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Pastabos dėl Krašto B-nės Tarybos 

Atstovų Suvažiavimo.
(Tęsinys iš praėjusio numerio) 

vą. Nesuprantu, kokie esminiai ar for
maliniai principai draudė Tarybai ap
klausinėti aną pareigūną tiesioginiai! 
Jeigu valstybės parlamentas reikalui 
esant kviečiasi paaiškinti net svetimų 
valstybių atstovus, tai kodėl mūsų ben
druomenės Taryba negali tiesioginiai 
išaiškinti ir išklausyti reikalingų infor
macijų iš mūsų organizacijos pareigū
nų! Ta teisė tikrai nieko nepažeidžia 
ir jokios bendruomenės orgnizacijos ir 
netvarkos neįneša. Suprantant šitaip Ta 
rybos ir Krašto Valdybos narių teises 
ir pareigas nėra jokio reikalo iškraipyti 
bendruomenės organizacijos pagrindus, 
sukurti juridinę painiavą, kad vėliau 
turėtume vargo iš jos išsipainioti^ o iš
sipainioti reikės, nes mes esame ir pa
saulinės lietuvių bendruomenės organiza 
rijos sistemoje, su kuria visi tos pasauli 
nes organizacijos vienetai turi derintis.

Teisinėje, be fizinės ar moralinės prie 
vartos ar įtaigos, visuomenės valdymosi 
sistemoje sudaromos sąlygos objekty
viam , neįtaigojamam atstovų valios 
reiškiniui. Viena iš tokių, sąlygų yra bal 
savimo laisvė-Laisvas, neįtaigojamas, 
labiusia pašalinių įtakų neveikiamas, 
yra balsavimas slaptai. Balsavimo slap
tumas .kaip viena iš objektyviam atsto
vų valios reiškimo sąlygų, yra demokra
tinių laisvių kategorija, kurios nei at
stovų prezidiumas, nei atstovų dauguma 1 
mažumai negali varžyti ar jos paneigti. 
Musų bendruomenės ar organizacijų su
sirinkimai, ar suvažiavimai iki šiolei ne
turėjo jokių precedentų: “Norint ar neno 
rit, o mes ar aš vistiek turime žinoti 
ir matyti už ką balsuojat”. Tačiau toks 
precedentas buvo pademonstruotas pe
reitame Tarybos suvažiavime, kada bu
vo svarstomas Krašto Valdybos būsti
nės klausimas ir vienai grupei atstovų 
paprašius balsuoti slaptai. Prezidiumas 
čia neturėjo nieko kito daryti kaip išda
linti korteles ir pravesti balsavimą slap
tai. Jokia dauguma negalėjo nutarti ki
taip, nes balsavimas savo esmėje visada 
tokio pobūdžio kolektyve privalo būti 
slaptas,jeigu grupė ar keli asmenys rim
tai to reikalauja. Kita atstovų grupė 
(nors ir daugumoje) reikalauti viešo 
balsavimo,, balsuojant slaptai (apart 
savo nepagrįstos ambicijos ar valios į- 
taigoti kitus) nieko nenustoja, gi norin
tiems slapto balsavimo ir jo neleidus už 
giname balsavimo laisvės ir neįtaigja- 
raoS valios pareiškimo teisę. Šis princi
pas yra tiek aiškus, kad ir Laik. PLB 
organiz. nuostatų autoriai palietę jį iš
leido nepaminėję kaip savaime aiškų 
klausimą.

Politinės partijos programos, kurios 
apsprendžia valstybės valdymosi būdą, 
jos ekonominis ir kultūrinis gyvenimas 
gali būti pritaikomas tik savoje terito
rijoje. Svetimoje teritorijoje joms nėra 
sąlygų, nėra bazės, ant kurios jos atsi
remtų. Todėl VLIKas, Pasaulinės Liet. 
Bendr. kūrėjas už Lietuvos sienų, suside 
dąs iš lietuviškųjų politinių partijų ly
derių ar tų partijų deleguotų asmenų, 
rado reikalo pabrėžti, kad PLB yra ne- 
politinė-nepartinė (žiūr. VLIKo ir Liet. 
Išl.Tam.Pirm.kalba: ’’Tremtis” 50.7.17) 
Jos uždavinys yra virspartinis - lietuvy
bės1 išlaikymas, lietuviškos kultūros ug
dymas. Nežiūrint to, politinis, partinis 
momentas pas mus vyraująs. Mes nepa
jėgiame jo nusikratyti, nors visi supran
tame, kad jis yra neigiamas veiksnys, 
kad jis svetimas įį bendruomeną.
Jo poveikyje laužome net principus, 
kuriuos kultūringas žmogus gerbia, ug
do, saugoja ir perduoda kaip laimėtą 
gėrį ateinančioms kartoms. Taip pav. 
kad ir tokia smulkmena - pereitame Ta
rybos s u važi ari me vienas atstovų ir pa
tiekė Prezidiumui padėkos projektą, pa
gal kurį būtų pareišta padėka dviem 
ar trims Valdybos nariams už darbą, 
išskiriant kitus. Kuriais motyvais jis 
juos išskyrė, žino pats atstovas, tik iš 
Valdybos pirmininko pranešimo buvo 
aišku, kad tie atstovai Valdybos posė
džiuose buvo kitokios nuomonės. Ryšy 
su tokiu pasiūlymu vienas kitas atsto
vų neoficialiai išsireiškė: ’’Kai viena 
valstybė pašovė kitos valstybės lakūnus, 
tai prie jų karsto ir gėlių padėjo”... Ar 
tas faktas vertas tokio palyginimo, te
gu sprendžia skaitytojai, aš tik nurodau 
kad taip buvo, o padėka buvo pareikšta 
visiems. Mano manymu šitoks pasielgi
mas suponuoja tendenciją negerbti žmo
gaus skirtingų pažiūrų į kokius reiški
nius, o šita tendencija kai kuriose tau
tose išbujojo į principą: ’’Sunaikink pr
iešingų pažiūrų žmones tuo sunaikinsi 
ir jų pažiūras, o sau opoziciją”. Bet 
kaip tik dėl to ir konstatuota, kad žmo
nija serga. Jei išgyti reikalinga sugrą
žinti pagarbą žm.’gui...

(tęsinys sekančiame numeryje)

TAUTOS TRAGEDIJOS DIENA j
BIRŽELIO ĮVYKIAI

MŲSŲ TĖVYNĖ LIETUVA TEKENCIA ŽIAURIAUSIĄ PRIESPAUDĄ, 
KURI PASAULIO ISTORIJOJ NETURI SAU LYGAUS PAVYDŽIO. 
SULAUŽĖ TARPTAUTINES SUUTARTIS, PAMYNĘ PO KOJOMIS VISUS 
ŽMONIŠKUMO DĖSNIUS, ŽUDYMAIS IR MASINĖMIS GYVENTOJŲ 
nFPOR-»ACIJ0MIS BOLŠEVIKAI NAIKINA LIETUVIŲ TAUTĄ. ARTI 
KETVIRTADALIO MŪSŲ BROLIŲ BOLŠEVIKAI YRA IŠŽUDĘ IR 
IŠTRĖMĘ Į SIBIRO VERGŲ STOVYKLAS. . . . TOKIO MŪSŲ TAUTOS 
NAIKINIMO AKIVAIZDOJE, VISOS MŪSŲ PASTANGOS TURI BŪTI 
SUBURTOS IR NUKREIPTOS I LIETUVOS LAISVINIMO PAGREITINIMĄ 
IR MŪSŲ BROLIų GELBĖJIMĄ.

AMERIKIEČIU
PASAULEZIURA

Institute of Public Opinion, kaip pra-' 
neša Chicago Daily News leidžiamas i 
magazinas “This Week” nustatė, kad 
JAV yra 94% žmonių tikinčių į Dievą. 
Kitų kraštų studijos parodė, kad Brazi
lijoje tikinčių yra 96%, Australijoje 
95%, apie tiek ii Kanadoje.

Tirdami kiek tikėjimas turi įtakos į 
kasdieninį gyvenimą, Newberry kolegijos 
profesoriai — psichologai ištyrė 3,579 
vyrus ir moteris studentus įvairiose JAV į 
kolegijose ir institutuose. Pasirodė,Luns puampui^u
kad.61% studentų tvirtai pripažino, kad į vyriausybės šulo įsakymą, ' tvarkydamas 
tikėjimas į Dievą aiškiai turi jtakos t į arnerikiečiv liudininkų parodymus šioje

KAS NUSLĖPĖ
AMERIKOJE KATYNO 

ISTORIJA?
Arthur Bliss Lane, buvęs Amerikos 

ambasadorius Lenkijoje “The American 
Legion” magazine nurodo, jog japonai 
ir naciai, žudę beginklius belaisvius, 
buvo iškarstyti. Tačiau 14.000 lenkų 
karininkų žudikai buvo mūsų “geriausi 
draugai”. Mr. Lane iliustravo straipsnį 
anksčiau taip pat nuslėptomis nuotrau
komis, kaltina tūlą gen. Clayton Bissell, 
vieną Pentagono G-2 skyriaus vadų, 
kuris pagal “paslaptingo Vašingtono

ju kasdienį elgesį.
U.S. NEWS REPORT 

duomenimis iš 150 milionų Amerikos gy
ventoju, 28,5 miliono yra katalikai. Tai 
sudaro 199? visų gyv. Didžiausia kata
likų tvirtovė laikoma Mass, valstybėje. 
Joje katalikų yra virš 40%. Pačiame 
Bostine, Mass, sostinėje, kataliku pris- 
kaitoma apie 44%. Iš didžiųjų Ameri
kos miestų katalikų yra: Chicago j 41 
proc., Milwaukee 30 proc., Detroit 28 
proc., New Yorke 27 proc., Philadelphi- 
joj 26 proc., Clevelande 25 proc., St. 
Louis 21 proc., Los Angeles 18 proc.

Kai kuriose JAV valstybėse katalikų 
yra labai mažas procentas. Štai Vir
ginijoj iš i.30 gyventojų tik vienas kata
likas. Floridoj vienas katalikas iš 40 gy
ventojų. Mssissippi ir Alabamoj vienaas 
iš 45 gyventojų, So. Carolinoj vienas iš 
60, Tenessee ir Georgioj 1 iš 100 gyven
tojų. o North Carolinoj 1 iš 200.

ATRASTAS SV
BENEDIKTO KARSTAS
Monte Casino vienuolyne senai jau 

buvo rasta urna toje vietoje, kur sulig 
padavimu buvęs palaidotas šv. Benedik
tas, kuris mirė 543 m.

Urna nebuvo iki šiol atidaryta. Tačiau 
paskutinioji karo metu per bombar

davimą urna buvo pažeista. Vienuolyno 
vadovybė nutarė ištirti tos urnos turinį. 
Buvo pakviesti du kunigai jėzuitai 
archeologai — specialistai. Vidury 
urnos rasta medinė dėžė, o šioje švino 
indas su suagusio vyro ir moters griau
čiais. Tiedu archeologai nustatė, kad 
tai busią šv. Benedikto ir jo sesers šv. 
Scholastikos palaikai. To indo viena 
dalelė, kaipo šv. Benedikto relikvijai 
buvo laikoma kitame Benediktinį, vie
nuolyne, Italijoje.

VĖL TAIKOS SUTARTIS
Praėjusią savaitę pasaulį apskriejo 

trumpa, bet reikšminga žinia: „1952 m. 
gegužės mėn. 26d. Vakarų užsienių rei
kalų ministerial: Acheson, Eden ir Schu 
man V. Vokietijos sostinėje Bonnoje 
pasirašė 4oo puslapių taikos paktą su 
V. Vokietija.

