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Dėl Liepojos incidento nieko aiškaus Vakarai derinimo keliu
NEW YORKAS.— “The Herald 

Tribune” rašo, kad JAV vyriau
sybės valdininkai šiuo metu yra įsi
tikinę, jog Sovietų Rusijos kovos 
lėktuvai tikrai numušė amerikiečių 
lėktuvų Privateer kur nors viršum 
tarptautinių Baltijos jūros vandenų. 
Jie laiko reikšmingu dalyku tą faktą, 
kad pereitos savaitės pabaigoj Stali
nas apdovanojo keturius Sovietų 
kovos lėktuvų lakūnus aukštais at
žymėsimais už veiksmus, kurie vie
šumai nebuvo paskelbti. JAV vy
riausybės valdininkai mano, kad šie 
lakūnai buvo apdovanoti už ameri
kiečių lėktuvo Privateer sulaikymą.

LONDONAS. — Amerikiečių karo 
vadovybė Vokietijoje paneigė žinią, 
kad dingęs viršum Baltijos amerikie-

PRIMENA PAŽADUS
CAPETOWN.—Pietų Afrikos val

stybės ministeris pirmininkas prane
šė parlamente, kad jis reikalausiąs 
Britų vyriausybę pradėti pasitari
mus dėl perdavimo Pietų Afrikai se
niai pažadėtų terirtorijų: Beehuana- 
lando, Basutolando ir Swazilando. 
Šios teritorijos Pietų Afrikos Unijai 
pažadėtos jau prieš 30 metų, tačiau 
Britai visą laiką delsė įvykdyti savo 
pažadą. Paskutiniai pasitarimai 
dėl šių teritorijų perdavimo buvo 
sutrukdyti 1939 m., kai prasidėjo ka
ras.
ŽODŽIAI PRIEŠ TANKUS
VAŠINGTONAS.—JAV karo mi

nisteris Louis Johnson’as pranešė, 
kad Amerika laimės šaltąjį karą prieš 
Sovietų Rusiją, nepaaukodama savo 
demokratinių laisvių. Toliau jis pa
reiškė, kad taika bus įgyvendinta jė
gos priemonėmis, tačiau Amerika ne
sistengs lenktyniauti su Sovietų Ru
sija. “kareiviu prieš kareivį, šautuvu 
prieš šautuvą, tanku prieš tanką ar 
lėktuvu prieš lėktuvą.” Tai reikštų, 
pasak Johnson’o, lošti Sovietų žaidi
mą ir galėtų palaužti JAV ekonomi
nį gyvenimą. “Mes laimėsime tobu
lindami save kokybės požiūriu sti
presniais sumanume, dvasioje ir 
muskuluose už tuos, kurie galėtų mus 
palaužti.”

ATVIROMIS PALIKTOS 
AZIJOS DURYS

VAŠINGTONAS; — JAV Senate 
dar kartą atsinaujino aštrūs ginčai 
dėl Kinijos klausimo. Vyriausybės 
politiką dėl Kinijos gynė Senato Už
sienio Santykių Komisijos pirminin
kas senatorius Connaly. pareikšda
mas, kad vyriausybė padarė visa tai, 
ką ji galėjo. Senatorius Knowland ’as, 
kuriam pritarė senatorių dauguma, 
aštriai kaltino JAV vyriausybę, kad 
ji, uždarydama komunizmui duris 
Europoje, plačiai atidarė jas Azijo
je. Senato daugumos vadas senato
rius Lucas skatino abi Senato parti
jai- imtis vieningos užsienio politikos, 
pareikšdamas: “Kol senatoriai suras 

'kompromisą ir pradės tikrą abipusi
ška užsienių politiką, mes beveik 
kviečiame Kremlių daryti ką jis be- 
panorėtų.”
KOMITETAS — ŠALTOJO KARO 

GINKLAS
VAŠINGTONAS. — Kaip praneša 

diplomatinis “New York Times” 
korespondentas, JAV užsienių reika
lų ministeris D. Achesonas nusprendė 
suorganizuoti specialų JAV užsienių 
politikos komitetą, kurį sudarys žy
miausieji šios politikos žinovai su P. 
Jessup’u priekyje. Komiteto tikslas 
-— padėti JAV vyriausybei laimėti 
prieš'Sovietų Rusiją šaltąjį karą. 

čių lėktuvas buvo lydimas ginkluoto 
amerikiečių lėktuvo — oro tvirtovės.

KOPENHAGA. — Pranešama, kad 
Britų patrulinis laivas Baltijos jūro
je, netoli Gotlando, rado nežinomo 
lėktuvo dalį, kuri galimas daiktas, 
yra pašautojo amerikiečių lėktuvo 
Privateer liekana. Sekmadienį ame
rikiečių lėktuvai išskrido paskutiniu 
ieškojimo žygiu. Toliau pašauotojo 
Privateer ieškojimas bus baigtas 
Diplomatiniuose sluogsuiuose teigia
ma, kad laukiamas JAV vyriausybes 
atsakymas į Sovietų protesto notą 
dėl JAV lėktuvo užskridimo viršum 
Latvijos teritorijos būsiąs švelnus. 
JAV Valstybės Departamento atsa
kymo į Sovietų notą laukiama šios 
savaitės būvyje.

SUSITARIMAS LENKIJOJE
VARŠUVA.—Kaip praneša A.A.P.. 

Lenkijos R. Katalikų vyskupų taryba 
pasirašė su Lenkijos vyriausybe su
sitarimą. kuriuo nustatomi santykiai 
tarp Bažnyčios ir vyrausybės Lenki
joje. . Pagal šį susitarimą Lenkijos 
vyskupai sutiko:

• Pripažinti popiežių kaip ank
sčiausią Bažnyčios autoritetą tik 
tuose klausimuose, kurie liečia tikė
jimą, dorovę ir Bažnyčios jurisdik
ciją.

• Vadovautis Lenkijos valstybes 
interesais visuose kituose klausi
muose,

• Veikti prieš piktos valios re
liginius jausmus, nukreiptus prieš 
valstybės tikslus ir kovoti su po- 
gindžio grupių nusikalstama vei
kla,

• Pasmerkti ir bausti pagal 
kanonu teisės principus tuos dva

Vėl slaptai tariasi JAV diplomatai
TOKIO.—Balandžio 18 d. Japoni

jos sostinėje Tokio prasidėjo labai 
slaptas visli JAV diplomatų Azijoje 
posėdis-kbufęrenciia, kuri svarsto 
ekonominę Amerikos pagalbą Azijai. 
United Press teigia, kad ši slapta 
JAV konferencija sudarys visuotinę 
programą, pagal kurią bus vykdoma 
akcija užkirsti kelią komunizmui 
Tolimuose Rytuose. Konferencijoje 
dalyvauja apie 20 JAV diplomatų ir 
eile aukštųjų Vašingtono pareigūnų.

Taikos Angelos skris Maskvon
NEW YORKAS.—UN’o generali

nis sekretorius Trygve Lie pranešė 
planuojąs sekantį menesį susitikti 
Maskvoje su Stalinu. Prieš vizituo
damas Maskvą, Trygve Lie tarsis 
Londone su Britų užs. reik, ministe- 
riu Bevinu ir Paryžiuje su Prancū
zijos užs. reik, ministerių Shumanu. 
Čia jis sieks pašalinti kliūtis,, kurios 
susidarė po to, kai daugis valstybių 
atsisakė pripažinti Komunistinę Ki
niją. Į Maskvą Trygve Lie lydės jo 
padėjėjas K. Žinčenko, kuris, kaip 
Sovietų Rusijos atstovas, šiuo metu 
yra UN’o tarnautojas.

