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vieko i-astulio kolitui.
Nuo entuziazmo, li^UZlž^žs " Britų publicisto 

Lyndoė S.m.birželiu 4 d.paskelbtos pranašingos prognozės pildosi.Anuomet _ 
pergalės entuziazme skendinčiom pasauliui jie niūriai pranašavo sp rude
nį įvyksiant pasaulinę saugume .krizę.Šiandien,metę Žvilgsnį atgal;matom, 
kaip nuo to sntuziozE.o ir k<3r.g sentimentalios rytinių ir vakarinių sę. jun
gininkų bičiulystės per San (Prancie’co konferencijų,kur susikirto Bytų ir 
Vakaru principai,prieita prie Londono susitikimo,kur nesuderinamai susi
kryžiavo konkretieji tų dviejų pasaulių, interesai. Šiandien esam liūdi- 

. iinkol padėties,kuri kolkse v.:dinama,tiese,ne saugumo,bet_pasitikėjim? 
krize. - Lynooe anuomet tem pačiom metui. pre i,tė ir reikėningų Jungti- 

_ų Valstybių prezidento politinę iniciatyvų. šiandien nes car gal ir no- 
įmenom'apžvelgti visos pzezid.Trum.no spalių 27 d. pare i'kino apimties, 
tet jau debar aišku, kad tu jo 12-kos punktų chartos deklaravimu prasi
dėjo grandiozinio,visų pasaulį apimančio mesto diplomatinė ofenzyve. Dar 
nėra išryškėję taktiniai tų, suprantama,labai komplikuotų manevrų metme- 
nysibet strateginis visos operacijos tikslas aiškus,nes pačių eukščiau- 

. šiųjų vadų'kone įsakmiai paskelbtas.Tasai tikslas - vieningo Vieno^Į-asou- 
11 c shkurimes.
“ j tte.vorįškj.cjjL.motyvai. - Prieš paš’utinįjį velionies .looseveltę 
penJnkIm9~JŪngt’iiri ų" "ii m e"r i k o s Valstybių prezidentu vokiečių 
spa\j^c pašaipiai pranešinėjo Buorevelt? puoselėjant ambicingų viltį,kad 
artimiausiojoj kadencijoj jįs tapslųs Jungtinių Pasaulio Vals
tybių prezidentu. Šių dienų perspektyvoje galim visiškai pagrįstai tar
ti, fed jeigu velioni s preold ertus tokių vilčių turėjo,tai jos,tos vii- 
tySjbbvo realiai .).5,ruv.-,xw3 JAV prezidentui tada jeu buvo Žinomi tie 
revoliuciniai veiksniai.kuriu-..s mes telšvydom šių vasarų, ir kurie tų su
vienytų Vienų Peršulį padarė netik .įmanomų.,bet ir butinę. Kartu su pre
zidentu- Booseveltu nuėjus į kepę' Ir jo c sceninėms ambicijoms, to Vienų 

assulio - ir,suprentamn,vieningos valdžios - kategoriškai reikalauti
peijŠoVė ne-kokie «’vantiuristički demagogai, bet tokie brutalias realy
bė; 'reprezentantai,kokie paprastai turi būti - ir dažniausiai esti - at- 
srr.il-ieji generalinių štabų viršininkai.