Tą dieną 48 mil. vokiečių tapo laisvais 
Paktas turi būti ratifikuotas JAV, Bri
tanijos, P-ancūzijos ir V. Vokietijoj par 
lamentų. Tačiau Paktas pradės veikti 
tiktai tada, kai bus galutinai ratifikuota 
Europos Armijos sutartis V. Vokietijos, 
Prancūzijos, Italijos, Belgijos Olandijos 
ir Luksemburgo parlamentų. Taigi nežiū 
rint visų Sovietų trukdymų V. Vokieti ja 
pasidarė laisva ir Vakarų Europos' Gy
nybai jau sutiko duoti 300.000 karių pra 
džiai.

TRUMPAI....
Kojos beh.isvių stovykloje karo bel*;i- 

svių neramumai dar tebevyksta. Nese
niai į salą atvyko specialūs alijantų 
daliniai, kurie padarys tvarką stovyklo
je. Abu į minėtą sukilimą isivėlę ameri
kiečių generolai degraduoti.

Australijos ministeris pirm. Menzies 
iš Amerikos išskrido pasitarimo* j Lon
doną Be kitų reikalų bus nustatytas 
karališkos poros vizitas Australijai ir 
būsimas Australijos gen. gubernatorius.

Pietų Australijos unijos reikalauja 
nutraukti emigrantų gabenimą iš Euro
pos geležinkelio darbams.

Pranešama, kad Korėjos kare alijan- 
tai jau neteko 1356 lėktuvų.

Praėjusį sekmadienį po vieno ameri
kiečių seržanto mašina sprogo pakišta 
bomba Romoje.

Korėjos taikos derybos stovi viėtoje.

byloje, ant jų užrašė “Too Secret”, 
įsak. jaunesniems karininkams tylėti ir 
perdavė bylą State Departmentui, aplin
kybėmis, kurios dabar laikinai pertrau
kusios savo darbą Ray S. Madden pir
mininkaujamos komisijos yra tyrinJa
rnos. įdomu, jog šis Lt.-Col. Van Vliet 
raportas paskui po kurio laiko State 
Departamente “dingo”. Pastaruoju 
metu skelbiama, kad raportas atrastas.

KAIP MAITINTIS 
SENIEMS ŽMONĖMS

JAV Žemės Ūkio Įstaiga išleidžia 
“Good Guide for Older Folks”, kur duo
dama nurodymų, kaip turi maitintis vy
resnio amžiaus žmonės. Knygelėj aiški
nama proteinų, riebalų, mineralų ir 
vitaminų reikšmė žmygaus mitybai bei 
gyvenimui ir duodama vyresniems kaip 
60 m. žmonėms patarimų, kaip jie geriau
siai gali apsisaugoti nuo sveikatos su
silpnėjimo bei susenimo.

KIEK JAV PAGAMINA 
PLIENO

Amerikoje per dieną pagaminama tiek 
plieno, kad jo užtenka padirbimui 1 lėk
tuvnešio, 2 kreiserių, 2 prekybinių laivų, 
2 tanklaivių, 500 lėktuvų; 500 tankų; 
2,000 sunkvežimių; 1,000 vagonų; 12,000 
automobilių; 2,000 namų; 500 tūkst. 3 
colių storumo patrankos sviedinių i 1,000 
priešlėktuvinių pabūklų; 1,000 haubicų; 
2,000 bombų; 20,000 šaldytuvų ir 20,000 
krosnių.
BAŽNYČIOS

PERSEKIOJIMU
DOKUMENTACIJA

Netrukus Romoje žada pasirodyti 
‘Baltoji Knyga” apie katalikų Bažnyčios 
persekiojimus sovietų valdžioje. Tai 
būsianti didelė, apie 500 psl. knyga, kuri 
pirmiausia išeis prancūzų kalba, paskum 
anglų ir, galbūt, ispanų.

Reikia manyti, kad ir lietuviškoji jos 
dalis yra tinkamai paruošta.
VOKIEČIAMS GRAŽINTA 

HELGOLAND© SALA 
SIAURĖS JUROJE

Prieš karą ji buvo paversta tikra jūros 
tvirtove, atkreipta į Anglija. Anglai 
susprogdino visus karinius įrengimus ir 
povandeninių laivų slėpyklas. Norėta 
susprogdinti ir visa sala. Dėl vokiečių 
reakcijos nuo to susilaikyta. Salos grą
žinimas visoje Vakarų Vokietijoje nu
bangavo dideliu džiaugsmu.

ERITRĖJOS SAVIVALDA
Nesianiai Eritrėjoje buvo JT komisi

jos priežiūroje pravesti rinkimai į Eri
trėjos parlamentą Krikščionys ir maho- 
metąi pasidalino balsus pusiau Parla
mente yra 68 atstovai.

Eritrėja, buv. italų kolonija, numato
ma autonomijos teisėmis prijungti prie 
Etiopijos.

TUNELIS PO MONT 
BLANC

Italija, Prancūzija ir Šveicarijos 
Genevos kantonas susitarė po aukščiau
siu Europos kalnu Mont Blanc prakasti 
tunelį automobilių keliui.

Šiuo metu’iš Genevos į Milana arti
miausiu keliu yra 307 mylios, o žiemos 
metu net 504 mylios. Prakasus tunelį 
kuriuo teks važiuoti 12 minučių, tebus 
222 myl.

Darbus numatoma pavesti privačioms 
kompanijoms. j

Mano bičiulis poetas kartą pasakė: 
“Bene man teks garbė būti paskutiniu 
Lietuvos poetu”. Aišku, ironija: mes 
netikime, kad jis bus paskutinis, bet 
ironija turi ir tam tikro realaus pagin- 
do. Kas gi bebus iš mūsų, kai elgety
nuose išmirs didieji mūsų tautos žmonės, 
kai jaunimas nueis ne į mokyklas, bet į 
fabrikus? Emigracijoje išmirusi ir savo 
mokslininkus, menininkus, visas didžiųjų 
smegenų ir širdžių asmenybes išbaigusi 
marinti kelių dešimtų tūkstančių buvu
sių lietuvių masė — štai kas bus U 
mūsų; skurdi masė, nes nebeturės kul
tūros; kas gi kurs kultūrą, jei jos kūrė
jai skursta elgetynuose ar eina į kapus 
pro džiovininkų santorijas; kas gi pakeis 
juos, jei jaunimas eis į fabrikus, o ne į 
mokyklas (teisybė, dalis mūsiškių fabri
kuose dar tebekuria kultūrą!)! Paga
liau kam b-'akės tos kultūros!

Jei mokėčiau raudoti, gal diena iš 
dienos raudočiau, vaikščiodamas fabrike 
apie mašinas ir galvodamas apie mūsų 
tautos ateitį, tikriau — apie dabartį, 
kuri sukurs ateitį. Ką mes parsivešime 
namo? Ištiesų ką? Dešimtis tuščių 
fondų, štai ką parsivešime namo. Ar 
gimnaziją reikia remti? Reikia. Ar kul
tūrą reikia remti? Ar tautos išlaisvinimą 
reikia? Ar L. Gelvonio prasme švietimą 
reikia? Ar nesipelniušius mokslo, meno, 
kultūros, visuomenės žmones reikia rem
ti? Ar dar daugelį dalykų-reikia? Aiš
ku, reikia, reikia, reikia!! Kultūros 
fondas tuščias. Gimnazijos reikalai 
skurdūs. Nusipelnę žmonės, kurie dar 
pajėgia,, prakaituoja fabrike, užuot kūrę, 
nes jie paskutiniai, kuriuos mes turime 
ir kurie gali kurti, kiti — sėdi prieglau
dose, mokyklinio amžaus jauninas turi 
eiti į fabrikus, o mes įsteigsime dar 
dešimt, ar kurį iš eilės fondą, kuris bus 
tuščias, kaip ir visi kiti, štai daina be 
galo arba pasaka apie senelį ir senelę, 

į kurie turėjo baltą avelę nes ta avelė 
kaip avelė, o mes pradėsim vėl nuo galo. 
Gana gondų, gana elgetavimo!

Aš sakau: apdėkit mane kontribuci- 
Aš esu lietuvis darbininkas, šimtai ir 
tūkstačiai tokių pat, kaip aš, yra dar
bininkai, ir apdėkite mus kontribuci
jomis (lietuviškai būtų — mokesčiai). 
Apdėkite mokesčiais; kol grįšime namo, 
tegu mokėsime po 10 svarų kas metai 
po 15 svarų. Iš tiesų argi aš nepa
jėgčiau sumokėti šitokios sumos? Juokai! 
Bet aš noriu, kad šitokias pat sumas 
mokėtų kiekvienas, kas yra lietuvis, kas 
uždirba, lygiai kaip aš, kas yra tokiame 
pat juokingame varge, kaip aš! Jei kas 
atsisakys mokėti, aš žinosiu, kad jis ne- 
lietuvis, ir gana. Tegu moka lietuviai 
ir tik lietuviai (gal ir praktiškos naudos 
bus kiek daugiau, bent gal sumažės de- 

, klamatorių apie didelį patriotizmą).
Juokinga, ar ne?

i Ne. Nė kiek. Bet tokiu atveju tebus 
vienas fondas, vienas iždas ir iš jo bus

i skirstoma, kaip iŠ valstybės bėdos iždo, 
tam tikros sumos to krašto, kur moke
sčių mokėtojai gyvena, reikalams, o kitos 
.. bendriesiems.

Kiek mes turėsime lietuvių tremtinių 
tokių kaip aš? Sakykim, labai maža— 

’ 10,000; sakykim, jie moka tik po 10 
1 svarų kas metai (dar geriau po 12 — 
i kas mėnuo po svarą). Sakykim, suren- 
Į karna 100,000 svarų. Aš gi neturiu sta- 
i tistikos, nežinau,, gal 30 tūkstančių tokių 
i būtų; pagaliau nežinau, kiek norės būti 

lietuviais, bet jei lietuviai norės būti lie- 
1 tuviais, anas mano bičiulis gal is tiesų 

bus ne paskutinis poetas, o dalį senųjų 
mūsų tautos nusipelniusių žmonių išim- 
sime iš fabrikų (ir prieglaudų), nes jie 
dar mūsų kultūrai gali dirbti, o kai ne
bebus jų, vietoje jų nebus kitų. Gal ir 

. jaunimui bus atviresnės mokyklos.
Šituo būdu •-• •• ’ •

apsvarstys ir
patenkintas.

Nenoriu čia 
sis redakcijos ___  —__ _____ ____
reikalas gal būtų vertas ir didesnių kal
bų, kaip apie dažytas lūpas. .Matau, kad ’ 
fondai pilni laikraščių iškarpų ir gražių 
žodžių, bet ne pinigų, o tuščių fondų 
skančius auga, ir laikraščiuose daugėja 
straipsnių apie juos, bet naudos labai 
maža. Net dalis tų, kurie šiaip ati
duoda savo aukos pinigėlį, juo toliau, 
juo mažiau bejaučia entuziazmo, nes 
svarbieji tautiniai reikalai nėra atskirų 
aukotojų reikalas, o visų lietuvių. 
Visiems tie visi reikalai bus lengviau 
pakeliami, bus daugiau realios naudos, 
negu iš smulkių elgetiškų pinigėlių, ir 
daugiau pasitenkinimo: štai mūsų visų 
sudedamieji pinigai tikrai pajėgia viską 
sukt, pažiūrėkite, gerbiamieji. Taigi.

