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DUOKIM VAIKAMS
NORS TAI
PASKAITYTI

Daugumas lietuviškųjų savait
galio mokyklų vedėjų ir mokytojų 
nusiskundžia ir net tiesioginiu ar 
netiesioginiu keliu puola Krašto 
Valdybos kultūros ir švietimo 
vadovą, prašydami kaip nors parū
pinti atitinkamų mokykloms vado
vėlių. Reikalavimas, tiesa, yra 
pagrįstas, tačiau ką toji pati 
KraŠtci Valdyba šiuo reikalu gali 
padėti. Tam reikalui lėšų netu
rime, kad galėtume patys reikia
mus vadovėlius leisti, pagaliau ir 
kituose kraštuose vadovėlių klausi
mas yra ypatingai aktualus, nes 
savo laiku Vokietijoje išleistų kai- 
kurių vadovėlių laidos yra išsibai
gusios, o naujų ligi šiolei niekas 
neparūpina. Ir vis tik reikia ką 
nors daryti, kad klasėje mokinys 
nesėdėtų tuščiomis rankomis ir kad 
jis ir namuose tupėtų ką nors 
lietuviško po ranka.

čia aš norėčiau iškelti vieną 
vargo meto padiktuotą priemonę, 
kuri vargu ar kur nors ligi šiolei 
buvo praktikuojama, tačiau kuri 
šiandieninėmis sąlygomis gali būti 
net labai reali. Savaitgalio moky
klų prasmė mano supratimu ir 
būtų ta, kad mūsų vaikai galėtų į 
savaitę bent porą Valandų pabūti 
lietuviškoje aplinkoje, pasiklausyti 
mokytojo pasakojmų apie Lietuvą 
ir jos praeitį ir pagaliau — kaip 
tiesioginis uždavinys — pramokti 
lietuviškai skaityti bei rašyti, 
šiam pastarajam tikslui yra bū
tina, kad mokinys turėtų iš ko 
skaityti. Neturint tam specialių 
vadovėlių aš siūlyčiau bėdos atve
ju mokyklose įvesti lietuvišką 
vaikų laikraštėlį, konkrečiai kal
bant, "Eglutę” kurios turinys 
yra gana įvairus: tinka ir prade
dantiesiems skaityti, taip pat ir 
paaugliams. Jame vaikai ras ir 
eilėraščių, kuriuos gali mintinai 
išmokti, ir pasakų, ir žinių iš Lie
tuvos krašto bei istorijos. Ją be 
abejo galima panaudoti kaip mok
slo priemonę, šiuo atveju mokyto
jas jau turi už ko užsigriebti, nes 
jis gali užduoti vaikams kaiku- 
riuos dalykus namie pasiskaityti, 
kad jie atėję į pamokas galėtų 
skaitytą dalyką atpasakoti, perra
šyti ir t. t. Tai jau būtų tiek 
mokiniams, tiek ir mokytojams šis 
tas, negu kaip ligi šiolei nieko. 
Kaip laikraštėlį panaudoti kaip 
mokslo priemonę, čia jau būtų 
paties mokytojo kelias ir metodas, 
tačiau tai yra vienas iš šiandien 
prieinamų konkrečių būdų nuveik
ti dabarties sunkumams. Atsimin
kime, iš ko mokėsi ano meto mūsų 
tėvai. Jie nieko kito neturėjo, kaip 
tik lietuvišką maldaknygę, ir vis 
tik ji padarė savo, atlikdama dve
jopą užduotį: ir kaip maldaknygė, 
ir kaip vadovėlis, šiuo atveju 
mano peršama “Eglutė” turi daug 
platesnę ir vaikui įdomesnę skai
tymų skalę. Belieka tik tinkamu 
keliu ją pritaikinti mokyklai.

Nenorėčiau būti klaidingai su
prastas, esą, varau propagandą už 
minimą laikraštėlį “Eglutę”, čia 
ne propagandos reikalas, bet gyve
nimiška būtinybė, kurios mes turė
tume griebtis, nesant kitų išeičių. 
Geriausiai būtų, jeigu klasėje vai
kai turėtų tą patį laikraštėlio 
egzempliorių, kas palengvintų 
mokytojo darbą, bet, sakau,, čia 
jau yra grynai mokytojo reikalas 
ir metodas. Jis pats savo nuo
žiūra parenka tinkamesnius nu
merius ir juos rekomenduoja vai
kams, arba geriausia, jei mokyto
jas, surinkęs iš tėvų pinigus pats

George H. Johnston dienraštyje 
“The Sun” spalio 29 d. praneša iš 
Londono apie hitlerines nuotaikas 
šių dienų Vokietijoje. —

Nedaug tepraėjo laiko nuo 1945 
metų gegužio mėnesio, kai nacių 
Vokietija besąlyginiai kapituliavo 
prieš Alijantus. Tačiau per tą 
laiką ratas suskubo atlikti kone 
pilna apsisukimą.

Aną savaitę Britų zonoje Vo
kietijoje apie 5.000 džiūgaujančių 
vyrų, buvusių Hitlerio Waffen SS 
narių, kojomis trypdami ir šauk
dami, klausėsi buvusio nacių gene
rolo Bernhard Ramcke ugnį- svai
dančios kalbos, kurios metu tasai 
generolas aštriai apšaukė Alijan
tus karo nusikaltėliais.

Šis įvykis, kartu sugretintas su 
išrašymu Kruppui kompensacijos 
čekio ir paleidimu iš kalėjimo 
feldmaršalo Alberto Kesselringo, 
palydėtas jau metų metais nebe
girdėtos tokios kardais barškinimo 
kalbos, labai nustebino ir privertė 
susirūpinti plačiuosius D. Britani
jos gyventojų sluogsnius ir sukėlė 
didelį nerimą Prancūzijoje.

Tačiau tai dar neviskas, kad 
buvę nacių smogikai, kurių dalis 
dar ir dabar tebeavi tuos pačius 
senuosius aulinius batus (daugelis 
iš jų buvo leoncentračijos stovy
klose ir gazo kamerose prižiūrė
tojais), vėl dainuoja Horsto Wes- 
selio dainą bei senąją “Deutsch

Rugsėjo mėnesio 28 dieną viso 
pasaulio lietuviai vienokiu ar kito
kiu būdu atžymėjo didžiojo lietu
vio Mykolo Biržiškos 70 metų am
žiaus sukaktuves, žilos senatvės 
susilaukęs profesorius Mykolas 
Biržiška šiuo metu gyvena Los 
Angeles mieste, kur laikinai yra 
sustojęs po vargana tremties pas
toge, kad apsisaugotų nuo šių 
dienų pasaulio politikos darganų.

Profesorius Mykolas Biržiška 
yra vienas paskutiniųjų Lietuvos 
atgimimo vargų ir kovos mohikanų. 
Jis yra vienas iš pačių pagrindi- 
niausių stulpų, parėmusiu anais 
laikais Lietuvos atgimimo ir nepri
klausomybės atkūrimo rūmą.

Vargu, ar rasime kuriame pa
saulio kampe tokį lietuvį, kuris 
nebūtų gerai įsidėmėjęs Mykolo 
Biržiškos vardą. Tačiau ne kiek
vienas galėtų tiksliau nusakyti, 
kuo buvo ir kuo yra Lietuvai pro
fesorius Mykolas Biržiška. Ne
lengva būtų apibūdinti Mykolo 
Biržiškos vardą ir įgudusiai bei 
daug žinančiai plunksnai.

Rašytojas ir laikraštininkas 
Bronys Raila bene geriausiai ban
do atsakyti į šį klausimą, taip api-

NAUJOJO NACIZMO BANGA VOKIETIJOJE
land, Deutschland ueber alles” 
versiją ar isteriškai klykia 
“Kiaulė Eiseijhoverisl”. Tai nėra 
paprasta, kadį kaip pabrėžia vie
nas Londono laikraštininkas, 
“Fricas vėl lipa į savo aulinius 
batus1’’.

Tikrąjį pavojų, kurį Prancūzija 
ir Anglija jau suprato ir kurį 
Amerika taip pat netrukus, pa
matys, sudaro tai, kad ši nauja 
nacių organizacija grąsina sunai
kinti pačioje pradžioje planuojamą 
Vakarų Europos gynimo koopera
cijos struktūrą.

Kesselringas jau kitą dieną po 
to, kai jis buvo paleistas iš kalė
jimo, pareikalavo, kad būtų su
darytas vokiečių armijos atstatymo 
pavyzdys, kuris prancūzų militari- 
niams planuotojams būtų visiškai 
nepriimtinas.

Ramcke, aštrindamas savo pagie
žos ginklus ant plačiai Europoje 
paplitusių prieš amerikiečius nu
kreiptų jausmų, nesivaržė pareik
šti, kad “tikrieji karo nusikaltė
liai yra tie, kurie numetė atomines 
bombas į Hiroshimą ir Nagasakį”.

Sabotažas ir prievartavimas 
sąlygomis pradeda visur darytis 
naujais Europos pagrindais.

Šitų faktų užnugaryje glūdi 
daugelis skirtingų politinių’’ jėgų, 
kurių pikčiausia yra arogantiškas, 
neužsimaskavęs neonacizmo kili
mas.

Adolfo Hitlerio paveikslai vis 
dažniau ir dažniau šiuo metu pasi
rodo kino teatruose, ant sienų ir 
ant įvairių žurnalų viršelių. Va
karų Vokietijos prezidentas Theo
dore Hcuss net buvo priverstas 
protestuoti prieš šią herojaus gar
binimo bangą. Tačiau tai tebuvo 
tik papustas protesto ženklas.

Kiekvienas laikraščio leidėjas, 
kuris nori padidinti prenumera
torių skaičių Vakarų Vokietijoje, 
šiandieną žino, kad geriausias 
būdas tai pasiekti yra Hitlerį ir 
jo draugus garbinančių straipsnių 
pateikimas skaitytojams.

Tai glūdi šioje trąšioje dirvoje, 
kad naujasis nacizmas auga ir 
plėtojasi. Tačiau iš kitos pusės tai 
paskatina ir tokie įvykiai, kaip 
faktas, kad aną seekmadienį JAV 
armijos Europoje vadas generolas 
Eddy pagal “specialų malonės 
įsaką” paliepė paleisti iš kalėjimo 
Hermaną Geislerį, nuteistą kalėti 
iki gyvos galvos 1947 m. už jo 
žiaurumus Muehldorfo koncentra
cijos stovykloje, kur be kita ko 
buvo mužudyti ir Britų karo lakū
nai belaisviai.

Labai keista, kad visados blai
viai nusiteikęs “Manchester Guard
ian” tiki, kad Vokietijos fašistų 
partijos uždraudimas yra priežas
tim šio stebėtino vėl į aikštę išei
nančio naujojo nacizmo. “Guard
ian” sako: “Politinių partijų už

MYKOLAS BIRŽIŠKA
(70 METŲ AMŽIAUS PAGERBIMO PROGA)

Biržišką, taip pat susiduria su ta 
didele problema, kaip įvertinti ir 
nusakyti sukatuvininko asmenį ir 
jo gyvenimą. Ministeris Balutis 
čia bando surasti gana įdomia 
išeitį, teigdamas, kad Mykolo Bir
žiškos gyvenimą apibūdinti yra 
gana lengva, nes jis gali būti 
nusakytas vienu žodžiu — gar
bingas. Pasak ministerio Balu
čio, net ir sukaktuvininko priešai, 
jeigu jų jis būtų kada turėjęs, 
tokio apibūdinimo nepanorės už
ginčyti.

Mykolas Biržiška priklauso 
ryškiausių Lietuvos asmenybių 
grandinei. Kudirkos — Basanavi
čiaus — Griniaus — Maironio — 
Vaižganto — Smetonos vardų vir
tinė, vainikuojanti Lietuvos atgi
mimo ir nepriklausomybės įsikūni
jimą, neatskiriamai yra susieta su 
Mykolo Biržiškos vardu. Jis yra 
paskutinė gyvoji tos virtinės 
grandis ir juomi ši ryškiausių Lie
tuvos asmenybių grandinė bai
giasi.

Didžiai nusipelnęs Lietuvos at
gimimui ir nepriklausomybės įgy
vendinimui, sukūręs Lietuvos lite
ratūros istoriją, o taip pat didžiu
liais įnašais prisidėjęs prie ben
drosios Lietuvos istorijos kūry
binio darbo, nusipelnęs didžio 
Lietuvos mokslininko vardą, at
likęs neįkaninuojamos vertės pasi- 
tarnavimus pedagoginiame Lietu
vos darbe, didžiausia dalimi prisi
dėjęs prie Lietuvos visuomenės 
suformavimo ir prie jos išauklėt 
jimo, kelių okupacijų audrose nie
kad nepalūžęs ir nepažeidęs tau* 
riosios savo asmenybės, savo gyve
nimo pavakariais už visus šiuos 
nuopelnus teatlygintas tik var
gana tremties likimo dalia, Myko
las Biržiška ir šiandie toliau 
tebedirba. Matydamas savo" gyve
nimo saulę bękrypStančią vakArop, 
Mykolas Biržiška skuba dar in

budindamas profesoriaus Mykolo 
Biržiškos asmenį:—

“Gimnazistas Šiauliuose, studen
tas Maskvos universiteto teisių 
fakultete, gimnazijos mokytojas 
Vilniuje, lietuviškų kultūrinių ir 
politinių grupių narys, laikrašti
ninkas, pirmasis mūsų raštijos 
tyrinėtojas, ‘Visuomenės’ ir kitų 
žurnalų redaktorius, Tautos Tary
bos narys, Nepriklausomybės Ak
to signataras, švietimo ministeris, 
atkaklus kovotojas už Vilniaus 
krašto lietuvių teises, tremtinys iš 
Vilniaus į Kauną, Aušros gimnazi- 
jos direktorius, Vytauto Didžiojo 
Universiteto profesorius, humani
tarinių mokslų fakulteto dekanas, 
rektorius, Vilniui Vaduoti Sąjun
gos steigėjas ir ilgametis pirminin
kas, kelių dešimtų mokslo, visuome- 
menės, kultūros draugijų narys ir 
pirmininkas, šalia to lietuvių 
literatūros ir kultūros istorijos 
mokslininkas, daugelio knygų ir 
tyrinėjimų autorius, pagaliau pir
masis išsilaisvinusio Vilniaus Uni
versiteto rektorius, tremtinys Va
karų Vokietijoje, Baltų tremties 
universiteto profesorius, tremtinys 
Amerikoje, rašytojas ir visuome
nininkas Los Angeles, Californi- 
joje. Žmogus, kuris nemokėjo pa
senti ir nuvargti, žmogus, kuris 
nuolat ir kruopščiai tebedirba; 
žmogus, kuris gal labiau už dauge
lį mūsų tvirčiausiai tiki Lietuvos 
laisvės laimėjimu ir grįžimu Tė
vynėn”.

šis sukaktuvininko apibūdinimo 
vaizdas gana vykęs ir aiškus, 
tačiau negalima sutikti su teigimu, 
kad šiame apibfidinimee yra jaS 
suminėti visi profesoriaus Mykolo 
Biržiškos gyvenimo bruožai, kad 
jame profesoriaus Biržiškos as
menybė yra pilnai apibūdinta.

Ljętųvos įgaliotas .mįnistęris 
Loųdoųę B. K; BaĮūtis, rašydamas 
apie savo bendraamžininką Mykolą 

mokiniams užsakytų laikraštėlį 
periodiškai arba tik atskirus 
numerius ir juos vaikams klasėje 
išdalintų. Eglutės adresas: Pra
nas Naujokaitis (redaktorius), 59 
S. 3rd St., Brooklyn 11, N.Y., 
U.S.A.

Laikau šias mintis diskusinėmis 
ir prašyčiau šiuo klausimu išsitar
ti mokyklų vedėjus ir mokytojus 
per laikraštį arba pareikšti savo 
nuomonę tiesiog man (Mūsų Pas
togės Redakcijos adresas).

Vincas Kazokas,
ALB Krašto Valdybos Kultūros 

ir švietimo Vadovas.

draudimus visada yra abejingas 
dalykas ir ypatingai jis yra abe
jingas šiuo atveju”.

Kaip ten bebūtų, tačiau padėtis 
vis labiau blogėja ir persimeta į 
kitas europiečių galvojimo sritis, 
dieną iš dienos darydamos! vis 
daugiau pražūtinga Vakarų Eu
ropos ateities kooperacijos pati
krinimui.

Kaip turi jaustis tikrieji libera
lai, kai jie turi klausytis, vos 
trijų dienų laiko tarpe, kaip buvę 
naciai smogikai apkaltina Jung
tines Amerikos Valstybes ir Britus 
Antrojo Pasaulinio Karo nusikal
tėliais, kaip koncentracijos stovy
klos prižiūrėtojas paleidžiamas iš 
kalėjimo dėl blogos sveikatos 
Aikokia ironijai), kaip feldmaršalas 
Kesselringas (kuris, nors ir geras 
ir lojalus karys, buvo nuteistas 
kalėjimo už tą vaidmenį, kurį jis 
suvaidino baisiose prie Romos 
esančių Adreatine urvų žudynėse, 
kur 320 italų civilių buvo šalta
kraujiškai nužudyti), reikalauja 
tikros teutonų organizacijos nau
jam karui.

1952 metais Britfti nemėgsta 
klausytis aulinių batų trypimo, 
lygiai; kaip jie tai nemėge-4r -1942 
ra., — baigia savo pranešimą 
George H. Johnston dienraštyje 
“The Sun”.

tensyviau dirbti, dar daugiau 
rašyti, kad galėtų rašto pusla
piuose palikti kuo daugiau savo 
turimų neišsemiamų žinių Lietuvos 
mokslo ir istorijos naudai, čia jis 
prisimenamas tarytum tasai Balio 
Sruogos nemirtingai atkurtas 
Kazimieras Sapiega, kuris garsia
jame savo monologe miniai sako: 
“Žiūrėkit į mane. Aš, žilas senis, 

Per visą amžių kovose kapotas, 
Lenkiuos prieš jus lyg žemės ir 

drebu, 
Kad nesuspėsiu visko pasakyt, 
Ką man širdin tėvynė alpdama 
Golgotos kančiose priaimanavo”.
Nuostabiu supuolimu, kaip tik 

berašant šias eilutes, mane pasie
kia naujasis Mykolo Biržiškos 
veikalas — Lietuvių Tautos Kelias. 
I tomas. Bevartant to kapitalinio 
veikalo puslapius, pirmiausia tenka 
nustebti, kaip iš viso buvo įmano
ma tremties sąlygomis toki vei
kalą sukurti. Juk profesorius 
apleido Lietuvą kritišku mometu 
ir nebetekdamas jokios galimybės 
ką bepasiimti iš savo neįkainuo
jamos vertės bibliotekos. Tačiau 
ir tokiomis sąlygomis jis sugebėjo 
sukurti šį kapitalinį istorinį vei
kalą, kuris šiuo metu neabejotinai 
bus laikomas brangiausiu ir did
žiausiu dabartinės mūsų litera
tūros lobiu.

