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LAISVINIMO VEIKLAI)
VLIKo PROBLEMOMIS

Rašo S. ŽYMANTAS, 
buvęs VLIKo narys. LRS vice-pir alininkas.

Vyliausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas yra centrinis poli
tinis visuomeninis užsienio lietu
vių organas, pasiėmęs vadovavimų 
visuomeninei Lietuvos laisvinimo 
veiklai užsieny. Užsienio VLIKas 
kildina save iš Lietuvos VLIKo 
— Lietuvos rezistencijai vadova
vusio organo Krašte, susikūrusio
1943 m. vėlų rudenį. Šio sąryšio 
užsienio VLIKo su Lietuvos VLIKu 
pabrėžimas ir įrodinėjimas ar jo 
ginčijimas maža praktiškos reikš
mės teturi. VLIKas šiais metais 
minės savo dešimties metų sukak
tį. Savaime tai labai liūdna sukak 
tis, vadinasi, jau dešimts metų, 
o skaitant nuo, 1940 metų, jau try- 
liką metų, kai lietuviai kaip iš
gali kovoja dėl savo Tėvynės Lai
svės susigrąžinimo, ir niekas 
šiandien dar negali pasakyti, kiek 
metų praeis, kol jų pastangos bus 
apvainikuotos pasisekimu. Tačiau 
iš tų dešimties VLIKo gyvavimo 
metų, tik pusę metų jis vadovavo 
Lietuvos laisvinimo darbui pačia
me Krašte: 1943 m. pabaigoje ir
1944 metų pradžioje. Vėliau, 
1944-45 m. teveikė VLIKo pogrin
dinė užsienio delegatūra Vokieti
joje, ir pats VLIKas tebuvo at
kurtas užsieny 1945 m. balandžio 
mėn., ir nuo to laiko jau aštuonis 
metus teveikia užsieny. Tuo būdu 
joks užsienio VLIKo kildinimas 
iš Lietuvos VLIKo negali nuslėpti 
to fakto, kad skaitant su VLIKo 
užsienio delegatūra, užsienio VLI
Kas jau daugiau kaip devynerius 
metus veikia tik užsieny ir todėl 
faktiškai yra lietuvių eemigraci- 
nis politinis organas.

Šitą faktinąjį VLIKo emigraci
nį pobūdį buvo norima užtušuoti 
ar paneigti, tvirtinant, kad VLIK
as yra Lietuvos organas, daugiau
siai šiais sumetimais. Pirma, sa
kant, kad VLIKas yra toks orga
nas, koks buvo Lietuvoje, tam 
tikra VLIKe vyraujančioji srovė, 
kuri jame turėjo penkis atstovus, 
norėjo išvengti būtinų VLIKo pa
keitimų: faktiškai nustojusių vei
kti organizacijų eliminavimo, nau
jų organizacijų, pav., Mažosios 
Lietuvos Tarybos, įvedimo, bend
rai kalbant, būtinos plačios VLIK- 
o reformos. Kitas motyvas buvo 
pastatyti VLIKą augščiau lietu
vių emigracijos užsieny, kad jis 
būtų jos nepriklausomas ir nekon
troliuojamas, lyg kažkokia vyr. 
visos lietuvių tautos vadovybė, vy
riausybė, kuriai turėtų visi paklus
ti, vadinasi, ir Lietuvos pasiunti
niai bei visa Lietuvos valstybės 
diplomatinė tarnyba.

Šiandien jau yra visiškai aišku, 
kad VLIKas reikalingas reformų, 
kad jis, kaip ir kiekviena institu
cija, jei ji nori būti gyva, turi eiti 
su gyvenimu ir atlikti savy, reika
lingų, gyvenimo iššauktų pakei
timų. Faktiškai VLIKas buvo pa
keistas jau pačioje savo atkūrimo 
užsieny pradžioje 1945 m., po to 
įvyko ir kitų reikšmihgų pakeiti
mų: iš VLIKo išėjo veiksminga 
LF organizacija, o nesenai į VLI
Ką buvo priimtas Mažosios Lietu
vos rezistencijos atstovas. Taip 
pat jau visiškai paaiškėjo ir nebe
kelia abejonių, nors VLIKas sa
vo tendencijų dar nėra atsisakęs, 
kad Lietuvos diplomatinė tarny
ba, Lietuvos Diplomatijos Šefas 
ir Lietuvos pasiuntiniai negali 
priklausyti VLIKo.

Klausimo esmė ir svarba glūdi 
kitur, ne VLIKo kildinime iš Lie
tuvos VLIKo ar tvirtinime, kad 

VLIKas yra ne emigracinis, bet 
Lietuvos organas. Vien nuo tų 
tvirtinimų VLIKo svoris ir įtaka 
dar nepadidės, jie priklauso kitų 
dalykų.

i imliausiai, niekam neturi kil
ti abejonių, kad toks organas kaip 
VLIKas, t.y. centrinis lietuvių vi
suomeninis politinis organas užsie
ny, kuris centralizuotų Lietuvos 
laisvinimo darbą užsieny, yra bū
tinai reikalingas. Toks visuomeni
nis politinis organas, kuris kalbė
tų lietuvių užsieny vardu, visoke
riopai remtų oficialius Lietuvos 
Valstybės atstovus ir jų darbą, 
kitokią talką laisvinimo darbui or
ganizuotų.

Bet toks VLIKas neturėtų pre
tenduoti — kalbėti Lietuvos Val
stybės vardu ar būti Lietuvos or
ganu, nes ir pats VLIKo pirmi
ninkas M. Krupavičius viešai pa
reiškė, kad VLIKas yra tik iki Ky
bartų, ir yra žinoma, kad, kai tik 
sąlygos leis krašte tuoj susidarys 
vadovaujantis lietuvių politinis or
ganas. VLIKas taip pat neturėtų 
pretenduoti į Lietuvos suvereni
nių organų teisių vykdymą ir ban
dyti sau subordinuoti Lietuvos val
stybinio aparato užsieny dalį: Lie
tuvos tarnybą. Ir toks VLIKas te
gali būti vienas, ne du ar trys, 
kaip tai kai kuriose politinėse 
emigracijose yra, ir kaip pas mus 
jau pasidarė New Yorke susiorga
nizavus Lietuvos Laisvės Komite
tui.

Bet yra svarbu ir būtina, kad 
toks VLIKas būtų stiprus. O jo 
stiprumas ir jo svoris priklauso 
ne nuo to, kad jis sakys, kad jis 
yra vyriausias, bet nuo fakto, kiek 
jis tikrai savy apjungs gyvas, vei
klias ir veiksmingas lietuvių poli
tines, visuomenines ir rezistencines 
jėgas.

VLIKas nėra koks tai mistiškas 
organas. Jis yra sudarytas iš tam 
tikrų organizacijų atstovų. Jis bus 
tada stiprus ir veiksmingas ir ta
da naudosis pilnu autoritetu, kada 
jis netik apjungs visas gyvas ir 
veiklias lietuvių politines, rezis
tencines ir visuomenines organiza
cijas, bet taip pat savo darbais ir 
darbų rezultatais įrodys savo vei
ksmingumą.

Šiandien iš dešimties VLIKo at
stovų septyni atstovauja buv. Lie
tuvos politinėms partijoms,kurių 
kuone pusė, kaip tai kiekvienas 
lietuvis užsieny žino, teegzistuoja 
tik ant popieriaus. Toliau VLIKe 
yra atstovaujami du vokiečių oku
pacijos metu susidarę sąjūdžiai, 
kurių dabartiniu veiksmingumu 
galima daugiau negu abejoti. Ir 
dešimtas atstovas VLIKe yra Maž. 
Lietuvos atstovas. Tuo tarpu VLI
Ke; nėra atstovaujama dviem reik
šmingiausioms ir veiksmingiau
sioms organizacijoms, kaip Lietu
vių Rezistencinei Santarvei ir Lie
tuvių Frontui, nėra jame atsto
vaujama Lietuvos Atgimimo Są
jūdžiui, Lietuvos Karių Sąjungai 
“Ramovei”, ir jokiai kitai gyvai 
lietuvių visuomeninei ar profesinei 
organizacijai ar lietuvių bendruo
menei, kaip pav., Didžiosios Bri
tanijos Lietuviiį Sąjungai arVo- 
kietijos Krašto Lietuvių Bendruo
menei. šio fakto konstatavimas 
nieko bendra neturi su tų ar kitų 
organizacijų noru ar nenoru būti 
atstovaujamoms VLIKe. Jis tepa
rodo, kad šiuo atžvilgiu VLIKas 
yra tikrai atitrūkęs nuo lietuvių vi
suomenės užsieny ir jai toli gražu 
pilnai neatstovauja, bei visų veik-

ARKIVYSKUPUI METROPOLITUI

J. SKVIRECKUI SO METU
Toli nuo Tėvynės, svečioj aust

rų žemėje, tarp didingų Tirolio 
kalnų, prisiglaudęs kukliame Zara
so vienuolyno prie Landecko kam
barėlyje, leidžia tremties dienas 
pirmasis Nepriklausomos Lietuvos 
bažnytinės provincijos metropoli
tas arkivyskupas J. Skvireckas. 
Rugsėjo 18 d. jam sueina 80 metų. 
Garbingajam sukaktuvininkui pa
gerbti po visą pasaulį išsisklaidžiu- 
sieji lietuviai dvasininkai ir tikin
tieji ta proga ruošia akademijas, 
minėjimus ir linki jam dar ilgai 
vadovauti lietuviams katalikams. 
Sukakties proga Sukaktuvininką 
sveikina ir mūsų veiksniai, linkė
dami jam vėl išvysti mūsų Tėvy
nę laisvą.

Arkivyskupas metropolistas J. 
Skvireckas gimė 1873 m. rugsėjo 
18 d. 1892 m. baigė Panevėžyje re
alinę gimnaziją ir tais pačiais me
tais įstojo į žemaičių kunigų se
minariją Kaune. Jos nebaigus, vy
sk. Paliulionio buvo išsiųstas į Pe
trapilio Dvasinę Akademiją. Šią 
baigė 1900 metais teologijos ma
gistro laipsniu. Tais pačiais metais 
vietoj prel. A. Dambrausko-Jak
što buvo paskirtas seminarijon Šv. 
Rašto profesorium. 1909-10 metais 
paskirtas žemaičių seminarijos 
prefektu. 1911 m. pakeltas žemai
čių vyskupijos katedros kapitulos 
kanauninku, 1914 m. — katedros 
kapitulos prelatu. Pirmąją tremtį 
išgyveno Rusijoje. Revoliucijos me
tais, kiek galėdamas, padėjo trem- 

smingų jėgų neapima.
Be taip vadinamos oficialios VL

IKo opozicijos: Lietuvių Rezisten
cinės Santarvės, pastaruoju metu 
dėl VLIKo negalavimų ir neatitin- 
kamumo savajam uždaviniui, stip
riausiai pasisakė buv. Lietuvos 
VLIKo pirmininkas prof. J. Ka
minskas, Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos lyderis ir vienas iš at
kakliausių VLIKo kompetencijų 
gynėjas.

Prof. J. Kaminskas pripažino, 
kad VLIKas savo negalavimų prie
žastį atsinešė dar iš Lietuvos. Už
sieny tie negalavimai aštriausiai 
pasireiškė dviejų blokų susidary
me VLIKe, del kurių prieš kurį 
laiką VLIKo darbas iš viso buvo 
pasidaręs negalimas.

Prof. J. Kaminskas pats ne tik 
iškėlė būtiną reikalą VLIKą sus
tiprinti stipriausiais žmonėmis, bet 
taip pat konstatavo tą liūdną fak
tą, kad iki šiol eilė pagrindinių 
klausimų tiek mūsų vidiniuose 
santykiuose, tiek susietų su veda
mąja už Lietuvos išlaisvinimą ko
va, tiek ir pasiruošimui išlaisvin
tą Lietuvą atstatyti, pasiliko me
tais VLIKo neišspręsta ir net ne
svarstyta.

