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KARIUOMENES 
DIENA

Lapkričio 23 d. sueina trisdešimt 
keturi metai, kaip ką tik susifor
mavęs Nepriklausomos Lietuvos 
ministerių kupinėtas paskeioe savo 
nutarimą organizuoti Krašto Ap
saugos Ministeriją ir Lietuvos 
kariuomenę. Tą pačią dieną jau 
buvo išteistas musų Kariuomenes 
įsakymas N r. 1. Anuomet, kai šis 
istorinis aktas buvo skelbiamas, 
Lietuva gyveno klaikios nežinios, 
ir pavojų dienas. Kraštui grėsė is 
yi$ų pusių pražūtis. Vimiuje ooi 
ševikai sKOlbč Lietuvą sovietine 
respublika, gi visame krašte siau 
toj,o padrikusios disciplinos vokie 
cių armijos daliniai. Vadėtis buvo 
tokia, kad ir optimistai praaejo 
sampiotauti, jog tik steoūkiai ot 
gan isiaikyti neseniai paskelbtą 
sietuvos isepriklausomyoę.

Nuostabiai greitai susiorganizavę 
pirmieji Lietuvos kariuomenes ua 
liniai Kaip UK ir įgyvendino tą 
stebuklą. Vargingiausiomis sąi> • 
gomis susiformavusi Lietuvos 
Kariuomene apgynė ir išsaugojo 
Lietuvos Nepriklausomybę ir įga
lino lietuvių tautą atKurti ir sus 
tiprinti Lietuvos valstybę.

Kai kraštui mūsų kariuomenės 
dėka buvo .patikrintas saugumas, 
toji pati kariuomenė per visą 
tolimesnį Nepriklausomos Lietu
vos gyvavimo laiką ir toliau sau 
gojo Lietuvos valstybes interesus.

Pasaulinio masto įvykių srovėje 
ir gigantiškų gerai organizuotų 
jėgų santykyje Antrojo Pasaulinio 
Kuro pirmaisiais metais Lietuvos 
kariuomenei nebebuvo lemta ir juo 
labiau nebebuvo įmanoma apginti 
ir išsaugoti Lietuvos nepriklau
somybę. tačiau abiejų okupacijų 
metais mūsų kariuomenės idėja 
tebebuvo gaji visų gyventojų 
siuogsmuose ir kiekvienas lietuvis 
gerai jautė ir suprato, kad Lietu
vos nepriklausomybės atstatymas 
niekumet nebus įmanomas ©e gink
luotų Krašto pajėgų. Vienokia ar 
Kitokia lorma mūsų kariuomene 
ouvo bandoma, atgaivinu abiejų 
okupacijų metais ir abu sic bandy
mai pareikalavo nemaža aukų.

Kai Antram Pasauliniam Karui 
besibaigiant Lietuvą vėl užliejo 
raudonasis potvynis, krašte vėl 
atgijo, tikriau pasakius, vėl toliau 
reiškėsi Lietuvos kariuomenės 
idėja partizaninės organizacijos 
formoje.

Prie naujų sąlygų prisitaikiusi 
Lietuvos kariuomenės — gink
luotų pajėgų idėja tebėra gyva ir 
šiandie. Partizanų būriai veikia 
Lietuvos miškuose po šiai dienai, 
daugelyje vietų vadovaujami tų 
pačių Lietuvos kariuomenės kari
ninkų, kurie garbingai nešė joje 
sargybą anais laisvės laikais. 
Generolo Pečiulionio, pulkininko 
Butkevičiaus ir kitų garbingų 
mūsų kariuomenės karininkų var
dai giliu gedulu papildo šimtų ir 
tūkstančių buvusių mūsų kariuo
menės viršilų, puskarininkių ir 
eilinių kareivių sąrašus žuvusių už 
Lietuvos laisvės idėją pastaraisiais 
vergijos metais neapsakomai sun
kioje partizaninėje kovoje.

Tinkamas mūsų kariuomenės 
reikšmės ir jos idėjų supratimas 
turi būti gyvas mūsų širdyse, ko
kiame pasaulio krašte mes bebūtu
me. Niekumet nenutolkime nuo tos 
minties, kad būsimoje Lietuvos 
išlaisvinimo akcijoje Lietuvos 
kariuomenė dar kartą suvaidins 
lemianti vaidmenį.

DRAMOS UNo SCENOJE Baltijos svarba Sovietams
NEW YORKAS. — Pereito pir

madienio vakarą Jungtinių Tautų 
plenumo sesijos posėdyje ligšiolinis 
UNo generalinis sekretorius Try
gve Lie pranešė pasitraukiąs iš 
savo posto. Savo laiku bolševikų 
proteguotas ir į ši postą jų pas
tangomis įkeldintas, Trygve Lie 
per visą UNo gyvavimo laiką kūrė 
nerealią draugiškumo su Sovietų 
Rusija galimybę. Jis gaudavo 
40.000 dolerių metinės algos. Po 
septynių metų nevaisingo savo 
darbo atsistatydindamas, Trygve 
Lie pareiškė, kad jo pasitraukimas 
gali labiau suartinti Rytus su 
Vakarais. Kai Trygve Lie nuo 
susijaudinimo lūžtančiu balsu 
skelbė šį savo atsistatydinimą, 
Sovietų Rusijos atstovas Višinskis 
plačiai ironiškai šypsojos, o lais
vojo pasaulio atstovai klausėsi 
šios politinės dramos netekę žado.

Tos pačios savaitės ketvirtadienį 
UNo scenoje įvyko dar viena 
drama, kai iš savo buto 12 aukšto 
per langą iššoko ir užsimušė UNo 
Juridinio Departamento viršinin
kas Abraham Feller. Neseniai 
Abraham Feller buvo klausinė
jamas JAV Senato Vidaus Sau
gumo Komisijos valdininkų. At- 
sistatydinusis Trygve Lie pareiškė, 
kad Abraham F. Buvęs didelis ir 
ištikimas amerikietis, kurio mirtis 
esanti žiaurus smūgis ir nepatai
somas nuostolis Jungtinėms Tau
toms. Tuo tarpu American Asso
ciated Press paskelbė kai kurių

VLIKas pasmerkė Sniečkų
ELTA. — Ryšium su okupuo

toje Lietuvoje šeimininkaujančios 
komunistų partijos pirmojo sekre
toriaus Sniečkaus pareiškimu, pa
darytu Maskvoje vykusio SSSR 
komunistų partijos kongreso metu, 
VLIKo Pirmininko pavoduotojas 
Dr. P. Karvelis žodyje, tartame 
pavergtoje tėvynėje ir laisvajame 
pasaulyje esantiems tautiečiams 
per Amerikos Baisa, pareiškė:

1) 1940-ais metais Sovietams 
okupuojant Lietuvą, Sniečkus 
buvo tarp tų labai negausingų as
menų, kurie perdėm perėjo į oku
pantų tarnybą. Jis, išduodamas 
savąją tėvynę, labai aktyviai prisi
dėjo prie Lietuvos, kaip nepriklau
somos valstybės, naikinimo, talki
ninkaudamas okupantams Lietu
vą įjungti į Sovietų Sąjungą.

2) Sniečkus buvo okupantų at
sigabentas ir pastatytas pirmuoju 
Saugumo Departamento virši
ninku. Jis 40-jų metų liepos mė
nesį savom rankom įvykdė rinkti
nių Lietuvos vyrų areštus, atiduo
damas juos nežmoniškiems kan
kinimams ir žudymams. Dėl to jis 
ir pramintas Lietuvos budeliu.

SOSTO ĮPĖDINIS, princas 
Charles, busimasis Didžiosios Bri
tanijos Imperijos karalius, per. 
savaitę susilaukė ketverių metų 
amžiaus.

V. VOKIETIJA TEIKS Izraelio 
žydams ginklus pagal pasirašytą 
su Izraelio valstybe atsisteisimo 
sutartį. Vokiečiai atsilygins Izrae
liui už žydų kančias ir nuostolius, 
suteiktus jiems hitlerinės Vokieti
jos. Egiptas buvo reikalavęs Vo
kietiją tokios sutarties nepasi
rašyti. Arabų Lyga nutarė imtis 
prieš V. Vokietiją ekonominio 
boikoto. . į 

Abraham F. draugų tvirtinimus, 
kad nusižudėlis buvęs artimas 
draugas Algero Hisso, kuris šiuo 
metu sėdi kalėjime už veiksmus, 
susijusius su jo komunistinėmis 
aspiracijomis. Dėl tos pačios 
draugystės su Hissu 1948 m. tuo 
pačiu būdu nusižudė aukštas JAV 
Valstybės departamento pareigū
nas L. Duggan, iššokdamas iš 
16-to aukšto.

Trygve Lie ir Abraham Feller 
dramų akyvaizdoje daugis UNo 
aukštų pareigūnų pareiškė, kad jie 
atsistatydins iš savo pareigų, jei 
JAV Senato Vidaus Saugumo Ko
misija toliau vykdys investigaciją 
amerikiečių UNo įstaigos tarnau
tojų tarpe. Daugis tų tarnautojų 
teigia, kad toji Senato vykdoma 
investigacija esanti pravedame 
nepadoriu būdu.

•DU SENATORIAI, JAV Tei
sinės Komisijos nariai, pareiškė, 
kad į UNo įstaigą Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse yra susimetę 
nemaža šnipų ir sabotažo vykdy
tojų. Pasak tųdviejų senatorių 
UNo vyriausioji būstinė turėtų 
būti iškelta iš Amerikos, jei UNo 
neišsilaisvins iš tų šnipų ir ken
kėjų.

JAV GENEROLAS Bradley, 
vyr. kariuomenės štabo viršinin
kas, pareiškė, kad pasaulis turi 
klausytis su įtariant Sovietų Rusi
jos "sirenų dąipd*T apie taiką, kol 
Rusija neįrodys’ savo nuoširdumo.

3) Sniečkus yra tiesioginis kal
tininkas tų masinių deportacijų, 
kurios vyko Lietuvoje, ypač 
1941-ais metais birželio mėnesį, 
kada dešimtimis tūkstančių nekal
ti vaikai, moterys, seneliai ir vyrai 
buvo prievarta sugrūdami, pikčiau 
kaip gyvuliai, į prekinius užkaltus 
vagonus ir išgabenti priverčiamie- 
sėms darbams į Sovietų Sąjungos 
gilumą.

Sniečkus yra aiškiai kaltas 
visais genocido veiksmais ir turi 
būt atiduotas tarptautiniam teis
mui, kaip didžiausias nusikaltėlis 
žmoniškumui.

4) 1944-ais metais, antrą kartą 
Sovietams Lietuvą okupuojant, 
Sniečkus vadovavo ir tebevado
vauja lietuvių tautos naikinimui, 
tęsdamas masinių ir individualių 
deportacijų sistemą, griaudamas 
Lietuvos socialinę ir ūkinę sant
varką, ypač naikindamas Lietuvos 
ūkininkus. Jis yra atsakingas, 
kad kolchozų pavidalu Lietuvoj vėl 
įvedama dar sunkesnė baudžiava, 
negu rusai ją buvo atnešę, oku
puodami Lietuvą 1795-ais metais.

5) Sniečkus yra Lietuvai ir 
lietuvių tautai visai svetimas, savo 
tėvynėje maža gyvenęs, Kremliaus 
specialiai išauklėtas ir parengtas 
Sovietų imperialistiniams tikslams 
vykdyti.

Jo išsižadėjo net sava motina ir 
savi broliai ir seserys, atsisaky
dami pasilikti Lietuvoje antrajai 
Sovietų okupacijai 1944-ais metais 
artėjant ir pasirinkdami sunkią 
tremtinio dalį.

