinio masto paslaptis, pavyz
džiui, kokiomis moderniomis prie
monėmis suplonėjo ponia N., nu
metusi net dvyliką kilogramų, kaip 
toli pažengė ponios N.N. neištiki
mybė vyrui, kuris jų, kvailas, vis 
dar myli.

Konradas visoms valdžioms ne
palankus, jis keičia kabinetus, dali-

(Fragmentas iš humoristinio ro
mano “Tipelis")

na portfelius, į dulkes ir graužų 
papila programines vadų kalbas, 
perstatinėjo partijų gaires, o Jeigu 
kuris lankytojas patsai gauna po
zicijos portfelį, jisai tuoj dingsta 
iš čionai, pereidamas į Konrado 
opozicijų. Bet nenusiminkime, jį 
vėl čia pamatysim, kai išlėks iš ek- 
selencijos minkštasuolio!

šimtų kartų koliojamas, rimto
sios spaudos dergiamas Konradas, 
lyg tas alavinis balvonėlis visuo
met ant kojų, nes ir tie, kurie jį 
šiandien drabsto purvais, ryt ateis 
pasiguosti į šių, pasak jų, smir- 
dinyčią, laiko gaišyklą, plepalainę, 
visų negerovių peryklų, šeimos ži
dinių ardytuvę.

Konradas atlaidus, neužgaulus, 
jis vis ant sidabrinių padėklų ne
ša kavų, pyragaičius su įsmeigta 
žemuoge, su riešutų branduoliais 
ir rozinkomis, vis šypsosi, viena 
akimi merkia Pomerancui, kad pa
leistų tango notumo pačiais lai
baisiais, kaip angelas sargas už 
pažasčio veda kiekvienų iš purvi
nos gatvės ir sodina prie baltai pa
dengto staliuko.

Iš žemo dangaus svaido į didžiu
lę vitrinų sniego skepetas, kurios, 
čia pat sutirpusios, įstrižomis vir-[ 
vėmis zliaukia per stiklų, o čionai, 
šiapus lango, šiušena centrinio šil
dymo vamzdeliai, svajingai balta 
staltiesė, gėlės, panelė neša pusry
čiams kiaušinį, tik kų iš krosnies 
ištrauktas bulkutes, rašytus svies
to ritinėlius, muša į šnerves geros 
kavos aromatas, labas rytas, ponas 
tardytojau, šiandien blogas oras,

grietinėlės ar pieno?
Čia pat už stiklo šliurkši praei

viai, sunkiai vilkdami kaliošus, pa
skendę apikaklėse, šlapiom nosim, 
skrybėlių įlenkimuose pūpso snie
go gniūžtės, lyg kregždžių lizdai.

Ar panelė laisva šįvakar, aš tu
riu du bilietus į Klastų ir Meilę, 
gal, sudaryturaėt man kompanijų?

Labai ačiū, ponas tardytojau, aš 
labai mėgstu teatrų, bet mano su
žadėtinis pasiutiškai pavydus, ne
galiu, ponas tardytojau.

Rūgštus dangus užgula Laisvės 
Alėjos liepaites, pritemsta, nors ir 
dienos metas, kavinėje iš nemato
mų šaltinių kosiasi elektra, atsi
mušdama veidrodžiuose, krakmoly
tose padavėjų apikaklėse, baltuose 
žiursteliuose.

Tai tuomet, panele, paimkit abu 
bilietus ir nueikit su savo sužadėti
niu, aš patsai nelabai linkęs į tra
gedijas, nes perdaug jų man beei
nant tarnybos pareigas, aš jau pa
bandysiu kų kita pakombinuoti 
šiam vakarui, tik nesivaržykite.

Ačiū labai, ponas tardytojau, aš 
tuoj jam paskambinsiu, o jeigu jis 
nenorės, tai mes su Onute nuei
sim, labai mėgstu Klastų ir Meilę, 
ten tiek ašarų...

Konradas šeimyniškas, konfeden- 
cialus.

Verkia Pomeranco smuikas, kau
kia žiema už apšalusių langų, zur- 
za rudens šlapdribos, pražysta lie
paites Laisvės Alėjoj, vėl apšerk- 
šnyja langai, o čia, už palmių, am
žinas pavasaris, nesileidžianti ele
ktros saulė, menininkų triukšmas, 
įsimylėjusiųjų šnarėjimas, — tai 
ko gi mums nusiminti, draugai!

J.A. Valstybes.
VALDŽIOS PAGALBA LIETU- 

VIAMS. — JAV vyriausybė pas
kyrė BALFui 43000 kilogramų 

. sviesto, kad tasai padalintų lietu
viams Vokietijoje, Austrijoje ir 
Italijoje. Liepos mėnesį BALFas 
buvo gavęs 53000 svarų pieno mil
telių.

RIKIUOJASI PARTIJOS. — 
Lietuvos Ūkininkų Sąjunga prave
dė rinkimus. Į Centro Valdybą iš
rinkti šie asmenys: inž. A. Bara
nauskas, J. Diamentis, dr. P. Kar
velis, agr. dr. J. Petronis ir prof. 
B. Vitkus. Artimiausiu laiku nau
joji valdyba pasiskirstys pareigo
mis. Ūkininkų Sąjunga nepriklau
somos Lietuvos šeiminiais laikais 
veikė kaip Krikščionių Demokratų 
partijos bloko dalis.

K. BIELINIUI 70 METŲ. — 
Rugsėjo 26 d. didžiojo knygnešio 
sūnui ir Lietuvos laisvės kovų ve
teranui sueina 70 metų amžiaus, 
šalia prof. J. Kaminsko ir dr. P. 
Grigaičio jis vienas žymiausių Lie
tuvos socialistų vadų. Pačiu kritiš
kuoju metu jis yra vadovavęs VL- 
IKo prezidiumui, šiuo metu jis gy
vena Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse ir uoliai dalyvauja Lietuvos 
laisvinimo sąjūdyje.

* PIANISTAS A. KUPREVI
ČIUS pakviestas dėstyti į Cleve- 
lando konservatorijų.

Vokietija.
GIMNAZIJA BAIQIAMA RE- 

MONTUOTI. — šiuo metu spar
čiai vyksta Vasario 16 Gimnazijos 
naujųjų rūmų remontas. Pagrindi
nis remontas turėjo jau būti baig
tas rugsėjo 15 d. Spalio 1 d. Jau 
norima pradėti naujuosius mokslo 
metus savose patalpose. Gimnazi
joje pradeda dirbti ir kai kurie 
nauji mokytojai. Paskutiniame 
PLB Vokietijos Krašto Tarybos 
suvažiavime sudaryta lietuvių gi
mnazijos kuratorua, kuri nuo šiol 
tvarkys visus gimnazijos reikalus. 
Pagal priimtą statutų į šių k orat
oriją įeis PLB, PLB Vokietijos 
Voldybos, BALFo, katalikų sielo- 
vadžio, evangelikų sielovadžio, 
gimnazijos direktorius, mokomojo 
personalo ir tėvų komiteto atsto-( 
vai.

RASTA LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ. — Viename štuttgarto insti
tute rasta daug lieuviškų knygų 
ir laikraščių. Viskas surašoma ir 
klasifikuojama.

BAIGĖ UNIVERSITETĄ. —
Bonnos universitete A. žarskus, 

sunkiomis sąlygomis po nenusise
kusios emigracijos baigęs teisų 
mokslus, apgynė disertacijų “Der 
Aufbau dės Strafvollzuges im Li- 
tauischen Staat” ir gavo teisių 
daktaro laipsnį. Studijų metu jis 
praktikavosi be atlyginimo vokie
čių apylinkės ir apygardos teis
muose.

Italija.
PASKELBS ŠVENTUOJU. — 

Romos vikaro kardinolo Micaros 
išleistu dekretu tikintiesiems pra
nešama, kad Romos bažnytiniame 
tribunole yra pradėta arkivyskupo 
Jurgio Matulevičiaus šventuoju pa
skelbimo byla. Tikintieji įpareigo
jami prisiųsti šiam tribunolui ar 
tiesiogiai kardinolui visus arkivys
kupo J. Matulevičiaus raštus, laiš
kus ir visa kita apie jo asmenį. Ed
iktas bus paliktas iškabintas viso
se Romos bažnyčiose per du mėne
siu.