šios autoretetingo asmens kon
statuotos liūdnos padėties spren
dimo raktas glūdi VLIKą de facto 
dominuojančios grupės: krikščio
nių demokratų srovės rankose, ku
ri faktiškai VLIKe turi net ket
uris atstovus. Sunku suprasti, ko
dėl ši žymi Lietuvos politinė gru
pė, užuot siekusi gyvų lietuvių vi
suomeninių jėgų konsolidavimo 
VLIKe, kaip tai buvo įsipareigota 
Lietuvos VLIKo 1944.11.16 d. dek
laracijoje, ir to paties VLIKo san
tykių konsolidavimo su Lietuvos 
valstybiniu ir rezistenciniais vei
ksniais'," labiausiai kovojo ir tebe
kovoja prieš Lietuvos Diplomati
jos šefą ir Krašto rezistencijai at
stovaujančius sluogsnius, neretai 
imdamosi tokių priemonių, kurio
se net būtų sunku rasti reikiamo 
patriotizmo ir politinės bei mora
linės atsakomybės jausmo.

a
tiniams ginti savo teises ir rūpi
nosi jų grįžimu tėvynėn, žemaičių 
vysk. Pr. Krevičiui prašant, Šv. 
Tėvo 1919 m. buvo paskirtas Že
maičių vyskupijos vyskupo pagel- 
bininku. 1919.VII.13 Kauno kated
roje įvyko jo konksekraciia. 
Šventimo apeigas atliko vysk. A. 
Karosas, asistuojamas vysk. J. 
Matulevičiaus ir vysk. P. Karevi
čiaus. Po konsekracijos Žemaičių 
seminarijoje suruoštame priėmi
me dalyvavo Kauno dvasininkija 
ir Santarvininkų valstybių karo 
atstovai. Japonų pulkininkas pa
sakė sveikinimo kalbą japoniškai. 
1920 m. vysk. J. Skvireckas daly
vavo iškilmingame mons. A. Rat- 
ti (vėliau popiežiaus) pirmajame 
apsilankyme Lietuvoje ir priėmi
me* pas valstybės prezidentą A. 
Smetoną. Vysk. J. Skvireckas at
sidėjęs rūpinosi išgauti iš popie
žiaus teises Teologijos Filosofijos 
Fakultetui, Lietuvos Katalikų Mo
kslo Akademijai ir atsidėjęs rū
pinosi Lietuvos bažnytinės provin
cijos steigimo reikalais.

1926 m. balandžio 4 d. popie
žius Pijus XI pasirašė bulę “Li- 
tuanorum Gente”, kuria buvo įs
teigta savarankiška Lietuvos baž
nytinė provincija. Ja Kauno arki
vyskupijai buvo paskirtas arki
vyskupas metropolitas J. Skvirec
kas. 1926 m. gegužes Icfd. Kaune 
buvo iškilmingai paskelbtas Lie
tuvos bažnytinės provincijos įs
teigimas ir arkivyskupo J. Skvirec
ko ingresas. Jame dalyvavo visi 
Lietuvos vyskupai su apaštaliniu 
vizitatorium arkiv. J. Matulevi
čių priekyje. Ganytojavimo darbą 
dirbti vėliau padėjo iš Rusijos grį
žęs vysk. Matulionis. 1934 m. bir
želio 30 ir liepos 1 dienomis, arkiv. 
metropolitui vadovaujant, įvyko 
Pirmasis Lietuvos Eucharistinis 
Kongresas Kaune. 1940 m. arki
vyskupui pagelbininku buvo pask
irtas vysk. V.Brizgys. Visas arkiv. 
metropolito J. Skvirecko gyveni
mas kupinas nuolatinio įtempto 
darbo Kauno arkivyskupijos ir 
Lietuvos bažnytinės provincijos
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valdyme. Sukaktuvininkas yra vie
nas iš nuopelningiausių Žemaičių 
vyskupijos 40-ties vyskupų įpėdi
nis.

j Antrąją tremtį išgyveno Vofcie- 
į tijoje ir dabar Austrijoje. Kardi
nolo Innitzerio pakviestas, kurį 
laiką buvo sustojęs Vienoje, bet 
iš ten paskiau persikėlė į savo da- 

partinę būstinę. Kelionės metu iš
gyveno visus orinio karo puoli 
mus, du kartus vos išvengė mir
ties, neteko buto ir patyrė visą 
tremtinio skurdą bei vargus. 1945 
m. rudenį nuvyko į Romą padaryti 
išsamaus pranešimo šv. Tėvui ir 
laišku kreipėsi į viso pasaulio vys-

Ž kupus, prašydamas lietuvių tau- 
į tai moralinės ir materialinės pa- 
I ramos. Dažnai jis savo, laiškais 
į stiprina Lietuvos tikinčiuosius, 
l uoliai rūpinasi šalpa ir lietuvių 
5 tremtinių dvasios reikalais.

Sukaktuvininkas yra nepapras-
to darbštumo žmogus, pasižymė
jęs patriotas, gilus mokslininkas, 
visų gerbiamas Ganytojas. Vienas 
iš didžiausių jo nuopelnų lietuvių 
tautai yra paruošimas pilno šv. 
Rašto vertimo į 'lietuvių kalbą. 
Imtis šio darbo jį ypač skatino 
mūsų atgimimo dainius Maironis 
ir A. Jakštas. Lietuviai katalikai 
500 metų po Lietuvos krikšto lai
kotarpyje dar neturėjo pilno šv. 
Rašto vertimo. Jį atliko arkiv. met
ropolitas J. Skvireckas, šiam dar
bui skyręs žymią savo kuklaus ir 
tylaus, bet nepaprastai darbštaus 
gyvenimo dalį. 1946 m. paruošė 
naują leidimą Naujojo Testamento. 
1947 m. paruošė naują laidą su ko
mentarais N. Testamentui antro
sios dalies ir naujai išvertė iš nau
jo psalmių teksto “Psalmyną”, ku
ris su šeštuoju tomu 1949 m. bu
vo išleistas Vokietijoje, šiais me
tais baigė peržiūrėti visą Senąjį 
Testamentą, kurio bus atspausdin
ti du tomai. Arkiv. metropolitas 
J. Skvireckas yra parašęs ir dau
giau religinių veikalų.

Kaip Ganytojas ir Lietuvos ba
žnytinės provincijos galva, Garbin
gasis Sukaktuvininkas dar ir šian
dien budriai, nors ir iš tolo, seka 
savo tikinčiųjų gyvenimą ir jų dar
bus. Jo ganytojiniai laiškai kupi
ni paguodos ir vilties sulaukti pa
vergtai Tėvynei laisvės. Arkv. me
tropolito J. Skvirecko tėviški pas
katinimai ir patarimai, vyskupo 
Padolskio žodžiais tariant, yra švie
sus keliarodis dabartinio gyveni
mo painiavose.

Tikintieji, norėdami atžymėti 
Sukaktuvininko nuopelnus Katali
kų Bažnyčiai ir Lietuvai, yra pa
siryžę sukakties proga išleisti iš
samią jo gyvenimo ir veiklos mo
nografiją. — ELTA.
"dideli DARBAI Tik SU

TELKTINĖMIS VISŲ PASTAN
GOMIS ĮVEIKIAMI. TAD JUNG- 
KIMĖS Į LIETUVOS LAISVINI
MO AKCIJĄ. ĮSIGYK1ME LIE
TUVIO PASĄ IR TAUTOS FON
DO ŽENKLIUKŲ.

KERSTENAS
EUROPOJE

ELTA. — I Europą atvyko JAV 
kongreso narys Charles Kerstenas, 
JAV atstovų rūftrų sudarytė&ioš 
komisijos Pabaltijo užgrobimui ir 
sovietinimui ištirti pirmininkas. 
Jį pasitiko VLIKo pirm. M. Kru
pavičius, Vykdomosios Tarybos 
pirm. K. žalkauskas ir kiti Vykd. 
Tarybos nariai. Kerstenas vyksta 
su žmona ir dukterimi. Jį taip pat 
lydi Lietuvių Informac. Centro 
(LAIC) direktorė M. Kižytė ir 
daugiau kaip 1 milijono lietuvių 
kilmės amerikiečių pasiųstas Illi
nois valstybės L. Komercijos Rū
mų pirmininkas inž. A. Rudis. Jie 
abu kuo galėdami stengiasi Kera
tinui padėti.

Amerikos Lietuvių Taryba inž. 
Rudžiui yra pavedusi ir kitą mi
siją — aplankyti Europoje lietu
viškosios veiklos centrus, painfor
muoti juos, kas daroma Amerikoje 
Lietuvos išlaisvinimo reikalu, pa- 
siinformuoti apie lietuvių veiklą 
ir padėtį Europoje, tėip pat išaiš
kinti, kaip ir kuo galėtų šiuo me
tu Amerikos lietuviai mums padėti. 
Jis žada aplankyti Vokietiją, Pran
cūziją, Italiją, Šveicariją, Angli
ją, — vienur su Kerstenu, kitur 
be jo. Kerstenas su savo palydo
vais žada pasimatyti su visos ei
lės Europos valstybių valdžios žmo
nėmis ir painformuoti tų kraštų 
vyriausybes apie JAV daromus žy
gius Baltijos valstybių naudai.

Žinia apie Kersteno rezoliuciją 
yra pasklidusi po visą pasaulį. Už 
rezoliuciją pasisakė visais balsais 
visi 346 posėdyje dalyvavę JAV 
kongreso nariai. Rezoliucijos pri
ėmimui pritarė ne tik pats JAV 
prezd. Eisenhoweris, bet taip pat 
valst. sekr. Dulles su kt. JAV vy
riausybės nariais ir respublikonų 
bei demokratų centrai. Lietuvių 
spauda jos priėmimą ii- tyrinėji
mų pravedimą, kaip Pabaltijo val
stybės buvo įjungtos į Sov. Sąjun
gą ir sovietinainos, laiko nepap
rastai dideliu laimėjimu Lietuvos 
laisvės byloje, kuris pasaulio vieš
ajai opinijai turės atskleisti „visą 
bolševikų klastingumą ir smurtą.

U.S. Food Ship arrives 
in Korea

PUSAN, USIS. — Eight thous- 
and tons of rice, the first iristal- 
Iment of $200 million of goods al
lotted by the United States to 
aid Korea, arrived here. Korean 
President Syngman Rhee received 
the shipment “with a heart full 
of gratitude.’” In addition to Pre
sident Rhee, speakers at ceremon
ies marking the arrival of the 
food included U.S. Ambassador 
Ellis O. Briggs, U.S. Economic 
Coordinator Ct Tyler Wood, Sena
te majority leader William Know- 
land, California Republican, and 
Premier Paik Too Chin. Presi
dent Rhee expressed the thanks 
of millions of Koreans for the 
help of the United Nations in the 
war against communist aggres
sion. He also pledged that Korea 
will remain a bastion of the free 
world in the Far East.

U.S. Ships In Formosa 
Defense Exercises

WASHINGTON, USIS. The 
Navy announced that two U.S. 
warships are engaged in air de
fence exercises off the coast of 
Formosa with planes of the Chi
nese Nationalist air force. A brief 
announcement issued hero said 
that the U.S. battleship New Jer
sey and the destroyer Fleteher 
are taking part in the exercises. 
The New Jersey is the flagship .of 
the U.S. Seventh Fleet. Some 150 
officers and men of the Chinese 
Nationalist Navy are on board the 
battleship receiving instructions 
in various phases of shipboard op
erations, according to the announ- 
cement.'
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PETRAPILIO SEIMAS
■
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šis įdomus straipsnis yra 
parašytas Jungt. Amerikos 
Valstybėse gyvenančio gene
rolo gydytojo V. Nagiąus 
-Nagevičiaus ir pastaruoju 
metu paskelbtas kai kurių 
tremtyje leidžiamų lietuviš
kų laikraščių: Kario, Nepri
klausomos Lietuvos ir k.

Būtų labai įdomu, kad šį 
straipsnį vienaip ar kitaip 
papildytų ir Australijoje gy
veną senieji lietuviai veikė
jai, jei tokių, atseit, daly
vavusių Petrapilio Seime, čia 
atsirastų. —-Red.

1917 metų pavasarį Rusijoje iš 
visokių tremtinių srovių buvo su
daryta Tautos Taryba, kuri tuo 
pačiu metu, gegužės mėn. 27 die
ną sušaukė lietuvių tremtinių sei
mą Petrapilyje.

Tuo pačiu, laiku beveik gretimo
se patalpose vyko ir pirmasis Ru
sijos kariuomenėje tada tarnavu
sių lietuvių karių suvažiavimas. 
Man, tada tarnavusiam rusų karo 
laivyne, teko seime atstovauti Hel
sinkiu lietuvių tremtinių koloni
ją, o karių suvažiavime tos pačios 
vietos lietuvius karius atstovavo 
karys Šatas.

Spėju, kad seime dalyvavo per 
300 asmenų, kurie susėdo frakci
jomis pagal pritarimą tai ar ki
tai partijai.

Dešiniame sparne sėdėjo krikš
čionys demokratai, pažanga ir ne
partiniai, o kairiame — santara, 
liaudininkai ir soc. demokratai.

Uniformuotų karių, dargi su Jur
gio kryžiais už narsumą, buvo ma
tyti visose frakcijose, o iš viso 
jų gal buvo apie pusę šimto. Iš 
karto kairysis blokas atrodė lyg 
skaitlingesnis, bet jų atstovų pre
zidiume, rodos, nebuvo, o pirmi
ninkavo dešiniojo bloko atstovas, 
senas teisininkas, Čepas.

Posėdžio metu su pasveikinimu 
iš pirmojo karių suvažiavimo at
vyko delegacija su karo gydytoju 
Žemguliu priešaky ir tarp kitko 
pasiūlė prezidiumą papildyti kai
riųjų atstovais, kas ir buvo pada
ryta. Po Čepo jau pirmininkavo 
Santaros atstovas Stasys šilingas. 
Karių delegacija atvyko net su 
raudona vėliava ir padarė dėl pre-1 
zidiumo pasiūlymą, kad Kerens- j 
kio vykdomos revoliucijos akivaiz
doje visi nutarimai įgytų didės-I 
nės reikšmės.