K. BARĖNAS. 
Britan. Liet.

16 VAIKU MOTINA
• Syrijos vyriausybė paskyrė motinai, 

turinčiai 16 vaikų , mėnesinį atlyginimą 
ir nemokamai kelionę oru, jūra ar kito
mis susisiekimo priemonėmis. Kelionę 
apmokės vyriausybtL_^^^^^—

mėginkime kai galvos 
nutars, duoklę atiduosiu

daug kalbėti, laikydama- 
viešo įspėjimo, nors pats

1
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KONSTITUCIJA
dauguma, kuri panorėtų piliečio konsti
tucines teises ir laisves susiaurinti. 
Konstitucja gi tai neleidžia padaryti pa
prasta įstatymų ledimo tvarka o vien 
tik konstitucijos keitimo keliu. Konsti
tucijos keitimas sąmoningoje politiniai 
subrendusioje tautoje nėra lengvai atlie
kamas užsimojimas, todėl joje įrašytos 
piliečių teisės naudojasi gan tvirta pa
grindiniais įstatymais suteikta garan
tija.

Konstitucinės piliečių teisės apima 
visas kultūringo žmogaus pasireiškimo 
ir aktingumo sritis. Trumpai sustokime 
tad prie tų teisių ir piliečio asmens 
laisvės viešame kultūriniame gyvenime 
ir jo socalinių, švietimo ir tikybos rei
kalų tenkinimui turimu teisių saugojamų 
konst ručiniais nuostatais. Valstybė0 
konstitucijoje yra įrašytas dėsnis, kuriuo 
sulyginamos teisės vyrų ir moterų ir 
vienodai v—traktuojami visi piliečiai 
nepriklausomai nuo jų k.mės, tikėjimo 
ir tautybės (V.K. str. 10). šie princi
pai nebuvo diskusijų objektu atgimusioje 
Lietuvoje, jie visiems vienodai supranta 
mi, vertingi ir brangintini. Lietuvių 
Tauta ir praeityje pasižymėjo savo tole- 
rantingumu ir nedarė skirtumo tarp 
joje gyvenančių tautybių, pati sudary
dama valstybę, kurios teritorijoje gy
veno ne vien lietuviai, bet ir gudai, 
Ukrainai, rusai, totoriai, žydai ir kitokių 
tautybių asmens. Jie visi buvo vienodai 
traktuojami ir jiems nebuvo daroma 
jokių skirtumų dėl jų tautybės ar dėl 
tikybos, nes Lietuvoje laisvai buvo skel- 

(tęsinys sekančiame numeryje)

ELTOS KRONIKA
— Balandžio 26-28 d. Vašingtone 

posėdžiavo žaliojo Internacionalo (IPU) 
kongresas. Iš lietuvių pusės šio inter
nacionalo narys nuo 1922 m. yra Val
stiečių Liaudininkų S-ga, kuri šiame 
kongrese buvo atstovaujama Audėno, 
Blazo, Daugėlos, Devenienės, Kardelio, 
Mackevičiaus. Iš viso dalyvavo 12 
tautų atstovai. Be kitų, kongresą taip 
pat sveikino ir prez. Trumanas. Ba
landžio 27 d. delegacija buvo pak
viesta įgal. ministerio žadeikio į svečius. 
Balandžio 28 d. buvo suruošta bendra 
vakarienė, kurioje, be kongreso atstovų, 
dalyvavo daug svečių iš JAV viešojo 
gyvenimo: senatorių, vyriausybės parei
gūnų su žemės ministerio pavaduotoju 
ir kt. Lietuvių PLG atstovavo pirm. 
VV. Sidzikauskas ir J. Audėnas. Į va
karienę buvo pakviestas taip pat ir mūsų 
įgal. ministeris P. žadeikis (IT).

— Dail A. Brakas, žymus Klaipėdos 
krašto lietuvių veikėjas, bolševikų iš
tremtas į Sibirą, gautosiomis žiniomis, 
ten mirė kovo 2d. (IT).

— LE PLG sudarė iš savo 3 narių: 
J. Audėno (pirm.), Dr. B. Nemicko ir 
V. Vaitiekūno redakcinę komisiją poli
tiniam žurnalui leisti, žurnalas ’vadin
sis “Lietuva” ir eis kas 3 mėnesiai. Jau 
paruoštas jo planas ir programa, taip 
pat parinkti bendradarbiai. žurnalas 
numatytas pradėti leisti birželio, mėnesį, 
leisti kas 3 mėn. žurnalą anglų k. “The 
Baltic Review”. Į jo redakcinę kolegiją 
iš lietuvių pusės įeina Dr. A. Trimakas. 
Su latviais ir estais sudarytas planas 
Jo pirmasis nr. taip pat turėtų pasiro
dyti birželio mėnesį. CEEC New Yorko 
pakomisės posėdy, kuris įvyko PLG 
būste, nutarta, kad prie CEEC sudary
toji spaudos ir informacijos tarnyba 
pradėtų savo darbą. Iš Dr. B. Nemicko, 
V. Vaitiekūno ir J. Audėno sudarytoji 
komisija jau paruošė enciklopedinio lei
dinio apie Lietuva schemą ir programą. 
Leidinys numatytas 400 psl. ir bus 
iliustruotas URT).
LIETUVIAI PASAULYJE
Lietuvio Zapkaus vertingi darbai buvo 

rodyti per televiziją, jį priėmė pats sena
torius. “American Artis#’ bal. mėn. 
žurnale įdėti 8 dail. V. K. Jonyo darbai, 
o Mr. Watsonas patį autorių įvertino 
kaip “genijų, kurio pašto ženklai esą 
gražiausi, kokius tik pasaulis matė”. 
Tokie žmonės nepaprastai daug duoda 
Amerikos kultūrai.

Gautosiomis iš JAV žiniomis, šieme
tinis ALTO vajus eina geriau negu buvo 
laukta. Vietoj išvykusio į Europą prof. 
J. B. Končiaus BALFo pirmininko pe
reigų eiti direktorių buvo išrinkta žino
ma visuomenės veikėja A. Devenienė. 
New Yorke suorganizuota Egzilų Libe
ralų Uniją. Lietuviams vykd. komitete 
atstovaus M. Tolišius, direktorių tary
bai, be jo, dar Dr. V. Kanauka ir St. 
Mackevičius, į visuot. suvažiavimą, be 
jų, atstovais deleguojami Dr. B. Ne- 
mickas, V. Rastenis, Dr. J. Petkevičius. 
JAV liet, studentai rūpinasi sukurti 
bendrą Pabaltijo studentų or-ją, panašią 
į prieškarinę SELL, ir suorganizuoti 
Pasaulio Liet. Studentų Atstovybę. 
Daug nuveikusio ypač šalpos darbe 
“Žiburėlio” vadovybę dabar sudaro Dr. 
A. Garmus (pirm.), Dr. J. Šabanas, M. 
žolpienė, K. Augustas, M. Gudelis, Vil- 
kevičius, iždo globėjai K. Liutkus ir Pr. 
Čepėnas, spaudos komisija — A. Tornau 
ir Bildušas, parengimų komisija — 
Kurauskienė, B r. Dundulis ir Vasilke- 
vičius.

“Dainavos” ansamblis, diriguo; amas 
St. Sodeikos, vienoje iš geriausią New 
Yorko salių suruošė koncertą, apie kurį 
puikiai atsiliepia spauda. “Aidų” 500 
dol. premija paskirta Aisčiui už poeziją. 
•Dail. P. Puzinas vėl pasižymėjo “6 pa
rodoj’” Los Angeles mieste, davęs 4 nau
jus paveikslus. Algis Muliuolis už nu
pieštą lietuvišką reklamą tarpt, konkur
sui laimėjo stipendiją menui studijuoti. 
Alg. Brazis vėl pasirašė sutartį toliau 
dirbti Metrepolitaine operoje, kur jis

Lietuvos Valstybės Konstitucijos *<30 
metų sukakčiai skaityla paskaita K. M. 
instituto viešųjų paskaitų cikle 1952 m 
gegužės mėn., Melbourne, 18 dienų.

P.V.RAULINAITIS
. (Piliečių teisės ir Valstybės valdžios 

galios)
(Tęsinys iš praėjusio numerio)

3. STEIGIAMOJO SEIMO PRIIM
TOJI VALSTYBE KONSTITUCIJA. 
1920 metas gegužės mėnesio 15 dieną 
susrinkęs Steigiamasis Šernas pirmau
sią! pasisakė priimąs Valstybės. Tary
bos padalytą Lietuvos Valstybės nepri
klausomybės paskelbimą ir tautos atpa
laidavimą nuo bet kurių jos rysiu su 
kitomis tautomis ar valstybėmis, kartu 
skelbdamas Lietuvos valstybę esant 
demokratine respublika. Steigiamojo 
Seimo nevaržė joks praeities palikimas 
nei jokie prieš Lietuvos-Lenkijos pada
linimą veikusieji įstatymai, privilegijos 
ar unijų aktai. Valstybės Taryba iš
rinkusi Lietuvai karalių ir davusi jam 
vardą Mindaugo II savo 1918 metų 
lapkričio mėn 2 dienos nutarimu tą iš
rinkimą atšaukė. Karalius Mindaugas 
II nepradėjęs eiti savo pareigų ir dar 
nebuvęs vainikuotas nustojo bet kurių 
teisių į Lietuvos sostą. Steigiamasis 
Šeimas, įvesdamas demokratinės respu
blikos formą valstybei valdyti, nutraukė 
visus monarchinius praeities prisimini
mus ii* pasuko krašto' gyvenimą nauja 
kryptimi. Nuo 1251 metų liepos mėne
sio 17 dienos išlaikiusi karalystės vardą 
Lietuva Steigiamojo Seimo 1920 mėtų 
birželio mėnesio 10 dienos Laikinąja 
Konstitucija einant virto demokratine 
respublika, šis valstybės formos pakei
timas praėjo visai natūraliniai, nesu
keldamas jokios kovos ir neišaukdamas 
ilgesio nustotam vartoti praeities var
dui. Lietuvių Tauta savo daugumoje 
nuo 1795 metų priespaudoje gyvendama 
įsisąmonijo demokratinių principių iš
ganingumą valstybės gyvenime ir laukė 
tos valandos kada pati ims likimo vairą 
į savo rankas.