Prancūzija
VYTIS TEISINGUMO BUMU 

BOKŠTE. — Paryžiaus Teisingu
mo Rūmų bokšto sienoje yra vie
nas iš puikiausių Europos sieni
nių laikrodžių. Henriko Vazos, buv. 
D. Lietuvos kunigaikščio ir Lenki
jos karaliaus, įsakymu papuoštas 
Prancūzijos, Lietuvos ir Lenkijos 
herbais. Tad šalia Baltos Lelijos, 
Burbonų ženklo, matome Lietuvos 
Vytį ir Lenkų Erelį. Tas laikro
dis paskiausiai buvo atnaujintas 
1910 m.

Šveicarija
REMIA VOKIETIJOS LIETU- 

VI US. Zu riche buvo susirinkusios 
bendro posėdžio ŠvLB taryba ir 
valdyba. Posėdžio metu valdybos 
pirmininkas inž. J. Stankus išsa
miai pranešė apie Šveicarijoje įvy
kdytų ir iš dalies dar tebevykdomą 
rinkliavą Vokietijoje besimokan
tiems lietuviams moksleiviams. 
Rinkliavos išdavų aktą surašė vie
nas Zuricho fiduciarinis biuras.

* Dr. med. dent. Elena Vaitke
vičiūte, kurį laiką dirbusi kaip mo
kyklų dantų gydytoja Zuriche- 
Oerlikone, paskirta Neuchatelio 
miesto mokyklų dantų gydytoja. 
Dr. E. Vaitkevičiūtė yra ŠvLB val
dybos vicepirmininkė.

struktyvi narių mintis.
Dalyviams malonu prisiminti 

susirinkimas, jei ten bus buvusi 
gera nuotaika. “Keep smiling”, 
humoras ir sąmojus kelia mudri n - 
kimo nuotaikų. Tai dažniausiai ge
riausias kelias išsipainioti iŠ susi
komplikavusių padėčių. Taip pat 
mokėjimas surasti kito mintyje 
konstruktyvinį pradų Ir pagelbė
jimas Jį formuluoti sukels malonių 
nuotaiką. Priešingai veiks pastan
ga kitą suniekinti.

Pagaliau tik susirinkimo aplin
ka veikia taip, kad viskas atrodo 
labai svarbu. Prasiblaivins ir | 
mums patiems dažniauusiai pasi
rodo, kad esam kovoję su vėjo 
malūnais. Kodėl tad tą šaltų du- 
šą nepanaudoti savikritikai jau 
pačiame susirinkime?

•j. Nemo.

BEHIND THE 
CURTAIN

BY Benjamin E. WEST.
Throughout the communist world 

from East Germany to Red China, 
there exists today an acute shor
tage of medical facilities, parti
cularly for the working people.

In large areas there is virtually 
no surgery available. Vaccines, 
serums and other medical prepar
ations ore often of poor quality. 
Doctors are in short supply every
where.

In East Germany, the Ministry 
of Health has inaugurated a 12- 
month training course to produce 
500 additional - physicians each 
year. This is particularly ironic 
in a country long noted for the 
high standards and thoroughness 
of its medical training. No longer 
will it be necessary to spend four 
to six years in careful prepara
tion for the medical profession. 
Not even gymnastium (High 
School) training is required.

To qualify for the speed-up med
ical course, candidates must pass 
a test in “political reliability.” 
One important phase of the course 
is the study of communism and 
its goals.

At the end of M-month’s train
ing these 865-day wonders, or 
“quick quacks” as some East Ger
mans refer to them, are allowed 
to diagnose, prescribe medicines 
and perform surgical operations, 
including amputations.

Communist China has found a 
way to produce doctors even fas
ter. A medical degree can be ob
tained there in only six months, 
provided, of course, that the can
didate can pass the “political re
liability” test. Missionaries arri
ving in Hong Kong after expuls
ion from China reported that fo
reign missionary doctors were be
ing compelled to teach medicine in 
these speed-up courses.

Shortage of medical personnel 
in North Korea is equally serious. 
United Nations armed forces doc
tors who were released from com
munist prisoner of war eamps last 
week stated that many sick and 
wounded U.N. prisoners died with
out ever having the benefit of 
medical care.

Captain Clarence Anderson, an 
American army physician captur
ed in 1950, said the few communist 
doctors he saw seemed more con
cerned with teaching communism 
than with healing the sick. Some
times, he asserted, the Chinese 
and North Koreans refused to 
treat the wounded until they sig
ned propaganda statements or 
confessions of alleged crimes.

In the Soviet Union, E. I. Smir
nov, Minister of Public Health, 
some time ago indulged in a re
markable bit of breast-baring re
garding medical shortcomings in 
Russia. Writing in the medical ma, 
gazine Sovetskaya Meditsina, he 
said:

“An analysis of aur medical 
work brings to light gross defects. 
According to data of the Mytischa 
Hospital, Moscow, the percentage 
of mistakes in diagnosis of ail
ments mounted to 50 to 75 per 
cent. The picture is similar in 
other cities. All this goes to show 
that the quality of medical aid 
is not satisfactory. Clinic doctors 
make mistakes not only when they 
direct their patients’to hospitals, 
but also when they themselves 
treat them.

“The quality of medical es
pecially surgical, in the villages 
is unsatisfactory. Less than one- 
third of all the district hospitals 
have surgical departments. In cer
tain oblasts (provinces) the heads 
of health departments are not doc
tors; in some districts the heads 
of departments are nurses or per
sons without any medical educa
tion.**

Perhaps Smirnov was too frank 
in his evaluation of Soviet medi
cal shortcomings, however, for he 
no longer holds the j/bsition of 
Minister of Public Health. —-N^.F. •
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Zubras.

Kasdieninio Gyveninio Psichologija
Pagal pasaulio lietuvių spaudos 

politinių įvykių komentatoriaus 
Gedimino Galvos samprotavimus 
ir pranašystes, kuriomis mirga 
visi Amerikos ir Kanados išvie- 
tintieji laikraščiai, jau seniai tu
rėjo ateiti ir nueiti mažiausiai 
septyni karai ir mes, tremtiniai, 
atitinkamai tiek pat kartų turė
jom būti nuvietinti, vėl išvietinti 
ir galutinai įvietinti tikrojoje 
savo vietoje.

Tačiau kanadiškiams “Tėviškės 
Žiburiams” nusibodo tos entuzias
tingos pranašystės ir savo Nr. 33 
atspaudė tokį eilinio piliečio M. 
Pauplio iš St. Hudson, Mass., ap- 
simąstymą:

— Dabartinis prezidentas Ame
rikos, Eisenhoweris, yra vokiškos 
kilmės žmogus. Praeitą vasarą 
prieš rinkimus šoko su labai dide
liu triukšmu. Atrodė, jei tik jis 
bus išrinktas prezidentu, tai Sta
liną į dulkes sutrins. Bet, kaip da
bar atrodo, tai, kai ateis kiti rin
kimai 1956 metais, tai ir prez. 
Eisenhoweris pasakys žemu bal
su: “Iš veselijos einu”. —

Įdomu, iš kokios “veselijos” bu
vo sugrįžęs Gedimino Galvos už- 
tadas amerikėnas M. Pauplis, kad 
taip lengvai nurašė apie savo 
krašto prezidentą?...

Apie Australijos Lietuvių Dailės 
Parodą buvo taip daug kalbėta ir 
rašyta, kad jau galėjom galvoti, 
jog lietuvybę Australijoj vien mū
sų dailininkų spalvomis ir linijo
mis tikriausiai išlaikysime. Pasiju- 
tom tartum Everesto kalną nuga
lėję Kersteno rezoliuzijos priėmi
mo proga. Beliko tik suruošti me
nininkams pagerbti pobūvį, kur 
margo nusimanymo kalbeivos svei
kino, džiaugėsi, linkėjo, žadėjo, 
skatino, ragino, augštino ir taip 
reiškėsi visais kitais geraisiais 
veiksmažodžiais, kad kuklūs meni
ninkai nebesusigaudė, kas daryti: 
dėkoti, toliau kavą gerti, šypsotis 

„ Sr ląnkp^įs pfųti. Tautiečių širdin
gų jautrumo galutinai perblokšti, 
menininkai čia pat padovanojo po
būvio dalyviams du paveikslu, ku
rie lengvomis sąlygomis buvo per
leisti dviem bendruomenės darbo 
pareigonims. Atrodė, kad paroda 
bus nusisekusi visais atžvilgiais, o 
kartų ir šimteriopai įvertinta ne
laimingųjų tremtinių, atseit, skly
pų ir namų savininkų.