Panika Muenchene
■LONDONAS. — Per. ketvirtadienį

Muenchene pasklidęs visuotinis gan-,mis Sovietai turi įsirengę tris atomi- yra garantuotas laisvas grįžimas į 
das apie tai. kad tarp Sovietų Rusi- nio ginklo fabrikus Sibire, Centrinė-, Maeassarą. Tačiau fedralinis Indo- 
jos ir Amerikos prasidėjo karas, su- je Mongolijoje ir Turkestane. Šie • nezijos karo ministeris viešai parei- 
kėlė gyventojų tarpe negirdėtą pa- fabrikai pagamina per vieną mėnesį škė,. kad kap. Azis yra kalinys ir bus 
niką. Žmonių mases pradėjo apleisti 4 atomines bombas. Apie tai praneš- | teisiamas karo teismo. Netrukus pra- 
miestą. Perpildytos mašinos ir sunk- dainas, dr. Godshall’is pabrėžo, kad j nešama, kad kap. Azis federalinės 
vežimiai pradėjo gabenti bėglius į JAV vyriausybė klaidina amerikie- i Indonezijos vyriausybės organus bu- 
Bavarijos Alpes. Oficialūs pareigu- čių visuomenę, nuslėpdama šį faktą. I vii suimtas.-

LONDONAS.—Diplomatinis “Ob
server” korespondentas teigia, kad 
JAV •— Anglijos — Prancūzijos už
sienių, reikalų ministerių konferen
cija. prasidėsianti Londone šio mėne
sio 25 d., bus svarbiausias diplomati
nis įvykis nuo pat karo pabaigos. 
Korespondentas praneša, kad Trys 
Didieji šioje konferencijoje sieks šių 
tikslų:

® Sukurti jungtinę politiką Pie
tryčių Azijos, Vidurinių Rytų.. 
Balkanų ir Vokietijos klausimais.

• Peržiūrėti savo politiką Kini
jos ir Jugoslavijos atžvilgiu,

• Apsvarstyti tolimesnius žy
gius politinėje kovoje su Sovietų 
Rusija,

• Padėti pagrindus Trijų Did

sininkus, kurie imasi pogrindžio 
veiklos, nukreiptos prieš Lenkijos 
valstybės interesus ir

• Palaikyti pastangas taikos iš
laikymui ir priešintis tokioms ten
dencijoms, kurios pasitarnauja 
pasiruošimui naujam pasauliniam 
karui.
Toliau pranešama,, kad pagal šį 

susitarimą, jį pasirašiusieji. vyskupai 
sutiko pripažinti galutinėmis dabar
tines Lenkijos teritorijos sienas. 
(Kad toks “susitarimas” sovietinės 
moralinės priespaudos priemonėmis 
buvo pasirašytas, galima patikėti, 
tačiau labai tenka paabejoti tikrumu 
tų Lenkijos vyskupų, kurie tokį susi
tarimą pasirašė. Tačiau galutinai 
šis nuostabus aktas gali būti tik tada 
tiksliai aiškinamas, kai šiuo reikalu 
pasirodys atitinkami Vatikano spren
dimai. Red.) 

na i nemažą vargo turėjo, kol įtikino 
panikos apimtus gyventojus,, kad ka
ro nėra.
KARO MEDŽIAGA MAINAIS UŽ 

KILIMUS
SINGAPŪRAS.—JAV prekinis lai

vas California Bear apleido Singa
pūro uostą ir išvyko į Kom. Kiniją, 
kuriai jis gabena 100 tonų gumos 
Tientsin© uoste už atgabentą gumą 
amerikiečiu laivas pasikraus aliejaus 
ir kilimų.
NUSIŠOVĖ SOVIETŲ GENERO

LAS
BERLYNAS.—Kaip praneša Ber

lyno “Tagesspiegel”, neseniai nusi
šovė Sovietų genrolas Povilas Kvaš- 
ninas, kuris buvo karinės Sovietų 
gubernatūros Vokietijoje transporto 
skyriaus viršininkas. Generolas 
Kvašninas bandė kartu su savo žmo
na ir dukterim pabėgti į Švediją, 
tačiau pakelyje į Štetiną buvo išsai- 
škintas Sovietų agentų. Generolas 
Kvašninas nušovė savo žmoną ir duk
terį, o po to ir pats nusišovė.

Nuslepiami nemalonus faktai
NEW YORKAS.—Rochesterio uni

versiteto Tarptautinių Santyki ų De
partamento vadovas dr. W. L. Gods- 
hall pranešė, kad jo turimomis žinio- 

žiųjų ilgalaikei pasaulio politikai 
ir

• Papildyti Atlanto Pakto val
stybių bendradarbiavimą politinėje 
ir ekonominėje srityje.
Minimas diplomatinis koresponden

tas pastebi, kad, jei šiais visais klau
simais Trys Didieji tinkamai ir pil
nai susitars, ir tą susitarimą vykdys, 
išplaukę iš tų susitarimų padariniai 
sukurs naują istorijos dalį.

LEOPOLDAS PASIDUODA 
PARLAMENTO SPRENDIMUI

LONDONAS. — Egzilinis Belgijos 
karalius Leopoldas kreipėsi per radi
ją iš Ženevos į savo tautą pareikšda
mas, kad, jei parlamentas atšauktų 
jį į Belgijos sostą, jis sutiktų perduo
ti karaliaus karūną laikinai savo 
sūnui Bandouhiui, kuris šiuo metu 
yra 19 meti] amžiaus.

BELIKO TIK FORMOZA
HONG KONGAS.—Buv. naciona

listų karininkai, atvykę iš Hainano 
salos į Hong Kongą, pranešė, kad na
cionalistų padėtis Hainano saloje ya 
beviltiška. Prieš keletą dienų į Har- 
naną išlipo 3.000 kinų komunistų 
kariuomenės. Po dviejų dienų kovos 
komunistai įsitvirtino Hainano salo
je. Nacionalistų vyr. kariuomenės 
štabas pasitraukė į pietinius Hainano 
salos pakraščius. Pabėgėliai aplei
džia Hainaną ir vyksta į Formozą 
arba į Portugalijos koloniją Macao.

Australas — tarptautinis 
tarpininkas

NEW YORKAS.—UN’o Saugumo 
Taryba patvirtino Australijos Auk
ščiausiojo Teismo teisėjo O. Dixon yo 
paskyrimą tarptautiniu taikintoju 
Kašmiro klausime. Kašmiro gyveii-
tojams UN’o tarpininkavimu sutei
kiama apsisprendimo teise prie ko 
prisijungtti: prie Indijos ar Pakistano-

VIENAL—Keturi čekai, Bratislavo
futbolo komandos žaidėjai, atvyko i 
Insbruką ir paprašė austrų valdžios; 
įstaigų pcolitiiiiii pabėgėlių globos.

SABOTAŽAS LĖKTUVE
LONDONAS.—Pakilusį kelionei į 

Paryžių Vikingo keleivinį lėktuvą vir
šum kanalo įtrenkė žaibas ir pramu- 
šo jo šone 10 pėdų skylę, sugadinda
mas vairus. Lėktuvo pilotas sugebė
jo grįžti atgal ir nusileisti išskridi
mo aerodrome. Apžiūrėję žaibo su
teiktus lėktuvui sužalojimus, specia
listai pareiškė, kad toksai laimingas 
išsigelbėjimas “gali pasitaikyti tik 
vieną kartą per milijoną metų.” 
Šiuo lėktuvu skrido 27 keleiviai.

LONDONAS. — Gerai apžiūrėjus 
žaibo įtrenktą Vikingo lėktuvą, prie
ita išvados, kad tai nebūta žaibo, bet 
sabotažo veiksmo. Daugiau kaip 

, šešių pėdi] skylės lėktuvo fuzelaže 
neleidžia ekspertams spręsti, kad tas 
galėtų būti žaibo veiksmas.