.'rezidente Truman.? diplomatinės ofenzyvos uvertiūra Ir buvo S.m.’ 
sp^į’ų 10 ė. paskelbtos šiurpiai blaivios J'AV štato viršininko ge-n.IIer- 
shąj.o revoliucijos apie fantastiškų ginklavimo technikos pažangų šio 
•• s-tykim,praeitojo ■ karo metu. Iranešęs apie naujausius bombonešius, 
kur!.« pasiekia visus žemės rutuli.■ kampus,papasakojęs epic rsėcetines bom- 
bet'.hiric-. našios neklyr ten.al susiranda skirtę.jį taikinį,last net least 
r-i’;nęs .<-.aminų atominės bombos jėgų, tuometinis JAV štabo viršininkas 
loji.': e s.-.-o pareiga primygtinai priminti, .savo vyriausybei, kad tik vlonin- 
gov ,’eJ.dži.os valdomo Vieno Pasaulio sukiii'imas tesukliudys panaudoti tuos 
gi’K.us i ;■ asgclbės pasaulį nuo neįsivaizduojamus katastrofos .Gi kol te
būtų vistu-. a senasis, įtakų zonomis suskaldytas "pasaulis,kuriamų rimtai 
n-.f .ima silpnesniųjų (tautui teisių11, gen.’’ąrshaj.lfis t:, paties pašau- 
Uo .Itęic'-al.s ir JAV saugumo sumetimaic kategoriškai rekomendavo savo 
vyrk vy’cei įvesti privalomų karo tarnybų taikos metu.Nes .anot gon.Harshs- 
llč/ljk stipri Euolamojį jėga tesanti tikra apsigynimo ir'seugumo Garan
tiją. .

; ’ Kad politikų, vykdoma ofenzyva neįklimptų kabinetinėse diskusijose, 
lap/rnčio 11 d,,kųtik suetrinkus Tašingtono konferencijai, JAV aviacijos 
št ii... viršininkas gen.Arnold rado reikalinga savo ginklo rūšies informs-
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ir Sovuty neužilgo tvrljlenti atominę
ic-'ti’-feii-r' ir -rU.-tw.es. - Visikai priterd&t.os S^o karini); gUU- ' »i^t5sF?ėį-7^5n5įč--.“n"I3r>.kslu&e demokratijos to Vieno Z.-MCU11& fu- 

JybėJ Jėmisi ‘su jen-.ė prastu metofliškunu. Irezidcnto .Trunsno 12rje Pudrtp 
le.’tlaruotiejl principai,perėję i er anglosaksy op.nljo£^«.e,ty ir ..?iti- 
koc ujni, pesidfrė pačios tu krasty vicuomenea bendra 
Spaudoje ir parluuėnte tu-.o kritikuoja;.as ■dA\€U4tybiyj-.-ciRoJ>^s» pa<ae» 
lyr doringoj c me i vefioveuti tam naujajam Vienam . cseu_ • ut.l.ur j 9fy t-
Vitu ’-et i- ’-.į --uric tr.-.cri’-.lo6i>i laikražėiai prinoipiSkri ymsiaa^. 
Iricl'ato-inės bombos paslapties ronopolizcvimę, kuris tilt padidint#*1- 
guotinį-nepasitikėjimu , taip ' evojingai drumsčiantį t.rptcutiniup. g?5&»y- 
kius. omi minėtoji .-’.nglosaksinly demokratėj# dip.-omatins oxcr.zyve Jjirmon 
telvon ir nukreipta priež tę neseugumo atmosferos .kurstytoję - nap^tsj-ii*-

Šitie cn.-los.-’-su publicistiniai ir narlešcntiniai debete! ei" tiebua 
t-iesiėi-es t'3T?3dv& kalu laisvais debitais ir viešu nuomoki# pere!ŠkiSJU. 
ifisisiški'šr.o.į' problemos ir nor-.rllaį Vristaliruojesi viešoji 
ji prosedurt, tiesa, yra lite ,'oct tuo budu kirtę prevestss ri-iksisas. jAU 
luri tvirtę viešosios'opinijoi naprinžę, ’ urio tvirtinę įrods -srius i# Si; 
Se-o'petw”irec. Tol.i ’-‘;ię turėjo mėlti ir storinės ęngrgt 
’biii! irai,'-'u-ls,kaip į.ntęc;r. ė. jnė dldr'losio® t' rytautinį 
&lis W o atreudžint'n? Vešis ;tono konf ranfclj.ojo ,Tc&W tr.sšl Wt®t« 
■Kfcauslan® tenai buvo psetatyt^a tokiu būdu,kw jis Į?e.ciė<jrž i£.eiti-(s$4&8- 
■jįjė Vi: C gftMUlV ir kiekvienos atskiros tautos likimui spręsti! < '■ 

regeliui į Į?-siai£kinįm£i •• Ttrptt.utinio pasitiktjln.o klcusi.tnę,t# 
*ltnJngo3o’*Vieno r*"“uTfo~f(ir.-.# ’'ertlnį slcannį,1; 
Ksrt VaŽirietone pes.t'tc. visu 
feįijjšto vl®&v"?ėloš oilr.ijos P; 
Tyumen n 1 •įtOKinše t«rboe.