Tačiau ne kitajp baigėsi Ši meno 
šventė ir mūsų dailininkams, kaip 
anam Adomo Galdiko draugui, ana
pus Auksinių Vartų suruošusiam 
savo meno parodą — kieto austra
lų asimiliacijos nykščio spaudžia
mi tautiečiai užmiršo ar nepaste
bėjo, kad parodoje paveikslai ga-1 
Įėjo būti ir perkami. Gerą širdį pa
rodė tik vienas tautietis. Tuo tar
pu vienas lenkų daktaras (neunri- 
nis, tikras) nusipirko 3 parodos 
kūrinius, palikdamas už tai mūsų 
menininkams dviejų savaičių savo 
uždarbį.

•
Nepaprasto įvertinimo susilaukė 

mūsiškiai menininkai iš vieno tau
tiečio, unriniais laikais sudaktarėJ 
jusio, o čia perėjusio į vienos ma- 
dnios ir išlaisvintoje tėvynėje daug 
žadančios draugijos pirmininkus^ 
Prieš keletą mėnesių apsilankę^ 
pasaulinio garso Prancūzijos me
nininkų parodoje Sydnėjuje, jis 
taip puikiai perkando moderniojo 
meno įmantrumus, kad į lietuvių 
menininkų parodą visai jau nebėjo 
ir atėjo tik į menininkams pager
bti pobūvį, kur valandą šnekėda
mas taip sumaišė australiškuosius 
lietuvius menininkus su anais pran
cūziškais, kad jau nebebuvo gali
ma suprasti, apie kokį meną iš vi
so kalba ėjo. Pagaliau, galutinai 
pristigęs prancūziškų pavardžių ir 
susipainiojęs vieno prancūziško pa
veikslo nupasakojime, jau visiškai 
neprancūziškai pareiškė, kad jis 
nebeturįs ką veikti toliau tame po
būvyje ir iššaukė menininkus pa
siaiškinti diskusijomis. Tiems nesi- 
aiŠkinant, daktaras atsisėdo ir liko 
toliau sėdėti, gerdamas kavą ir val
gydamas kuklius sumuštinėlius, 
taipojau sekdamas tolimesnę po
būvio programą, atseit, susipras- 
tinddmas.

PROFESIJA.
Labai jau svarbu yra mūsų var

do profesija ar darbas. Patardami 
vaikui darbą, nesvarstome uždar
bio, bet turime galvoje iš darbo 
patiriamą pasitenkinimą. Jei kas 
dirba mėgstamą darbą, jis bus pa
tenkintas ir turės pasisekimo. Tada 
bus ir pinigų. Vaikai dažnai mėg
sta žaisti šoferį, lakūną ar karį. 
Bet iš to dar negalime spręsti apie 
vaiko profesinius palinkimus. Vai
kai yra labai lengvai veikiami ap
linkos. Neturėdami klausos, nebūsi
me dainininkais, nors ir labai mėg- 
tumėm dainą. Buhalteris turi būti 
labai kruopštus ir sąžiningas. Kaž
kurios smulkios mechanikos sritys 
reikalauja šeštojo pajautimo pir
štuose. Prieš padėdami vaikui pasi
rinkti tikrąją profesiją ar amatą, 
turime būti ilgai jį stebėję ir jo 
specifines fizines ir dvasines savy
bes įvertinę. Kartais turime kreip
tis į psichologą ar pedagogą pata
rimo.

VEDYBOS.
Gyvenimo partnerį renkantis, 

pirmasis erotinis žavesys yra la
bai dažnai pragaištingas. Gera 
tad, kai šeimą kuriant elgiamasi 
sąmoningai. Retai kada bus lai
minga mišrių tautybių šeima. Daž
nai išsiskiria pažiūros ir interesai, 
o ypačiai , jei viena kuri nors pu
sė jaus rimtų pareigų savajai tau
tai. Paprastai, vyras ir žmona dar
nioje šeimoje suauga vienumon. 
Veikia taip vadinamas prisitaiki- 
nimo dėsnis. Daug lengviau tai vy
ksta su vedusiais jauname amžiu
je, negu vėlesniame. Atrodo, natū
ralu būtų, kad šeimon sueitų du 
panašūs charakteriai. Tačiau sta
tistika rodo ką kitą — priešingu
mai rodo daugiau patrauklumo. 
Prigimtis, matyt, siekia išlygini
mo. Greitas, staigus vyras pamils
ta priešingo būdo moterį. Išlaidus 
susiranda taupų gyvenimo partne
rį. Tos rūšies vedybos yra laimin
gesnės ir patvaresnės. Tų priešin
gumų tačiau nepaisant, savo ke
liu vyksta ir jau čia mūsų minė- 
tasai supanašėjimas. Vyras ir žmo
na dažnai vartoja tuos pačius prie
žodžius, sąmojus, supanašėja jų ju
desiai, net veido išraiška, nekal
bant jau apie įpročius, pažiūras, 
pasaulėžiūrą ir interesus. Kitaip 
yra su draugystėmis, čia didžiau-

J. Pelenauskas.

ATOMINĖS IJEAKTYNES
2. Sov. Rusijoje.

1949 m. rugsėjo 23 d. JAV pre
zidentas H.S. Trumanas savo kal
bos metu paskelbė amerikiečiams 
ir visam pasauliui, kad JAV ne
išlaikė atominės bombos monopo
lio. Atominę bombą turi ir Sovietų 
Sąjunga.

Pagal JAV žvalgybos praneši
mus, pirmoji Sovietų Rusijos ato
minė eksplozija įvyko ne 1949 m., 
kaip prezidentas Trumanas skel
bė, bet pirmomis 1948 m. dieno
mis.

“Atominis kolosas, visai net ne
panašus į mūsų grakščias atomi
nes bombeles” — rašė admirolas 
Radfordas, vienas JAV karo žval
gybos vadų. — Sprogimas buvo 
ruošiamas vykdyti po vandeniu, 
bet per nelaimę išlėkė į orą 166. 
000 kv. klm. Karakumo dykumo
je. Sprogimas “nusinešė” Atom- 
grado I įrengimus ir daugelio mo
kslininkų gyvybių. Nuostoliai bu
vo milžiniški. Sovietų vyriausybė 
nusprendė šią kompromituojančią 
nelaimę užmaskuoti, paskelbdama, 
kad Sovietų Sąjungoje įvykęs ne
girdėto stiprumo žemės drebėji
mas”.

Netikėta šios bombos eksplozija 
rusams suteikė raktą į vienintelę 
atominę paslaptį, kurios jie nega
lėjo rasti oficialiuose JAV vyriau
sybės komunikatuose, tai — kri
tiška uraniJaus 235 riba. Sovietų 
atominės bombos “perkrovimas” 
iššaukė netikėtą eksploziją. Po 
šios nelaimės sovietų mokslininkai 
nustatė eksplozijai reikalingą ura- 
nijaus 235 kiekį.

Asmuo, kuriam buvo pavesta 
pravesti sovietų atominės bombos 
bandymus, šių eksperimentų tech
nikos pramoko 1946 m. vasarą da
lyvaudamas amerikiečių atominių 
bombų Nr.Nr. 4 ir 5 sprogdinime 
Bikinio Atole. “Bikinio bandymus” 

šią vaidmenį vaidina panašumo 
principas. Klubai, rateliai, sambū
riai ir paprastas draugavimas pa
grindžiamas interesų bei pažiūrų 
bendrumu.

MANDAGUMAS 
APSIMOKA

Jei nori susilaukti pasisekimo, 
pripažinimo, jei norime būti lau
kiamais svečiais — mandagumas 
turi didelės reikšmės. Perkrautas 
mandagumas yra juokingas. Tik
ras mandagumas yra natūralus, 
širdingas. Jis jokiu būdu nėra tik 
gerų manierų dalykas, bet išplau
kia iš asmenybės vidaus, yra išda
va vidujinės kultūros. Tos rūšies 
asmuo nesiskeryčioja, nemonopoli
zuoja tiesos, gerbia kito nuomonę 
ir asmenį, mažiau kalba, o daugiau 
klauso. Tai yra įmanoma tik ta
da, kada patys savęs nelaikome 
centru pasaulio, o jaučiamės tik 
jojo dalele. Gyvenimo patirtis ro
do, kad visad yra kitokių pažiū
rų, kitokių įsitikinimų, tidėl nerei
kalaujame visuotinio pripažinimo ir 
mūsosioms. Savo pažiūrų padem
onstravimui ar jų gynimui rei
kia nujausti laiką ir susivokti vie
tą.

Kalbant su moterimi tenka būti 
atsargiam. Moterys mėgsta būti 
respektuojamos. Neperdažnas ir 
nebanalus komplimentas visad pa-: 
tinka moteriai. Jei moteris yra ar
tima ar gera pažįstama, pastebi
me jos naują drabužį, apavą ar pa
puošalą. Prie stalo nepašykštime 
pagirti virtuvės meno ar stalo de
koravimo. To paties, ar dar dau
giau, žmona laukia iš vyro. Tačiau 
perkrovimas sudarys neskoningą 
įspūdį.

