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DU DALYKAI Kremlius atkirstas nuo Persijos
Individo socialinėje veikloje sva

riu vietą užima jo paties santy
kiai su išore — su draugija, vi
suomene, valstybe. Natūralu, kad 
besantykiaujant kyla nesusiprati
mų, nuomonių skirtumų, konflik
tų. Nenuostabu tad, kad ir mūsų 
bendruomenėje jų esama.

Apskritai, perdidelė asmens lai
svė, ypač jei jaja naudojamasi ne
apdairiai ar jei ji nėra apvaldyta 
bendruomenine drausme, gali pa
sireikšt# sporadiškais kaprizinio 
pobūdžio veiksmais. Antra vertus, 
perdidelė individo kontrolė už
gniaužia jo iniciatyvą bei pasiti
kėjimą — svarbius socialinio ben
dravimo akstinus. Nei vienas iš 
tų dviejų kraštutinumų esmėje nė
ra būdingas mūsų bendruomenės 
gyvenimui. Mat, bendruomenės idė
ja bei josios tikslai išjungia savi
meilės akinamus veiksmus ir, an
tra, bendruomenės organizacinė 
struktūra teikia galimybę plačiam 
visų narių bendradarbiavimui. Tų 
dviejų dalykų — tikslo ir priemo
nių organizacijos — įsisąmonini
mas yra viena iš sąlygų skland
žiam bendruomeniniam reiškimui- 

s fli*
Mūsų bendruomenė savo paskir

timi išlaikyti lietuvybę tremtyje 
apjungia visus, kurie save laiko 
lietuviais. Lietuvyės išlaikymo idė
ja yr§i bendruomenės jungtis ię 
jos, o taip pat ir josios narių, svar- 
biausias uždavinys ir pirmasis rū- 

' pestis. Idėja apjungia narius vidi
niai, gi bendruomenės organizaci
ja apjungia išoriniai. Atskirų as- 

! menų ar jų susibūrimų interesai, 
darbai, įsijungę į lietuvių kultūros 
reiškimosi palaikymą bei ugdymą, 
tampa bendruomenių, tautiniu dar
bu. Tame darbe nėra “nei elino 
nei žydo“, lygiai nėra nei “dievio“, 
nei “bedievio“, — visi yra vienos 
tautos vaikai. Jų veiksmai lygiuo
jami ir vertinami pagal tas pačias 
bendruomenines vertybes.

Pažiūrų įvairumas konkrečiais 
klausimais ar laikysenos skirtin
gumas esmėje pasireiškia bendruo
meninių siekimų kiek saviškesniu 
aiškinimu bei akcentavimu, bet ne 
pačių vertybių perrikiavimu. Dėl 
pagrindinės vertybės —- lietuvy
bės išlaikymo — pirmumo, pažiū
rų skirtumo nėra ir nebus, kol bus 
gyva bendruomeninė dvasia. Vie
ningai visų sutariama taip pat ir 
dėl priemonių tikslui siekti, nes 
bendruomeniniam gyvenimui yra 
svetimas betkurių sektarinių do
gmų primetimas. Skirtingas tėra 
priėjimo būdas vienam ar kitam 
konkrečiam dienos klausimui sp
ręsti. įvairuoja tiktai laikysena 
faktinės padėties atžvilgiu. Skirtin
gą laikyseną, atrodo, visada gali
ma suderinti, Jei nebus išleista 
iš akių bendrieji, visus jungią in
teresai ir bus pamiršti specifiniai 
reikalai, rūpinami nebe bendruo
menės tikslų plotmėje.

Praktiškai, žinoma, konflikto 
galimybės tarp individo ir bendruo
menės išvengti negalima. Gali at
sirasti, sakysim, kitoniški įsitiki
nimai dėl siekiamų vertybių turi
nio, arba tų vertybių skirtingo 
surikiavimo pagal svarbą vienam 
ar antram. Konfliktas gali kilti 
dėl galvojimo kategorijomis, ku
rios neatitinka gyvenamas sąly
gas. Konfliktui pradžią gali duo
ti, pavyzdžiui, kad ir laikysena, 
kuri tapo primesta ar savo valia 
prisiimta iš šalies, kuriai tautinės 
bendruomenės interesai nėra ma
tas bendruomenės nario veiksmams 
vertinti. Tačiau reikia pažymėti, 
kad Jei atmenama bendruomenės 
paskirtis ar atliepiama bendruo
meninės drausmės pajutimai, tada 
nušalinamas konflikto galimumas 

venimo reiškėjais būtų įrikiuotas 
1 į tinkamą vagą.

Bendruomenės nario laikysena 
bendruomenės siekiamų tikslų ir 
rūpinamų interesų atžvilgiu yra 
fundaments, ant kurio faktiškai 
yra statomi bendruomeninio vei
kimo rūmai. Bendruomenėje visi 
yra “pašauktieji” ir “išrinktieji”: 
josios organizacijos rėmuose daly
vauja visi — tiek atskiras indivi
das, tiek jų organizacijos, kad ir 
specifiniais interesais besidomėda- 

i mos. Visi dalyvauja, platesniu 
mastu imant, bendruomeninių ver
tybių ryškinime ir tautinių sieki
mų įgyvendinime. Nuo jų laikyse
nos bei elgesio, atseit, nuo jų san
tykių su bendruomene, pareina 
bendrųjų siekimų vaisingas rea
lizavimas. Laikysena bei elgsena 
kuria bendruomeninį reiškinį, jį 
formuoja ar įtaigoja atskiras jo 
fazes.

Yra žinoma, kad socialiniame 
gyvenime betkuris reiškinys ne
išvengiamai veikia kitą ar kitus 
ir savo ruožtu yra jų veikiamas. 
Tokios sąveikos išdavoje gdli gau
tis nq tik nelaukti, bet kartais ir 
nepageidauti rezultatai. Sakysim, 
pavyzdžiui, kokis veiksmas, palie
čius įprastinę bendruomeninio tvar
kymosi eigą, ar statąs kliūtis jai 
reikštis, gali turėti skaudžių pada
rinių narių tarpusaviu santykių 
sklandumui. Gali pastatyti rizikin- 
gon padėtin dienos uždavinių vyk
dymą. Gali sukelti abejones ben
druomenės dvasios buvimu. Gali, 
pagaliau, sudaryti psichologines 
aplinkybes kilti minčiai, jog eina
ma prie bendruomeninių vertybių 
perkainavimo, kas reikštų bend
ruomenės/ kaip tokios, tiesioginių 
tikslų paneigimą. Tai vis galimy
bės, tiesa, spekuliacinės, kurios ta
čiau negali būti griežtai atmestos, 
nes esama žmogaus valiai nepaklu- 
stnčių ar iš jo kantrolės ištrūk- 
stnčių galių. Jos gali būti išpro
vokuotos, praplėtus konflikto ri
bas bei nukėlus jį į kitonišką, nei 
bendruomeninių reikalų rūpinimas, 
plotmę. Tos neapvaldomos jėgos 
gali tarti žodį bendruomeninio rei 
škinio išbaigime. Tuo norima pasa
kyti, kad žmogus nėra vien kurio 
reiškinio pradininkas, formuotojas, 
bet ir jis pats būna veikiamas — 
tampa objektu. Gali būti laimėta 
forma,, tačiau tuo pačiu žygiu gali 
būti prarastas turinys.

Bet kuris socialinis junginys yra 
reiklus savo nariui. Bendruomenė 
savo nariui stato didesnius reika
lavimus, nei eilinė organizacija. 
Tikrai, tokios pat prigimties ar 
giminingų tikslų dviejų organiza
cijų bendradarbiavimas galimas, 

| kai viena antros tvarką gerbia. 
Lygiai taip pat tikra, kad bendruo
menės ar betkurios organizacijos 
tvirtumas pareina josios narių loja
lumo, drausmingumo bei laikimosi 
tvarkos, esamos toje organizaci
joje.

Bendruomenė turi savo tikslus, 
priemones jiems siekti ir tvarką 
nariams santykiauti su savo va
dovybe. Sąmoningo bendruomenės 
nario siekimai yra identiški ben
druomeniniams. Jam žinomi keliai 
bei būdai tiems tikslams siekti. 
Jam nėra svetima bendruomeninio 
gyvenimo jungtis — solidarumo 
jausmas. Ir jis skiria simbolį nuo 
to, kas simbolizuojama.

Tai yra bendrieji principai, glū
di bendruomenės nario prigimtyje. 
Jais yra grindžiama nario faktina 
laikysena ir elgsena. Tai yra ben
druomeninio veikimo pradai. Na
rio kasdieninę laikyseną lydi tole
rancija in pripažinimas nuomonių 
įvairumo. Tolerancijoje irgi yra 
vertybių gradacija: pav., taika

pačioje užuomazgoje.
Bendruomenės organizacijos pa

skirtis yra konkrečiomis, sutelk
tinėmis pastangomis sudaryti są
lygas lietuvybės klestėjimui pa
tikrinti. Bendruomenės vienetas 
(Apylinkė) nėra organizuotas he- 
gemoninės hierarchijos pagrindu, 
ji sudaryta ne pagal laipsninę pri
klausomybę ar “vado principu“, 
bet bendradarbiavimo baze (funk- 
cionalinė priklausomybė), kur tau
tinis solidarumas yra elementas, 
jungiąs visus bendruomenės na- j 
rius, pagrindinių tikslų akivaizdo
je, organinin kūnan, vienetam

Tiek bendradarbiavimas pavie
nių asmenų, ar skirtingų interesų 
jungiamų grupių tarpe, tiek jų 
tarpusavis santykiavimas su ben
druomenės vadovybe vyksta soli
darumo dvasioje, ir betkokis anta
gonizmas jiems yra svetimas. Jų 
veiksmų pobūdį formuoja ne ko
kie “apsimokėjimo” ar “neapsimo- 
kėjimo“ sumetimai, bet bendruo
menės plotmėje siekiami tikslai. 
Tie tikslai yra Jų veiksmų krite- 
riumas, derinąs akcentus, atski
rų asmenų ar jų grupių dedamus 
ant nepajudinamų bendruomeni
nių vertybių.

Tautinė bendruomenė yra vie
nalytė ir vienatinė, rūpinanti tau
tinius interesus tremtyje, šalia jos 
nėra ir negali būti kitos, identiš
kų tikslų institucijos. Bendruome
nės valdomajam organui yra sve
timas savo valios primetimas ben
druomenės nariams ar jų organi
zuotoms grupėms. Jis niekam ne
trukdo dirbti bendruomeninio dar
bo, ir teturi žiūrėti, kad bendruo
meniniai interesai nebūtų panei
giami, ir turi daboti, kad nepasi
reikštų kokie užsimojimai tauti
niam solidarumui silpninti ar jam 
slopinti. Bendruomenės vadovybė, 
visų narių patikėta, yra atsakin
ga už bendruomeninių vertybių 
saugojimą. Ji yra visų bendruo
meninių pastangų derintojas vi
daus gyvenime. Suprantama, Jog 
bendruomenės vadovybė, savo pas
kirtį vykdydama, turi praktiško
je veikloje laikytis ir atitinkamų 
metodų, grindžiamų tautiniu soli
darumu bei patikrinančių sklandų 
narių ar jų grupių bendradarbia
vimą. Ji turi prerogatyvą organi
zuoti tautos ar bendruomenės gy
venime prasmingas manifestaci
jas, išreiškiančias tautinį susipra
timą bei bendruomeninį gajumą. 
Tokiomis progomis bendruomenės 
nariai viešai demonstruoja savo 
lojalumą bendruomeniniams sie
kimams ar išreiškia solidarumą 
juos realizuojant.

Ne reta, jog vienu iš kasdienio 
gyvenimo iškeliamų klausimų bū-1 
na dalykai, susiję su bendruomenės 
organizacija. Tai yra, greičiausia, 
dėl to, kad nesame išsiaiškinę ben
druomenės organizacinės struktū
ros ir nepakankamai esame paži
nę bendruomeninio veikimo meto
dus. Priežastis, atrodo, yra ta, kad 
prie bendruomenės organizacijos 
nepriėjome palaipsniui, bet ją ga
vome iš karto, todėl tad ir tenka 
sirginėti “vaikų ligomis”, aiški- 
ti, kas turėjo būti savo laiku iš
ryškinta, išgyventi nepatirtas kri
zes, ir kartais atsirasti net aplin
kybėse, kuriose bendruomeninio 
gyvenimo darnumas statomas ri
zikingam bandymui.