Lietuva kaipo grynai demokratinė 
respublika nusistatė vienų įstatymų lei
dimo rūmų formą. Įtatymų leidimo 
galia buvo pavesta Seimui renkamam 
visos tautos, vyrų ir moterų, įstatymų 
nustatyta tvarka, kuri leidžia visoms 
tautoje esančioms socialinėms, kultūri
nėms, ūkiškosioms, moralinėms, religi
nėms nuomėnėms, mintims ir siekimams 
pasireisšti ir būti atstovaujamiems, ši 
tautos nario-piliečio valios ir siekimų 
pasireiškimo teisė valstybės gyvenime 
yra labai svarbi, nes, kaip jau pirmiau 
minėjau, pat valstybė labai plačiai 
apima beveik visus piliečio reikalus. 
Valstybė savo tvarkinga organizacija 
galisavo pilietį kultūriniai ir moraliniai 
iškelti arba, paneigdama jo vertę kaipo 
žmogaus ii- jo teises, jį pavergti ir net 
pažeminti. Neveltui naujose konstitu
cijose noinma apsaugoti atatinkamomis 
konstitucinėmis garantijomis pilietis 
prieš valstybės priespaudą ir jo asmens 
teisių varžymą. Steigiamojo veikimo 
laiku buvo valdomas jo priimtosios Lai
kinosios Konstitucijos pagrindais, kol 
nebuvo atlikta šio Seimo pagrindinis 
uždavinys-Valstybės Konstitucijos priė
mimas. ši konstitucija buvo priimta 
1922 metais rugpiūčio mėnesio pirmą 
dieną, įrašant joje visas piliečio teises 
(str. 10-20), pavedant valdžia vykinti 
tautos valią, patį gi tautos suverenumą 
paliekant tautoje (V.K. str. 1). Tautos 
suverenumas nėra tuščias nuostatas, nes 
tautai paliekama teisė, veikiant valsty
bės valdžios galioms, pačiai imtis inicia
tyvos įstatymų leidime ir reikalauti refe
rendumo tam tikrais atvejais (V.K. str. 
20, 102, 103). Įstatymų iniciatyvos 
teisė ir referendumas yra labai svarbūs 
konstitucinės teisės dėsniai. Valstybės 
Konstitucijoje Seimui yra duota tautos 
atstovybės teisės ir pareigos ir jis yra 
renkamas visų valstybės pilnateisių pilie
čių trejiems metams (V.K. str. 25*), kad 
išrinktieji atstovai per toki trumpą laiką 
tinkamai išlaikytų kontaktą su tauta, 
ko tvirtai nesilaikant pati tauta gali 
priminti Seimui reikalingiausių įstatymų 
laukmą pasinaudodama jos konstitucine 
įstatymų-iniciatyvos teise. Be to gi pats 
demokratinis suverenumo vykinimas ne
leidžia tautai savo likimą pavesti visi
škai Seimo dispozeijai. Todėl atstovus 
renkančioji tauta arba politinė tautos 
bendruomenė pasilieka teisę pati daly
vauti įstatymų leidime, jeigu matys, kad 
naudngi ir skubiai kraštui' rei
kalingi įstatymų sumanymai neatsi
randa Seimo darbų tvarkoje. Tuomet 
25.000 piliečių — rinkikų gali patiekti 
Seimui jų pačių surašytą įstatymo su
manymą, kurį Seimas privalo svarstyti 
(V.K. str. 20). Lietuvos parlamentinio 
gyvenimo praktikoje ši iniciatyvos teisė 
nebuvo panaudota.
VALSTYBĖS KONSTITUCIJOJE. Val
stybės 1922 metų konstitucija nustato 
labai svarbų pagrindinįį jos nuostatų 
neliečiamumo principą įrašytą joje dės
niu, kad Lietuvos valstybėje neturi ga
lios joks įstatymas priešingas konstitu- 
cijjai (V.K. str. 3). Šią dėsnis yra ver
tinga garantija konstitucijoje nustaty 
toms piliečių teisėms, taippat valstybės 
valdžios galių nustatytoms riboms. Ki
taip tariant Seimui yra uždrausta leisti 
tokius įstatymus, kurie išeitų už konsti
tucijos pagrindinių nuostatų ribų ir var
žytų piliečio teises bei siaurintų jo lais
ves at pasireikštų vyriausybės perdide- 
liu valdžios pasisavinimu ir konstitucijos 
ar veikiančių įstatymų nesilaikymu. 
Toks draudimas yra būtinas, kadangi 
gali būti išrinkta tokia Seimo atstovų

turi nemažą pasisekimą. Aid. šlepetytė, 
sėkmingai pasirodžiusi “Carmen” operoj 
kaip prima balerina, ir toliau teigiamai 
įvertinama amerikiečių kritikų. Vyt. 
Maželis labai gerai baigė FoFto Insti
tute portretūrą. UNESCO leidžiamos 
žmonijos mokslo ir kultūros istorijos lie
tuviškąją dalimi rūpintis sudarytas ko
lektyvas iš Dr. M. Gimbutienės, prof. J. 
Puzino ir prof. S. Sužiedėlio. JAV-se 
mirė pulk VI. Rėklaitis, vadovavęs pul
kui kautynėse prie Širvintų. Šeima iš
tremta įį Sibirą. Lietuvis geofizikas 
Ignas Saldukas dirba Ohio steito un-to 
atomų skaldymo laboratorijoj.

KANADOS dail. A. šepetys Floridos 
tarpt, meno parodoj gavo premiją už 
žiemą”*. Pabaltiečių Federacijos pir
mininku vietoj konsulo V. Gylio išrink
tas estų gen. kons. Markus.

NAUJ. ZELANDIJOJ LB vadobybė 
įteikė Aukštajam Komisarui F.~ W. 
Dodge memorandumą, kuriuo nušvietė 
lietuvių tautos kelią okupacijos metų ir 
jų pastangas tėvynei išdaisvinti. Drauge 
buvo nušviestos iš Lietuvos bolševikų 
vykdomos deportacijos. Todėl N. Ze
landijoj įsikūrusių lietuvių vardu įteik
tas prašymas iškelti bolševikų okupuotų 
kraštų klausimą Jungtinėse Tautose, su
daryti. komitetą genocido veiksmams 
ištirti vietoje ir surasti reikalingų prie
monių minimuosiuose kraštuose masinei 
egzekucijai sustabdyti, atstatyti jose 
laisvę ir nepriklausomybę. Į tą memo
randumą Aukš. Komisaras atsiuntė pir
mininkui Dr. A. Butkui atsakymą, ku
riuo pareiškė savo simpatijas lietuvių 
tautai dėl“ jos likimo, drauge pažymė
damas, kad zelandiečiai iš savo. pusės 
padarys viską kuo galėdami padėti tiek 
nukentėjusiai ir tokių skriaudų patyru
siai tautai.

ŠVEICARIJOS LB taryba pareigomis 
pasiskirstė ’taip: pirmininkas Dr. A. 
Gerutis, vicepirmininkė E. Garbačiaus- 
kienė, sekretorė — Bir. šaulytė, tarybos 
nariai: dipl. inž. J. Stankus, Dr. V. 
Dargužas, dipl. ekin. V. Gegeckas ir J. 
Audenis. Pirmininko adresas: Bern. 
Spittelerstr. 22, sekretorės: Basei, 
Ryffstr. 49.

URUGVAJUJE diplomatų sąrašuose 
figūruoja jau ir K. Čibiras (Verrax), 
kaip Lietuvos spaudos attache, vienin
telis šiuo metu tos rūšies pareigūnas. 
Urugvajaus uzs. reik, m-ja, pripažin
dama tą titulą, parodė Lietuvai palan
kumo. ŽĮymus lietuvybės veikėjas ir 
Urugvajaus LB LOKo pirm. kun. St. 
Grigaliūnas atšventė savo 25 m. kuni
gavimo sukaktį.

Čia paduodama eilė įdomių faktų, iš
vestų švieson statistikos, įvairių socio
logų, auklėtojų ir psichologų.

Konservatyvios mergaitės yra geriau
sios žmonos.

Kita jos žymė—labdaringa, rami ir 
pasitikinti savimi.

Vedybos su bažnyčos palaiminimu 
neša laimę.

Bažnyčia žada laimę daug didesniam 
procentui negu kokios kitos apeigos. 
Žinoma, ji laimės negarantuoja, *bet ji 
suriša glaudžiu ryšiu. Jaunieji su reli
gine praeitimi jau patys turi tas savy
bes, kurios juos gali padaryti laimingais. 
Ir bažnytinis palaiminimas nustato 
apibrėžtas ir vedybinę laimą saugojan- 
čias ribas.

Statistika rodo, kad pavojingiausi yra 
tretieji, ketvirtieji ir penktieji metai. Po 
to, pavojus sumažėja ligi “sidabrinių” 
metinių. Tuomet vėl atsiranda konfliktų 
dėl vyrų bandymų atgauti antrąją jau
nystę.

Vedybos yra laimingesnės, jei vyras 
yra “bosu”/

Netiesa. Bet tai nereiškia, kad mo
tei’' šeimoje turi dėvėti kelines. Ge
riausias sutarimas, kai nė vienas nesi- 
jauca bosu. Jei tai negalima, geriau, 
kad vyras veda kelią. »

Vyrai mažiau būtų nusistatę prieš 
pasirinkimą truputį vyresnių už save 
gyvenimo draugių, jei jei žinotų, kad 
tokios vedybos, paprastai, yra laimin
gesnės. Tai yra todėl, kad vyresnės ir 
protengesnės žmonos myli ir globoja 
savo vyrus daug labiau, negu jaunes
niosios.

Praėjus tam tikram laikui po vedybų, 
bet koks pasikeitimas žmonos išorėje 
mažai veikia vyrus. Psichologai sako, 
kad vyrai palaiko stiprų protu apspręstą 
pavidalą tos mergaitės, kurią jie pamilo, 
šitos vaizduotės nesunaikina jos išvir
šinis suprastėjimas, žinoma, su tam tik
rom ribom. Tikroji priežastis — kodėl 
vyras nesidomi savo žmona yra ta, kad 
žmona pamiršta jausti savo svarumą 
šeimoje.

Šeimos ginčai kyla dažniausiai pr.š 
pusryčius.

Ne dėl to, kad vyras su žmona yra 
alkani, bet kad jie yra dar mieguisti ir 
maištauja eidami pasiimti savo kasdie
ninę naštą. Tuo pasižymi ypač vyrai.

Ir liekni vyrai paprastai renkasi to
kias pat žmonas. Paprastai, vyrai link
sta prie tos pačios fiziologinės struk
tūros moterų, kaip lygiai ir prie tos 
pačios tikybos, šeimos padėties, skonio 
jei interesų.

Maži vyrai dažnai yra išdidūs ir tikri 
savimi. Kai jie veda aukštesnes už save 
moteris, jų ūgis labiau pastebimas, ir 
šios būdo savybės dar labiau iškyla, pa
darydamos vyrą agresyvų ir valdantį. 
Dažnai aukšto ūgio žmona nusižeminu
siai paklusni savo mažam vyrui.

Praeito šimtmemčio gale vyrai gar
bino vyną mėgstančias moteris, šian
dien ji jau pamiršta. Labiausia ieškoma 
tnkama, prisitaikanti, gero būdo mer
gaitė. Dar vienas įdomus faktas: blo
guose laikuose vyrai renkasi žmonas tų 
pačių interesų bei būdo ypatybių ir be
veik vienodo amžiaus kaip ir jie patys. 
Geruose laikuose apimtis platesnė.

i-llJCj 1 U V X U M
Jau “Frankfurter Rundschau” kon 

statavo, jog Lietuvos partizanų akty
vumas nemažėja. Jij neatbaido net 
pačios drastiškiausios, kokios tik bega
lima įsivaizduoti, priemonės: kankini
mą, šaudymai, vieši korimai ir kita..Pa
našių pareiškmų yra ir daugiau. ’ Visa 
eilė vokiečių laikraščių ieško kuo dau- 
giausa naujausios medžiagos apie Lie
tuvą kurią miela deda. Vokiečių spau
dos agentūra, sutrumpintai žymima 
DPA, savo inform, taryboj paskleidė 
apžvalginį straipsnį “Lietuva šiandien”, 
kuris buvo išsiuntnėtas visoms vokiečių 
laikraščių redakcijoms ir švedų dienr. 
“Stockholms Tidnngen”. Vokiečių 
“Presse und Funkbericht”, kuris pa
prastai duoda apžvalgas apie viešąją 
nuomonę spaudoje ir radijuose vokiečių 
parlamento Bonnoje nariams, taip pat 
Įvairioms fedėralinėms irvetskirų kraštų 
įstaigoms bei ūkinėms institucijoms, 
savo N. 72-52 plačiau įvertina VT nario 
doc. M. Brako Stuttgarto radiofone 
skaityta paskaitą apie antsvalstybinę 
organizaciją Rytų Europoje, pažymė
damas, jog nebus Europoje pasiekta 
sėkmingos integracijos, jei Rytų Euro
pos tautoms nebus skiriama reikalingo 
dėmesio. Minimuoju M. Brako referatu 
kaip tik ir nurodomas tas kelias, kuriuo 
laikraščio nuomone reikėtų joms eiti. 
Tuo keliu jau yra nuėję Vakarai. Tai 
yra praktinio įžvalgume kelias. Ir čia, 
galimoj antvalstybinėj organizacijoj, 
turėtų būti vengiama per skubių žygių, 
padiktuotų sentimento, bet pirma tokiai 
or-jai, lygiai, kaip ir praktiniame gy
venime, padėti tvirti pagrindai, o pas
kum statomas pats rūmas ir dedamas 
jam stogas.