Nepamirštame pažįstamų, o ypa
čiai artimųjų pasveikinti ir dovanė
le nudžiuginti jųjų vardinių ar gi
mimo dienos proga. Bet netinka ne 
taip artimiems žmonėms pirkti bra
ngią dovaną: tuo mes lyg ir įparei
gojame juos panašiu būdu atsiteis
ti. Nepamirštame padėkoti už pas
laugą, patarnavimą ar pasveikini
mą. Iš kelionės ar miesto grįždami, 
nepamirštame artimų žmonių. Mū
sų viršininkas jausis patenkintas,- 
jei parodysim jį respektuoją. Res- 
pektavimas tačiau labai skiriasi 
nuo vergiškumo.

Kalbėdami apie kitus, kalbame 
tik gera. Kiekviename žmoguje ga

jis stebėjo nuo JAV karo laivo 
“Panamint” komandos tiltelio. Šis 
asmuo buvo prof. S.P. Aleksandro
vas, garsusis rusų metalurgistas. 
Prof. Aleksandrovas niekad nes
lėpė tikrojo savo misijos tikslo. 
Jis net rusiškai kalbantiems JAV 
vidaus reikalų ministerijos valdi
ninkams pareiškė, kad į JAV jis 
atvykęs tik dėlto, kad gautų žinių 
apie amerikiečių pasisekimus ir 
kad tas žinias jis galėtų pritaikin
ti sovietų atominiams tyrinėji
mams.

Bikinio patyrimų Aleksandro
vui nepakako. Jam reikėjo dau
giau duomenų, kad galėtų baigti 
savo misiją. Jis pasiliko sovietų 
delegatu prie Jungtinių Tautų 
atominės energijos komisijos. Pa
gal Stalino įsakymą prof. Alek
sandrovas darbavosi dieną ir nak
tį.

1945 m. rugpjūčio 7 d. (Hirosi
mos dieną) Stalinas buvo Potsda
me. Pas jį buvo iššaukti 5 vado
vaujantieji sovietų fizikai. Pasikal
bėjimo metu jie užtikrino Stali
nui, kad atominę bombą jie galė
sią pagaminti 1945 metų pabaigoj. 
Prieš juos gulėjo oficialus komu
nikatas apie “atominės bombos ga
mybą JAV vyriausybei vadovau
jant”, kurį Tassas buvo pažodžiui 
iš Vašingtono persiuntęs į Mask
vą. Sovietų mokslininkai tuo me
tu tikėjo, kad darbą galėsią grei
tai baigti, jeigu atydžiai seks ame
rikiečių komunikato išvedžiojimus. 
Tačiau jau po kelių savaičių jiems 
paaiškėjo, kad komunikate stinga 
pagrindinių informacijų.

Savo pačių termino spaudžiami, 
rusų specialistai turėjo pasirinkti 
kitą originalesnį kelią: gaminti 
savo atominę bombą, nekreipiant 
dėmesio į stingamus duomenis.

1945 m. sovietų mokslininkai su 
projektais ir kalkuliacijomis nuvy

lime surasti ką nors gero ar sim
patingo. Ką pasakome apie kitą, 
dažniausiai esti atpasakojama. Ne
malonu gi vėliau aiškintis ir atsi
prašinėti.

PIRMAS ĮSPŪDIS.
Žmonės yar linkę vertinti kitą 

iš pirmojo įspūdžio. Dažnai apsi
rinkama. žmogų galima pažinti tik 
po gilesnio stebėjimo. Jei mums 
reikės pasirinkti draugą, bendra
darbį, tarnautoją ar darbininką, 
pirmumą teiksime apvaldytai, išly
gintai asmenybei. Bet jei mes esa
me suinteresuoti vizito sėkmingu
mu, formuluojame reikalą trumpai 
ir aiškiai. Sudarome įspūdį žmo
gaus pasitikinčio savimi, bet drau
ge ir mandagaus.

GERA NUOTAIKA
“Mes Verkiame ne dėl to, kad 

mums liūdna, bet mums liūdna, kad 
mes verkiame” — psichologijoje 
pažįstamas Lange-James paradok
so vardu. Iš to paties seka, kad 
Juokimasis bei juokavimas sukelia 
gerą nuotaiką. Ar ne taip yra? 
Juokaujančių žmonių būry ir pa
čiam linksmiau. Gi verkiantieji ir 
liūdintieji užkrečia ta nuotaika ir 
mus. Namuose, kur viešpatauja 
rimta ar pagižusi nuotaika, o kar
tais ginčai ir barniai, retai tesutik
si pragiedrulių; tuose namuose ne
miela gyventi, iš tų namų vos pa
ūgėję vaikai veržiasi išsprukti. 
Taip pat ir mūsų bendruomeninia
me gyvenime.

Draugijoje niekuomet nerodytam 
savo skausmo, o pasilaikytam jį 
sau. Būrys mus vistiek nesupras 
ir nenorės mūsų skausmu dalintis. 
Jei atveriam Širdį, ją retkarčiais 
reikia būtinai atverti, tai atverkim 
tikrai artimiems žmonėms. Paklau
sti “kaip sekasi”, neatsakome “blo
gai”. Tuo įpareigojamas klausėjas 
užuojautai ir tolimesniam pasitei
ravimui. Dažniausiai žmonės to ne
mėgsta. Bet jei mums širdį skauda 
ir negalime ištarti žodžio “puikiai”, 
pasitenkinkime tik “dėkui”. Bet 
jei mes ką su “kaip sekasi” pra
kalbiname, parodykim bent trum
pam laikui užkalbintam dėmesį. 
Yra žmonių, kurie mechaniškai 
“kaip sekasi” pramurma ir net ne
pažvelgia užkalbintajam į akis. Ki
ti vėl dešimt kartų per dieną “kaip 
sekasi” kartoja. Tai įkyru ir bana
lu.

ko pas Staliną, kuriam jie pasako
jo išradę naują bombos tipą; ši 
būsianti tik truputį didesnė už te
niso sviedinuką, ši atominė bom
ba, pasakojo jie, esanti žymiai 
paprastesnė už amerikiečių ir ją 
esą galima tuoj pat pradėti ga
minti serijomis. Teoretiškai ši ru
sų atominė bomba atrodė gana 
daug žadanti, bet išbandant “te
niso sviedinukas” atsisakė sprogti.

šio nepasisekimo smarkiai įpy
kintas, Stalinas griebėsi eilės prie
monių, kurios tik po kelių metų 
atnešė lauktų rezultatų:

1. Prie sovietų mokslų akade
mijos įsteigė atominės energijos 
komisiją, prižiūrimą slaptosios po
licijos šefo L. Berijos;.

2. Sovietų įstaigoms okupuotoje 
Vokietijoje įsakė surasti visus vo
kiečių mokslininkus ir juos “pak
viesti” į Sovietų Rusiją;

3. Slaptajai tarnybai įsakė pra
plėsti atominį špionažą, kuriam 
vadovauti paskyrė prof. Aleksan
drovą.

Atominė komisija, Vavilovo va
dovaujama, griebėsi darbo. Pasku
bomis buvo įrengti Atomgradas. 
I ir Atomgradas II. Sudaryta O. 
Schmito komisija naujiems urani- 
jaus ištekliams Europoje ir Azijoje 
surasti. “Svečiuose” atsirado prof. 
G. Hertzas, pasaulinio masto mok
slininkas, pagarsėjęs uranijaus 235 
skaldymo bandymais, o taip pat ir 
L. Bevilqua, Heisenbergo asisten
tas ir daugelis kitų.

1946 m. spalio 29 d., praslinkus 
14 mėnesių nuo Hirošimos, konfe
rencijai, kuriai vadovavo patsai 
Stalinas, Vavilovas dar nieko kon
kretaus begalėjo pasakyti. Susiner
vinęs Stalinas trenkė kumščiu į 
stalą ir nustatė terminą: 1947 me
tų vasarą. Darbui užbaigti buvo 
paskirtas tas pats Aleksandrovas.

(Bus daugiau)

ILGOS JAUNYSTĖS 
PASLAPTIS.

Vidinė ramybė, išlyginta asme
nybė yra glaudžiame santykyje su 
sveikatingumu. Dvasiniai konflik
tai, moraliniai priekaištai suėda fr 
sendina žmogų. Pasitikėjimas, at
virumas, sąžinės tyrumas įgalina 
žmogų būti linksmam ir išlikti jau
nam iki gilios senatvės. Tas pats 
yra ir užburtas vaistas ilgam am
žiui.