Jei bendruomenės siekimai ne
būtų primirštami ir bendruomeni
nio gyvenimo dvasia, pasireiškian
ti organizacinėje struktūroje, ne
būtų paneigiama, tada ir atskiram 
bendruomenės nariui būtų aišku, 
kokia turėtų būti jo laikysena ben
druomenėje. Tada ir jo paties san
tykiavimas su bendruomeninio gy

PERSIJAI PAGALIAU pasise
kė nusikratyti diktatoriškuoju mi- 
nisteriu pirmininku Mossadequ, 
kuris krašto gyvenimą buvo pasu
kęs labai pavojinga ir komunis
tams naudinga linkme. Per pasku
tines dvi savaites Persija išgyve
no kritiškas dienas, kai šio mėne
sio 15 d. nepavyko Persijos šacho 
šalininkų ruoštas sukilimas ir ban
dymas nusikratyti pavojinguoju 
Mossadequ, dėl ko šachas buvo 
priverstas pabėgti į Romą. Mass- 
adeqas po to suėmė visus parla
mento opozicijos vadus ir Jau ruo
šėsi paskelbti diktatūrinę respu
bliką, kai šacho dekretu paskirtas 
ministeris pirmininkas generolas 
Zahedi po kelių dienų dar kartą 
bandė karinėmis pajėgomis užimti 
gyvybinius Persijos punktus. Po 
aršių kautynių Teherano gatvėse 
generolui Zahedi pasisekė, 300 
gyvybių kaina, perimti Persijos 
valdžios vairą. Įsiutusios šacho ša
lininkų minios sudraskė į gabalus 
Mossadeqo užsienio reikalų minis
ters Fatemį. Mossadeqas buvo suMENO PARODAI ARTĖJANT

Anais laikais, dar D. P. stovyk
loje Wuerzburge, UNROs direk
torius škotas Cargill, nelabai mė
giamas viengungių ir bevaikių šei
mų dėl globos rodomos visų sri
čių menininkams, tautiniui ansam
bliui ir vaikams, vienos parodos 
metu taip pašnekėjo: Jūsų tėvy
nė nėra didelė ir nelabai turtinga 
medžiagine prasme. Bet jūsų šo
kiai, dainos, tradicijos, jūsų tauti
nis menas yra didelis turtas, ku
rį išsivežėte iš savo tėvynės ir tu
rite išlaikyti visur ir visados. Aš 
rūpinuos jūsų vaikams patiekti pa
kankamai ir gero maisto, kad jie 
užaugtų sveiki ir stiprūs, nes jei
gu jūs negrįžite, tai jie turės su
rasti savo tėvų namus. Ir paremiu 
menininkų pastangas, nes jie tu
ri jaunajai jūsų kartai perduoti 
gimtosios šalies dvasinį palikimą. 
Gal mūsų nuomonės šiandien yra 
skirtingos, bet ateitis įtikins jus, 
kad ne aš buvau neteisus.

Prisiminiau šį dorą škotą, jo žo
džius ir galvoju apie mūsų vaikus 
ir tautines žarijėles: lietuvišką dai
ną, šokį, lietuvišką rūpintojėlį at
kurtą treųntinio palėpėje, mūsų 
močių ir sesių juostas, tautinius 
drabužius, mūsų menininkų indivi
dualiąją kūrybą. Prisiminimo siū
lo įsikibęs keliauju per visokias 
parodėles, minėjimus tautinių šven
čių ir pasigendu daug senų pažįs
tamų, su kuriais stovyklose die
nas dilinome, viename laive į čia 
atlingavome ir daug prišnekėjome 
apie dienas Tėvynėje. Gal tie ma
no bendrakeleiviai pavargo, suse
no ir nebepaslankūs pasidarė. Bet 
kodėl jie nebeatsiunčia savo vai
kų? Juk gali atsitikti, kad metų 
našta sulenks mūsų kupras ir mes 
nebesuspėsime sugrįžti, todėl jau
noji karta turės surasti tėvų na
mus. O ar daug jie žino apie Kry- 

yra didesnė vertybė negu kova.
Gyvenant bendruomeninį gyve- 

nimą pravartu atminti bendruome
nės tikslai ir suprasti bendruome
nės organizaciją. Tai du dalykai. Su 
jais ateina reikalas derinti atski
rų interesų diktuojamus veiksmus 
su bendrais siekimais. Su tuo at
siranda bendradarbiavimas, solida
rumas pasireiškia veikime, ir gim
sta pagarba kitam asmeniui ir jo 
nuomonei. Tų dalykų mums niekad 
nebus perdaug.

Vladas Jakutis.
Melbourne, 1953. VIII. 15. 

imtas. Generolui Zahedi visiškai 
perėmus viso krašto valdžios vai
rus į savo rankas, pastarojo kvie
čiamas Persijos šachas sugrįžo .at
gal į savo kraštą. Vakarų politi
kos aiškintojai ta proga primena, 
kad šis Persijos šacho laimėjimas 
gali būti ir neilgo. pobūdžio, nes 
praeityje Mossadeqas nuo valdžios 
buvo nustumtas jau kelis kartus. 
Tačiau kaip ten bebūtų, bent šiuo 
metu Persijos puolimui į Sovietų 
Rusijos glėbį kelias yra užkirstas.

UNO PLENUMO susirinkime, 
kuris pereitos savaitės pirmadie
nį susirinko spręsti Korėjos poli
tinės konferencijos klausimų, vy
ksta arši kova tarp Sovietų Rusi
jos atstovo Višinskio ir JAV at
stovo Lodge. JAV nors ir nusilei
do dėl Sovietų Rusijos priėmimo 
j konferencijos sąstatą, tačiau to
liau griežtai priešinasi dėl Indijos 
įsileidimo, turėdamos galvoje Pie
tų Korėjos atsisakymą dalyvauti 
konferencijoje, jei joje būtų Indi
jos atstovas. Višinskis bandė įs

žiu Lietuvą, apie Šešupę ir N emu* 
ną?

Tremties vežimas rieda toliau. 
Visais stipinais braškėdamas, bet 
rieda.

O dabar apie tuos, kurie įsirėžę 
tą lietuvišką tremties vežimą stu
mia.

Kalbu apie lietuvius menininkus 
Australijoje. Konkrečiai — apie 
dailės parodą Sydnėjuje, atidaro
mą rugsėjo 7 dieną ir tęsiamą dvi 
savaites. Tai nuoširdžiai sveikinti
na ALB Krašto Valdybos iniciaty
va ir puiki dovana Sydnėjaus lietu
viams. Ir kartu šauni reprezenta
cija.

Savų dailininkų, pasirodo, turi
me visą būrį. Vieni jau Lietuvoje 
buvo žinomi, kiti tremties metais 
baigė mokslus ir pripažinimą išsi
kovojo dar Europoje. Ir čia jie, 
nors jokių direktorių neglobojami, 
iš fabrikų grįžę kuria, nes jų šir
dyse gyva kūrybinė žarija ir mei
lė savo žemei ir žmogui. Jie nepa
vargsta ir nesurambėja, jie sten
giasi dar ir mūsų nualintas širdis 
ir rūškanas nuotaikas praskaidrin
ti.

štai: Rūkštelė Adelaidėje, Ra
tas Perthe, Zikaras Melbour
ne yra suruošę savo indi
vidualines parodas. Australų ruo
šiamose parodose retas mūsų dai
lininkų nėra dalyvavę. Spauda jų 
kūrybą dažniausiai labai gerai įve
rtindavo.

O męs? Nevisada net ir žinoda
vome tokias parodas vykstant, o ir 
žinodami nevisados nueidavome 
bent pusvalandžiui pasidairyti.

Sunkiose sąlygose mūsų daili- 
nininkai kuria. Nelengvas darbas 
ir šitą parodą surengti. Kaštuoja 
pinigo ir laiką ėda visi tie vaikščio
jimai, susirašinėjimai. Bet paroda 
įvyks. Dailininkai siunčia savo dar
bus ir rengėjai įveiks kitus sun
kumus. Tik ar įveiksime mes savo 
rambumą ir abuojumą — ar sura
sime laiko per dvi savaites lietu
vių meno parodą aplankyti? Da
bar ir susitarkime, kad lietuvių 
dailės parodą būtinai aplankysi
me. Tai būtų gražu. Ir mūsų dai
lininkus bent moraliai kompensuo
tume. žinoma, būtų puiku, kad 
įsigytume ir savų dailininkų kūry
bos savo jaukių namelių svetain
ėms papuošti.

J. Kalakonis. 

prausti į konferenciją komunisti
nę Kiniją ir Siaurės Korėją, tačiau 
Vakarų valstybės vieningai pasi
priešino ir Sovietų Rusijos pasiū
lymas UNO posėdžiuose buvo atme
stas. Višinskis be kita ko bandė 
teigti, kad Sovietų RusiJa nerėmė 
komunistų Korėjos kare, tačiau 
JAV atstovas Lodge čia pat tai 
atrėmė, pareikšdamas, kad Korė
jos kare buvo numušti 75 MIGo 
tipo rusų lėktuvai.

Iš MASKVOS oficialiai buvo 
pranešta, kad prieš keletą dienų 
Sovietų Rusijoje buvo sėkmingai 
išbandytas hydrogeno bombos 
sprogdinimas. Atitinkamos ame
rikiečių atominių ginklų gamybos 
įstaigos patvirtino šio pranešimo 
tikrumą, teigdamos, kad jų spe
cialūs atominių sprogimų sekimo 
aparatai užregistravo aną hydroge
no bombos sprogdinimo bandymą, 
šis faktas Vakarų pasaulyje sukėlė 
labai rimtą susirūpinimą. Prezi
dentas Eisenhoweris pareiškė, kad 
JAV imsis žygių dar labiau pakel
ti savo gynybos priemonių garny-

New Law Admits 214,000
Immigrants To United

States
Most of the refugees who will 

enter the United States under the 
immigration law President Eisen
hower signed last week will come 
from European nations.

Of the 214,000 over quota im
migrants to be admitted intb the 
U.S., 90,000 will be Iron Curtain 
refugees now living in the Fede
ral Republic of Germany and in 
western Austria. Of these, 55,000 
will be of German origin.

An additional breakdown fol
lows:

60,000 Italian nationals of whom 
15,000 have relatives in the U.S.

17,000 Greek nationals of whom 
2,000 relations in the U.S.

10,000 escapees now living in 
Sweden, Iran or any of the North 
Atlantic Treaty Organization na
tions (except Great Britain).

5,000 refugees now in the Uni
ted States on temporary visas.

4,000 orphans under 10 years 
of age from any country of the 
world who will be adopted by 
American families.

3,000 Asian refugees from com
munism from any part of Asia.

2,000 non-Asian refugees from 
the Far East.

2,000 Chinese refugees with pas
sports endorsed by the Chinese 
Nationalist government.

2,000 Arabs.
2,000 Polish veterans of World 

War II now living in Great Bri
tain. — USIS.

Advancement in Europe
an Unity

NEW YORK, USIS. — The 
cause of European unity “advan
ced another hopeful step” when 
six European foreign ministers 
agreed on the necessity of crea
ting a European Political Commu
nity, the New York Times said.

The txt in part of the Times 
editorial .says:

“Despite all the obstacles con
fronting it... the framework for 
such a political community, emb
racing the European Coal and 
Steel Community that is already 
a going concern and the projec
ted European Defense Community 
that must still be ratified, has al
ready been outlined in a draft con-, 
stitution approved last March by 
the European Constitutional As- 
cembly by a vote of 50 to 0. The 
agreement among the foreign mi
nisters signified that the govern
ments of the participating nations 
-— France, Germany, Italy, Belgi
um, the Netherlands and Luxem
bourg — are now determined to 
proceed along these lines.

1
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Leonardaa. Karvelis

BAŽNYČIOS VAIDMUO TAUTINIAME GYVENIME
landomis kalbėdavęs! jautriausio
mis tautinėmis temomis, džiaugda
miesi savo minčių ir troškimų su
tapimu.

Kai Pirmojo Pasaulinio karo 
metu, dar paaugliu berniuku bū
damas, atsidūriau su tėvais tolimo
je Rusijoje, Voronežo mieste, visų 
lietuvių pabėgėlių centrinė susitel
kimo vieta ten buvo bažnyčia. To
ji vieta visus mus apjungdavo: di
delius ir mažus, mokytus ir pras
čiokus. Visi pilnu balsu giedoda
vome savo paprastas lietuviškas 
giesmes. Tai būdavo mūsų bend
roji tėvynės ilgesio malda — ti
kinčių ir netikinčių.

Jau antrą kartą 1944 metų pa
baigoje atsidūręs tremtyje, Frei*-* 

i burgo mieste, paklausęs pirmą su- 
! tikfn liofiįvr kur crnliii aiiHlrfi cinu.

Kai anais laikais į J. Amerikos 
Valstybes atvyko dr. J. šliupas, 
jum tuojaus išryškėjo, kokios dide
lės'reikšmės lietuvybei turi bažny
čia mūsų išeivijos tarpe. Ne kas 
kitas, o jis, šliupas, karštas lais
vamanis, ir lietuvis patriotas, pa
sikvietė į Ameriką talkon tokį pat 
karštą patriotą kunigą Burbą 
(1889 m.). Tais pat metais kuni
gas Burba, laisvamanio šliupo tal
kinamas, įsteigė pirmąją lietuvių 
parapiją Amtrikoje, o ir tolimes
nis lietuviškųjų parapijų steigimo 
nuopelnas priklauso tų dviejų di
delių lietuvių sutartinam veikimui.

Mūsų vyresnioje kurtoje dar 
gyvi pasakojimai, kaip "laisvama
nių apaštalu” vadinamas dr. J. 
Šliupas ir šviesios atminties "jau
nas senelis” kan. J. Tumas-Vaiž-I tiktą lietuvį, kur galiu sutikti dau- 
gantas susitikdami apsikabindavę, 
karštai pasibučiuodavę ir, užmiršę vau atsaką. Ir tikrai, be jokių 
visus pasaulėžiūrų skirtumus, va- susitarimų, instinktyviai, buvo pa-

ginu tautiečių, — bažnyčioje, ga-

JUNGTINE TARYBA SYDNĖJUJE
Sydnėjus. — Neseniai, 

Sydnėjuje įsisteigė tarptautinė or- į 
ganizacija — Jungtinė Taryba) 
(United Council of Migrants from 
Communist Occupied Europe), lyg 
ir mažoji UNO, kovai prieš komu
nizmą ir už žmogaus - tremtinio 
laisvąsias teises, kurią sudaro at
stovai ateivių, atklydusių į Austra
liją iš komunistų okupuotų Euro- 

• pos kraštų, šiuo metu į tą organi
zaciją jau yra įsijungę: estai, lat
viai, lenkai, vengrai, ukrainiečiai, 
slovakai, čekai ir bulgarai. Rusai, 
kurie noriai buvo prisidėję prie 
šios organizacijos steigimo, pasku
tiniuoju metu atsitraukė.