Mus, visuose pasaulio pasvie
čiuose išsimėčiusius lietuvius ypa
tingai maloniai nuteikia žinojimas, 
kad žilos senatvės susilaukęs pro
fesorius tebėra nuostabiai sveika
tingas ir jaunas savo dvasia. Mes 
visi tikime, kad maloningasis liki
mas ir toliau bus duosnus jo am
žiui visokeriopomis stiprybėmis. 
Tvirtai tikėkime, kad ne vienas iš 
mūsų, patsai susilaukęs žilos se
natvės, jau nuo seniau vėl laisvoje 
Lietuvoje, išgyvens nuostabų mo
mentą, kai jis galės paspausti pro
fesoriaus Mykolo Biržiškos ranką, 

I išvagotą šimto metu amžiaus.
j Juozas Žukauskas.

fa... MD 
%įį NtlKIKIb.
Nesenai Australijoje viešėjo 

Fiji salų rugby rinktinė. Tautie
čiai turėjo progos pamatyti gat
vėse sijonuotus, tvirtai nuaugu
sius Pacifiko tamsiaodžius. Pa 
visos eilės sėkmingų rungtynių su 
įvairiomis australų komandomis, 
tamsiaodžiai Fiji salų gyventojai 
vėl išsiruošė atgal į savo kraštą 
ir sulipė Sydnėjaus uosto į laivą. 
Tačiau krantinėj pasiliko tam
siaodžių komandos kapitonas, 
kuris stovėjo, stebėjo išvykstan
čius į tėvynę savo spalvos brol us 
ir gailiai verkė, turėdamas pasi
likti Sydnėjuj agronomijos studi
joms.

Stovinėję krantinėj australai 
traukė pečiais ir niekaip negalėjo 
suprasti, kodėl tas didelis tamsiao
dis verkė, pasilikdamas tokiame 
puikiame krašte kaip Australijoj. 
Tačiau puikiai suprato tamsiaod
žio ašaras netoli jo stovėjęs tūlas 
mūsų tautietis.

Pereitą savait? sydnėjiškiai tu
rėjo progos stebėti Ofordo gat-' 
vėj. pikantišką vaizdą, kaip Šydnė- 
jaus policininkai, malšindami dėl 
nedarbo išdykaujančius italus 
demonstrantus, nešė ant rankų 
tūlą naują australą, atseit, italą. 
Praeiviai stebėjo šį retą vaizdą tol, 
kol nešamas naujasis australas ne
dingo užkištas už “Juodosios Mari
jos” grotų. Tos pačios tautybės 
kitas naujasis australas piktai 
žvairuodamas tarytum sau šnekė
jo: “Plenty job . . . Plenty 
money . . Plenty good peopled
. . . Po to jis užbaigė viską ben
driniu australišku žodžiu.

šios skilties komentatorius atvy
ko į Australiją po to, kai per
skaitė vieno pirmojo transporti
ninko laišką, kuriame buvo tei
giama, kad australai yra tokie pui
kūs žmonės, Jog jie įmanytų tave 
nešioti ant rankų.

Anas transportininkas vis dėlto 
rašė teisybę. Ką Čia jau bekal
bėti apie eilinių australų gerumą, 
jei net Sydnėjaus policininkai 
nešioja naujuosius australus ant 
rankų I . . .

•
Rugsėjo ir spalio mėnesiais 

Australijos bendruomenininkai 
vykdė drabužių rinkliavą vargstan
tiems ir pasilikuslems Vokietijoje 
tautiečiams.

Per tuodu mėnesiu geraširdžiai 
tautiečiai turėjo progos atlikti dar 
vieną dorą pareigą: grąžinti kas 
Balfo — Balfui.

JAV PLANAI AUSTRALIJOJE
MONTREALIS. — Australijos 

aukštasis įgaliotinis Kanadai ■ pa
reiškė, kad amerikiečių pasiruo
šimas investuoti į Australiją mil
žiniškas pinigų sumas ir Australi
jos uolios pastangos tokių kapitalų 
investacijai padėti galėtų žymiai 
pakelti Australijos gerovę.

LENKIJA “BALSAVO”
VARŠUVA. — Prieš kalioliką 

dienų Lenkijos gyventojai balsavo 
savo seimo rinkimuose. Jei 1947 
m. rinkimuose ir figūravo kelios 
tarytum opozicinės partijos, tai 
šių metų rinkimuose lenkai jau 
rinko pagal Maskvos režisūrą, 
t. y. balsavo tik už vieną sąrašą 
— Nacionalinį Frontą — užmas
kuotą komunistų partiją. Pirmas 
atvyko balsuoti Kremliaus auklė
tinis — prezidentas Beirutas.

1
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LIETUVIAMS, BUV. 
POLITINIAMS
KALINIAMS

Visi laisvojo pasaulio lietuviai 
žavisi Lietuvoje pasilikusių tautie
čių gyva Tėvynės meile ir didvy
riška jų kova dėl Lietuvos laisvės.

Lietuvos kančios ir mūsų brolių 
bei sesių kruvina kova visus mus 
įpareigoja visą gyvenimą skirti 
Lietuvos išlaisvinimui ir lietuvių 
tautos gyvybės išgelbėjimui.

Ta kovos dvasia, deginanti visus 
lietuvius, nacių kalėjimuose bei 
koncentracijos stovyklose kentė* 
jusius tautiečius subūrė į Lietuvos 
Antinacinės Rezistencijos Buvusių 
Politinių Kalinių Sąjungą, kad bū
tų galima organizuotai įsijungti į 
žūtbūtinę lietuvių tautos kovą.

Sąjunga įsteigta 1945 m. rug
pjūčio 28-29 d.d. Augsburge įvy
kusiame visuotiniame lietuvių bu
vusių politinių kalinių suvažia
vime.

Tame suvažiavime buvo norėta 
įsteigti bolševikų ir nacių kalėji
muose buvusiems politiniams kali
niams bendrą Sąjungą. Tačiau 
anuo metu, kada prieš Sovietų 
Sąjungą ir komunistus nei žod
žio nebuvo galima pasakyti, tokios 
Sąjungos nebuvo galima įsteigti. 
Todėl nutarta. kuriamąją Sąjungą 
pavadinti šiuo vardu: “Lietuvos 
Antinacinės Rezistencijos Buvusių 
Politinių Kalinių Sąjunga”.

. šiuo metu, kada prieš Sovietų 
.Sąjungos imperialistinius siekimus 
jr prieš jos varomą tautų žudymą 
jau galima viešai kovoti, LARBPK 
Sąjungos Centro Valdyba įgyven
dina Flossenburgo suvažiavimo nu
tarimą ir skelbia, kad nuo 1952 
metų rugsėjo mėn. 1 dienos 
LARBPK Sąjunga vadinsis “Lie
tuvos Rezistencijos Buvusių Poli
tinių Kalinių Sąjunga”, kuri; 
apima visus bolševikų ir nacių 
kalėjimuose kentėjusius lietuvius.

Sąjungos Centro Valdyba, norė
dama sutikrinti visų savo narių 
adresus, prašo kaip bolševikų, taip 
ir nacių Lietuvos okupacijos me
tais dėl Lietuvos laisvės kalintus 
lietuvius galimai greičiau pranešti 
savo adresus.

Ten, kur yra bent 5 lietuviai; 
buvę politiniai kaliniai, prašomi 
steigt LRBPK Sąjungos skyrius, 
išsirinkti skyriaus valdybą, kurios 
sąstatą prašome pranešti Centro 
Valdybai sekančiu adresu: Rev. V.

•t’į©KWOTQ7£
W LIETU U OJE

SVYRUOJA
PALECKIO SOSTAS
Prieš kompartijos suvažiavimą 

Maskvoj, rugsėjo paskutinėmis 
dienomis Vilniuje įvyko ir Lietu
vos kompartijos VII suvažiavimas, 
čia pateikiamas to suvažiavimas, 
ištraukų vertimas iš “Pravdos* 
rugs. 29 dienos pranešimo.

Kaip iš tų ištraukų tuoj paste- 
bėsme, dabartiniam Lietuvos “pre
zidentui” Justinui Paleckiui taip 
pat atėjo kėdės braškėjimo eilė. 
Nereikės labai nustebti, kai ne
trukus išgirsime, kad Paleckio vie
toj — jau kitas, štai, kaip “Prav
da” rašo:—

“Suvažiavimo delegatai griežtai 
kritikavo' paskirus respublikos vei
kėjus dėl jų prisitaikėliškos laiky
senos buržuazinio nacionalizmo 
faktų atžvilgiu. LKP (b) CK 
narys drg. Paleckis už bendro 
pobūdžio kalbų prieš buržuazinį 
nacionalizmą slėpė savo nenorą 
išaiškinti konkrečius nacionalis
tinių pažiūrų skleidėjus, nekovojo 
su jais. Suvažiavimo delegatai 
draugai Bieliauskas, Niunka, Liau
dis, šumauskas, Macijauskas, 
Žiugžda, Kaunaitė ir kiti konkre
čiais pavyzdžiais nurodė, kad drg.

Pikturna, 213 So. 4-th St., Brook
lyn 11, N.Y.

Ta pačia proga Sąjungos Cen
tro Valdyba sveikina visus bendros 
kovos bei kančios brolius ir linki 
kuo greičiausiai persiorganizuoti į 
vieną galingą ir kovingą vienetą.

LRBPK SĄJUNGOS C.
VALDYBA:

Kun. Vytautas Pikturna,
Vaclovas Alksninis,
Juozas Kojelis,
Kun. Jurgis Paransevičius,
Povilas Žičkus,
Jonas Rimašauskas.

Paleckis ne tik prisitaikėliškai lai
kėsi buržuazinių nacionalistų atž
vilgiu, bet ir palaikė daugelį jų. 
Jis nepakankamai aktyviai daly
vavo partijos organizacijos kovoje 
dėl socialistinės reorganizacijos 
žemės ūkyje. Savo kalboje suva
žiavime drg. Paleckis jam adresu
otą kritiką pripažino teisingą ir 
prižadėjo savo klaidas atitaisyti 
praktiniame darbe”.

“Rimtai buvo kritikuojama kūry
binių organizacijų veikla. Rašy-* 
tojus drg. Venclova, LLKJS CK 
sekretorius drg. Raguotis ir Vil
niaus miesto partijos komiteto 
sekretorius drg. Paradauskas kal
bėjo, kad Lietuvos rašytojai, dai
lininkai, aktoriai mažai tesukuria 
kūrinių šių laikų temomis. Buvo 
taip pat nurodyta, kad kartais 
pasirodo idėjiniu ir meniniu atžvil
giu ydingų kūrinių.

— Lietuvos Rašytojų Sąjungos 
valdyba, — pasakė drg. Venclova, 
—dirba nepatenkinamai. Valdybos 
pirmininkas drg. Šimkus pats ne
parodo pavyzdžio rašytojams ir 
leidžia stambių idėjinių klaidų 
tarybinės lietuvių literatūros įver
tinime. Neseniai jis paskelbė savo 
ydingą apysaką “Barsukai”.

“Suvažiavime buvo pareikštos 
teisingos pretensijos istorijos, kal
bos ir literatūros, ekonomijos ir 
žemės ūkio institutams Lietuvos 
TSR Mokslų Akedamijoje. Pas
kiri moksliniai darbuotojai neišven
gia rimtų nacionalistinio pobūdžio 
klaidų istorijoje ir literatūroje. 
Nevaisingai dirba kalbos ir eko
nomikos institutai”.

“Griežtai buvo suvažiavime kri
tikuojamas LKP (b) CK narys drg. 
Pušinis, kuris.dažnai apibendrintai 
burnoja prieš senąją mokslinę in
teligentiją, kurios daugelis atstovų 
sąžingai tarnauja liadudžiai”.

b.d.

SVYRUOJA IR NUOLANKU
SIS MASKVAI GEDVILAS. 
Tame pačiame Lietuvos komparti
jos suvažiavimo aprašyme “Prav
da” nemaloniai aprašo ii* minis- 
terio pirmininko Gedvilos ištiki
mybę stalinizmo linijai. Matomai, 
kad dabartinės Lietuvos didžiū
nams, savo laiku ir ligi šiol ištiki
mai atlikusiems ir tebeatliekan- 
tiems Lietuvos išdavimo darbą, 
atėjo sunkesni laikai ir atrodo, 
kad jiems jau 'gresia mauro liki
mas. “Pravda” tik keliomis eilur 
temis padaro savo fatalinę pas
tabą, kuri, reikia manyti, Gedvilai 
yra ypatingai karti:—

“Respublikos Ministerių Tary
bos ir daugumos ministerijų apa
ratas dirba be reikiamos įtampos 
ir būtino atsakingumo už pavestą 
uždavinį. Dėl to kalti Ministerių 
Tarybos vadovai ir visų pirma jos 
pirmininkas drg. Gedvilas”.

SNIEČKUS DAR LAIKOSI. — 
Toliau “Pravda*” praneša, kad 
suvažiavimas išrinko Lietuvos kom
partijos Centro Komitetą, revizijos 
komisiją ir delegatus į Maskvos 
suvažiavimą. Išrinktųjų pavardės 
nenurodytos. Toliau praneša, kad 
įvykusio Centro Komiteto plenumo 
posėdyje pirmuoju LKB(b) CK 
sekretorium išrinktas drg. A. J. 
Sniečkus, antruoju skreterium — 
drg. V. P. Aronovas, sekretorium 
— drg. V. J. Niunka.

SNIEČKUS KOLIOJA EISEN- 
HOWERI. — į Maskvą visuotinin 
komunistų partijos kongresan 
buvo be kitų nuvykęs ir faktinis 
Lietuvos valdovas Sniečkus. Jis 
ten, kaip ir kiti, taip pat pasakė 
viešą kalbą. Savo kalboje Sniečkus 
labai aštriai puolė amerikiečius, o 
ypačiai generolą Eisenhowerj, pa- 

I naudodamas prieš pastarąjį kolio- 
jimosi žodžius.

MES IR JIE
Nepersenai. lietuviškoji, spauda 

viešai pasmerkė lietuvius vyrus, 
uždelsusius sukurti šeimas. Juos 
išvadino “juokingiausiais padarais1 
žemėje”, priminė, kad jiems ir pati
gamta keršysianti ir t. t. Visiškai 
nesiginČytina, kad mūsų daugini
masis ypač šiuo metu yra labai 
reikalingas, kad svetimuose kraš
tuose neišnyktume. Bet tas lietu
vių yyrų pasmerkėjas visai neat
kreipė dėmesio į nelygų lyčių 
pasiskirstymą, ypač čia, Australi
joje, kur moterų ir vyrų santykis 
skaičiuojamas maždaug vienas prie 
dešimties.

Taip daug- kalbama ir rašoma 
apie lietuviškos šeimos tremtyje 
sukūrimą, apie lietuvybės išlaiky
mą, bet dažnai pamirštamas es
minis dalykas: kokiais keliais nueis 
trys ketvirtadaliai mūsų vyrų 
(turiu galvoje Australiją), kad jie 
su savosiomis tautietėmis ir prie 
geriausių norų negalės sukurti 
šeimų, nes jų yra labai maža. 
Pažiūrėkime į reikalą visai realiai. 
Tik kelerių metų būvyje jau daug 
lietuvių vedė svetimtautes. Juo 
toliau, juo labiau mišrių šeimų 
skaičius didės. Ir kas lieka daryti? 
Atkalbinėti ir įrodinėti nevesti 
svetimtaučių, — tai būtu visiškai 
bergždžias dalykas, likti senber
niais, tai, kaip anksčiau buvo 
rašyta ir grąsyta spaudoj, — 
gamta’ keršys. Šį klausimą, vesti 
svetimtautę ar nevedusiu likti, 
palikime spręsti kiekvienam indi
vidualiai. Atsiras tokių ir kitokių. 
Be to, čia jokie patarimai ir 
nepadėtų.

Ligi šiol mūsų vadovaują or
ganai bei lietuviškoji spauda miš
rių šeimų klausimą beveik ir 
nenagrinėjo. Galima sakyti, į šį 
reikalą žiūrėjo tiktai prabėgomis, 
o dažnai aštriu ir piktu žvilgsniu. 
Nedaug tetrūko, kad tautiečiai, 
sukūrę mišrias šeimas, būtų viešai 
pasmerkti nutautėjusiais ir pana
šiai. Visa tai tik atnešė neigiamų 
pasekmių ir paskiras lietuviškos 
bendruomenės narys į mišrias šei
mas pradėjo kreivai žiūrėti, jas 
ignoruoti. Tokia nevykusi pažiūra 
kaip tik turi neigiamos reikšmės 
mūsų lietuviškai bendruomenei, nes 
smerkimas mišrios šeimos ar tylus 
jos neapkentimas ją stumia ir 
tolina nuo bendruomenės, kartu ir 
nuo lietuviškumo.

Keliomis progomis stebėjau tau
tiečius, sukūrusius mišrias Šeimas. 
Juos pažinojau dar anksčiau, dar 
nevedusius. Tada be jų neapsei- 
davo nė vienas lietuviškas subuvi-
mas, tada jautėsi jų nuoširdus 
bendradarbiavimas su bendruo
mene. Vėliau viskas pasikeitė, 
kada jie vedė kitatautes. Juos 
labai retai tepamatysi lietuviš
kuose subuvimuose, nes jie jaučiasi 
lyg tai būtų kam nusikaltę, o tokį 
jų pasikeitimą iššaukė ne kas 
kitas, kaip tik ta pati bendruo
menė savo neapkentimu, savo 
pasyvia laikysena jų atžvilgiu.

i

Mums, europiečiams, sunku 
prisitaikinti prie svetimų papročių 
bei tradicijų, nors kartais ir labai 
norėtume jų aplinkoj pasijausti 
linksmi ir patenkinti. Kai Jau
čiamės prislėgti ir išsisėmę, aplan
kome savo tautiečius, dažnai gal 
būt ir prieš jų norą^ pasidaliname 
kasdieniniais rūpesčiais, ir kažkaip 
lengviau ant širdies pasidaro. 0 
kaip jaučiasi tautietis, sukūręs 
mišrią šeimą? Galvojate, kad joks 
kirminas negraužia jo širdies? Su 
juo dar blogiau, nes jis žino, kad 
jo dažnas pažįstamas jo vengia, 
jo nebekviečia pas save apsilan
kyti, o jam pačiam žmonos pusės 
giminės ir jų partijos dažnai prje 
širdies nemielos. Tokie mišrių 
šeinių tautiečiai tikrai reikalingi 
nuoširdžios lietuviškos globos ir 
širdies, kitaip jie visai nueis sve
timais keliais. Bet, deja, pavyzd
žiai kalba atvirkščiai. Vieną sek
madienio popietę aplankiau savo 
gerus pažįstamus. Jie žmonės su 
šviesiais protais, plačiomis pažiū- 
romia ir dar lankstesnėmis manie
romis. Mes šnekučiuojame, ir aš 
pro langą matau, kaip mūsų tau
tietis kaimynystėje su vaikučiu 
saulėje žaidžia. Pastebėjo ir šei
mininkai mano susidomėjimą.