Karių suvažiavimas šiaip praėjo 
patriotiškoje nuotaikoje ir rezo-1 
liucijoje buvo reikalauta lietuvių ■ 
dalinių Rusijoje organizavimo ir; 
grįžimo Lietuvon. (Minėtas Dr. 
Žemgulys ilgainiui, 1941 metais, 
bolševikams traukiantis iš Lietu
vos buvo nužudytas Panevėžyje). į

Tarp kitko tenka prisiminti, kad 
seimo posėdžių salėje buvo paka
binta didelė keturspalvė vėliava ■ 
(trispalvė atsirado Nep. Lietuvo
je, rodos, Tado Daugirdo pasiūly
mu), viena iš keturių spalvų buvo1 
violetinė, rodos, o viduryje vėlia-

vos, panašiai, kaip Vyčio, buvo at- į 
vaizduota jojančios moters figūra Į 
su žibintu, matyti vaizduojanti 
laisvės simbolį, ši vėliava, kaip 
heraldiškai mums nepriimtina, bu
vo, kai kuriems seimo atstovams 
užprotestavus, nukabinta.

Kiek atsimenu, dienotvarkėje bu- j

nupiešė savo šaržuose apie seimą, 
o kai ką savo parašais po tais 
šaržais tiksliai juos nušvietė, šar
žai buvo nupirkti Karo Muzėjaus, 
bet teko juos matyti iliustruotuo
se žurnaluose. Tai būtų svarbi me
džiaga, kodėl mūsų tremtiniai Ru
sijoje tuomet ne visi noriai ir ryž-

ATGYVENTAS STALINO KULTAS
ELTA. — Rugpiūčio 21 d. Vil

niuje buvo sušaukta posėdžio LTSR 
Augščiausios Tarybos ketvirtoji se- J 
sija. Jos metu buvo konstatuota Į 
daug įvairiose srityse trūkumų,1 
kuriuos pažymėjo finansų min. I 
Drobnys, LTSR biudžetinės komi-l 
sijos pirm. Kunčinas, kalbėtojai 
Piligrinas, Maniušis, Kutraitė, vai- j 
stybinės kontrolės min. A. Ješreno-: 
vas, Šviet. vicemin. S. Pupeikis ir • 
kt. Buvo papeiktas Stalinas; net• 
pats LKP CK sekretorius V. Niun-' 
ka nusiskundė, kad, girdi,“ parti- ' 
nėję propagandoje buvo nukrypta • 
į asmenybės kultą...”, pasmerktas.' 
Berija ir iškolioti “nacionalistai i 
su imperialistais amerikiečiais” 
etc. Kaip pranešė Vilniaus radijas,

Žmonių grobimų pasitaiko dar 
ir dabar. Tiesiog neįtikima, kad 
kartais pagrobimai vykdomi tik už 
200 markių, kaip kad buvo pada
ryta Berlyne Guentherio Schroe- 
derio atveju. Vienoje panašiu bū
du bolševikai per savo agentus 
pagrobė tris lietuvius. Vokiečių 
spaudoje buvo plačiau aprašytas 
ir pagrobtojo lietuvio Vinco Ur
bonavičiaus likimas. Kiek anks
čiau vokiečiai skelbė, kad jo gro
bikai esą nubausti keleriais me
tais sunkiųjų darbų kalėjimo. Ho- 
fe leidžiamas diepraštis “Ober- 
franenkische Volkszeitung” smul
kiau pavaizduoja, kaip pats pag
robimas buvo įvykdytas ir kokio 
Urbonavičius susilaukė likimo.

Toli yra toji šalis ir žali jos 
miškai, — skelbia laikraštis, — 
kur kadaise Urbonavičius gyveno. 
Derlingi to krašto laukai, o tam
sūs to krašto didžiosios upės van
denys simbolizuoja Urbonavičiaus 
tėviškės laukų derlingumą. lt da
bar Urbonavičius dažnai galvoja 
apie savo tėvynę, su keturiasde- 
šimčia įvairių tauutybių darbinin
kų eidamas į barakus, spygliuota 
vielų tvora atitvertus nuo kitų 
būstų. Tylą dažnai nutraukia šū
vių poškėjimai, bet jis prie to jau 
yra pripratęs. Urbonavičius daž
nai prisimena ir savo praeitį.

Karagandos vienatvėje Urbona
vičius yra priverstas laukti savo 
gyvenimo galo, nes buvo tokia iš
davikų valia, čia dabar svarbu 
vaidmenį vaidina kriaukšlys duo
nos ar papiroso nuorūka, kurią 
retkarčiais geresnės širdies sar
gybiniai, ir taip, kad nematytų ki
ti, numeta jam ar kitiems suim
tiesiems. Prieš jo akis stojasi mar
gas jo gyvenimas, lyg kokioje fil- 
moje.

Dažnai jam vaidinasi ir Mari
jos Beutler veidas. Ji yra buvusi 
jo tikras angelas sargas. Mariją 
jis sutiko vienoje Brandenburgo 
sunkiųjų darbų kalėjimo dirbtu
vėje. Marija padėjo jam pabėgti 
ir į Vakarus, “štai laiškas mano 
pažįstamai, kuri tau padės toliau”, 
dar ir dabar tebegirdi jis paskuti-

vo daug pranešimų iš vietų, bet, 
anot Šapokos (Lietuvos Istorija 
535 psl.), daugiausia ginčų sukė
lė busimasis Lietuvos klausimas. 
Klasišką, o kartu ir labai ilgą 
Nepriklausomybės klausimu kalbą 
pasakė prof. Voldemaras — pa
žangos atstovas. Iš kairiojo atsto
vų tarpo (Šapokos Istorija 535 
psl.) buvo siūloma “Lietuvos atei
tį sujungti autonomijos ar federa
cijos pamatais su Rusijos tautų 
demokratijomi(S”. Bet man teko 
girdėti auksaburnius kalbėjusius: 
“kaip mes tremtiniai galime Čia — 
Rusijoje balsuoti už Nepriklauso
mybę, jei nežinome šiuo klausimu 
nusistatymo lietuvių pačioje Lie
tuvoje... gal jie visai nenori nei 
Nepriklausomybės, nei autonomi
jos, nei federacijos... ”

Visus pasisakymus “prieš” ap
vainikavo žilagalvis veteranas P. 
Leonas — Santaros atstovas, ilgai 
įrodinėdamas, kad tas gali paken-
kti tiek mūsų santykiams su re-

tingai balsavo. Gal visi, kaip Le- 
oi.as ir kiti rimti žmonės, norėjo 
apsaugoti mūsų kraštą nuo katas-1 
trofų, gal kiti, kur nors tarnauda— 1 
mi, savo asmens sumetimais bijo- ‘ 
jo tapti kontrarevoliucionteriais, 
gal kiti vėl tik dairėsi, kaip bal-1 
suoja jų lyderiai, o gal buvo ir, 
tokių, kurie būdami patriotiškai 
ir politiškai nesubrendę, nesio- 
rientavo ir tas reikalas, buvo jiems 
nei šiltas, nei šaltas, bet ne abe
joju, kad buvo ir tokių, kurie, kaip 
Tumas — Vaižgantas, buvo labai 
sujaudinti. Tumas, pastebėjęs di
delį svyravimą, net desperacijoje 
buvo sušukęs, kad norįs su politi
ka amžinai atsisveikinti, ir atsikė
lė iš savo vietos. Vėliau Leonui, 
savanoriams savo krauju Neprik
lausomybę išpirkus, nebebuvo 
kliūčių tapti ministeriu, o Šleže 
vičius už metų jau šaukė savano
rius.

Man atvykus į seimą iš baisaus

ELTA.— Rugpiūčio 16 d. Vašin- . 
gtone mirė Latvijos pasiuntinys' 
min. Julijus Feldmanis. Palaidotas 
Rock Creek kapinėse Vašingtone. 
Ir gimnazijoje, ir vėliau Maskvos 
universitete Feldmanis artimai 
santykiavo ir draugavo su lietu- i 
viais. Draugiškumo ryšius su lie-; 
tuviais palaikė nuo jaunų dienų j 
ligi savo mirties, tarp kitų ir su 
Vykd. Tarybos pirmininku K. Zai
kausku.

1921 m. velionis pradėjo dirbti 
Latvijos pasiuntinybėje Paryžiuje, 
vėliau buvo Latvijos užs. reik, mi- j

šiodamas oponentams, kad atsa
kingumas geras dalykas, jei jis 
nesiriboja su bailumu. Panašiems 
išdalinau ir “zuikių” diplomus, 
šaukdamas “šalin zuikiai”. (Daili 
ninkas Varnas pavaizdavo tai šar
že: jūrininkas varo zuikius iš ko-, 
pūstų daržo). Tas turėjo pasise- ; 
kimą. O kareivius, žadančius iš: 
seimo grįžti į apkasus, raginau ( 
paskutinį balsą atiduoti už Lietu- ; 
vos Nepriklausomybę. Nesiginčy
čiau, kad ir Sleževičiaus pasisaky
mas mano kreipimuisi buvo didelė

nisterijos Tautų Sąjungos reika
lams skyriaus vedėjas, Latvijos 
pasiuntinys Paryžiuje, užs. reik, 
m-jos Vakarų skyriaus vedėjas, & 
pasiuntinys prie Tautų Sąjungos, '"S 
Šveicarijoje, Danijoje.

Kai prieš 5 metus Vašingtone 
mirė Latvijos pasiuntinys Dr. Bil- ’ ' 
manis, latvių laisviesiems diplo- S: 
matams ir vadovaujantiems veik- 
snims pavyko 1949 m. išgauti iš N 
JAV sutikimą, kad J. Feldmanis || 
būtų skiriamas ir tvirtinamas nau
juoju Latvijos pasiuntiniu Vašing
tone. Pasiuntinys Feldmanis ir Va
šingtone glaudžiai bendradarbiavo 
su lietuviais ir ne kartą tarėsi su 
Lietuvos diplomatais bei veikėjais < 
svarbiais Pabaltijo valstybių lais- 
vinimo reikalais. Tasai bendradar- 
biavimas davė gražių vaisių. Lie- } „S 
tuvių veiksniai ir Lietuvos diplo- 
matai ryšium su min. Feldmanio 
mirtimi pareiškė latviams nuošir- /i 
džią užuojautą.

Min. Feldmanio paskyrimas La
tvijos pasiuntiniu Vašingtone vie- ..a 
ton mirusio dr. A. Bilmanio 1949 .4 
m. sudarė precedentą, įdomų ir vi- 4 
soms kitoms Pabaltijo valstybėms.
Kai tas pakeitimas įvyko, Latvi- -■■■*

Augščiausios Tarybos pirmininko 
pavaduotoju išrinktas Andrijaitis, 
į Augščiausios Tarybos prezidiu
mo narius — Minką, o augščiaų- • 
siojo teismo nariais — J. Jasins- Į 
kas, A. Jukna, V. Marcinkevičius, • 
J. Radzevičius, J. Skatikas, J. Stu- j 
mža, L. Šimkūnas, N. Visockis, J. i 
žemaitaitis ir kt.

Rugpiūčio 6 dr “T.” Nr. 184/53 ; 
škelbia, kad TSRS Augščiausios' 
Tarybos penktojoje sesijoje ir tau- I 
tybių tarybos bendrame posėdyje 
dalyvavo taip pat A. J. Sniečkus 
(prezidiume kaip vienas iš pirmi
ninko pavaduotojų), o kalbas pa
sakė A. Venclova, M.P. Kaunaitė 
ir kiti bolševikų veikėjai.

voliucine Rusija, tiek būt kenks-. 
minga ir mūsų piliečiams tremty
je. Jo žodis buvo išklausytas kaip 
autoritetingas ir svarus. Visai ne-, 
tikėtai kitas atstovas iš opozicijos 
šį reikalą žymiai pataisė. Tai buvo ( 
liaudininkų atstovas Sleževičius, 
kuris labai sujaudintas ir dideliu 1 
balsu seimui pranešė, kad visa 
savo širdimi ir visu protu esąs 
už Nepriklausomą Lietuvą, tik de
ja, pats partijos disciplinos verčia
mas už Nepriklausomybės šūkį bal
suoti negalėsiąs, o balsuosiąs prieš.

Tas viskas įvyko prieš 36 metus. 
Lengva dalyką pamiršti, ar iškrai
pytai atpasakoti. Bet įvykis mū
sų praeityje tai buvo svarbus. Ir, 
aš tikiuosi, kad iš likusiųjų gyvų- į 
jų tarpe atsiras tokių, kurie ga- j 
lės mano atsiminimus papildyti ar į 
net kitaip nušviesti.