Domininkas 
Vildovas

Plačioji Australijos lietuvių ben
druomenė ligi šiol nė nežinojo, tu
rinti savųjų tarpe stiprių meninę 
pajėgą, sodriu, gražiu balsu išgar
sinusią lietuvių vardą australų tar
pe. Ir, jei nebūtų buvę atsitiktinu
mo, tai greičiausiai ir ligi šiai die
nai būtume nieko nežinoję apie so
listą Domininką Vildovą.

Solistas Domininkas Vildovas 
kaip tik rugsėjo 8-tosios šventės

minėjimo dieną buvo atvykęs Mel- 
bournan dainuoti Australijos dai
nininkų mėgėjų pusiau finalinia
me koncerte. Po koncerto, kur jis 
bpvo gerai įvertintas, pakviestas 
dainininkas Vildovas sutiko, padai
nuoti Apylinkės Valdybos suruoš
tame Rugsėjo Aštuntosios šventės 
minėjime. Svečias savo stipriu ir 
gerai išlavintu balsu (bosu-barito- 
nu) sukėlė tikrą staigmeną, šia 
proga ir supažindinsiu skaitytojus 
su naujuoju dainininku.

Gimęs 1923 m., įsigijęs Šiaulių 
gimnazijos brandos atestatą, įsto
jo į Šiaulių Miesto Teatro Dra
mos Studiją, kurią baigęs, tapo 
to paties teatro dramos aktorium 
ir operetės solistu. Tačiau Domi
ninkas Vildovas nesitenkino anuo
met pasiektais laimėjimais: mokė
si dainavimo pas Dievaitytę, o vė
liau — pas rusą prof. Serdiukovą, 
šaliapino antrininką. Tęsė studi
jas ir tremtyje. Mokėsi keliose kon
servatorijose ir privačiai: Dresde- 
ne, Salzburge, Insbrucke. Ketve
rius metus mokėsi pas prof. Win- 
ter-Burgerį. Be dainavimo studija
vo ir mediciną, baigdamas septy- 
nius semestrus.

Įtemtas darbas ir ryžtas atnešė 
gražių vaisių. Zuericho operos di
rektorius norėjo Domininką Vildo
vą pasikviesti Šveicarijon, bet švei
carų valdžia, kaip išvietintam as
meniui nedavė vizos, o dainininkas 
Vildovas siūlomos pilietybės neža
dėjo priimti. Tad teko atvykti Au
stralijon. Apsigyveno Albury. Nu
galėjęs daug sunkumų, apsirūpinęs 
pakenčiamai šeimą (augina du 
gražius sūnelius), dabar gali dau
giau atsidėti dainavimui. Porą 
kartų dainavo australams Melbou
rne, dešimtis kartų per Albury ra
diją ir apylinkiniuose miesteliuose. 
Priimtas ir į ABC artistų tarpą. 
Begyvenant Australijoje, Dominin
kas Vildovas net tris kartus buvo 
kviestas prof. Winter-Burgerio vy
kti dainuoti į Vienos operą, bet, 
dėl raudonosios pabaisos artumo, 
nuo Šio malonaus kvietimo teko 
atsisakyti.

Solistas Domininkas Vildovas 
mielai sutinka padainuoti ir lietu
viškuose parengimuose. Melbour- 
niškiai tai jau įsitikino, turėdami 
puikios progos pasigėrėti puikiu 
jo balsu. •

Visi Australijos lietuviai džiau
giasi šia menine pajėga .ir linki 
Domininkui Vildovui įkopti į pa
čias augštąsias šio krašto vokali
nio gyvenimo pakopas.

J. Rimas.

TITLE “NEW AUSTRA
LIAN” QUESTIONED

A POLISH OPINION
By a Special Correspondent.
The title “New Australians” 

was given to migrants cčihing to 
Australia by the former Minister 
for Immigration (Mr. Calwell), 
and it has stuck to them since 
the first batches arrived after the 
last war.

Apparently, the name was gi
ven to distinguish the new arri
vals from Australian born citizens.

What is known as the “migrant 
population” in this country comp
rises two distinct sections. One 
Section is made up of political re
fugees numbering probably 20, 
000. These people sought refuge 
in Australia to escape the domina
tion of Russian Communism and 
the horrors of the slave labor 
camps.

The other and much larger sec
tion comprises thousands of Bri
tish migrants, and of Displaced 
Persons from European countries.

So we have living amongst us 
a collection of people of mixed 
nationalities. We brought them 
here — first because there is room 
for them, and secondly because 
we want their assistance in the. 
big task of developing Australia. 
For the most part they are doing 
a good job.

Recently I was interested in the 
views of a highly intellectual Po
lish refugee who questioned whet- 
her the discriminating title, “New 
Australian,” should continue.

He put this to me: “I can fully 
understand that, in the beginning, 
the authorities wore pleased to 
call the influx of migrants New 
Australians. It was not thought 
to be a discriminating term, but 
merely a term indicating an ad
dition to the Australian popula
tion.

“In that sense I am in agree
ment with the use of the term. 
But should it continue indefinite
ly?

“Both the migrants proper, and 
that section known as political re
fugees are being absorbed into 
the Australian population and lear
ning the Australian way of life.

“Eventually, thousands of them 
will have been naturalised, as 
were hundreds of foreigners in 
Australia long before the war.

“Becoming, by that process, ful
ly qualified Australian citizens 
with every privilege — political, 
civil and religious — the nation 
can give, will they still be known 
as New Australians, or for all 
practical purposes be , on the same 
footing as . Ąustr^įįąn-borų ęiti- 
zens?” ’ ■' " - 41 ■

My polish friend rounded this 
off by saying he could not imagine 
hundreds of Australians who had, 
made England their home being 
known as “New Englishmen.” 

There may be a lot in this con
tention. I thought his views should 
be known, and I give them be
cause I think they open up an in
teresting question.

Soviet Zone Germans 
Are ‘Fighting Mad.’

A railroad worker from the 
East Zone of Germany who made 
his way past communist controls 
into Berlin by stowing away 
aboard a baggage car describes 
the mood of the Germans on the 
other side of the Iron Curtain as 
“fighting mad.”

“I’m afraid something is bound 
to happen soon. They won’t have 
anything to feed us. The crop is 
bad throughout the zone, there 
isn’t enough grain, the potato 
fields are dry, and you can’t do 
much with just turnips, he said.

Asked whether there would not 
be food forthcomng from Russia, 
he declared, “That’s what you 
read in the papers. But there isn’t 
any, at least not enough to help 
feed the people.”

In the area near his hometown, 
about 75 miles from Berlin, res
istance to the communist regime 
continues unabated, he said.

One day, he reported, the Peo
ple’s Police attempted to round up 
a group of women returning with 
American free food parcels. They 
let fly with the flour bags from 
their parcels.

“You can imagine how the poli
ce looked when the flour bags 
started breaking over their heads,” 
he chuckled. “The women got 
away with the rest of their food, 
the canned milk and lard. These 
are the items the police try hard
est to get, either eating it them
selves or turning it over for sale 
in government-operated stores.

Agaih and again he returned 
to the problem of the food shor
tage, snowing deep concern over 
the future. “You can’t feed work
ing people on dry bread,” he said. 
He described the communist regi
me as a “bunch of criminals” for 
feeding them lies and propaganda 
instead of the food they need.

According to a 50-year-old far
mer from a small agricultural vil
lage, the rural situation has not 
changed. “The fact that I, a far
mer, have to pick up these par
cels speaks for itself. The crops 
everywhere are bad, but we have 
to turn them in as usual. This 
talk of a new program for farm
ers is nonsense. “N.a.E.
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MOŠŲ PASTOGE 1953 m. rugsėjo 30 d.