— Tas tai ne lietuvis, svetim
tautę vedė. Ir dar šio krašto, — 
aštriai, kaip kirviu, užkirto šeimi
ninkė. O vaiko krykštavimai vis 
skambėjo ore ir širdyje.

Dažnai prikišam svetimiesiems | 
jų konservatyvumą ir nelank
stumą, bet nematome, kad mes ir 
patys nenorime suprasti naujai 
pakitusių aplinkybių ir gyvenimo 
formų.

J . Rimas.

—
Mielam prelegentui, Vla
dui Jakučiui, sutikus, 
skaitytojams pateikiame 
jo skaitytą paskaitą Mel
bourne, Karaliaus Min
daugo Instituto viešųjų 
paskaitų cikle, 1952 m. 
rugpiūčio 3 d. šioje savo 
paskaitoje prelegentas su 
pavyzdingu objektyvumu 
pavaizduoja, kokia buvo 
Lietuva, nesivadovauda
mas jokiomis partijų 
užuominomis ir tuo pačiu 
nesužalodamas tikrojo, 
mūsų taip dažnai speku- 
liojamo, Lietuvos vardo.
— Red.

Bandysiu tamstoms pavaizduoti, < 
(1) kaip mūsų tautos socialinis i 
gyvenimas pirmoms nepriklau- i 
somybės dienomis, to meto josios j 
turėtos idėjos, o taip pat pašalinės j 
jėgos bei susidariusi faktinoji pa- . 
dėtis formavo valstybės konsti
tuciją — valstybinio bei socialinio ’ 
gyvenimo pagrindus, ir (2) kaip 
tos pačios konstitucijos sukon
struota ir gyvenimo realizuota so
cialinė santvarka, o taip pat gyve
nimo eiga veikė tą patį pagrindinį 
įstatymą.

Šioje paskaitoje neliesiu indi
vido santykių su valstybe — apie 
valdžios galių sudarymą, jų 
funkcionavimą, nes apie tai kal
bėjo prof. P. V. Raulinaitis; ne
kalbėsiu taip pat apie valstybės 
santykį su individu, nes šis daly
kas — žmogaus teisės ir pagrin
dinės laisvės buvo vėlesnės dr. J. 
Kalpoko paskaitos tema. Paliesiu 
kitą žmogaus santykių su val
stybe veikslą — būtent, žmogaus 
socialinio reiškimosi sritį — socia
linio gyvenimo santykį su valstybe, 
paimdamas pavyzdžiu pirmąją 
Lietuvos valstybės konstituciją.

KAS GERIAUSIA,
VERTINGIAUSIA

Pirmoji nuolatinė Lietuvos val
stybėj įonatitucija buvo priimta

Vladas Jakutis.

KOKIA BUVO LIETUVA?
Steigiamojo Seimo 1922 m. rug- 
piūčio 1 d. Ji formaliai nustatė 
valstybės formą, paskirstė įstaty
mų leidžiamąją, vykdomąją ir 
teisiamąją galias, apibūdino piliečio 
teises bei prievoles, aptarė ekono
minės politikos pagrindus. Tai, kaš 
konstitucijon tapo įrašyta, to 
meto turėtomis sąlygomis buvo 
laikoma geriausia, vertingiausia. 
Nors čia ir neturiu Lietuvos lai
kinųjų konstitucijų tekstų, tačiau, 
atrodo, nebūtų pagrindo abejoti, 
kad laikinųjų konstitucijų pra
dinės mintys valstybiniam gyveni
mui tvarkyti yra perėjusios į 1922 
metų konstituciją, o dėl pagrindų 
Lietuvos socialiniam bei ekono
miniam gyvenimui, norėčiau teigti, 
jog jie yra išlikę nepaliesti. Tatai 
patvirtina Lietuvos Tarybos dar
bai ligi susirenkant Steigiamajam 
Seimui 1920 m. gegužio 15 dieną.

KALBANT APIE PRAEITĮ

veiksmu tobulumu.
šitokie elementarūs reikalavimai, 

statomi visiems, kurie imasi kal
bėti apie praeitį, suprantama, visu 
sunkumu užgula ir šios dienos pas
kaitininką, pastatydami jį itin 
keblion padėtin dėl to, kad jis čia, 
Australijoje, negali rasti nei med
žiagos, nei šaltinių, iš kurių galėtų 
pasisemti duomenų Lietuvos val
stybės pirmųjų dienų vaizdui at
kurti. Dėl to tai į paskaitininko 
bandymą derėtų žiūrėti veikiau 
kaip į proga pakalbėti apie Lietu
vos valstybinio gyvenimo forma
vimąsi.

TIKSLAS TAS PATS, O 
PRIEMONĖS ĮVAIRIOS

su šūkiu “laisvės ir duonos”, Jung
tinių Amerikos Valstybių prezi
dento paskelbtasis tautų apsis
prendimo principas, Rusijos-Vokie- 
tijos separatinės derybos, galu
tinis Vokietijos pralaimėjimas 
surealino galimybę turėti savo 
valstybę.

Valstybės tarybos eitas kelias 
ligi 1918 m. spalio 18 d. mums yra 
žinomas. Tą dieną, 1918 m. spalio 
18 d., Lietuva teisiškai pradėjo 
egzistuoti — buvo priimti pama
tiniai dėsniai. Pradėta tiesti pa
grindus valstybei — iš nieko kurti 
valstybės aparatą, savarankiškai 
tvarkyti socialinį ir- ūkinį gyve
nimą; šalia gi to kovomis reikėjo 
patikrinti valstybinę teritoriją.

To meto demokratijos idėja ap
sprendė valstybės formą. Mat 
pokario valstybėse, o ypač naujai 
atsistačiusiose ir susikūrusiose, 
valdimosi būdas buvo išimtinai par
lamentinė demokratija, kur įstaty
mų leidžiamajai galiai buvo duo
dama didesnio svorio negu vykdo
majai, nes visuotinai tikėta parla
mento pajėgumu našiai spręsti 
specialius ir komplikuotus moder
nios valstybės uždavinius.

Idėja tvarkytis nepriklausomai 
yra lydima minties sudaryti ma
terialines sąlygas, kur idėja rastų 
realią atramą — atseit, svarbu 
sukurti kraštui tinkamą specialinę 
struktūrą ir ūkinę bazę. Pastangos 
tąja kryptimi jau žymios, paly
ginti, anksti. Didysis Vilniaus Sei
mas, reikalavęs Lietuvai autono
mijos, kėlė žemės reformos reika
lingumą. Tai buvo gimtosios”žemės 

į sūnų — kaimo žmonių balsas, tar
tas per savo vaikus. Reikia paste
bėti, kad tuo laiku buvęs ryškus 
Lietuvos aukštesnis luomas — ba
jorija bei dvarininkija, augusi 
lenkų kultūroje, apskritai, ne tik 
nesidomėjo lietuvių sąjūdžiu, bėt 
taikstėsi jį pajungti savo rūpina
miems interesams. . ,

žemės reformos reikalingumu 
lėmė ne rusų 1917 m. vasario mėn.

sijos demokratinėmis valstybėmis 
(tai buvo dar prieš bolševikinę 
revoliuciją — 1917 m. spalio 
mėn.), ar Valstybės Tarybos dau
gumos kurio laiko nusistatymas 
dėtis militarinėn ir ekonominėn 
sąjungon su Vokietija, ar noras 
išvengti tiesioginės Vokietijos glo
bos pasidarius karalija kad ir 
unijoje su Saksonija, buvo pagrin
dinių mūsų tautos aspiracijų pa
miršimas ar jų paneigimas. To 
nebuvo: aspiracijos duotomis sąly
gomis formavo metodus tikslui 
pasiekti, mintis ieškojo būdų 
realizuotis.

gaivinti nepriklausomą Lietuvą, f 
tačiau aplinkybių verčiama, turėjo < 
drauge pareikšti, kad atsistačiusi « 
Lietuva sueisianti į dar nustaty- i 
simus santykius su Vokietija, šiai J 
išpildžius tam tikras sąlygas. i

Bet ne vien skirtinga vietovė ( 
sąlyguoja bendro reikalo sprendimą, 3 
tos pačios vietovės besikeičiančios 
aplinkybės ir kitokių faktorių * 
įtakos paveikia vieną ar kitą veik- ] 
los metodo pasirinkimą tai pačiai 1 
pagrindinei idėjai siekti. Tatai 
gali pailiustruoti kad ir mums 
gerai žinomi Vilniaus konferenci
joje išrinktiosios Valstybės Tary
bos veiksmai: (1) 1917 m. gruod- J 
žio 11 d. skelbia Lietuvos nepri- i 
klausombės atstatymą ir drauge 
pasisako už “nuolatinį (amžiną) 
tvirtą sąjungos ryšį su Vokietijos • 
valstybe”; 1918 m. vasario 16 d. : 
skelbia Lietuvos valstybės nepri
klausomybės atstatymo aktą, neap
sunkintą jokiais pasižadėjimais;
(3) 1918 m. pavasarį Lietuvos 
Taryba kviečiasi Uracho hercogą 
Lietuvos karaliumi, o tų pat metų 
rudenį tą nutarimą naikina, ir
(4) vėliau, 1918 m. lapkričio mė
nesį Valstybės Taryba jau pra
deda savarankiškai vykdyti val
džios galią Lietuvos žemeje gyve
nantiems žmonėms.

Iš šių datų sugretinimo matyti, 
kad vienerių metų būvyje gyveni
mas ir jo formuojamos aplinkybės 
greitai keitėsi, taip kad vyriau- 

, siojo tikslo siekimo būdas taikstėsi 
, prie susidariusų sąlygų, realiųjų 
, jėgų diktuojamų, atseit, tarptau- 
, tinė politinė padėtis apskritai, Vo

kietijos, Rusijos galybių mažėjimas 
’ ypatingai, ir kiti dalykai turėjo 

įtakos veiklos metodui .parinkti.
l Būtų naivu manyti, kad Petra- 
• pilio konferencijoje (1917. V. 27.) 
- proteguota idėją federUotis .su Ru-
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Kai buvo 
Konstitucijos 
ir kai Steigiamasis Seimas svarstė 
Lietuvos valstybės konstituciją, 
tai to meto vyraujančios idėjos, 
o taip pat ryškėjanti brandi tautos 
sąmonė veikė konstitucinių dėsniij 
formulavimą, tačiau kiekvienti at
veju išeita tiktai — ir tiktai — 
iš valstybiškai tautinių sumetimų, 
iš reikalo išsaugoti ir visokeriopai 
išvystyti dvasines tautos galias ir 
medžiaginius krašto išteklius. 
Drauge išeita taip pat iš sampro
tavimų 
ugdymą 
teresas, 
gyventų.
Valstybės Tarybos pamatinių dės
nių priėmimo 1918 m. spalio mėn. 
ligi Steigiamojo Seimo nuolatinės 
konstitucijos priėmimo 1922 m. 
rugpiūčio 1 d. pagrindinė, aukščiau 
pažymėta, idėja buvo ta pati ir ji 
Lietuvos valstybės gyvenime iš
liko

rašomi Laikinosios 
pamatiniai dėsniai

Per visą mūsų valstybės reiški
mosi metą, norėta ir siekta suda
ryti sąlygas, kuriomis tauta ga
lėtų pilniau išugdyti savo galias. 
Tai pagrindinis ir vyriausias josios 
siekimų tikslas. Šį tikslą reikia 
visą laiką turėti galvoje, kalbant 
apie kuriuos nors praeities darbus 
ar žygius.

Tai vedamajai pagrindinei min
čiai realizuoti parenkamos prie
monės ne visados buvo tokios pat 
— jos priklausė to meto sąlygų ir 
aplinkybių. Antai, 1905 m. Didy
ste Vilniaus Seimas kėlė Lietuvos 
au tonom jos reikalą, tačiau tat 
nereiškė, kad savos valstybės turė
jimo mintis tada buvo svetima: 
ji tik to meto sąlygomis neatrodė 
ir faktiškai nebuvo reali. Už Lie
tuvos autonomiją Rusijos rėmuose 
būta striprių balsų Petrapilio 1917 
m. gegužio 27 d. konferencijoje, 
tačiau daugumos mintis buvo 
siekti nepriklausomos valstybės. 
Vokiečių okupuotame Vilniuje 
1917 m. rugsėjo .18 d. įvykusi kon
ferencija pareiškė pasiryžimą, at-

•A
Laikui einant kinta gyvenime 

besireiškiančių socialinių grupių 
svorio santykiavimas, realaus gy
venimo suvokimas, metodas kon
fliktams tarp žmogaus ir aplinkos 
spręsti, taigi — kiekvienas laiko
tarpis turi savo charakterį, savo 
metui būdingą stilių. Tad, norint 
suprasti kurį nors praeities įvykį 
ir jį įvertinti reikia pažinti tuo laiku 
besireiškusias idėjas bei puoselėtus 
lūkesčius, lėmusius vienokį ar 
kitokį sprendimą, o taip pat reikia 
pažinti aplinkybes, kuriose , tasai 
sprendimas buvo padarytas ar 
buvo vykdomas. Tik tada, to laiko 
mastu vertindami kurį įvykį .ar 
sprendimą, užmiršę šiandieną tu
rimą žinojimą ar įgytą patyrimą, 
tačiau atmindami to įvykio pada
rinius, galėsimo, pamatyti kurio 
nors žygio tikslingumą, net jo 
didingumą, ar kurio nors ryžto 
nuoširdumą ir tikėjimą savo

patikrinti jų tolimesnį 
atetyje, atseit, lėmė in- 
kad valstybė amžinai

Kitaip tariant, nuo

2

Vokiečių okupacija, Rusijoj 1917 
m. vasario mėn. kilusi revoloucija

nepakitusi ligi pat šių dienų.

VALDYMOSI BŪDAS, 
SOCIALINĖ IR ŪKINĖ 

SANTVARKA

2
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Walter is Lippmannas ir jo komentarai
Labai retas žurnalistas pasiekia 

tokios didelės politinės įtakos ir 
garbės, kaip visapusiškai išsila
vinęs, aukštos kultūros amerikiečių 
publicistas Walteris Lippmannas. 
Nuostabus jo sugebėjimas aiškiai 
įvertinti įvairių ivykių ir politinių 
veiksmų padėtį ir tiksliai numa
tyti būsimus tų įvykių bei veiksmų 
rezultatus šiandie jam suteikia 
pirmaujančią rietą politinių komen
tatorių tarpe.

Walteris Lippmannas yra gimęs 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 
tuo tarpu kai jo tėvai yra kilę iš 
Vokietijos. Šiandie jis jau yra 
susilaukęs 63 metų amžiaus, tačiau 
jis tebėra vis toks pat gyvas ir 
judrus, naujomis studijomis bei 
kelionėmis po pasaulį nuolat pra
turtinąs savo žurnalistinį žinyną.

Vos dvidešimties metų amžiaus 
Lippmannas jau baigė Harvardo 
universitetą ir gavo filozofijos 
asistento vietą. Netrukus jis susi 
pažino su britų socialistu Grahamu 
Wallasu, gi toji pažintis ir nulėmė 
tolimesnę jo karjerą. Užuot 
siekęs mokslininko ar žymaus poli
tiko profesijos, pasirinko žurna
listo darbą.

Paveiktas Europoje matinių so
cialistinių idėjų, Lippmannas nu
krypo į kairiojo fronto reforma
toriaus vėžes. Negailestingai ėmė 
pliekti politikus, kurie nepado
riais veiksmais siekė savo planų. 
Jo knyga “įvadas į politiką” pa
garsėjo visame pasaulyje. Toli
mesnis jo žingsnis — redaktoriaus 
postas naujai įsisteigusiame lai
kraštyje “New Republic”, kuris 
entuziastingai siekė perauklėti 
amerikiečių visuomenę, be kita ko 
ypačiai puldamas nešvankius Wall 
Street kombinatorius.

Tikslus įvykių pramatymas ir 
aštrūs sprendimai bei vispusiškas 
reiškiamos nuomonės teisingumas 
greitai buvo pastebėtas Walterid 
Lippmano publicistikoje, tad ne; 
nuostabu, kad jis buvo pakviestas 
New Yorko dienraščio “World” 
nuolatiniu vedamųjų straipsnių 
bendradarbiu. Kai šis dienraštis 
perėjo į kitas rankas, Lippmanas 
pradėjo bendradarbiauti viename 
didžiausių Jungtinių Amerikos 
Valstybių laikraščių — “New York 
Herald Tribune”. Lippmano 
straipsniai, i kuriuos su dideliu 
žingeidumu kreipia dėmesį* viso 
pasaulio politikai, ir šiandie regu
liariai tebespausdinami šio did
žiulio amerikiečių laikraščio.

Pirmojo Didžiojo Karo prad
žioje Walteris Lippmannas buvo 
pakviestas į Vašingtoną. Ten 
dirbdamas, jis padėjo suformuluoti 
garsiuosius Wilsono keturioliką 
punktų. Tačiau kiek vėliau, ap
sivylęs Versalio sutartimi, jis vėl 
sugrįžo prie žurnalistinio darbo.