Džiugu buvo stebėti, kai Estų 
Namuose susirinkęs būrelis paver
gtųjų tautų atstovų, prie jų tauti
nėmis vėliavomis dekoruoto stalo, 
bičiuliškai paspaudę vienas kitam 
rankas, ryžosi sutartinai kovoti 
prieš raudonąjį pasaulio marą — 
komunizmą ir už tremtinio žmo
gaus laisvąsias teises, čia buvo 
pamiršti kai kurie tautiniai inte
resų skirtumai bei istoriniai gin
čai ir tinkamai įvertintas dabarti
nis tremties modus v i - 
v e n d i . Todėl susirinkusiems 
ir buvo mielai priimtinas organi
zatorių pateiktas memorandumas, 
deklaruojąs tai:

Ateiviai iš komunistų paverg
tųjų kraštų žymiai išsiskiria iš 
kitų Australijos ateivių grupių, 
nes pirmieji ryžtingai ir sąmo
ningai priešinasi žiauriajam ko
munistų režimui ir yra pasiš
ventę vaduoti pavergtąsias tau
tas.

Šie ateiviai, atitverti geleži
ne uždanga nuo betkokios pro
tekcijos, pagalbos bei paramos 
iš Jų paliktų tėvynių, dėl ko jie 
ir turi savo specialius uždavj-

nius, aspiracijas bei interesus < 
politiniame, kultūriniame, sočia-1 
liniame bei materialiniame pa- , 
sireiškime, o tai juos ir skiria 
nuo kitų Australijos gyventojų! 
gyveninio būdo. Visa tai ir ska
tina ateivius iš už geležinės už
dangos burtis į glaudesnį bei 
sąvų interesų bei idealų bendra
darbiavimo sąjūdį.

O tas tarptautinis bendradar
biavimo sąjūdis yra grindžia
mas:

1. Kova dėl asmeninės ir tau
tinės laisvės prieš komunistinį 
totalizmą, aktingai priešinantis ’ 
komunistiniam veržlumui bei 
propagandai ir dalyvaujant są-1 
jūdžiuose dėl pavergtųjų išva-j 
davimo;

2. Atstovavimu 150.000 atei
vių Australijoje, pagelbstint 
jiems bendruomeniniuose reika
luose bei ginant jų teisėtas as
piracijas ir teises;

3. Skatinimu ir gynimu atei
vių tautinių tradicijų, atsineš
tinės kultūros lobių ir religijos, 
ką taip skaudžiai mindo tironas

• pavergėjas jų tėvynėse;
4. Pagelbėjimu ateiviams pa

togiau įsikurti Australijoje, su
pažindinant juos su vietos so
cialiniais reikalais bei įstaty
mais ir populiarinant draugys
tę tarp naujųjų ateivių ir senų
jų australų.
šio sąjūdžio tikslams pasiekti ir 

buvo sudaryta Jungtinė Taryba, į 
kurią jau pradžioje paminėtos tau
tinės grupės per savo pagrindines 
tautines organizacijas ir delegavo 
po du atstovus. Australijos Lietu
vių Bendruomenei šioje organiza
cijoje atstovauja dailininkas J. 
Bistrickas ir šių eilučių autorius. 
J. Bistrickas išrinktas ir į Tary
bos Vykdomąjį Komitetą. Tuo tar
pu šiam sąjūdžiui vadovauja estas 
J. Kais.

sirinkta • ta vieta, kaip visiems 
prieinama, ir nustatytu laiku be 
pažiūrų skirtumo ten rinkdavo
mės.

Visų pripažįstama, kad pavėluo
tas krikščionybės įsigalėjimas pa
vėlino lietuviško rašto atsiradimą, 
o taip pat sulėtino ir kitus pasie
kimus, lyginant su kitomis Euro
pos tautomis.

Girdėjau entuziastų, kurie su 
įkarščiu tvirtino, gal ir ne be pag
rindo, kad tik nominaliai įvykęs 
Mindaugo krikštas 1251 m., nedavė 
mūsų kraštui tos realios naudos, 
kurios galima buvę laukti. Girdi, 
jei Mindaugas būtų planingai vyk
dęs Lietuvos christianizaciją, tai, 
nesant dar tuomet žalingos lenkų 
įtakos ir nepradėjus intensyvios 
ekspansijos į Rytus, mūsų pirmoji 
lietuvių kalba knyga būtų pasirod
žiusi ne XVI a. pradžioj, bet XIII 
a. pabaigoj; Lietuvos valstybės ra
štinės kalba būtų buvusi sava, lie
tuviška, o ne gudų ar vėliau len
kų; jau tais laikais galima būtų 
buvę tikėtis turėjus ir lietuviškų 
mokyklų; o ir Basanavičiai, Ku
dirkai, čiurlioniai, Maironiai nuo 
Mindaugo laikų būtų pradėję ju
dinti ir garsinti Lietuvos vardą. 
Lietuvių tautos genijui būtų bu
vęs atviras kelias į pasaulį, ir kur 
jo būtų sustota — sunku pasaky
ti.

Lietuvių tautos istorinių įvykių 
raida nuėjo betgi kitais keliais ir 
davė kitų rezultatų.

Vistik reikia pasakyti, kad baž- 
i nyčios žmonės ir religiniai raštai 

davė pradžią lietuviškam raštui 
Į (Abromas Kulvietis 1510 / 12 — 
| 1545, Svetkus Rapolionis 1485/86 

— 1545). Oficialiai laikoma pir
moji lietuviškoji knyga buvo Mar
tyno Mažvydo 1547 m. išleistas 
katekizmo vertimas. Tai buvo re
formacijos atstovai ir jų raštai

P. Sirgedas

PASAULIO LIETUVIŲ ARCHY
VO ĮGALIOTINIAI AUSTRALI

JOJE
Pasaulio Lietuvių Archyvo įga

liotinio darbą Australijoje atlieka 
Jau anksčiau sudarytoji Istorinės 
Medžiagos Rinkimo Komisija, ku
rią sudaro: J. Kedys, J. Reisgys 
ir J. Tininis. šios Komisijos pirmi
ninkas yra J. Tininis, kurio adre
sas — 25 fDillon Street, Padding
ton, N.S.W.

ALB Krašto Valdyba primena 
ir prašo ALB Apylinkių ir Seniū
nijų vadovybes, pagal Istorinės 
Medžiagos Rinkimo Komisijos per
eitais metais išsiuntinėtą atsišau
kimą ir pagal skelbtą spaudoje Pa
saulio Lietuvių Archyvo instrukci
ją, padėti rinkti istorinę, archy
vinę ir muziejinę medžiagą, kaip 
instrukcijoje nurodyta, ir siųsti ją 
Komisijai. — ALB Kr. V-ba.

plito daugiausia Maž.
Didž. Lietuvoje pirmasis 
knygų autorius buvo Varnių die
cezijos kanauninkas Mikalojus 
Daukša, 1595 m. išleidęs Ledesmos 
katalikiško katekizmo vertimą.

Ne iš mūsų pačių kilęs krikščio
nybės judėjimas, o Jogailos vedy
bomis primestas krikštas, "diplo
matiškas krikštas”, kaip kas vadi
na, ilgesnį laiką stabdė mūsų tau
tinį gyvenimą. ^Katalikų dvasinin 
kija — iš svetur atvykę kunigai 
— ilgai buvo visiškai svetimas 
Lietuvai elementas. Bet pasiprie
šinimas nutautėjimui taipgi kilo iš 
tos pat bažnyčios, atsiradus sa
viems lietuviškiems kunigams, ku
rie net nebijodami sueiti į kolizi
ją su savo dvasine vyresnybe, sto
jo skleisti ne tik religijos tiesų, 
bet ir tautinių idėjų. Jei bažny
čiai prikišama prisidėjus anais 
laikais prie nutautinimo, tai mū
sų vėlesnioji lietuviškoji dvasinin
kija su kaupu išpirko padarytąją 
žalą. Ne šio straipsnio paskirtis 
išvardinti visus tuos bažnyčios at
stovus, pradedant mažų parapijų 
vikarais, baigiant augštais bažny
čios dignitoriais, kurie varė lietu
viškąjį barą. Jų vardai yra garai 
žinomi ir jų žygiai yra neatski
riamai siejami su mūsų didžiųjų 
vyrų vardais.

Priaugus lietuviškajai inteligen
tijai ir didėjant tautiniam sąjūd
žiui, pradėjo bręsti pasaulėžiūrų 
skirtumai ir išsiskirti politiniai 
susigrupavimai: lietuviškoji visuo
menė suskilo į "dešiniuosius” ir 
"kairiuosius”. Nesuklysiu pasa
kęs, kad mūsų taip vad. "kairieji” 
savo kovoje su "dešiniaisiais” dėl 
politinių siekių, tam tikra prasme 
respektuodavo bažnyčią ir jos rei
kšmę tautiniam gyvenimui. Taip 
buvo seniau, taip buvo nepriklau
somajame laikotarpyje, o juo la
biau tas išryškėjo dabar, esant 
tremtyje.

Didis lietuvis patriotas ir vi
suomenės veikėjas Petras Kriau
čiūnas, 1888 m. pradėjęs mokytojo 
darbą Marijampolės gimnazijoje, 
tuojaus stvėrėsi propagandos vy
resniųjų lietuvių moksleivių tar
pe. Visos P. Kriaučiūno idėjosi 
perduotos jo mokiniams, jų buvo 
puoselėjamos išėjus į privatinį gy
venimą ir vykdant visuomeninį bei 
politinį darbą. P. Kriaučiūnas, su
kūręs lietuvių inteligentų demok
ratų kadrą, daugumoje, kaip ir jis 
pats, nepasižymėjusių savo sim
patijomis bažnyčiai, taip mokė 
savo mokinius: "Tikyba dažnai es
ti naudingas žmonių sugyvenime 

. dalykas: ji palengvina žmogaus 

. buitį, duoda sielai nusiraminimo, 
, palaiko visuomenėj drausmę, tvar

ką, mažina nusikaltimus, išdirba
(Nukelta į 3 psl.)

NESENIAI NUPIRKTIEJI į doji 
LIETUVIŲ VASARIO 16 GIM-! kali 
NAZIJOS RŪMAI — buv Renn-1 to i 
hofo pilis, Huettenfielde. netoli. tati 
Heidelbergo-Mannheimo, Vakarų • 
Vokietijoje. Viršuje— Gimnazijos ' 
rūmai iš fronto pusės, apačioje 
—- rūmų vaizdas iš kiemo pusės. 
Šie rūmai randasi prie garsiojo 
kalnų kelio — Bergstrasse ir tiek 
geografiniu, tiek klimatiniu požiū
riu labai idealioje vietoje. Rūmuo
se yra 40 kambarių. Prie jų esan
tieji ūkio trobesiai tinka panau-

PIRMIEJI LIETUVIAI QUEEN- 
SLANDO SOSTINĖJE",

Brisbane. — Kada į 
Queensland© sostinę atvyko pir
mieji lietuviai, tikslesnių žinių nė
ra. Nuo seniausiai čia gyvenusieji 
buvo žinomi: Lietuvos žydas, tu
rėjęs Valley rajone savo siuvyklą 
ir dar paskutiniojo karo metu ge
rai kalbėjęs lietuviškai, ir Paliu
lis, gana pasiturinčiai gyvenęs. 
Mirdamas savo turtą palikęs ma
sonams. Ir šiandien Wooloogabo- 
loje tebestovi buvusieji Paliulio 
namai pasipuošę užrašu "Lietuva” 
ir Gedimino Stulpų bei Vyčio žen
klais, primindami kiekvienam pra
einančiu! lietuviui, kad čia kadai
se gyventa tautiečio. Po 1940 me
tų okupacijos atvyko didesnis lie
tuvių skaičius, pasiekęs čia 14. 
šie lietuviai susirinkdavo susirin
kimams, pobūviams, kur aptardavo 
savo reikalus. 1941 m. Kalėdų 
proga Jie daugiau pasirodė ir aus 
tralams. Pirmieji pokario lietuviai 
ateiviai atvyko 1948 m. — J.U.

doiimui įvairiems gimnazijos rei- 
lams, o 6 ha sklypas tinka spor- 

_ aikštėms įrengti, daržams, pas
tatų praplėtimui ir poilsio įrengi
mams. Šie namai Vokietijos Kraš
to Valdybai kaštuoja kartu su pir
kimo ir kitomis išlaidomis DM 
197000. — Jų perstatymui ir ben
dro pobūdžio remontui dar teks 
išleisti DM 100000. —, tad iš viso 
jie kaštuoja DM 297000. —

Viso pasaulio lietuviai ęera sa
vo valia ir pabrėžtinu dosnumu 
turi patikrinti, kad šie rūmai lik
tų tikra Gimnazijos nuosavybe, 
bendruoju viso pasaulio lietuvių 
turtu.

PLB Vokietijos Krašto Valdyba 
kreipėsi į ALB Krašto Valdybą ir 
į visą lietuviškąją Australijos vi
suomenę, prašydama prisidėti au
komis šiems rūmams įsigyti. ALB 
Krašto Valdyba, gerai suprasda
ma šio švietimo židinio tremtyje 
svarbą, kreipasi j Apylinkių ir Se
niūnijų vadovybes ir visus Austra
lijos lietuvius, prašydama neat
sisakyti aukomis paremti Vasario 
16 Gimnazijos rūmų įsigijimą.

Visas aukas prašoma siųsti ALB 
Krašto Valdybos iždininkui (S. 
Grina, Box 4568, G. P. O., Sydney, 
N.S.W.), kurios atitinkamai bus 
persiųstos į Vokietiją minimam 
tikslui. Aukotojų sarašai bus skel
biami Mūsų Pastogėje.