Arba štai kad ir “Ost-West Kurier” 
(N. 2-52), rašydamas apie lietuviu gerą 
širdį, parodyti ypač per Karaliaučiuj 
1946-47 m. siautusį badmetį, pažymi, jog 
beregint iš 72 žmonių badu mirė 60. 
Kadangi niekas neįstengė iškasti didelės 
duobės, tad lavonai buvo suversti krū
vomis. Išsigelbęjo nebent tie, kurie 
gėlėj o ant traukino ar kitais bu
dais patekti į Lietuvą. “Ir tikrai, lie
tuviai ūkininkai vokiečius mielai priėmė 
ir juos smarkiai parėmė, nors milicija 
ir koni. pareigūnai visur ieškojo, ar 
neras kur jų paslėptų”. 1949 m. buvo 
įsakyta registruotis- ir visi vokiečiai buvo 
suvežti į Kauną. Kas iš jų galėjo nuro
dyti bent 2 liudininkus, kurie patvirtino, 
kad jie yra tikrai vokiečiai, tas buvo 
leidžiamas į transportą. Grįžusios Kara
liaučiaus gyventojos pasakojimu kiek
vienas toks kandidatas galėjo nurodyti 
ne po 2, bet po 20 lietuvių, kurie mielai 
sutiko tat paliudyti, konstatuoja lai
kraštis.

Lietuviai šiltai prisimenami ir Hanso 
Deichelmanno parašytuose, o “Aachener 
Nachrichten” leidyklos išleistuose die- 
nraščuose “Aš mačiau Karaliaučių 
mirštantį”. Juose su visu šiurpumu 
pavaizduojami ten bolševikų įvykdyti 
baisumai. 1944 m. gegužės 30 d. pasta
bose pažyma, kad miesto plėšimas eina 
toliau. Tarp gyventojų kursavo gandai, 
jog Karaliaučius su Rytprūsiais bus 
paskelbtas “laisvąja sritimi”. Galimas 
dalykas, jog kils su Amerika-karas, bent 
tap šnekėjo žmonės. Tam “Freistaatui” 
buvo mieste nurodyta net vieta: vyr. 
Santarvininkų komisija, kaip toliau 
pastebima birželio 30 d. užrašuose, tu
rėjo įsikurti vyr. finansų prezidiumo 

-būste. Pats “Freistaat” turėjęs būti 
paskelbtas liepos 6 d. Liepos 15 d. kai 
kurie gyventojai tikėjo, kad “Freistaat” 
jau tikrai esąs paskelbtas, nes viršum 
vienų namų kažkas sakėsi matęs iškeltą 
britų vėliavą. Deja, ir ta svajonė 
supliuško, kaip daugelis kitų oro pilių: 
jei kur bolševikas įkėlė savo koją, iš 
ten geruoju neišeis.

Spalio 30 d. užrašuose su nusistebė
jimu minima, kiek daug rusai visur turi 
amerikietinių prekių, amerik. konservai 
buvo duoti ne tk kariams, bet taip pat 
visoms ligoninėms ir karo belaisvių sto
vykloms. Tačiau iš tikro tik nežymi tų 
konservų dalis pasiekdavo savo tiesio
gine paskirtį, kiti — nuslysdayo į šalį 
ir įvairiais kanalais patekdavo į juodąją 
biržą. Tačiau belaisviai d.iugėsiir tuo, 
nes jei nebūtų buvę amerik. konservų, 
tai iš bolševikų nebūtų visai nieko gavę- 
Todėl visuose nuolat stiprėjo įsitikini
mas, jog ir Rytuose Vokiečius nugalėjo 
ne Rusija, bet Amerika. Tačiau vėliau 
padėtis žymiai pasikeičia. Jau po 
metų, būtent — gruodžio 19 d. autorius 
rašo, kaip kyla produktų kainos, už 
bulvių kg tenka mokėti po 10-12 rublių, 
nes niekas iš rusų valstiečių ir Sovchozų, 
o ypač lietuvių, aprūpinusių gausiai 
prekyvietes maistu ir tuo numukusiais 
kainas, jau nebesirodo. Pagaliau 1947 
m. balandžio 4 d. vėl praskamba linksma 
naujiena: lietuviai vėl atgabens pro
duktų, todėl kris kainos. Ir toji sva
jonė — išsipildė. Apie ją — tą išsva
jotą žemę — autorius pirmaidienį, bal. 
14 d., taip samprotauja: “Vokiečiai žino, 
jog visoks mūsų maistas gaunamas iš 
Lietuvos, jei tai, žinoma, nėra amerikie- 
tiniai konservai arba iš Rytų zonos va
lyklų atatgabenamas cukrus. Kadangi 
šiuo metu lietuviai maisto nepristato, 
tai keli ryžtingesnieji išsidrąsinę pasi
ryžo patys ten nuvykti. Viskas atrodo 
lyg kokioj pasakoj, tačiau iš tikro tai 
yra ne pasaka, bet — tikrių tikriausia 
tiesa. Lietuvoj nė vienam vokiečiui 
netenka veltui belstis į ūkininko duris. 
Kiekvenas ten gauna, ko tik jam reikia. 
Tiesa, kartais būna nedaug, tik kraušlys 
duonos, bet ir tas pats — yra didelę 
brangenybė. Vokietis svečias gauna 
visko, ką tik pažįsta lietuvio valstiečio 
ūkis. Visai nesvarbu, ar išbadėjęs gali ■. 
už gautą maistą atsilyginti darbu ir , 
nori, ar ne. Nė vienam, kuris tik pąsi- : 
prašo, neatsakoma, net daugiau: gauna
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Weekly News In English
REFUGEES STREAM 

ACROSS THE 
HUNGARIAN BORDER

Although escape from Hungary pre
sents very serious dangers, the hope
less situation in the country compels 
many people, particularly drafted men, 
to attempt a clandestine crossing of the 
frontier. Since the . deportation of 
“unreliable elements” was started in 
Budapest in May, 1951, the number of 
refugees escaping to Austria incrased. 
About 200 Hungarian refugees arrive 
in the Western zones of Austria every 
month.

Many others try to escape to Yugo
slavia. According to semi-official 
Yugoslave statistics, 8840 Hungarians 
arrived there in 1951. This figure does 
not nclude deserters'from the Hungarian 
Army. Tito’s Communists. are afraid 
of the infiltration of Cominform agents 
and they intern all refugees in a con
centration camp. They have no oppor
tunity for emigration to overseas coun- 
tirees. Real freedom can be achieved 
only by another escape: to Italy or to 
Greece. Sveral hundred persons man
aged to get to ths Free Territory of 
Triste, where they are kept in refuge 
camps.

COMMUNISTS PLAN 
NATIONAL CHURCHES 
FOR CENTRAL EUROPE
The December issue of the London 

“Intelligence Digest” brings an inter
esting report on the subject of plans 
of ’ religious re-organisation prepared 
for Poland and other Central European 
countries by the Soviet authoritiese.

The Soviet Ministry for Religious 
Affairs plans to speed up the creation 
of national churches for all the Com
munist-dominated countrieies. The 
Orthodox Patriarch of Moscok, Alexy, 
i to becime the “Anti-Pope”, the su
preme head of all the autonomic 
churches. Those churches are to follow 
the Catholic rites in countries with a 
Catholic majority and the Orthodox 
rite in predominantly Orthodox coun
tries. The Protestant churches will be 
tolerated, subject to their complete sub
mission to the Communist regime. In. 
gneral, the Albanian example is to be 
followed. In Albania, the Catholic epis
copate was liquidated and a self- 
appointed “Council of the Catholic 
Church” declared the severance of all 
ties with the Vatican and the complete 
subordination of the Church to the 
Communist regime.

Rumania and Bulgaria are already 
close to the realisation of this plan. In 
Slovakia, one Catholic diocese is now 
being forcibly “nationalised”. The Eas
tern Catholic Church is being compelled 
to join the Russian Orthodox Church. 
In ungary, a large proportion of the1 
Catholic clergy is already imprisoned.

In Poland, so far, outside a small 
group of pro-Communist “patriotic 
priests”, the National Church, counts 
among its followers the few members of 
the pre-war National Church and some 
divorced persons, who changed their 
religion with a view to invalidating 
their church marriages.

The Bishop of Kielce, Kaczmarek, and 
about 900 Catholic priests are in jail. 
It is reported that Moscow requested 
the Communist “President”, Bierut, to

(ATkelta iš 2 pusi.) 
visko iki sočiai.

Toji lietuvių simpatija remiasi ne tik 
vienu žmoniškumu. Ir tai daroma ne 
vien užjaučiant skurstančius savo kai
myninės tautos gyventojus, ne: tas jų 
pas laugumas yra savo rūšies tylus pro
testas prieš rusų terorų, kurį ir jiems 
patiems tenka vilkti. Nepatinkamų 
asmenų trėmimas į nežinomas Rusijos 
sritis be paliovos lietuvių šeimose kala 
naujas spragas. Ten jau dingo jų šim
tai, tūkstančiai. Užtat kiti, nenorėdami 
sulaukti tokio likimo, neria į miškus, 
padidindami tenykštės partizanų armi
jos eiles . . .” Ar begali būti gražesnis 
atsiliepimas apie mūsų tautiečius už 
šio paties» viską savo akim!.s mačiusio 
ir patyrusio vok. autoriaus žodžius? 
Deja, tikrovė Rytų Prūsuose dar dau
giau sunkėjo. Vienas vokietis šoferis 
rugpjūčio 14 d. papasakojo, kad daug 
Rytprūsių miškų buvo išdeginta, tarp 
jų ir tie, kuriuose laikėsi briedžiai. 
Visur esą pilna nepalaidotų vokiečių 
karių lavonų.

Apie sovietų civilizuotu m ą pasako
jama daug istorijų, bet ir tikrų dalykų, 
štai rusas “nudžiovė” budininką. Tačiau 
netoli reklamų lentos laikrodis pradėjo 
netikėtai skambinti. . Raudonarmietis 
trenkė jį į žemę, šoko už lentos, kad 
“sprogdamas” jo neužmuštų ir turėtų 
kur prisidengti, o “priešą laimingai 

effct a final break with the Vatican.
FORMER MINISTER OF 

GREAT BRITAIN ON 
LITHUANIA

In 1927 I was transferred from Turin 
to Kaunas.

I had known Kaunas in Tsarist 
days, when it was called Kovno. Then 
it was a small? obscure Russian garri
son town, largely inhabited by Jews and 
the families of the officers of the Rus
sian garrison. In the country the largo 
estates were owned by Russian and Po
lish nobility, the latter predominating.

Under the Tsarist regime the terri
tory which, after the 1914-18 war, was 
to become the Republic of Lithuania 
was far.more backward than either of 
the other two Baltic States, Latvia and 
Estonia. The usual reply that one got 
to enquiries as to the cause of this state 
of ffairs was that in Latvia and Estonia 
the landed aristocracy, who were of 
Germano-Swedish origin, were much 
more progressive than their Russian and 
Polish counterparts in Lituania, and 
their rural economy much more ad
vanced in consequence. The Lithuanians, 
therefore, inherited a much poorer 
legacy than their Baltic neighbours, 
when in 1918, having cleared their coun
try of Russian and German troops, they 
obtained from the powers-that-be at 
Versaillees recognition of their indepen
dence as a Republic.

When I arrived at Kaunas in 1927, 
the Lithuanians had already succeeded 
in bringing about drastic changes in 
their country in almost every walk of 
life. Indeed, they and their little neigh
bours the Latvians and Estonians were 
vivid examples of what persecuted races 
can do when once they succeed in get
ting rid of the yoke of their foreign 
oppressors.