MOW PASTOGĖ
PARODĄ APLANKĖ 1160

S y d n ė j u s . — Pasibai
gus rugsėjo 19 d. Pirmajai Austra
lijos Lietuvių Dailės Parodai, iš 
jos rengėjų buvo patirta, kad per 
visą dviejų savaičių parodos lai
ką ją "aplankė 1160 asmenų. Susi
daryta Įspūdžio, kad maždaug 
50% visų lankytojų sudarė austra
lai, 25% — kitataučiai ir 25 
likuti — lietuviai. Parodą lankiu
sių mūsų tautiečių nuomonės ir 
įspūdžiai labai įvairavo, kaip ir 
patys parodos eksponatai. Lenkų 
tautybės dr. J. Saave nupirko tris 
eksponatus: V. Rato medžio gra
viūrą “Insbrucką”. premijuotąjį 
H. Šalkausko lino raižinį “Tris 
Moteris” ir Marčiulionio majoliką 
“Rūpintojėlį”. Tautietis R. Venc
lova nupirko V. Rato medžio gra
viūrą “Esplanadą”. Per visą pa
rodos metą galerijos savininkai — 
Mark Foy’s Ltd. direkcija teikė 
parodos rengėjams visokeriopus 
patarnavimus, stengdamos sudary
ti šiai pirmai lietuviškai parodai 
kuo palankiausias sąlygas, ir vi
sa tai — be jokio atlyginimo. Di
rekcija liko labai patenkinta visa 
parodos eiga ir iš anksto pareiškė 
savo sutikimą tokiomis progomis 
bendradarbiauti su lietuviais atei
tyje. — jž.

Soc. GLOBOS DARBAS 
MELBOURNE
Neseniai suruošton D-jos mūgėn at

vykusios “ūkininkės” Petraitienė ir Juš
kienė išdėlioja savo gaminius. Mugės 
dekoracijos — Gabeco.

Rugpjūčio 2 d. Soc. Globos Mo
terų Draugija buvo susirinkusi 
metinio susirinkimo. Išklausius D. 
Žilinskienės paskaitą “Profesinio 
socialinio darbo sąvoką, principai 
ir metodai”, pirmininkės ir iždi
ninkės apyskaitinius pranešimus, 
norima ir platesnę visuomenę supa
žindinti su šios draugijos veikla 
ir problemomis.

Socialinio darbo laukas toks pla
tus ir gilus, kad jau civilizuoti 
vakarų kraštai nebesitenkina vien 
atskiromis labdaros organizacijo
mis ir jų dažnai netreniruotais 
darbininkais, bet steigia universi
tetuose socialinių studijų fakulte
tus, paruošiančius socialiniam dar
bui kvalifikuotą kadrą, šiuo atve
ju savanorėms darbininkėms, vei
kiančioms Melbourne socialinės 
globos lauke, buvo naudinga ir 
įdomi D. Žilinskienės paskaita. 
(Prelegentė bus bene pirmoji lie
tuvė, bebaigianti šios rūšies studi
jas čia, Australijoje, Melbourne 
universitete).

“Materialinės ir moralinės pa
galbos artimam idėja yra, turbūt, 
beveik taip sena, kaip ir žmogaus 
buvimas žemėje”, — kaip kalbėjo 
prelegentė. — “Tačiau šios pagal
bos sąvoka ir apimtis vystėsi ir 
keitėsi kartu. su žmogaus vysty
mosi ir jo socialėjimu. Kadaise pa
galba tebuVo teikiama tik šeimos 
ar genties nariui; šiandien artimo 
sąvoka yra tiek išplėsta, kad mes 
laikome savaime suprantama, kai 
tauta išlaiko ar remia tam tikrą 
dalį savo silpnesnių narių ir, kad 
tautos nelaimės atveju gelbsti vie
na kitą. Tačiau ir šio socialinio 
darbo pobūdis yra pasikeitęs įta
koje: 1) naujųjų mokslų, kaip an
tai, sociologijos, antropologijos, 
psichologijos ir psichiatrijos ir 
2) vis besikeičiančių ir besikompli- 
kuojančių gyvenimo sąlygų.

Šių dvejų jėgų pasėkoje iš pa
galbos žmogui varge šiandien yrą 
išaugęs mokslas, kurio tikslas iš 
vienos pusės padėti bendruomenei

STUDENTŲ IŠKYLA.
Sydnėjus. — Vėl artė

jant egzaminų metui, Liet. Stud. 
Sąj. Sydnėjaus Skyrius rugsėjo 
19 d. suruošė pavasarinę iškylą į 
National Park. Būrelis narių ir 
svečių praleido visą sekmadienį 
irdamiesi Hacking upėje ir protar
piais užkandžiaudami uolomis nu
bertų krantų paūksmėse. Artėjant 
vakarui dar buvo surasta viena 
kita valandėlė aplankyti maudyk
les ir aptarti planus naujai išky
lai po egzaminų. — d.

Religiniai Dalykai
(Kun. P. Butkaus informacija)
BANKSTOWNE spalio 4 d. ir 

18 d.d. 8 vai. r. lietuviškos pamal
dos St. Brendan’s bažnyčioje;

CABRAMATTOJE spalio 11 d. 
8,30 vai. r. pamaldos lietuviams 
Mt. Pritchard bažnyčioje.

NEWCASTLIO LIETUVIAMS
(T.S. Gaidelio S.J. informacija)

Newcastlio ir apylinkės lietu
viams sekančios pamaldos bus lai
komos Broad meadow, šv. Lauryno 
bažnyčioje, 135 Broadmeadow Rd., 
spalio 11 d. 11 vai. ryto. Prieš pa
maldas bus klausoma išpažinčių, 
po Mišių maldos už Tėvynę.

I susikurti kuo geresnę socialinę 
santvarką ir iš kitos pusės — pa
dėti paskiram asmeniui teigiamai 
santykiauti su aplinka ir bendruo
mene tiek sociališkai, tiek psicholo
giškai. Ši pastaroji socialinio dar
bo dalis, taip vadinama social 
case work, yra praktiškai 
palaikoma tais atvejais, kai žmo
gus yra atsidūręs problemoje dėl 
jo ypatingos materialinės ar fizi
nės būties, pavyzdžiui: dėl chro
niškos ligos, aklumo, luošumo, psi
chinio sutrikimo ir pan., arba, kai 
jis atsiduria problemoje, kurios jiį 
dėl savo nesubrendimo, neteisingo 
psichinio išsivysymo arba nežino
jimo negali teigiamai išspręsti, 
pav.,: vedybinėse problemose, tėvų 
ir vaikų santykiavime, nusikalti
mo arba nepilnamečių nusikaltė
lių atvejuose, čia socialinio darbo 
mokslas yra išvystęs atitinka
mus darbo metodus, kurie remda
miesi psichologiniais dėsniais bei 
sudarymu teigiamos aplinkos są
lygų, padeda žmogui išspręsti sa
vo problemą, o tuo pačiu subręsti, 
pažinti daugiau save ir suprasti 
tuos, su kuriais jis bendrauja, ir 
kartu išvengti šių problemų atei
tyje”.

Toliau prelegentė pailiustravo 
paskaitą pavyzdžiais, parodan
čiais, kaip vienu ar kitu atveju 
socialinis darbininkas prieina ir 
išsprendžia vienos ar kitos rūšies 
problemą.

Profesinis socialinis darbas (s o- 
c i a 1 work) įmanomas tačiau 
valstybėje, naudojantis visapusiš
ka jos teikiama pagalba ir privi
legijomis. Tremtinių bendruome
nėje (ypač Melbourne) šį darbą 
tenka dirbti primityviomis pirmi
nės bendruomenės (šeimos, gen
ties) sąlygomis. Tremtinių ben
druomenė yra Jau daug atlikusi, 
jeigu ji sugeba pirmoj eilėj užgy
dyti aliarmuojančias žaizdas, jeigu 
ji net visai mažomis, tačiau jun
gtinėmis, atskirų narių pastango
mis išsprendžia vieno ar kelių var
gau patekusių narių gyvybinius 

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
REIKALU.

Pranešu, kad L.E. pirmasis to
mas jau baigiamas spausdinti. 
Kiek užsitęsė spausdinimas, nes 
teko įsteigti tam tikslui specialią 
spaustuvę, suburti redakcinę kole
giją Bostonan ir atlikti visus pa
ruošiamuosius darbus. Nepraleis
kite paskutinės progos užsisakyti 
Lietuvių Enciklopediją per platin
tojus vietovėse arba per genera
linį atstovą (24 Grandview Ave., 
Maribyrnong, Vic.).- Išperkamai 
negalima į Australiją siųsti encik
lopedijos. Todėl visi prenumerato
riai jau raginami siųsti kiekvienas 
individualiai po 3 svarus ir 10 
šilingų money orderiu per paštą 
už pirmąjį tomą su prisiuntimu 
šiuo adresu: J. Kapočius, 366 W. 
Broadway, So. Boston 27, Mass., 
U.S.A. Leidykla, negavusi pinigų, 
nesiųs skolon.

Enciklopedijos Redakcijoj ir Lei
dykloj dirba nemažas būrys mū
sų kultūrininkų. Enciklopediją ren
ka, baigę kursus, poetai Bern. 
Brazdžionis ir P. Pilka.