NEATIDĖLIOK PRENUMERA
TOS MŪSŲ PASTOGEI.

Mūsų pasikalbėjimas dabar 
nutrūko, ir mes baigė
me eiti į farmą ty

lėdami. Sūnūs tuojaus mus ėmė 
tėvui girti, kad mes nepaprastai 
geri vynuogių skynėjai. Tą patį 
tvirtino ir dukterys, ypač Sara.

— Na, jei taip, tai prašau už
kąsti, — tarė šeimininkas, kviesda
mas į vidų.

Ir mes dabar nesigailėdami raga
vome šiokių bei kitokių valgių, ku
rių vardų negalėjom© žinoti.

Po pietų vėl išėjome skinti vy
nuogių. Nuo lankstymosi nejuokais 
man ėmė skaudėti nugarą, ir aš ta
riau Sarai, kuri netoli nuo manęs 
dirbo:

— O jei mes sustreikuotume ir 
toliau nebeskintume vynuogių, ką 
tada jūsų tėvas darytų? —

— Nieko. Tik nebeduotų valgyti, 
— atsakė Sara.

— Bet Juk mes turime savo val
gio, kuris yra sunkvežimy.

— Taip, bet sunkvežimio neat
gausite, kol neišdirbsite visą savai
tę.

— Na ir pakliuvome, kad net iš
eitį sunku besurasti, — tyliai sau 
vienas galvojau.

Ir taip mums beskinant vynuo
ges nepastebimai praėjo skirtoji 
darbo savaitė. Mes susidraugavo
me su faymerio sūnumis ir dukte
rimis, iš kurių pati vyriausia buvo 
Sara. Netrukus mano draugas 
ėmė tvirtinti, kad ji ne tik vyriau
sia, bet ir gražiausia. Aš su tokia 
jo nuomone nevisai norėjau sutikti.

Šeimininkas dabar iškėlė mums 
lyg ir vynuogių skynimo užbaig-

tuves, kurių metu kalbėjo taip:
— Nuo šios dienos jūs laisvi. 

Rytoj galite pradėti jieškoti brang
akmenių mano laukuose. Jūsų sun
kvežimis stovi garaže, ir nuo šios 
nakties nebebus rakinamas. Galite 
vaikščioti ar važinėti visuose mano 
laukuose. Aš tik viena draudžiu 
— tai rausioti žemę kastuvu. Va
karais, praleidę dieną bejieškoda- 
mi, turite teisę vėl atvažiuoti ar 
ateiti pas mane ir pernakvoti ten,

jau. Tai buvo daugiau negu prieš 
dvidešimt metų. Na ir ką? Nusipir
kau stiprų arklį, apkroviau jį vi
są maišais maisto bei dviem sta
tinaitėmis geriamojo vandenio ir 
išvykau 
simenu, 
siekiau 
dairytis 
viena, dvi, trys dienos, ir aš dar 
nė mažiausio safyriuko nebuvau 
suradęs. Tada ištiko mane nelai-

kur ir iki šiol nakvojote. Tik val
gis, žinoma, dabar jau bus jūsų 
pačių.

Mes nuoširdžiai padėkojome už 
šias lengvatas ir ėmėme klausinė
ti apie jo laukų brangakmenius. 
Iš pradžių jis buvo šiuo klausimu 
labai santūrus, bet kai tik visi 
drauge ištuštinome kelis stiklus 
vyno, žmogus pasidarė atviresnis 
ir ėmė pasakoti:

— Jei mano laukuose būtų pa
kankamai brangakmenių, aš jau 
seniai būčiau pasidaręs milijonie
rius ir, žinoma, čia, savo farmoje 
nesėdėčiau.

— Bet juk Sydnėjuje daug kas 
pasakoja, kad šiuose laukuose ap
stu brangakmenių, — pridūrėme.

— Taip. Būdamas dar jaunas 
ir gyvendamas Sydnėjuje, aš taip 
pat šiais pasakojimais susižavė-

jieškoti laimės. Nebepri- 
kiek dienų truko, kol pa- 
šiuos laukus ir pradėjau 
safyrų. Kur tau! Praėjo

mė. Nuo perdidelio dykumos kar
ščio susprogo viena mano stati
naitė ir vanduo ištekėjo į smėlį. 
O antrosios statinaitės vandenį 
jau buvau beveik suvartojęs, nes 
ne tik pats gėriau, bet ir arkliui 
turėjau kasdien jo dalį sugirdyti. 
Taip įvykus, mane apėmė siaubas. 
Išsyk man pasidarė aišku, kad tu
rėsiu mirti troškuliu dykumoje. 
Sveikojoje statinaitėje beliko tik 
keli lašai vandenio. Ką dabar tu
rėjau daryti? Pasitiesęs ant žemės 
žemėlapį, ėmiau apskaitinėti, ku
ria kryptimi turiu pasukti, kad 
greičiausiai pasiekčiau dykumos 
pakraštį, bet, deja, visur buvo ne
įsivaizduojamai dideli atstumai. 
Paskui nusiminęs atsistojau ir 
apžvelgiau horizontą į visas pu
ses. Dangus buvo be jokio debesė
lio, ir oras nepaprastai skaidrus-

Staiga viename horizonto pakraš
ty žvali mano akis užtiko lyg ir 
kažką juoduojant. Tačiau tas juo- 
davimas buvo toks neaiškus ir taip 
toli, kad jokiu būdu negalėjau nu
spręsti, kas tai galėtų juoduoti. 
Man dingtelėjo mintis, kad šiaip 
ar taip jau esu žuvęs ir kad sis 
juodavimas tolimame horizonto 
pakrašty dar yra vienintelė mažytė 
viltis išsigelbėti. Na, ilgai nebe
galvodamas, pasukau nusilpusį sa
vo arklį į tą juodą tašką. Juo ar
čiau, juo šis taškas darėsi ryškes
nis. Pagaliau supratau, kad ten 
auga palmės, o jei ten auga med
žiai, turi būti ir vandenio. Mano 
prislėgta nuotaika susyk pakilo. 
Vos ne vos arklys beįstengė pri
nešti mane prie šito žaliuojančių 
palmių miškelio. Aš pastačiau da
bar jį palmių pavėsyje ir pats 
nuėjau į miškelio gilumą jieškoti 
vandenio. Kaip nustebau, kai ne
trukus pro palmių kamienus iš
vydau blizgantį ežeriuką! Iš džiau
gsmo ir dėkingumo aš dabar suk
lupau ant kelių padėkoti Dievui, 
kad esu išgelbėtas. Aš pernakvo
jau šitame miškely ir sekančias 
kelias dienas praleidau jodinėda
mas arba vaikščiodamas dykumoje 
ir uoliai jieškodamas brangakme
nių. Tačiau, viskas buvo veltui: 
laimė man nesišypsojo. Tada pri- 
sipildžiau sveikąją statinaitę van
denio iš ežeriuko ir, pasirinkęs 
tinkamą kryptį, išjojau atgal per 
dykumas į Sydnėjų. Staiga, vos 
man išjojus iš miškelio, arklio ka
nopa užgavo kažkokį skambanti 
daiktą. Apgręžęs arklį, išvydau

saulėje blizgantį akmenuką, maž
daug vištos kiaušinio dydžio. Aš 
tuojau nušokau nuo arklio ir jį 
pakėliau. Man išsyk pasidarė aiš
ku, kad tai safyras, nes prieš iš
jodamas į šitą ekspediciją buvau 
aplankęs visus Sydnėjaus muzie
jus ir susipažinęs su ten išstaty
tų brangakmenių pavyzdžiais. Ne
sitverdamas džiaugsmu, dar tris 
dienas praleidau vaikštinėdamas 
aplink šią vietą ir jieškodamas 
daugiau safyrų. Tačiau daugiau 
jų man nepasisekė surasti, ir aš 
po keliolikos dienų laimingai pa
siekiau Sydnėjų su safyru kišenė
je. Ir žinote, kiek už jį gavau? Tris 
tūkstančius svarų. Tada nusipir
kau iš valdžios šitą palmių miš
kelį su ežeriuku ir dar astuonias 
dešimt tūkstančių akrų dykumos, 
nes galvojau, kad, turėdamas šią 
žemę, kur tokie brangakmeniai 
randami, pasidarysiu milionierius. 
Aš tada susirėmiau trobelę pal
mių miškely ir persikėliau iš Syd
nėjaus savo žmoną su dukrele Sa
ra. Mes dabar ištisas dienas pra
leidome vaikštinėdami po laukus 
ir jieškodami brangakmenių, bet 
visos mūsų pastangos nuėjo nie
kais. Tada abu su žmona nutarė
me užveisti prie ežeriuko vynuo
gyną, įsigyti avių ir pasidaryti 
fermeriais. Aš čia gyvenu jau dau
giau negu dvidešimt metų ir per 
tą laiką man pavyko atsitiktinai 
rasti tik kelius mažus ir menkos 
vertės safyriukus.

(Bus daugiau)

Soviets Sell Confiscated 
Food Packages

BEKLIN, USIS. — East Ger- 
man communists are selling in 
state-owned stores American food 
packages confiscated from hungry 
Soviet Zone workers. Refugee re
ports labelled this latest Soviet 
move against East Germans as 
"one of the most bizarre frauds 
ever perpetrated against a hungry 
people.” In many instances, they 
said, packages are seized from 
old women and children and then 
sold at cimmunist-owned stores 
at premium prices. Red police, 
however, are waiy of seizing pack
ages from East German men who 
travel in groups. Other refugee 
reports said communist officials 
are feeding their own hungry fa
milies from confiscated food par
cels and at the same time denoun
cing East German workers as "be
ggars” for accepting the Ameri
can gift of food.

U. S. Reacts Calmly On 
Soviet H-bomb Report

WASHINGTON, USIS. — Arne- 
rican atomic energy and govern
ment officials today calmly took 
notice of a Moscow statement that 
the Soviet Union is capable of 
producing a hydrogen bomb. Chair
man Lewis L. Strauss of the Ato
mic Energy Commission said: "We 
have never assumed that it was 
beyond the capability of the Rus
sians to produce such a weapon, 
and that is the reason why more 
than three years ago it was deci
ded to press forward with this 
development ourselves.” Senator 
Alexander Wiley, chairman of the 
Senate Foreign Relations Commi
ttee, said the Soviet claim may be 
a "diversionary remark, to shift 
the attention of the Free World 
from the moral, spiritual and eco
nomic weaknesses behind the Iron 
Curtain.” Wiley said the Soviet 
statement is "no answer to the 
incipient revolutions” in East Ger
many and in other captive nations. 
United Nations Secretary-General 
Dag Hammarskjold issued a sta
tement in which he stressed the 
need for effective world control 
of "such weapons.”

The U.S. delegation to the Uni
ted Nations it was recalled, has 
repeatedly proposed detailed mea
sures to subject all phrases of ato
mic energy production to strict 
international control, but the So
viet Union has consistently objec
ted to and prevented such control 
measures.
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Su Melbourno lietuviais menininkais susitikus
Dailininkas, be abejo, yra vie- į būti geriausias savosios tautos re- 

nas akivaizdžiausių kultūros reiš- prezentantaš tarp svetimųjų, šia 
kėjų. Kalbant apie krašto bei tau- proga mums rūpi sužinoti, ką daro 
tos kutūrą, viena pačių žymiausių1 v-* —’ * - • • • -- •
vietų priskirtina dailininkui.

Jei-tremtis, ką pribloškė, tai tik 
ne menininką, Jis per šį tiesiogi
nį. sąlytį sų pasauliu gali gauti 
naują impulsą ir tuo praturtinti 
ir lietuviškąją meno bei kultūros 
buitį. Gi; vėl, kalbėdamas į žiūro
vą tarptautine menininko akiai 
pagaunama vaizdine kalba, gali

SPORTAS

bei galvoją mūsų menininkai Mel
bourne.

G. FIRINAUSKIENĖ buvo pa
siruošusi būti skulptore, bet gyve
nimo sąlygos, bent čia Australi
joje, neleidžiančios jai tuo keliu ei
ti. Jos pasisakymu, skulptūrai jai 
jėgų neištenka. Bet jos kambarys 
rodo čia menininkę gyvenant. Mū
sų žvilgsnis krypsta į paveikslus 
-jų kelios dešimtys kabo ant sienos. 
Bendras įspūdis kiek primena A. 
Varną, tai varsos, o gal net pag
rindinis bruožų paryškinimas, ypač 
portretuose. Iš paskutiniųjų darbų 
akį patraukia Melbourne kampelis. 
Tiesa, čia, atrodo,. Pietų Vokieti
jos miestelių architektūros įspūd
žiai nepaliko be pėdsakų, šiaip

LIETUVIŠKUMO
TARNYBOJE

Gyvenant nepaprastomis sąlygo
mis. reikia rūpintis, kad visos 
priemonės būtų išnaudotos nori-, jau dailininkė žengianti realistės 

i keliu, kuris primena žemaitės vai
zdelių tapybą.

Pas dail. J. FIRINAUSKĄ te
ko matyti ankstyvesnių su dideliu 
įgudimu atliktų darbų. Jei jis iliu
struotų Lietuvos Istorijos knygą, 
kiekvienas lietuvis ja gėrėtųsi ir 
ją pasidėtų savo svetainėje mato
miausioj vietoj. Lietuviškoji vi
suomenė laukia Firinausko grįž
tant.

Taikomojo meno dail. D. GIED-, atkurti abstrakčiomis
RAITYTTĘ pažįsta visi lietuviai' Kitas dalykas, kiek žiūrovas jį su-

mam pasiekti tikslui.
Nors tiesioginis- ir pagrindinis 

sporto tikslas visose tautose ir vi
sais laikais buvo fizinis jėgų ug
dymas bei jų lavinimas, tačiau mo-1 
dėmiosios gadynės laikais ir 
sportas, daugeliu atvejų daug yra j 
pasitarnavęs dėl tautos ar bendruo
menės tautiškumo palaikymo ir sti
prinimo.