Turint tai visa galvoj, Sniečkus 
neturi nė mažiausios teisės kalbėti 
Lietuvos ar lietuvią tautos vardu. 
Ypač neturi teisės mesti šešėlį ir 
bandyti ardyti mūsų santykius su 
tomis valstybėmis ir tautomis, 
kurįos iš širdies nori Lietuvai 
laisvės ir nepriklausomybės. '•

ELTA. — Stokholme leidžiamas 
anglų kalba “Newsletter” Nr. 
295/296, apžvelgęs naująjį So
vietų penkmečio planą ir 19-jį 
komunistų partijos kongresą 
Maskvoje, kaip ir prancūzų “Le 
Monde”, pažymi, kad Sovietai į 
Baltijos valstybes yra šį kartą at
kreipę ypatingą dėmesį. Minima
jame plane tik viena Estija pami
nėta daugiau kaip 20 kartų. 
Tačiau “Newsletter” daro išvadą, 
kad Pabaltijo valstybėmis, ypač 
Estija, Sovietai rodo susidomėjimą 
tik kariniais sumetimais.

Iš tkro kariniai pasiruošimai 
Estijoje eina nuo pačių pirmųjų 
okupacijos dienų. Per pastaruo
sius 8 metus Estijos pajūriu 
įtaisytas ištisas karinių įtvirtinimų 
tinklas. Smarkiausiai įtvirtintos 
sritys yra aplink Taliną, Paldiskį, 
Tadkuną, Ristną, Pangą, Undvą, 
Atlą ir Sorvę. Menkesni įtvirtini
mai pastatyti Suomių įlankos 
pakraščiais. Pagilinus vandens 
kelią, dabar ten gali rodytis ir 
didieji Sovietų laivai, ypač manev-

RIMBAS IR GINKLAS valdo 
šiuo metu Pietų Afriką, — pareiškė 
Natalo universiteto profesorius 
Durant UNo Politinėje komisijoje, 
kritikuodamas Pietų Afrikos mini- 
sterio pirmininko Malano vykdomą 
baltosios rasės viešpatavimo poli
tiką. Profesorius teigė, kad ši 
prieš P. Afrikos čiabuvius nu
kreipta politika sukėlė krašte tokią 
padėtį, kad baltieji begali miegoti 
prie uždarų langinių bei užrakintų 
durų ir su ginklu po pogalviu.

600 ŽMONIŲ ŽUVO Formozoje, 
kai per. penktadienį salą nusiaubė 
viesulas-taifūnas, siekęs 115 mylių 
greičio per valandą. Apie pusan
tro. tūkstančio žmonių, liko su
žeistų.

LĖKTUVO AVARIJOJE Korė
joje žuvo 44 asmenys. Be 7 įgulos 
asmenų likusios 37 aukos buvo JAV 
kariai, kurie grįžo iš poilsio Japo
nijoje į Korėjos frontą.

rų metu.
Estijoje taip pat padidintas 

aerodromų tinklas. Per pirmąją 
okupaciją Sovietai buvo padarę 23 
aerodromus, o per antrąją juos 
padidino ir patobulino. Dabar 
Estijoje yra apie 60 aerodromų, iš 
jų 12-salose. Tuo būdu šių dienų 
Estija sudaro svarbią aviacijos 
bazę galimoj kovoj dėl Baltijos. 
Karo laivynui aprūpinti nafta 
pravestos dvi vamzdžių linijos iš 
Kohtla-Jarvės į Taliną ir Pal- 
diskį. Iš estų degamojo skalūno 
nafta perdirbama į benziną ir var
tojama aviacijai ir motorizuo
tiems daliniams. Statoma taip pat 
svarbių strateginiu atžvilgiu kelių, 
gerinama 1945 m. pradėta tiesti 
tarp Talino ir Leningrado autos
trada. Tačiau visi tie kariniai 
pasiruošimai ir įtvirtinimai, pa
vertę šių dienų Estiją svarbia karo 
laivyno ir su juo koordinuotos 
aviacijos baze, yra, kaip “News- 
leetter” pastebi, greičiau defenzy- 
vinio nei ofenzyvinio pobūdžio.

PASTAROSIOS SAVAITĖS 
būvyje pasaulio spaudoje vis dar 
labai daug rašoma apie vandenilio- 
hydrogeno bombos sprogdinimo 
bandymą Eniwetoko salyne. Tei
giama, kad sprogusi bomba visiškai 
sunaikinusi visą salą, ant kurios 
ji buvo bandyta.

JAV Atominės Energijos Ko
misija apie šį bandymą oficialiai 
kad ir pranešė, tačiau neaiškiai. 
Tačiau JAV atomo mokslininkas 
Urey mano, kad pranešime mini
mas hydr. bombos bandymas.

ŠVEICARŲ ALPINISTAI mok
slininkai kopė šiuo metu į auk
ščiausią pasaulio kalną Everestą. 
Pasiekusi 27.000 pėdų aukštį 
šveicarų mokslinė ekspedicija 
įsirengė stovyklą. Geriausias švei
carų alpinistas Raimondas Lam- 
bertas ruošėsi pasiekti pačią Eve
resto viršūnę, bet 50 metrų nedako- 
pęs nuslydo.

OPOZICIJOS VADAS dr. Evat- 
tas viešame mintinge Cronulioje 
labai aštriai puolė ir kaltino da
bartinę liberalų partijos vyriau
sybę, kad toji bloga savo paskolų 
politika paraližavo viešuosius dar
bus ir tuo būdu išugdė Australi
joje nedarbą. Evattas be kita ko 
dar pridūrė, kad pagal šių metų 
biudžetą Australijos gyventojai 
sumokės 359 milijonus svarų dau
giau mokesčių, negu jie mokėjo 
1949 m. prie darbiečių valdžios.

KRITIKUODAMAS AUSTRA
LIJOS mokyklų sąlygas, Sydnė- 
jaus architektas E. W. Andrew 
pareiškė Australijos architektų 
suvažiavime Brisbanėj, kad Aus
tralijoj esą daugiau rūpinamasi 
lenktynių arkliais, kaip mokyklų 
mokiniais.

BRITU POLITIKŲ pareiškimai 
ir jų laikysena pereitos savaitės 
būvyje parodo, kad Londone Aus
tralija vis dar tebėra laikoma ver
giško paklusnumo kolonija, o ne 
kaip savarankiškų teisių tauta, — 
pabrėžė specialaus savo straipsnio 
paantraštėje Sydnėjaus dienraštis 
“The Daily Mirror” pereito ket
virtadienio laidoje. x

MENO ŽINOVAS ir jo kritikos 
autoritetas Australijoje J. S. Mc
Donald, per. trečiadienio vakarą 
važiuodamas Toorake tramvajum, 
staiga susmuko ir mirė. Meną jis 
buvo studijavęs Londone, Pary
žiuje ir New Yorke.

LICENZIJŲ TEISMAS išdavė 
vokiečiui Dressleriui leidimą 
įrengti M t. Kembloje alaus bra
vorą.

PENKIEMS ITALAMS, kurie 
buvo kaltinami už dalyvavimą 
neteisėtoje demonstracijoje, Cen
trinis Magistratas Sydnėjuje bylą 
panaikino. Policijos atstovai 
teisme neliudijo, kad penki kalti
namieji vartojo prieš policiją 
smurtą, kaip tai buvo įvykę anų 
riaušių metu. Megistralas Hodg
son, pabrėžęs, kad kaltinamųjų 
nusikaltimas nors ir yra aiškus, 
pritaikė atitinkamo įstatymo leng
vatą, it* kaltinimą prieš kaltina
muosius nutraukė, įspėdamas ita
lus ateityje laikytis tvarkos ir 
įstatymų raidės. Kaltinamuosius 
gynė baristeris dr. Louat.
—

TEGYVUOJA IAISVA 
. LATVIJA
Artimiausia mūsų draugiškųjų 

valstybių kaimynė, to paties liki
mo dalininkė ir tremties gyvenimo 
bendrakeleivė, Latvijos tauta, 
šiandie švenčia savo Nepriklauso
mybės šventę. Tokią dieną dar 
laisvoje Lietuvoje mes iškeldavom 
brolių šventei ažymėti dvispalvę 
jų vėliavą, asistuodami ją sū sa
vąja trispalve. Vasario šešiolik
tosios proga tuo pačiu atžymėdavo 
Šį bendrą džiaugsmą ir Latvijbs 
tauta. Gyvendami laisvės dienas, 
kartu džiaugėmės savo koVų ir 
darbo laimėjimais, vienais ir tais 
pačiais metais apvainikuotais 
laisvės pergalės vainiku. Pasi
kvietę dar į glaudaus bendradar
biavimo darbą Estų tautą, laisvės 
dienomis išugdėm gražų tarptau
tinį bendradarbiavimą visokiau
siose gyveniiho srityse ir palaip
sniui siekėme dar tobulesnio, dar 
glaudesnio visų trijų Baltijos tautų 
ryšio.

Likimo panašumas Nepriklau
somybės atgavimo pastangose ir 
jos laimėjimuose lydėjo Latviją ir 
Lietuvą taip pat ir 1940 metų 
tragedijos dienomis. Tame pačiame 
kelyje, po ta pačia našta ir tą 
pačią valandą suklupo Latvių ir 
Lietuvių tautos. Tie patys vergi
jos pančiai sukaustė ir tų broliškų 
tautų žmones, tais pačiais keliais 
dalis abiejų tautų žmonių ir į 
tremtį išėjo. Gi tremtyje ir vėl tas 
pats bendras likimas —• tolygus 
išsiblaškymas penkių pasaulio kon
tinentų pasviečiais, varganai per
plaukiant tas pačias jūras-marias.

Vienodai skursta prie Baltijos 
krantų ir abiejų tautų pavergtieji, 
laukdami bendros aušros, gyven
dami tomis pačiomis viltimis, tais 
pačiais lūkesčiais.

Jau Letuvoje gražiai pradėtas 
Lietuvos-Latvijos bendradarbiavi
mas, virtęs nuoširdžia tradicija, 
vyksta ir tremtyje. Šio bendradar
biavimo prąsmė čia dar stipriau 
pajuntama, dar geriau supran
tama, nes nelaisvės vargas parodė 
abiem tautom dar ryškesnius ir 
dar praąmingesnius bendrus ke
lius, vedančius į vieną, tikslą — 
laisvę. Abi tautos gyvena tremtyje 
viena ir ta pačia mintimi — 
išsilaikyti ir sugrįsti.

Visa Australijos lietuvių ben
druomenė nuoširdžiai sveikina gar
bingą Latvijos tautą jos Nepri 
klausomybės šventės dieną Lietu
vių bendruomenė su gilia pagarba 
ir su šventu susikaupimu pagerbia 
Latvijos laisvės kovotojus, minti
mis persikeldama į gražiuosius 
Brolių Kapus, kur taip vykusiai 
yra sukurtas žuvusiųjų už Tautos 
laisvę pagerbimo kultas.

Mes tvirtai tikime abiejų tautų 
likimo bendrumu ir ta prasme, kad 
išaušusią saulėtą dieną tais pačiais 
jūrų-marių keliais grįšime kartu ir 
į savuosius namus. Grįšime kartu, 
kad laisvėje toliau gyventume su 
dar didesne broliška meile širdyse.

Tegyvuoja Latvijos tauta ir te
laimina maloningasis likimas Jos 
laisvės kovas ir bendrupsius mūsų 
kelius į gintaru nužertus Baltijos 
krantus.

J. Ž-kas.

SIAMO POLICIJA suėmė apie 
200 siamiečių, siekusių įvykdyti 
komunistinį perversmą Siamo val
stybėje. Išaiškintas komunistų 
tinklas, kuris veikė ir kariuomenės, 
policijos, valdžios ištaigų bei 
parlamento sluogsniuose. Pas 
suimtuosius rasta rusiškų ginklų.

1
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Uvakardmu, 1M0 m. MtMio 11 190 M&sų Pastogės numenu,) savo ministerial tokio tarinio pra-
d., Vokietijos užsienių reikalų nemina

INTESTACIJA - PALIKIMAS BE TESTAMENTO
Susipažinsime su teisės nuėsta-, paliktam, turtui paskirstyti kiek

iais dėl paskirstymo tokio turto, vienoje Australijos valstijoje vei-
kurį paliko asmuo vienoje ar ke
liose valstijose ir kuris mirė nepa- ' 
likdamas jokio teisėto testamento. 
Tokią teisinę turto padėtj vadin
sime intestaeija, sulietuvin
dami šiame atveju je anglišką j į1 
žodį “intestacy". Asmenį, kuris 
paliko savo turtą be testamento 
vadinsime intestatorium.