Kai Franklinas Ruzveltas pra
dėjo stumti lauk Ameriką iš jos 
tradicinės užsidarymo politikos, 
Walteris Lippmannas entuzias
tingai pasigavo šios idėjos ir ėmėsi 
uoliai propaguoti naująją Ameri
kos politinio gyvenimo kryptį. 
Visa jo veikla ir kūrybinis darbas 
tarytum persilaužė. Jei ankščiau 
jis ir parašydavo kokį straipsnį 
mažiau pagalvodamas, kartais ir 

Vakarų Europos karo vadams 
pasikeitus, šio kontin&nto gynyba 
ir vėl išplaukė j aktualiausių gin
čų paviršių. Sunku padėti apibū
dinti. Nuomonės liečiančios įvai
rius pavojus, smakiai skiriasi, 
tačiau Vakarų Europa nuo tų 
pavojų turi būti apsaugota. Gi tos 
nuomonės ir toliau bus skirtingos, 
kadangi niekas iš mūsų nežino 
ateities. Gal būtų naudinga susi
pažinti su tomis nuomonėmis ir 
patirti, kokiais požiūriais jos 
skiriasi.

Pats svarbiausias ir visų paste
bimas pavojus Vakarų Europai j
yra galimas komunistinių armijų 
puolimas. Apie tai galvojo ir sena
torius Taftas, savo kalboje bir
želio 1 d. pareikšdamas: “Genero
lui Eisenhoweriui pasitraukus iš 
pareigų, Vakarų Europos ginkluo
tąsias pajėgas sudaro 19 divizijų, 
kurios stovi prieš 200 komunistinių 
divizijų. Karo atveju priešas net 
ir ore viešpatautų”.

Jeigu šis pajėgų santykis yra 
tikras, tai tuojau kyla klausimas, 
kodėl komunistai, vienas prieš de
šimtį santykiu būdami pranašesni 
savo kariniais daliniais sausumoje 
ir ore, vis dar nepuola Vakarų 
Europos?

Koks bebūtų į šį klausimą at
sakymas, „ jis mažai tepadėtų 
išspręsti reikiamų divizijų skaičių. 
Šis karinių pajėgų santykis nėra, 
tačiau, Politbiurui lemiamas fak
torius. Sovietai nepuolė Vakarų 

paskubomis, tai dabar jis pradėjo 
daugiau galvoti ir mažiau parašyti. 
Jau keliolikti metai, kaip Lipp
manas berašo tik tris straipsnius 
per savaitę, tačiau jie visi yra 
labai giliai pergalvoti ir nepakei
čiamai formuluoti.

Walterio Lippmanno straipsnius, 
kurie- amerikiečių yra vadinami 
columns, kiekvieną kartą su 
dideliu susidomėjimu nuolat seka 
ir ^caito 7 milijonai žmonių. Apie 
pusantro šimto laikraščių viso 
pasaulio žemynuose slruba juos 
persispausdinti. Jo atlyginimas 
peršoka per metus 60.000 dolerių. 
Lippmanno smegenys dirba taip 
tiksliai, kaip gerai išmankštinto 
atleto muskulai. Kiekvieną straip

AR VAK. EUROPA GALI APSIGINTI ?
\V: Lippmannas samprotauja. —

Europos tuo. metu, kai praktiškai 
nebuvo jokių sausumos kariuo
menės dalinių jiems pasipriešinti, 
jie nepuola ir šiandie, kai 19 ar 
panašus skaičius divizijų yra pasi
ruošę gintis.

Kokia gi yra užduotis mūsų 
kariuomenės dalinių Vakarų Euro
poje, taip rūpestingai ir kruopščiai 
suorganizuotų? Nežinau, ką j tai 
atsakytų generolas Eisenhoweris, 
tačiau aš drįstu teigti, kad mūsų 
kariuomenės koncentravimo pir
miausias uždavinys yra sustiprinti 
esamas valstybes, kad būtų galima 
sukliudyti komunistų partijų ban-

j dymus užgrobti valdžią, ką pas
tarosios atliktų tuoj pat prašyda
mos Raudonosios Armijos pagal
bos. Pagal mano išmanymą, tai 
turėtų būti pagrindinė Vakarų 
Europos kariuomenės užduotis.

Gali būti, kad tam tikra prasme 
mūsų kariuomenės daliniai suvai
dina priešą bauginantį vaidmenį, 
del ko jie pakol kas nepuola Va
karų Europos. Tačiau toksai 
įnašas į Europos taikos išlaikymo 
problemą tėra antraeilis ir menkos 
reikšmės.

Svarbiausia tiesa yra tai, kad 
priešą nuo Europos puolimo su
laiko Jungtinių Amerikos Valsty
bių vidinė jėga ir įtaka. Kol pačios 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
nėra užimtos, negali pasisekti joks 
užgrobimo karas. Tačiau lieka 
vienas puolimo būdas, būtent, 
— revoliucinės valdžios, kuri savo 

snį jis tesukuria po 14 valandų in
tensyvaus galvojimo. Jo logišku
mas ir įvykių pramatymas yra 
nelyginant kompasas, kuris padeda 
skaitytojams susidaryti nuomonę 
įvairių viena kitai prieštaraujan
čių žinių gausybėje.

šiandie Walteriui Lippmannui, 
kaip pasaulinio garso žumalistui- 
publicistui, nebereikia pačiam gau
dytis informacijų. Geriausios in
formacijos jam pačios plaukte 
plaukia. Gyvendamas šiuo metu 
Vašingtone, angliško stiliaus na
muose Woodley Road gatvėje, jis 
retai tesilanko vyriausybės rū
muose. Su senatoriais, departa
mentų šefais ir pilkosiomis emi
nencijomis jis susitinka Metro

laiku būtų susidariusi iš vidaus, 
kptipimasis pagalbos Į Sovietų 
karines pajėgas. Toksai pavojus 
buvo 1947 m., kai Jungtinės Ameri
kos Valstybės ir Vakarų Europa 
taip silpnai stovėjo, kad neturėjo 
pakankamai pajėgų Prancūzijoje 
sustabdyti streikų bangą ir at
statyti tvarką.

Mano nuomonė tikrai galėtų 
būti priimtina, teigiant, kad So
vietai planuoja tik tokį karą, kuris 
būtų susietas su vidaus revoliuci
jos akcija. Ši pažiūra derinasi ne 
vien tik su revoliucine komunistų 
ideologija. Laimingu atveju toji 
pažiūra derinasi ir su mūsų gali
mybėmis išugdyti Vakarų Europos 
karines pagėgas.

Tikrumoje, nei Jungtinių Ameri
kos Valstybių oro pajėgos, nei 
laivyno daliniai negalėtų būti tin
kamai panaudoti revoliucijos su
krėstame krašte. Mūsų šios rūšies 
karinės pajėgos pagalbos atveju 
turėtų naikinti pastatus ir žmonių 
gyvybes to krašto, kuriam jos 
norėtų padėti. Oro pajėgos ir karo 
laivyno pajėgos yra puikios prie
monės ir su pasisekimu panaudo
tinos tiesiogiame kare, ką teisingai 
yra pastebėjęs ir senatorius Taf
tas. Tačiau šios pajėgos nieko ne
gali padėti revoliuciniame kare. 
Jos yra didelės karinės vertas, 
tačiau jos visiškai netinka polici
jos pajėgoms.

Vakarų Europos kariuomenės 
organizavimas negali būti verti

politan klube ar Carltone. Ypatin
gai žymias politines asmenybes jis 
tačiau pasikviečia į Woodley Road, 
kur pre kavos puodelio ar scotch 
whisky aukštųjų politinių sferų 
atstovai suteikia jam informaci
jas, kurios turi pasiekti visuomenę, 
bet negali būti oficialių pareigūnų 
viešai pareikštos. Atsisukę kiek į 
praeitį, mes pastebėsime, kad Mar- 
shalio Plano idėjos pirmiau buvo 
pasirodžiusios Lippmanno “kolum- 
nuose” net Šešias dienas prieš 
pagarsėjusią Marshalio kalbą 
Harvardo universitete.

Tačiau nereikia galvoti, kad 
Walteris Lippmannas tebūtų tik 
Vašingtono Kapitoliaus garsia
kalbis. Jis turi aiškią ir kietą 

namas kariniu mastu, turint gal
voje tiesioges kautynes su Raudo
nąja Armija. Tokią kariuomenę 
reikia vertinti, turint galvoje Eu
ropos vidaus gyvenimo tvirtumą. 
Jei Vakarų Europos žemyno da
liniai yra pakankamai stiprūs ir 
jeigu jais galima pasitikėti, kad 
jie pajėgs užgniaužti bet kokią 
revoliuciją, tai Vakarų Europos 
saugumas yra patikrintas, čia pat 
tačiau sąlyguojant tolimesnį Jung
tinių Amerikos Valstybių ginkla
vimąsi ir įsipareigojimų tesėjimą.

Vakarų Vokietijos apginklavi
mas ir panaudotos prieš prancūzų 
komunistus griežtos priemonės 
leidžia giliai pasitikėti, kad So
vietų vyriausybė nenumato arti
miausioje ateityje pulti Vakarų 
Europos. Tą pasitikėjimą susti
prina ir tai, kad komunistų parti
ja Prancūzijoje yra izoliuota ir 
nebepajėgi toliau priešintis Pran
cūzijos vyriausybei, o taip pat ji 
nebepajėgia sukliudyti pagalbinių 
kariuomenės dalinių atvykimą į 
Vakarų Europą.

Ateitis parodys, ko griebsis So
vietų vyriausybė, kai jos žygiams 
bei veiksmams bus griežtai pasi
priešinta ir jos agentai pamažu 
likviduoti, prileidžiant faktą, kad 
ji nebus pajėgi užkariauti iš vidaus 
sustiprintus savo priešus. Iki šiol 
visi duomenys teigia, kad Maskva 
grįšta prie senos savo taktikos — 

savo nuomonę, kurios nesivaržo 
paskelbti.

Savo politine orientacija Wal
teris Lippmannas daugiau krypsta 
į Europos interesus, kaip į Azijos. 
Jis yra griežtas šalininkas tos 
Jungtinių Amerikos Valstybių poli
tikos, kurios to krašto politikai 
ėmėsi po to, kai buvo nusivilta 
Antrojo Pasaulinio Karo sukurta 
draugyste su Sovietų Rusija.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
Walteris Lippmanas šiandie yra 
viena įtakingiausių asmenybių. Jo 
politiniais sprendimais bei nuomo
nėmis gali pasikliauti ne tik mili
jonai pilkųjų skaitytojų, bet ir 
pasaulio politiką vairuoją galiūnai.

sunaikinti demokratines partijas, 
įtraukiant jas į beviltiškai pra
žūtingus žygius.

Pagal jau pripažintą teoriją, 
demokratinės koalicijos, sudarytos 
iš krikščionių demokratų, liberalų 
ir socialistų, turi subyrėti, kai jos 
imasi prievartos veiksmų likvi
duoti komunistus. Tai paaiškinama 
tuo. — Jėga, kuri sukuriama ko
vai prieš komunistus, negali būti1 
greitai sustabdoma, nes tenka 
veikti toliau, panaudojant jėgos 
veiksmus ir prieš komunistų ben
dradarbius bei jų prisiplakėlius, o 
dar toliau — ir prieš darbininkų 
unijas, kol pagaliau pradedama tą 
pačią jėgą toliau vartoti ir prieš 
taip vadinamus visus progresistus 
—pažangiuosius. Tačiau tokia 
akcija priverstų plačiąsias mases 
burtis Į kitą koaliciją, kuri virstų 
tam tikru liaudies frontu ir susi
blokuotų su komunistais ir po to 
apšauktų ankstyvesnes demokra
tines partijas reakcionieriška 
fašistine mažuma.

Tai tokia yra stambiais bruo
žais padėtis, kuri glūdi Vakarų 
Europos gynybos pagrinduose.

revoliucijos mestas šūkis “žemės” 
ar vėlesnės spalio mėnesio bolše
vikinės revoliucijos radikalumas, 
bet faktinoji to meto žemės nuo
savybės santykių padėtis Lietuvoje, 
būtent: lietuvių valdomų vienetų 
smulkėjimo procesas (tai reiškė 
žemės trūkumą), vienašališkas ūkio 
charakteris (grūdų ūkis), primity
vus ūkininkavimo būdas (mažas 
našumas), gyventojų daugėjimas 
(negalėjimas išsimaitinti iš.žemės), 
o šalia to ■ stambiųjų žemvaldžių 
turėtų ariamųjų plotų trečdalis 
dirvonavo — visa tai aktualino 
pertvarkymo reikalą. Tad supran
tama, kodėl Valstybės Taryba jau 
pirmomis valstybės gyvavimo die
nomis ėmėsi tvarkyti žemės klau
simą.

STEIGIAMOJO SEIMO 
UŽDAVINIAI

Taigi, tuo metu, kai Steigiamasis 
Seimas susirinko, jo darbo po
būdis buvo aiškus, lygiai buvo 
ryškūs gyvenamo meto įtaigojami 
sprendimai. Steigiamasis Seimas 
1920 m. briželio mėn. priėmė naują 
Laikinąją Lietuvos Konstituciją, 
nustatė Lietuvą būsiant demokra
tine respublika, nusakė Lietuvos 
socialinę struktūrą, įrašydamas 
žemės santykių pertvarkymą į 
konstituciją.

Tuo metu, kai Steigiamasis Sei
mas posėdžiavo (1920-1922 m.m.) 
Lietuvos gyvenimas dar nebuvo 
stabilizavęsis (ėjo kovos dėl nepri
klausomybės), tačiau jau buvo 
išryškėję valstybinės tautos pa
grindiniai interesai, taip kad Stei
giamajam Seimui teko patikrinti, 
ar Lietuvos Tarybos pasidarytos 
praktiškos išvados ir pasirinktieji 
sprendimai ateičiai formuoti atitiko 
tuos pagrindinius tautos interesus. 
Steigiamasis Seimas, kaip žinoma,

vidutiniam ūkiui tarpti” (90 str.). 
Valstybės aprėžimas piliečio teisės 
turėti žemės tiek, kiek jis nori — 
tai yra tam tikra prasme piliečio 
asmens laisvės aprėžimas — pa
teisinamas tuo atveju, kai tatai 
daroma valstybinio pobūdžio in
teresų apsaugojimo reikalu, žemė 
šiuo atveju yra pajungta valsty
binių interesų tarnybai — ji at
lieka visuomeninę funkciją.

ŽEMĖS REFORMOS
REIKŠMINGI PADARINIAI
Paties gyvenimo iškelta ir nedel

siant pravesta žemės reforma 
turėjo teigiamų padarinių Lietuvai 
valstybiniais, socialiniais, ekono
miniais, bei tautiniais požiūriais, 
štai jie:

Suformuotas valstybinės tautos 
pagrindas, sutvertas “nugarkau
lis” socialiniam pastatui, sudarius 
sąlygas smulkiajai ir vidutiniajai 
ūkininkijai tapti ūkiškai savaran
kiais. Stambiųjų žemių išparcelia- 
vimas reiškė prieškarinį dvari
ninkų luomo nušalinimą iš jų 
ligi tol turėtos Įtakos krašto so
cialiniame, eekonominiame, o taip 
pat kultūriniame gyvenime, ir jų 
pozicijų perleidimą tautos bran
duoliui. Kai tradiciniai konserva
tyvaus galvojimo būdo Lietuvos 
kaimo žmogus patapo Lietuvos 
socialinįo gyvenimo pagrindu, jo 
interesai, daugiau ar mažiau, lėmė 
iš josios kilusios inteligentijos 
mentalitetą ir ėmė, kad ir tarpiniu 
būdu, reikštis valstybės gyvenime.

Reformos pravedimas ir užkirti
mas kelio žemės koncentracijai 
nedaugelio rankose patikrino lyges
nį turto (žemės-) paskirstymą ir 
tuo nušalino eventualios socialinės 
nesantaikos priežastis.

Žemės reforma sudarė sąlygas 
atsisakyti nepelningo vienašališko

pripažino Valstybės Tarybos dar
bus.

Jau minėta, kad Lietuva siekė 
sudaryti pagrindą ir sąlygas sava
rankiškam reiškimuisi.' Tatai buvo 
pasiekta plačios apimties žemės 
reforma, turėjusia didelės reikšmės 
Lietuvos nepriklausomam gyveni
mui patikrinti bei socialinio ir eko
nominio gyvenimo struktūrai.
SOCIALINIO IR EKONOMINIO

GYVENIMO PAGRINDAI
Socialinio ir ekonominio gyveni

mo sritis yra viena iš svarbiųjų 
veiksnių valstybėje — tai yra sri
tis, kur gauna pas:reikšti atskiras 
individas. Juk vienos tautos nariai 
buriasi valstybėn ne vien savo 
tautinėms aspiracijoms pareikšti 
ar savo teisėms ginti, bet ir savo 
gerbūviui kelti, kad sudarytų med
žiagines sąlygas savo dvasinėms 
bei fizinėms galioms ugdyti ir, 
antra, naudotųsi bendros kultūros 
bei civilizacijos laimėjimais. Tad 
suprantama, kodėl Lietuva nega
lėjo nesidomėti žemės klausimu, 
nes žemė ir darbas tuo laiku buvo 
vienintelės priemonės medžiaginiam 
gerbūviui siekti, o, be to, žemės 
nuosavybės santykiai žemės ūkio 
krašte turi svarios įtakos krašto 
socialiniam bei ekonominiam cha
rakteriui performuoti. Reikšmingi 
taip pat buvo konstitucijon įrašyti 
ir du ūkinio, gyvenimo principai, 
būtent: darbo ir iniciatyvos laisvė 
ir privačios nuosavybės dėsnis. Ant 
tų pagrindų ir buvo statomas Lie
tuvos ūkis.

Privačios nuosavybės principas 
buvo aprėžtas žemės valdymo at
veju, nes konstitucija pavedė val
stybei “reguliuoti žemės valdymą 
taip, kad būtų sudarytos tinkamos 
sąlygos taisyklingai žemės ūkio 
gamybai, ypatingai smulkiam ir 

grūdų ūkio, ko išdavoje atsirado 
medžiaginio gerbūvio kilimas, kraš
to turtėjmas, pramonės augimas, 
kultūros pažanga.

Ir pagaliau, žemės reforma, pert
varkydama žemės nuosavybės san
tykius, išstūmė svetimųjų kultūrų 
įtakas krašto gyvenime, iškėlė savų 
tautinių interesų pirmavimo rei
kalą ir tuo pačiu davė akstiną tau
tinei kultūrai augti ir stiprėti.
SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS 
SANTVARKOS PASTOVUMAS

IR VALDYMOSI FORMOS
KITIMAS

Valstybiškai organizuota tauta 
yra suinteresuota tvarka, atseit, 
nori matyti, kaip jos branginamos 
vertybės yra saugomos ir kaupia
mos ir, antra, nori, kad kuriamų 
dvasinių ir medžiaginių vertybių 
telkimas būtų patikrintas ateičiai 
— žodžiu, nori, kad valstybė ne tik 
agzistuotų, bet ir nenustotų nor
maliai funkcionavusi.