Mūsų gyvenamoje šalyje jau 
sukūrėme lyg ir tradiciją tai vieno
je, tai kitoje lietuviškoje kolonijo
je kasmet ruošti krepšinio vienetų 
varžybas. Kaip ten bebūtų, vis dėl
to turime prisipažinti, kad vien 
krepšinio žaidynės teapima tik 
labai mažą sportinės veiklos pasi
reiškimo sritį ir, jei jos ateityje 
tokiomis ir tepasiliktų, tai,manau, 
kad ir joms pačioms grėstų pavo
jus išnykti, nes betkuriai vienai 
komandai suirus, likusiųjų jau bū
tų permaža tokioms žaidynėms su
ruošti. Vadinasi, tokiu keliu ein
ant galima ir patį kelio galą tuoj 
prieiti.

Čja prisimintina Mūsų Pastogės 
(Nr. 219) sporto korespondento 
L. B iškelta Melbourne sporto vei
klos apžvalgoje mintis apie tai, kad 
Australijos lietuvių krepšinio pir
menybės būtų išplėstos ir toliau 
būtų' Vėdinamos Australijos Lie
tuvių Sporto švente, šiai minčiai 
pritardamas, norėčiau taip pat 
siūlyti,, kad dabar vykdomos var
žybos būtų išplėstos, pritraukiant 
prie jų ir kitas sporto šakas. Tad 
keltina mintis ateityje 
ruošti ne vien ■ 
tik krepšinio var
žybas, bet visų 
sporto šakų žaidy
nes, mažas o 1 i m p i- 
a d a s .

Kodėl negalėtų šalia krepšinio 
komandų žaisti ir stalo tenisininkai, 
futbulo komandos, kurių vieną tu
rime Adelaidėje gana gerą. Taip 
pat nereikėtų pamiršti ir mūsų 
sporto žvaigždės Prano Mikaus. 
Jis tokiose žaidynėse būtų tikra 
sensacija. Tiesa, jis yra profesio
nalas ir lietuvių tarpe partnerio 
jam negalėtume rasti. Tačiau pas
varsčius ir su pačiu Mikum pasi
tarus, išeitis galėtų būti surasta. 
Galima būtų pasitenkinti parodo
mosiomis bokso rungtynėmis, par
tnerį Mikui pakvietus kad ir iš lat
vių ar estų tarpo.

Tokia kryptimi nukreiptas mūsų 
sportas labai pagyvintų mūsų jau
nimo gyvenimą ir kartu prisidėtų 
prie didesnio lietuviškumo stipri
nimo.

Tuoj iškiltų tokiomis aplinkybė
mis aštrus lėšų klausimas. Vienok 
ir šs sunkokas klausimas galėtų 
būti išspręstas, kai jį aptartų keli 
kompetetingį asmenys.

Būtų gera, kad per šių metų kre
pšinio pirmenybes Geelonge suva
žiavę įvairių sporto klubų pirmi
ninkai susirip.ktų bendro pasitari
mo, kuriame kviestini ir kiti spor
to darbe pasižymėję asmenys. To
kio pasitarimo dalyviai galėtų ap
tarti šiame straipsnyje keliamus 
klausimus. Jei tai būtų tikslu, jie 
galėtų ir kokį pastovų bendros 
sporto vadovybės organą sudaryti.

Platesniu mastu ruošiamos lie
tuvių sporto žaidynės galėtų įvyk
ti ne kasmet, bet, sakysime, kas 
antrus ar trečius metus. Gal būtų 
tikslu ir pačių žaidynių laiką pa
rinkti kiek parankesniu metu. Ta
čiau tai jau antraeiliai klausimai, 
dėl kurių geriausiai galėtų pasisa
kyti sporto klubų vadovai, per vis 
geriau žiną lietuvių sportininkų 
sąlygas bei jų pageidavimus.

J. P. K e d y s.

Melbourne. Ne vienam bute sura
sit jos austą staltiesėlę, pagalvė
lį; ne viena lietuvaitė pasipuošia 
ir dar ateity pasipuoš jos meniniais 
audiniais;"-Ar ne menininkas buvo 
lietuvis dievdirbys, skaptuodamas 
Rūpintojėlį, ar dailidė gražindamas 
svirną ar seklyčios langus. Ar ne 
menininkė lietuvė motina buvo, 
kuri staklėmis įaudė dukros krai- 
tin geriausį raštą, stilizuotą gėlę, 
įnešdama savo kūrybos. Gi Gied
raitytės darbuose savos kūrybos 
nestinga!

Skulpt. B. GREBLIŪNAS gyve
na Brunswick priemiesty. Jo darbo 
kambaryje dominuoja gipsinė mo
ters studija. Dailininkas apie sa
ve, štai, ką pasisako: — Esu jau
nas skulptorius ir jieškau savo me
ninio “aš”. Savo darbams temas 
imu iš paskutiniųjų pasaulinių 
tragedijos įvykių. 

BARONAITĖ — GREBLIŪ- 
NIENĖ, Marija, kaip tautinių šo
kių organizatorė ir mokytoja, ži
noma visiems iš Lietuvos ir iš Vo
kietijos gyvenimo laikų. Juk retas 
nėra matęs Boronaitės tautinių 
šokių grupės.

Grafikas V. SIMANKEVIČIUS 
kuria atspėjamu nuo darbo laiku.! 
Duonpelnio darbas maža tesigimi-, 
niuoja su menu. Jis labai sieloja-; 
si lietuviškų leidinių grožine puse. 
Pasirodantieji leidiniai dažnai_ D____  _____  _____ , c—u
apvilia. Leidėjas galėtų skatinan-1 rų menininkų lygio ji nepakels, 
čiai veikti ir mūsų grafikus. Pas- ’ Grafikas A. VAIČAITIS yra 
kutinis dail. Simankevičiaus dar- j vienas plačiau pažįstamų Mel
bas — A. Giedriaus pasakų ilius- bourno visuomeniniame gyvenime, 
tracijos. Knyga greitai pasirody- Ne kartą melbourniškiams teko 
sianti Vokietijoj. Dailininkas tai- girdėti jo paskaitų meno klausi- 
kininkauja ir arch. V. Žemkalniui, • mais. Dail. V. pritaria kultūrinin- 
ruošiančiam darbą apie Vilnių. Jo ’ — v ’ *’ ’ —
būsią apie 50 iliustracijų. Dėl lie- j 
tuviškosios tikrovės atkūrimo, štai, 
ką pareiškė: — Dailininkas gali 
širdy nešiojamą Lietuvos vaizdą 
atkurti abstrakčiomis formomis.

reikėją didelių pastangų dar Lie
tuvoj, tai ką kalbėti apie tremti.

DAIL. VAC. TAMOŠAITIS pa
sisako savo žodžiais: — Europoj 
pradėtas taikomosios dailės studi
jas baigiau Australijoj, Mano nuo
mone, lietuviai dailininkai iš au
stralų maža gali pasimokyti ar pa
sisavinti. Vienintelis kūrybinis to
bulėjimas. gali būti tik palaikant 
nenutrūkstamą ryšį su Vakarų 
mokykla ir atkakliai dirbant. Dai
rydamiesi atgal į senas tradicijas 
ar klausydami raginimų “. ..iš at
minties sukurkite Nemuno vaiz
dus ...”, dailininkai stovės vietoje 
ir nieko naujo nesukurs. Austra
lijoje gyvenančių lietuvių dailinin
kų sąjunga, jei tokia būtų įsteig
ta, būtų naudinga parodoms besi
ruošiantiems dailininkams ir pri
augančiai kartai, žinoma, paski-

pras ir į jį įsijaus, žiūrovų norai 
ir pretenzijos neapsprendžia me
nininko. .

Julija ŠVABAITĖ — GYLIE
NĖ yra ryškiausia ir pajėgiau
sia žodinio meno atstovė Melbour
ne. Jos eilėraščiuose kuriuos teko 
girdėti minėjimų progomis pačią 
autorę deklamuojant ar skaityti 
spaudoj, prasiveržia melancholinė 
nuotaika. Rašytoja yra paruošusi 
spaudai rinkinį, bet, kaip dažnai 
kad poetams atsitinka, laukia lei
dėjo. Jei poezijos leidiniui išleisti

kų bendravimui, gi jų susibūrimas 
galėtų skatinančiai veikti ir meni
ninką. Prancūzų moderniojo meno 
parodoj dail. V. pasigenda tos rū
šies prancūzų meno žvaigždžių iš
ryškinimo. Iš kelių jų darbų, ne
būtinai geriausių, negalima apie 
juos susidaryti. vaizdo, šiuo metu 
dailininkas kuria keletą litografi- 
nių darbų.

Skulp. T. ZIKARAS yra karš
tas šalininkas menininkų susibū
rimo ir šiaip kultūrininkų bendra
darbiavimo. Pasigenda menininkas 
atogarsio visuomenėj. Tremties 
buitis apsprendžia ir dailininką: 
dažnai tenka pagalvoti, ar pirkti 
gipso maišą, ar sūnui batus. Skul
ptorius Z. pirmasis pasirodė Mel
bourne lietuviams su savo darbų

( Nukelta į 4 psl.)

J. Pelenauskas.

BRANGIAI APMOKĖTA KLAIDA
SOVIETŲ RUSIJOS 

metų gale į amerikiečių1945 
vyriausios būstinės duris pasibeldė 
vidutinio ūgio, stambaus sudėjimo 
akiniuotas žmogus. Žmogus aiški
nosi budinčiam karininkui turįs 
■svarbių reikalų kalbėtis su būstinės 
I vadu.

— Pavardė? — paklausė budin
tis karininkas.

— Siegfried Guenther, Guen
ther, — pakartojo savo pavardę 
atvykėlis.

Budintis karininkas pranešė sa
vo vadui. Po kelių minučių atėjo 
atsakymas:

— Siegfriedas Guentheris dar 
prieš karo pabaigą žuvo auto ka
tastrofoje. Prašau pašalinti iš būs
tinės apsimetėlį Guentherį.

Šį kartą būstinės vadas, o taip 
pat ir amerikiečių saptoji policija, 
apsiriko. — Auto katastrofoje žu
vo ne Ziegfriedas Guentheris, bet 
jo brolis Walteris Guentheris. Abu 
dvynukai broliai buvo vyriausiais 
konstruktoriais prof. Heinkelio 
lėktuvų dirbtuvėse. Pasak prof. 
Heinkelio, Siegfriedas ir Walteris 
Guentheriai buvo geriausi pasau
lyje aerodinamikai.

žmogus, kuris apleido vyriausią
ją amerikiečių būstinę, buvo tikra
sis Siegfriedas Guentheris. Savo 
portfelyje jis turėjo baigtus MIG- 
15 braižinius. Braižinius kenksmin- 
giausio ir tiksliausiai sukonstru- 
ktuoto naikintojo pasaulyje. To 
pačio naikintojo, už kurio “nutup- 
dymą” į amerikiečių rankas nese
niai buvo paskirta 100.009 dolerių 
premija.

Intervencijai nepasisekus, Sieg
friedas Guentheris sugrįžo atgal 
į Rytų Vokietijos dalį, kur gyveno 
jo šeima. Ten kurį laiką pelnėsi 
duoną dėstydamas aerodinamiką 
Augštojoje Technikos mokykloje 
Bailėje.

Jau nuo 1940 m. pavasario Ry
tų Vokietijoje prasidėjo taip vadi
nama “svečių medžioklė” į Sovie
tų Rusiją. Pas daugelį žymesniųjų 
vokiečių inžinierių, konstruktorių, 
chemikų vidurnaktį įsiverždavo ru
sų “ypatingos komandos” ir iš 
miego pažadintam sakydavo:

— Pagal Potsdamo sutartį tam
sta esi Sovietų Sąjungos svečias 
penkiems metams.

Toksai ‘“svečias” su visa šeima

KARO AVIACIJOS PASISEKIMO PRIE ŽASTYS
būdavo, stiprios sargybos lydimas, 
nugabenamas į traukinio stotį, o 
iš ten į Sovietų Rusiją. 1947 m. 
Sovietuose tokiu būdu Jau buvo 
atgabenti: dr. BaadeJu 287 kons
truktorius, prof. Schalt, kpt. Ziese 
ir daugelis kitų. Gi 1947 m. rug
sėjo mėnesį buvo pakviestas “į 
svečius” ir Siegfriedas Guenthe- 
ris.

Sumedžioję pakankamą kiekį 
specialistų Sovietai nutarė esan
čius Rytų Vokietijoje lėktuvų fab
rikus perkelti į Sovietų Rusiją. 
Tai rusai atliko su didžiausiu kruo
pštumu. Ne vien tik mašinas, med
žiagas, bet ir dviejų pamainų žmo
nes jie pasikrovė į vagonus. Taip 
tad vieną dieną apie 20 kilometrų 
nuo Maskvos stovėjo 33 ilgiausi 
ešalonai. Tai buvo Rytų Vokietijos 
aviacijos pramonė su gyvu ir negy
vu inventorium, čia “emigravo” 
Heinkelio fabrikai ir laboratorijos, 
Junkerio montavimo ir produkci
jos skyriai, Siebel fabrikai, Jun
kerio motorų fabrikai ir k. Juos 
lydėjo direktoriai, inžinieriai ir 
kvalifikuotų darbininkų kadras.

Sovietų Sąjungoje jau laukė pa
ruoštos tuščios fabrikų halės. Per 
kelias savaites jos buvo užpildytos 
geriausiomis’ mašinomis, o prie 
mašinų stovėjo prityrę kvalifikuo
ti darbininkai.