In the indomitable courage and enter
prise which the Lithuanians displayed 
in rebuilding their country they were, 
perhaps, inspired by an historic back
ground almost unique amongst the 
smaller countries which derived their 
new independence from the Versailles 
Traty of 1918. Inded, their history goes 
back many centuries. They were first 
heard of in the days of Chaucer, who 
referred to them in his Canterbury 
Tales. Next, Kluchevsky, the great 
Russian historian, tells us that after 
the Tartar invasion (1240) “there arose 
in close proximity to Western Russia 
the Principality of Lithuania, which 
during the next century and a half, 
acquired an ever-increasing ascendancy 
over the desolate and disunited Russian 
principalities to which it was a neigh
bour”. The important role that Lithu
ania played in stemming the tide of the 
Tartar hordes against Russia, is also 
fully appreciated by Kluchevsky. . . .

Indeed, Kluchevsky’s three-volume 
“History of Russia abounds with refer
ences to Lithuania, which clearly illus
trate the importance that that country 
played in Eastern Europe from the end 
of the fourteenth century and onwards. 
Lithuania has also been of great interest 
to philologists, the Lithuanian language 
being one of the oldest in Europe 
amongst the Indo-European group and 
the nearest akin to Sanskrit. It has 
not, as many people seem to believe, any 
connection with the Slavonic group (ex

įveikė” 20 savo automatų šūvių. . . . 
Kitam rusui kartą sugedo laikrodis. At
nešė jį pas laikrodininką — ir tas paža
dėjo po 8 dienų pataisyti. Vos rusas 
išėjo, laikrodininkas jį užvedė, nes buvo 
paprasčiausiai sustojęs, ir po 8 d. paėmė 
uždarbį — 50 rublių. Ir abu buvo pa
tenkinti: vienas — kad eina laikrodis, 
kitas — kad tiek uždirbo. Berlyne rusai 
netikėtai “surado”, kad tam tikrą vieta 
labai tinka plauti buvėms. Bet netikėtai 
vienas iš jų patraukė rankeną, ir bulvės 
dingo. Tada griebė už garklės šeimi
ninką, kad įtaisė tokį velnišką instru 
mentą, kuris “padarė capcerap jų bul
vėms”. Jei ir toliau toji “capcerap ma
šina taip elgsis”, tai jie, — grasino, — 

■atsiims “pavogtas bulves” iš jo rūsies. 
. . . Užtat rusai ir kultūringiausi, ir 
geriausi pasauly išradėjai, kaip giriasi 
jų spauda. . . .

1947 mė rugsėjo 27 d. autorius rašo 
sutikę vieną “mokslininką”, kuris ėmė 
įrodinėti' jog “Rytų Prūsai iš seno — 
slavų žemė”. Kaip nesugriaunamą įro
dymą jis pateikė faktą, jog Dancigą dar 
1905 m. valdė rusai. Kai “mokslinin
kas” tik nusišypsojo ir atkirto: “Istori
jos knygos rašomos taip, kaip to reikia 
valstybei jos propagandai. Mūsų istori
jos knygo rašo 1905, jūsų rašo kitaip 
— taip, kaip jums geriausiai išeina”. . . 
Be abejo tokiais argumentais oponentai 
tiesiog “nuginkluojami vietoje”. . . . 

cept in so far as they both derive from 
the Indo-European family). It has been 
little influenced by Russian in spite of 
a century and a quarter of Russian 
occupation of the country.

To have been a diplomatic represen
tative in a small country which was re
building its national life from scratch, 
as it were, was an experience of absorb
ing interest. ’ This was especially thp 
case with Lithuania.
i Although a small country, Lithuania 
was of 4jjterest politically. In the first 
place it was interesting as a pivotal 
point for observing the development of 
events in Russia and Germany (East 
Prussia); secondly, Lithuania had inter
national problems with Poland and Ger
many, at Vilna and Memel respectively; 
and thirdly, Lithuania and her two 
Baltic sister States looked to the West 
for political inspiration and leadership, 
their foreign policy being based on the 
collective security of the League of Na
tions. Russia, much to everybody’s re
lief, came very little into the picture in 
those days, except in so far as music 
and art were concerned.

During my )on£ years of residence at 
Kaunas I was to witness an extraor
dinary transformation in the economic 
and cultural development of the coun
try. In the short span of a few years, 
Kaunas and other towns trebled their 
populations, whilst houses and factories 
sprang up with mushroom-rapidity. The 
Lithuanians spent three-quarters of a 
millbn pounds on the development of 
their port at Klaipeda (Memel), which 
enabled them to develop a relatively im
portant foreign trade, mainly with the 
West.

Under the legislation of the new Re
public the large landed estates were 
brokn up and agrarian rforms were 
introduced which resulted in the creation 
of 45,000 new farms. In 1940, when the 
country was again occupied by Russia, 
there weer no less than 250,000 small 
farmers on the land, their production 
being handled by National co-operativė 
societies in which they were all finan
cially interested.

In the domain of public instruction, 
education became compulsory, school 
attendance increasing in 1939 by seven 
timese by comparison with Tsarist days, 
whilst, as regards the printed Lithuanian 
word—which was entirely prohibited 
under the Tsarist regime—there were 
no less than 177 periodical publications 
with an aggregate circulation running 
into hundreds of thousands.

In the cultural field the Lithuanians 
encouraged the development of both 
literature and music. One of their best 
modern poets (Mitskivitch, an earlier 
poet, was a sore Polish-Lithuanian sub
ject; he lived at Kaunas and wrote in 
Polish) was M. Baltrushaitis, Lithu
anian Minister at Moscow (a great 
friend of Britain), who wrote poetry 
equally well in three most difficult lan
guages—Russian, Polish and Lithu
anian.

In music the Lithuanians had several 
composers of front rank importance in 
that very musical part of Europe. They 
included M. K. Churlonis (a contempo
rary of Scriabine’s) who both painted 

, and composed; Shimkus, who in his com
positions exploited to the full the rich 
resources of Lithuanian folklore; and

Per 1947 m. Kalėdas Kaliningrade 
(Karaliaučiuj) beliko tik 12 ar ,15.000 
vokiečių. Tikro skaičiaus nieks nežinojo. 
Per 33 mėnesius, pasirodo, žuvo apie 
80.000 civilių.

Geležinė uždanga yra pasaulio išgel
bėjimas, sako autorius. Rusai karo bijo 
ne mažiau už mus. Rusams visai aišku, 
kokie kritiški yra So v. Sąjungos ir Ame
rikos santykai. Leidžiamos paskalos, 
kad Vakaruose mobilizuojama milži
niška kariuomenė, kad Vakarai pla
nuoja kirsti Sovietams lemiamą smūgį. 
O ko prišnekama apie atominę bombą— 
sako autorius. — Ir kas nenori iš ten 
patekti į Vakarus. . . .

Ir tai buvo ne tik 1947 m.: taip yra 
ir dabar, šios savaitės vokiečių spauda 
daug rašo apie Sovietų planus įvesti 
Rytų zonoj reguliarią kariuomenę, kol 
kas iš yad. “milicijos1” oficialiai parve
damą į’i karinius dalinius ir bent šiuo 
metu telkiamą dar iš “savanorių”. Ta
čiau dėl to įtampa Vokietijoje auga. 
Nors pats Adenaueris yra pažymėjęs, 
kad “jam sujungta Vokietija su social
demokratų vyriausybe yra brangesnė 
negu Vak. Vokietija su CDU-CSU”, ta
čiau jis vis tiek svarbesnių vertybių, 
kaip krašto laisvės, sakosi nepaaukosiąs 
jokiems tuštiems propagandiniams šū
kiams, nors tie Sovietų žygiai Rytų 
zonoje, kitų tikinimu, ir reikštų neofi
cialią mobilizacijos pradžią.

Karnavicius, a pupil of Rimsky-Korsa
koff. . . . Theh Lithuanians produced 
several national operas during their 
short-lived 1918-40 independence.

Life at Kaunas was very pleasant. It 
had all the amenities of the town and 
the country . . . There was an excellent 
opera and ballet and social events were 
endlss. It was a small community in 
which on knew everybody. We were all 
on good terms.

Our happy and congenial existence at 
Kaunas continued until 1938 when the 
Poles sent the Lithuanians an ultimatim 
(nearly causing thę^premature outbreak 
of a European war) demanding the 
opening of frontiers and the resumption 
of diplomatic relations. The calm that 
followed was only a short respite before 
the second world war, which broke out 
when Hitler attacked Poland a year 
later.

I was at my post at Kaunas when the 
second world war “to make the world 
safe for democracy” broke out. It was 
clear that if both Russia and Germany 
became involved the- Baltic. Statees could 
not survive.

During the decade before the second 
world war, Russia had been, relatively 
inactive in the international political 
field — the bear was experiencing a 
long process of hibernation—but Ger
man aggression in 1939 brought home 
to the Lithuanians, Latvians and Esto
nians, with disquieting suddenneess, the 
fact that by having pursued the policy 
of collective security—it is true they 
had no other course open to them— 
they had been backing the wrong horse. 
They had won their liberty, after the 
first world war, thanks to the efforts 
of the victorious powers (mainly 
France, Great Britain and America); 
they were now to lose it, thanks to the 
errors of these victors’ ways, particu
larly to the inability of the League of 
Nations to set up machinery for the 
creation of an internation armed force 
with which to implement League reso
lutions and preserve the peace.

FoFr twnty years the Baltic States 
had existed as prosperous, 'and in the 
main democratic, States (their economy 
was largely based on co-operative socie- 
tiese); and although bordering on Com
munist Russia they had only a slight 
trace of Communis min their midst. In 
Lithuania the number of commui^sts 
was less than a thousand in ah aggre
gate population of over two millions.

In the spring of 1939 Lithuania, 
Latvia and Estonia were requested by 
the Soviet Government to permit the 
garrisoning on their territories of units 
of the Red Army. This request was 
accompanied by the Soviet Government’s 
guarantee of non-intervention in the 
domestic affairs of the countries con
cerned, a condition the Russians res
pected for a year. A year later, how"- 
ever, there, was a drastic change for 
the worse with the arrival at Kaunas, 
Riga and Tallin, of the Russian civil 
administration headed by the N.K.V.D., 
or Russian security police, who set up 
puppet Governments. This minority 
administration they foisted on the un
happy populations of these small States, 
a flagrant violation of pledges given by 
Russia in international instruments 
upon which the ink had hardly had time 
to dry.
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tis reikalų vedėjus be visuotinio susirin
kimo pritarimo iš anksto! šitas klausi
mas šiai temai nėra esminis. Jį paliečiu 
todėl, kad „Mūsų Pastogėje,, p. Rimas 
suponavo Melbuorno Apyl. Valdybos sau 
vavališkumą dėl jos nutarimo samdytis 
reikalų vedėją.

Visuotinis susirinkimas yra vyriau
sias bendruomenės reikalų apsprendėjas 
Jis yra vyriausias savo valdomų organų 
kontrolirius. Savaime suprantamas klau 
Simas, kad visuotinas susirinkimas ne
gali visur ir visada prisistatyti. Yra val
dybos. Bendruomenės interesas turėti 
valdybą, kuria galima pasitikėti, o val
dybos interesas tokio pasitikėjimo ver
tai. Bendruomenės turi progos ir gali
mybių valdybos veiksmus kontroliuti ir 
reikalui esant juos panaikinti. Samdytis 
reikalų vedėją nutarimas nėra privalo
mas ir neatšaukiamo pobūdžio. Bendruo 
menė rado, kad tas reikalas dabar jai 
nenaudingas. Ji balsų dauguma visuot* 
susirinkime šį nutarimą panaikino. Val
dybos yra kompetentingos daryti tokius 
nutarimus, kaip jos kompetentingos da
ryti kitokius išmokėjimus bendruomenės 
vardu, tik bendruomenė gali. užgirti, ar 
pasakyti veto. Galima kalbėti ir kriti
kuoti gerai ar ne, tikslingai ar netiks
lingai valdyba pasielgė, bet ne savavali
škai t.y. ne savo kompetencijos ribose.