Intestaeija gali būti pilna ar da
linė. Pilna intestaeija bus tuo atve
ju, kai turtas paliekamas be jokio 
testamentinio dokumento, gi dalinė 
intestaeija — kai mirusis asmuo ' 
paliko savo turtą užrašytą testa- , 
mentu, tačiau kuri nors dalis jo . 
palikto turto tuo testamentu nėra j 
apimama. Sakysime, tautietis A, 
turėjo fibrinį namą ir £500 sutau
pą banke. Jis mirė nepalikdamas 
jokio testamento, tad šiuo atveju 
bus pilna intestaeija. Tačiau jei 
jis būtų palikęs testamentą, ku
riame tebūtų minimas tik namas, 
gi anie £500 nebūtų minimi Ūme 
testamente ir nebūtų tame testa- į 
mente jokio aptarimo dėl kito jo' 
turimo turto, tai šiuo atveju būtų
nepilna intestaeija, nes intestaeija 
tebūtų tik anų £500 svarų atžvil- ■ 
gi a. Dalinė ar pilna intestaeija 
susidaro dažnai ir tais atvejais.

kia atskiri įstatymai, kurie nusako, 
kas ir kokią intestaeinio turto dalį 
paveldėję. Įpėdiniams atitenka 
tasai intestatoriaus, mirusiojo be 
testamento, turtas, kuria lieka at
skaičius laidojimo bei palikimo 
įteisinimo išlaidas, o taip pat iš
mokėjus visas mirusiojo paliktas 
skolas bei kitokius jo piniginius 
įsipareigojimus. Tokia mirusiojo 
turto liekana yra vadinama resi
duary estate, ir tik toksai 
turtas yra paskirstomas įpėdiniams.

Intestaeinio turto paveldėjimui 
yra trys pagrindiniai atvejai:

1. Mirusis (i) palieka žmoną 
(ar vyrą) vaikais ar be 
jų;

2. Mirusis (i) nepalieka žmonos 
(ar vyro), bet palieka tik 
vaikus;

3. Mirusis (1) nepalieka nė 
žmonos (ar vyro), nė vaikų.

I. LIEKA ŽMONA AR VYRAS.
NEW SOUTH WALES valstijoj. 

Intestatoriaus (ės) paliktas turtas 
atitenka visas našlei ar našliui, kai 
nepaliekama vaikų ir kai tasai in-

kai asmuo miršta palikdamas tes
tamentą, tačiau tasai testamentas 
dėl vienokių ar kitokių priežasčių 
nebuvo pripažintas teisėtu visam 
turtui ar jo daliai Intestaeija 
atsiranda ir tokiu atveju, kai tes
tamento vykdytojas ar asmenys,
kuriems turtas testamentu užrašy- VIKTORUOS 
tas, miršta anksčiau kaip patsai

tai našly* ar našlė gauna tuos £500 
plius 8% ir po to pusę likusio in- 
tcstacinio turto, jei nėra vaikų; 
likusioji antroji pusė atitenka gimi
nėms. Jei mirusis (i) palieka ir 
vaikų, tai minimi £500 niekam 
nėra mokami, gi paliktas intesta
cinis turtas atitenka taip: našlei1 
ar našliui — vienas trečdalis, o i 
vaikams lygiomis — likusieji du' 
trečdaliai intestaeinio turto.

QUEENSLAND© valstijoje. —Į 

Našlys ar našlė gauna visą intes- 
tacinį turtą, jei jo vertė nesiekia 
£500. Bevaikė ar bevaikis našlys j 
paveldėja visą intestacinį turtą, 
jei jo vertė nesiekia £500 ir jei į 
mirusis ar mirusioji nepalieka mo
tinos, kuri yra našlė; kai turtas1 
prašoka £500, tai našlė ar našlys' 
gauna £500 ir pusę po to likusio 
turto ir jei mirusis ar mirusioji 
nepalieka našlės motinos. Jei 
mirusis vyras ar žmona palieka 
našlę motiną, našlė ar našlys gau
na pusę palikto intestaeinio turto, 
nepaisant kokia vertė to turto be
būtų. Antroji turto pusė paveldė
jama vienodo laipsnio giminių. Jei 
be našlės ar našlio lieka ir vaikų, 
tai našlė ar našlys gauna vieną 
trečdalį intestaeinio turto, o kiti 
du treečdaliai atitenka vaikams.

tęs U torius.
Kai asmuo miršta be testamento, 

tokiam jo intestaciniam turtui yra 
skiriamas administratorius. Ad
ministratorių skiria Probate Court 
—testamentų bei palikimų bylas 
tvarkąs teismas. Paprastai, ad
ministratorium skiriamas vienas 
kuris mirusiojo šeimos narių ar 
artimesnių giminių. Paikto turto 
tvarkymui minimas teismas iš
duoda administratoriui taip vadi
namus letters of admini
stration. Kol toksai adminis
tratorius esti paskiriamas, miru
siojo intestadnį turtą prižiūri 
Chief Justice ar Public 
Trustee, arba Public 
Curator, kaip tai yra Queens- 
lando valstijoje.

Intestaciniam, be testamento

testacinu turtas nesiekia daugiau 
£1000. Kai turtas yra didesnis,. 
našlė ar našlys gauna £1000 ir 
pusę likusiojo turto. Kita pusė 
paveldėjama kitų giminių, vadi
namų next of kin. Jei in- 
testatorius (ė) palieka vaikų, tai 
našlė ar našlys gauna vieną treč
dalį intestaeinio turto, o likusieji 
du trečdaliai atitenka lygiomis da
limis vaikams.

valstijoje. — Jei
nepaliekama vaikų, našlė žmona 
paveldėję visą mirusiojo turtą, jei 
jo vertė neprašoka £1000. Jei tur
to vertė prašoka šią sumą, našlė 
gauna £1000 ir po to pusę viso 
likusiojo turto. Jei miršta žmona, 
našlys vyras, jei nėra vaikų, gau
na pusę viso palikto turto. Abiem 
atvejais atlikusi antroji in tęs ta
rinio turto dalis atitenka mirusiojo 
giminėms — next of kin.

Jei Viktorijos valstybėje miršta 
vyras ar žmona ir lieka vaikai, 
tai našlė žmona ar našlys vyras 
gauna vieną tečdal) viso turto, o 
likusieji du trečdaliai intestaeinio 
turto išdalijami vaikams.

PIETŲ AUSTRALIJOS valsti
joje. — Našlys ar našle gauna 
visą intestarinį turtą, jei jo vertė 
neprašoka £500, o jei paliktai 
intestacinis turtas prašoka £500,

VAKARŲ AUSTRALUOS 
valstijoje. — Bevaikė našlė ar be
vaikis našlys paveldėja visą intes
tacinį turtą, jei tasai turtas nepra
šoka £500. Jei turtas prašoka 
£500, tai bevaikė našlė ar našlys 
gauna £500 ir pusę likusio po to 
intestaeinio turto; jei lieka ir vai
kų,' tai našlė ar našlys gauna 
vieną trečdalį intestaeinio turto, 
tuo tarpu kai kiti du trečdaliai ati
tenka vaikams lygiomis dalimis.

TASMANUOS valstijoje. — 
Našlė ar našlys paveldėja visą in
testacinį turtą, jei tasai turtas ne
prašoka £1000. Jei mirusis ar 
mirusioji nepalieka vaikų, išlikusi 
našlė ar našlys paveldėja visą 
turtą nepaisant to turto dydžio. 
Jei vaikų lieka ir intestacinis tur
tas prašoka £1000, našlė ar našlys 
gauna £1000 su 4%, o po to likusi* 
turtas taip atitenka: vienas treč
dalis našlei ar našliui ir kiti du 
trečdaliai likusiems vaikams.

J. Žukauskas.
(Tęsinys sekančiame M.P. 

numeryje)

ministerijos pasekretorius Woe r-1 
mann surašė savo ministerijos 
vadovybei tokio turinio pranešimą 
— pro memoria. —

Lietuvos ministeris (p. Škir
pa) aplankė mane šiandien pain
formuoti apie tolimesnę eigą 
pasitarimų su Sovietų Sąjunga. 
Sovietų Sąjungai iškėlus So
vietų karinių dalinių saugumo 
Lietuvoje klausimą ir jai atme
tus pasiūlymą sudaryti mišrią 
komisiją incidentams ištirti, 
Lietuvos vyriausybė savo inicia
tyva ėmėsi priemonių, kurios, 
jos nuomone, galėtų patenkinti 
Sovietų Sąjungą. Gali būti da- 
leista, kad santykiai tarp So
vietų karinių dalinių h* Lietu
vos gyventojų anksčiau buvo 
tvarkomi kiek ataitiktinai. Im
tasi varžomųjų ir kontrolės prie
monių, padaryta daug areštų, 
kratų ir t.t Patirta, kad negau
ta jokio (Sovietų) atsakymo į 
Lietuvos sugestiją pasiųsti už
sienių reikalų ministerį (p. 
Urbšį) į Maskvą. Dėl to juo 
labiau buvo nelaukta, kad ne 
užsienių reikalų ministeris, bet 
ministeris pirmininkas Merkys 
buvo pakviestas. Maskvon.

Birželio 7 d. Merkys turėjo 
pirmą pasikalbėjimą su Molo
tovu. Pastarasis padarė aštrių 
priekaištų dėl Sovietų karinių 
dalinių saugumo ir ryšium su 
tuo paminėjo labai daug atskirų 
incidentų. Molotovas ypatingai 
kietai teigė, kad Rūtajeva*. Rau
donosios Armijos karys, kuris, 
kaip lietuvių pranešime tei
giama, pats nusižudęs, buvo 
lietuvių nušautas. Jis labai 
aiškiai pareiškė savo nepasi
tenkinimą ir pabrėžė, kad Lie
tuvos vidaus reikalų ministeri
ja nepriaugusi savo paskirčiai.

Vėlivesniame birželio 9 d. 
pasikalbėjime Molotovas iškėlė 
užsienių politikos klausimus, 
kurie padidino Lietuvos baimę 
dėl tolimesnės pasikalbėjimų Į 
eigos. Molotovas teigė, kad tarp 
trijų Baltijos valstybių esama 
karinės sąjungos, ir tam pagrįs-1 
ti minėjo tų trijų kraštų gene- Į 
ratinių štabų viršininkų dažnus' 
susitikimus ir kitas Baltijos vai-. 
stybių asmenybių dažnas kon-l 
ferencijas. Merkys atsakė, kad 
neoš m s nei slaptų, nei viešų 
susitarimų, kurie galėtų laužy- į 
ti 1939 m. spalio 10 d. susitari
mo raidę ar dvasią. Tarp Bal-, 
tijos valstybių yra sena poli
tinė sutartis, bet nėra jokios

pareiškė savo norą pakviesti ' 
pasikalbėjimams užsienių rei-1 
kalų minister;. Pastarasis ; f 
Maskvą atvyko vakar po pietų. | 
Ponas Škirpa dar nėra ga\ęs | 
vėlyvesnių pranešimų. Prateko- j 
liniu požiūriu viskas vyksta la
bai mandagia forma.

Lietuvos vyriausybė dar ne- . 
Žino Sovietų Sąjungos intencijų. 
Lietuvos vyriausybė yra pusi- 
ruošusi karinių dalinių saugumo 
reikalu padaryti daugiau, nei 
iki šiol buvo padaryta. Jeigu Į 
dabar Sovietų Sąjunga statys 
didesnių politinių ar karinių 
reikalavimų, tai Lietuvos 
vyriausybė negalinti imtis at
sakomybės dėl jų priėmimo. Ligi 
šiol Lietuvos ir Vokietijos san
tykiai nebuvo diskutuoti per Į 
pasikalbėjimus užsienio politikos , 
klausimais Tačiau neabejotinai1 
laukiama, kad Sovietų Sąjunga 
taip pat iškels klausimus ir tuo 
atžvilgiu, čia aš įterpiau, kad 
Lietuvos ir Vokietijos santi- 
ktuose nėra nieko, kas Sovietų 
Sąjungai nėra žinoma, ar bent 
neturėtu būti žinoma.