Podbrėžėje, kur buvo atgabenti 
iš Orienburgo, Dessau ir Halles 
Heinkelio, Junkerio ir Siebelio fa
brikai, pasirodė pirmasis Sovietų 
Rusijos sprausminis bombonešis. 
Po kelių mėnesių čia pasirodė ir 
EF-125, tikroji kopija Ju 287 K. 
Tai buvo pagyrimo vertas dr. Ba
ades kūrinys; tasai sprausminis 
bombonešis dabar jau gaminamas 
serijomis.

1947 m. liepos mėnesį buvo iš
bandytas DFS-346 lėktuvas, kuris 
vairuojamas kapitono Ziese į To- 
polistano aerodromą prie Maskvos 
nusileido su 1188 km. per valan
dą rekordu.

Atvytais, “svečiuosna” Siegfrie- 
dui Guentheriui, visas Sovietų 
Rusijos aviacijos konstrukcinis 
darbas sųsitęlkė jo vijoje. čia tren
ka priduoti, kad žymiesiems kons
truktoriams rusai stengiasi suda
ryti prabangiškiausias gyvenimo

sąlygas; net eilinis kvalifikuotas 
vokiečių darbininkas Sovietų Są
jungoje turi daug geresnį pragy
venimą, kaip toks pat vietos dar
bininkas rusas.

Teigiama, kad Guentheris mėgs
tąs gerai ir sočiai pavalgyti, o ta
da jis dirbąs už du. Sovietai ne
pagailėjo jam valgių ir gėrimų, 
o Guentheris jiems už tai atidavė 
savo žinias MIG-15 naikintojo for
moje.

Sovietų Rusijos valdžios įstai
gos, savaime suprantama, slepia 
tikruosius konstruktorių vardus. 
Rusijos spaudoje pranešama, kad 
MIG-15 konstruktorius yra Ivanas 
Mikojanas; jam už tai buvo sutei
kta Stalino premija^ Sovietų spau
da taip pat skelbia, kad tolimo 
veikimo bombonešis TU-70 yra 
sukonstruotas ruso Tupolevo. Į 
tokius sovietiškus pasigyrimus la
bai gerai atsako prof. Heinkelis:

— MIG-15 yra tas pats lėktuvas, 
apie kurį Sigfriedas Guentheris 
kalbėjo mano konstrukciniame biu
re 1945 metų pradžioje. Jeigu 
mums būtų buvę leista toliau dirb
ti, MIG-15 tipo lėktuvas, tik kitu 
vardu, būtų buvęs išbandytas ma
no dirbtuvėse. TU-70 yra ne kas 
kitas, kaip vykusi tolimo skridimo 
bombonešio B-29 Superfortress ko
pija.

Pakanka tik prisiminti 1944 me
tų lapkričio mėnesį, kada 3 ame
rikiečių B-29 atsitiktinai nusilei
do netoli Vladivostoko. įgulos bu
vo paleistos, bet mašinos ir po aš
triausių notų pasiliko rusų ran
kose. O 1947 m. pirmasis TU-70, 
vietomis" dar su amerikietiškais 
užrašais, buvo išbandytas kapito
no Ziese Topolistano aerodrome.

1952 m. Sovietų Rusijoje veikė 
500 lėktuvų fabrikų, kuriuose dir
bo 1 milionas žmonių, šie fabri
kai per 1952-uosius metus pagami
no: 2000 sunkiųjų bombonešių, 
5500 lengvųjų bombonešių, 5500 
turbininių naikintojų, 2000 raketi
nių naikintojų, 3000 kovos lėktu
vų, 2500 transporto lėktuvų ir 
7500 bendro naudojimo-mokomųjų 
lėktuvų. Iš viso pereitais, metais 
Sovietai Rusijoje buvo pagaminta 
28000 lėktuvų, (Paruošta pagal 
V. Z<ę, “Dės Teufels Konstrūk- 
teure”).

BAŽNYČIOS VAIDMUO 
TAUTINIAME GYVENIME

(Atkelta iš 2 psl.)
žmogaus būdą, savo apeigomis pa
gražina gyvenimą, atitraukia nors 
ir neilgam laikui žmogų nuo kaš- 
deninių smulkių rūpesčių ir že
mesnių jausmų, sutaiko sąžinės 
priešingumus” (Dr. K. Grinius. 
Atsiminimai ir mintys. I d., 40 
psl.).

Nenuostabu, kad mūsų tautinio 
judėjimo eigoje, aiškių kovotojų 
prieš bažnyčią buvo labai mažą. 
Taip pat nenuostabu, kad tremty
je per visas mūsų didesnes tauti
nes šventes bei šiaip minėtinas die?- 
nas mūsų bažnyčia vos sutalpina 
atsilankiusius tautiečius, kurių 
tarpe greta tikinčiųjų, matome 
augštai vertingų ir gerbtinų mums 
asmenybių, kurie savo dvasiniam 
gyvenimui tvarkyti ne visuomet 
jieško bažnyčios patarnavimų. Ne
nuostabu ir tai, kad kunigas nuei
damas 
laukia, 
Tautos 
nyčios 
nuteikia malonia šilima ir žadina 
pasiryžimą dirbti tėvynės labui.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
vadovaujantieji organai ryškiai 
įvertina bažnyčios vaidmenį tiek 
tautiniame gyvenime, tiek kovoje 
dėl pavergtos tėvynės.

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, paskelbęs 1949 m, 
Lietuvių Chartą, jos 8 str. prokla
muoja, kad lietuvis kuria ir palai
ko, greta kitų, ir religines drau
gijas.

Lietuvybės Išlaikymo Tarnyba 
1950. 1. 12-13 d. d. buvo sukvietu
si Vokietijoje lietuvių švietėjų, 
kultūrininkų bei visuomenininkų 
konferenciją, kad toji nustatytų 
planą lietuvybės išlaikymui, šioje 
konferencijoje visais balsais buvo 
priimta ištisa eilė rezoliucijų, Jų 
tarpe buvo priimta “Krikščionių 
religijos ir moralės bei jų papro
čių reikalu“ rezoliucija. Jos pun
kte “c” pasakyta: “Visi lietuviai 
išeiviai spiečiasi prie lietuviškų 
parapijų, kurios laikomos jų dva
siniais centrais, kad išsaugotų sa
vo atsineštus gražius krikščioniš
kus papročius ir kad . susikurtų 
naujų”. Tos pat rezoliucijos p. 
“e” rekomenduojama spiestis prie 
vienos kurios bažnyčios, jei vietos 
sąlygos neleidžia kurti lietuvių 
parapijų.

Komentuojant bažnyčią, kaip 
vieną faktorių lietuvybės išlaiky
me, verto dėmesio turime skirti 
tiems asmenims, kurie yra pasta
tyti jos prieky, šiuo atsitikimu 
įsidėmėtini Prano Pusdešrio žod
žiai jo straipsnyje “Lietuvškumo 
išlaikymas” (Mūsų Pastogė, Nr. 
223/1953), būtent: “Lietuviškos 
religinės bendruomenės siela yra 
kunigas, kuris, kaip sako V. Či
žiūnus (Aidai Nr. 36), turi ypa
tingą uždavinį: vykdant Romos 
Katalikų Bažnyčios dvasininko 
pareigas, nenutolti nuo savo tau
tos reikalų sargybos ir aktingai pa
dėti savo tautiečiams emigracijo
je išlaikyti tautinę sąmonę. — Nuo 
to kaip šį uždavinį vykdys Austra
lijoje esą lietuviai kunigai, prik
lausys ir bažnyčios reikšmė lietu
viškumo išlaikyme šiame žemyne”.

Ar mūsų žemyne tas uždavinys 
yra vykdomas taip, kaip skamba 
pacituoti žodžiai?

Daugiau, kaip per keturius mū
sų, emigracijos metus, gal būt tik 
porą tokių nukrypimų galima bū
tų konstatuoti, ir tai tik pastarai
siais laikais. Nors tuos nukrypi
mus būtų galima laikyti daugiau 
lokalinio pobūdžio įr asmeniniu ne
susipratimu pagrįstus, bet, deja, 
jų žala yra nepaprastai didelė tiek 
bendruomenei, tiek pačiai bažny
čiai. Jau augščiau buvo aptarta, 
kad bažnyčia tinkamo vadovo rin
kose gali puikiai suderinti dvasi
nių ir tautinių reikalų aptarnavi
mą. Istorijos faktai rodo, kad baž
nyčia, kuri praeity ne mažai pri
sidėjo prie mūsų nutautinimo, su
gebėjo pati puikiai varyti ir at- 
lietuvinimo darbą, ne kiek nepa
kenkdama bažnyčios tikslams. Mū
sų dvasininkija ir bendruomenės 
organai tautiniame darbe turi vei
kti solidariai ir siekti to darbo 
didžiausio efekto. Betkokie kylą 
nesusipratimai turi būti užgniauž
ti pačioj, pradžioj ir neiti viešumon. 
Išxkurios nors pusės parodytas ne
solidarumas ar nenoras mažo nu
sileidimo ramybės ir taikos 
dan, — visos bendruomenės 
būti griežtai smerkiamas.

Drąsiai galima tvirtinti, kad au- 
gštesnieji siekiai nustelbs visus 
tuos nesklandumus, atsiradusius; 
mūsų tarpe. Tiek bendruomenės 
organai bei jos paskiri nariai, tiek 
mūsų bažnyčios atstovai atmes i 
šalį bet kokius asmeniškumus ir 
vieningai bei sutartinai imsis to 
dai'bo, kurio iš mūsų laukia .paver
gtoji tėvynei ir joje bevargstą mū
sų broliai ir seserys,

nuo altoriaus nekantriai 
kol bažnyčioje pasigirs 
Himno žodžiai, kurie baž- 
skliautų prietemoje visus

Clark Says Communists 
Hedge On Number of

POW Held
WASHINGTON, USIS. — The 

united States has reserved the 
right to raise with the Armistice 
Commission the question of whet
her the communists are holding 
Jack prisoners, General Mark W. 
Clark. U.N. Commander in Korea, 
said. General Clark told a news 
conference here that “very accura
te records” kept by the U.N. in
dicate that the communists hold 
more than the 12,000 prisoners 
they pledged to exchange. Those 
held back mighty include as many 
as 3,000 Americans. He added that 
there are “thousands upon thou
sands of Koreans that are unac- 
counted for.” Clark told newsmen 
that the citizens of the Free 
World could “rest assured” that 
the discrepancy over the number 
of returnees “will be pursued* vi
gorously.” The U.N. Commander 
said that striving for the armis
tice in Korea was the “most frus
trating, most tedious and the har
dest task I have ever had.” He 
repeated the statement he made 
earlier in the week that the ar
mistice is merely an agreement 
among commanders to stop shoo
ting and that the peace is up to 
the political conference.
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RADIO PROGRAMME 
“FOR NEW 

AUSTRALIANS” 
BROADCAST BY THE AUSTRA

LIAN BROADCASTING 
COMMISSION.

(A) Very Easy Lessons 
1 — 26.

‘Listen to the Radio and Learn 
English quickly.”

LESSON 10. SATURDAY, 5,TH 
SEPTEMBER, 1968.

JOHN: This is a large packet. 
Twenty cigarettes.
PAUL: This is a large packet, and 
and that is a large cup?
MARY: Yes — this is a large, cup.
It’s a tea cup and that is a small- s 
cup.......It’s a coffee cup. What’s,
this?
PAUL: It’s a box of chocolates. 
MARY: Is it a small box? 
PAUL: No, it’s a large box. 
MARY: And whtat is this? Į. 
PAUL: It’s a box of matches — 
and it’s a small box. ’

A packet of cigarettes. A pa
cket of razor blades.
. A box of matches. A box of cho-

A cup of tea. A cup of coffee.
LESSON 11. SATURDAY, 12TH 

SEPTEMBER, 1953.
In this lesson Paul learns about 
’’WILL’’: the word for tomorrow. 
MARY: On Monday — I WILL 
GO to work on my bicycle. Not “I 
go to work”, but “I will go to 
work on Monday.”
PAUL: I will go to work on my 
bicycle.
MARY: Are you going to work 
to-day?
PAUL: Oh no! Today is Saturday, 
and I will not go to work tomor
row.
JI ARY: Of course not! Tomorrow 
will be Sunday,
PAUL: But I will go to work 
again on Monday.

LESSON 12. SATURDAY 19TH 
SEPTEMBER, 1953.

Now Paul learns about “WON’T”. 
MARY: Will you go to Melbourne, 
John?
JOHN: Yes, I will,.. No, I won’t. 
The car is out of order.
PAUL: The car is “out of order” 
— the car is “kaputt”. I under
stand that. But “WON’T”, Mary? 
What is “won’t”? ,
MARY: “WON’T” is “WILL 
NOT”. Listen —
JOHN: Will you make the cof
fee?
MARY: Yes, I will. .. No, I won’t 
JOHN: Will you go to work on 
Monday?
MARY: No, I won’t... Yes, I 
will!
JOHN: Will Paul go to work on 
a bicycle tomorrow?
MARY: Yes, of course, he’ll.go to 
work on a bicycle —
PAUL: Oh, no I won’t! Not to
morrow ! Tomorrow is Sunday. 
MARY: Well, Paul knows that 
now!
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H<BU fgSTOGt
VIENAS PO KITO MUS APLEI
DŽIA TAURIEJI LIETUVIAI

C o o m a . — Paskutiniuoju 
metu užgęsusius Lietuvos ka
riuomenės kūrėjus — savanorius 
Praną Ališauską Sydnėjuje ir Ce- 
lestiną Petriką Adelaidėje pase
kė dar vienas Lietuvos laisvės ko
votojas. Rugpjūčio 18 d. staigiai 
mirė prie Snowy River darbų dir
bęs Lietuvos kariuomenės kūrėjas 
— savanoris Balys Blažinskas, pa
likdamas didžio skausmo prislėg
tą tos pačios darbovietės ištaigo
je dirbantį sūnų< Algį. Velionis 
buvo labai gerbiamas ir mėgiamas 
visų šioje darbovietėje dirbančių 
lietuvių. Jis buvo vienas pavyz
dingiausių Mūsų Pastogės skaity
tojų ir rėmėjų. Dar neseniai kartu 
su sūnum Algiu lankėsi Mūsų Pas
togės Redakcijoj, kur tarėsi su 
redaktorium įvairiais savo gyveni
mo ateitį liečiančiais klausimais. 
Deja, staigi mirtis nuskynė šį gar
bingą lietuvių bendruomenės narį. 
Te būnie jam lengva šio tolimo 
kontinento žemė. — jž.