Sukilimo vadas suimtas
DJAKARTA. — Per penktadienio' 

vakarą Rytų Indonezijos valstijos 
sukilėlių vadas kap. Azis atskrido į 

j federalinę Indonezijos Respublikos 
I sostinę ir prisistatė federalinei vy
riausybei. Oficialiose sferose pakar
totinai buvo pabrėžta, kad kap. Azis 
nėra suimto asmens padėtyje ir jam
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Dvasinio suproletarėjimo grėsmė
Tremties gyvenimas ir vėliau emi

gracija išstatė mus prieš daugybę 
įvairiu pavoju : mums gręsia nutau
tėjimas, kosmopolitizmas, suburžua- 
-zejimas, pagaliau, dvasinis suproleta- 
rėjimas. Pastarasis minėtųjų pavojų 
ypačiai tuo yra. baisus, kad jis nive
liuoja dvasinį ateivio lygį ir verčia 
taikintis prie tų sąlygų, į kurias jis 
patenka. Tai paliečia beveik be 

' išimties kiekvienų, tačiau nuo to ypa
tingai skaudžiai kenčia intelektua
las, kuris pirmiausiai pajaučia skir
tumų tarp jo ar jį supančios aplin
kumos, verčiančios jį patį atsižadėti 
savęs ir baisiai brangia kaina prisi
taikinti prie turimi] sąlygų. Juk ne 
paslaptis, kad ateivius įsileidžią kra
štai laikosi savo politiniu nuistatymų 
neprileisti naujųjų ateivių į vado
vaujančias ir atsakingas vietas ir 
įstatyti juos į tokias socialines sąly
gas, kad jie kuo greičiausiai persi
orientuotų pirmiausiai profesiniu 
atžvilgiu, o drauge su tuo ir savo 
•vidiniu nusiteikimu. Be abejo, pa-- 
tekę į tokias sąlygas ir jausdami be
galinį kontrastą, jie 'iš karto tragi
škai išgyvena tą skaudžią, degrada
ciją ir Stengiasi bent savo viduje iš
likti tokiais, kokiais jie yra buvę. 
Tačiau ilgainiui gyvenimas padaro 
•savo: kas kart, vis labiau aplinkumos 
veikiami, jie pamažu pasiduoda kie
tam gyvenimo diktavimui, atleidžia 
savo atsparumo vadžias ir pasileidžia 
pasroviui. Jau šiandie mūs dažnas 
niisiskuiidžia, kad. jo fizinis sustiprė
jimas yra atvirkščiai proporcingas 
intelektualinei pažangai. Atseit, be
dirbdamas sunkų fizinį darbą, jis 
pradedą mažiau mąstyti, mažiau dė
mesio kreipia į kultūrines vertybes 
ir pamažu rezignuoja. Tr iš tikrųjų, 
po. įtempto fizinio darbo toks žmogus 
nėra pajėgus protiniam darbui ir 
tokiu būdu pradeda dvasiškai skur
sti. Jis ima pasitenkinti vien tik 
kasdienos reikalais, jo dvasinis ir kul
tūrinis polėkis siaurėja ir tuo pačiu 
dvasiškai p r o 1 e t a r ė j a. Šį 
dėsnį labai gerai žino visi tie. ku
riems rūpi, kad naujieji ateiviai kaip 
•galima- greičiau prarastų savo dva
sinį veidą ir tuo pačiu įsilietų j ben
drąją aplinkos masę. Šia prasme kai 

kuriuose kraštuose net draudžiamos 
tautinės bendruomenes, kuriuose da
lyvaująs ne taip greitai pasiduoda 
šiai jo sąmonę žudančiai jėgai ir, 
valandėlę pabuvojęs savųjų tarpe,, 
jis moraliai atsigauna ir sustiprėja. 
Ypačiai tai labai svarbu žinoti mums, 
gyvenantiems Australijoje.

Šalia minėtų veiksnių šioji dvasi
nio suproletarėjimo grėsmė yra labai 
pavojinga ir mūs kiekvienam. Ji yra 
dar ir dėl, to pavojingesnė, kad atei
na ne iš viršaus, kaip svetima ir pri
mestinė jėga, bet kaip vidinis savimi 
ir esama padėtimi pasitenkinimo 
jausmas. Užmršdami savo aukštes
nius siekinius, kuriems pašaukti ka
daise jautėmės, mes pradedame rū
pintis daugiausia tik savo kasdieni
škuoju gerbūviu: sočiai pavalgyti, 
pailsėti ir kaip galima nerūpestingiau 
praleisti savo laisvalaikį, žaidimuose 
ar kitokiuose pramogose ieškodami 
savotiško dienos vargų užsimiršimo. 
Vadinasi,, mūsų vidinis suproletarėji- 
mas prasideda dvasiniu snauduliu, 
kuris migdo mūsų polėkius ir ideali
zmą, išstumia siekimų nerimą ir tuo 
pačiu leidžia užvaldyti visą save 
ramybės ir pasitenkinimo svaiguliui.

Šitokiu būdu pasiduodamas išori
niam spaudimui ir vidinei viliojan
čiai snaudulio pagundai, naujasis 
emigrantas leidžiasi gera valia nužu
domas kaip asmuo ir individus ir is-, 

įsivysto į pilkos minios žmogų, kuris 
jaučiasi suradęs saugų bei tvirtą 
pagrindą ir drįsta net juoktis iš tų, 
kurie beviltiškai kovoja už savo ne
palaužtą “aš” ir už savo dvasinį 
l.Vgi.

Dar daugiau: .taip dvasiškai su- 
pi-f letaiėję ir pasirinkę buržuazinį 

į gyvenimo stilių, tokie “naujieji 
;žmonės” praranda sykiu ir bet kokį 
idealizmą, o tuo pačiu ir tautinį 

’sąmoningumą, nes iš tikrųjų, patsai 
i tautinis sąmoningumas ir remiasi 
kaip: tik idealistiniu pagrindu. To
kiu būdu dvasiniam proletarui, sie
kiančiam buržuazinio gyvenimo (koks 
skaudus paradoksas!), nustoja pras
mės ne vien tik vidinės kultūros 
ugdymas bei jos palaikymas, bet net 
ir tie bendrieji mūsų tautiniai inte
resai, kuriais mes taip entuziastingai

MIRĖ LIETUVOS DRAUGAS I
Vasario 14 d. Vokietija neteko di

delio savo mokslininko-kalbininko ;
Goettingeno universiteto profesoriaus 
Eduardo Hermano. Kartu šį didelį 
nuostolį išgyveno ir lietuvių visuo- ■ 
mene, nes velionis buvo žymus lietu
vių kalbos tyrinėtojas, prieškariniais 
laikais net ' keturis kartus Lietuvoj . 
lankęsis didesniam jo pamėgtos kal
bos pažinimui. Goettingeno universi
tete be kitų dalykų velionis dėstė ir 
lietuvių kalbą. Lietuvių kalbos mok
slo reikalais jis yra parašęs visą eilę 
knygų, daug pasitarnavusių ir mūsų 
kalbininkams. Prof. Hermanas pali
ko didžiulę biblioteką, kurioje yra ir 
labai brangių pirmųjų lietuviškų 
knygų, o be to ir “Aušros”. “Kelei
vio” komplektai bei žymiųjų mūsų 
rašytoji] raštai. Paskutinis velionies 
noras buvo, kad lietuviškoji jo biblio
tekos dalis būtų perduota, lietuviš
koms mokslo įstaigoms. Prof. Her
maną į paskutinę poilsio vietą paly
dėjo be gausios vokiečių visuomenės 
ir lietuvių, Goettingeno gyventojų, 
būrelis. Veljonis buvo susilaukęs 
gražaus 80 metų amžiaus.—v j.

Spenderis N. Gvinėjos klousimu
Atlikęs savo kelionę po Filipinus, 

N. Gvinėją, N. Britaniją, Manus ir 
Salomonų salas, Australijos užsienių 
reikalų minister iš Spenderis grįžo. 
/Atskridęs į Sydnėjų, Spenderis pa
reiškė, kad Australija privalo labai 
skubiai veikti,, jei ji nori apsaugoti 
savo gyvybinius strateginius interesus 
Naujojoje Gvinėjoje. Jis pabrėžė, 
kad Australija turi labai griežtai ir 
aiškiai apsispręsti, ar ji nori pasilik
ti N. Gvinėjoje, ar turi ją apleisti.- 
Ministeris Spenderis labai kritiškai 
atsiliepė apie ligšiolinę šio krašto ad
ministraciją ir pabrėžė, kad australų 
administracija turi būti išplėsta įvai
riose srityse ir derinama su vietos 
gyventojų veikla.

ir su dideliu ryžtu gyvenom ir te
begyvenant. Pamažu formuojasi jo 
viduje nepajudinamas dėsnis — kas 
duoda duonos ir užtikrina rytojų, tas 
yra tikrasis jo viešpats. Atseit, dva
sinis suproletarejimas paverčia žmo
gų ne paties gyvenimo formuotoju 
ir kūrėju, bet tik aplinkos ir sąlygų 
auka. Pagaliau,, ne tai yra baisu, 
kad suproletarėjimo grėsmė mums 
kiekvienam yra visad atvira, bet tai, 
kad suproletarėję mes nejausime 
savyje vidinės tragikos, bet netgi 
būsime laimingi. Ir šitokia laimė yra 
pati skaudžiausia nelaimė tiek mums 
subjektyviai, tiek ir objektyvioj plot
mėj, nes mes prarandame iš vienos 
pusės savo vidinę vertę, gi iš kitos 
pusės intelektualinis sunykimas nešą 
neatitaisomus nuostolius ir visai 
tautai.