:iti! ,
Lt# nir.iateria pirMnin- 

•lotallnla platumu.vic ISt.žŪintal įvykdė SRV© 
city .-am užasvinį, pe.siul^tjr-Sa pyežld'fefttui 
bos pcEle.pt į pavc-eti nctęvkps nuirinfesiea- 
u I j o a- />?. u j ura o T c . t y'c 11 • B s t (c £■ 1 p etc 

Ž“ity'Žfr.ri?os polltik-s,ji'fi t«s ■paslapties pctikčjita^.jr.fistS ^TdMW 
jįCTis. mio’eil^s cyl./.-u; pine, hfi tiros aidėtosios valsiyb&fc tutfc&i&Uf# 
fejnorei.-ot# visus bucimuoslue pene 81*:; rūšies savo ISrtdimilS trip ®at 
mfc&ti toe tarybos koatsolvi, ir antra, ked Soviet# Sęjunga spscicltaį 
įi;formuluot# i,y $n>t; į?.į# ęviretyti st-.o saugumo rcikalc'is'.us.Tlk tuo at- 

ju, jeigu tas rovj.-..t# prcteAziJas but# įRžfSoms. suderinti su brit# (ir 
tfeorikie.61#' principiniais nusistatyme ta■ >el j# sęv.gumn interese.is.but# 

šnv1 ėtl apie ktlbamyjy peslępfii# pes®i4ę$.in!mę ^Kfi.ytini# Teut# oS- 
gėiiu rėmuose Ir, p'g/.lleu, epic tę .vetį viardnyę paaeulį.

Tokiu buš-u SUixc-Un* reikalas t jo daug' <euci«o 13 i F tpie tsclnikin' 
glnklei i.™o objektę.leis Attl.*® per pietus p®|-^fpzidantę TruRenę pricipo- 
Žino, joj kovfj.rone.i jo rlj-ke jįustctyti "viešę visuotinę užetonl# politi
kę ; ji t#rfo būti ne v jenos fcsrioc nors ve!st/bfts jaželeai# polįtlka., &>t 
ji etstovtuc vic# teut# ir ki^.ienos tautos įnter<ss?.ižS';.- Koklbs tęuteis 
ittlec Sic turėjo Galvojo, jis' pats dienj ankečieu buv* patikslinę® 
krlboj® :«i prlfetglpy p>..v žoneofo burmistrę.I-llntl įsijuagžemcš j piėzt* 
denio tSViljw paskelbt*;j y .irinclpy mintį,brit# premje^s net taitikrliwi 
ir s® bs, ptcsir.&s pftbrčzė,jog Myjejcme pasaulyje. lygi f vietę ir įysię$- 
telžęs tvręa gauti, visos teuton,yl;stiek, cr jos biity čldclžc,ar licžoš?? 
Brit’,1 kfenservatorly "Yorkshire ^.ost',' lopkrifilo <?ž d. komentuodan-as 
bi"6iy vyrlcusytčs galvos pcrclžkimus ir pęsiulysus VašlnGteiie,reįl«Elę 
xorj'rntisuojr. pastębčdiR.es,joc: "Susiję turi pamatyti,kcd ji privalu.fet^l-
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sckyti nuo sf.vo vicnešeliskų metodų". 0 kasgl daugiau, jot ne tic,švel
niai tariant, "vienašališki sovietu metodai" ir kursto tarptautinį nepc 
sitikėjimų bei nesaugumų ir stumia pasaulį į naujų katastrofų?