VAITIEKUJ-! KISKUNAS.
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Objentyvi kritika organizaciniame 
darbe ne tik reikalinga, bet ir būtina, 
nes be jos ir pats veiklos progresas 
vėžio žingsniu vilktųsi. Bet ne visi 
m ūsų vadovaują, veiksniai objektyviai 
kritikai pripažysta, tie veiksniai, kuriais 
visa bendruomenė pasitikėjo ir kurių 
atrama yra pati bendruomenė.

“Britanijos Lietuvis" Nr. 21 straips
nyje “Kritikams" teisingai pasako: 
Jeigu mes nurodome negerovees VLIKc 
(ką ir pats VLIKas pripažysta) ir sie
kiame tuos negerumus pašalinti, tai da
rome norėdami VLIKui gero, gi teisės 
konstruktyviai kritikuoti kitus, rūpintis 
mūsų vadovaujančių organu veiksnių 
veikla ir sutarimu niekas ii mūsų negali 
atimti". Tie patys žodžiai ir mintys 
tinka ir mūsų vadovaujantiems veik
sniams Australijoje. Mees paskiri ben
druomenės nariai, jei renkame, prita
riame ir remiame mūsų vadovaujančius 
veiksnius, tai mes turime ir teises juos 
konstruktyviai kritikuoti, o nepasikliauti 
ju vadizmu.

“Mūsų Pastogės" nr. 167 iškėliau 
straipsnyje “Užkulisiniai sauvaliavimai" 
Melbourne Apylinkės Valdybos neleis
tiną pasielgimą mokėti vienam iš vady
bos narių, einančiam valdybos reikalų 
vedėjo pareigas savaitinį atlyginimą 
sumoje 6 svarai. Neleistinas pasielgia
mas todėl, kad valdyba, be visuotinio 
susirinkimo, pasielgė savavališkai. Tai 
iškeldamas nenuplėšiau vaidybos šlovės 
ir nenuncigiau jos darbų bendruomenei. 
Po to pyko pora visuotinų susirinkimų 
ir abu susirinkimai reikalų vedėjo etatui 
nepritarė ir juos panaikino. Tai buvo 
bendruomenės pritarimas straipsniui 
“Užkulisiniai Sauvaliavimai ” Antra
jame birželio mėn. 1d. susirinkime, iš 
valdybos pusės buvo pareikšta, kad toli- 
miasni valdybos darini bus nesėkmingi, 
valdyba atsistatydina, o laikraščio kore
spondentas, kuriam rūpi tik lietuviški 
reikalai, buvo apsauk:as. Tenka tik 
paklausti, kodėl vaidyba iškilus algos 
mokėjimui, taip staigiai nutarė atsista
tydinti, jei ii teisėtai elgėsi? Ir kur 
pačios valdybos pasiteisinimo argumen
tai? Jokiu rimtų argumentų neteko iš
girsti ne tik iš valdybos, bet ir iš vieno 
kito solidarizuojančio asmens. Vienas iš 

—jų pritarė, mokėti—reik, vedėjui atly
ginimą motyvuodamas, kad ir vysk. Va
lančius savu “daraktoriams" mokėjęs 
atlyginimą. Kiek šitas argumentas 
svarus — tepalygina skaitytojai Visi 
šitie argumentai neroda pritarimo susi
rinkime, nežiūrint, kad šitie ginčai užsi
tęsė net keletą valandų, neišrinkus net 
naujos valdybos. Naujosios valdybos 
rinkimai nutarta pravesti už dviejų 
savaičių.

Sį nemalonų, bet svarbų reikalu 
turėtų išspręsti atatinkami bendruo
menės oęganai taip, kad bendruomenės 
narių tarpe išnyktų abuojumas lietu
viškam ir organizaciniam darbui.

J. Rimas.

'VALDYBOS NARYS AR
REIKALU VEDĖJAS

Šių metų gegužės mėn. 21d. "Mūsų Pa 
stogėje” patalpintas J. Rimo straipsne
lis "Užkulisiniai sauvaliavimai” iškelia 
mūsų bendruomenei aktualų klausimą. 
Pagal autorių Melbourne Lietuvių Ben
druomenės Valdyba sauvaliavo nutarda
ma, (savame ratelyje) samdytis reika
lų vedėją mokant jam 6 svarus savaiti
nio atlyginimo. Toliau jis nurodo, kad 
gegužės 11d. visuotinis susirinkimas bal 
sų dauguma atmetė šį savavališką nuta
rimą - mokėti atlyginimą už organizaci
nį darbą (gal visuomeninį, nes organiza
cijų esama su įvairias tikslais net ir 
biznio V.K.)

Iš šių straipsnely (gal korespondenci
joje V.K.) suponuotų dviejų tezių nega
lima pasidaryti jokios išvados, nes, jei 
organizacinis, astseit visuomeninis dar
bas yra neapmokamas, tai nei valdyba, 
nei visuotinis suotinis susirinkimas ne
gali to principo laužyti, gi minėtas susi
rinkimas BALSU DAUGUMA atmetė 
nutarimą mokėti už visuomeninį darbą. 
Vadinasi galėjo ir neatmesti, jegu dau
guma būtų pasisakiusi kitaip.

Jeigu tokios rimtos Valdybos kaip 
Melboumo daro ‘klaidas principiniuose 
reikaluose, tai klausimą verta plačiau 
išdiskutuoti, nustatant, kur ištikrųjų 
yra klaida, kad ateityje ne tik Melbour
ne, bet ir kitos bendruomenės valdybos 
(gal ir visuotiniai susirinkimai) tų klai
dų nekartotų.

P.Rimo minėtame straipsnely informs 
rija yra nepilna, todėl ir jo sakytos te
zės viena kitai pratarau ja. Iš tiesų, Mel 
bourno bendr. valdyba nutarė samdytis 
reikalų vedėją iš valdybos narių tarpo. 
Samdėsi, mokėjo atlyginimą. Tasai vai
dijas. Nagrinėjant šį klausimą manau 
dybos narys buvo drauge ir reikalų ve- 
tikslinga jį būtų išspecializuoti šitaip: 
1. Ar valdybos nariai gali būti samdo
mais su nuolatiniu atlyginimu reikalų 
vedėjais. 2. Ar reikalų vedėjo darbas y- 
ra visuomeninis tiesiogine prasme ir ar 
gali būti apmokamas iš bendruomenės 
kasos. 3. Ar bendruomenės valdyba gali 
samdytis reikalų vedėjus be visuotinio 
susirinkimo pritarimo iŠ anksto.

I pirmo klausimo (ar valdybos nariai 
gali gauti nuolatinį atlyginimą kad ir

reikalų vedėjo titulu iš bendruomenės 
kasos už darbą) sprendimą vienaip ar 
kitaip aliuzijos gali atsirasti iš: a‘) teo- 
riatinio mūsų bendruomenės pobūdžio 
supratimo ar apsprendimo ir b) iš prak
tinio būtinumo ar galimybių. Ar Uu- 
dieninė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
yra buvusios Lietuvių Tremtinių Ben
druomenės pratęsimas ir išplėtimas, ap
jungiant visus pasaulio lietuvius, ar ji 
yra atskira konstitucija įsisteigusi naja 
organizacija, šis klausimas praktiškai 
neturi reikšmės. Tik palyginimo vieno 
su antra nesunku yra suprasti, kad pir
moji turėjo daugiau savivaldybinį cha
rakterį identišką mūsų valščių savivaldy 
bėras, o pastarojoje šitas savivaldybinis 
momentas yra abstelbtas. Anoje organi
zacijoje vyravo būdingas imperatyvinis 
momentas paremtas a) operacinių val
džių pripažinimu, parama, suteikiant 
jai plačios galios savo tautinės grupės 
administraciniuose ar kituose reikaluose 
b) galimybė tautinių grupių atstovy
bėms tarpininkauti emigracijos reikaluo
se ir c) savišalpos funkcijomis.

Neneigdamas mūsų tautiečių sąmonin 
gurno, kuris visada bus ir buvo lemian
čiu faktoriumi bendruomenės klestėjimui 
drįsčiau teigti, kad ankščiau suminėtų 
momentų pakako ir mažiau susipratu- 
srems apjungti ir sudrausminti.

Pasaulinės Lietuvių Bendruomenės ad 
ministracija remiama daugiau autori- 

' teto galia. Tremtinių organizacijoje or
ganizacijoje sudrausminimas buvo įma
nomas iš viršaus, čia sudrausminimas 
bazuojammas ant kiekvieno individo at
skirai ir visų bendrai valios, nord ir nuo
taikos paklusti, suaidrausminti, mūsų 
organizaciją tęsti ir tobulinti ar leisti 
jai sunykti. Ten galėjai veikti įsakymais 
o čia kvietimu, prašymu sąmoningumu 
ir pavyždžiu. Anoje organizacijoje vai
dybų narių funkcijos buvo platesnės, 
nes reikėjo dar tvarkyti ir ginti savo 
tautiečių reikalus įvairiose įstaigose ir 
įvairiuose posėdžiuose, čia jos apsiribo- 

i je tiksiu išlaikyti tautinę sąmonę, kelti 
tautini kultūrą ir neleisti sunykti mūsų 
tautiniam charakteriui.

Anoje organizacijoje jei ne visi, tai 
kai kurie valdybų nariai buvo apmokami 
okupacinių ar vietinių įstaigų, o kai kur 
ir vietinių bendruomenių kasų už jų dar
bą. čia prie dabartinės situacijos dar nė 
ra būtino reikalo pavirsti bendruomenės 
tarnautoju. Jeigu ten valdybų funkci- 

t jos- nurotaikrmos garbės funkcijoiuifr 
tai čia jos yra žymiai platesnės prasmės 

■ tautiniai visuomenei.
Ar visuomenininkas negali būti apmo- 

I karnas už jo visuomeninį darbą! Ar tas 
apmokėjimo momentas jau palaidoja 
visuomenininko autoritetą! Ir samdytas 
karys jeigu jis narsiai gina savo kraštą 
užsipelno pagarbos, tiktai gražiasnė au
reolė puošia savanorio nr partizano gal
vą, negu samdinio...
Manyčiau, kad ir Lietuvoje bent didžių

jų ideologinių organizacijų centro parei
gūnai buvo apmokami. "Bet ten buvo skir 
t ūmas. Tenai tos gajosios organizacijos 
buvo kaip motinos, kurias rėmė jų vai
kai. o jos reikale savo vaikus. Mūsiškė 
yra tik augąs kūdikis, kuriam mes visi 
privalome padėti J>et ne jį apiplėšti 
Todėl tokie precedentai, koiu titulu jie 
yra padaryti šiandien yra per ankstyvi. 
Jų praktikavimas turi neabejotinai gria
unančios reikšmės, nes: a) mokant atly
ginimą valdybos nariams iškyla reikalas 
mokėti kiekvienam už atliktus patarna
vimus pagal paaukotą tam darbui laika 
ir kvalifikacijas. Kuriuo gi pagrindu vai 
dyba gali versti kitus veltui dirbti, jeigu 
jinai nedirba iš pasiaukojimo, b) mokant 
atlyginimą vienam kuriam valdybos na
riu kiti palieka abejingi pagal žinomą 
principą: tu gavai, tai tu ir dirbk. Vie
nam atdirbti už visus yra ne tik per di
delis darbas, bet ir netikslinga. Bendruo 
menės interesas, kad visi dirbtų kiek ga
li. c) apmokant valdybos narį nors ir 
reikalų vedėjo titulu, išnyksta jo garbės 
funkcija, nes tada neatskirsime, kuris 
jo veiksmas atliktas iš pasišventimo—kai 
valdybos nario ir už kurį jis gauna atiy- 
ginimą—kai reikalų vedėjas, d)kai vai
dyba nutaria mokėti savo nariui atly
ginimą iš bendruomenės kasos sudaro į- 
spūdį, kad nori pats save apmokėti sve
timais pinigais. To įspūdžio nėra, kai 
valdyba nutaria mokėti pašaliniui.
Išvada: valdybos nariai, ypač tie. kurie 
dėl savo pareigų turi organizacinį’gyve
nimą gyvinti Ir skatinti tolei, kolei jie 
tas pareigas eina NEPRIVALO GAU
TI NUOLATINIO ATLYGINIMO IS 
BENDRUOMENES KASOS UZ SAVO 
DARBA, NEŽIŪRINT KOKIU TITU
LU TAI BUTU GAUNAMA. Tuo metu 
kai Pasaulinė Lietuvių Bendruomenė yra 
silpnajcad negali apmokėti tiems, kurie 
jai dirba, nei valdybos, nei visuotiniai 
susirinkimai negali šito principo laužyti.