Ponas Škirpa pakis u? ė, ar j 
mes nedavėm instrukcijų mūsų , 
ambasadoriui Maskvoje patiri- į 
nėti klausimą. Aš atsakiau nei- j 
gramai ir vengiau tolimesnių 
diskusijų, pastebėdamas, kad 
mūsų ambasadorius tikriausiai i 
padarys savo pranešimą.

W o • r m a n n . |
Sis dokumentas aiškiai parodo, 

kad Vokietijos vyriausybė Lietu- Į 
vai gresiančio pavojaus aki v aiz-1 
doje laikėsi labai šaltai ir pasyviai ; 
Hitlerinė vyriausybė rami-; buvo 
pasiruošusi pasitikti Lietuvos oku
pacijos įvykius, kurie turėjo iš
plaukti iš Ribbentropo- Molotovo 
susitarimų. Lygiai tokią pat lai
kyseną parodė ir Anglijos, Pran-1 
eūzijos bei JAV vyriausybės, kai 
atitinkamų Lietuvos vyriausybės 
pareigūnų buvo kreiptųsi kone tuo 
pačiu metu j tų valstybių pasiunti
nius Kaune. Tai buvo pats tra
giškiausias Lietuvai momentas, kai į 
nelaimės valandą iš visur buvo 
atsakyta bet kuri pagalba.

Pagal iš anksto numatytą ir pa
ruoštą planą birželio 15 d. Raudo
noji Armija pradėjo Lietuvos oku
pavimo veiksmus.

Vokietija atidžiai stebėjo Lietu
vos okupacijos eigą, gi atitinkami 
jos valdninkai pranešinėjo savo 
vyriausybei, kaip tos okupacijos
veiksmai vyksta. 

Birželio 16 d. Vokietijos užsienių | 
karinės sutarties. Tada Merkys reikalų ministerijos politinio aky- Į

šią naktį 2 vai. atsilankęs 
Lietuvos ministeris pranešė, 
kad jugal pranešimą telefonu 
iš Eitkūnų ; rezidentas Smetona, 
adjutanto ir savo šeimos narių 
lydimas, o taip pat generolas 
Rastaikis (dokumente klaidingu 
pavardė; greičiausiai turėta 
galvoj gen. Musteikis. — Red.) 
(Sovietų atmestas mmuterio 
pirmininko vietai užimti) ir jo 
brolis pulkininkas Rastaikis, 
drauge su žmonomis atvyko į 
Eitkūnus. Toliau ministeris 
pranešė, kad galimas daiktas, 
kad tam tikras kitų Lietuvos 
žymių asmenų skaičius yr.i prie 
Vokietijos-Lietuvos sienos ir kad 
jie norėtų įžengti Vokietijon. 
Kai kurie iš jų atsirastų pavo
juje, jei patektų į rusų rankas. 
Ministeris prašė paliepti Vokie
tijos pasienio įstaigoms tuos as
menis įsileisti į Vokietiją. Nak
tį budėjęs valdininkas pasiūlė 
tuo pačiu reikalu dar kartą už
klausti rytą.

Valstybės pasek re t ori o Woer- 
manno pavestas, prašau nuro
dyti, kaip traktuoti Lietuvos 
ministerio prašymą. Klausimas 
kyla ypatingai dėl įsileidimo 
buv. vidaus reikalų ministerio 
Skučo ir buv. Saugumo Depar 
tamento direktoriaus Povilaičio 
(Powelaitis), kurie pagal So
vietų ultimatumo I-jį punktą 
turėtų būti teisiami. Povilaitis, 
dėl kurio įsileidimo jau gautas 
užklausimas teletipu, lojaliai 
bendradarbiavo su vokiečių įs
taigomis kovojant su lenkų in
trigomis.

Politinių reikalų skyrius, 
Nakų budįs pareigūnas Wrick. 

Ta pačią dieną Vokietijos vyr. 
kariuomenės vadovybės atstovas 
von K easel kreipėsi į užsienių rei
kalų minis'.<ri ją:

Vyriausioji Kariuomenės Va
dovybė 0KW) (Pik. von Gel
derm praneša gavęs ia k0»* . 
tražv.dgyboš įstaigos Karaliau
čiuje >į pranešimą:

šią naktį apie 3 vai. preziden
tas Smetona su šeima ir palydo
vais jierėjo per žaliąją sieną. 
Jis davęs įsakymą Lietuvos 
kariuomenės daliniams Mari
jampolėje ir Tauragėje kauty
nių aprangoj peržengti sieną į 
Vokietiją.

Vyr. Kariuomenės Vadovybė 
prašo nurodyti, kurios akcijos 
imtis, jei Lietuvos kariuomenės 
daliniai, kuri*, matyt, dar nėra 
atvykę, norėtų pereiti sieną.

Von Kessel.
(.Bus daugiau)

V. Žemkalnis.

Dailininko T. Zikaro 1-oji paroda Australijoje
L.K.F. Australijos Apygarda,' 

norėdama supažindinti Melbour
ne lietuvių visuomenę su mūsų 
dailininkų kūryba, jų pasišven
timu ir pastangomis nugalėti juos 
slegiančią australišką aplinką, 
(slegiančią ta prasme, jog jie ma
terialinių aplinkybių yra priversti 
dirbti tokius darbus, kurie neturi 
nieko bendro su jų pašaukimu) ir 
laisvalaikiais nesudėjus rankų, sa 
viltim siekti tai, kas praktiškai 
atrodo visai neįmanoma, ypač to
kiame krašte, kur mus priglaudu- 
sieji šeimininkai pačiais bjauriau
siais šmeižtais ir melais (“Polici
ja baiminasi i migrant ų“, “The 
Herald1*, š-m. IX. 24 d.) tengiasi 
palaužti mus ir paskandinti nevil
tyje, kreipėsi šį kartą į Teisutį Zi
karą, pragiedrinti savo kūriniais 
mūsų apsiniaukusią padangę.

Skulptorius Zikaras tuoj atai- 
ibpė, visu savo jaunuolišku en
tuziazmu pritardamas parodą 
suorganizuoti. Ir, štai, šiandieną, 
lapkričio 2-ją, Claytone įvyko, 
sakyčiau nė kiek neperdėdamas, 
grožio šventė. Susirinko mūsų tau
tiečių nemažas būrelis, kuris god
žiai domėjosi menu.

Teisutis Zikaras yra mūsų seno
sios kartos didžiojo dailininko Juo
zapo Zikaro sūnus ir mokinys. 
Jisai gimė Panevėžy 1922 m. 1944

m. baigė Kauno Meno Mokyklos 
skulptūros skyrių. Tėvas akade
miškai mokė ir auklėjo savo Tei
sutį, griežtai dabodamas klasiš
kojo meno taisyklių ir krypties. Jis 
skrupulingai sekė kiekvieną indi
vidualų sūnaus pasireiškimą ir 
visu savo autoritetu stengėsi sūnui 
įkvėpti precizišką akademinės 
kūrybos dvasią.

Būta toje senojo Zikaro discipli
noj ir geros pusės: jis išmokė savo 
sūnų meistriškai apvaldyti įran
kius ir medžiagą. Griežtai disci
plinuotomis akademinėmis studijo
mis išmokė žmogaus anatomijos, 
taip būtinai reikalingo skulptoriui 
mokslo, išmokė ne tik mylėti Lie- ’ 
tuvos gamtą, bet ir ją vaizduoti j 
plastikos mene. Visa tai sudarė' 
puikų pagrindą jaunojo Zikaro 
meniškam pajėgumui bręsti.

Ne kartą kildavo didžiausių 
ginčų tarp senosios ir jaunosios 
kartos, ginčų, kurie nusitęsdavo 
kartais kone iki aušros.

Jaunasis Zikaras ėmė ieškoti 
molyje m vien tik klasikinės tobu
lybės formoje, jb bandė molyje iš
reikšti žmogaus mintis, išgyveni 
mus, kaip to atsiekdavo skulptū
ros meistrai. Zikaras žavisi klasi
kiniu Michelangelo (1457-ISO) 
Dovydu, bet jį žavi ir stebina 
skulptūros pažanga išraiškoje to

paties Dovydo, tik jau Bemini 
(1598-1660) kūrinyje, kuriame iš
reikštas Dovydo koncentruotas 
mąstymas ir dinamiškas kūnas, 
pasiruošęs veiksmui. Toji dinamika 
skulptūroje taip smarkiai veikė 
jaunąjį menininką, jog jo pojūčiai 
ėmė jau gana anksti reikštis jo 
akademinėse studijose. Visa tai la
bai neramino tėvą. Ir kai kartą atė
jęs tėvas pamatė sūnaus, jo many
mu, pražūtingas pastangas, jis su
pyko, spiovė ir su triukšmu ir grą- 
sinimais, trenkdamas durimis išėjo. 
Tas įvykis smarkiai paveikė jau
nąjį skulptorių, ir jis nutarė žūt 
būt Įrodyti tėvui savo pažiūrų į 
skulptūros meną tvirtumą. J rodyti 
tai, kas buvo neįmanoma senam 
užsispyrėliui įrodyti. Bet jaunasis 
savo užsispyrimu prilygo senajam, 
ir gajų gale tėvas pripažino, jog 
Teisutis yra teisus, nors čia pat 
pridūrė, kad tokiais eksperimentais 
jam yra per anksti užsiimti, ir kad 
tokie bandymai gali privesti skulp
torių prie katastrofos. Atseit, se
nasis skulptorius galvojo, kad 
eiliniam skulptoriui klasikinis ke
lia* yra saugesnis. Jis gerai nusi
manė, kad latrai reikštis gali tik 
ypatingų gabumų žmonės. Jb buvo 
įsitikinęs, kad klasika yra būtina 
forma, visiems privaloma ir vi
siems saugi. Senis nusimanė, kad

su vidutinišku talentu iš laisvo 
formų traktavimo tik vienas žings
nis į vulgarumą ir profanaciją.

Pažinojau ir aš senąjį Zikarą ir 
žinau, kad jb nebuvo aklai užsi
spyręs klasikas, žinojo, jog ne 
kiekvienam duota Dievo dovana 
laisvai reikštis. Fatališkas likimas 
nedavė mūsų didžiam dailininkui 
įsitikinti, kad jo sūnus yra labai 
duosnial apdovanotas ta Dieviš
kąja kibirkštim.

Antraisiais mokyklos metais Tei-, 
sutis Zikaras pateko į skulptoriaus | 
Pundriaus klasę. Jis buvo labai 
apsivylęs, kai modernusis Pundrius 
pamojo į Zikaro darinis ranka ir 
jam privačiai pasakė, kad imtųsi 
kokio kito amato, kad niekad iš jo 
skulptorius nebus. Tas posakis 
žiauriai paveikė Zikarą, pristabdė 
jo entuziazmą. Tačiau vėliau tėvo 
h* dail. Košubos įtakoje vėl ėmė 
su didžiausiu užsidegimu dirbti.

Jaunąjį Zikarą nepaprastai 
veikė Rodin, o ypatingai Bordel. 
kurio žmogus kūryboje reiškėsi 
dmamiškiau ir įtikinamiau, pana
šiai, kaip kad buvo anksčiau su 
Michelangelo ir Bemini Dovydai*. 
Nepaprastai didelio įspūdžio darė 
į Zikarą Bordello skulptūra “Ado 
mas Mickevičius”. Malonus buvo 
Zikarui ir Majolb, savo ramia, 
sintetine kompozicija

1943 ra. buvo ruošiamasi meno 
parodai Kaune. UMD^-jos pirmi
ninkas dail Staneika, užėjęs pa* 
senį Zikarą, atkreipė ypatingą dė
mesį į simbolinę figūrėlę “Mote

riškė su linais” (molyje) «n-*l 
raginti senį būtinai šį eksponatą 
duoti parodai. Pasirodė, Jog tai 
būta jaunojo Zikaro kūrinio. Figū
rėlė pateko menininkų parodon, ir 
tada Teisutis Zikaras pirmą kartą 
pasirodė vokiečių prislėgtai, bet 
dar gyvai Lietuvos kultūrinei 
vbuomenci.