Psksks diglomatinės_ofgnzyvos? - Ear ankstoka spėti,kaip eis nau
joji tūfpfšūtine“evoIiuciJeū-Tuo tarpu tegalimo konstatuoti šiuos padė
ties momentus: '

Vašingtono susitikim.es suderino anglosaksinių valstybių pažiūras i 
sukoordinevo jų veikimo planavimų. Angloss.ksinės galybės rado, kad tarp 
tautinis pasitikėjimas vis dfr per mažę, teturi realaus pagrindo, todėl 
atominės bombos gamybos paslaptį tuo tarpu ptsilaiko sau.

Sovietai tatai supranta kaip prieš juos nukreiptų mostų ir piktai 
kalba apie "anglosaksų reakcionierių s-.ntisovietinę konspiracijų bei agr 
sijos rengimų" ("Pravda").

Nuosekli, bet neišvengiamai lėta demokrrtijų procedūra turės dar 
pereiti per visų eilę bandymų k.1bėtis su sovietais.Britų, o juo labiau 
amerikiečių vyriausybės žino, kad savo visuomenėms jos turės parodyti pa
dariusios visa, kas tik buvo įmanome.

Tuo tarpu ;.i alkūnėmis stumdomas! nevien prie žaliojo stalo.Prancū
zų krizė, komunisSų išprovokuota, buvo ne kas kita, kaip akiplėšiškas 
Ksskvos manevras išmušti iranoūzijų iš vakarinių demokratijų grandies i' 
sukurti tenai galingų raudonąjį bastionų. Ar demokratinė anglosaksų to
lerancija eis tiek toli, kad - prieš užsimojant galutiniam smūgiui - le: 
sovietams perpildyti saikų ir užplūsti visų Europų, kaip srvo metu buvo 
leista visų Europų užvaldyti naciams, o Pecifikų - japonams? Kiek toli 
jis leis sovietams siausti Artimųjų ir Viduriniųjų Rytų naftos rojuje, 
kur šie jau rengiesi prisijungti Siaurės Iranu ir visa letena stoja ant 
gyvybinio Britų Imperijos kelio?

Tie ir kiti tikrovės reiškiniai skatina sutikti su žinomuoju turkų 
publicistu Atai,_kuris "Ulus" dienraštyje lapkričio 12 d. skundėsi nie
kaip negalįs įžiūrėti, kaip butų galime išlyginti tų dviejų priešingų 
pasaulių ne_tik teorinius principus, bet ir konkrečiuosius interesus. 
Kompromisai atrodo nebeįmanomi, nes jais laikų nutęsti reikštų žaisti 
kosminės katastrofos grėsme. Tikrai demokratiškas Vienas Pasaulis turi 
gi.būti sukurtas pirmiau,negu Stalines gaus į savo rankas priemones są- 
vsjem vienam pasc.uliui sukurti. Štai dėl ko raudonojo teroro kankinamos 
Saukos tarifai turinčios pagrindų tikėti,kad dip ometinė demokratijų 
ofenzyva prieš tarptautinį nepasitikėjimų galutiniame rezultate virs 
išganingųja ofenzyva prieš didįjį to nepasitikėjimo keltininkų.

M R •

Paskelbus prancūzų parlamento rinkimų rezultatus,nevienas nustebo, 
tarp laimėjusių k a i r 1 ų j ų partijų išgirdęs minint ir KRP - I.’OU- 
vement Rėpublicain Populaire, Respublikoniškųjį Liaudies £>ųjudį,kurį kai 
kurie neperdaug preciziški pranešėjai greitosiomis apibūdino kaip 'pažan
giųjų katalikų" partijų. Kai kas stebėjosi tokiu nelauktu LžlP išaugimu 
(KBji? maždaug lygiomis atsistojo šalia kitų dviejų didžiųjų partijų - so
cialistų ir komunistų), tyčia ar iš nežinojimo tų sųjūdį raižydami su 
bwusiuj- prancūzų Krikščionių Liaudies Karti ja,prieš šį karų teturft lū
šie parlamente vos keliolika atstovų.