Lietuvos socialinio ir ekonomi
nio gyvenimo pagrindai, įrašyti į 
pirmąją konstituciją, išliko nepa
kitę per visą Lietuvos gyvenimo 
laiką, liga juos suardė prievartinė 
Maskvos pravesta sovietizacija. 
Tačiau to negalima pasakyti apie 
valdžios galių organizaciją. Kai 
buvo nustatyta ją būsiant parla
mentine demokratija, tai josios 
tobulumu tikėjo ne tik atsistatanti 
Lietuva, bet ir visos to meto val
stybės. Tikėta, kad valstybinėje 
organizacijoje, kur įstatymų leid
žiamoji galia (seimas) yra žymiai 
svaresnė už vykdomąją galią 
(vyriausybę), bus galima efekty
viai spręsti specialius politinius 
klausimus bei komplikuotas ekono
mines problemas — konkrečiai 
tariant, bus sugebėta sėkmingai 

vykdyti svarbiausius vyriausy
binius uždavinius: kaip palaikyti 
tvarką, daryti teisingumą, kelti 
gerbūvį; patikrinti laisvių įvairiose 
formose klestėjimą. Turėtos viltys 
nepasitvirtino: ilgainiui, beveik 
vienu metu parlamentinių demo
kratijų valstybės pergyveno poli
tinę krizę. Krizės pasėkoje buvo 
persitvarkyta: suteikta daugiau 
svorio vykdomajai galiai, t. y. sus
tiprinta vyriausybė ir tuo pačiu 
apvaržytos asmens laisvės. Tas 
pat įvyko ir Lietuvoje: josios išgy
vendinta valdymosi krizė pagrinde 
buvo tokio pat charakterio, kaip 
ir kitų Europos valstybių, nebent 
tik tuo skirtumu, kad to meto 
grynai politinė krizė nebuvo dar 
komplikuota krašto socialiniais ar 
ekonominiais sunkumais. Kraštas 
tuo žygiu atstatė nutrūkusią 
jungtį tarp krašto ir krašto vald
žios.

Gal nėra reikalo pastebėti, kad 
valdymosi formos pasikeitimai ne
būna be gilesnių priežasčių. Tai 
nėra kokių intrigų rezultatas ar 
kokių menkų pilitinių sunkumų iš
dava. Iš istorijos žinome, kad 
valdymosi forma tolydžio kinta; 
nevisada iš karto surandamas 
pastovesni?, ilgesniam laikotarpiui 
tinkamas valdymosi būdas. Saky
sim, Prancūzijos Konstituanta 
1789 metais, priimdama konstitu- 
cją, įsakmiai uždraudė per dešimtį 
metų bet ką joje keisti, tačiau per 
tą dešimtį metų Prancūzija savo 
režimą pakeitė keturis kartus.

TAUTOS AMŽINUMO IDĖJA IR 
PRAKTIŠKA .IŠVADA

Kaip šiandieną bevertintume bet 
kurį Lietuvos valstybės gyvenimo 
laikotarpį, turėsime aiškiai pripa
žinti, jog tų peri jodu ryškesniuose 
įvykiuose visur ir visados buvo

ženkli mūsų tautos ir valstybės 
buvimo, išlikimo idėja. Toji idėja 
mūsų istorijoje reiškėsi dvejaip: 
vienur ji buvo rodykle, rodančia 
kuriuo keliu eitina, kitu atveju ji 
buvo akstinu, teikiančiu stiprybės 
darbams ir žygiams. Toji vyriau
sia idėja yra grandis, jungianti 
atskirus mūsų istorijos tarpsnius į 
išbaigtą vienetą — reiškimąsi 
valios gyventi savą, pašalinių 
veiksnių nesužlugdomą, nepri
klausomą gyvenimą.

Idėja, išreiškianti tautos siekimą 
patikrinti savarankumą ir amži
numą yra sava ir mums. Tai nėra 
vien abstrakti mintis, tai yra taip 
pat konkreti ir praktiška priemonė 
mūsų kasdienio visuomenihio gyve
nimo reiškiniams vertinti. Tai yra 
mastas pažinti tai, kas palaiko 
mūsų tautinę gyvybę, žadina jo
sios gajumą, patikrina klestėjimą; 
tai yra mastas įžvelgti tai, kas 
mūsų tautinę gyvybę slopina, ža
loja ar žudo.

Pavaizduota Lietuvos gyvenimo 
iškarpa rodo, kad mūsų tautos 
žinota, kaip išsaugoti josios turi
mas vertybes ir — kas svarbiausia 
— sugebėta jas derinti su siekia
mos ateities vaizdu to meto 
aplinkybėse. O tos aplinkybės 
nenustelbė siekimą gyventi savą 
gyvenimą.

šią bendrą pasidarytą išvadą 
norėtųsi papildyti moralu: reikia 
ir mums žiūrėti, kad mūsų dienų 
sąlygos bei aplinkybės ar, paga
liau, mūsų pačių sąmoningai ar 
nesąmoningai sutveriamos situaci
jos neslopintų mūsų valios gyventi 
savą lietuvišką gyvenimą svetimoj 
šaly.
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Po nerimt
_ ĮSTATYMAM

KOMPENSACIJOS NEL. ATSITIKIMU ATVEJAIS
Ateiviams labai naudinga yra 

susipažinti su veikiančiais darbi
ninkų kompensacijos nelaimingų 
atsitikimų atvejais įstatymais, 
kurie kiekvienoje valstijoje yra 
kiek skirtingi, tačiau savo pagrin
dais panašūs, čia pateiksiu New 
South Wales valstijoje veikiančio 
šios rūšies įstatymo pagrindines 
žinias. —

Savaitinis mokestis. 
— Nelaimingo atsitikimo paliestas 
darbininkas gauna 75% vidutinio 
savaitės atlyginimo. Atlyginimo 
maksimumą sudaro £5/15/-, o mi
nimumą — £4/10/-. Nedirbanti 
žmona ar šeimininkė gauna £2 per 
savaitę ir kiekvienas mokyklinio 
amžiaus vaikas gauna £0/15/- per 
savaitę. Tokiu būdu savaitinio at
lyginimo maksimumas darbininkui 
ir jo šeimai gali būti £9. 
Šie pridėtiniai mokėjimai taip pat 
mokami, jei darbininkas veda ar 
susilaukia šeimos padidėjimo tuo 
metu, kai dėl įvykusio sužeidimo 
jis yra nedarbingas ir kompensuo
jamas. Nėra nustatyta, kaip ilgai 
sužeistasis gauna kompensaciją. 
Jam mokama per visą laiką, kol 
jis yra laikomas visiškai ar iš 
dalies nedarbingas. Jei pilnamečio 
darbininko savaitinė alga yra ma
žesnė, kaip £6, jis gauna 100% 
kompensacinio mokesčio. Bet jokiu 
atveju šis mokestis negali būti 
didesnis kaip £4/10/- per savaitę. 
Nepilnametis darbininkas gauna 
75% savaitinio atlyginimo, tačiau 
nedaugiau kaip £5/15/- per sa
vaitę. Jei jo savaitinis atlygini
mas yra mažesnis kaip £4, jis 
gauna 100% savo algos, bet nedau
giau kaip £3/5/- per savaitę.

Pomirtinė kompensa
cija. — Jei dėl nelaimingo atsi
tikimo darbe darbininkas miršta, 
jo išlaikomi šeimos nariai gauna 
kompensaciją lygią jo paskutiniųjų 
keturių metų gautam atlyginimui, 
tačiau nemažiau kaip £800 ir ne
daugiau kaip £2000. Betkokioj 
formoj ligi jo mirties išmokėta 
kompensacija neišskaitoma iš po
mirtinės kompensacijos. Prie pas
kirtos kompensacijos kaip priedas 
išmokama £75 kiekvienam miru
siojo išlaikomam vaikui ar įsūniui, 
dar nesukakusiam 16 metų am
žiaus. Jei nuo sužeidimo miręs 
darbininkas yra nepilnametis ir 
neturi ' išlaikomų asmenų, bet 
prieš sužeidimą šešių mėne
sių laikotarpyje prisidėjo prie 
savo šeimos pragyvenimo išlaidų 
didesne savo pajamų dalimi, jis 
yra užskaitomas savo šeimos išlai
kytojų ir jo šeima turi teisę gauti 
pomirtinę kompensaciją, tačiau 
jokiu atveju nedidesnę kaip £800. 
Išlaikomu šeimos nariu laikoma ir 
moteris, kuri buvo mirusiojo išlai
koma, nors ji ir nebuvo jo teisėta 
žmona, bet gyveno su juo nuolat 
netrumpiau trejų metų. Jei nuo 
sužeidimo miręs darbininkas ne
palieka pilnai ar nepilnai išlaikomų 
asmenų, jo palaidojimui skiriama 
suma nedidesnė kaip £60.

Gydimo, ligoninės, 
a mb u 1 a n b o ir kt. apmo
kėjimai — Darbdavys apmoka

visas išlaidas, susijusias su sužeis
tojo gydymu. Darbdavys taip pat 
atsako už įtaisymą sužeistajam 
dirbtinių sąnarių, akių, dantų, 
girdėjimo aparatų, akinių, rementų 
ir pan. šios išlaidos negali būti 
didesnės kaip £25. Jei išlaidos vir
šija šią nustatytą sumą, sužeistasis 
turi kreiptis į atitinkamą teismą 
dėl tos sumos padidinimo. Ligo
ninės apmokėjimui skirta £1/5/- 
dienai. Jei darbininkas būna gydo
mas tokioj ligoninėj, kur dienos 
mokests yra didesnis, jis turi teisę 
kreiptis į teismą ir prašyti tos su
mos padidinimo. . Darbininkas 
gauna £2/2/- reikalingos operaci
jos apmokėjimui ir £1/1/- kiek
vienai rentgeno nuotraukai, daro
mai jam esant ligoninėj. Jei iš
laidos šiems reikalams susidaro 
didesnės, jis gali per teismą pra
šyti šios sumos padidinimo. Opera
cijos ir rentgeno nuotraukos taip 
pat apmokamos ir sužeistam dar
bininkui negulinčiam ligoninėj. 
Maksimalinė suma skirta ligoninės 
išlaidoms yra £150. Jei besigy
dančio darbininko išlaidos yra 

.didesnės, jis gali per teismą prašyti 
šios sumos padidinimo. Maksima
linė suma skiriama medikamentų 
apmokėjimui yra £150. Ir šiuo 
atveju darbininkas gali per teismą 
prašyti šios sumos padidinimo. 
Ambulanso išlaidoms skiriama £25.

Pabėgių piovėjai, mal
kų kirtėjai ir panašūs 
darbininkai gauna tas pa
čias kompensacijas, kaip ir kiti 
darbininkai. Rangovas, kuris sam
do darbininkus ar kuris persisam- 
do dalį kantrakto, kol pats akty
viai dirba su darbininkais, turi 
tokia pat teisę į kompensaciją kaip 
ir kiti darbininkai. *

Boksininkai, imtini n- 
kai bei kiti aktoriai 
kompensacijos atveju yra traktuo
jami kaip darbininkai, jei jų sužei
dimas įvyksta apmokamų rungty
nių metu. Jų darbdaviu yra lai
komas juos samdąs asmuo.

Kelionės atvejis. — Jei 
darbininkas vykdamas į darbovietę 
ar iš jos grįšdamas lieka sužeistas, 
jis gauna visą kompensaciją kaip 
ir sužeidimo atveju darbo metu. 
Taip pat kompensacija mokama, 
jei darbininkas sužeidžiamas vyk
stant ar parvykstant gydymo 
kompensacijos reikalais. Tas pat 
liečia sužeidimus kelionės metu 
susietu su darbu. Kompensacija 
mokama ir tuo atveju, jei kelionė 
vyko su pertraukomis.

Perpietės atvejai. — 
Jei darbininkas sužeidžiamas pietų 
ar kitų darbovietėj nustatytų per
traukų metu ir jei tasai sužeidimas 
nėra savavališkas, jis turi teisę 
gauti kompensaciją su visais prie
dais jo išlaikomiems asmenims. 
Kompensacija mokama taip pat 
sužeidimo atveju, kuris veda prie 
visiško arba dalinio nedarbingumo.

Dalinis nedarbingu
mas. — Jei darbininkas dėl 
sužeidimo lieka dalinai nedarbin
gas, darbdavys privalo jam duoti 
jo pajėgumui tinkamą darbą. 
Priešingu atveju darbdavys pri
valo mokėti kompensaciją, mo

kamą visiškai nedarbingam asme
niui. Priteisdamas kompensaciją, 
teismas negali įskaityti į kompen
sacijos sumą jokių pašalpų, kurias 
sužeistasis gauna dėka savo paties 
apsidraudimo.

Bendra kompensaci
jos suma. — Sužeidimo atveju, 
kuris duoda darbininkui teisę 
gauti bendrą kompensacijos sumą, 
nebūtinai jis turi būti visiškai ar 
dalinai nedarbingas, kad iš karto 
gautų jam priklausomą kompen
sacijų. Darbininkas dirbąs valdi
nėje įstaigoje turi teisę į visas 
kompensacijas ir į senatvės pensi
ją. Jei darbdavys reikalauja iš 
darbininko sveikatos patikrinimo, 
jis privalo sumokėti jam algą už 
sugaištą laiką, kelionės išlaidas ir 
sveikatos patikrinimą. Darbininkui 
nuo sužeidimo mirus, jo išlaikomi 
asmenys šešių mėnesių laikotarpyje 
turi paduoti pareiškimą dėl kom
pensacijos gavimo. Jei jie tai ne
padaro dėl nežinojimo, jie nenusto
ja tos teisės ir vėliau. Darbinin
kas, kuris buvo sužeistas jam nesu
kakus 21 metų amžiaus, gali šešių 
mėnesių laikotarpyje prieš suei
nant 21-neriems metams arba jau 
suėjus, paduoti teismui pareiškimą, 
prašydamas kompensaciją padi
dinti kaip pilnamečiui. Kompen
sacijos didumas nustatomas pagal 
fiktyvią algą, kurią jis būtų gavęs 
kaip pilnametis išlikęs nesužeistas.

Kompensacinės sumos. 
— Kai dėl sužeidimo darbe dar
bininkas nustoja kurio nors savo 
kūno sąnario ir pan., jis šalia 
gydymo bei kitų apmokėjimų 
gauna ir vienkartinę kompensaci
ją už padarytą trūkumą jo kūnui. 
Kai darbininkas dėl sužeidimo
darbe netenka: 

Visos ar didesnės dalies
rankos, jis gauna .. £1450 

žemesniosios rankos da
lies, plaštako ar penkių 
pirštų............................£1250

Kojos................................ £1350
Apatinės kojos dalies .. £1150 
Kojos pėdos.....................£1100
Vienos akies regėjimo su 

rimtu pažeidimu an
tros akies..................£1350

Vienos akies regėjimo .. £750 
Klausos............................£1100
Vienos ausies klausos .. £500 
Nykščio ......................... £500
Rodomojo piršto............ £350
Nykščio sąnario............. £300
Mažojo ar viduriniojo

piršto.......................... £200
Kojos piršto ar rankos 

piršto sąnario......... £150
Kojos piršto sąnario .. £100 
Didžiojo kojos piršto .. £350 

ir
Rodomojo piršto sąnario 

ar kojos didžiojo piršto 
sąnario.................... £200

NUOSTABUS LIETUVIS
Nesenai visa britų spauda labai 

plačiai rašė apie tūlą Johnny 
Ramensky, paskutiniojo karo metu 
atlikusį britų naudai nuostabius 
parašiutininko veiksmus, gi pasta
ruoju metu patekusį įstatymų ne
malonėn. Daugelio manyta, kad 
tai esama Anderso armijos lenko, 
tačiau Br. Debikonis “Britanijos 
Lietuvyje” pateikė duomenų, įro
dančių, kad šio nuostabaus žmo
gaus esama lietuvio. Autorius 
nesenai susitikęs vieną Škotijos 
lietuvį, kuris gerai pažinojo Johnny 
Ramensky tėvus — Ramanauskus. 
“Britanijos Lietuvyje!” Br. Debiko
nis savo straipsnyje “Lietuvis 
Goeringo seifuose” taip aprašo 
apie šį nepaprastą mūsų tautietį:—

Preš daugelį metų iš Lietuvos, 
Suvalkijos, Škotijon atvyko Ra
manauskas. Lankashire Rama
nauskas vedęs lietuvaitę, šitoje 
Ramanauskų šeimoje prieš 47 me
tus gimė Jonas, laikui bėgant pa
sidaręs Johnny. Pereitais metais 
Glasgowe mirusi jo motina, kuri 
kalbėjusi lietuviškai, taip, kaip ir 
daugelis Škotijoje gyvenančių lie
tuvių. Dvi Ramanausko seserys te
begyvena Škotijoje. Jono motina 
jį taip pat išmokiusi gerai kalbėti 
lietuviškai ir, kai jis buvo 14 ar 
15 metų amžiaus, pirmosios išpa
žinties buvo priėjęs prie lietuvio 
kunigo.

Jono Ramanausko motina turėju
si su juo daug vargo. Tai buvęs 
nepaprastai gyvas berniukas, iš
dykęs, neklaužada. Tačiau artimie
ji kaimynai ir dabar dar jį atsime
na, kaip berniuką su keistomis idė
jomis, užsispyrusį, fiziniai sveiką 
ir niekad pikto nei kaimynams, nei 
savo draugams, nepadariusį. Pir
masis Jono nusikaltimas — dvira
tis. Glasgovo policija, kai jis tu

rėjęs 14 metu, pirmą kartą pačiupo 
jį važiuojantį su vogtu dviračiu. 
Nors, kaip vėliau paaiškėjo, dvira
tį ne jis buvo pavogęs, tačiau baus
mę kalėjime atsėdėjo Jonas, neiš
davęs tikrojo nusikaltėlio. Matyt, 
kad šis įvykis jį gerokai paveikė, 
nes, atsėdėjęs bausmę, jis metėsi 
į stambesnį “biznį” — seifus. Už 
vieno seifo išplėšimą jis pasodina
mas. į garsųjį šiaurės Škotijos Pe
terhead kalėjimą, kur kalinami tik 
stambūs nusikaltėliai ir iš kurio 
niekam nepavykdavę pasprukti. Jo
nas buvo pirmasis to kalėjimo ka
linys, sugebėjęs išsmukti laisvėn. 
Tačiau senoji gįslelė nenurimo. Jis 
vėl turėjo grįžti į Peterheadą. Pir
mą kartą iš ten jis buvo išleistas 
1942 m., siaučiant karui.