Kovai su šiuo dvasią niveliuojan
čiu pradu tėra tik viena galimybė— 
kaip galima aktingiau įsijungti į 
tautinę bei kultūrinę veiklą. Nuola
tinis ir neatlyžtamas įsipareigojimas 
aktingai reikštis kultūriniame darbe 
ne tik kad neleis užtrokšti dvasiai, i 
slegiamai kasdienos slogučio, bet 
netgi vers plėsti savo vidinį akiratį, 
pasisavinant gyvenamojo krašto kul
tūrinius laimėjimus. Drauge su vi
dine kultūra plečiasi ir .auga, kaip 
suproletarėjimo priešingybė, dvasinis 
aristokratiškumas, kuris vers jį sie
kiančiam įtempti valią ir jėgas ne 
vien tik nepasiduoti gundančiam 
snauduliui, bet net žadins energiją 
savo dvasią turtinti ir pakilti auk
ščiau visos aplinkumos. Aišku, no
rint tai pasiekti reikės kietai kovoti, 
netgi išsižadant-iš dalies paties savęs. 
Tačiau šis dalinis savęs ičsižadėjimas 
aukštesniojo siekimo vardan galop 
kaip tik atneš pilnutinį savo paties 
laimėjimą. Nes iš tikrųjų dvasinis 
suproletarėjmas yra sąmokslas prieš 
pačią asmenybę, tuo tarpu budru
mas ir neatlyžtanti kova už dvasines 
vertybes padės atskleisti ir pasiekti 
tikrąjį dvasios aristokratiškumą, ku
ris yra pilnutinis asmenybės pagrin
das, asmenybės, kuri, praėjusi pro' 
pažeminimus ir purvą, ne tik kad 
bus nesusitepusi, bet išeis dar tau- ’ 
resnė ir šviesesnė. rfodėl išvadoje—'

šiandie mes esame pastatyti ant be
dugnės krašto, ii* nuo mūs pačių pri
klauso,. ar mes pulsime į ją ir įsilie
sime į mus niveliojaneią masę, ar pa- 

! sirinksini kovos kelią, per pavojus 
siekdami dvasinių aukštumų. Į tai 
atsakys patsai gyvenimas. ž

F. Kazokas.

Pulgis Andriušis.

Paskutinis skryningas
Antrame gimnazijos aukšte,, pedagogų tarybos kambaryje vis dar 

ju-mptai vyko skryningas. Iš ten i kiemą laiptais klegėjo tautiečiai, 
įtarę lietuvių statusą, nors ir jų tarpe pasitaikydavo vienas kitas 
išvietintas, pakabinęs nosį, kurią tremtyje laikydavo aukštai iškėlęs, 
tarnaudamas Unroje, Pcirė, 1RE ir visokiuos kitokiuos konsikomsa.

Tuo metu lietuvių pareigūnai garsiakalbiais apskelbė, kad tą. 
patį vakarą įvyksta sugrįžūlių susirinkimas, kuriame padarys prane
šimus IRO ryšių karininkai, atvykę iš Vokietijos, ragindami rerepa- 
.trijnoti į buvusias kilmės stovyklas trijose vakarinėse zonose. Atsi
lankymas nepriverstinas, tačiau pageidaujama, kad vienas kitas tau
tietis ateitų, nes priešingu atveju bus nepatogu Lietuvos pareigūnams, 
o. ko gera, tatai galėtų pakeuti Lietuvos geriems santykiams su Euro
pos Sąjunga.

Į didžiąją gimnazijos salę susirinko tik keliolika sugrįžėlių tautie
čių, kurie visi buvo karingai nusiteikę, matyt, rengėsi draskyti ant
pečius. Aut vieno lango pūpsojo išdėstytas davinys, kurį Lietuvos 
laikinoji vyriausybė skyrė savanoriškai rerepatrijuojantiems į savo 
kilmes stovyklas Vokietijoje. Davinys buvo skiriamas trisdešimčiai 
dienų ir pagal savo sudėtį atrodė sekančiai: didelis kaip suspara sūris 
su kmynais, du kilogramai rūkytų lašinių, puspūdis kvietinių miltų, 
aprasojęs skilandis, metras kaimiškos dešros, du pusbonkiai valsty
binės, du agurkai ir 20 pokelių papirosų “Kir.”

Netrukus lietuviai policinkai su atstatytais automatais jlydėjo 
du pirmojo laipsnio IRO karininkus, abudu, rodos, Benelukso tau
tybės.

Krito visiems į akį IRO karininkų veidai, kurie dabar šypsojosi 
it. mėnulio pilnatys; tie patys veidai, kurie Vokietijoje būdavo surūgę 
lyg penicilino grybeliai; tie patys žmonės? iš kurių tremtiniai nieko 
daugiau neišgirsdavo, kap tiktai “uiks”, o dabar tiktai linkčiojo į visas 
puses ir dalino į visas šalis cigaretes bei oro bučkius.

I’žsikopę scenon, jie šnekėjo, girdi, yra pavojus, kad iš Vokietijos 
stovyklų per vieną naktį išsilakščius tremtiniams, jungtinės tautos 
gali, ko gero išvaikyti ir visus IRO tarnautojus, o šie pastarieji dai
ne visi apsirūpinę, kai kurie dar nepasitatę namų, neįsigiję automo
bilių. Patsai šnekėtojas jau nusipirkęs vištų farmą, bet dar neturįs 
už ką josios aptverti tinkline tvora. Taigi, visi grįžkite į savo kampus, 
nes gausite nemokamą kelionę ir trisdešimčiai dienų pakirtą, kurį čia 
prieš save ir matote. Be to, gimdančioms moterims bus įrengti atskiri 
vagonai, kur jas prižiūrės daktarai — Nobelio premijos laureatai. 
Brazilijos, Kolumbijos ir kitų valstybių įkurdinimo tarnautojai taip 
pat kviečia jus, nes jie, išeikvoję pinigus už pergabenimą laivais, nori 
dabar nors keletą tūkstančių DP nusiplukdyti. Taigi, jus dabar, be 
jokių skryningų, be sveikatos tikrinimų, net su kylomis, aklus, be kojų 
ir be rankų ne tiktai tučtuojau išgabens sprausminiais lėktuvais, bet 
dar ir tuos lėktuvus padovanos jums atminčiai.

— Ar galima paklausti? — rūšaknai, matyt, spėjęs jau prisisam- 
styti ruginės, subumbėjo vienas tautietis.

— Mes gi tam ir esam čia, kad atsakytum Į gerbiamųjų tamstų 
klausimus, silvuple! — tarė nušvitęs karininkas.

— Aha, grįžt į lagerį kad vėl mums atskaitytumėt 70 markių iš 
algos, a?

—■ Grynas nesusipratimas! Dabar visi gausite po 500 markių už 
tai, kad nič nieko nedirbsit, ir dar mokėsime ekstra priedo 1500 mar
kių tiems, kurie per visą dieną nė kalto neatsikels iš lovos! — tepė 
medumi karininkas, įteikdamas paklausėjui Ženevos centrinio IRO 
raštišką garantiją su visų jungtinių tautų antspaudomis.

— Eikit jau sau nemelavę! ■— suriko kitas tautietis. — Juk visą 
laiką gąsdinot, kad įjungsit į vokiečių ūkį, vat kas!

— Tai šmeižtas, gerbiamasis išvietintas pone. Priešingai, dabar, 
jeigu grįšite į stovyklas, tai vokiečius įjungsią! į DP ūkį: šers kiaules, 
praus jūsų paršiukus, dėdins višteles ir iš valgyklos nešios kavą, — 
meilikavo karininkas, susidėjęs rankas, atrodė, stigo tiktai baltos 
lelijos ant krūtinės ir aplink galvą — spindulių vainiko.