Freiburge b< mokytojaudamas ir 
pat* dar studijuoja, dirba ir savaip 
įvertina kaip pagyrimas, taip ir 
papeikimus. Pats save kontre ! 
liuoja. tiria, ir savo mažoj studijoj Į 
sukuria jau ir ne vieną origina’ų 
kur irų. Šalia realistinių portretų, 
(Dambrauskaitės ir kt.) jaunas, 
skulptorius imasi simbolinių temų, 
kas, reikia pripažinti, nėra leng
vas dalykas: neprityrusiam, jau 
nam skulptoriui yra lengva įsivelti, 
į šabloniškas nuvalkiotas forma.-. 
Tačiau TJL ir čia įrodė savo nepa-1 
prastus kūrybinius sugebėjimus, j 
Jau 1947 m. jb sukūrė “Jūratę” ir 1 
“Taikos siekimą”. Abi šios skulp- : 
turo*, šalia kitų gerų T.Z. kūrinių 
susilaukė ypatingo įvertinimo kaip 
pačios mūsų visuomenės, taip ir švi 
timų žmonių, kurie su ypatingu su-, 
sidomėjimu lankė mūsų menininkų 
parodas Hanau. Freiburge (Vokie
tijoj) ir New Yorke (JAV 1949). 
Tab laikai* T.Z. kompozicijoje dar 
stipriai jaučiama jo mokytojų įta
ka. Ypatingai tas jaučiama “Ži
burių” premijuotame kūriny “Tai
kos siekimas”. (Palyginkite su 
Košubos “Egle, žalčių karaliene”). į 
Zikaro idėja šiame kūriny labai i

graži: mergų.tės žvilgsnis iangmt 
ir bekdiąs sparnelius paukštelę 
jos rankose lyg taikos pasiuntiny! 
pas Visaga’į. Apačioj kova; žmo
nija deda pastangas nuversti rytų 
galiūno mabkę. Tačiau kompozi
ciniai veikalas dar nėra subrendę*: 
mintys palaidos, nesurištos į dar
nią visumų. Kovos momentas 
neišryškintas, nesijaučia reikia
mos įtampos. Du elementai šalia 
vienas kito nesurišti ir gaii būti 
traktuojami kaip visai atskiri mo
tyvai.

“Jūratė” jau stipriau sukompo
nuota, nors irgi ne be trūkumų: 
galvos padėtu kiek varginanti. 
Tačiau abu šie kūriniai žiūrovui 
teikia giedrios nuotaikos ir džiaugs
mo. O tai ir yra svarbiausia.

Iš kitų T .Z. darbų tenka atžy
mėti dvi terrakotos: “Po kryžiu
mi” ir “Liūdesys”, šiuose kūri
niuose matome menininką naujų 
kelių beieškanti. Paprastomb 
skulptūros formomb bandoou iš
reikšti žmogaus pojūčiai. Nuotai
kinga, įdomu, tačiau ir čia dar 
jaučiamas neišbaigtumas. Norė
tųsi kiek pabarti menininką, kad 
per anksti ištraukė savo karinius 
iš studijos. Kaip vienoj, taip ir 
kitoj kompozicijoj per daug sulie
tos rankos su kūnu, o ypatingai 
“Liūdesy“ galvos ir kairės rankoa 
visiškas suliejimas į vieną maaę 
atrodo dirbtinu, sukaustyta*. Jau 
kitų metų (1949) etiudas “Gimi
mas” (balta terrs kotą) yra ir for-

(Nukelta į 4-tą pusi.)
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ACTIVITIES OF LITHUANIAN DIPLOMATS DO YOU KNOW THAT YOU CAN LEARN 
ENGLISH FREE?

During the conference was re
viewed the situation in Soviet- 
occupied Lithuania and internat
ional events so far as they con
cern Lithuania’s activities abroad 
and the liberation of Lithuania in 
general. Problems of Lithuania’s 
diplomacy concerning Lithuania’s 
future, the safeguard of its citi
zens abroad, and the restoration of 
Lithuania’s sovereignty rights 
were equally deliberated.

The conference stated that the 
unity which always constituted the 
basis of our diplomatic activity 
and united the members of the 
diplomatic and consular represen
tatives, especially after the USSR 
aggression against Lithuania, re
mains equally solid and chiefly 
manifests itself in regard to the 
living continuity of the Lithuanian 
State.

The participants deliberated on 
all matters presented to them by 
other legations and consulates as 
well as by Lithuanian conference 
(proposed by the groups in New 
York and London), matters per

Bede, Istvan, Hungarian. Social į 
Democrat. Minister to Great Brit
ain 46-48. March 48.

Kovacs, Inre. Sec’-Gen., Nation
al Peasant Party, 45-48. Fled 
Hungary 47.

Nagy, Ference, Hungarian. 
Prime Minister 46-47. Fled 
Switzerland 47.

Pfeiffer, Zoltan, Hungarian. 
Leader, Hungarian Independence 
Party. Fled Hungary Nov. 47.

Fabisiak, Zygmunt, Pole. Con
sul in Chicago. Aug. 52.

Halberstadt, David, Pole. Com
mercial Counselor, Cairo. Feb. 52.

Zaleski, Stefan. Legation, Co
penhagen. Feb. 48.

Yankar, Dimitri, Bulgarian. 
Consul in Turkey. Feb. 52.

Barancovics^ J., Hungarian. 
Head ..of Democratic People’s Party 
and Catholic journalist. 49.

Filderman, Wilhelm, Rumanian. 
President, General Jewih Council 
44-48. 48.

Dolupchiev, Nicolus. Minister to 
London. March 48.

CONFERENCE 
ON EDGE

To get a keen edge on a razor 
blade is one of the production 
problems which the Communists in 
Poland seem unable to solve. Pre
viously, these articles were import
ed from Sweden and the West. On 
April 19, "Dziennik Baltycki” 
(Gdynia) described a conference 
for the improvement of M Polonia” 
razor blades:

*‘Colleagues,’ began the chair
man, *by their shape, material and 
packing, our products have the de
ceptive appearance of razor blades. 
Unfortunately they have become a 
laughing stock. Our blunt blades 
have become the target of sharp 
witticisms for even the bluntest 
humorists. The barbers bless us, 
because more and more people who 
used to shave themselves at one 
time, but who have become short 
of free space for new scars on their 
faces, are seeking professional ser
vice. . . . Mothers use our razor 
blades as toys for their children 
without fear of injury. The pencil 
sharpener factory has rejected our 
offer to deliver blades, maintain
ing that they would be of no use 
because pencils are made of hart 
wood. The situation is getting 
serious. The surplus stock of razor 
blades Is increasing daily.’

"One of the conference members 
proposed that the trademark 
should be scratched from the 
blades, to which the chairman re
plied, ’That would be of no use. 
When a customer feels the edge of 
our blades, he. will know they are 
ours.’ A junior member of the 
conference suggested that "we give 
to customers who buy 10 of our 
blades, one genuine blade as a 
bonus.’" -

SENIOR LITHUANIAN DIPLOMATS MEET IN 
LONDON TO COORDINATE AND TO 
CONSOLIDATE THEIR ACTIVITIES

THE ‘HON. STASYS LAZORAITIS, LITHUANIAN DIPLOMATIC 
CHIEF, AND THE LITHUANIAN ENVOYS — THE HON. B. K. 
BALUTIS, MINISTER IN LONDON, AND THE HON. P. 
ZADEIKIS, MINISTER IN WASHINGTON — MET IN LONDON 
FROM JUNE 26 TO JULY 7, 1952, AND CONFERRED ON 
CURRENT QUESTIONS PERTAINING TO LITHUANIA’S 
DIPLOMATIC AND CONSULAR SERVICE.

taining to the Council of Lithua
nia Minor and to the European 
Movement, collaboration with free 
representatives of Soviet-occupied 
nations, support of Diepholz Col
lege, the extension of Lithuania’s 
representatives abroad, the im
provement of getting information 
as well as better use of it, citizen
ship and passport matters, etc.

The members of the conference 
decided to meet with other diplo
mats of the Baltic States present 
in London at that time in a com
mon conference and participated in 
it by deliberating on questions 
concerning all three States.FUGITIVES FROM COMMUNISM

JOURNALISTS
Duchacek, Ivo, Czech. Journa

list; member of Parliament; Chair
man, Parliamentary Committee on 
Foreign Affairs. March 48.

Peroutka, Ferdinand, Czech. 
Outstanding journalist; press chief 
to President Benes; editor of 
Pritomnost, Lidowe Noviny. April 
48.

Vesti, Josip, Albanian. Press 
Attache, Rome. Dec. 49.

Mikes, Imre, Rumanian. Journa
list, Press Attache, Paris. De
fected between 47-49.

RELIGIOUS LEADERS AND 
EDUCATORS

Ondrak, J., Czech. Benedictine 
Abbot. Prior Oct. 51.

Randsdorf, Emil, Czech. Presi
dent of Student Body, Charles 
University. March 48.

Kot, Stanislaw, Pole. University | 
professor. Amb. to Italy. 47. |

Karasz, Arthur, Hungarian. 
Member, National Peasant Party, 
banker and economist; Prof, of 
Financial Policy, Budapest. After 
48.

Ivanovici, Martinian, Rumanian. 
Priest of Rumanian Orthodox 
Church, Paris 46-48. Feb. 48.

Manuila, Sabin, D'r., Rumanian. 
Prof., Social Assistance Institute, 
Bucharest. 47.

Leu, Vasile, Rumanian. Rector, 
Parcul Jainu Church, Bucharest. 
Escaped to Yugoslavia. 48.

Crihau, Anton, Hungarian. Pro
fessor, Agric. Faculty. 48 via Yugo
slavia.

Varga, Bela, Rumanian, Cath
olic Priest. President National 
Assembly, 46-47. June 47.

ARTISTS
Szell, George, Czech. Orchestra 

conductor; pianist. Prior Oct. 51.
Kubelik, Rafael, Czech. Orches

tra conductor. Prior Oct. 51.
MILITARY FIGURES

Ambrus, Jan, Gen., Slovak. 
Member of Parliament; Military 
Expert; aviator. April 48.

Liska, Alois, Lt.-General, Czech 
Military Institutes and Academies. 
July 48.

Hasal, Antonin, General, Czech. 
Deputy Chief of Staff; Presiden
tial Aide. Prior July 48.

Kasneci, Lefter, Lt.-Col., Alba
nian. Political Commissar of Se
curity Forces of 2nd Div. Army. 
Sept. 49.

Ingr, Sergei, General, Czech. 
Commander Czech forces in UK 
during war. March 48.

How did they escape? The So
viet government has gone to almost 
unbelievable extremes to prevent 
people from escaping. Especially 
is this true in the dividing line 
between eastern and western Eu
rope. Here, the Kremlin built up 
a fortified border region resem
bling, in fact, the name applied to 
it, Iron Curtain. The areas touch
ing the western borders of the 
satellite countries have been turn
ed into heavily armored no-man’e 
land where all movements are

They appreciated with gratitude 
the sympathy of Great Britain, 
the United States of America, and 
other Western countries accorded 
Lithuania in her hard struggle 
for freedom and independence.

The Lithuanian Ministers heart
ily greet their nation in occupied 
Lithuania and all those compa
triots who regardless of sacrifices 
labor to restore Lithuania’s free
dom and to uphold the spirit of the 
Lihuanian. They reverently re
member all their countrymen de
ported by the Soviet to concentra
tion camps who suffer for Lithua
nia’s cause and thus prove our 

nation’s will to shake off the 
foreign yoke and to live in an at
mosphere of freedom and democ
racy.

Participants of the conference 
direct their sincere words of greet
ings to Lithuanians abroad and to 
their organizations who support 
the nations’ aspiration to recover 
freedom and who labor in the pub
lic and cultural field. They hope 
that Lithuanians abroad by fol
lowing the traditional roads along 
which they always marched in 
unity in hours of hardship, will 
also find means at present to unite 
in harmony all forces for patriotic 
activity, as the danger that threat
ens Lihuania demands.