Daug ką galėtų papasakoti dai-! 
lininkas Adomas Varnas, kuris 
šiame seime dalyvavo ir kaip ne
paprastai pastabus daug epizodų

revoliucijos pragaro karo laivyne,
teko irgi pridėti plytgalį -prie Ne
priklausomybės rezoliucijos pravc- 
dimo kaip nepartinės grupės ats
tovui. Pertraukose suėjau į pažin
tį su daugeliu karių visose frak- į 
cijose. o jų tarpe ir su jaunais J 
dar karininkais, busimuoju pulko 
vadu Juozapavičium ir busimuoju, 
šaulių Sąjungos viršininku Kli-, 
maiciu. Jie rėmė mano akciją per-j 
traukų metu seimo kuluaruose ir 
lyg iš netyčių skleidė gandus apie 
kažkokių kareivių lietuvių, žadan-: 
čių atvykti Nepriklausomybės šū-. 
kio akcijai paremti. Ir kairiųjų 
frakcijose, būdamas jūrininko uni
formoje, buvau sutiktas nepiktai, 
jei ir nepalankiai. Pas socialdemok
ratus susitikau su buv. gimnazi-* 
.los draugu Smolskiu, kuris ilgai
niui Lietuvoje buvo sušaudytas 
kaip bolševikas.

Be to dar, iš tribūnos labai man 
smarkiai skambinant į ausį pirmi
ninkavusiam šilingui, leidau sau 
pasakyti mitinginę kalbą, prikai-

i jos valdžia jau buvo okupantų ran
kose. Tačiau JAV sutiko pripažin
ti laisvųjų latvių institucijų pris
tatytą kandidatą į tą svarbią vie
tą.

parama.
Didžiausias šios dienos .frium- 

fas buvo priėmimas Nepriklauso
mybės šūkio. Pastebėjau pakeltas 
rankas ne tik dešiniame bloke, bet
daugely vietų ir kairiame sparne,_________ ________________
o ypač uoliai balsavo kareiviai. L PPOHUAMW
Lietuviai kareiviai pasižymėjo ati-1 r MWIX/ ' & '
duodami savo balsus, o vėliau ir a “IrOR NIL vV
kautynių laukuose. Pirmasis už H AUSTRALIANS” 
Lietuvą žuvo ties Kėdainiais buv. B BROADCAST BY THE AUSTRA- 
Rusijos kareivis Povilas Lukšys, g LJAN BROADCASTING 
o ką bekalbėti apie visus savano- d COMMISSION,
rius ir karo invalidus. Rezoliuci-R 
ja praėjo dvidešimt kelių balsųjį-B) IbflSy JjCSSOJIS Ji t)2 
dauguma, (ši rezoliucija buvo iš
kabinta Karo Muziejuje, o apie 
kairiojo bloko rezoliuciją nebuvo 
žinių). Buvo ir tokių kairiajame 
sparne, kurie, nenorėdami balsuo
ti prieš Nepriklausomybę, balsa
vimo metu pasitraukė iš salės. To- 
kių pavardės ir man žinomos.

Seimas po šio sprendimo iširo. 
Iširo ir Tautos Taryba.

Žinia pasiekė Vilnių ir buvo čia 
džiaugsmingai sutikta. Nepriklau
somybės šūkį toliau skleidė Voro
neže Augščiausioji visos Rusijos 
Lietuvių Tautos Taryba (Šapoka 
— Liet. Istorija, 535 psl.).

“Listen to the Radio and Learn '
English quickly.”
LESSON 38.

SATURDAY 19TH SEPTEMBER, 
1953.

Paul is watering the garden and 1 
learning the phrases: “What is it 
made of?”.... “What is it used • 
for”?....

MARY: Paul! Look at this.
PAUL: It’s made of steel or 

aluminium, but what is it....
JOHN: Ow! — Ouch!!
MARY: Oh Paul! Turn the hos$: 

off John. Oh dear!
PAUL: Why, John, you’re all 4-.. 

wet!
JOHN: Wet? I’m soaked — and $ 

soaked means very, very wet. Paul. 
What on earth..........?

URBONAVIČIAUS IŠDAVIMAS
nius Marijos žodžius. Tikrai, laiš
ko adresatė, Frau Lostau, jam pa
dėjo pasiekti Vakarus. Taip pat 
padėjo ir jos draugas Leinewebe- 
ris, gyvenęs pasienyje ir turėjęs 
plačias pažintis. Jį per sieną per
vedė kitas vokietis, Gustavas Mar- 
shalis. Kiek vėliau Braunschwei- 
ge (Vak. Vokietijoje) nedidelės 
vaistų firmos savininkas Wilfrie- 
das Sandigas priėmė dirbti naują 
padėjėją. Tai buvo Vincas Urbo
navičius. Sandigo žmona buvo vy
ru net patenkinta, kad jis priėmė 
Urbonavičių į savo butą gyventi. 
“Juk toks ramus žmogus, lyg tik
ras mūsų šeiminės bendruomenės 
centras”. Sandigo šeimai buvo 
svarbu turėti kuo daugiau ramy
bės, nes prekybiniai reikalai nėjo 
kaip reikiant. Jų gyvenime svar
bų vaidmenį vaidino pinigai.

Pinigai ir kitur buvo svarbūs. 
Dar daugiau juos surašinėjo į iš
laidų knygą už kelių šimtų kilo
metrų rytiniame Berlyne MVD 
būste sovietų majoras Krejščenko 
ir leitenantas Piotr. MVD cenzū
ros įstaigoje buvo prekiaujama 
taip pat žmonių gyvybėmis.

Urbonavičius savo draugės Ma
rijos Beutler neužmiršo. Regulia
riai kas savaitę pasiųsdavo jai po 
laišką, kurį ji kiek pavėluotai gau
davo Brandenburge. O laiškai pa
vėluodavo dėl to, kad laiškais su
sidomėjo majoras ir lentenantas. 
Iš viso laiškai sovietų žvalgyboje 
dar ir šiandien tebevaidina svar
bų vaidmenį. Laiškai mylimajai 
padėjo “atgaivinti” ir pabėgėlio 
Urbonavičiaus praeitį.

Iššnipinėję, apie ką eina reika
las, sovietų karininkai pasikvietė 
Mariją Beutler “pasišnekėti”. 
“Aš nieko nežinau ir nieko nepa
sakysiu!” — tvirtino užsispyrimu 
Marija. “Nieko, nieko, balandėle! 
Urbonavičius yra banditas — ir 
tu viską pasakysi!” — grasino 
Krejščenko ir Piotr šypsodamiesi. 
Be abejo, su laiku Marija pasakė

viską. Ji pasakė net daugiau, kai 
smarkiu smūgiu buvo išmušti jai 
viršutiniai dantys. Panašiu būdu 
buvo “draugiškai pasišnekėta” su 
Frau Lostau, Leineweberiu ir Mar- 
schalliu. Kaip laikraštis pažymi, 
“kumščio smūgiai pasirodė Mari
jai tvirtesni už meilę Urbonavi
čiui, kurį ji buvo išgelbėjusi ir 
kurį dabar vėl turėjo įduoti į sa
vo kankintojų rankas”.

Marija pagal MVD nurodymus 
gavo parašyti Urbonavičiui laišką, 
o Marschallis su Leineweberiu bu
vo įpareigoti jį gyvą ar mirusį 
pristatyti MVD-istams. Su tuo 
laišku abu jie pasuko per sieną į 
Vakarus. Tik šį kartą jie galėjo ei
ti jau visai drąsiai, nebijodami, 
kad iš netyčių neužkluptų sovietų 
sargybiniai, nes dabar sargybos 
buvo jau iš anksto apie “žygį” įs
pėtos. Leineweboris pasiliko Harz- 
burge, oi Gustavas Marschallis nu
važiavo vienas į Braunschweigą. 
Sandigo būste jis surado ieškomą
jį Urbonavičių ir įteikė jam MVD 
padiktuotą, bet Marijos Beutler 
pasirašytą laišką.

Urbonavičius energingai jį at
plėšė ir, įsigilinęs į švelnius žod
žius, visai nė nepastebėjo, kad jį 
faktiškai buvo padiktavę MVD ka
rininkai. Skubiai atsisveikindamas, 
Marschallis tarpduryje dar išgir
do žodžius: “šefai, mano draugė 
man rašo, kad ji norėtų mane ap
lankyti. Tačiau pakeliui ji išsisu
ko koją. Ji turi būti visai kur nors 
netoli pasienyje. Tu turi susitikti 
su Marschalliu, kad ją galėtum 
aplankyti. Mane ima baimė!”

Sandigas ir Marschallis tikrai 
susitiko sutartoje vietoje. Harz- 
burge prie jų prisidėjo dar trečias 
vyras, ligi tol kantriai išlaukęs, 
— tai buvo Leineweberis. Triese 
jie pašto autobusu nuvyko į Braun- 
lagę, kur Leineweberis parūpino 
dar auto. Nepastebimai pervažiavo 
sieną, ir Čia Sandigas išvydo so
vietų karininkų uniformas. Persi

gandęs Sandigas išgirdo, kaip jo 
“palydovai” stengėsi nuraminti 
įsiutusį sovietų majorą: “Prašome 
nepykti, tai yra Urbonavičiaus še
fas. O jei jį mes turime, tai ne
sunkiai turėsime ir patį Urbona
vičių!” Lakraštis^ nerašo, kas to
liau įvyko “ Sorgenfrei” svetai
nėje. Ji buvo “sorgenfrei” (be rū
pesčių), nebent tik sovietų kari
ninkams ir jų agentams, bet tik 
ne Urbonavičiui ir ne Sandigui. 
Bylos metu buvo nustatyta, jog 
Urbonavičius tikrai po kelių dienų 
gavo Sandigo laišką, pranešantį, 
jog “viskas tvarkoje”. Urbonavi
čius permetė jį akimis, tik jam 
kažkaip krito į akį, kad netikėtai 
Sandigas jį pradėjo vadinti “jūs” 
vietoje įprastinio “tu”. Grįžęs at
gal, Sandigas buvo MVD karinin
kų “užverbuotas” ir Urbonavičiui 
taip kalbėjo: “Taip, taip! Marija 
tavęs laukia!”

čia laikraštis pažymi, kad buvo 
įvykęs tiesiog neįtikimas dalykas: 
iš draugo pasidairė Judošius, šal
tai ir apgalvotai paruošęs Urbona
vičiaus išdavimą. Urbonavičius, 
besidžiaugdamas būsimu su Mari
ja pasimatymu, pagaliau sutinka 
pagal sutartą planą nuvykti jos 
atsigabenti į Braunschweigą. Ur
bonavičius iš džiaugsmo net už
dainavo lietuvišką dainęlę, nupir
ko visą eilę Marijai dovanų ir nu
vyko į stotį, kur jo laukė Sandigas. 
Kad lengviau būtų galima Mariją i 
pargabenti, prie jų pakeliui pri-' 
sidėjo dar vienas žmogus. Besid
žiaugdamas busimąja laime, Ur
bonavičius visai nepastebėjo, ko 
Sandigas taip išblyško, lyg lavo
nas. Tik netikėtai smarkus smū
gis perkirto Urbonavičių be są
monės ant žemės. Leineweberis ir 
Marschallis sunkų kūną nuvilko 
per miškelį, už kurio netikėtai iš 
žemės išdygo ginkluoti sargybiniai. 
“Taip, tajs pats!” — pastebėjo 
majoras Krejščenko su dėkingu
mu, dar kartą smogęs pradėjusiam

atsigaivelėti lietuviui į veidą. O 
tas tik dabar suprato, kad pagal 
gudrų planą jis buvo visų, net sa
vo draugų, išduotas. Ja akys nuk
rypo į Sandigą, bet “šefas”, ne
norėdamas susitikti akis į akį su 
savo auka, nusisuko ir greitomis 
išgėrė porą “šnapsų”, kuriuos jam 
pasiūlė sovietų leitenantas. I klau
simą, ko jis dar norėtų, Sandigas 
atsakė, kad — “niekad daugiau 
nematyti Urbonavičiaus”: tokį 
“norą” jam buvo padiktavusi bai
mė ir gėda.

Tačiau ir šis nusikaltimas, kad 
ir kaip slapta įvykdytas, neliko 
nenubaustas. Abu išdavikus išda
vė trečiasis agentas, tik, matyti, 
padoresnis už juos. Kad ir kaip 
gynėsi Sandigas ir Marschallis, 
bet tiesa vis tiek su laiku išėjo į 
aikštę. Abu teismo sprendimu bu
vo nubausti po trejus metus sun
kiųjų darbų kalėjimo. “Tačiau tai 
yra palyginti labai švelni bausmė, 
turint galvoje tą likimą, kuris iš
tiko sovietų paprastą vyrą iš Lie
tuvos miškų’’.

Urbonavičius, dabar apšauktas 
“išdaviku”, nes iš raud. armijos bu
vo pabėgęs į Lietuvos miškus, bet 
vėliau sugautas, šiuo metu gyve
na sovietų vienoje priverčiamųjų 
darbų stovykloje Karagandoje. To
kios žinios pasiekė Braunschweigo 
vokiečių saugumo įstaigas per grį
žusius iš Sov. Sąjungos karo belai
svius. Karo belaisviai yra par ve
žę žinių ir apie daugiau mūsų tau
tiečių, sutiktų Sibiro darbo stovyk
lose. Jų tvirtinimu, 1941 m. per 
birželio vežimus deportuotųjų gal 
tik kokie 2% tėra likę gyvi...