— O cigaretes ir vėl vogsit! — nepraustaburniškai įsikišo vienas 
apkiautęs tautietis.

Sukišę nosis, abu IRO karininkai pasitarė ir tik po to vienas jų 
atsakė:

Žinote, gerbiamasai DP . . .
— Prašau nesikoliot, aš— ne DP, o lietuvis. Vadinkite savo 

šunis taip! — atrėžė nepraustaburnis.
— Tai yra, ponas lietuvi. Žinote, dabar pinigas svarbiau už 

cigaretes ... — paaiškino karininkas.
Dar-daug buvo pikti} paklausimų, po to salėje kilo triukšmas, 

kažkas pečiu pastūmė vieną karininką ir tuomet, matydami, kuo viskas 
kvepia, lietuviai policininkai išlydėjo agitatorius iš salės į mašiną, 
kurios padangoms jau aiškiai grėsė pavojus. Paliktus pundus IRO 
raštų (kuriuose buvo giriama stovyklų puiki tvarka, labai geras DP 
sveikatingumas, pavyzdingos amatų mokyklos, nepaprastai malonios 
sąlygos pereinamose stovyklose, gausus aprūpinimas drabužiais ir 
apavu) sugrįžėliai tautiečiai, dar nespėjus užsukti mašiną, sukrovė 
į stirtą ir, apipylę benzinu, padegė.

Ir vis dėlto, pasinandoamas nakties tamsa, būrelis tautiečių, 
besidairančių per petį lyg su Šv. Vito šokiu, nuslinko į IRO misijos 
kontorą Eitkūnuose. Jų tarpe buvo išskrininguoti partijų demagogai, 
valdžios vaidintojai, slapivardžiai laikraščių korespondentai, visokių 
lapukų pasirašinėtojai, paleistuvės ir kriminalistai, kurių vienas gir
tam stovy giuewjos rerepratriaeijos būste, kad net buvo g-rdėti Lietu
vos pusėje:

— Man vis tiek, ai- vokiečių ar lietuvių kalėjime; bet jeigu pakiete 
bus papirosai “Kir,” o ne cigaretės “Diplorn”, tai einu ir verčiau 
sėdu į Kybartų džčlą I

Jam aiškino, kad Lietuvoje jokių zonų nėra ir, išėjus iš kalėjimo, 
nėr kur pabėgti, bet rerepatriantas laikėsi savo:

— Neduodat — nevažiuoju!
Po kurio laiko ir jis nutilo, matyt, IRO karininkai patenkino ir 

šį jo prašymą. (Pabaiga)
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ABORIGINAL ART HAS INSPIRED AUSTRALIAN DESIGN
Australian artists, textile design

ers, and potters have discovered a 
fruitful field of inspiration in the 
symbols outlined with a fire-blacken
ed stick or painted with a bird’s 
feather by the primitive artists of 
the oldest known race of men.

These aboriginal drawings show a 
strong natural sense of rhythm and 
decoration in design. Their simpli
city lends itself to repetition, mak
ing them admirably suited to the 
medium of textiles. They can be 
easily adapted to modern styles of 
interior decoration while keeping 
their appeal and distinctive charac
ter.

Earliest influential voice advocat
ing the adaptation of aboriginal art 
motifs to interior decoration was 
that of the noted Australian artist 
Margaret Preston. In an article in 
the periodical “Art in Australia” 
for March, 1925, she stressed the re
laxation and freedom from strain 
which contemplation in the home of 
designs based on the simple but 
pleasing patterns of the aboriginal 
would bring. She also published a 
number of designs adapted from abo
riginal motifs and suitable for em
broidery, stencilling, weaving, or 
working in wool on rugs, cushions, 
and bed-covers.

This article, and later ones by the 
same vigorous and enthusiastic writ
er, aroused great interest. Mrs. Pres
ton’s most influential arguments 
were, however, her own paintings, in 
which Australian aboriginal motifs 
and techniques were adapted to the 
interpretation of Australian land
scapes and< flowers. Iler paintings 
are an integral part of the interior 
decoration of some attractive Aus- 

' tralian homes.
With emphasised, sharply outlined 

shapes and a symmetrical grouping 
■of forms, her simplified shadowless 
landscapes and dramatic flower- 
pieces are painted mainly in the 
warm, oehreotis earth colours used by 
the aboriginal artist. The dots, 
lines, and dark or light contrast
outlines characteristic of aboriginal 
art bring the picture into a formal 
pattern.

Textile design is the field of in
terior decoration in which the influ
ence of aboriginal art has been strong
est. Heavy velvets and plushes are 
unsuitable for a hot Australian sum
mer; so light washable printed cot
tons are favoured for home decora
tion in this country of sunshine and 
open-air living. Aboriginal designs 
are admirably suited to textiles of 
this class, and most of the country’s 
textile designers have at one time or 
another been inspired by them.

They have not found it necessary 
(as Margaret Preston did) to travel 
round the continent examining the 
caves and rock-shelters, tree trunks

By MARGARET LAWRENCE

and roofs of bark huts on which the 
aboriginal artist painted his totemic 
symbols of the record of his prowess 
as a hunter. Museums in the capital 
cities, particularly Melbourne, Syd
ney, and Adelaide, contain many 
fine examples of Australian aborigi
nal art. On turning the pages of a 
book on this subject one sees a draw
ing—of goanna, turtle, emu, snakes, 
or fishes—and recognises it as the 
original from which some fascinating 
textile design has been adapted.

One of the most striking examples 
of this adaptation is Frances Burke’s 
“kangaroo hunt”, print. She has 
simply taken the stick figures of 
kangaroo and hunters from a bark 
drawing in the National Museum of 
Victoria, rearranging them very 
slightly and repeating the design in 
strips alternated by plain fabric. 
This makes a most attractive and 
unusual fabric.

The same theme is treated in a 
totally different manner by Nance 
Mackenzie, artist-half of the enter
prising two-women firm -of Annan 
Fabrics. Her poised hunters and 
leaping kangaroos are realistically 
drawn, while the hills over which 
they bound are drawn in grooved 
lines, in the style of aboriginal inci
sion patterns.

Aboriginal designs have such var
iety of motif and technique that the 
distinctive style of each modern de
signer is clearly discernible.

Abstract motifs, particularly spi
rals, circles, and curved lines, and 
also objects such as the boomerang 
and nulla nulla-, traditionally asso
ciated with the aboriginal, are the 
features of greatest interest to Mau
rice Holloway, a young Melbourne 
designer.

Nance Mackenzie is chiefly influ
enced by aboriginal ground totemic 
drawings of animals. The aboriginal 
artist, ignorant of perspective, drew 
animals as he saw them when he 
looked down on them. The resultant 
simplified flat shapes have required 
very little adaptation to serve as 
-basis of some quaint and appealing 
designs.

Some of the totemic animals on 
which Miss Mackenzie has based her 
designs are the snake and turtle 
(which found its way into American 
officers’ messrooros throughout the 
Pacific); the emu (which is very 
popular in kindergartens); goanna. 
snakes, and fishes.

Frances Burke is interested main
ly in the aboriginal symbolic draw
ings, particularly those painted on 
bark sheets by northern Australian 
tribes. A fascinating design is based 
on the aboriginal symbol for rain— 
raindrops spattering in ever-widen
ing circles in a pool of water.

Controversy has centred on whether 
the aboriginal designs should be 
printed only in the colours character
istic of Australian aboriginal art. 
Colours ground from natural mater
ials—black from charcoal, white 
from pipeclay, red and yellow ochres 
from clay—were the only ones avail
able to the aboriginal artist. Nance 
Mackenzie considers that designs 
printed in these colours are both 
truer and more artistic than freer 
colour schemes that bring in blues, 
greys, purples, and other shades un
known to the aboriginal artist.

Contrary view is held by Maurice 
Holloway and Frances Burke, who 
consider that since ,their work is to 
find a place in modern homes, it 
must conform to the colour-schemes 
of those homes, which are not likely 
to be in harmony with the aboriginal 
colours.