TAUTOS ŠVENTES PAMALDOS
Tautos šventės — Rugsėjo 8 d. 

pamaldos už Tėvynę įvyks rugsėjo 
6 d., sekmadienį, 11 vai. 45 min. 
St. Benedict’s bažnyčioje, Broad
way (Abercrombie St., antras 
tramvajaus sustojimas nuo Cent
ral Stoties Camperdowno krypti
mi). Per pamaldas giedos choras, 
E. Vilnonis solo ir mišrus dvigu
bas kvartetas vedamas muziko 
Broniaus Kiverio. Po pamaldų, ka
dangi minėjimas nukeliamas į 
rugs. 12 d., parapijos salėje bus 
specialus kino seansas: plati Eu
charistinio Kongreso apžvalga bei 
kitos religinės — muzikalinės fil- 
mos.

Iš vakaro, šeštadienį 5-6 vai. 
Camperdowne bus klausoma išpa
žinčių.

Išpažinčių klausys Tėvas Gaide
lis, S. J.

Visi tikintieji prašomi gausiai 
dalyvauti šiose pamaldose, b ypač 
priimti šv. Komuniją prašant Tė
vynei laisvės.

Kun. P. Butkus.

JONO ŠLYTERIO AUKA
Hobartas. — Vietos lie

tuviai per savo susirinkimą nutarė 
paaukoti iš Apylinkės Valdybos iž
do £10 Vasario 16 Gimnazijos na
mams Vokietijoje. Kūrėjas - sava
noris Jonas šlyteris ašarotomis 
akimis prie šios sumos pridėjo dar 
savo asmeninę £10 auką. Kaip 
skaitytojams iš anksčiau jau žino
ma, porą dienų prieš pereitas Ve
lykas Roberto priemiestyje sudegė 
Jono Šlyterio gyvenamas namas. 
Šis liūdnas faktas ypatingai pary
škina jo aukos Vasario 16 Gimna
zijai vertę. — ak.

M.L.B.D. POBŪVIS
Užbaigiant Maž. Lietuvos KE

LEIVIUI Vokietijoje paremti va
jų, rugpjūčio 29 d. šeštadienį, 6,30 
gal. vak., 12-14 Ennis Road, Mil- 
son’s Point, Mažosios Lietuvos Bi
čiulių D-jos Sydnėjaus Skyriaus 
Valdyba rengia

Pobūvį Kavutę.
I pobūvį kviečiami visi M.L.B.D. 

nariai su savo svečiais ir visi tau
tiečiai, prisidėjusieji prie vajaus 
pravedimo ir parėmusieji KELEI
VI pinigine auka. — M.L.B.D. Sy
dnėjaus Skyriaus Valdyba.
wwvwwwaw/wvaw

Melbourne Lietuviams
RUGSĖJO 8-tosios minėjimas Melbourne lietuvių 

bendruomenei įvyks rugsėjo 5 d., šeštadienį. 6 vai. vak. 
Carmelite Church salėje, Middle Park, šia tvarka:

1. Iškilmingas aktas su menine dalimi;
2. Pasilinksminimas, šokiai; čia veiks Soc. Globos 

Mot. K-to bufetas.
Kviečiame visus tautiečius, o ypačiai jaunimą, šioje 

TAUTOS ŠVENTĖJE kuo gausiausiai dalyvauti.
ALB MELBOURNO APYLINKES VALDYBA.

I?I

SESELIAI MELBOURNE

P. p. PUŽAMS,
jų mylimai motinai ir uošvie
nei mirus, gilią užuojautą pa
reiškia

V. BALSYS.

Su Melbourne lietuviais 
menininkais susitikus

(Atkelta iš 3 psl.) 
paroda, šiuo metu yra numatęs 
didesne kompozicija pavaizduoti 
klaidžiojantį žmogų. Zikaras dir
ba: studijoj keletas užbaigtų ir 
pradėtų darbų, pluoštas škicų.

Šia proga arch. VYT. ŽEMKAL
NIUI buvo pateikta keletas klau
simų:

— Ar Jūs, kaip K.F. pirminin
kas, nesate manę imtis iniciaty
vos suorganizuoti Australijoj me
nininkų parodą?

— Taip. Parodai yra reikalingi 
ne tiek patys menininkai, kiek jų 
darbai. Kad tie darbai greičiau 
atsirastų, menininkams yra reika
lingas tam tikras stimulas. Zika
ro darbų paroda buvo bandomasis 
kamuolys. K.F. iniciatyva tuo ir 
reiškiasi. Paroda savaime susior
ganizuos, jei bus kas joj parodyti.

— Kur Jūs lokalizuojate archi
tektūrą meno schemoje?

— Architektūra yra socialinis 
menas, tarnaująs humanitarinėm 
idėjom ugdyti ir stiprinti. Archi
tektūra yra vyriausias menas erd
vės kompozicijoje. To meno tikros 
seserys yra skulptūra ir muzika.

— Jūsų dabartiniai architektū
ros meno darbai?

— Kai architktfiros menas lieka 
tik popieriuj, jis prilygsta tapybai 
ar grafikai — jis nėra jau archi
tektūros menas, kaip kad skulpto
riaus eskizai' padaryti popieriuj 
nėra skulptūra. Todėl dabar čia, 
Australijoj, deja, aš neturiu jo
kių ta prasme architektūros dar
bų. J . Rimas.

Sydnėjaus, Bankstowno ir Cabramattos Apylinkės, 
rugsėjo mėn. 12 dieną, šeštadienį, Glebe Town Hall salėje, 
ruošia

RUGSĖJO 8 DIENOS MINĖJIMĄ.
Pradžia 5 vai. Po minėjimo ir meninės dalies bus 

šokiai. Veiks gausus ir įvairus bufetas.
Važiuojama nuo Central stoties Balmaino, Birchgrove 

ar Lilyfield tramvajais iki salės durų (1 sekciją).
A.L.B. SYDNĖJAUS APYL. V-BA.

Lietuvos kariuomenės kūrėjui — savanoriui
Baliui BLAŽINSKU1

staigiai mirus, jb sūnui ALGIUI gilią užuojautą reiškią 
COOMOS LIETUVIAI.

NEPAGIRTINAS KELIAS
Melbourne lietuvių kunigo P. 

Vaserio, Australijos lietuvių Ben
druomenės nario, pasirinktos prie
monės, parapijinės komunikacijos 
lapelyje viešu individualiu būdu 
skelbiant vietos Apylinkės Valdy
bai nepasitikėjimą ir atsisakymą 
su ja bendradarbiauti, jokiu bū
du nesiderina su Australijos Lie
tuvių Bendruomenės tvarka ir 
drausme. Kun. P. Vaseris turėjo 
žinoti, kad tokį nepasitikėjimą jis 
turėjo pareikšti artimiausiame vie
tos Apylinkės Valdybos susirinki
me, ten išdėstydamas savo sampro
taujamus kaltinimus ir visas savo 
ambicijas. Jo teigimais įtikintas 
ar neįtikintas susirinkimas būtų 
taręs savo žodį ir visas konfliktas 
būtų buvęs išspęstas vienaip ar ki
taip Apylinkės Valdybos atžvilgiu. 
Kun. P. Vaseris tuo tarpu pasi
rinko anarchinį, netvarkos kelią. 
Nesiskaitydamas su jokiomis Au
stralijos Lietuvių Bendruomenės 
institucijomis ir paneigdamas bet- 
kuriuos lietuvių bendruomenės su
gyvenimo bei vienybės principus, 
o taip pat visiškai ignoruodamas 
Australijos Lietuvių Bendruome
nės organizacijos tvarką ir draus
mę, kuri jam, kaip ir kiekvienam 
tauriam lietuviui, yra' privaloma, 
bažnytiniame lapelyje pademonst- 
avo savo nesolidarumą bendruome
ninei tvarkai, deklaruodamas as
meninėmis ambicijomis pagrįstą 
Apylinkės Valdybos pakaltinimą ir 
savavališką jos pasmerkimą.

Isiskaičius kun. P. Vaserio šiame 
puslapyje perspausdinamą “Parei
škimą”, aiškiai matosi, kad jo mes
ti kaltinimai Apylinkės Valdybai 
jokiu atveju nėra taip rimti, kad 
iš viso jie galėtų pateisinti jo pa
sirinktas aliarmo priemones. Ži
noma, mandagumas ir patalpų ad
ministratoriaus teisės tikrai gali 
reikalauti, kad dėl skelbimų ar 
plakatų iškabinėjimo būtų atsi
klausiama, tačiau tokių savo tei
sių apsaugai jis visuomet galėjo 
surasti normalių priemo
nių. Pirmą kartą kleboniškai su
baręs, o kitą kartą jau ir raktų 
nebodavęs, taip pat norma
liai jis galėjo sudrausti ir 
pamaldų metu bažnyčios rajone 
posėdžiaujančius. Savaime supran-

tama, kad tikintieji ir netikintieji 
tautiečiai turi prisilaikyti bažny- 
nyčios rajone įvestos tvarkos, dėl 
kurios kun. P. Vaseris yra atsa
kingas prieš savo viršininką — tos 
bažnyčios australų kleboną.

Juo labiau nepateisinamas kun. 
P. Vaserio sukeltas aliarmas dėl 
“Pykti Nereikia” šypsenos jo, kaip 
stropaus parapijos salės adminis
tratoriaus, adresu. Visame pasau
lyje yra nuo seniai priimta, kad 
rimtas ir savigarbus žmogus ne
pyksta, kai jis esti paliečiamas 
laikraštinio humoro. Tiek viešaja
me, tiek privačiame gyvenime, kad 
ir aštroko humoro paliestas žmo
gus kur kas daugiau įsigyja pa
garbos ir simpatijų, kai jis nusi
juokia kartu su jį palietusiais hu
moristais. O kun. P. Vaseris šioje 
“Pykti Nereikia” humoristikoje 
įžiūrėjo juodžiausią siaubą. Ir dar 
daugiau — jis net patraukė aliar
mo rankeną: žiūrėkite, Apylinkės 
Valdyba pajuokia Bažnyčią! Čia 
kun. P. Vaserio jau perdrąsiai ir 
pertoli nueita. Laikraštinė šyp
sena parapijos salės administrato
riaus adresu jokiu būdu negali 
reikšti Bažnyčios pajuokimo. Už 
žemiškuosius veiksmus ar paklai
das šventuoju Bažnyčios šydu kuni
gas jokiu atveju neturėtų dangsty
tis.

Kun. P. Vaserio pastangos vie
šu pareiškimu identifikuoti Apy
linkės Valdybos veiksmus su Lie
tuvos komunistų veiksmais Bažny
čios atžvilgiu, jo sugestijos ben
druomeniniame susirinkime su jo 
tariamai turimais komunistų są
rašais yra daugiau negu smerktini 
jo elgsenos pasireiškimai. Tai yra 
skaudus įžeidimas visos ALB ins
titucijos ir žalingas lietuviškumo 
interesams sauvalės veiksmas.

Nieku nepagrįstas yra ir kun. 
P. Vaserio parapijiečiams mestas 
priekaištas už Apylinkės susirin
kime jo nenaudai nubalsuotų re
zoliuciją. Kanonų nuostatai nesu
teikia kunigo veiksmams už Baž
nyčios Sienų tokių privilegijų, ku
rios apsaugotų jį nuo svietiškųjų 
jo veiksmų kritikos. Apylinkės su
sirinkimas papeikė ne bažnytinius 
kun. P. Vaserio veiksmus, bet jo 
elgseną su bendruomenės organais.

Melbourne lietuvių parapijos la-| 
pelio “Sekmadienio” š.m. liepos 12 į 
d. laidoje buvo paskelbtas tokio 
turinio kun. Vaserio pareiškimas:

“PAREIŠKIMAS
Kiekviena institucija turi savo 

tvarką ir drausmę. Dviejų institu
cijų bendradarbiavimas galimas 
tuomet, kai viena kitos tvarką ger
bia.

Lietuvių tarpe mes turime dvi 
tokias institucijas: Bažnyčią ir 
Bendruomenę. Bendradarbiavimas 
Melbourne tarp Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios kapeliono ir Apylinkės 
Valdybos buvo sklandus ir darnus. 
Tik paskutinį pusmetį Apylinkės 
Valdyba ėmė rodyti nepasitenkini
mą bažnytine tvarka. Man einant 
kapeliono pareigas bei administruo
jant liet. kat. bažnytinius reikalus, 
buvo pastebėta, kad Apylinkės Val
dyba sekmadieniais, be jokio atsi- 
klausimo ar pranešimo, ėmė ka
binėti prie bažnyčios durų plaka
tus, skelbimus ir platinti savo biu
letenius. Jeigu ten būtų skelbiama 
ir švenčiausi dalykai, tačiau pap
rastas mandagumas reikalauja pa
siklausti šeimininko arba jam pra
nešti. Valdyba to nepadarė ir są
moningai vengė daryti.