Tuo tarpu Vakarai ne tik neno
ri eiti kraujo lieti dėl savo brolių, 
bet kai kas iš jų net siūlo bran
giau parduoti jų “pripažinimą” 
grobikams...

Viž. (Darbininkas).

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK. VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

PAUL: Oh John, I am sorry... 
But Mary — what is it used for?

MARY: For cooking, Paul. It’s 
a pressure cooker. It will cook a 
big dinner in about twenty minu
tes.

LESSON 39. 
SATURDAY 26TH SEPTEMBER, 

1953.
In this lesson, Mary is learning 

to drive a car, and teaches Paul 
about “don’t”.

JOHN: Now sit still, Mary. 
Don’t touch a thing.

PAUL: Why do you say: “Don’t 
touch that. Don’t put your hand 
there?” j

MARY: We say “don’t” when 
we must tell a person not to.... 
You mustn’t listen to John. So 
I say: ‘Paul, don’t listen to John.” 
Peter smokes too muuch. So I say: 
‘Don’t smoke so much, Peter.”— 
Listen: Open the door. Don’t open 
the door. Come in here. Don’t 
come in here. Put the sugar on 
the table. Don’t put the sugar on 
the table.

JOHN: And do you know how 
to drive a car now, Mary?

MARY: Poor John! You must 
teach me like that too. “Don’t 
move this. Put your hand there. 
Turn the wheel to the left.”

These are only parts of radio 
lessons. You can see that it is an 
easy and entertaining way of lear
ning English.

The radio lessons are brodcast 
at the following times from A.B.C. 
stations: —

METROPOLITAN STATIONS. j
Very Easy Lessons (1—26). /

Saturday 12.45 p.m. 2.C.N. Can- J 
berra 12.45 p.m.; (S.A. 12.15. p.m. 
Perth 6WN 7.00 a.m.).

Easy Lessons (27—52) Satur- $ 
day 1.45 p.m. 2.C.N. Canberra 1.45 | 
p.m.; (S.A. 1.15 p.m. Perth 6WN 
7.15 a.m.). ♦ . /

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

COUNTRY STATIONS. į 
Very Easy Lessons (1—26)

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

day 7.15 a.m.
Harder Lessons Sunday 7.45 a. 

m. (S.A. 7.15 a.m.; W.A. 7.30 a. 
m.).

RADIO BOOKLETS.
The Radio Lessons are printed į 

in a booklet. You can have a book- . 
let posted to you each month. . 
Write to the Department of Edu- \ 
cation in the State where you H* 
ve. The booklet is FREE.

2



1953 m. rugsėjo 16 d. MŪSŲ PASTOGE A

PIRMOJI LIET. DAILĖS PARODA SIDNĖJUJE
Kiekvienas amžius ryškiausiai 

išsaugo savo veidą ateičiai mene. 
Kai daugelis didelių asmenybių I 
egzistuoja tik akademikams tepri- Į 
einamuose archyvuose, kai net pa
ti istorija įgyja atitrauktą reikš
mę, labiau prieinančią kokio ro
mano fabulą negu likiminį veiks
ni tautų kilime ir žlugime, išsili
ks dailės darbai tebekalba aiškia 
ir artima kalba. Nebežinomų jau 
šiandien autorių rūpintojėliai, ki
limai ir raižiniai mums nusako 
tautos praeitį, gi laimingesniais, 
nepriklausomybės metais tiek li
teratūroje, tiek mene sukurti ro
mantiški knygnešio ar dievdirbio 
personažai tik iškraipo, beveik kad 
suklastoki gyvąją praeities dva
sią. Kitaip ir negali būti, nes dai
lė iš esmės nieko neatkuria bet 
sukuria. Todėl aptariant šių die
nų lietuvj dailininką ir reikia jie- 
nkoti kuriančiojo, gal net ir pasi- 
klydusiojo dabarties maišatyje: jo' 
darbai bus artimesni, nors formos • 
požiūriu ir labai skirtingi, praei-1 
ties diovdirbiams, lietuvių tautos 
dvasiai ir tuo pačiu tiesai.

Neteisybė, kad lietuvis meninin
kas yra atitolęs nuo savosios kul

TRYS KRITIKOS
Trys didieji Sydnėjaus dienraš- į 

čiai Pirmosios Australijos Lietu
vių Dailės Parodos atidarymo pro
ga pateikė savo skaitytojams tokio 
turinio kritikas, parašytas tų lai
kraščių specialių meno kritikų:—

The Sydney Morning 
Herald:

LIETUVIŲ MENININKŲ 
PARODA

Būdingieji tautiniai bruožai, pa
prastai, užtinkami tik tuose meno 
darbuose, kuriuose jų kūrėjas yra 
palikęs savo paties charakterio žy
mes. Mėgėjo ar akademiko kūrinys 
dažniausiai esti priešingas ir tar
ptautinis. Vis dėto Australijos lie
tuvių menininkų parodoje Mark 
Foy’s meno galerijoje gali būti pa
stebimas tam tikras palinkimas į 
ekspresionizmą. Galimas daiktas, 
kad tai tėra nedaugiau kaip palin
kimas, lengvo pobūdžio jausmų pa
sireiškimas, kas ir skiria šią paro
dą nuo tolygios australų parodos.

Pagal vietos standartą net ir ta
pybos darbai Čia yra vidutiniški 
savo išpildymuose, su talento pa
žadu geriausiu, atveju. Tačiau dvi 
Vlado Meškėno pastelės atidengia 
tam tikrą poetinį supratimą, juo 
labiau pastebimą, kai jas meninin
kas traktuoja su nepasitenkinimu 
— mažu mažiausiai jo sulamdyta 
“Studija”, čia jis parodo tikrąjį 
supratimą jo kūrinį supančios ap
linkumos ir pasiekia vienalytišku
mo per savo jautrumus. Kita jo 
pastelė, šeimos grupė, laimėjusi 
šioje parodoje pirmąją premiją, 
yra kažkas panašiai sukurto.

Tačiau grafikos mene šie besi- 
veržią į lokalinį pagarsėjimą me
nininkai parodo profesinį pajuti
mą. Vaclovo Rato-Rataiskio med
žio raižiniai, Algirdo Šimkūno ir 
Henriko Šalkausko lino raižiniai 
ir Adolfo Vaičaičio litografijos de
monstruoja jų kaip iliustratorių 
pajėgumą. Rato-Rataiskio “Lai
vas” yra ypatingai vykęs, nebent 
truputį šaltas; Šalkausko “Trys 
moterys” yra paprastas ir širdin
gai patrauklus. Šimkūno “Public 
Bar” kaupia savyje gyvumą-ryš- 
kumą ir patrauklumą, gi Vaičaičio 
“Gydytojas ir velnias”, primenąs 
E.T.A. Hoffmanną, išreiškia piešė-

Tikrai tūlas jaučia, kad tai yra 
daugiau literatūra kaip dailė, kas 
glūdi šių lietuvių kraujuje — ir 
patys jų vardai nusako reikšmin
gą poeziją.

Daily Telegraph:
MENO PARODA MIESTO 

GALERIJOJE
Lietuvių menininkų paroda Mark 

Foy’s meno galerijoje, bendrai pa
ėmus, teikia malonaus įspūdžio. 
Paroda yra labai įvairi. Gera ste
bėti senąjį stilių šalia naujojo. Pa
roda parodo, kad daug menininkų 
reaguoja į australišką aplinką ir 
pateikia kitonišką jų naujojo kra
što interpretaciją. Jeigu joje šedev
rų ir nėra, tai yra pakankamai 
meistriškumo ir nemaža jautrių 
darbų, ši paroda įrodo, kad lietu
viai atgabeno mums. kai kurių ge
rų dalykų.

Tikimasi, kad daug žmonių ap

tūros ir tapęs nebesuprantamu. 
Toji svetimoji įtaka, nors ir ne-' 
neigtina, nėra labai didelė. Ne į 
tiek svetimos srovės ir išraiškos • 
priemonės pasisavintos, kiek mes 
visi šiandien esame patekę inter
nacionalinių kovij laukan, ir todėl 
tematika yra tapusi panaši į su
randamą kitose tautose, nes išei
ties taškas yra tas pats: surasti 
atsakymą į determinizmo ir pri
verstinio vergiškumo užmetamus 
pančius. Ir šitaip atitaisę forma
liniu panašumu remiantis meta
mą priekaištą, turime įsitikinti, 
kad lietuvių dailininkuose, deJa, i 
galbūt t i k dailininkuose, te
begyva savita ir laisva dvasia.

Paveikslų galerija įvairi. Jei 
Zikaro “Rūpintojėlis” yra esteti
nė interpretacija tradicinės skulp-1 
tūroje figūros, kurioje yra miręs : 
religinis jausmas ir išlikęs leng-' 
vas tobulai apvaldžiusi© savąją 
techniką dailininko žaismingumas, i 
kas charakteringa ir Marčiulionio' 
maiolikai, tai V’eščiūnaitė “Pas
kutiniojoje stacijoje” atsisako iš 
praeities išsinešto pavidalo ir te
duoda žmogaus veidą, kuriam net 
ir erškėčių vainiko, šito simboli-

lankys šią parodą. Paroda yra 
daugiapusiška ir neturi daug ten
dencijos paveikslų. Vidutiniam me
nu besidominčiam žmogui čia yra 
daug kas pasimokyti ir daug kuo 
pasigėrėti.

V. Meškėnas laimėjo pirmąją 
premiją už savo pastelę- “šeimos 
portreto studija”, rūpestingai išba 
lansuotą paveikslą su įdomiomis to
no ypatybėmis. T. Zikaro skulptū
riniam “Rūpintojėliui” suteikta 
antroji premija. Menininkas per
kėlė senąjį bizantinį meną į mo
dernų darbą. Tai per vis ryškiau 
šiai pastebima galvos traktavime 
H. Šalkauskas gavo trečiąią pre
miją už lino raižinį “Trys mote
rys”. Šis dalykas yra truputį per
daug suprastintas, tačiau jis turi 
savyje jausmo ir patrauklumo. Gi
liu dramatiškumu pavaizduotuose 
medžiuose, kitą įdomų darbą paro
dė A. Marčiulionis. J. Bistricko 
“Išvietintieji”. Vaizduoja dy
kumos žirnius ir aguonas. Tai 
nėra visiškas pasisekimas, tačiau 
turįs labai įsidėmėtinas spalvas. 
V. Ratas-Rataiskis pateikė puikų 
medžio raižinį “Emu”, besibazuo
jantį aboriginų darbu.

The Sun:
LIETUVIŲ DAILININKŲ 

DARBŲ PAVYZDŽIAI
Lietuviai menininkai, šiuo me-' 

tu gyveną Australijoje, rodo alie- į 
jaus, akvarelės, skulptūros ir gra-' 
fikos darbų pavyzdžius Mark Foy’s ! 
meno galerijoje.

Paroda yra pakankamai įdomi, 
kad galėtų būti mielai priimama, 
nors vargu ar ji yra taip pavei- ( 
kianti, kad galėtų būti laikoma pa
skatinimu. Gerokai keista, kad šie 
darbai neišskiria jokių būdingų 
savybių, kurios įgalintų pridėti 
ant jų etiketę: “Lietuviškas”. Su 
keliomis išimtimis jie galėtų būti 
produkcijomis hr mūsų vietos me
no mokyklų, tuo tarpu kai daugelis 
šios parodos dalyvių yra išėję Ry
tų Europos mokyklas. Labiau įti
kinančio įrodymo apie moderniojo 
judėjimo universalumą negalėtu
me įsivaizduoti. Matyt, Lietuvoje 
jie seka tuos pačius Paryžiaus mo
kyklos pamėgdžiojimus, kaip ir 
mes Australijoje, tik su tuo skir
tumu: lietuvių pamėgdžiojimas 
tampa prislopintu kol jis pereina 
Vokietiją, tuo tarpu kai mūsiškis 
esti “sutvarkytas” kol pereina An
gliją

šis prislopinimo procesas niekur 
nėra taip ryškiai pastebimas, kaip 
grafinio meno skyriuje. Čia jau
čiama kone išimtinai Vokietijos įta
ka. Stiprus palinkimas į ekspresio
nistinius medžio ir lino raižinius 
yra būdingas šiauries Europai ir 
neturi palyginimo šiame krašte.

Daugiausiai įdomūs darbai yra 
pirmą premiją laimėjęs V. Meškė
no “šeimos portreto studija” ir H. 
Šalkausko lino raižinys “Quest”. 
Šalkauskas laimėjo trečiąją premi
ją už savo mažiau įdomų darbą 
“Trys moterys”, tuo tarpu kai an
troji premija atiteko T. Zikarui už 
bevaizdę skulptūrą, pavadintą “Rū
pintojėliu”. — James Gleeson.

nio ženklo, nebeuždeda. Šito erš-i 
kėčių vainiko nepasigendama, vei- ’ 
do išraiška tik patvirtina, jog tai į 
tikrai yra paskutinioji stacija.' 
Tebūnie nurodyta, kad skulpto- ’ 
riaus Mončio tematika ir priemo
nės yra panašios. Tos pačios auto
rės “įrašas antkapyje” yra dar 
originalesnis ir įspūdingesnis.