Tais pat metais Scotland Yarde 
jis pademonstravo savo sugebėji-1 
mus seifams atidaryti. Savanoriš
kai pasisiūlė eiti į priešo pusę ir 
ten padirbėti savo specialybėje. Jis 
buvo parašiutu nuleistas į šiaurės 
Afrikos dykumas, Italijon ir Vo
kietijon. Ten įsęlindavo į priešo 
vyr. būstinių patalpas, atidaryda
vo stropiai saugomus seifus ir, tar
si šešėlis, prasmukdavo pro prieša
kines linijas, atnešdamas vertingus 
radinius. Vieną kartą jam pavykę 
įsibrauti į vyr. Goeringo būstinę ir 
ten atidaryti net keturis seifus, ku
riuose, suprantama, Georingas lai
kė vertingesnius dalykus, negu 
“štamus”. Nuleistas Italijon, Jo 
nas Ramanauskas, turėjo taip pat 
ypatingą uždavinį: kuotrumpiau- 
siu laiku reikėjo atidaryti keturis 
plieno kambarius ir 10 nedegamų 
spintų. Johnny visa tai atlikęs 
pavyzdingiausiai. Kartą jis iš 
degančio namo pagrobęs slaptuo
sius vokiečių planus ir įsakymus, 
kuriuose buvo nurodoma, kas turi

būti išsprogdinta, vokiečių armijai 
pasitraukiant iš užimamų pozicijų.

Jojo asmens kariškuose doku
mentuose pažymima, kad jis yra 
gero charakterio, drąsus, pasiti- 
kėjmo vertas ir ypatingų gabumų 
vyras. Tuo laiku jis buvo rekomen
duotas už nuopelnus apdovanti 
medaliais. Tačiau karas pasibaigė. 
Jonas grįžo į Glasgovą, ir grįžo 
prie senoje įpročio. Vėl pasodina
mas į garsųjį Peterheado kalėji
mą, iš kurio šio mėn. pradžioje 
dingsta, šį kartą laisvėje jam teko 
išbūti vos 50 valandų. Jis pagau
namas septintoje mylioje nuo ka
lėjimo, pakeliui į Glasgovą su ry
šuliu rankraščių, kuriuos, kaip jis 
pasakoja, norėjęs parduoti lei
dyklai ir už gautus pinigus pradė
ti “naują gyvenimą”.

Policija mananti kad jis būtų 
labai naudingas krašto pilietis, jei 
jis mestų savo “specialybę”. Yra 
balsų, kurie sako, kad reikėtų jo 
pažadui — “pradėti naują gyveni
mą” patikėti ir jį paleisti, tačiau 
britų prityrę detektyvai yra kitos 
nuomonės ir Jonui, ko gera, rei
kės Peterheade lukterėti naujo 
karo.

J. Ramanauskas buvo vedęs 
anglę, kuri mirusi, taip pat, kaip 
ir jo motina, jam esant kelėjime. 
Paskutiniojo pabėgimo metu jis 
pasakojo, kad laisvėje laukianti 
busimoji, kurią jis galvojąs vesti 
ir už dorai pelnytus pinigus kurtis 
iš naujo.

Iki šiolei Johnny nėra niekam 
papasakojęs, kaip jis atidaro sei
fus, kaip sugeba nepastebimas 
prasprukti pro sargybas. Į šį klau
simą jis atsako: — Tai mano pas
laptis.

LEISKIT IR MUMS PASISAKYTI...
LAIŠKAS VIENGUNGIUI

Specialiais atvejais teismas pats 
nustato išmokamos sumos didumą.

Kaip ir iš kitų šio straipsnio 
dalių pastebėjome, daugelyje at
vejų sprendžia teismas savo nuo
žiūra, vadovaudamasis bendrais 
dėsniais. Todėl nelaimingo atsiti
kimo atveju visumet geriausia 
kreiptis \į advokatą — solicitorių.

V. Saudargas.

Buvai jaunas, ryžtas spindėjo 
tavo veide, o širdyje savo krovei 
svajonių kraitį, galvojai apie tuos 
didelius darbus, kuriuos rengeis 
nuveikti sau ii’ savo tėvynei. Metai 
ėjo po metų, o tu sėdėjai mokyklos 
suole, semdamas žinias savo užsi
brėžtam tikslui pasiekti.

Bet, deja, karas sutrukdė tau tai 
padaryti. Raudonasis siaubas 
įbruko ginklą tau į rankas ir išėjai, 
kad atliktum tai, ką laikei savo 
šventa pareiga.

Gulėdamas apkasuose, spaudei 
nežinomos lietuvaitės laišką prie 
krūtinės ir svajojai apie dideles 
mėlynas akis, kurios tarytum 
prašė tavęs neapvilti jų. Praėjo 
karas. Karą pralaimėjęs sėdėjai 
belaisvių stovykloje ir gaudei 
gyvūnus supuvusių baltinių siūlėse, 
bei galvojai, koks laimingas būtum, 
jei turėtum senos duonos plutą 
alkio numalšinimui.

Viltis, tartum pavasario ryto 
aušra, vedė tave, paleistą į laisvę, 
link savų, kur kūrės tautinės 
stovyklos. Džiaugsmas, kad neu-

RESISTANCE AND SABOTAGE
Reports of food shortages, poor 

housing, sabotage and hints of 
new purges have come from the 
Soviet Union and its satellites in 
the last few weeks.

A serious shortage of potatoes 
in Czechoslovakia is reported by 
the newspaper “Rude Pravo.” In 
the Brno district in Moravia, says 
the newspaper, deliveries of pota
toes to markets are running 5O9& 
to 96% below quotas.

Although the harvest there pre
viously has been reported as “plen
tiful” the paper now says the po
tato shortage is “acute.” Potato 
rationing will begin earlier this 
year than last, “Rude Pravo” says, 
and calls for party action to over
come resistance by Czechoslovak 
farmers.

ADVERSE CONDITIONS 
REPORTED BEHIND THE 

IRON CURTAIN

The Budapest newspaper “Szab 
Nep” says flour for bread is al
most unobtainable in the villages 
of Hungary, and potatoes are in 
short supply throughout the coun
try.

The communist regime is insist
ing that high grain production 
quotas be fulfilled, the paper says, 
despite the fact that corn, potato, 
beet, clover and hay crops are be
low expectations.

In Warsaw, according to the 
newspaper “Trybuna Ludu,” more 
than 3,000 apartments are unsafe 
and unhealthy. Repairs and sani
tary equipment are needed urgent

ly, the paper says.
Buildings in the Polish capital 

reported in bad condition a year 
ago have not yet been touched, 
the paper adds, and suggests that 
tenants will be permitted to make 
the repairs themselves at their own 
expense.

From Bucharest comes a story 
of sabotage of a big communist 
construction project.

According to a Rumanian radio 
broadcast, five Rumanian engi
neers have been sentenced to death 
after a five-day trial in a com
munist court, for sabotage of the 
Danube-Black Sea canal. Five 
other men who also worked on the 
canal received prison sentences 
from 20 years to life. — U.S.I.C.

Sports Under the Soviet 
Rule

All sports and physical training 
in the Baltic countries have been 
subordinated since 1948 to the 
control of the Communist Party. 
All sports instructors, coaches, 
etc., must be trusted Communists. 
Every student is expected to quali
fy for the badge “Ready for Work 
and the Defence of the USSR.” 
The graduates of the schools of 
athletics and of physical training 
becom® automatically reserve offi
cers in the Red Army and they 
must act as the eyes and ears of 
the Party in the course of their 
activities in the field of sport. 
Those among the Lithuanians, Es
tonians, and Latvians who were 
selected to represent the Soviet 
Union at the Olympic Games in 
Helsinki were sent to special train
ing camps in February. Apart 
from physical training, they were 
subjected to very careful screen
ing and indoctrination, to make 
sure that they would not attempt 

,to escape at Helsinki.

žilgo vėl žmogum tapsi ir galėsi 
spausti pirmo pasitaikiusio tau
tiečio ranką, arba žiūrėti begalo 
ilgai į tas mėlynas akis, kurios 
dabar, kaip ir anuomet apkasuose, 
rodės, taip daug ką žadėjo, jaudino 
tave. Besiartindamas prie stovy
klos, rinkai žodžius savo galvoje, 
kad tinkamai sutiktum pirmus 
savuosius.

Išvargęs po ilgos kelionės, atsi
sėdęs medžio pavėsyje, mintyse 
kartojai . tautiečio pareigūno žod
žius, kurie tave slėgė daug sun
kiau negu kelionės kuprinė. — 
“Gaila, pas mus vietos nėra, čia 
tik inteligentų stovykla, mėgink 
sekančią (kuri randas už 100 
klm.), ten gal priima ir belai
svius”.

Po ilgų klaidžiojimų pagaliau 
radai ir tu vietą apsistoti. Sename 
barake, per langą be stiklų stebė
jai pro šalį praeinančius veidus. 
Toj praeivių eilėj matei taip pat 
ir mėlynų akių, bet į tavo nedrą
sią šypseną nė vienos iš jų neat
sakė. Supratai, turbūt, kad karą 
pralaimėt negerai ir, leisdamas 
laiką fronte, neįsigijai tai, kas 
leistų tau prilygti kitiems. Prisi
minei tą seną posakį: “Laimėsi 
karą — ir priešas tave gerbs, pra
laimėsi — nė savi neužjaus”.

Neilgai abejojai, kuomet pasi
maišė pirma proga, ir išvykai į 
Australiją net pirmuoju trans
portu. Gaila buvo palikti savus ir 
leistis į nežinią. Dar sunkiau būtų 
buvę, jeigu ne nugirstos kalbos iš 
pasiliekančių lūpų: ”Ten vien tik 
palaidūnai važiuoja, kurie nenori 
grįsti į savo tėvynę”. Buvo net 
tokių, kurie sakė, kad tokius ga
lima nubraukti kaip žuvusius sa
viems.

Tuo tarpu tu čia, Australijoje, 
seną kario uniformą jau seniai 
pakeitei geros medžiagos kostiumu, 
lankai bažnyčią, susirinkimus, 
pasilinksminimus, skaitai lietuviš
kus laikraščius, knygas, kad tik 
nelaikytų f tave nubyrėjusiu nuo 
saviškių, kaip kad anie pranašavo 
paliekant Vokietiją.

Nenustebai, turbūt, išgirdęs 
naują kaltinimą, kodėl gi viengun
gis esi? Kodėl nevedi? Kodėl? — 
Niekas nesupras, bet aš suprantu, 
kaip tu savo vienišomis valandomis 
stovėdamas prie veidrodžio pešioji

iš galvos žilus plaukus ar klijuoji 
praplikusius lopus ant galvos liku
siais plaukais, kad vėjas juos 
nenupūstų ir neapnuogintų tą 
aiškų senatvės ženklą. Reikalas 
aiškus — vesti reikia. Bet kurgi 
surasti tokią? Eini į šokius, nes 
tik ten manai pasidarys aiškiau, 
kiek tau yra likę galimybių. Deja, 
jų ten visai nėra. Pasižiūrėjęs 
pavydžiomis akimis į tuos jauni
klius, kurie būriais gaudosi mer
gaites pašokti modernų rumbą, 
kurio tu nė šokti nemoki, eini 
namo.

Nusprendei griebti tai, kas dar 
galima, atseit, svetimtautę, bet, 
štai, ir vėl naujas kaltinimas, — 
Kodėl vedi svetimtautę? Tu abe
joji: likti senberniu negerai, savų 
nėra, vesti svetimtautę — vėl ne
gerai. Kas daryti?

štai, tau mano patarimas. Tu 
veik, spręsk pats, neklausyk žmo
nių, nes jie tave kaltins ir tada, 
kai tu mirsi.

Jeigu negalėdamas susirasti 
savos, vesi svetimtautę, tačiau mo
kėsi išlikti nenubyrėjusiu nuo savo 
tautos, — visi tave pateisins^ o 
jei liksi viengungiu, ne dėl savo 
kaltės — vėl būsi teisus.

Vincas šopys, 
Camperdown.

MŪSŲ PASTOGĖS Re
dakcija kviečia visus tautie
čius rašyti į šį skyrių, 
pareiškiant laisvai bet kurią 
savo nuomonę ir visiškai 
nesivaržant dėl savo išsi
mokslinimo, bei religinių ar 
politinių pažiūrų. Prašome 
rašyti bet kuriomis temomis 
ir bet kuriomis progomis. 
Pageidautina, kad šio sky
riaus bendradarbiai pasira
šytų savo tikrąją pavardę. 
Tuo būdu bus žymiai paįvai
rintas MŪSŲ PASTOGĖS 
turinys ir užmegstas glau
desnis ryšis su skaitytojų 
masėmis.

Redaktop^ua.
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DEFINITE DIALECTICS
The following joke is reportedly 

enjoying wide popularity in Po
land:

“Jacob did not have such a bad 
job in his country behind the Iron 
Curtain. Recently, however, the 
Party of Toiling Workers made 
him understand that if he contin
ued to remain outside the Party 
he would lose his job. Jacob was 
willing to join the Party, but was 
unable to comprehend the mean
ing of Marxist dialectics, which 
every Party member must know.

“So he went to see his Rabbi. 
‘Rabbi,’ he said,, ‘what is this 
Marxist dialectics?’

“The Rabbi looked at Jacob, who 
was very upset.

“ ‘Well, it is not easy to explain. 
But listen to me carefully. I will 
give, you an example which should 
help you to understand. Two per
sons entered their apartment 
through the chimney shaft; first 
one and then the other. Which 
one of these two will be clean and 
which one will be dirty, do you 
think?’

“‘Rabbi, 1 am certain that I he, 
first who entered the apartment 
will be dirty, because he would 
have rubbed off all the šoot, and 
the second one will be clean.’

‘“Yes, you guessed right, Jacob,1 
said the Rabbi. ‘But now think 
carefully: which one will wash 
himself?’

“ ‘Rabbi, that is an easy ques
tion. Surely the one who is dirty 
will wash himself.’

“‘You are wrong, Jacob, that 
is a very bad answer. The one 
who is clean will wash himself. 
When he sees how dirty the other 
one is, he will think that he is 
also dirty and will go to wash 
himself. Now, my dear Jacob, 
go home, think it over once more, 

HOW MANY PRIESTS ARE 
JAILED IN 

CZECHOSLOVAKIA?
In the prisons and forced labor 

camps of Czechoslovakia, over 600 
of the 5500 secular priests in the 
country are held as prisoners, as 
well as 2900 of the 3600 members 
of religious congregations. Of the 
1200 nuns in the country at least 
half are interned, and that in
cludes many nuns of foreign na
tionality, who are not allowed to 
return to their home countries. Of 
the 575 seminarians about 80% 
have been drafted for military 
service.

and come to see me tomorrow 
morning.’

“The next morning Jacob was 
at the Rabbi’s house. ‘Rabbi, you 
are a very clever man. Of course 
it is the clean man who will wash 
himself.’

“You are wrong, good man. 
Now listen to me: two persons 
entered the apartment through the 
chimney shaft . . .’

“ ‘Rabbi, I know, I’ve heard it 
already.’

“ ‘Please, don’t interrupt me. 
Two persons entered the apart
ment through the chimney shaft. 
First one and then the other. One 
arrived clean and the other dirty. 
Which one washed himself? What 
do you think?’

“ ‘But, Rabbi, the clean one will 
wash himself.’

“ ‘No, Jacob, that is wrong. The 
dirty one will do it. He will first 
of all look at the clean person, 
then at his black hands, and then 
he will go and wash himself. 
You’d better go home and think 
it over once more and come to 
sec me in the morning.’

“The next morning, Jacob ar
rived at the Rabbi’s home and 
said, ‘Rabbi, you are very clever. 
Of course the dirty person will 
wash himself.’

“‘No, Jacob, you are wrong 
again. You don’t understand any
thing. Just listen to me: two per
sons entered their apartment 
through the chimney shaft . . .’

“‘Stop! Stop!’cried Jacob. ‘I’ve 
heard it so often; one time the 
clean one is supposed to wash him
self, then the dirty one. It is 
absurd. Why do these people enter 
their apartment through the chim
ney shaft anyway?’

“ ‘Ah,’ said the Rabbi, ‘now you 
begin to understand Marxist dia
lectics.’ ”

ANEURIN BEVAN IN 

YUGOSLAVIA

Everyone knows that Aneurin 
Bevan is a British left-wing Marx
ist, striving for co-existence with 
the Communst world on terms of 
Marxism. Belgrade radio reported 
on August 16 that the Belgrade 
foreign affairs periodical “Thirty 
Days” recently signed a contract 
with Bevan for the publication of 
his book “In Place of Fear” in a 
Serbo-Croat translation. It will be 
published in September.

GERMAN EDUCATION SEEN 
MAKING PROGRESS 

TOWARD DEMOCRACY
Germany’s educational system 

has been making steady progress 
toward democratic methods and 
philosophy, according to a State 
Department educational expert.

Vaughn R. Delong, officer in 
charge of the Division of German 
Cultural and Social Affairs, made 
this observation after conducting a 
survey of school conditions in the 
German Federal Republic.

Delong acknowledged that the 
struggle to reform the German 
educational system, which once 
served Adolf Hitler as an instru
ment for tyranny, is far from 
completed.

One major accomplishment, said 
the State Department official, is 
the new trend toward internation
alism in West German education, 
the old exaggerated German nat
ionalism, he added, is gradually 
disappearing.

Delong pointed out that the 
traditional German school system 
which emphasized class distinctions 
and special privilege has also been 
radically reformed.

As further evidence of progress 
in German educational policies Du
ong noted that more money is be
ing spent per child in Germany’s 
public schools than ever before.

“This improved financial sta
tus is a reflection of an increas
ingly responsible attitude on the 
part of both public officials and 
private citizens toward the young, 
of a growing sentiment that their 
children deserve the best,” he said.

Delong also said that “a bright 
child of poor parents has a greater 
chance of getting the kind of edu
cation that was previously denied 
him becausee of his financial 
status,” — and, he added, the 
principle of co-education is gain
ing ground.

Delong said many more German 
schools are free of tuition and 
provide textbooks than ever be
fore and, with each passing year, 
each teacher has slightly smaller 
classes.

“A fresh wind is blowing through 
the new German Federal Repub
lic, disippating the old mists of 
illusion and delusion,” continued 
Delong. “Educators, have had to 
climb out of their ivory tower and 
come down to earth . . . German 
youth today is growing up in peace 
and neighborliness, with Demo
cratic ideas and practices and with 
a healthy interest in the people 
and problems outside its own small 
world.” — U.S.I.C.