Pottery is another field in which 
aboriginal designs are having some, 
influence, not so much in shapes as 
in decoration.

Considered by many to be Aus
tralia’s leading potter, Alan Lowe 
has found that primitive aboriginal 
rock carvings are eminently adapt-

able as raised or incised patterns for 
vases and other pieties.

He has done a number of attrac
tive latticed vases “based on the 
markings on shields of aboriginals of 
the Arunta tribe of Central Austra
lia.

Another large and elaborate vase 
is circled by raised figures of abori
ginal hunters brandishing spears, 
shields, and boomerangs in a cofro- 
boree dance. Background is grooved 
in line patterns, while the base and 
neck of the vase are grooved in abo
riginal diagonal line and concentric 
circle patterns.

Quite different are the plaques, 
ashtrays, vases, and other pieces of 
Carl Cooper, which are incised with 
simplified flat drawings of kanga
roos, snakes, porpoises, fishes, turtles ■ 
and abstract motifs. These drawings 
are inspired by the bark paintings 
of the Kakadu tribesmen of Arnhem 
Land, in Northern Australia., in 
which the animal’s inner organs are 
shown.

Cooper’s inspiration is a row of 
framed coloured reproductions of 
Arnhem Land drawings hung on his 
living room wall. His pieces are 
painted in true aboriginal colouring, 
with red ochre mixed with clay to 
make the background, and are only 
slightly glazed.
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From somewhere in the forest' 
shots and machine-gun fire still re
sounded. We did not know' what 
they signified. Was there a battle 
going on? We were soon to find 
out. About 15 kilometres from Minsk 
we saw' a heart-rending sight: a pile 
of about 300 corpses. Our guards 
ortjered us not to look in that direc
tion when we passed, but we could 
not help seeing. We understood that- 
here was the explanation of the mys
terious gun-fire. Some of the pri
soners from Minsk told us that all 
these men were fellow prisoners who 
had been condemned to death. 
Doubtless our 19 friends from .Kau
nas were among them, though I never 
found anything to prove or disprove 
this. In any case, we lost all traces 
of our unfortunate friends here, in 
this spot, 15 kilometres from Minsk, 
on the Mogilev highway. Later, 1 
had the opportunity of talking to 
two men fortunate enough to escape 
the massacre. They said that the 
NKVD, in order to occupy the at
tention of the prisoners and thus 
prevent their escape, conducted a 
sort of farcical trial. Compared to 
the prisoners, the NKVD men were 
few in number. The latter wore well 
atvarė of the fact that if they began

Col. Jonas Petruitis

INTO THE HANDS OF THE NKVD
PART 10.

shooting indiscriminately, many pri
soners would run and hide among 
the trees of the forest. Therefore, 
all were ordered to lie flat on their 
faces. They were -then called by 
name. When they raised their 
heads, they were shot by the ap
proved NKVD method—two bullets 
through the forehead (the NKVD 
supposedly does this “in case the 
first shot did not kill the victim”). 
In order to reassure the prisoners, 
death sentences were read for 24 
out of 25, while the "25th man was 
proclaimed free. The freed men 
were ordered to take to the highway. 
However, every one of them was 
shot by the NKVD if they were not 
successful in finding refuge in the 
forest. Several men sprang up and 
took to the forest without waiting for 
their names to be called. A few 
escaped-with their lives.

Much to my regret, I did not ask 
these men if there had been any 
•women among the 300 unfortunates. 
So I never did find out if our friend

Vanda P. was among the number.
I was told that only two persons 

condemned to die of those lying in 
the prison hospital—the Polish Colo
nel Dobrovolski and one other—were 
shot by the NKVD, while the others 
escaped .death. Rushing into the 
hospital, an NJvVD man shouted: 
“Which of you is Colonel Dobrovol
ski?” “Here I am,” the latter re
plied, and immediately received two 
bullets through the forehead. The 
same fate met. the second man who 
also answered to his name. The 
others did not say a word ' 'en their 
names were called and so were not 
shot, at least for the moment.

We were still going forward. The 
sun became burning hot. Many were 
walking with difficulty. The road
side was littered with various refuse, 
dead dogs or horses and even human 
bodies. My feet ached; my legs and 
thighs were in such pain that I 
could no longer walk without assis
tance. Friends had to support, me. 
Colonel S. at once organized assis

tance for those who were in difficul
ties, and asking the younger men to 
take turns in giving us the support 
of their arms. Shots echoed from the 
end of the line. We found out a 
little later that the NKVD ,was 
shooting everyone on the spot who 
felt too weak to go any further.

The NKVD men often drank water 
from their cans,- but there was not a 
drop for us. Our tongues were black 
with thirst. Every time we passed a 
river or some expanse of water the 
longing to stop and slake our thirst 
became well-nigh unbearable. All 
this time Colonel S. ceaselessly urged 
us on with words of comfort and en
couragement, magically producing a 
lump of sugar or a crumb of bread. 
Our numbers had greatly decreased. 
Many fainted from sun-stroke or ex
haustion. Others simply sat by the 
wayside to rest. In either case they 
died. Two shots of a revolver rang 
for each of these unfortunates. It 
was plain that the same fate awaited 
us all if the march continued much 
longer, for who can go on forever 
without food or water? We learned 
later that the NKVD men had secret 
instructions to execute us all before 
we reached Mogilev.

(To be continued')

3



Psi. 4 MŪŠŲ PASTOGĖ. 1950m. balandžio 19d.-

■HUSU PASTOGE
VISPUSIŠKAS PRITARIMAS fI

Pasaulio Lietuviu Bendruomene

Pereitą sekmadienį Sydnėjuje įvy
ko vietos ALD Skyriaus susirinki
mas, kurio metu, besvarstant esamos 
ir tolimesnes veiklos klausimus, ypa
tingo susidomėjimo buvo reiškiama 
Australijos Lietuvių Namų statybos 
klausimu. Diskusijų metu išryškėjo 
daugumos nuomonė, kad ALD Cen
tro,-Valdybos projektuojami lietuvių 
namai būtų organizuojami akcinės 
bendrovės pagrindais, 51% akcijų 
pasilaikant pačiai Australijos Lietu
vių Draugijai. Susirinkusieji, užak
centuodami pasigėrėtiną Woomeros 
lietuvių -žygį apšidedant jau dabar 
£2 inašu Namų Fondui, pasižadėjo 
visokeriopai remti namų įsigijimo 
reikalą,

Šiame susirinkime ALD iždininkas 
inž. M. Bogužas skaitė labai naudin

guzą, Kun. buikiį, 
Klubo pirm. Gru-

POSĖDIS NAMŲ KLAUSIMŲ
ALD Centro Valdyba šio mėn. 23 

d. 3 vai. p.p. Dulwich Hill parapijos 
salėje šaukia Lietuvių Namų Sydnė
juje plano paruošimo komisijos po
sėdį, į kurį kviečia atvykti šiuos 
įvairių organizacijų bei profesijų 
asmenis: agr. Baltramiejūną, dail. 
Bistricką, inž. Bo< v " " 
inž. Griną. SLS 1
žauską, Užuovėjos red. rašytoją Ka
zoką, maj. Kutka ir ekon. Vaičaitį.

EMIGR. DEPARTAMENTAS 
ĮSPĖJA .

Pastebėjęs, kad kai l$urių ateivių 
žmonos net su vaikais apleidžia šeimų 
stovyklas ir apsigyvena jų vyrų gy
venamuose bendrabučiuose, Emigraci
jos Departamentas išleido pranešimą, 
kuriuo įspėja susilaikyti nuo pana
šaus pobūdžio žygių. Pranešime tei
giama. kad Departamentas stengiasi 
išnaudoti kiekvieną galimą progą, 
kad, ateivių šeimos gyventų kartu, 
tačiau esamomis sąlygomis tai tinka
mu laiku ne visuomet pavyksta. 
Vyrų gyvenami bendrabučiai nesą 
pritaikyti bendram gyvenimui su 
žmonomis bei vaikais., tad reikia lauk-
ti su kantrumu kol bus sudarytos 
tinkamos bendro gyvenimo sąlygos. 
Pranešime įspėjama, kad tų šeimų 
atžvilgiu, kurios savavališkai apsigy
vena vyri) bendrabučiuose ar stovy
klose, ateityje gali būti panaudotos 
ir disciplinarinės priemonės. .