Visiška priešingybė šitai tema
tikai yra Henriko Šalkausko kū
ryba. Jei Veščiūnaitės darbuose 
jaučiama kenčianti gyvybė, tai 
Šalkausko darbuose, turbūt, nie
kad nėra buvę gyvybę įkvepiančio 
Dievo. Autorius yra tarsi abejin
gas keleivis šitame pasaulyje; 
žmonės, gėlės, veidai tik tol tep-

ir yra tai, kas buvo prieš atsiran
dant gyvybei ir tebebus jai išny
kus. Šalkausko technika yra aštri 
ir kieta. Po paprastomis ir tau
piomis priemonėmis jaučiama tik
rai jautri ir kūrybinga ranka.

Algirdas Šimkūnas yra trečia
sis dailininkas artimas minėtie
siems nepaisant į tai, kad jo prie
monės labai skirtingos. Ir jo sti
priausieji darbai grafikoje. Jisai 
artimas aplinkumai ir jo darbai 
tarsi didelio nuotykio dokumenta
cija. Jo keturi darbai galėtų būti 
keturių autorių, vienas kitam pa
dariusių įtaką.

Jau įprastu pastovumu ir mei
striškumu dvelkia Rato-Rataiskio

H. Šalkauskas. Trys moterys.
(Lino raižinys laimėjęs Pirm ojoj Austr. Lietuvių Dailės Paro

doj trečiąją premiją).

rasmingi, kol jų pavidalais pasi- , 
naudojus ir prieš tai sunaikinus 
paskutinius gyvybės likučius, ga 
Įima būtų sukurti skambias, juo
dai-baltas kompozicijas. Tarp na- ' 
turmoto ir portreto nėra esminio 
skirtumo. Kas buvo gyva — tam
pa grožiu. Tai yra atkaklus jieš- 
kojimas pagrindinių grožio dės
nių su viltimi, kad kaip tįk grožis 
________________ ;___ 4________

ATOMINES LENKTYNES
I. ŠŪVIAMS NUTILUS

Ilgai lauktos paliaubos Korėjos 
fronte įvyko. Optimistai, jau dau-, 
gelį kartų nusivylę, vėl pradėjo 
tikėtis geresnio taikos mito. Ne 
tik eiliniai Vakarų pasaulio gyven
tojai, bet ir dauguma įtakingesnių- 
jų politikų, ypačiai anglų, labai i 
meiliai šypsosi naujajam Krem
liaus valdovui, šypsosi ir renka 
žodžius, kuriais norėtų įtikinti abe
jojančius. Net prezidentas1 gen. 
Eisenhoweris keletą kartų savo 
kalbose pareiškė, kad Korėjos pa
liaubos yra didelis žingsnis į pa
saulio ramybę.

Ar yra galima taika tarp kapi
talizmo ir komunizmo, taika tarp 
demokratijos ir imperializmo, tarp 
vergijos ir despotizmo lopšio su 
laisve besinaudojančiomis tauto
mis? Į tai negalėtų atsakyti ir tie 
politikai, kurie aplinkybių verčia
mi nūdie yra virtę taikos apašta
lais.

Mums, savo akimis mačiusiems 
ir jausmais patyrusioms sovietinį 
jungą, kartais labai nesupranta
mi yra didžiųjų politikų pasisaky
mai, kuriuos mes vadiname politi
nėmis nuolaidomis ar klaidomis. 
Pažvelgkime, kodėl daromos tokios 
“nuolaidos” ir kaip į jas žiūrima 
pro Pentagono langus (Pentago
nas — visų ginklų rūšių JAV vyr. 
štabas).

“Mes žinome savas puolamąsias 
pajėgas. Mes žinome savo atomi
nių ginklų galybę, bet mums taip 
pat žinoma, kad Sovietų Sąjunga

darbai. Jie, tarytumei, įrodo, kad 
ir dvidešimties metų neužtenka 
pakeisti kartą susirastam stiliui 
ir technikai. Ta pati dvasia dvel
kia nuo tinklais išmarginto Bal
tijos pajūrio, kaip ir Australijos 
čiabuvių motyvais išspręstos “Me
džioklės”.

Nepaisant atgabenimo sunku
mų, nes visi skulptoriai gyvena

Melbourne ir Adelaidėje, skulptū
ra gausiai atstovaujama. Be Zi
karo, išstačiusio penkis tikrai sti
prius darbus, ypač “Rūpintojėlį” 
ir “Kompoziciją”, įspūdingas Mar
čiulionio “Tūstantis aidas”. Nors 
techniškai daug paviršutiniškiau 
išspręsta už išbaigtus Zikaro dar
bus, toji plastika yra pavykęs ban
dymas susieti grynai gamtinį rei
škinį su žmogaus pergyvenimu. 
Lukštaitės “Miško tragedija” įdo
mus tiek savo tema tiek sprendi
mu ir visa galva pralenkia kitus 
dailininkės darbus. Įdomus ir ba
reljefas “Gegužės mėnesiui”: sti
klinis fonas išryškina keraminę 
kompoziciją. Bet nikeliuota pra
moninės kilmės grandinėlė, gadi
na įspūdį—ji per ryški ir neskonin
ga, kad galima būtų pateisinti jos 
būtinumą.

Nors tapyba ir gausi, bet joje 
nedaug stiprių darbų. Meškėno 
ramios kompozicijos yra tobulai 
išbaigti, nusistovėjusio gero sko
nio darbai. Bet skonio neužtenka, 
kad būtų galima ką nors sukurti; 
skonis neišvengiamai stumia ma- 
don: gi jis ir yra pastarosios Al
fa ir Omega. Ypatingai “Studijo
je” taip tobulai ta prasme išspręs
tas, kad net popieriaus raukšlės, 
nors ir atsitiktinės, tampa gyvu 
pastelinės technikos priedu ir visas 
paveikslas primena spalvotus, iš
blukusius ir raukšlėmis išraižtus 
archyvinius Amerigo Vespucci ar
ba kapitono Cook’s žemėlapius. 
Priešingai yra Kalgovo darbuose: 
“Kristus” ir taip pat “Klounas” 
stinga šito išbaigtumo, jo beveik 
pasigendama, nors drąsias spalvas 
ir motyvus reikia vertinti teigia
mai. Bistricko naturmortas ir ški
cas yra gerai priemones apvaldan- 
čio dailininko darbai, ypatingai 
dinamiškasis škicas.
..Repšys ir Stanevičius matomai 
nesiryžta apleisti mokyklos. Jų 
darbai, nors ir techniškai apvaldy
ti, tevertintini grynai studijiniu 
požiūriu. Tikėkimės, kad paroda ir 
pagyvėjęs pasikeitimas idėjomis 
paskatins juos rimčiau imtis dar
bo.

Paminėtinas ir Žygas. Tai daili
ninkas be technikos ir be spalvos. 
Kiek Repšys ir Stanevičius yra 
mokykliniai, tiek Žygas jokios mo
kyklos neturi. Tačiau mokykla yra 
būtina nors ir reikia kartą numes
ti jos normas ir varžtus ir susi
rasti savo paties kelią. Tapyboje 
vien idėjų nepakanka, reikia jas 
ir įgyvendinti. Ir Žygas ateityje 
pasidodys stipriau, nes neabejo
tinai turi talentą.

Patsai parodos išstatymas pa
vykęs, kaip ir viskas, kas liečia 
jos organizaciją.

J.S.

J. Pelenauskas.

nuo 1946 m. rugsėjo mėnesio ži
no atominės bombos paslaptį ir 
kad ji 1947 m. liepos 15 d. ją iš
bandė”. — taijp rašo admirolas 
Ellis Zacharias, JAV karo laivyno 
žinių skyriaus viršininkas, savo 
knygoje “Hope for Peace”.

Jo ir daugelio kitų JAV karo 
vadų samprotavimus bei išvadas, 
lyginant JAV ir Sovietų Sąjungos 
naujuosius ginklus, jų masinės pro
dukcijos gamybą, individualias pa
naudojimo galimybes abiejose pu
sėse, naujųjų ginklų evoliuciją no
riu šiuo savo straipsniu perduoti 
Mūsų Pastogės skaitytojams. — 

žinojimas atominės bombos pas
lapties dar nereiškia pačios bom
bos turėjimą. Laboratorinius tyri
mus bei pavyzdžius nuo produk
cijos eigos skiria ilgas ir kompli
kuotas laiko tarpas.

Trumpais bruožais susipažinki
me su atominio ginklo evoliucija 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir 
Sovietų Sąjungoje.

JUNGT. AMERIKOS V-SE.
1945 m. liepos 16 d. 5,30 vai. po

piet Alamogrado aerodrome (New 
Mexico) Amerikos žemyne sprogo 
pati pirmoji atominė bomba. At
ominės bombos paslaptis ir kon
strukcija JAV fizikams buvo žino
ma nuo 1942 m. vasario mėnesio. 
Šis pustrečių metų laiko tarpas 
yra laikomas laboratoriniu ar ne
produktyviu laikotarpiu atominių 
ginklų gamyboje, nes tuo metu 
neanalizuojant masinės gamybos 
būdų buvo stengiamasi apipavida
linti laboratorijos eksperimentą-i

lizmą.
Šiandien jau galima atvirai pa

sakyti, kad nuo 1946 m. iki 1948 
m. rudens JAV atominių ginklų 
produkcija buvo pavojingai žema. 
Tik 1948 m. rudenį buvo pertvar
kyti ir panaudoti nauji gamybos 
metodai Los Almos dirbtuvėse, ku
rios ttokio pobūdžio yra vienintelės 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

“Mes pradėjome produkciją”.— 
rašo admirolas Ellis H. Zacharias. 
— ‘Pradėjome dirbti ir tobulinti. 
Nuo 1948 m. spalio mėnesio iki 
1953 metų bandymo tikslams sus
progdinome 11 uranijaus ir vieną 
vandenilio bombą. Paskutiniosios 
dvi buvo modernios ir pasakiškos 
veikimo galios. Mes pradėjome pi
ginti bombos balastą pagal- naikin- 
tino objekto vertę, o per tai žengė
me pirmuosius žingsnius prie ato
minės artilerijos. Tai buvo darbai, 
kurie sukaupė visus pajėgiausius 
vyrus ir pareikalavo laiko bei mil
žiniškų lėšų. Kurdami, galima sa
kyti, apsvaigome nuo savo laimė
jimų. Tuo pačiu pamiršome vieną 
labai svarbų raktą — gynybą. Ir 
tik tada, kai anglų ir pranzūzų 
kariniai štabai pradėjo klausinėti 
“O kaip su gynyba?”, mes atbudo- 
me. Pasirodė, kad Europos karinės 
vadovybės nugastavo ne be reikalo. 
Tiek Amerikos, tiek Europos kon
tinentų gynyba buvo kritiškai sil
pna”.

Tiesa, JAV turėjo skubiai veikti. 
Del to gimė Atlanto Paktas, buvo 
atstatyta Japonija. Strateginiuose

COMMUNISTS MAY. 
DELAY KOREAN POL
ITICAL CONFERENCE

By PAUL L. FORD
Cautious optimism is the by- . 

word in New .York as U.N. dele? 
gates await the convening of tWf? 
political conference recommended 
n the Korean Armistice.

Many delegates arc frank' to • 
admit that they expect prelimL r 
nary difficulties to be raised by 
the communists before thė con
ference is begun. They point out 
that it is standard communist pra
ctice to precede negotiations with 
a flurry of objections, charges 
and demands.

Should Moscow, Peiping or Py
ongyang resort to such tactics, 
the opening of the conference 
might well be delayed until the 
last moment. It is generally felt 
however, that the force of world 
opinion will compel communist 
participation before October 28, 
the deadline for the conference 
to begin.

Under a 15-nation resolution 
adopted by the General Assembly 
last week, the conference is to be 
held “as soon as possible” at a 
place satisfactory to both sides.

Geneva, Switzerland, and Col
ombo, Ceylon, are prominently 
mentioned as possible locals. Other 
cities, including Paris, also are 
being discussed. 1 ♦
It is not yet definite which go
vernments will be represented on 
the two sides. The 15-nation reso
lution, adopted overwhelmingly 
despite Soviet bloc opposition, gi
ves each of the 16 countries in 
the U.N. Command the right to 
attend, along with the Republic 
of Korea.

Some of these nations, however, 
have indicated that they do net 
plan to send representatives. A 
few others have not yet made up 
their minds. Governments which 
definitely intend to participate 
are understood to include Austra
lia, Britain, Canada, Colombia, 
France, The Philippines, Thailand. 
Turkey, The United States, and, 
of cource, the Republic of Korea.

Communist China and North 
Korea quite likely will be joined 
on the other side by the. Soviet 
Union. The Soviet bloc voted with 
the majority of other nations here 
ast week in approving a resolu
tion recommending that Russia 
participate in the political meetin
gs “provided the other side desi
res it”. >

The goal of the U.N. represen
tatives at the conference will be 
two-fold: (A) The achievefiient, 
by peaceful means, of a unified, 
independent and democratic Korea 
under a representative form of 
government, and (B) The full res
toration of international peace and 
security in the area.