Finally, Lithuanian Ministers by 
taking into consideration the de
velopment of the international 
situation state their belief that the 
Lithuanian nation will put into 
effect its right and determination 
to restore the independence of the 
Lithuanian Republic.

closely controlled. Well equipped 
border police stand guard day and 
night along all border points, 
assisted in their grim patrol by 
barbed wire, watch towers, mines, 
electrical devices and watch dogs.

In spite of these precautions, 
however, the stream of persons 
willing to risk death to find free
dom continues. Border defences in 
all satellite countries are being 
tightened daily according to direc
tives from Moscow; most recently 
the west has witnessed the closing 
of the frontier between east and 
west Germany which precipitated 
the flight westward of tens of 
thousands of east Germans.

The methods of escape used by 
the refugees vary; often they are 
spectacular. In 1951, world at
tention was focused on a Russian 
man and wife who arrived at Teh
ran after a hazardous trip by foot 
across the Turkestan steppes, past 
the Soviet border guards, and 
into Afghanistan. They made 
their escape after leaping from a 
train en route to a Caspian Sea 
resort, taking with them only a 
small lunch to avoid suspicion on 
the train.

In February, 1952, six Czechs 
made a dash for freedom into 
Bavaria after fording the Morava 
River in an amphibious jeep they 
had acquired in Slovakia. Am
bushed by communist border 
guards as their craft approached 
the Austrian shore, they were 
able to leap to freedom losing, how
ever, all of the personal posses
sions they carried with them.

In June, 1952, two Czech pilots 
landed their light plane at Tullin 
Airport near Vienna and request
ed political asylum after a flight 
from Brno.

In August, 1952, a Rumanian 
athlete "forgetfully” made a long- 
planned break for freedom in Hel
sinki, outwitting the communist 
agents who had followed his every 
move during the Olympics.

In August, 1951, several mem
bers of the crew of the Polish 
minesweeper HG-11 locked their 
officers in the ship’s mess and 
directed their vessel into a free 
port.

Why did they flee? The fact 
that these untold thousands of 
refugees have chosen to leave their 
native countries rather than re
main under communism is an in
dictment of the system which even 
Soviet Russia has not attempted 
to refute. Still trapped in these 
countries are the large maw of 
farmers, workers, tradesmen and 
professional people who remain 
behind. Intimidated by strict 
controls they manage, consciously 
or unconsciously, to resist the re
gime, they react against demands 
made upon them by their govern
ments by means of the slowdown, 
absenteeism, calculated under-pro
duction, or simply by walking off 
their jobs. To what extent com
munist production requirements 
are being defied may be judged by

the available press reports. The 
Hungarian paper "Szabad Nep” 
reported this summer that the 
Iskaszentgyorgy Mine was being 
worked by only 50 of the 600 
workers who had volunteered to 
go into the pits earlier this 
spring. The other 550 men, at 
considerable risk to themselves 
and their families, had violated the 
labor code by quitting the mine 
without authorization.

In the fields of the satellite 
countries the situation was the 
same; completion of the harvest 
seriously threatened by absentee
ism on the part of the workers. 
Hungary’s "Szabad Ifjusak” re
ported that on June 16, for in
stance, only 60 out of 100 men 
turned up for work on one collec
tive farm. ‘'Szabad Nep” on July 
10 openly admitted that "proceed
ings have been started everywhere 
against the kulaks who sabotage 
the harvest.” To combat absentee
ism and the so-called "sabotage,” 
communist authorities went so far 
as to station armed soldiers in 
many rural areas to enforce har
vest work.

j The people of the enslaved 
countries continue to resist com
munism. Naturally, most of them 
do not dare display out and out 
subversion. Their apathy on the 
job resulting in underproduction 
is an indication of their true 
feelings. Apathy follows close on 
the heels of communism wherever 
it goes. That it is widespread in 
all of the communist puppet states 
is clear from editorials which al
most frantically exhort the work
ers to increase production. In 
1951, Moscow made a move to im
prove the situation in Bulgaria by 
despatching the Stakhanovite tex
tile worker, Alexander Ghoutkin, 
to inspire textile workers to new 
heights of production. At the 
Maritza plant, where he visited 
and worked, both workers and ma
chinery soon showed signs of 
strain. At the end of his cam
paign, the paper, "Rabotnichesko 
Delo,” could report only that the 
Soviet methods of work had in
creased the revolutions of the 
power looms from 160 to 162 
revolutions per minute.

Unless workers are given the 
proper incentive, no amount of 
instruction or encouragement can 
make them produce. The Soviet 
operated "joint stock companies* 
are particularly demoralizing. 
Workers in enterprises connected 
with the joint-stock companies 
realize that their country, much 
less themselves personally, are not 
getting the profits and goods they 
rightfully deserve. The extent to 
which satellite countries are being 
milked by the Soviet Union is 
seen in a report published in "Sza
bad Nep," the Hungarian party 
newspaper, on June 5, 1952. Ac
cording to this newspaper, 50% 
of all bauxite mined, as well as 
aluminium products, are turned 
over to the Soviet Union. Sov-

The Department of Education 
offers you three ways of learn
ing English:—
1. -—FREE EVENING CLASSES

There are free Evening Classes 
in many country towns and in most 
Sydney suburbs. If you want to 
find out details about these 
Classes, write to the address below 
and we shall inform you where 
the nearest Class is.
2. —FREE LESSONS BY POST

If there is no Class near where 
you live, or if you cannot go to the 
Class for any reason, you can still 
learn English. The Department of 
Education will send you lessons by 
post. These are printed lessons 
containing a reading part and an 
exercise part. You send the exer
cises to a trained teacher who will 
correct them and teach you by post. 
Many of the Correspondence 
Teachers speak a number of Euro

EVERYDAY LIFE
The Soviet propaganda keeps 

reiterating stories about the free, 
happy, and cultured life of the 
Soviet citizens. However, at the 
same time the Soviet newspaper 
meant for home circulation abound 
with complaints eloquently describ
ing the reverse of the medal. We 
quote from Rahva Haal, the organ 
of the CC of the Estonian CP.

The correspondent of Rahva 
Haal, E. Seppius writes (No. 137, 
1952) from the well-known seaside 
resort Parnu where at present the 
summer season should be at its 
height that at the Public Bathing 
House No. 1 serving the majority 
of the inhabitants of the town the 
water supply is frequently short 
as the pumps are out of order. 
The hot water showers of the 
bathing house have not been work
ing for a long time. Long ago it 
was decided to enlarge the water 
tanks, but that decision has stayed 
on paper to this day. In the entire 
own there is only one laundry 
which is far from sufficient and 
where the laundering is done bad
ly; the pace is stepped up in 
order to fulfil the plan, but the 
cleanness of the objects laundered 
by the laundry is decidedly unsat
isfactory. As bad is the work of 
the dry-cleaning establishment 
which frequently spoils the suits 
of the customers. There is no ex
press repair shop for clothes and 
footwear in the town. There is 
only one workshop producing child
ren’s clothes. Some hairdressers’ 
establishments can be found, but 
there one has to wait for a long 

Rom, a joint Soviet-Rumanian 
company in Rumania is managed 
by Soviet officers who, according 
to experts on the subject, are de
frauding Rumania by feeding half 
the profits back to the USSR. 
Such practices as these easily ac
count for the apathy, bitterness 
and resentment which is demor
alizing workers in all satellite 
countries.

Dominating the mass of the 
people in all Soviet controlled 
countries is an extremely small 
layer of the population, the local 
party bosses. Representing not 
more than 10% of the total popu
lation, these are the party faithful 
who blindly follow instructions 
from Moscow and are fanatic in 
their faith. The majority, how
ever, are nothing more than cor
rupt self-seekers who are finding 
in communism material rewards 
fo their unquestioning loyalty. As 
a class, this top hierarchy is hate# 
and feared and leads an uncom
fortable, cloistered existence apart 
from the rest of the population.

These two classes, the exploited 
and the exploiters, are components 
of the society which1 is character
istic of all modern communism 
states. This explains why their 
citizens are willing to risk even 
their lives to escape from such 
conditions. More would escape if 
Soviet methods of controls were 
even slightly relaxed. The refugee, 
as a social phenomenon, will not 
disappear until the source of his 
trouble is corrected.—U.S.I.S.

pean languages so that they can 
help you in your language diffi
culties. If you want the Postal 
Course, write to the address below.

3.—FREE RADIO LESSONS
You can also learn by radio. 

There are special broadcasts for 
New Australians on Station 2BL 
every Saturday at 12.45 pan., and 
every Sunday morning at 7.45 a.m. 
The Department of Education will 
send you a booklet that you can 
read while you listen to the broad
casts. If you want to receive the 
Radio Booklet every month, write 
to the address below. 
REMEMBER, LEARN ENGLISH

FREE
Write to:—

The Officer-in-Charge, 
University Branch Office, 
Department of Education, 
University Grounds, 
Sydney, N.S.W.

time one’s turn, "as the hairdres
sers frequently manage their pri
vate affairs during the^working 
hours . . .!”

The same correspondent wrote 
in Rahva Haal of May 30 (No. 127) 
that the workers of the town havę 
started to clean up the streets 
and squares of the town, to clear 
the rubble, to put the children’s 
parks in order, to clean the sand 
on the beach, etc., all in the form 
of "public works,” i.e., in their 
free time and without remunera
tion; however, a few days later 
(Rahva Haal No. 130, June 3, 
1952) he had to admit that order 
in the town is still unsatisfactory 
—the sand on the beaches is dirty, 
there are no benches in the parks 
and the parks themselves are 
rather disorderly, etc. At the same 
time the summer season is at its 
height, guests having arrived from 
Kazakhstan, Turkmenia, etc.

Leading articles of the pąpers 
(viz. Rahva Haal of June 11, .1952) 
are making efforts to. eliminate 
shortcomings but: the Kantre-dis
trict in the town of,Viljandi still 
lacks a public bath, although it 
was promised long ago: to build 
it; neither has the district, apy 
water supply.. The Mustla town 
hospital is being repaired for. the 
last two years and nobody, can 
say when the work will be fin
ished. The house of culture at 
Poltsamaa is in the same state.

According to the raion news
paper Sotsialistik Kula (The So
cialist Village), the village soviets 
of the Rose raion have not done 
their duty towards the schools— 
fuel has not been carted and, the 
chairmen of the Village soviets 
say that the schools have to pro
vide for themselves and the teach
ers to take care of heir lodgings 
and fuel. x '

With regard to the grandiose 
projects of enriching the lakes 
with fish we are told by Rahva 
Haal (No. 131, June 4, 1952) that 
actually fish-breeding is carried 
on in rivers with unsuitable water 
and in unsuitable lakes where the 
implanted fish die quickly. Never
theless the written reports show 
considerable success.

"In winter we receive, plenty of 
multi-colored cotton fabrics and in 
summer woollen materials,” a shop 
manager from Suure-Jaani com
plains in the same issue of the 
paper.

The railway board has issued a 
time-table according to which the 
Tallinn-Parnu express train does 
not stop at the Tori station but at 
the Toosi station which lies 15 
kilometres from Tori (Rahva Haal 
of May 31, 1952) and is small and 
unimportant while Tori is a rural 
centre.

Narva building trust was sched
ule! to build 4500 sq. metres of 
housing space for the textile mill 
"Kreenholmi Manufaktuur” in the 
fourth quarter of 1951 but actu
ally did not build even one sq. 
metres (Rahva Haal No. 124, May 
27, 1952). '

The Estonian toilers lead a 
happy and cultured life indeed.
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SKELBIMAS

Dailininko T. Zikaro l oji paroda Australijoje
(Atkelta iš 2-ro pusi1.)4 «. \

PRANEŠAME AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ VISUOMENĖS ŽI
NIAI, KAD NUO Š.M. LAPKRI
ČIO 20 D. PLSS AUSTRALIJOS 
RAJONO SKAUČIŲ SESERIJA 
SKELBIA LIETUVIŠKOS SPAU
DOS VAJŲ-KONKURSĄ.

PLATINAMA SEKANTI 
SPAUDA:

"SKAUTŲ AIDAS”, “MŪSŲ 
VYTIS”, “MŪSŲ PASTOGĖ”, 
“AUSTRALIJOS LIETUVIS”.