Po kryžiaus priedanga
Per. penktadienį į Darviną atskri

do pagarsėjęs savo simpatijomis So
vietų Rusijos komunizmui Canter
bury dekanas dr. TI. Johnson’as. Jis 
atvyko iš Londono, kad dalyvautų 
Australijos “Taikos Kongrese”, ku
ris prasidėjo Melbourne per. sekma
dienį. Šis aukšto rango Anglijos 
Bažnyčios dvasininkas jau nuo senai 
stebina visą pasaulį atviru savo gar
binimu Rusijos bolševizmo. Vos pa
siekęs Australijos žemę, Darwine, jis 
pareiškė, kad Kinija šiuo metu yra 
laimingesnė valdoma komunistų. Šis 
komunizmą garbinąs bažnyčios dig
nitorius savo religijos vadovaujan
čių, sferų yra boikotuojamas Austra
lijoje.. tačiau jis pareiškė manąs, kad 
“oras, laukai ir panašios vietos Aus
tralijoje dar yra laisvos.” Raudona
sis dekanas be savo dalyvavimo ko
munistų organizuojamame “Taikos 
Kongrese” Melbourne, dalyvaus Aus
tralijoje visoje eilėje mitingų, dau
giausiai komunistinio pobūdžio, kur 
jis sakys kalbas. Būdinga tai, kad 
Darvine Canterbury dekaną pasitiko 
ne dvasininkų atstovai, kaip tai nor
maliai turėtų būti, bet komunistų 
dominuojamos Šiaurės Australijos 
Darbininkui Unijos pirmininkas ir 
nariai.

Atskridęs į Sydnėju raudonasis 
dekanas buvo pasitiktas komunistinės 
200 asmenų minios. Ant jo krutinės 
žėrėjo brangakmeniais nusagstytas 
ir Maskvoje jam padovanotas kry
žius. Be visos eilės pro-bolševikinių 
pareiškimų spaudos atstovams, Can

gą paskaitą kurdinimosi Australijoje 
reikalu. Trumpais bruožais pateikęs 
geografinį bei ekonominį Australijos 
vaizdą, prelengentas supažindino 
klausytojus Su paskiromis darbo sri
timis, pateikdamas konkrečius kur
dinimosi galimybių duomenis ir ati
tinkamus apskaičiavimus.

Susirinkimo pobūdis įtikinančiai 
leidžia spręsti, kad Sydnėjaus ALD 
Skyrius, atsipalaidavęs fatališkos 
ligšiolinės nesėkmės, pasuks tikruoju 
Sydnėjaus ir jo apylinkių lietuvių 
organizavimo keliu. Žygiai jau 
pradėti ir ateityje jie bus juo labiau 
sėkmingi, kai netrukus ivykstaneia- 
me susirinkime bus papildytas pra
retėjęs, tačiau stiprus, dabartinės 
Valdybos sąstatas.—žk.

LIETUVIŠKAS VELYKŲ POBŪ
VIS ADELAIDĖJE

Balandžio 'mėn. 10 d. Adelaidėje, 
Xavero salėje vietos ALD Skyriaus 
pastangomis įvyko lietuviškas Velykų 
pobūvis, kuriame prie išpuoštų su 
margučiais stalų susirinkę tautiečiai 
vėl turėjo progos praleisti keletą 
valandų lietuviškoje aplinkoje. Gai
la, kad į tokius pobūvius susirenka 
nedidelis skaičius tautiečių, ir tuo 
pačiu parodoma, jog lietuviški reika
lai nustumiami antron eilėn. — 
J. Kalvaitis.

SYDNĖJAUS TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
GRUPĖS NARIAMS

Visi Sydnėjaus Tautinių Šokit) 
Grupės šokėjai ir šokėjos kviečiami 
susirinkti š.m. baladnžio 27 d., 7.30 
vai. vak., ČITSA Namuose, 5 Young 
St., Circular Quay. Laukiame būti
no visų atsilankymo.

Grupės vadovai.

Skaitytojų dėmesiui
Man reikalingi “Mūsų Pastogės” 

N r. N r. 50-56 imtinai, po 1 egz. Lai
kraščio kainą ir persiuntimo išlaidas 
sumokėsiu. Tomis pačiomis sąlygo
mis galiu pasitarnauti šiais “Mūsų 
Pastogės” Nr. Nr.: 1-9. 21-24 ir 28- 
30 imtinai. Šių “Mūsų Pastogės” 
numerių turiu didesnius kiekius. 
Rašykite pagal šį adresą: Alg. Kru
zas, Woomera West P.O.. S.A.

terbury dekanas palietė ir per. me
tais nuteistąjį Vengrijos kardinolą 
Mindszenty,. tvirtindamas, kad jis 
tikrai yra nusikaltęs ir išdavęs savo 
valstybę. Iš Sydnėjaus Maskvos tar
nas išskrido į Melbourną.

Sekmadienį Melbourne Parodos 
Rūmuose buvo atidarytas, taip vadi- 

! namas, Taikos Kongresas, tikrai pa- 
! sakius, komunistinės propagandos 
| mitingas, kuriam demokratiniai 
kraštai jau kuris laikas visose pasau
lio kampuose teikia netrukdomą prie
glaudą. Vyriausias šio kongreso 
punktas ir buvo raudonasis Canter
bury dekanas dr. Johnson’as. kuris 

' čia pasakė rekordiškai Maskvai- parsi- 
I davusią kalbą. Jis pavadino melu 
• tuos faktus, kad Sovietų Rusijoje 
milijonai žmonių yra laikomi kon- 

' centracijos stovyklose, kad Sovietuo
se yra persekiojami kunigai ir patsai 
tikėjimas. Gi didžiausiu melu jis 
pavadino faktą, kad Sovietų Rusija 
planuoja karą. Iš viso šis po kry
žium pasislėpęs bolševizmo garbinto- 

| jas pasakė ‘ tokią kalbą, kuri nuosta- 
I biu savo vergiškumu Kremliui tik- 
1 riausiai neišpasakytai nudžiugino 
■ Staliną ir visus jo bendrininkus.

Tokių nuostabių įvykiui aky vaiz
do je prisimename neseną faktą apie 
tai, kaip vienos demokratinės valsty
bės valdžios organai paliepė pravesti 
tardymą vienos bendruomenes susi
rinkimo. kur likimo nuskriausti žmo
nės buvo raginami mylėti savo tėvy
nę. Vingiuoti ir sunkiai suprantami 

'yra laisvės keliai . . . —J.ftk.

Tauta yra prigimtoji žmonių ben
druomenė. Žmogų su žmogum arti
mai jungia šeimos, giminystės, tauty
bės ryšys. Tatai ypačiai pajaučia 
kiekvienas atsidūręs tarp svetimųjų. 
Svetimoj žemoj kiekvienas sutiktas 
tautietis mielas kaip brolis.

Kad tautybės ryšys neatsileistu, 
būtu nuolat jaučiamas ir gyvas, rei
kia tautiečiams savo tarpe bendrauti. 
Tauta yra gyva tik nuolatiniu savo 
nariu bendravimu. Nulūžusi medžio 
šaka sudžiūsta. Nuskintas žiedas su
vysta. Nutraukęs ryšį su savąja 
tautai žūsta. Tautinis bendrumas ir 
nuolatinis tautiečiu bendravimas su
daro tautinės bendruomenės pagrin
dą ir turinį.