The conference offers a pro
ving ground for the intentions of 
both sides. If it is successful, the 
world will have reason , to hope 
that other issues of tension may 
also be negotiated.

It is obvious^ of course, that the 
conference can succeed only, if 
the communists act in good’ faith. 
There is a very real dangei- that 
instead they will attempt to uti
lize the meetings to perpetuate 
uncertainty or to shield infiltra
tion by communists into the Repu
blic of Korea.

It is for this reason that the 
United States and the Republic of 
Korea have agreed to ' consider 
withdrawing from the conference 
should it become clear after 80 
days that the meetings are misus
ed by the communists.

The situation is perhaps best 
summarized in the words of Am
bassador Henry Cabot Lodge, Jr., 
Chief U.S. delegate to the United 
Nations:

“The Korean tragedy does not 
endanger extravagant optimism 
about the political conference. But 
we hope that the other side may 
be prepared to show some respect 
for the overhelming wishes of 
the people of Korea and the Judg
ment of the people of the world...

“The governments who will rep
resent our side at this conference 
will negotiate in good faith. If 
the communists will do likewise, 
Korea may yet see the end of 
its martyrdom and the Korean 
people the dawn of a brighter 
day.”
kontinento taškuose, kaip antai, 
Aliaskoje ruošiami atsparos pun
ktai. Tie punktai aprūpinami nau
jausiais elektroniniais įrengimais. 
Tuose punktuose koncentruojami 
ir radijo valdomų sviedinių ištek
liai. Pradėta aktyviau informuoti 
JAV gyventojus ir daugiau dėme
sio kreipti į apmokymą, kaip elg
tis atominio puolimo metu. Kariuo
menės dalims, lemiančioms gyny
bą, vis daugiau skiriama lėšų.

Savotiškas persiorganizavimas, 
atseit, pasiruošimas gintis, Jung
tinėse Amerikos Valstybėse nega
li būti atliktas per kelius mėne
sius. Turi būti pertvarkyta ir pati 
kariuomenė, o ne vien tik naujų 
lėšų planas kariuomenei. Ši nau
ja organizaciją reikalauja daug 
laiko.

O kaip Sovietų Sąjungoje?
(Tęsinys kitame numeryje)
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NUSISEKUSI TAUTOS ŠVENTE PAMINĖTA 
CKO 80 M.

ARKV. J. SKVIRE 
AMŽ. SUKAKTISSydnėjus. — Sydnė

jaus lietuviai Tautos šventę at
šventė rugsėjo 12 d. Glebės Town 
Hall patalpose. Minėjimo aktą pra
dėjo Sydnėjaus Apylinkės pirmi
ninkas inž. Sipavjčius, kartu pas
kalydamas ir trumpą turiningą 
paskaitą. Gyvą žodį pasakė ir ALB 
Krašto Valdybos pirmininkas J. 
Vaičaitis. Meninę programos dalį 
atliko Sporto Klubo Kovo tautinių 
šokių grupė, vadovaujama J. II- 
čiuko, dainininkas E. Vilnonis ir 
Br. Kiverio vadovaujamas mišrus 
dvigubas kvartetas. Ypačiai šiltai 
minėjimo dalyvių buvo pasitiktas 
ir išklausytas Br. Kiverio vado
vaujamas kvartetas, sudainavęs 
Naujalio “Jaunimo Giesmę”, St. 
Šimkaus “Oi liūdnas, liūdnas...” ir 
Viktoro Kuprevičiaus “Pajūrio Dai
ną”. Gera šio kvarteto organiza
cija tinkamo vadovo rankose, stip
rūs jo dalyvių balsai leidžia tikė
tis, kad kvartetas žymiai užpildys ______ ____ ... ....
Sydnėjaus vokalinio meno spragą, ‘ vyskupui pinigais suaukojo £5. ak. 
kuri ligšiol buvo ypačiai jaučiama. 
Gero įspūdžio paliko ir Kovo tau
tinių šokių grupė, sudaryta iš 
jaunųjų lietuvių pajėgų. Paminė
tinas ir E. Vilnonis, vis geriau ap- 
valdąs augštesniuose registruose 
savo balsą.

Pamaldos Tautos Šventės proga 
buvo atlaikytos anksčiau — šio 
mėn. 6 d. St. Benedict’s bažnyčio
je. Jas atlaikė kun. Butkus. Per 
pamaldas giedojo E. Vilnonis ir 
Br. Kiverio vadovaujamas mišrus 
dvigubas kvartetas. Vargonais gro
jo K. Kavaliauskas. — jž.

bar 
vietos

tas. — Rugpiūčio 
leituviai iškilmingai

H o 
30 d. 
paminėjo Lietuvos Metropolito J. 
E. Arkv. J. Skvirecko 80 metų 
amžiaus sukaktį. Minėjimas buvo 
pradėtas Popiežiaus Himnu. Pas
kaitą skaitė kun. dr. P. Bačinskas, 
susirinkusius supažindindamas su 
Arkivyskupo biografija ir jo nu
veiktais darbais. Po paskaitos J. 
Motiejūnas padeklamavo B. Braz
džionio eilėraštį “De Profundis”. 
Svečias — australas smuikininkas 
pagrojo Schubert’o, “Avė Maria” 
ir kelis kitų klasikų kurinius. Mi
nėjimą užbaigdami susirinkusieji 
sugiedojo “Marija Marija’”. Gra
žiai vėliavomis, gėlėmis ir meniš
kai drožinėtų lietuvišku kryžiumi 
išpuoštos salės viduryje buvo di
džiulis spalvotas Arkivyskupo pa
veikslas, kurį tikrai meniškai pa
gamino hobartietis A. Kantvilas. 
Hobarto lietuviai šia proga Arki-

POBŪVIS MENININKAMS 
PAGERBTI

MŪSŲ PASTOGĖ Rugsėjo 16 d.

PARODOS UŽDARYMAS
Rugsėjo 19 d., šeštadienį, 11,30 

vai. Mark Foy’s Meno Galerijoje 
įvyksta Pirmosios Australijos Lie
tuvių Dailės Parodos uždarymas. 
Tautiečiai maloniai kviečiami gau
siai dalyvauti.

Newcastlio ir apylinkės lietuvų pa
maldos perkeltos iš Hamiltono į 

Broadmeadow.

(T. S. Gaidelio S.J. informacija)
Sekančios pamaldos bus laiko

mos rugsėjo 27 d. 11 vai. naujoje 
vietoje — Broadmeadow, šv. Lau
ryno parapijos bažnyčioje, 135 
Broadmeadow Rd. Susisiekimas la
bai patogus, bažnyčia arti stoties. 
Išpažinčių bus klausoma prieš Mi
šias 10 vai. — 10.45. Po pamaldų 
susirinkimas katalikų mokyklos 
patalpose.

Rugpjūčio 23. d. susirinkime po 
pamaldų Newcastlio ir apylinkės 
lietuviai sudarė bažnytinį komite
tą. Parapijos seniūnu išrinktas Be
nediktas Liūgą, jo pavaduotoju — 
Steponas Klemenis; kandidatu li
ko Antanas Talandis.

S y d n ė j u s . — Per. pen
ktadienio vakarą Milson’s Point 
salėje ALB Krašto Valdyba su
ruošė vykstančios Pirmosios Austr. 
Liet. Dailės Parodos proga meni
ninkams pagerbti pobūvį, kuriame 
dalyvavo parodos dalyviai ir kvies
ti organizacijų atstovai. Jaukų po
būvį pradėjo Krašto Valdybos ižd. 
inž. S. Grina. ALB Krašto Valdy
bos pirmininkas J. Vaičaitis savo 
kalboje nušvietė parodos organiza
vimo eigą ir jos reikšmę ir įteikė 
pobūvyje dalyvavusiam dail. Henri
kui Šalkauskui jo laimėtą 3-ją pre
miją, skirtą šviesos Sambūrio. 
Savo kalbomis prie jaukios pobū
vio nuotaikos prisidėjo ir meninin
kams už įdėtą darbą padėkojo kun. 
P. Butkus, švesos pirm. J.P. Ke- 
dys ir kiti organizacijų atstovai, 
kuriems dailininkų vardu atsakė 
dail. A. Šimkūnas. Dailininkai H. 
Šalkauskas ir A. Šimkūnas šio po
būvio dalyviams padovanojo du 
paveikslus; loterijos būdu H. Šal
kausko paveikslą laimėjo P. Alek
na ir varžytinių keliu A. Šimkūno 
paveikslą — Zakarevičius.

IŠVYKO I SYDNEJŲ
Merredinas. — Kone 
metus išdirbęs viename Vakarų 

Australijos valstybiniame ūkyje 
prie Meredino, M. Zakaras su žmo
na ir keturiais vaikučiais išvyko 
apsigyvenimui į Sydnėjų. Svar
biausia persikėlimo priežastis — 
suteikti vaikučiams galimybes aug
ti ir auklėtis didesnio saviškių 
būrio aplinkybėmis Geriausios sėk
mės naujojoje vietoje. — S-s.
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VOKIETIJOS LIETUVIŲ 
PADĖKA

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 
gavo PLB Vokietijos Krašto Val
dybos padėkos raštą, liečiantį per
eitų metų drabužių vajaus siuntą. 
Skelbiame jo bendrąją dalį:

MŪSŲ PASTOGĖS SYDNĖJAUS 
NUMERIS

Sydnėjus. — Savo 
ku organizacijų atstovai buvo 
tarę specialų Mūsų Pastogės
merį pavesti suredaguoti ir išleis
ti Sydnėjaus spaudos darbuoto
jams.

Lietuvių Plunksnos Klubas per 
savo susirinkimą (rugp. 29 d.), 
išsirinko specialią komisiją: pirm. 
J.P. Kedį ir nariais — P. Sirgedą 
ir J. Matikovą. Komisija jau pra
dėjo medžiagos rinkimą ir lėšų or
ganizavimą. Jeigu nenumatytų 
kliūčių neįvyks, Mūsų Pastogės 
Sydnėjaus numeris pasirodys spa
lio 28 d.

Šia proga visi Sydnėjaus ir jo 
apylinkėse gyveną tautiečiai prašo
mi prisidėti medžiaga ir aukomis 
prie šio numerio išleidimo. Tai 
atlikti ypačiai prašomos organiza
cijos ir versluose įsikūrusieji tau
tiečiai.

įvairią medžiagą ir aukas šiam 
Sydnėjaus Mūsų Pastogės nume
riui prašoma siųsti pagal šį adre
są: J.P. Kedys, 127 Mimosa Rd., 
E. Bankstown.

PIRMOJI KOMUNIJA
Rugsėjo 20 d. per lietuviškas 

pamaldas Camperdowne (12 vai.) 
įvyks Sydnėjaus lietuvių vaikučių 
Pirmoji Komunija. Iš vakaro, šeš
tadienį, 4 vai. p.p. Camperdowne 
bus paskutinė pasirengimo pamo
ka — repeticija, o nuo 5 vai. bus 
klausoma išpažinčių, kurių klau
sys ir Tėvas Gaidelis, S J.

Kviečiami visi tėvai ir tikintie
ji tose mūsų jaunųjų katalikų iš
kilmėse gausiai dalyvauti, ypačiai 
kattu priimant ir šv. Komuniją. 
Po pamaldų bus bendri pusryčiai 
parapijos 
kus.

salėje. — Kun. P. But—

SOC. GL. MOT. D-JOS 
VALDYBA

Melbournas. — Rug
pjūčio 2 d. Soc. Globos Moterų 
Draugijos visuotiniame susirinki
me buvo išrinktas naujas tokios 
sudėties Komitetas: pirm. D. Si- 
mankevičienė, Ligonių Sekcija — 
G. šemienė, M. Bulakienė, M. Juš
kienė (K-to sekr.), Parengimų Se
kcija — V. Kuncaitienė, R. Pum
putienė, šemetienė (K-to ižd.); 
Revizijos Komisijon išrinktos: 
Statkuvienė, Makulienė ir Gylie
nė. D.S.
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1
 Mielą draugę

A. LEITAITĘ ir M. LABA
NAUSKĄ, sukūrusius lietu
višką šeimą, sveikina ir lin- , 
ki daug laimės bei šviesios j 
ateities

A.A. NEKROŠIAU

DEL VERTES KOKY- IaW<q? 
BESIREKONOMl-
JOS SKUBĖK PAS

MARK FOYS*
Mes turime savo universalinės krautuvės antrame augšte geriau

sių Manchesterio gaminių pasirinkimą Sydnėjuje.
Dvigubos paklodės 80x100 dydžio. Iškarpytais ir atsiuvinėtais 

kraštais, mėlynos, ružavos, žalios ir aukso spalvos. Kaina .......... 39/6 vien.
Atitinką pagalvių užvalkalai po 7/11 vienetui.
Normalios sniego baltumo paklodės, 54x90; Kaina tiktai ...........14/11 vien.
Dvigubos sniego baltumo paklodės, 80x100; Kaina tiktai ...........29/6 vien.
Pusiau baltinti pogalvių užvalkalai. Pilno dydžio. Puiki kokybė! 2/6 vien. 
Cottage-weave lovos užtiesalai, 72x90. Puiki kokybė! ......................39/6 vien.
Dri-Glo vonios rankšluoščiai, 22x44 dydžio. Greitai džiūstą, nau

dojami išlaiko ilgus metus. Kaina .................................................. 9/6 vien.
Dryžuoti lininiai indams rankšluoščiai; 22 in. platumo. Raudono 

mėlyno, žalio ir auksinio atspalvio. Kaina tik....................................... 4/6 jardui.
Atsimink, kad Mark Foy’s Kontinentalinio Maisto Baras dabar pilnai veikia apa

tiniame augšte ir aprūpina Jus visais kontinentalinio maisto produktais, įskaitant ir įvai
riausių rūšių sūrius. Taip pat nepamiršk apsilankyti mūsų Kontinentą liniąme Pyragai
čių Bare.r Ten Jūs rasite puikių įvairių rūšių pyragaičių ir panašių gaminių.