LEARN ENGLISH
RADIO PROGRAMME “FOR NEW 

AUSTRALIANS” 
BROADCAST BY THE AUSTRALIAN 

COMMISSION
(A) VERY EASY LESSONS 1-26

(B) EASY LESSONS 27-52

Lesson 44. Saturday, 1st 
November, 1952 .

Paul’s English is better every 
day. John and Mary are pleased. 
Now they will teach Paul the past 
tense.

JOHN: Paul speaks well now

MARY: I know, John! Do you 
think we must teach him the past 
now?

JOHN: Yes, I do, Mary. I’m 
sure- he can learn the past all 
right . . .

PAUL: And what is the past?
MARY: The words for yester

day and before yesterday,. Paul

JOHN: You know the words for 
to-day . . .

PAUL: Oh, yes . . . and I know 
the words for tomorrow . . .

MARY: Well, listen very care
fully . . . Now, you are here in 
my house . . . Yesterday you 
were at work.

JOHN: Today I am here in 
Mary’s house. Yesterday I was 
at work.

Lesson 45. Saturday, 8th 
November, 1952

Paul learns more about the past 
tense.

MARY: There are only twelve 
days till the Wyanna Red Cross 
Ball. Well, are we going?

PAUL: Oh, yes, let’s go!
MARY: John?
JOHN: All right, Mary! We 

had a very good time, last year.
PAUL: Had? Had? I don’t 

know that word.
MARY: Past of ‘‘‘have,” Paul 

. . . Very easy, too. Always 
“had” ... I had — he had — we 
-.had — they had.

Lesson 46. Saturday, 15th 
November, 1952

Paul is learning more of these 
words . . . Cook — cooked; 
work — worked; make — made: 
listen carefully to this broadcast!

JOHN: That was a good lunch, 
Mary!

PAUL: Yes, you are a very good 
cook! Where did you learn to 
cook, Mary?

MARY: I learned a long time 
ago. I learned during the war.

PAUL: Learned — learned ... 
today I learn English — yester
day, I learned ... . OK, I under
stand.

MARY: That’s right. I was in 
the Red Cross during the war — 
from 1940 till 1945. I worked in 
a Red Cross Canteen. For. the first 
few months I cooked easy things
— I made — remember “make”?
— well, I made tea and coffee and 
sandwiches. ,

Lesson 47. Saturday, 22nd 
November, 1952

Paul can use the past tense bet
ter now. But he still makes mis
takes.

JOHN: You collected the eggs, 
Paul?.

PAUL: Yes! Hundreds! That 
was a terrible job, Mary . . . The 
eggs were everywhere and I -*• 
break? — break the eggs?

MARY: Broke —
PAUL: That’s right .. . I 

broke about ten eggs.
MARY: That’s not bad! When 

I collected the eggs for Nancy, I 
broke dozens in a few weeks . . . 
Then she told me to feed the 
calves instead!

Lesson 48. Saturday, 29th 
November, 1952

In this lesson Mary and John 
teach Paul about adverbs. Listen 
carefully, and you will learn with 
Paul.

MARY: I’m talking to you. My 
voice is soft.

JOHN: I’m talking to you. My 
voice is loud.

JOHN: I’m talking to you. My 
voice is loud.

MARY: My voice is soft. 1 
speak softly.

JOHN: My voice is loud. I 
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speak loudly.
MARY: My voice is clear.. I 

speak clearly.
JOHN: And I speak slowly, very 

slowly. I want Paul to understand.
PAUL: I think I understand. 

John drives the car slowly, but 
Mr. Smith drives quickly.

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

The radio lessons are broadcast 
at the following times from ABC 
stations:

METROPOLITAN STATIONS

Very Easy Lessons (1-26), Sat
urday, 12.45 p.m. (S.A. 12.15 p.m.; 
6WN Perth 7.0 a.m.)

Easy Lessons (27-52), Saturday, 
1.45 p.m. (S.A. 1.15 p.m.; 6WN 
Perth 7.15 a.m.).

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

COUNTRY STATIONS
Very Easy Lessons (1-26), Sat

urday 7.0 a.m.
Easy Lessons (27-52), Saturday 

7.15 a.m.
II ardei’ Lessons, Sunday, 7.45 

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

RADIO BOOKLETS

The radio lessons are printed in 
booklets. You can have a booklet 
posted to you each month by 
writing to the Department of EdtP 
cation in the State where you live. 
The booklets are free.

You may also get information 
about Continuation Classes and 
Correspondence Lessons from the. 
Department of Education.

SPECIAL NOTICE
New Radio Feature

Beginning on Sunday, 2nd No
vember, the Sunday programmes 
will include a special feature 
called “About Australia.” In this 
feature Paul will learn from his 
many Australian friends interest
ing facts about Australu — the 
land and its people.

THE RISE AND FALL OF ANA PAUKER
Appointed. Foreign 

Minister
In 1947, on the November 7th 

anniversary of the Red Revolu
tion, Ana Pauker was appointed 
Foreign Minister, over the inef
fectual opposition of King Michael 
who was dethroned only seven 
weeks later. The purge she car
ried out in her department, not 
only among representatives abroad 
but down to the last typist and 
telephone operator of the home 
office, remains an example of her 
thorough and utter ruthlessness. 
The department ceased to operate 
officially for a week, while all 
desks, cabinets and files were 
searched and carried away by the 
secret police; in reality, it did not 
function normally for more than 
two years, due to the complete lack 
of personnel abroad and the incom
petence of the few delegated re
placements. Pauker’s sole objec
tive was to purge the Ministry of 
everyone not devoted to her or 
sufficiently conscious of her 
power.

Ana Pauker kept behind the 
scenes in December, 1947, when 
King Michael was forced at gun 
point to sign a prepared text of 
abdication. Conscious of the popu
larity of the young monarch, the 
Soviets entrusted.this task to two 
members of the, Government who 
could pose as true Romanians: 
Gheorghiu-Dej - and Grozav But 
Pauker was the- one, who speeded, 
up - the Sovietization of Romania 
ffom... then.’ on. .. The . first step, 
after the proclamation of the

People’s Republic, was the absorp
tion in February, 1948, of the so- 
called leftist — and in fact op
portunist — wing of the Socialist 
Party by the Communists. At that 
time also, the only other Romanian 
Communist of remarkable intel
lect, Lucretiu Patrascanu, Minister 
of Justicee, was purged. He was 
a man who could have aspired to 
the role of Tito, if that was at all 
possible in Romania. He was ar
rested before the outbreak of the 
Tito affair, and nothing has been 
heard of him since. In June, 1948 
Ana Pauker was among the sign
ers of the Comin form condemna
tion of Tito.

Nevertheless, in August, 1948, as 
Minister of Foreign Affairs, Ana 
Pauker went to Belgrade, to the 
Conference called to write a new 
treaty for the international navi
gation on the Danube River. She 
did her best to outdo Vishinsky in 
truculence and lost no opportu
nity to insult the American, Brit
ish and French representatives to 
the Conference who . finally re
fused to sign the Soviet draft of 
the treaty.

By then, Romania had com
pletely lost any shred of independ
ence in matters of foreign policy. 
Ana Pauker’s role, as head of the 
Foreign Office, consisted mainly 
of receiving ambassadors of other 
Communist puppet governments, 
sending telegrams of congratula
tions-to-other Communist quislings 
on various occasions, and drafting 
insulting . diplomatic notes ad
dressed to the Western Powers. 
She reached new heights of cynic

three American ones, for greater 
comfort and better perfomance.

Although she is careful to dress 
simply at all public appearances, 
in accord with the Party’s “prole
tarian look,” Ana Pauker is fond 
of smart and expensive clothes. 
She used to order exclusive gowns 
from top fashion designers in 
Paris, but lately she has had to 
content herself with the products 
of one <?f the best of the local 
designers. Following Communist 
interpretation of “equality,” Ana 
Pauker is not subject to food ra< 
tioning, the lot of the common man 
in Romania. Her servants buy 
food, including such items as veni
son, caviar and champagne, at re
duced prices from the shops set up 
for the exclusive use of Soviet 
Officers, “advisers,'” and local 
Communist bigwigs. Official cen
sure of Ana Pauker alludes to all 
this as the sin of “slipping on the 
slope of aristocracy.” There is, 
however, no explanation for the 
fact that it took the Communists 
seven years to make this discovery.

Despite the fact that she sacri
ficed her husband, Ana Pauker has 
managed to push the career of her 
son Vlad and also that of her 
son-in-law Bratescu. A cousin, 
Titi Pauker, was head of Person
nel in the Ministry of Foreign 
Affairs. Ana Pauker’s personal 
clique has also included young 
bachelors who aspire to brilliant 
futures in the Party.

Titoism and Anti- 
Semitism

Is Ana Pauker’s purge to be in
terpreted as part of a “house
cleaning,” of a Communist drive

ism and arrogance when she bla
tantly refused, on behalf of the 
Romanian Government, to accept 
a United Nations inquiry into vio
lations of Human Rights in Ro
mann.

More and more Ana Pauker con- 
centrated'_on her duties as a lead
ing member of the Politburo, with 
the rank of Secretary of the Party 
(one of seven). She was always 
known to- advocate the strongest 
line, pressing for ruthless liquida
tion of any resistance, for a stiff 
fight against the farmers, for in
creased deliveries to Soviet Russia. 
She is reported to have boasted of 
having a direct telephone line 
with Stalin.

“On the Slope of 
Aristocracy”

At the zenith of her power, Ana 
Pauker indulged in every satisfac
tion that powej could give: lux
ury, lust, revenge. She had a mag
nificent residence in the once fash
ionable district of Bucharest, on 
Kisseleff Avenue, in a mansion 
confiscated from a Prince Calli- 
machi, as well as two other houses 
in Bucharest. She had a villa in 
the elegant suburb of Snagov, on 
a romantic lake, another one at 
Mamaia, on the Black Sea shore, 
and two cottages at the mountain 
resorts of Busteni and Predeal, all 
of them confiscated from former 
bourgeoisie. For security reasons 
she constantly moved from one 
place to another, having at her 
disposal four cars: one of Soviet 
make, for public appearances, and 

against corruption? This can 
hardly be the case since the sys
tem is, in fact, based on great 
privilege bestowed on the new 
upper classes.

Informed sources among exiled 
diplomats and scholars interpret 
Ana Pauker’s demotion in various 
ways. Admirers of Marshall Tito 
would be inclined to explain the 
Romanian purge as a drive against 
actual or potential Titos. This 
would not seem to apply to Ana 
Pauker. Far from entertaining 
national feelings as a Romanian, 
she is an orthodox Marxist, and her 
whole life has been one of blind 
devotion to Stalin. Moreover, no 
Communist leader is in a position 
to follow Tito’s example, even if 
he wanted to, and this applies to 
Ana Pauker’s successors. Neither 
Pauker, nor any other Communist 
leader behind the Iron Curtain, 
with the exception of Tito and the 
possible exception of Mao, has 
ever been permitted to retain 
enough control over the Army and* 
police forces of their respective 
countries to be purge-proof. For 
thisreeason, Titoism has failed to 
become a reality in other captive 
countries in the four years since 
Tito’s rift with the Kremlin.

Another theory advanced in con
nection with the Pauker purge is 
based on the precedent of Slan- 
sky’s treatment in Czechoslovakia. 
Here too a thoroughly “Muscovite” 
Communist who blindly followed 
the Party line seems to have been 
purged for no apparent reason 
other than that he was a Jew. 
Indeed, his dismissal was the sig
nal for an anti-Semitic campaign 
conducted under the guise of a 
drive against “cosmopolitanism,”

Undoubtedly there are similarities 
between the Slansky and Pauker 
cases, but there are important dif
ferences resulting from the basic
ally dissimilar structuree of the 
respective countries and Commu
nist Parties.

The degree of Jewish assimila
tion varies considerably from one 
country to another in Eastern Eu
rope. In Romania most of the 
Jews availed themselves of the 
choice given them by the 1930 
census and registered as a separ
ate national group numbering 
728,115 (or 4.0 per cent, of the 
population) out of 756,930 Ro
manians of Jewish persuasion. 
Jews suffered hardships in Ro
mania under Romanian or foreign 
rule. For one thing the problem 
of assimilating Jewish immigrants 
was not easily solved (their num
ber increased from a few thousand 
in 1800 to three quarters of a mil
lion in 1930) particularly with so 
many wars and changes of sove
reignty taking place in that agi
tated part of Europe. Outbursts 
of violence occurred against Jews 
in the 1907 revolt and again dur
ing the short-lived Iron Guard 
government, but there were no 
systematic pogroms of the Russian 
type. Some Jews did achieve 
positions of prominence in the 
economic, cultural or social life 
of the nation. A number were 
elected to Parliament; but in.many, 
instances, they were regarded as 
aliens, and rarely held key posi
tions in the Government or in the
Armed Forces.

(To be continued) . <
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MVSU PASTOGĖ
Naujieji australai 

grumiasi su policija
SYDNĖJUS. — Apie 200 italų 

ateivių bandė demonstruoti Syd- 
nėjuje, reikšdami protestų dėl ne
darbo. Atvykę iš Matraville ir

PAVYZDINGAI ORGANIZUOTAS KONCERTAS
TAMARA PAGODINAITĖ-SKRINSKIENĖ NESISKIRIA 

NUO BALETO

Generolas Eisenhoweris 
dėkoja Jungtiniam Balti
jos Komitetui Sydnejuje.

Mūsų Pastogės N r. 180 buvome 
rašę apie generolo Eisenhowerio 
rugpiūčio 25 d. pasakytų kalbų, 
kuria generolas labai aiškiai pa
sakė, kad turi ateiti tokia diena, 
kada Sovietų pavergtos tautos 
turi būti laisvos.

Jungtinis Baltijos Komitetas 
Sydnėjuje, atsidėkodamas už toki 
aiškų ir ilgai pavergtų tautų lauktų 
pasisakymų, pasiuntė generolui 
Eisenhoveriui tokio turinio tele
gramų :

“Mes giliai dė’ojame už Jūsų 
pasakytų rugpiūčio 25 d. kalbų, 
kuri yra viena iš žymiausių šio 
Šimtmečio kalbų. Mes linkime 
Jums ir JAV gyventojams viso
keriopo pasisekimo dėl šių idėjų 
{gyvendinimo ir žygyje prieš ko
munistų agresijų, kuri yra didžiau
sia dėmė mūsų gyvenamu laiku.”

Jungtinis Baltijos Komitetas 
Sydnėjuje

(Estija, Latvija ir Lietuva)
Šiomis dienomis Jungtiniam Bal

tijos Komitetui buvo prisiųstas 
tokio turinio atsakymas:
Generolo Dwight D. Eisenhoverio 
Biuras,
Brown Palace Hotel, Denver 2, 
Colorado.

1952 m. rugsėjo 8 d. 
Brangūs Draugai,

Aš dėkoju Jums už Jūsų rug- 
p.tūčio 28 d. kablegramų ir už Jūsų 
gerus linkėjimus ir parodytų 
domėjimąsi. Aš persiunčiu Jūsų 
kablegramų Respublikonų Tauti
nio Komiteto Etniniam Skyriui 
Vašingtone, D.C. Sekančių mėnesių 
įtemptame darbe tai bus šaltiniu 
paskatinimo, žinant, kad galvojan- 
tieji žmones kaip Jūs domisi šiuo 
žygiu.

širdingai Jūsų,
Abbot WASHBURN (parašas), 
Asmeninis Generolo Eisen
howerio Asistentas.

Jungtiniam Baltijos Komitetui, 
141 Campbell Street, 
Sydney, Australija.

Jungtinio Baltijos Komiteto 
Sydnėjuje Prezidiumas. Iš kairės 
j dešinę: vicepirmininkas Juozas 
Žukauskas (Lietuva), pirmininkas 
Juhan Kais (Estija) ir vicepirmi
ninkas Peteris Laivins (Latvija).

COWROS LIETUVIAI DAR 
GYVI

C o w r a . — Nors Cowros lietu
vių skaičius mažėja ne dienom, o 
valandom — vis dėlto, spalio 26 
d., sekmadienį Bathurste įvykusioj 
procesijoj dalyvavo ir Cowros 
lietuviams atstovaujanti tautinė- 
religinė vėliava, kurių nešė ir 
lydėjo: Juzaitienė, N. Grincevi- 
vičius, E. Lasaitis ir Jarašius. Visi 
jie vilkėjo tautiniais rūbais. 
Vyskupas dr. Norden visus juos 
atpažino ir šiltai pasveikino. Nors 
mūsų vėliava šalia lenkų išstaigin- 
vos vėliavos ir pernelyg kukliai 
atrodė, tačiau aukštas N.S.W. 
teismo pareigūnas ir meno mece
natas Mr. McClemens atkreipė 
savo dėmesį į mūsų vėliavos sim
boliką ir laikraščio reporteriams 
pareiškė, esu, ji turinti savo 
veidų, mintį ir charakterį. — EJ.

NETEKO SENIAUSIO 
PARLAMENTO NARIO

GABUS IR PAVYZDINGAS 
JAUNUOLIS

Wagga Wagga. — Neseniai 
vietos Chr. Bros. High-School 
(gimnaziją) pirmuoju baigė 17 
metų amžiaus lietuvis Česlovas 
Žilinskas. Tik pustrečių metų 
tesimokęs šioje svetimoje jam 
mokykloje, jis {stengė pralenkti 
savo klasės draugus net ir anglų 
kalboje, gaudamas geriausią pažy
mį iš visų gimnazijos mokinių. Jis 
pasižymėjo ir sporte, per. metais 
laimėdamas mokyklos kumščia- 
svydžio pirmenybes ir šiais metais 
laimėdamas pirmąsias vietas atle
tikoje ir tenise. Buvo išrinktas 
mokyklos vyresniuoju (“Dux”) ir 
per mokyklos baigimo iškilmes 
gavo po gražią taurę už mokslą ir 
sportą, ir taip pat asmeninę vietos 
vyskupo Henschke dovanų — ver
tingų knygų. Česlovas yra ir 
geras akordeonistas, žinomas ne 
tik lietuviškame ratelyje, bet ir 
australiškoj visuomenėj. Jis daž
nai yra kviečiamas { įvairius po
būvius bei parengimus atlikti pro
gramos. Paklaustas apie ateities 
planus, pareiškė rengiųsis studi
juoti techniką. Dabar kruopščiai 
ruošiasi valstybiniams egzaminams.