IŠ tikrųjų ,KRP yra visiškai naujas spūdis.-Ils yra organiškai ir 
gaivallėkei išaugęs is prancūzų rezistencijoš^Euri kategoriškai pasmerkė 
- rdinemųjį kole.boracionizmų ir nutraukė visus ryšius su Trečiosios Res
publikos politinėmis institucijomis. (Kekenčie-mesis Vichy režimas gi for 
malini buvo pagrįstas paskutiniojo Trečiosios Respublikos ; crlrr.cnto 
sprendimu! ) 1940 m.katastrofa prancūzų tautai brutali*! atskleidė, fc lė
liškuosius -senosios sistemos silpnumus,o po to ėjęs skrudus okupacijos 
bandymas ne tik radikaliai pakeitė faktines visuomeninio .-vveni’.-o c'ųlv-
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ges,bet ir sukūrė psichologines nuotaikss,lir.kstenfe.ies į tikrai nauję, 
revoliuciniu sprendimę iešfcojim-,. '

i-roncūzę rezistencija ėjo trimis didžiosiomis srovėmis. Viens is 
ję buvo komunistinė.Jos brendu»Iyš"būvo senešiš*’pršn5u,~ę”komparti jos ak
tyvas.Prie jo šliejosi tasai entinecinio pasipriešinimo šlamentas,kuris 
buvo pasiryžęs kovoti ir sabotuoti,bet buvo perdaug Intelektualiai ne
paslankus ir nehomogeniškas,k?d pejčgtę pats konstruktyviai planuoti ir 
kurti ateities irancūziję.Jie pamiršo komunistinį 195$ metę rudens Pran
cūzijos išdavinę,susižavėjo drrmetiškeis raudonosios armijos žygiais ir 
d.svėsi komunistę agitacijos suviliojami bei ję vadovavimo pajungiami. 
Šitoji klasė davė dauginusia to epgailėtino meįuis gaivalo,kuris jau po 
išvedavima grėsi išvirsti į vietini? gsuję sefrapę vadoveujcmę politinį 
banditizmą ir nelengvai davėsi pajungiamas centrinei gen.de Gaulle vel- 
džič.i. - Antrąją srovę sudarė socialistai.Bendros pasipriešinimo akcijas 
plotmėje jie praktiškai kaikur perneįrg ankštai susirišo su komunistais, 
bet apdairiu (bent kai kurtę) vadę dėka vėliau atsiskyrė nuo 1 askvos in
teresams palenktos komunistinės linijos ir, savo kongrese atmetę susi
jungimo su komunistais mintį, ėmė prencūziškęję linkmę.

Visiškai naujai susiformavo trečioji srovė. T<įi_įĘ.ung_žr;ionįę ir_nęu; 
ję Įdėję, tvarinys*. Didžioji dilią jos intelektuellnlę galvę ir vadovąu- 

'• jamęję astaėnyblę'ŪTer nebuvo p; sireiškusios politiniame Irencuzijos gyve
nime.Tie vyrai,kurie stovi KR? priešokyje ir šiendien kantu su didžiuoju 
prancūzę valstybininku gen.de Gaulle duoda, kryptį visai naujajai Praneu- 
zijei - Eidault,kpt.Schuman,Tcitgen,fe kenthon, - tie vyrai -.r -Įsa ple
jada ję fentuziustiškę draugę ir bendradarbi? prieš treciosios respubli
kos e. ulėlydį buvo jauni akademikai,metodiškai studijavo politines bei 
socialines problemas ir siūlomuosius sprendimus akademiškai diskutuodavo 
gersiosiose prancūzę katalikę Socialinėse Savaitėse (Semaines Sociales;. 
(Tos Socialinės Savaitės ir ję dalyviai buvo gerai pažįstami ir nevienam 
lietuviui akademikui,e.nr is l-.ikt ir. studijavusiai Trencuzijoje.) Tie vy
rai,okupacijos metu aktingai dalyvaudami įvairiuose rezistencijos sambū
riuose,susimetė krūvon,etsĮminė senąją akademinę bičiulystę ir apsispren*- 
d6 nuo sene brandintas sevo socialines b?l politines koncepcijas perkelti 
į politinę, program?.