Antanas Krausas, L.E. Genera
linis Atstovas Australijai.

klausimus.
Taip ir Soc. Globos Moterų 

Draugija, kaip paaiškėjo iš pirmi
ninkės ir iždininkės apyskaitinių 
pranešimų, šiuo keliu pradėjo ei
ti. Jos pirmųjų metų darbas tiek 
lėšomis, tiek savo apimtimi yra 
miniatūrinis, bet ir tai, kiek esa
me anksčiau spaudoje skaitę, ats
kirais atvejais buvo labai efektin
gas.

Lėšų kaupimui draugija ruošė 
įvairius parengimus, kuriuose tal
kininkavo narės, šeimininkės, lie
tuviškos virtuvės tradiciniais ga
miniais, aukotojai — įvairiomis 
gėrybėmis ir dailininkai — menu. 
Daugelis jų prisidlėjo kruopščiu- 
ir sunkiu darbu, o dažniausiai — 
savo asmeninėmis lėšomis. To pa
sėkoje turėjome tokią metinę apy
skaitą :
Pajamos:

Iš 2-jų rinkliavų — £63.11.8. 
” 13 bufetų — £57.7.10. 
” loterijos .. £59.9.0.
” mūgės-kermošiaus —£34.7.J. 
” aukų bend. reik. — £21.0.0.

Išlaidos:
Individ, šalpai — £77.11.0. 
Vokiet. lietuviams — £50.0.0. 
Ligonių lankymui — £12.15.8. 
Įvair. išlaidoms — £9.11.11. 
Iš viso pajamų turėta £235.15. 

6i, o išlaidų — 149.18.7., tad sal
do šių metų liepos 25-tai dien&i 
buvo £85.16.11 J. Lankant ligonius 
atlikta per 100 vizitų, kurių išlai
dos dažniausiai apmokėtos asme
niniais narių pinigais.

Aišku, kad šiomis “sumomis” 
niekam efektingos medžiaginės pa
ramos nėra suteikta. Tačiau pri
simenant, kad pagalba ne tik pi
nigais, bet ir kitokiomis priemo
nėmis buvo teikta, šios apyskai
tos vertė žymiai pakils. Atskirais 
atvejais aplankyta net po 20 sei
mų, jieškant nukentėjusiam pas
togės. Deja, teigiami atsakymai 
buvo labai reti. Štai, ir šiuo metu 
beprotnamyje nekaltai kenčia stik
liuką pamilęs jaunuolis, protiniu 
požiūriu tačiau normalus. Neatsi
žvelgiant į draugijos asmeninį ir 
viešą kreipimąsi į Melbourne šei
mas, ligšiol nėra pavykę jam su
rasti šiltesnių, geresnių namų. Po 
poros mėnesių tokios “viešnagės” 
— jaunuolis desperacijoje. Arba: 
ilgesnį laiką gulintieji ligoninėse 
prailgsta žmonių. Net ir tie, kurie 
anksčiau džiaugėsi būriais draugų, 
skundžiasi, kad aniems jau pabodę, 
ir gerai, jei yra žmona ar motina. 
Draugijos narės jiems pakeičia pa
vargusius prietelius ir kukliomis 
dovanėlėmis bei mažais patarnavi
mais skaidrina jiems nuobodžias 
dienas. Apie šia ir panašia forma 
teiktąją pagalbą nei apyskaita, 
nei skaičiai nekalba.

Organizaciniu požiūriu Soc. GI. 
Moterų Draugija yra bendruome
ninė organizaciją, todėl ir savo 
veiklą derina su ALB Melbourne

GERAS VAIDINIMAS
Newcastle. — Rugsė

jo 12 d. vietos lietuviai minėjo Tau
tos Dieną. Apylinkės pirmininkas 
J. Viskauskas atidarė minėjimą, 
pasveikindamas susirinkusius lie
tuviškai ir angliškai. Paskaitas 
skaitė dr. M. šeškus ir Soc. Glo
bos Komiteto pirmininkas V. Liū
gą. Minėjimas buvo užbaigtas Tau
tos Himnu.

Po minėjimo akto buvo suvai
dinta dramatizuota keturių veiks
mų pasaka “Lapelis”. Režisavo ir 
šokėjas paruošė M. Rimgaudienė. 
šiam vaidinimui buvo ruoštasi 
kelis mėnesius. Tad ir suvaidinta 
buvo sklandžiai ir gerai, ši sub
tili ir vaizdi pasaka labai patiko 
vaikams. Vaidilų kostiumai buvo 
specialiai šiai pasakai pasiūti. Vai
dino šie asmenys: G. Rimgaudas, 
D. Skuodaitė, St. Savičiūtė, V. Ne
krošius, V. Jazbutis, D. Bajelytė, 
N. Levickaitė, Z. Bajelytė, A. Le
vickas, A. Petrėnas, B. Petrėnai- 
tė ir B. Liugaitė. N. Barstytė šo
ko baletą solo. Tai muzikali ir ge
rai prasimokiusi šokėja, pirmą kar
tą pasirodžiusi lietuviškuose pa
rengimuose. ' Tautinius šokius, 
įpintus į pasakos eigą, šoko: N. 
Barstytė, J. Zakarauskaitė,T. šeš- 
kutė, Z. Bajelytė, St. Savičiūtė, 
L. Baurytė, N. Klemenytė ir D. 
Barstytė. Akordeonu grojo V. Ne- 
krašius. S.K. Petrėno dekoracijos 
su taupiomis priemonėmis pasie
kė vaizdaus efekto ir sukūrė pasa
kos reikalaujamas iliuzijas. Šokių 
metu įvyko keptų gaidžių loteri
ja. Grojo geras orkestras. Gausi 
publika vakaru liko patenkinta.

M.S.

# N. Zelandijoje gyveną lie
tuviai, palyginamai, gerai įsiku
ria, įsigydami nuosavus namus ir 
steigdami privačias įmones. — vj.

Padėka
ALB Sydnėjaus Apylinkės Val

dyba nuoširdžiai dėkoja visiems 
tautiečiams, atsilankiusiems į Rug
sėjo 8-tosios minėjimą. Dėkoja 
kun. P. Butkui už pamaldų suruo
šimą, Krašto V-bos pirm. J. Vai
čaičiui už tartą žodį, J. Ilčiuko va
dovaujamai Tautinių šokių Grupei, 
dainininkui E. Vilnoniui, Br. Ki- 
verio vadovaujamam mišriam dvi
gubam kvartetui ir visiems, prisi- 
dėjusiems minėjimą surengti.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba.

Svarbu gydytojams
Gyveną N.S.W. valstijoje medi

cinos ir dantų gydytojai prašomi 
jų pačių interesų naudai skubiai 
suteikti ALB Krašto Valdybai (82 
Flinders Street, Darlinghurst, N. 
S.W.) tokias žinias apie save:

1. Vardas, pavardė, amžius;
2. Kada ir kur baigtas uhiver- 

sitetas;
3. Profesinio darbo stažas.
šios žinios prašomos suteikti 

iki spalio 15 d.
ALB Krašto Valdyba.

SPORTO KLUBAS KOVAS j
į’j Spalio 3 d. STATE’S BALLROOM, Market Street, J
c City, rengia įspūdingą |

KONCERTĄ — BALIU |
i Programoje — Br. Kiverio vadovaujamas mišrus dvi- |
J gubas kvartetas ir Taut, šokių Grupė. Vakarienė ir puiki Į 
| muzika.
X Kvietimai gaunami pas Valdybos narius: A. Laukaitį, II J. Ilčiuką, V. šutą, V. Binkauską ir A. Saulytytę. oj Pradžia 8 vai. vak. Į

SPORTO KLUBAS KOVAS. ‘

Apylinkės Valdyba ir praktiškai 
atlieka tos valdybos Socialinės Pa
galbos Skyriaus darbą. Informa
cijų ir sugestijų semiasi iš ALB 
Krašto Valdybos ir jos įgaliotinio 
socialiniams reikalams. Pinigai 
Vokietijoje likusiems yra siunčia
mi per Vokietijos Krašto Valdybą. 
Individualinių siuntų Europon ven
giama.

Draugija bendradarbiauja ir su 
Melbourno parapijos kapelionu, 
pranešdama jam apie naujus lan
kytinus ligonius, intervenuodama 
svarbesniais atvejais jiems pašal
pos gauti ir iš bažnyčioje tam rei
kalui renkamų aukų.