šis reikalas išeina plačiau negu ku
rios nors vienos bendruomenės apylinkės 
reikalas. Tada, kai Lietuvių Bendruome
nė ekonomiškai bus tiek pajėgi, kad su
gebės mokėti kiekvienam už jo patarna
vimą ir nuo to kultūrinis ir ekonominis 
jos gyvenimas kiltų, tai lai moka vi
siems.

Tad ką valdybos turi daryti, kai dar
bo yra per daug, o valdybos narių skai
čius ribotas ir nepajėgia viso darbo kaip 
reikiant atlikti! Tokiu atvėju vaidybos 
gali kviestis talkininkus iš bendruome
nės narių tarpo. Iki šiolei valdybos ne
turėjo didelio vargo Nuorganizuoti talki
ninkus kur reikėdavo. (? Red.). Bendruo-

■ i i nuli i", u. .Hiiiejimą;
Šeštadieni t.y. birželio 14d. 12 vai. vai 

niko uždėjimas Sydney miesto centre, 
prie žnvusių karių paminklo, Martin Pi. 
(prieš centrinį paštą). Vainikas bendras 
visų baltų tautų. Kaspinai su .atatinka
mais -Tašais kiekvienos tautos atskirai. 
Prie vainiko uždėjimo dalyvauja Baltų 
tautų visuomenė. Baltų tautų Komitetas 
ir kiekvienos tautybės komitetai bei estų 
mišrus choras ir t.t.

Tą pačią dieną 8 vai. vakaro minėji
mas—koncertas Sydney Assambly Hali 
prie Vynyard gel. stoties iš York štr. pu 
sės. Koncerte dalyvauja visų Baltų tau
tybių meninės pajėgos .

Birželio mėn. 15 d. (sekmadienį) 
11,45 vai. gedulingos pamaldos Camper
dawn parapijas bažnyčioje visiems lie
tuviams. Po pamaldų (ten pat salėje) 
pritaikinta tema paskaita. Ryta 7,45 v. 
ir vakare 5-5.30 vai. radio valandėlė. 
Radio stotis 2.B.L. transliuos plokštelių 
muziką.

Be to pranešama, kad ryšium au Bir
želio 14 d. minėjimu Baltų tautų Komi
tetas atspaudino daug knygelių „The 
Tragedy of Baltic States,, Spausdinimo 
išlaidoms padengti už knygelę Imama 
6 penai. Numatoma pradėti platinti š-m- 
birželio mėn. 8d. Pageidaujama, kad tos 
knygelės būtų platinamos ir rimtesnių 
australų tarpe.

A.L.B.Sydnejr Apyl, Vaidyba.

ir kiekvienas kitam darbut O jeigu ir 
talkininkų nebūtų galima gauti, tada 
valdybos galėtų samdytis reikalų' vedė
jus, mokant jiems teisėtus atlyginijnus, 
bet tik ne iš pačios valdybos na n y tarpo 
Samdomas pašalinu yra ne valdybos na
rys, bet tarnautojas ir daugiau nieko. 
Jis turi pareigą dirbti valdybos paves
tą jam darbą už tam tikrą atlyginimą. 
Jis kiipo techniškas darbininkas nėra 
visuomenininkas tiesiogine prasme, nes 
nedalyauja organizacijos planų vykdy
me ar jos reikalų apsprendime. Jam ne
rūpi kaip bendruomenės reikalai bus ap
spręsti, nes juos apsprendžia valdyba ar 
visuotiniai susirinkimai. Atatinkamose 
apybrėžose reikalų vedėjas galėtų būti 
net ir lietuvių bendruomenei nepriklau
są asmens, čia aš tos minties neperšu, 
bet imu kaip palyginimą.

Ar bendruomenės valdybos gali samdy 
(nukelta j 3 pusi.)

I IŠKILMINGA DEVO 
KŪNO PROCESIJA 

MANLY
Vykstame ateinantį sekmadieni 15d. 

birželio iŠ Camperdown po pamaldų ir 
po paskaitos apie 1 vai. specialiu auto
busu (apie 70 asmenų). Procecija prasi
dės punktualiai 2.45 vai. Po proceed jos 
tas pats auto parveš apie 4-3o vai. atgtl 
iš Manly College. Kelionė ten ir atgal 
autobusu kainuoja 4 šilingai.
Šioj didžiulėje eisenoje mus ženklins 
graži nauja specialiai pagaminta reli
giniai tautinė vėliava su įrašu: „The Li
thuanians in Sydney,, , o mus išskirs iš 
visų tarpo mūsų puošnūs tautiniai rū
bai. Todėl pirmiausia kviečiami visi su 
tautiniais rūbais - sportininkai ir tauti
niu šokių grupė - ypač su tautiniais rū
bais mergaitės ir meterys, nes pagal au
stralu paprotį! moterys neleidžiamos 
be uniformos ar tautinių rūbu eiti šioje
nrocecijoje, o turi palikti tik dalyvaujan 
čių šioje nmcecijeje publikos eilėse. K vie 
civiliai tik pageidaujama su juodu arba 
čiami ir vyrai su tautiniais rūbais, ar
ba kurie jų neturi gali dalyvauti ir 
tamsiu kostimu.

Suprantu tuos sunkumus ir vargą, bet 
aš prašau jus visus tos aukos, nes jos 
reikalauja mūsų Dievas ir tėvynė - -mes 
kur tik galime turime išeiti iš pogrin
džių ir zokristijų ir rodyti visiems, kad ; 
esame sūnūs ir dukros tos didvyrių že
mės, kuri dabar veda žūtbūtinę kovą už į 
laisve ir tikėjimą. Šioj procecijoie yra Į 
nažadėję dalyvauti ir Cowros stovyklos: 
lietuviai su savo vėliava.

kun. P. Butkus.

MALONUS SKAITYTOJAI NORl- 
ME PRIMINTI. KAD REIKIA PRA
TĘSTI PRENUMERATA. PRAŠOME* 
TAI PADARYTI ARTIMIAUSIU LAI-Į 
KU BE ATSKIRO PRANEŠIMO. NES 
TOKIU ATVEJU SUSITRUGDYS LAI 
KRASCIO SIUNTINEJI MAS

Pakeičiau gyvenamą vietą nuo 
š.m. biržėlio mėn 9d. mano namų įdresas 
Sydney yra šis: Rcv. P. Butkus, Chris
tian Brothers Monastery, The Boirie- 
varde, Lewishen, N.S.W.; telefonas: 
LM1297.

Kun. P. Butkus.

SKUBIAI IEŠKOMAS
Šeima be vaikų skubiai ieško kamba

rio su baldais ir naudojimuisi virtuve 
Sydnėjuje arba artimuose prior. šiuose 
Rašyti Mūsų Pastogei

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas p. PETRAITIS. 1936 m. 

baigta Aukšt. Technikos Mokyklą. Elek- 
tro-tochnikos skyrių Rašyti „Mūsų Pas
togės adresu.

RADIJO PATAISOS
Priim. šeštai, ir sekmad. nuo 2-6 vaL 

Tautiečiams nuolaida. Lempų tikrinimas 
veltui. 94 Louis st. Merrylands.

DĖMESIO
EFG ENGLISH & FOREIGN 

BOOKSHOP
Sydney: 28 MARTIN PLACE (ground 

floor).
Brisbane: AMP LANE (off Edward 

Street).
MES TURIME DIDELI PASIRRIN- 

VOKIŠKŲ. RUSIŠKŲ^ PRANCrfZrSKV 
ir kitomis kalbomis

KNYGŲ BEI ŽURNALŲ 
Reikalaukite Katalogų Prisiusime

DĖMESIO TAUTIEČIAI RETA PROGA
DEL PATALPŲ REMONTO IŠPARDAVIMAS ŽEMIAU SAVIKAINOS.

J. T. TOOHEY & SON
372 SOUTH TERRACE, BANKSTOWN

čia Jūs rasite didžiausią pasirinkimą geriausios kokybės medžiagų: drabužiams, 
patalinei, baldams, namų dekoracijai ir pan. Kainos pigesnės negu kitose Syd
nėjaus krautuvėse. Jums prekių pasirinkime maloniai patarnaus Jūsų tautietė 
Lena Makausko* — UY1430.

Prekas ir patarnavimas Jūsų neapvils. Pasinaudokite proga.

STATYKITES SAVO NUOSAVUS NAMUS
w f

Skubus ir tikras patarnavimas naujiems australams yra prieinamas pas 
mus. Patarimai ir nurodymai visais namų statymo reikalais duodami nemokamai.

RAŠYKITE AR SKAMBINKITEF. MURPHY, TIMBER MERCHANT
23 TAVISTOCK ROAD, FLEMINGTON, N.S.W. Telef.: UM 6476

Vertėjas vokiečių kalboje yra kiekvienu metu vietoje jūsų patarnavimui.

DĖMESIO, PONIOS IR PONAI!
Jei jūs norite gauti skanių valgių, kreipkitės į europietiškų skanėstų par

ti uoto vę: __ .
Netoli Sydnėjaus centrinės stoties, kerta 203 HAY STREET, kuri yra netoli 

Pitt St.

Stan Slavik
Šioje parduotuvėje galima gauti: juodos ir pikliavotos ruginės duonos, rūg

ščių kopūstų ir agurkų, visokių rūšių silkių, rūkyto kumpio, šoninės (rūkytos ir 
virtos), įvairiausių rūšių dešrų, ryžių, vanilijos lazdelių (1 lazdėle—3 penai), 
aguonų, chalvos, šafrano, pipirų, grikinių kruopų ir kitų įvairiausių skanėstų.

Krautuvėje susikalbama beveik visomis Europos kalbomis.

Geriausi gėralų ir maisto reikmenų krautuvė kur galima gauti _
VYNAI, SPIRITAI, LIKIERIAI. SKANĖSTAI: MAKARONAI, SŪRIAI 

ALYVOS ALIEJUS 
gaunami pasM. FIORELLI Pty. Ltd.

(specialistai europietiško maisto)
106-118 Commonwealth Street, Sydney

Netoli nuo Centralinės stoties.----------------. Telf- M4243 ir MA4542
Pristatoma mieste ir prlemesčiuose, taip pat ir tolimesnėse uzmescio gete- 

žlnkelio stotyse.

Printwi by “Mintia” Pty.Lt/L. Fredbert~SL, Leichhardt, Sydney, N.S.W. teg. 
WB1758, for the Publisher, Anthony Bauze, 8 Lambert Rd., Bardwell Park, 
Sydney, NJS.W.

Redaktorius Br. Zumeris, laiškai adresuojami: Bex 4583, G.P.O. Sydney.
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