Kai tariame Lietuviu Bendruome
nę, turime fintų ne kokią tam tikru 
lietuviu įsteigtą draugiją, klubą ar 
kitą organizaciją, bet kurios vietovės, 
kurio krašto ar viso pasaulio visus 
lietuvius. Lietuviu Bendruomenei 
priklauso savaime, be jokio pareiški
mo, kiekvienas lietuvis, kuriame pla
ka lietuviška širdis, kurio gyslose 
sruvena lietuviškas kraujas, kuriam 
lietuviškumas reiškiasi būde, papro
čiuose, liętuvičkoje kilmėje. Draugiją 
sudaro norintieji joje būti nariai, 
bendruomenę sudaro visi lietuviai. 
Žinoma, gali atsirasti užsispyrėliu, 
kurie vengs savo pareigu bendruo
menei, atsisakys solidarumo įnašo. 
Gali atsirasti suklydčliu ir net atkri- 
tėliu, kurie savo nusitatymu ir dar
bais kenks bendruomenei, kaip yra 
kenkiančiu Lietuvai ir ją išduodan
čiu. Tokie negali būti prileidžiami 
bendruomenę tvarkyti, jos organiza
cijoje jie neturi balso, bet vistiek jie 
bendruomenėje pasilieka, nes dėl sa
vo nusistatymo ir darbu nenustoja 
buvę lietuviai.

Lietuviu Bendruomenė yra nuo 
tada, kai atsirado Lietuviu Tauta. Ji 
gali išnykti tik išnykus paskutiniam 
lietuviui. Tačiau ligšiol Lietuviu 
Bendruomenė neturėjo organizacijos. 
Buvo palaida. Teisybė, didžioji jos 
dalis turėjo pačią tobuląją organiza
ciją — Lietuvos valstybę. Šiandien, 
kai Lietuva svetimųjų okupuota, pa
saulyje pasklidę lietuviai ypač pri
valo vieningos ir veiksmingos savo 
bendruomenei organizacijos.

Pirmieji ledai šiuo reikalu buvo 
pralaužti 1946 m. kovo 4 d., vakari-
nėse Vokietijos zonose ir Austrijoje 
sudarius lietuviu tremtiniu bendruo
menės organizaciją. Ji pateisino 
visas į ją dėtas viltis ir tapo pavyz
džiu bei akstinu Pasaulio Lietuviu 
Bendruomenės organizacinei struktū
rai. Savo apylinkėmis apjungusi 
visus tremtinius, suorganizavusi šim
tus mokyklų su tūkstančiais mokiniu, 
rėmusi ir globojusi tautinės kultūros 
ugdymą, Lietuviu Tremtiniu Ben
druomenes organizacija yra padarius 
si didelį darbą Lietuvai ir lietuvy
bei. Tai buvo graži užuomazga.

Šiandien yra žengiamas tolimes
nis žingsnis į viso Pasaulio Lietuviu 
Bendruomenės vieningą organizaciją. 
Tai istorinės reikšmės žingsnis. Kai 
kam senosios išeivijos jis atrodo nau
jas ir todėl gali kelti suprantamo 
santūrumo ir net abejojimo. Teesie

Padėka
Visoms pasaulio lietuvių organizacijoms,-' jų susirinkimams, 

paskiriems lietuviams veikėjams ir Lietuvos bei Lietuvių Tautos 
draugams kitataučiams, sveikinusiems Vyriausiąjį Lietuvos Išlai# 
svinimo Komitetą — V LIKų — ir Vykdomąją Tarybą Lietuvos 
Nepriklausomybės 32-ųjų metinių Vasario 16-tosios proga ir 
suteikusiems padrąsinimo mūsų kovai dėl Lietuvos išlaisvinimo, 
n u oširdžia i d ė k oju .

M. KRUPAVIČIUS,
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 

ir
’ Vykdomosios Tarybos 

Pirmininkas.

SLS KLUBO SUSIRINKIMAS
Balandžio 22 d-, šeštadienį,, 3 vai. 

p.p., įvyksta Sydnėjaus Lietuvių 
Sporto Klubo susirinkimas. Susirin
kimas įvyksta neseniai nuolatiniam 
naudojimui išsinuomotose patalpose, 
kurios yra Mi Ison’s Point stoties pa
state. Važiuojama traukiniu ar 
tramvajum iš Wynyardo stoties ir iš- 
lipama pirmoj stotyj už* Harbour 
tilto, Milson’s Point. Susirinkiman 
kviečiamas visas Sydnėjaus ir jo apy
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leista visiems abejingiesiems ir abe
jojantiems čia priminti Izraelio tau
tinės bendruomenės organizacinis- 
pavyzdys. Ištisus tūkstančius metu 
bendruomenės organizacija įgalino- 
Izraelio tautą išsilaikyti be savos val
stybės. Mes tegalime ir privalome- 
pasekti šiuo amžių išbandytu. ir už- 
girtu pavyzdžiu.

Yra nuogąstaujančiu, kad PL B- 
nės organizacija prarysianti veikian
čias lietuviu išeiviu draugijas. Bai-- 
mė be mažiausio pagrindo. PLB 
organizacija ateina ne esamos tvarkos 
ir draugijų keisti, griauti ar naikin
ti, bet tik ju veiklos paremti, papil
dyti r apvainikuoti bendra visu lie
tuviu organizacija.

Yra. nuogąstaujančiu,'kad kai ku
riuos kraštuos PLB organizacijai 
kažin ar oficialiai būsią leista veikti. 
Gali kai kur pasitaikyti tokiu totaii- 
stiniu kėslu. Tačiau 1.948 m. gruo
džio 10 d. Jungtiniu Tautu Organi
zacijos Visumos Susirinkimo paskelb
toji Visuotinė Žmogaus Teisu De
klaracija laiduoja kiekvienam žmogui 
tautybes teisę (15 str.). Yra tad 
pagrindo laukti, kad valstybės — 
Jungtiniu Tautu Organizacijos na
riai savo pripažintąsias pagrindines 
žmogaus teises gerbs, uos tik veiks
mingas tu teisiu gerbimas sudaro pa
saulio Laisvės, Teisingumo ir Taikos 
pagrindą.

Pasaulio Lietuviu Bendruomenės 
santvarkoje organizacijos svorio cen
tras paliekamas atskiru kraštu lietu
viu bendruomenėse. Tūlame krašte 
bendruomenė turi skirtingas sąlygas, 
todėl daug santvarkos dalyku palie
kama krašto organizacijos statutui. 
Tatai įgalins kiekvieno krašto ben
druomenę prisitaikyti prie vietos 
sąlygų ir suteiks jai savarankumo bei 
lankstumo.

1941 m. birželio 14 d. masinėmis 
deportacijomis Sovietu Sąjunga pra
dėjo Lietuviu Tautos beatodairinį 
naikinimą. Toji diena yra nuolat 
gyva kiekvieno lietuvio sąmonėje, 
kaip skausmo ir susikaupimo diena. 
Šiandien, Vyriaušiąjam Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetui paskelbus LIE
TUVIŲ CHARTĄ ir Laikinuosius 
Pasaulio Lietuviu Bendruomenes 

'Santvarkos Nuostatus biržeįio 14-ji 
| įgauna naujos prasmės. Ji tampa 
! Lietuviu Tautos išsilaikymo ir išsilai
svinimo kovu ir siekimu didžiosios
vilties paskelbimo diena.

LIETUVIŲ CHARTOS paskelbi
mu ir laikinosios PLB santvarkos 
nustatymu yra tartas naujas žodis 
viso pasaulio lietuviams. Netrukus 
pradeda veikti Vyriausiais PLB Or-- 
ganizainis Komitetas ir PLB organi
zaciniai komitetai atskiriems kraš
tams. Reikia tik palankumo, noro, 
valios ir ryžtumo visu dorųjų lietu
viu, be skirtumo lyties, amžiaus, ver- 
slo, religiniu ir politiniu pažiūru, ir 
suklestės Lietuviu Tautos gyvastin
gumas iš naujo, kai kiekvienas lietu
vis pajus, jog “Lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais turime ir būt!”

V.LJ.ZL
Red. pastaba. — Dėl technikinių 

i kliūčių šis pranešimas atspausdintas 
!su nepilnais lietuviškojo raidyno žen
klais.

linkių jaunimas, o taip pat maloniai 
laukiama atsilankant ir Klubui pri
jaučiančių tautiečių. SLS Klubas 
laukia naujų narių ir 'patyrusių 
vadovij sporto, kultūrinio darbo bei 
auklėjimo srityse. Klubo Valdyba.

* Kolumbijoje, Bogotoje, gyvena 
iš tremties nuvykę trys lietuviai dai
lininkai; E. Kulvietis, J. Penčyla ir 
Bagdonas. Visi verčiasi nelengvai, 
bet tikisi susilaukti ir geresnių dienų.-
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