Labai džiugus reiškinys, kad 
šitoje Melbourno draugijoje sutel
pa ir randa širdingą bendradar
biavimą įvairių pažiūrų ir konfe
sijų moterys. Jos tad tikisi ir vi
suomenę pasekant tais pačiais jun
gtiniais keliais, ypačiai, kai spren
džiami Lietuvos ir lietuvių reika
lai.

D. Simankevičienė.

Adelaide
Tauras — Venta, 39:53

Rugsėjo 10 d. Tauras užbaigė 
žiemos pirmenybių varžybas, pra
laimėdamas prieš Ventą, latvių 
krepšinio komandą. Pirmas kėlinys 
Petruškos, Merūno ir kitų gerų 
mėtymų dėka buvo laimėtas, tuo 
tarpu kai per antrojo kėlinio žai
dimą latviai išlygino ir laimėjo 
persvarą. Krepšinius įmetė: Merū- 
nas 17, Alkevičius 10, Petruška 7, 
Visockis ir šliužas po 2 ir Karla 1. 
Geriausiai žaidė Merūnas ir Pet- 

i ruška. šiose žiemos varžybose, ku
riose dalyvavo septynios koman
dos, Taurui atiteko šešta vieta.

Tą pačią dieną Vytis laimėjo 
prieš estų Estonia, kartu pademo
nstruodamas gražų krepšinio žai
dimą. Pavojingiausi varžovo krep
šiniui buvo Kitas, Gurskis ir Py
ragius, tuo tarpu kai tvirtas mū
siškių gynimas varžovo puolikams 
neleido pasireikšti.

Vytis — Polonia, 6:2
Rugsėjo 12 d. per pusfinalines 

rungtynes dėl Pozza Cup, Vyčio 
futbolo komanda smarkiai sumu
šė aršiąją lenkų futbolo komandą 
Polonia. Esant puikiam orui šias 
rungtynes stebėjo keli tūkstančiai 
žiūrovų. Rungtynių pirmosios mi
nutės prasidėjo su Kito įvarčiu; 
netrukus dėl mažo sužeidimo Ki
tas turėjo laikinai apleisti aikštę, 
į kurią netrukus sugrįžo vėl ir su
darė Petruškai puikią progą įkir
sti įvartį. Dar neįpusėjus pirmojo 
kėlinio Kitą ištiko ta pati nelaimė, 
ir vėl žaidėjai kurį laiką žaidžia 
be jo. Lenkai apšaudė kelis kartus 
mūsų vartus, tačiau apdairus gyni- 
kas — Sadauskas ir vartininkas 
Karsteds pavojus likviduoja. Kren
ta ir trečias įvartis, kai Armonas 
gražiai pasiunčia sviedinį Saba
liauskui, kuris nukreipia jį į len
kų vartus. Prieš kėlinio pabaigą į 
aikštę sugrįžo Kitas. Per antrojo 
kėlinio žaidimą po laimėtų keturių 
įvarčių mūsiškiams kiek atleidus 
gynimą, lenkai laimėjo du įvarčiu, 
tačiau ir Armonas su Kitu dar pri
dėjo po vieną įvartį. Geriausiai 
sužaidė Kitas, Sadauskas, Lange- 
vičius, Sidabras ir Armonas; ge
rai žaidė ir Petruška, pirmą kartą 
atėjęs žaisti iš jaunių komandos, 
įvarčius laimėjo: Kitas su Armonu 
po 2 ir Petruška su Sabaliausku 
po 1. šių rungtynių žaisti Lange- 
vičius buvo atvykęs specialiai iš 
Iron Knob, S. A.9 Rugsėjo 5 d. Adelaidėje žai
dė Australijos rinktinė prieš Kini
jos rinktinę ir laimėjo rungtynes 
5:0 įvarčių santykiu.
• Rugsėjo 8 d. Pietų Austra

lijos rinktinė su mūsiškiu Kitu 
centre sužaidė lygiomis su Kinijos 
futbolo rinktine 2:2 santykiu. Ge
rai pasirodė Kitas.

Edas.

į ENGLISH & į 
(FOREIGN BOOK S

SHOP į
SYDNEY: 28 Martin Place 5

(Ground Floor) į 
BRISBANE: AMP Lane į 

(Off Edwards Street) 5 
į Mūsų knygynuose galite £ I pasinaudoti didžiausiu pasi- £ 

rinkimu geriausių ir naujau- S 
siu KNYGŲ įvairiomis kalbo- £ 
mis: anglų vokiečių, rusų, £ 
prancūzų, lenkų ir visomis £ 

kitomis kalbomis. į

Toks pat pasirinkimas ir £ 
įvairių ŽURNALŲ. Reika- £ 
laukite mūsų katalogų. į 

Jau pradėjo veikti ir LIE- 5 
TUVIŠKŲ KNYGŲ SKY- £ 
RIUS. Reikalaukite KATA- £ 
LOGŲ. į

GYVENDAMAS BE MŪSŲ 
PASTOGĖS GYVENI PO ATVI
RU DANGUM.

RADIO PROGRAMME 
“FOR NEW 

AUSTRALIANS”
BROADCAST BY THE AUSTRA

LIAN BROADCASTING 
COMMISSION.

(A) Very easy lessons 
1 — 26.

“Listen to the Radio and Learn 
English quickly.”

EASY LESSON NUMBER 14. 
SATURDAY, 3RD, OCTOBER, 

1953.
Paul is learning English! He ia 

having an English lesson......”
PAUL: I have no pennies — I 

have — I have.
I have ten shillings.
I have twenty shillings.
Then you have a pound.
Yes, I have a pound, but I have 
no pennies.
I have six pennies. You can have 
these pennies....... Now you can
telephone.
I cannot post my letters. I have 
no stamps.
John has a car, but he has no 
petrol.
He has....... She has.,., it has...

EASY LESSON NUMBER 15. 
SATURDAY, 10TH OCTOBER, 

1953.
In this lesson Paul learns the 

words “large” and “small”, 
“big” and “little”.

JOHN: I’ll make the fire, Mary. 
I’m good at making fires.
Here’s the newspaper. I’ll put all 
the paper.... then wood... We’ll 
have a big fire. Brrr! It’s coldl 

PAUL: What is “big”?
JOHN: Big? “We’H have a big 

fire”?
PAUL: Yes.
JOHN: Oh, “big” means “lar

ge”. We’ll have a large fire, or 
we’ll have a big fire.

PAUL: I see. A large box of 
chocolates or a big box of choco
lates ?

MARY: Yes, and “small” is “lit
tle”.........

EASY LESSON NUMBER 16. 
SATURDAY, 17TH OCTOBER, 

1958.
Paul goes to an Australian farm 

and he learns the difference bet
ween: I work... I am working...

JOHN: Mary is feeding the 
chickens now...
Yes, listen! She is feeding the 
chickens now...
She feeds the chickens every day.

MARY: Yes, I feed the chick
ens every day. I like -this job!

JOHN: Bill works very hard...
MARY: Paul goes to work every 

day...
JOHN: And I go to work every 

day too... We all work hard. 
Well, Paul? Understand?

PAUL: Yes, John. I think I un
derstand. I go and you go and 
we go and they go to work every 
day... BUT he goes, she goes and 
it goes every day.

EASY LESSON NUMBER 17. 
SATURDAY, 24TH OCTOBER, 

1958:
In this lesson Paul learns to say 

the date...
JOHN: When is your birthday, 

Paul?
PAUL: My birthday is in Aug

ust — twenty August.
JOHN: On the twentieth of Au

gust.
PAUL: Yes my birthday is on 

the twentieth of August.
JOHN: Is that right? Yes, 

that’s right.
PAUL: When is your birthday?
JOHN: In February. On the 

fourteenth of February.
PAUL: Olga’s birthday is on 

Christmas Eve... What is the 
first of January?

JOHN: The first of January is 
New Years’s Day, and Anzac Day 
is on the 25th of April.
“January is the first month”. 
“December is the twelfth month”. 
“The first of January, is the first 
day of the year”.
“The thirty-first of December is 
the last day of the year.”

EASY LESSON NUMBER 18. 
SATURDAY, 31ST. OCTOBER, 

1953.
Listen carefully to this... It’s 

new, but it isn’t hard...
PAUL; “Isn’t” ■— there it is 

again! Mary, you say: “Isn’t that 
right, John?” “Isn’t” must be “is 
not”, but how must I use it?

MARY: It works like this, Paul 
... “That is not right”. We can 
say: That’s not right., or: That 
isn’t right..
That’s not my car.
That isn’t my car.
Isn’t that my car?
Yes. that’s my car.
Olga’s not blonde.
Olga isn’t blonde.
Isn’t Olga blonde?
No, Olga’s dark.

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