NESIRŪPINKITE, JEI TURITE SUNKUMŲ DĖL ANGLŲ K AL BOS. MŪSŲ 
KRAUTUVĖJE DIRBA KELIOLIKA JŪSŲ KRAŠTŲ ŽMONIŲ, KURIE MIELAI 
JUMS PADĖS.

MARK FOY’S LTD., Liverpool Street, Sydney; Tel. M 6509.
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Malonūs tautiečiai, 
šiuo laišku norime pareikšti 

Vokietijos Krašto Valdybos ir 
mūsų Vokietijoje skurdžiai gy
venančių tautiečių vardu Jums 
nuoširdžiausią padėką už gau
tas rūbų siuntas, viso 11 maišų.

Šioji Jūsų parama Vokietijo
je gyvenantiems lietuviams yra 
ne tik medžiaginė parama, bet 
ir labai džiugus prisiminimo, so
lidarumo ir savųjų brolių pagal
bos ženklas. Dėkojame ne tik 
aukotojams, bet ir visiems prie 
šių aukų rinkimo prisidėjusiems. 
Toks aukų rinkimas, jų rūšiavi
mas, pakavimas ir išsiuntimas 
siejasi su nemažu darbu, ku
riam Australijos lietuviai ne
pagailėjo savo jėgų ir laiko.

Maloniai prašome garbiamą- 
ją Apylinkės Valdybę pareikšti 
mūsų vardu nuoširdžiausią mū
sų padėką visiems prisidėjus
iems prie šio rūbų rinkimo va
jaus, tiek aukotojams, tiek tal
kininkams.

Aprangą s u inventorizavo ir 
paskirstė Krašto Valdybos pas
kirta komisija. Inventorizacijos 
ir paskirstymo aktus prideda
me.

Hannover-Kleefeld,
1953 m. liepos 29 d.

(Pas.) P r. Z u n , 
Pirmininkas.

d e,

Priede kruopščiai paruošti in
ventorizacijos ir paskirstymo ak
tai

Primename maloniems tautie
čiams, kad šių metų vajaus aukos, 
renkamos tam pačiam tikslui, pri
imamos Camperdowno knygyno 
kambaryje prieš ir po pamaldų 
kiekvieną sekmadienį įjugjūčio— 
rugsėjo mėnesiais.
ALB SYDNĖJAUS APYLINKĖS

VALDYBA

VIENKIEMIAI AR KAIMAI?
Žinoma, busimoj Lieetuvoj. To

kia tema ŠVIESOS Sambūrio Sy
dnėjaus Skyrius ruošia forumą, 
kurio referentas bus agr. B. Bar
kauskas — už vienkiemius ir ekon. 
S. Baltramiejūnas — už kaimus. 
Abu referentai yra šios srities spe
cialistai; jie sudarys reikiamą pa
grindą diskusijoms. Šis parengi
mas vertas visų dėmesio, o ypač 
tų, kurie domisi ūkiniais reikalais.

Forumas įvyks rugsėjo 19 d. 
12-14 Ennis Rd. Milson’s Point. 
Pradžia 7 vai. vak.; įėjimas vi
siems laisvas. — K.

Australijos stalo teniso 
pirmenybės.

Pirmą kartą po karo rugsėjo 
5-11 d.d. įvyko Sydnėjuje stalo 
teniso pirmenybės. Dalyvavo visų 
valstijų geriausi vyrų ir moterų 
žaidėjai. Pirmenybėse žaidė ir kele
tas lietuvių: tai A. Snarskytė, ku
ri šiuo metu yra Pietų Australijos 
meisterė ir V. Sirjatavičius, Mel
bourne miesto nugalėtojas.

Australijos vyrų nugalėtoju tapo 
Anderson, finale laimėjęs prieš 
Laza. Moterų laimėtoja tapo Ship. 
Vyrų dvejeto meisterio vardą gavo 
Laza ir estas Klesman.

Šis turnyras lietuviams buvo la
bai nesėkmingas. Daugiausiai ga
limybių laimėti moterų meisterės 
vardą turėjo Snarskytė, kuri visą 
laiką pačių australų buvo laiko
ma pirmenybių favorite ir kurios 
nuotraukas ir aprašymus įdėjo po 
keletą katu visi Sydnėjaus dienraš
čiai. \

Snarskytė pradėjo labai gražiai 
ir savo puikiu žaidimu stebino žiū
rovus. Laimėjusi prieš Viktorijos 
meisterę ir dar dvi Vakarų Austra
lijos žaidėjas, susitiko su dabarti
ne Australijos meistere Ship ir 
jai nesėkmingai pralaimėjo. Jos 
pagrindine pralaimėjimo priežas
tim laikytinas jos staigus persišal
dymas; žaisdama prieš ją ji ypatin
gai blogai jautėsi. Moterų dvejete 
Snarskytė su savo antrąja žaidėja 
pralaimėjo finale prieš Beregi ir 
Bowler, nors abu lemiamus setus 
vedė savo naudai.

Vyrų vienete Sirjatavičius sa
vo trečiose rungtynėse pralaimė
jo prieš Laza. Sirjetavičiaus žai
dimas buvo ypatingai mėgiamas 
publikos, nes jis savo geru puoli
mu ir judriu žaidimu, sužaidė vie
nas iš gražiausių partijų. Sirjeta- 
vičius norėdamas tapti vienu iš 
pirmųjų Australijos žaidėjų turi 
pakeisti savo žaidimo taktiką, ne
kertant kiekvieną ateinantį svie
dinį ir vartojant daugiau abipusį 
puolimą.

Abu mūsų gerieji žaidėjai, gal 
būt paveikti, žiūrovų, truputį per 
daug jaudinosi, kas trųgdė jų rim
tam susikaupimui. Australijos lie
tuviai linki abiems žaidėjams atei
nančiose . varžybose geresnės sėk
mės tuo laimint Australijos nuga
lėtojų vardus. A.L.

Pabaltiečių pirmenybės.
šio mėnesio 5-6 d.d. Estų na

muose įvyko pirmosios Sydnėjaus 
pabaltiečių stalo teniso vyrų var
žybos. Pirmąsias rungtynes turėjo 
lietuviai — estai. Po ilgos ir sun
kios kovos lietuviai laimėjo 6-5. .: 
Estų pusėje žaidė Klesman, Aus
tralijos vyrų dvejeto nugalėtojas. 
Antrąsias rungtynes žaidė estai \ 
— latviai ir po ypatingai sunkios 
kovos jas laimėjo estai 6-5. Pas
kutinį pirmenybių susitikimą žai
dė lietuviai — latviai. Latviai, pa- ? 
rodę didesnę žaidimo praktiką, lai- . i 
mėjo prieš lietuvius. Surinkus vi- -J 
soms komandoms po vieną pralai- 
mėjimą, turnyro nugalėtojas buvo 
sprendžiamas laimėtų taškų siste
ma. Latviai, turėdami geriausią 
laimėtų setų santykį tapo 1953 
metų Sydnėjaus pabaltiečių nuga- ? 
lėtojas ir gavo pirmąjį kartą per- • 
einamąją taurę. Lietuvių koman- J 
doje žaidė: šaltmiras, Binkauskas, 
Karpavičius ir Liniauskas.

ADELAIDE

A.L.

Vytis — A.L.S., 48 — 59
Rugpjūčio 20 d. vytiečiai turė- 

jo progos laimėti rungtynes prieš 
latvius, tačiau dėl nepilno sąstato 
ir kai kurių'žaidėjų solo žaidimo > 
rungtynes pralaimėjo. Vyčio klubo 
krepšinio komandos vadovybė turė
tų paveikti savo žaidėjus ta pras
me, kad jie būtų drausmingesni 
dėl dalyvavimo rungtynėse. Krep- • 
šinius įmetė: Gurskis 23, Urnevi- 
čius 17, Kitas 5, Pyragius 2 ir Pet- 
kūnas 1.

SPORTO KLUBAS KOVAS
Spalio 3 d. STATE’S BALLROOM, Market Street, 

City, rengia įspūdingą
KONCERTĄ — BALIU

Programoje — Br. Kiverio vadovaujamas mišrus dvi
gubas kvartetas ir Taut. Šokių Grupė. Vakarienė ir puiki 
muzika.

Kvietimai gaunami pas Valdybos narius: A. Laukaitį, 
J. Ilčiuką, V. Šutą, V. Binkauską ir A. Saulytytę.

Pradžia 8 vai. vak.
SPORTO KLUBAS KOVAS.

RUGSĖJO 25 D.
LA RONDE kabareto patalpose, City, įvyks 

MELBOURNO APYLINKĖS LIETUVIŲ BENDRUOME
NĖS

BALIUS
Programoje solistai — p.p. AUKŠTIKALNIENĖ ir VIL- 
DOVAS.
Visi Melbourno Apylinkės lietuviai maloniai kviečiami 
dalyvauti. .
Kvietimai gaunami pas V. Bosikį ir V. Baltutį.

Pradžia 8 vai. vak.
ALB Melbourno Apylinkės Valdyba.

Kasdie nuo 3 vai.

p. p. iki 8 vai. p. p.
Įėjimas — 4/9

❖ Pačiūžų nuoma — 1/3.iv*******»*‘********‘********‘»**»**»**»‘***********
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JEI NORI ĮSIGYTI ĮKYRŲ 
DRAUGĄ — SKOLINK JAM 
KIEKVIENĄ SAVAITĘ MŪSŲ 
PASTOGĘ.

Vytis — Slovakia, 3:4
Rugpjūčio 29 d. Vyčio futbolo 

komanda užbaigė Pelaco taurės 
varžybas, pralaimėdama prieš slo
vakus. Vytis, ligišiol teturėjęs tik 
vieną pralaimėjimą ir laimėjęs an
trosios divizijos pirmąją vietą, ne
įvertino trečiosios divizijos koman
dos. Pirmojo kėlinio metu nepasie
kta nė vieno įvarčio, tuo tarpu 
kai varžovas vieną laimėjo. Antro
jo kėlinio metu žaidimą turėjo ap
leisti (dėl konfliktų su žaidikais 
ir teisėju) Bettali, o vėliau ir Si
dabras. Toliau žaidžiant su 9 žai
dikais Vytis nors ir įtemptai kovo
jo, tačiau laimėti nepajėgė, nes jau 
buvo pervėlu. Jau trečias kartas 
iš eilės, kaip Vyčio dešinysis kraš
tas nepritampa prie komandos, kuo 
apsunkina kitus žaidėjus. Įvarčius 
per šias rungtynes įkirto Kitas 2 
ir Sabaliauskas 1. Geriausiai žai
dė: Kitas, Sabaliauskas, Armonas 
ir Sadauskas.

Kitą dieną ta pati slovakų ko
manda žaidė su Pietų Australijos 
rinktine ir laimėjo rungtynes 2:3 
Už rinktinę žaidė ir mūsiškis Ki
tas, kuris ir vieną įvartį įkirto.

Rugpjūčio 22 d. Vyčio rezervas 
žaidė su South Adelaide ir labai 
lengvai laimėjo. Petruška įkirto 6 
įvarčius, Visockis su Fledžinsku— 
po 2.

Edas.

Reikalingas patarnavimas
Šeimai, gyvenančiai nuosavame 

ūkyje netoli miesto, reikalingas 
senesnio amžiaus tautietis,-ė, ku
ris galėtų prižiūrėti 3 metų amž. 
mergaitę. Duodamas pilnas išlai
kymas. Kreiptis: T. Pocius, Box 
224, ATHERTON P.O., N.Q.
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JŪSŲ LAUKIA GIMTOJO 
KRAŠTO SPORTAS

GERIAUSIOJE AUSTRALIJOS
ČIUOŽYKLOJE GLACIARIUM

Jieškojmas.
Jieškau Vytauto DARGUŽO, ki

lusio iš Voveriškių kaimo, Šiaulių 
apskr. Atsiliepti ar pranešti pa
gal šį adresą: Juzė Žulienė, Aqui
nas College, Manning Park, W.A.
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