VISI LIETUVIAI MALONIAI 
PRAŠOMI NEATSISAKYTI PA

M. Pastogės 187 Nr. išspausdin
tas tūlo, Bendruomenės Tarno 
slapyvardžiu pasirašytas, straips
nis, kuriame autorius apgailestau
ja, kad savo idealizmų pamiršo 
Vokietijoj, kažkurios tremtinių 
stovyklos R. Kryžiaus sandėlyje. 
Gaila, nes kaip pats autorius pri
sipažįsta, Australijoj panašaus 
pobūdžio sandėlių neatrado ir 
prarastų atsargų (turiu galvoj 
idealizmų) jau nebeturi iš ko papil
dyti. Bet yra patirta, kad jei 
žmogus nustoja kurio nors iš savo 
pojūčių, tuomet žymiai sustiprėja 
likusieji, kas dalinai papildo pra
rastąjį. Iš rašinio atrodo, kad 
panašus veiksmas yra įvykęs ir su 
straipsnio autorium. Praradus 
idealizmų, pas jį išryškėjo pagie
žos jausmas, atmieštas geroka fak
tų iškraipymo doza, prieš visus 
tuos, kurie savojo idealizmo dar 
galutinai neišbarstė ilgose kelio
nėse, bei nepaliko pelyti įvairių 
sandėlių pakampėse, bet, nors jo 
likučius, atsivežė net ligi Australi
jos krantų ir,.tų likučių skatinami, 
tuoj griebėsi kultūrinio ar meninio 
darbo dirbti. Negalima būtų pasa
kyti, kad norint nebūtų įmanoma 
ir jų darbuose surasti tamsesnių 
dėmių. Gal kai kur ir asmeniš
kumo ar partinės giesmelės gaida 
pasigirdo, bet tai dovanotina, nes 
tik tas neklysta, kas nieko nedirba.

Bet straipsnio autorius į visą 
reikalų pažvelgė pro dvigubus 
akinius ir pamatė tai, ko iš tikrųjų 
nėra ir, jo žodžiais tariant, — 
“Yla iš maišo išlindo”. Iškėlęs į 
padanges lietuvę, kaip moterį ir 
motinų (su kuo pilnai sutinku), 
užsisėdo ant girdėtų ir nepatikrin
tų gandų arkliuko ir pradėjo juo 
jodinėti nuo intelektualų veiklos 
prie menininkų ir atvirkščiai; su
sargdino juos visus apmokamojo 
vėžio liga ir, nedrįsdamas šviesoje 
parodyti savo tikrojo vardo, pasi
slėpė nieko nepasakančio “Ben
druomenės Tarno'” slapyvardžio 
šešėlyje.

Straipsnyje skaitome: “Prakti
kuojamas keletos menininkų su
gaišto laiko apmokėjimas yra ne 
visai suprantamas . . . Turime 
visų eilę pavyzdžių, kad tasai taip 
labai reikalingas menininkas bū
tinai turi dirbti šeštadieniais, sek
madieniais ar viršvalandžius kaip 
tik tuo metu, kada jis yra labai 
prašomas dalyvauti bendruomenės 
parengime. Pasėkoje-5 svarai už 
pasirodymų reikalų sutvarko. 
Norisi paklausti ...”

Tikrai, norisi paklausti: “Quo 
vadis, mielas B. Tarne? Iš kur 
paimti šie “faktai” ir ko siekiama 
panašaus pobūdžio rašiniais? Beh- 
druomeninio darbo našumui ir 
savitarpiniam sugyvenimui tas 
tikrai nepadės. Blogai, kada yra

REMTI SKAUČIŲ DARBĄ.
BE TO, VIENETŲ VADOVĖS, 

KURIOS DAR NEUŽSIREGIS- 
TRAVUSIOS AUSTRALIJOS 
RAJONO SESERIJOJE, PRA
ŠOMOS, GALIMAI SKUBIAU, 
ATSILIEPTI ŠIUO ADRESU: E. 
LAURINAITIENĖ, 170 BARCOM 
AVE., DARLINGHURST, SYD
NEY, N.S.W.

PLSS Skaučių Seseri
jos Spaudos Ryšininkė 
Australijoje.

“ŠVIESOS” SAMBŪRIO 
PASKAITA

Lapkričio 22 d., šeštadieni, Mil- 
son’s Point salėje, 12-14 Ennis 
Rd., Milson’s Point, kariuomenės 
šventės proga įvyksta Sambūrio 
parengimas, kurio metu V. Sau
dargas skaitys paskaitų “Kariuo
menės įtaka Lietuvos ūkiniame ir 
politiniame gyvenime”.

Susidomėję šia paskaita kvie
čiami apsilankyti. Pradžia punk
tualiai 6 vai. vak. Po paskaitos — 

1 diskusijos ir kavutė.

ATSAKYMAS BENDRUOMENĖS TARNUI DĖL STRAIPSNIO 
“MELBOURNE BEGYVENANT”

pamirštama, kad sugebėjimo ką 
nors parašyti dovana nėra duota 
vien tik tam, kad pilti paplavas 
kitiems į veidų, o pačiam prisiimti 
pranašo vaidmenį ir Brazdžionio 
žodžiais šaukti — “Kviečiu aš 
tautų, G.P.U. užguitų ...”

Tokiomis priemonėmis “pakly
dusių j ųi” į dorų kelių neatveši, bet 
savo sųžinę apsunkinsi dar ta nuo
dėme, kad, tam visiškai neturė
damas teisės, mėgini sugriauti visa 
tai, kas, kelerių metų bėgyje buvo 
kitų idealistų po šapelį sunešiota 
ir sukrauta ant visuomeninės ar 
meninės veiklos aukuro.

“Išprausęs” intelektualus bei 
menininkus, autorius pasiž valgo 
ir kas vyksta bažnyčioje, tikriau 
tariant, susirūpina, kur dingo ne
buvusios rinkliavos metu “surink
tos” aukos . . . čia reikalas labai 
paprastas: kadangi specialios rink
liavos Soc. Globos Moterų D-jai 
bažnyčioje nebuvo daroma, tokiu 
būdu ir aukų minėtoji šalpos 
organizacija nėra gavusi ir jokių 
pretenzijų dėl to nekelia.

Baigiant dar norėtųsi autoriaus 
paklausti: Prieteliau, jei drįsai 
išeiti į viešumų tokiais gražiais ir 
drąsiais žodžiais ir duoti “tikrus 
faktus”, kodėl neišdrįsai pasisakyti 
ir savo tikrojo vardo? Kuriam 
tikslui, drįsus įmesti akmenį į kai
myno kiemą, pačiam slėptis už 
tvoros?

V . B o s i k i s .

MŪSŲ PASTOGĖS
REDAKTORIUI

Jūsų laikraštyje Nr. 187 Ben
druomenės Tarno straipsnyje 
“Melbourne Begyvenant” tilpo 
žinia, klaidingai supinanti Socia
linės Globos Moterų {Draugijos ir 
bažnytinių rinkliavų ribas. Straip
snio autorius buvo prašytas klaidą 
atitaisyti, bet iki šiol jam to nepa
darius, prašome Jūsų laikraštyje 
paskelbti:

Soc. Globos Moterų D-ja, tik 
įsikūrusi, kreipėsi į vietos kleboną, 
prašydama iš bažnyčioje daromų 
rinkliavų skirti jos darbo pradžiai 
(ligonių lankymo bei administra
cinėms išlaidoms padengti) atitin
kamų kiekį lėšų, pažymėdama, kad 
ateityje savo uždaviniams vykdyti 
D-ja lėšas prasimanys rinkliavų 
bei parengimų keliu. Buvo gautas 
pranešimas, kad Soc. Globos 
Moterų D-jai tiems reikalams yra 
skirta £10. Soc. GI. Mot. D-ja 
jokių kitų pretenzijų į Melbourne 
lietuvių bažnyčioje renkamus pini
gus nėra turėjusi. Dar organiza
cinėje stadijoje D-jos iniciatorės 
buvo painformuotos, o š.m. lap
kričio 9 d. vietos bažnytiniame 
laikraštėlyje klebonas skelbia ir 
visuomenei, kad: — “Bažnyčia yra 
nepriklausoma institucija ir jo

kiom pasauliečių organizacijom- 
savo aukų neskiria. Jeigu ji kam 
skiria pagalbų, tai skiria savo var
du ir nuožiūra, o ne kurios organi
zacijos vardu”. —

Reiškiame Jums pagarbų:
J). Šimankevičienė, 
L. Civinskienė — 
Soc. Globos Moterų K-tas.

Melbournas,
1952 m. lapkričio 13 d.

REDAKCIJOS PASTABA:
Tai yra visiškai natūralu lai

kraštiniame darbe, jei tūlas kores
pondentas ar bendradarbis savo 
pranešime nušviečia kurį nors 
faktų daugiau ar mažiau klaidingai 
bei nepilnai. Tokiu atveju nuo 
seniai yra priimtas kultūringas 
būdas pasitaikiusiai klaidai ati-‘ 
taisyti, būtent: — paliestasis, 
asmuo, įstaga ar kuri organizacija 
pasiunčia to laikraščio redakcijai 
atitinkamų laiškų, kuriuo prašo 
klaidą atitaisyti. Laikraštis tokį 
atiaisymų įdeda; čia pat dažnai 
redaktorius dar prideda savo 
apgailestavimo žodį ir tokiu būdu 
kultūringų žmonių tarpe mažas 
nesusipratimas yra laikomas baig
tu.

Kun. Pr. Vaseris pasirinko kitų 
kelių. Paliestas Mūsų Pastogės 
straipsnyje "Melbourne begyve
nant”, kun. Pr. Vaseris nesikreipė 
į mūsų laikraščio redakcijų dėl 
atitaisymo, tačiau panaudojo tą 
progų apšaukti Mūsų Pastogę savo 
bažnytiniame lapelyje kaip ke
liančių “klaidinančius gandus”.

Mūsų Pastogės Redakcija apgai
lestauja kiekvieno savo bendradar
bio įveltą klaidą. Nežinodama ir 
neturėdama galimybės patikrinti 
faktų, kurie dažnai vienaip ir kitaip 
gali būti aiškinami įmantrių vietos 
santykių raizgynėje, dėl straipsnio 
"Melbourne begyvenant” šiame 
puslapyje pateikia‘net du atitaisy
mus — atsakymus. Lygiai taip pat 
Mūsų Pastogės Redakcija apgailes
tauja kun. Pr. Vasario pasirinktų 
bendradarbiavimo su lietuviška 
spauda būdų, čia pat Mūsų Pas
togės Redakcija pareiškia gilų 
savo įsitikinimų, kad kun. Pr. 
Vaseris ateityje panašiais atvejais 
menkaverčius nesusipratimus spręs 
pagal lietuviams priimtinus prin
cipus.

Šalia- dviejų atitaisymų pridur
dama šias savo mintis, Mūšų 
Pastogės Redakcija atsiprašo savo 
mielus skaitjrtojus dėl to, kad, 
užuot pateikus naudingesnės ir 
įdomesnės medžiagos, Redakcijai 
teko šiais visais atitaisymais eik
voti taip brangių mūsų laikraščio 
skilčių vietų.

Visų suinteresuotų ir paliestų 
asmenų atžvilgiu savo pareigų at
likusi, Mūsų Pastogės Redakcija 
šį visą klausimą laiko baigtu. 

mos ir kompozicijos atžvilgiu daug 
tobulesnis. Zikaro skulptūra žavė-; 
josi ypatingai prancūzai, kurie ne 
vienų jo;kūrinį nusipirko ir išsive
žė į Prancūzijos salionus. įvertino 
jaunąjį Zikarą ir vyresnieji jo ko
legos, ir jau 1947 m. mes matome 
jį Lietuvių Dailės Instituto nariu.

Tiek trumpai apie Zikarą iš Eu
ropos. Dabar^ atpylęs kontraktą 
Australijoje, T.Z. dirba fabrike 
tekindamas kažkokias metalines 
plokšteles. Australams, matomai, 
skulptoriai dar nėra reikalingi.