Kartą radau progą (birž. 28 d.) 
šiuos reikalus priminti Valdybos 
vicepirmininkui. Jis man paaiškino, 
kad Apylinkės Valdyba esanti au- 
gštesnė institucija ir ji nepriva
lanti nieko klausti ar kam praneš
ti. Pažymėjo, kad tokia yra dabar
tinės Valdybos nuomonė, šį paaiš
kinimą reikėtų suprasti, kad ka
pelionui lieka Valdybos klausytis, 
ką jis nori savo bažnyčioje daryti.

Galiausiai Valdybos visos ten
dencijos paaiškėjo, kai ji išleido 
vieną “Mūsų Pastogės” numerį 
(Nr. 221, liepos 1 d.). Laikraščio 
skyrelyje “Pykti Nereikia” kalba
ma apie “Lietuviškų Leidimų Da
vimo Boardą”. Kiekvienam skai
tytojui aišku, kad ši pajuoka tai
koma Bažnyčiai. Bažnytinėse pa
talpose juk vyksta ne tik religinis, 
bet ir tautinis ar bendruomeninis 
gyvenimas, čia gaunamos salės ir 
kitos patalpos. Užtai laikraštyje 
ir kalbama apie leidimus. Kuo Baž
nyčia nusipelnė tokios pajuokos? 
Komunistai Lietuvoje mūsų baž
nyčias pavertė sandėliais ir arkly- 
dėmis, o čia — “Leidimo Boardu”! 
Ar tik tiek Bažnyčia nusipelnė re
liginiu ir tautiniu atžvilgiu?

Laikraštyje paaiškėjo dar dau
giau dalykų. Priekaištaujama, kad 
“negalima be leidimo daryti ten po
sėdžius turimu laiku”. Seniai jau 
buvo pastebėta, kad sekmadieniais, 
kada tikintieji meldžiasi bažnyčio
je, čia pat parapijos salėje užsira
kina dalis lietuvių, kurių tarpe ir 
Valdybos nariai. Atrodo, kad pa
maldų laikas rastas tas “turimas 
laikas posėdžiams”. Įsigijus lietu
viškus namus, suprantama, nerei
kės slėptis nuo tikinčiųjų akių ir 
užsirakinėti durų. Argi tam stato
mi lietuviški namai?

Atvirai išdėstęs esamą padėtį, 
turiu pareikšti, kad dabartinė Mel
bourne Apylinkės Valdyba savo 
elgesiu įrodė, kad ji nebendradar-

biauja su Bažnyčia. Jos vice-pirmi - 
ninkas patvirtino, kad ji ir nenori 
bendradarbiauti. Valdybos paga
liau išleistas laikraštis bažnytinę 
tvarką išjuokė.

Apgailestaudamas turiu dabar
tinei Melbourne Apylinkės Valdy
bai pareikšti nepasitikėjimą ir at
sakyti bet kokį bendradarbiavimą 
ir iš savo pusės.

Mano, o taip pat ir visų tikin
čiųjų didžiausias noras turėti to
kią Apylinkės Valdybą, kuri bend
radarbiautų ir su bažnyčia.

Kun. Pr. Vaseris
Melbourne liet, kapelionas”.

Tokia pat prasme pasisakė prieš 
Apylinkės Valdybą kun. P. Vase
ris ir per savo liepos 12 d. sekma
dienio pamokslą. Tokios pat rūšies 
pamokslas buvo ir liepos 19 d.

Liepos 19 d. įvyko ir vietos Apy
linkės susirinkimas. Jau dėl dar
botvarkės papildymo įvyko susikir
timas, kai Revizijos Komisija no
rėjo paskaityti savo pranešimą. 
Valdyba priešinosi dėl darbotvar
kės papildymo. Po aštresnių pasi
sakymų aktingesnieJi ir karštes
nio temperamento kapeliono šali
ninkai iš salės išėjo. Ir likę vis dėl
to nubalsavo leisti Revizijos Komi
sijai perskaityti savo pranešimą. 
Pranešime Revizijos Komisija nie
ko esmingo nepasakė. Valdybos vei
kla ir sąmata susirinkimo buvo , 
patvirtinta.

Klausimų ir sumanymų skyriu
je vėl atnaujintas susirinkimo pra
džioje iškilęs kapeliono ir Valdy
bos konfliktas. Valdybos pirminin
kas pareiškė norįs taikos su kape
lionu. Tokios pat minties laikėsi 
ir eilė taikintojų. Kun. Vaseris 
vis dėlto iki galui laikėsi nesianga- 
žavimo taktikos. Pareiškė be kita 
ko sugestiją apie turimas konfi- 
dencijas žinias dėl prokomunistinio 
nusistatymo. Kam tas buvo taiky
ta, iš pareiškimoi liko neaišku. Su
sirinkimui pirmininkavęs J. Mei
liūnas, susitaikymui nepavykus, 
paskaitė jo paties paruoštą rezo
liuciją, kurioje, tiesa, švelniai, vis 
dėlto kun. P. Vaserio pasirinktos 
priemonės nepagiriamos ir smer
kiamos. Prieš rezoliuciją kalbėjo 
Raulinaitis, bet taip pat ragino 
konfliktą likviduoti taikiu būdu. 
Dešimties balsų persvara rezoliu
cija buvo priimta. Kun. P. Vaseris 
savo paskutiniame žodyje, kuris 
sudarė lyg atsisveikinimo įspūdį, 
pranešė, kad bendruomenės susi
rinkimai parapijos salėje daugiau 
neįvyksią.

Susirinkime buvo ir nereikalin
gos histerikos. Atrodo, kad ttas 
konfliktui likviduoti nepagelbėjo.

Susirinkimas labai šiltai priėmė 
namų statymo ekspertų paruoštą 
pranešimą. Taip pat išsirinko na
mams statyti komisiją.

Rugpjūčio 9 d. kun. Vaseris su
šaukė parapijos susirinkimą, kur 
apie pusantros valandos dėstė ir 
aiškino parapijiečiams savo konf
liktą su Apylinkės Valdyba, čia 
be kita ko jis aiškino, kad tie ti
kintieji, kurie balsavo aname Apy
linkės susirinkime už jo veiksmus 
papeikiančią rezoliuciją atsidūrę

konflikte su Bažnyčia, skaitė loty
niškus kanonus ir kalbėjo apie 
bažnytines bausmes. Atseit, pasau
liečiai negali teisti ar . kritikuoti 
kunigą.

Daugelio tautiečių pastangos šį 
konfliktą likviduoti abipusio kom
promiso keliu nuėjo niekais.

Parapijos susirinkime buvo iš
rinkta nauja institucija — para
pijos taryba. Šios tarybos reikalas 
yra neaiškus.

Rugpjūčio 15 d. Apylinkės Val
dyba savo “Pranešimuose — ži
niose” nr. 9 paskelbė tokio turi
nio pareiškimą:

“S. m. liepos mėnesio 12 d. Lietu- 
vių katalikų parapijos kapeliono 
padarytame preiškime nurodytos 
priežastys ir iškelti kaltinimai 
Melbouno Apylinkės Valdybai ne
atitinka tiesai ir yra užgaulūs vi
sai A.L. Bendruomenei

Kapeliono atsisakymą bendra
darbiauti — apgailestaujame, nes 
mūsų visų vieningumas yra vie
nintelė galimybė ir pasisekimas 
siekiant lietuviškumo išlaikymo. 
Todėl, dar kartą patikriname, kad 
Melbourne Apylinkės Valdybos bu
vo ir^ tebėra nuoširdus noras siek
ti abipusiško bendradarbiavimo.

Kartu patikiname lietuviškąją 
bendruomenę, kad Apylinkės Val
dybai patikėtą Melbourne lietuvių 
tautinio darbo vadovavimą nebus 
leidžiama pajungti bet kokiems 
asmeniniams ir sroviniams įgeidž- 
iams.

Prašome ir kviečiame visus tau
tiečius negaišinti laiko bereikalin
gomis kalbomis, bet jungtis vien
ingai antram pusmečiui pramaty
tam darbe.

Toks yra mūsų visų tikslas, no
ras ir pareiga.”

Prieš rašytinius ar nerašytinius 
įstatymus kunigas yra lygiai taip 
pat atsakingas, kaip ir kiekvienas 
pasaulietis žmogus. O vienokios ar 
kitokios pagarbos kunigas nusi
pelno pagal savo elgsenos veiks
mus, pagal mokėjimą išlaikyti sa
vo. autoritetą, pagal sugebėjimą 
suderinti savo veiksmus su šven
tais Bažnyčios mokslo principais. 
Tikinčiųjų pareiga taip pat stebėti, 
kad jų išlaikomas kunigas nepa
žeistų Bažnyčios orumo, besidan- 
gstydamas jos skraiste. Jokie Baž
nyčios kanonai neapsaugo kunigo 
nuo jo elgsenos, veiksmų ar gyve
nimo būdo kritikos. Italų laikraš
tininkas ir rašytojas Giovani Pa- 
pini, didžiai gerbiamas ir prote
guojamas paties Vatikano, šian
die laikomas viso pasaulio kata
likų pasididžiavimu, savo raštų 
(“Popiežiaus Celestino VI Laiškai 
žmonėms”) laiške “Kunigams” be 
kita ko ir taip rašo kunigams:

“Privalėtute būti augštumų 
vėjuje gyvi medžiai, oro paukš
čių užuovėjomis, turtingi lapais, 
žiedais, vaisiais ir šešėlių pavė
siais, o tuomi nesate, dažniau
sia ne kas kita kaip suaižėjusia 
žieve nuskusti stulpai, kartais 
gerokai apdažyti, kurie tačiau 
jau nebeleidžia gilyn į žmonijos 
dirva šaknų, kurie nebebrandina 
nei brangiųjų vaisių nei žiedų 
puokščių: žemi, nebegyvi stul-

pai, tinką tik žaginiams ar tvo
roms užtverti; ar būti stulpais, 
ant kurių kabinami draudimai 
ir potvarkiai”

Gi ten pat tas taurusis XX am
žiaus pasaulietis katalikas ir taip 
dar apie kunigus rašo:

“Bet taip pat esu matęs kuni
gų daugiau susižavėjusių ban
kais, medžioklėmis, negu savo 
pareigomis, daugiau geros vir
tuvės negu gero vardo mėgė
jus, daugiau užsidegusius politi
kuoti arba rūpintis savo ūkiu 
negu budėti dėl savo kaimenės 
išganymo, daugiau įgudusius 
niekus taukšti negu duoti pa
vyzdį. Labiau negu į Kristaus 
kunigus, daugelis buvo labai pa
našūs į gerai pavalgiusius ūki
ninkus, į kaimo ponaičius, į įpra
stinius pasaulinių reikalų jieš- 
kotojus, į užsidariusius mieste
lėnus, patekusius atsitiktinai 
dvasinių reikalų sritin”.

Australijos Lietuvių Bendruo
menės nariai labai apgailestauja 
kun. P. Vaserio sukeltą tautiečių 
sugyvenimo disharmoniją ir jo ne
norą tvarkyti menkos reikšmės 
konfliktus lietuviškos bendruome
nės dvasioje ir aktualiųjų lietuviš
kų interesų akivaizdoje.

Tačiau laikas yra kantrus, daug 
pakeliąs ir amžinai teikiąs gerų 
vilčių.

NORTH KOREA ANNOUNCES PURGES
TOKYO, USIS. — North Korea 

has been aded to the growing list 
of communist-dominated countries 
and territories swept by purges of 
high-ranking officials since Sta
lin’s death.

The official North Korean ra
dio said twelve top Red officials 
have been purged. The broadcast 
said the twelve were indicated by 
the North Korean Supreme Court 
on July 30 for “espionage and 
conspiracy to overthrow” the so- 
called People’s government. They 
were accused of having met sec
retly in September, 1952, at the 
private residence of Pak Hen 
Yen — then foreign minister — to 
plot the establishment of a VBour- 
geois Nationalist government” 
with Pak as prime minister. Pak 
was not among the twelve men 
whose indictment Pyongyang re
ported. However, the North Kore
an regime a few days ago abrup
tly announced his replacement as 
foreign minister by General Nam 
II, the chief North Korean nego
tiator at the Panmunjom truce 
talks. It did not say why Pak had 
been ousted, nor what had become 
of hipi. The other eleven purged 
officials were prominent members 
of the secret police and propagan
da sections of the North Korean 
regime and Communist Party. Ob
servers said the purges may ref
lect a conflict of views as to whet
her North Korea should adopt a 
policy of “Moscow first” of “Pei
ping first” There is also another 
possibility — that the purges may 
be the outgrowth of mutual dis
agreement over the failure of the 
communists to conquer South Ko
rea by armed aggression. Unof
ficial reports of trouble inside the 
top ranks of the North Korean 
regime were first heard just befo
re the armistice was signed at 
Panmunjom.

U. S. GOLD STOCKS LOWEST 
IN TWO YEARS

U.S. gold stocks in the week 
ending August 5 dropped to their 
lowest point, £22,227 million, since 
October, 1951. During the week 
£50 million in gold flowed out of 
the country. This outflow, the U.S. 
Commerce Department said lašt 
week, is due to more favorable 
balances of trade for several coun
tries abroad, dollar gains made 
from U.S. economic and military 
assistance and dollar balances in 
the European payments union 
which have been converted to gold 
holdings. The Commerce Depart
ment reported that £1,110 million 
in gold has been purchased in the 
United States for foreign accou
nts during the past eight months. 
— USIS.

Juozas Žukauskas.
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