Česlovo tėvelis, Karolis Žilin
skas, kilęs iš Medingėnų, Telšių 
apskr., Lietuvos kariuomenės sa- 
vanoris-kūrėjas, gali didžiuotis 
savo sūnumi, kuris yra ne tik 
džiaugsmas tėvams, bet ir pa
vyzdys lietuviškajam mūsų trem
ties jaunimui. — V.R.P.

Villavoodo stovyklų, italai-naujieji 
australai susirinko Rawson aik
štėje ties savo generalinio konsulo 
įstaiga, kur netrukus jie susigrūmė 
su policija. Grumtynių metu nau
jieji australai naudojo pagalius 
ir geležinius virbus. Po to jvyko 
dar vienos naujųjų australų 
grumtynės su policija kitoje miesto 
dalyje, kai italai buvo bebandą 
vykti demonstracijos pavidale pas 
savo krašto pasiuntinį, čia buvo 
suimti penki italai ir ta pačių dienų 
nugabenti į magistratūrų teismui.

Sydnėjaus australų spauda pa
sistengė šį įvyki išpūsti. Atspaus
dintos per ištisus puslapius ir 
nuotraukos. Vienoje tokių nuo
traukų, kuri pasirodė visuose lai
kraščiuose, buvo vaizduojami trys 
policininkai už rankų ir kojų be
nešą smulkaus sudėjimo italų- 
naujų australų į policijos mašinų. 
Spaudoje pasirodė visa eilė prieš 
ateivius nukreiptų straipsnių. Kai 
kas bandė apšaukti demonstravu
sius ir policijai pasipriešinusius 
italus-nau j uosius australus komu
nistų propagandos aukomis. Ta
čiau italų atstovai griežtai tai 
nuneigė ir pareiškė, kad jie demon
stravo tik dėl to, kad neturi ir 
negali gauti darbo, ir primygtinai 
pabrėžė, kad demonstravusieji 
italai nebuvo nei komunistai, nei 
fašistai, o vien tik debarbiai. Itali
jos generalinis konsulas Sydnėjuje 
tų patj patvirtino ir pareiškė, kad 
šios demonstracijos neturėjo jokio 
politinio atspalvio.

SYDNĖJUS. — Spalio 27 d. 
Liendfielde, Sydnėjaus priemie
styje, mirė neseniai pradėjęs 89- 
uosius savo amžiaus metus Fede
ralinio Parlamento narys William 
Morris Hughes. Per visą savo 
gyvenimų Hughes išbuvo 59 metus 
Valstijos ir Federalinio parlamentų 
nariu. Federalinio Parlamento 
nariu jis išbuvo be pertraukos 51 
metus, t. y. nuo pat šio parlamento 
gyvavimo pradžios. Nuo 1916 m. 
lilgi 1922 m. jis buvo Australijos 
ministeriu pirmininku. Savo gyve
nimo būvyje 21 metus jis išbuvo 
ministeriu, valdydamas per tą 
laiką 13 {vairių ministerijų.

'■ -S CONTI N ENTAL 
cn “ DELICATESSEN

• 515.CHURCH ST 
.vrzfx^Cl^PARRAMATTA

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS EURO
PIETIŠKŲ PRODUKTU IR DELIKATESU

MELBOURNE GYVENIMAS EINA
Tūlam gali atrodyti, kad Mel

bourne nieko neveikiama. Tai ne
tiesa. Veikimas yra gana gyvas ir 
pasireiskiųs {vairiausiom formom, 
nes kaip {vairus yra veikiančių 
Melbourne organizacijų veidas, taip 
skirtingo pobūdžio yra ir jų paren
gimai.

Kadaise Melb. Liet. B-nės gerų 
vadų išgelbėjusios, moterys sti
priai nusitvnra valdžios vairų { 
savo rankas ir dirba tiek, kiek jų 
silpnos jėgos leidžia.

Jei kas nori užsimiršti sunkių 
tremtinio dalių, tas eina į Sporto 
Klubo ruošiamus pobūvius, kur 
atsisėdęs prie švaraus, lietuviškos 
pušies kvapu dvelkiančio stalo, 
pasijaučia kaip sesės seklyčioj ir 
linksminasi tol, kol truputi pa
vargsta ir čia pat nutaria trumpų 
valandėlę nusnūsti . . .

Kiti, kurie nori ne tik linksmai 
praleisti laikų bei pinigus, bet ir 
atgaivinti fabrikų dulkėmis apneštų 
sielų, renkasi { choro ruošiamus 
balius, kur aidi melodingi dainos 
garsai, triukšmingai sproginėja 
palubėse skraidų balionai ir atida
romos šampano bonkos; scenoje 
barasi duonos pluta nepasidalinų 
ubagai - programos išpildytojai, 
bei Brahmso lopšinės garsais 
nuotaikų {gavusius baliaus daly
vius stengiasi peršaukti (ne už
migdyti) kvartetas.

Bet geriausius panašaus pobūd
žio pasilinksminimus surengia tau
tinių šokių šokėjai, čia ne tik visi 
linksmai praleidžia laikų, pasišoka, 
atsigaivina putojančiu alučiu, bet 
gali ir namo šį tų parsinešti atsi
gaivinimui . . . Nuostolius (ne
pagalvokit, kad pelnų) solidariai 
pasidalina organizatoriai.

Nesnaudžia ir kitos organizaci 
jos. Didžiausių aktyvumų šiuo

metu rodo oro skautai, kurie inten
syviai renka aukas ir ruošiasi 
pirkti helikopterį, kuriuo tautiečius 
perskraidins { laisvų ir jau atsta
tytų Tėvynę. Aukojusius šiam 
tikslui parveš ligi pat jau atremon
tuotų ir sutikimo vėliavomis pa
puoštų namų durų, o visus kitus 
tik ligi . . . Kybartų, todėl neau
kojusiems tektų rimtai susirūpinti 
ir šių klaidų atitaisyti. Laiko dar 
yra.

Anksčiau gėrėjomės Adelaidės 
Lietuvių Teatro pasiektais laimė
jimais, kurie savo vaidyba (recen
zento nuomone) jau mažai skiriasi 
nuo profesionalų, šiuo metu turė
jom progos įsitikinti, kad ir Mel- 
bournas šioje srityje šį tų gali, nes 
po pusantrų metų intensyvaus 
darbo ėmė ir pastatė “Buchalteri- 
jos klaidų”. Ir gerai pastatė. Iš
pildymas mažai skyrėsi nuo mė
gėjų, kas, galbūt, ir sudaro esminį 
skirtumų tarp Adelaidės ir Mel
bourne artistų.

Gal veikliausias elementas Mel
bourne yra moterys. Jos ne tik 
valdo visų bendruomenę, bet dar 
{steigia net dvi atskiras organiza
cijas — Moterų Katalikių D-jų ir 
Socialinės Globos D-jų. Dirba 
smarkiai — renka, nukentėjusioms 
ir varge atsidūrusiems tautiečiams 
aukas, šluosto našlaičiams ašarai) 
dėkoja, net po kelis kartus, prisi- 
dėjusiems prie jų veiklos. Dau
giau nežinau nieko, nes juk tai 
mrterų organizacijos, o, kaip ži
nom, paslaptingomis būti jos moka. 
Kiesta tik, kodėl jos nesutelpa po 
viena vėliava, nes tikėjimas kari- 
tatyviniam darbui, rodos, neturėtų 
vaidinti skiriamojo vaidmens.

Akademinis jaunimas susibūręs 
šviesos Sambūrio ratelyje. Ligi 
šio laiko savo veikla niekam

neužkliuvo, bet šiuo metu, kaip 
matėme spaudoje, pasirodė “pasi
keitimas nuomonėmis” tarp dviejų 
šalių. Dalykas sveikintinas, tik 
ima baimė, kad nepasikartotų 
“daina be galo” besiaiškinant.

Nuo suaugusių neatsilieka ir 
jaunimas, kuo neseniai turėjome 
progos įsitikinti ateitininkų su
ruoštame pasilinksminime. Ir su 
programa. Gudrūs ir gerų at
mintį turi tie jaunieji. Jie prisi
mena ir mėgina juoktis net ir iš 
tokių dalykų, kuriuos ir suaugu-
šieji nedrįsta pajudinti, nes, kaip 
sako sena patarlė, apie mirusius 
arba gerai, arba nieko.

Mėgstančios išraiškos šokio 
menų mergaitės, susibūrusios apie 
savo vadovę p. D. Nasvytytę) 
dirba nuoširdžiai ir yra pasieku
sios tikrai gražių laimėjimų, kuo 
dauguma turėjo progos įsitikinti 
rugsėjo 19 d. surengtame išraiškos 
šokio koncerte, kuris turėjo pasi
sekimo ne tik lietuvių, bet ir aus
tralų tarpe. Spaudoj skelbiama, 
kad jau atsirado vienas australas 
turtuolis, kuris taip susižavėjo 
šokiais ar šokėjomis, kad net ( 
savaitinį atlyginimą pažadėjo j 
mokėti šiam kolektyvui. Jei atsi
rastų dar keturi tokie gerašird
žiai turtuoliai, — grupės penke
tukui prasidėtų auksinės dienos. 
Tik pagalvokit — 240 svarų savai
tei. Ir tik už išraiškos šokį.

Gal paties gajausi© veikimo 
pavyzdžiu b/tų galima paimti 
Karaliaus Mindaugo Institutą. Kas

PASITEIRAVIMAS
Teiraujuos Genės LIABYTĖS, 

su motina gyvenusios Wuerzburge 
7, Vokietijoj, D P stovykloje, 1950 
m. nuvykusios į Australiją.

Prašau atsiliepti pagal šį 
adresų:

Mr. Balys ČIŽIKAS,
4606 S. Albany Ave.,
CHICAGO 32, Illinois, 
U.S.A.

DELICIOUS 
EUROPEAN 

SMALLGOODS
I. 

Siūlome Nužeminta Kaina

832 High St., Armadale, 
Melbourne. Tel.: U 3525 

(Tramway Nr. 6 from Swan- 
ston St., or by Train to 

Armadale Station)
DEŠROS: ‘Country,’ ‘Ham de 

Lux,’ ‘Krakow,’ Juristic, 
Cabanosi, Salami, Salce- 
son, Frankfurters, Liver- 
dešros.

KUMPIS, žalias ir paruoštas. 
LAŠINIAI, ŠVIEŽIA MĖSA, 
TAUKAI.

j j įsteigė, jau darosi neaišku, nes 
anksčiau buvo skelbta, kad tai yra 
K. Fondo “kūdikis”, o dabar jau 
esame baigiami 'įtikinti, kad tai 
yra Direktoriaus nuosavybė. Bet 
ne tiek svarbu, kas jį įsteigė, bet,
svarbiausia, kad jį uždaryti nie
kas neįstengia. Jis kaip dirbo, 
taip ir dirba, — išmetė iš savo 
pavadinimo porų žodžių ir nieko 
nebijo, atseit, palikite mane ramy
bėje, nes aš jau ne tas, kas buvau.

Tad, kaip matote, Melboumas 
nesnaudžia.

V. Bosikis.

Sydnėjus. — Spalio 26 d. 
Bankstowne įvyko Mūsų Pastogės 
naudai ruoštas koncertas. Neturint 
pakankamai savų vietos meninių 
pagėgų buvo pakviesti ir keli dides
nio masto kitataučiai menininkai. 
Koncerto programų p radėjo Glazu- 
novo “Giesme” Rygos operos 
solistas Karlis Liedags. Stiprus 
balsu ir vaidyba dainininkas atli
ko šį nelengvą kūrinį labai gerai; 
taip pat gerai jis atliko ir kitus 
vėliau dainuotus dalykus — arijas 
iš operų: Sim. Bocanegra, Sevili
jos Kirpėjo, Fausto ir Carmen.

Dramatinis baritonas Ivan Kor- 
niloff, kai kurių lietuvių dar pa
menamas iš labai gerai nusisekusio 
koncerto Kaune, kartu su savo 
partnere Eleonora Bogdanoff, ko- 
laratūriniu soprano, padainavo 
paskutinę sceną iš Čaikovskio 
operos Eugenijus Onieginas. 
Klausytojai atsidėkojo abiem dai
nininkams nuoširdžiu audringu 
plojimu, reikalaudami juodu pasi
rodyti scenoje po keletą kartų. 
Savo balsu Korniloff pasirodė, jog 
jo tikrai dar neseniai būta pasau
linio masto dainininko. Šiuo metu 
jo balsas po visos eilės sunkių 
metų išgyvenimų yra kiek suma
žėjęs, ką pastebimai teigė jo 
piano. Korniloff kartu su Bogda
noff dar padainavo iš Leharo 
operetės “čigonų Meilę” ir iš Kal- 
manno operetės “Boiderų”. šiuos 
dalykus atliekant ypačiai puikiai 
skambėjo Bogdanoff soprano, 
sužavėdama klausytojus nepapras
tai gražiu tembru.ir aukšto lygio 
balso išlavinimu.

Akordeonistas Bronius Kiveris 
pagrojo akordeonu Brahmso 
“Vengrų šokį No. 6”, “Intermezzo” 
ir Suppee “Lengvąją Kavaleriją”. 
Br. Kiveris šiuos dalykus atlik
damas, dar kartą parodė dideli 
savo sugebėjimų paversti akor
deonų tinkamu ir aukštesnės 
klasės koncerto programai.

žymiausių šio koncerto pro-, 
gramos dalį atliko buv. Kauno 
Valstybės Teatro Baleto artistė j 
Tamara Pagodinaitė-Skrinskienė

ir jos mokyklos jaunosios baleti- 
ninkės. Anita Spaks pašoko varia
ciją iš “Fausto”, parodydama, kad j! 
jau artinasi prie taip sunkiai pasie
kiamo slenksčio, kuris skiria mokinę 
nuo profesionalės artistės. Mūsų 
tautietė Irena Gudeikaitė pašoko 
Monti “čardašų”. Nors šokėjos 
charakteriui šis tmperamentingas 
vengrų šokis ir netiko, tačiau šokį 
ji atliko visiškai gerai. Ireėa 
Gudeikaitė yra grynai klasikė, o 
ne charakteringų šokių šokėja. 
Tai aiškiai ji įrodė balete “Phan- 
tasie Impromptu”, kuriame ji 
pasireiškė kaip daug žadanti kla
sikinio baleto šokėja. Didelių 
sugebėjimų baleto mene parodė ir 
kitos Tamaros Pagodinaitės-Skrin- 
skienės baleto mokyklos mokinės: 
Ivy Niderbergers ir Jarvi Luik.

Baleto artistė Tamara Pagodi- 
naitė-Skrinskienė pradžioje atliko 
Balzamo “Tarantella Sicilians”. 
Gerai įveikusi sunkius šio šokio 
piruetus, baleto artistė baigė šį 
temperamentingų pietiečių šokį 
efektingu pique. Skoningai puoš
nus kostiumas dar labiau padidino 
šio šokio vertę. Dar geriau Ta
mara Pagodinaitė-Skrinskienė su
šoko Manuelio de Falla “Ritualini 
ugnies šokį”, parodydama atlie
kamų judėsiu tikslumų, gerą vai
dybą, o šalia to ir tinkamą šio 
šokio stiliui kostiumų.

Atliktas ir vieno veiksmo Šo
peno baletas “Phantasie Im
promptu”, kurį šoko pati Tamara 
Pagodinaite - Skrinskienė ir jos 
mokinės: Irena Gudeikaitė, Vera 
Kolagin, Ana Maciejowska, Ivy 
Niederbergers ir Anita Spaks. 
Mokinės savo roles atliko gana 
patenkinamai, gi Tamara Pago
dinaitė-Skrinskienė šiame balete 
pasirodė ne tik kaip aukštos klasės 
šokėja, bet ir kaip gera balet- 
meisterė, turinti gerų* baletinio 
meno kūrybos fantaziją. Visiems 
šokiams akompanavo pianinu Br. 
Kiveris, šis nusisekęs visais at
žvilgiais koncertas truko pustrečios 

. valandos. — H.

Š. m. lapkričio 21 d., penktadienį, PADDINGTON TOWN HALL 
mažojoje salėje

įvyks
ŠOKIŲ VAKARAS

Veiks bufetas su alumi.
Pradžia 7 vai. vak. {ėjimo kaina — 6 šil.

A.K.L.D.-ja.

!=: GERIAUSIAI APSIRENGĘ
£ EUROPIEČIAI I 
*:*tiėvi kostiumus, kuriuos pagal 
•’•užsakymą siūva iš geriausių’ 

medžiagų ❖
X SIUVĖJAI *
|B0FFA & BROS?
X 33 Campbell Street, Sydney £ 
•į* (keli žingsniai nuo Tivoli X 
> teatro).

*:* Mes garantuojame, kad lik 
Tsitc patenkinti ir būsite greitaiX 
^•aptarnauti. y

DĖMESIO ! DĖMESIO l 
TERRA COTTA TILES ! 
Greitai ir palankiomis kaino

mis aprūpinu namų statytojus 
stogams dengti medžiaga — 
australiškomis degintomis čer
pėmis — terra cotta tiles.

M. Lukauskas. 64 Woniorax 
Rd., Hurstville; Tel. LU 3154.

Sensacija!
4-6 SAVAIČIŲ LAIKOTARPYJE

PASTATOMAS NAMAS
(“Neprifabrikuotas'’)

1/3 depozito! Geriausiomis sąlygomis ant Jūsų nuosavo sklypo 
pastatomas namas. Pasirinkimas iš 12 pavyzdžių. Statome bet kur. 
Visos informacijos pas firmos įgaliotinį:

J. Jablonskis, 1 Hamilton St., Mont Albert
MELBOURNE, Vic. Tel. WX 7396

Ten pat galima apdrausti savo gyvybę turtų ir t. t.

Geriausįa gėralų ir maisto reikmenų krautuvė, kur gaunami:

VYNAI, SPIRITAI, LIKERIAI, SKANĖSTAI, MAKARONAI, SŪRIAI, ALYVOS ALIEJUS

M. FIORELLI Pty. Ltd.
(specialistai europietiško maisto)

106-118 Commonwealth Street. Sydney
Netoli nuo Centralinės stoties. ----------- Telf. M 4243 ir MA 4542
Pristatoma mieste ir priemiesčiuose, taip pat ir tolimesnėse užmiesčio geležinkelio stotyse.

Printed by “Mintis" Pty., Ltd. Fredbert Street, Leichhardt, Sydney N.S.W. Tel. WB >
for the Publisher A. Bauze. Koi bus gautas iš Imigracijos D-to formalus llceniajos 
Krašto Valdybos pirmininko J. Vaičaičio vardu patvirtinimas, laikinai naudojame senąją licenziją.
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