Tačiau reikia stebėtis ir didžiuo
tis, kad Lietuvos meno atžalynas 
Australijoje nepalūžęs, priešingai 
— rankų nenuleisdamas kuria su 
didžiausiu entuziazmu, su nepa
prastai stipria viltim į Lietuvos 
rytojų.

Taip ir Zikaras dirba, tai skar
diniame sandėliuke su primityviais 
instrumentais, tai vėliau, sąlygom

B U D Ė K I M E !
Štai, leidimas PAN-PACIFIC 

JAMBOREE gautas. Buvusieji 
sunkumai nugalėti, bet iš materia
linės pusės — ne. Nustatytas 
mokestis turi būti iš anksto įmo
kėtas, kitaip negalės dalyvauti nei 
reprezentacinis vienetas iš 10 
skautų.

Nuo Jūsų, Mieli Tautiečiai, pri
klausys Trispalvės iškėlimas 
PAN-PACIFIC JAMBOREE.

Laukiame Jūsų paramos, kaip 
jau anksčiau pranešėme. Aukos 
siunčiamos:

Alg. Bučinskas,
82 Flinders Street,
DARLINGHURST, N.S.W.

Syd nejaus Skautų 
Vietininkija.

IR VĖL PER VANDENYNUS 
Syd nėjus. — Mūsų bendruo

menės eilės vėl praretėjo, kai per. 
pirmadienį į Jungtines Amerikos 
Valstybes išvyko pas savo gimines 
V. Barkus, ligšiol gyvenęs Mel
bourne. Australijoje jis išbuvo 
apie 3‘ metus. — vm.

NEPAMIRŠO VOKIETIJOJE 
LIKUSIŲJŲ

Sale. — Vietos ALB Apylin
kės vadovybė sėkmingai baigė 
pagalbos likusiems Vokietijoje 
vajų. Lietuvių čia nedaug tegyve
nama, tačiau iš viso surinkta 23 
vienetai daiktų ir £5 pinigais. 
Pinigais aukojo: A. Bikuličius £4 
ir A. Eskirtas £1. Drabužius — 
daiktus suaukojo: A. žemaitis, A. 
Bikulčius, A. Eskirtas, J. Butaus- 
kas ir V. žižys. Suaukoti daiktai 
jau išsiųsti Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui.

LANKYSIS V. ŽEMKALNIS
Geelongas. — Lapkričio 22

d. į Geelongą atvyksta Kultūros 
Fondo Australijos Apygardos pir
mininkas V. Žemkalnis. Jis skaitys 
čia paskaitą apie prof. Kolupailą ir 
jo darbus. Ta proga vietos K;F. 
ir ALB Apylinkės valdybos ruošia 
ir kariuomenės šventės minėjimą 
su menine dalimi. Po oficialiosios 
dalies bus šokiai. Paskaita-minė- 
jimas įvyks St. Mary mažojoje 
salėje. Pradžia — 6 vai.

Ronis.

- NAMAI“ MŪRINIAI IR MEDINIAI, O taip pat;; 
; VISOKIŲ RŪŠIŲ BIZNIAI PARDAVIMUI MEL-!'
■ Bourne ir visose melbourno apylinkėse.;*
! geromis išsimokėjimo sąlygomis. į
į MES FINANSUOJAME! jj
■ Kreiptis: 10-11 vai. ryto ir 7-8 vai. vakare. ' ,

T. I. TURNBULL į 
į REAL ESTATE AND BUSINESS AGENT? 
f ' 59 ’ Wellington Street, WINDSOR, MELBOURNE. į
į (Netoli ST. KILDA JUNCTION). 1 <
L Phone LA 1611.. ’
C., KALBAME LIETUVIŠKAI! J
C-Z./AWAV/AV.1.Y.V.WAW,V.WAV.W/MV.V*
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M. FIORELLI Pty. Ltd.
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106-118 Commonwealth Street. Sydney
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kiek pagerėjus, įsitaiso sau “luxus”; riniu 
studijų įstiklintoje verandoje vos 
4x8 pėdų dydžio. Bet išsitenka ir 
dirba, štai, neperseniausiai paą 
kažkokį akmentašį surado porą 
aprūdijusių instrumentų akmens 
skulptūrai dirbti. Kokia laimė! Du
specialūs kaltai, akmuo . . . Da
bar tai malonu dirbti — akmenį 
tašyti . . . "Praregės akmuo!”

Zikaras dabar kitoks, nei Frei- 
burge. Jis atmeta teatralumą, 
pozavimų; vengia to neramumo, 
kuriuo gyvenamasis laikotarpis 
taip smarkiai persunktas. Kaip 
jisai pats pasisako: “Savo dar
buose aš bandau išreikšti vidujinę 
nuotaiką paprastomis priemonėmis. 
Mano figūros yra užsidariusios 
savyje”.

Parodoje (Claytone, š.m. lapkri
čio 2 d.) išstatyta nemažas skai
čius puikių etiudų, aktų, išpildytų 
grafitu, sangvinu ir tušu, ir skulp
tūros kūriniai gipse, molyje, me
tale ir akmenyje. Ne Australijoje 
padaryti darbai pateikti fotografi
jose.

Yra kas pažiūrėti, yra kuo ir 
pasidžiaugti.

Sūnaus biustas lyg ir pabrėžia 
Zikaro klasikinės technikos meis
triškumų. Ramus, mielas vaiko 
veidukas, traktuojamas išbaigta 
realistinę forma, kontrastiška 
visiem kitiem išstatytiem kūriniam.

Iš visų darbų, kurių svarbesnieji 
yra “Kompozicija”, “Piešinys” 
(sangvinas), Moteriškė su smar
kiai palenkta galva, beveik gulin
sią ant peties, “Reliefai” (stambi 
moters kūno kompozicija gipse), 
ypatingai mari krito į akis:

1. “Smūtkelis” —r. sena ir numy
lėta, tradicinė mūsų tautos tema, 
traktuojama visai naujoviškai. Iš
tęstas liemuo, su ištęstu kaklu 
ir galva, atemta į dešiniosios ran
kos delną, padėtas ant visai trumpų 
kojų. Teoretiškai trisiška dispo
zicija, o tikrumoje įtikinančiai 
monumentalus pastatas, pastatyas 
ant tvirtų, įtikinančių pamatų, šis 
smūtkelis įspūdingas ir neužmir
štamas.

2. “Veidas” — jaučiamas netie
sioginio figūros žvilgsnio kontak
tas. Formos atžvilgiu reiktų pri
vengti fono plokštumos pasikarto
jimo: barzda turėtų būti kitokia 
forma tik ne plakščia) patrak- 
tuota.

3. “Sėdinti moteris” (gipsas) — 
tokių paplūdimy yra labai daug, 
šita moteris, su tokiom /'neklasiš- 
kom formom” taip pat yra žmogus, 
kuris myli gyvenimą, gamtą, kuris 
sugeba ir artimam padėti ir kil
nius darbus atlikti. Grožis slepiasi 
ne vien tik Apolone ar Veneroje. 

Kompozicija stipri, traktavimas | 
ramus, natūralus, tik dešinioji ko
ja netvarkoj ir norėtųsi, kad būtų 
chirurgiškai pataisyta.

“Klūpinčia mergaitė” trak
tuočiau kaip “modernųjį klasiciz
mą” — tai ištęsta antikinė vaza 
net su ausele (kasele). Meninin
kas ištempęs mergaitės kūną kone 
į stygą, nė per krislelį neprarado 
proporcingumo. Gali gėrėtis kū-

visai nepastebėdamas, jog 
mergaitė ištempta beveik trigubai. 
Tas rodo, kad Zikarui ima sektis 
realizuoti tai, ką jis jaučia: “vaiz
duoti vidujinę skulptūrą”. Tikiu, 
kad šiuo keliu eidamas, Zikaras su 
laiku suras savo visiškai originalų 
būdą vaizduoti žmogaus asmenį.

Labai vykęs bus “Kristus”. Už
manyta kompozicija yra labai 
įdomi.

"Modelis” visais atžvilgiais įti
kinantis, stiprus, logiškas ir sub
rendęs. Puikiai visą kompoziciją i 
vienumą rišanti kairioji koja at
sveria išilginį skulptūros trūkumą 
— tarytum ji būtų pusiau skelta.

Pažymėtina ir naujojo žanro- 
"Kompozicija iš metalo” — tai yra 
toji pati erdvės kompozicija, įvy
kdyta linijiškai, vielų surišimo ir 
suvirinimo pągalba. Tai yra žmo
gaus apybraiža, primenanti iš 
dalies grakščią dailininko Vaičai
čio ranką, o vietomis kruopščios 
dail. Simankevičiaus plunksnelės 
ažurus.

Turiu vilties, kad netrukus susi
pažinsime ir su šių dailininkų, taip 
pat kaip Zikaras, tebevargstančių 
"priverstiniu” darbu, kūriniais.

Dar pora žodžių apie paskutinius 
Teisučio Zikaro darbus:

"Laukimas” — toji didžioji gam
tos paslaptis, nepaprastai subtiliai 
dailininko įsijausta. Moteris su 
didžiausia meile ir viltim glaudžia 
ir saugo savo Esamų, bet dar nema
tomą Būtybę. Kompozicija papras
ta, daug pasakanti ir gražiai nutei
kianti.

“Saulės!” — šios moteriškės, 
besivartančios saulutėje, kūno pozi
cija yra visai natūrali kiekvieno 
gyvūno padėtis, stengiantis apsor- 
buoti kuo daugiau saulės spindu
lių, tų svarbiausių gyvybės nešėjų.

Į parodą atsilankė gausus būrys 
tautiečių. L.K.F. Melboumo Sky
riaus pirmininko P. Antanaičio ve
dami, parodą aplankė ir Claytono 
L.K.F. sekmadienio mokyklos mo
kiniai.

Baigdamas turiu pareikšti ne
paprastai didelį džiaugsmą, pasi
gėrėjimų ir pasididžiavimą, kad 
čia, savų tarpe, turime menininkų, 
kurie savo darbais ir pasišventimu 
kelia mūsų tautinės kultūros lygį 
tremtyje, garsina mūsų tautos rei
kalus ir sielvartus. Lai Dievas 
jiems padeda jų darbuose.

V. Žemkalnis.

dėmesio i dėmesio t
TERRA COTTA TILES !

Greitai ir palankiomis kaino
mis aprūpinu namų statytojus 
stogams dengti medžiaga — 
australiškomis degintomis čer
pėmis — terra cotta tilės.

M. Lukauskas, 64 Woniora 
Rd., Hurstvillc; Tel. LU 3154.

GERIAUSIAI APSIRENGĘ £ 
EUROPIEČIAI

dėvi kostiumus, kuriuos pagaly 
užsakymų siūva iš geriausių^ 

medžiagų
SIUVĖJAI $ 

BOFFA & BROSŽ 
38 Campbell Street, Sydney į 

(keli žingsniai nuo Tivoli į 
teatro). į

♦į* Mes garantuojame,, kad lik-X 
Žsite patenkinti ir būsite greitai# 
X aptarnauti.

Prieš pirkdami dukart pergalvokite ir įsidėmėkite, kad geriausios kokybės riiažai 
tevartota auto mašiną pigiausiai pirksite tik firmoje

F A Y S, 59 William Street, Sydney
netoli Snowy River Projektų Valdybos Rūhių.

U seikite apžiūrėti puikių mūsų našiau!
Mes maloniai ir nuoširdžiai pasitarnaujame naujakuriams ateiviams!
Lengvos išsimokėjimo sąlygos.
Rašykite mums laiškus, prašydami smulkesnių informacijų. Skambinkite mums 

Tel. MA 2298.
Pigios, ekonomiškos ir visais atžvilgiais puikios mažai tevartotos auto mašinos 

perkamos tik pas FAYS, 59 William Street, Sydney.

4


	1952-11-19-MUSU-PASTOGE_0001
	1952-11-19-MUSU-PASTOGE_0002
	1952-11-19-MUSU-PASTOGE_0003
	1952-11-19-MUSU-PASTOGE_0004