Šia tad prasme IJtū- sąjūdis ir tėra ’katalikiškas’1: jo pagrinduose 
padėti krikščioniškosios kultūros principe!.kurie neatsiejami nuo pran
cūzę tautos trediciję, o socialinė Katalikę Bažnyčios doktrina buvo pir
mine bezė laisvoms • kndeminėme diskus!joms,kuri? rezultate gimė kenkia

nčioji politinė ir socialinė programa. Visoks konfesįnįo_kįeusįmo_įęstą-

Dėl to tad nenuostabu, k-d ne tik į ?.R? įsijungė, bet ir jo progra
mos formavime rado galima lygiomis dalyvauti platus sluoksniai tę,kurie 
nesijaučia, esą Katalikę Bažnyčios nariai,bet yru tiek pelavus, neprie
taringi ir blcisvus, kad nesibaido objektyviai svarstyti ii diskutuoti 
visa, kas pozityvu,nors tatai būtę išaugę ir iš krikščioniškęję prinoi- 
pę. Jauname ,entuzlfstl5kamc f'RP sąjūdyje se',eis žmonėmis pasijuto ir dru-* 
gumas tę,kurie, kca ir svetimi tikėjlminci katalikę bendruomenei, buvo 
betgi priešingi cntlpranoūziškam komunistę radikalizmu! (perijungimas 
liaekval) ir nepritarė šaltam, atgyvenusiam socielistę metei iilizmui.Kitr 
vertus, j,RI nepriimtinas atrodo kai kuriems konserv*tyvię r.usitcikimę 
katalikams,net bažnytinės hierarchijos dignitoriams,kurie laidosi socia
linio KR? programos radikalumo. Kes W yra revoliucinis eęju$lgx

'.E? revoliucija skelbia gelutinl”*ryllę nufreu£im5”šu visais t-is 
’išeities veiksniais,kurie yla arba mirę,arba turi mirti: su prietrreir, 
pfPločiais,metodais,institucijomis ir visam tam atstovaujančiai: žmbnč- 
teis.jct n<P gerai žino pavojus,glūdinčius šitame negatyviajeme kickvic- 
rofc revoliucijos cbmente.Jis užtat deklaratyvia 1 skelbia tikros naujovės 

.būtlaumę ir čia pa! pateikia konkrečią konstruktyvinę program?.teigimo 
ir griovimo sticMję jie tuoj pat sukausto įstatymo ir moralės grandimis,
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nes IiKP. revoliuoi ja yra "įstetymę revoliucija” (ršvolution Cans le loi', 
o idealinis SP apibudinimas si ko,kad tai yra. broliėk. s nr-EbūrĮ£xeiekįg£ 
Spartinti politikę, prie morelšs.

. Užtat konstruktyvioji I Rl’ revoliucija. kovoj" su m.ri©unamęjt ręvoliv 
cijd. Vokiešię okupccįj-v pagtfclno uis tipę^euris-tinke trukdyti erdy- 
ti okupanto planams,S:t ne tinke pozityviem,kūrybiniam d atbuliLigi prsku 
tini p laikę dar buvo užkeri ię.’ur mecuis vykdė sayo anarchistinę -v# Idžię 
suimin-=dPB!i.teisdami,2udydeai2,? progrsmiškei pasisekė už respubliko
niškojo legalumo atstetynę ir už rišę’rezistencijos organizacijų n,. jun
gtinę icgelinei valdžiai bei jos organams.

■Lygiagri šit i ; R? žengia į Vichy režimo užslopintos'Irisvės,demokra
tijos ir jos instituciję ntr. ta tymę.I.RI' įsakmiai pasiseko už laisvę įvei- 
rię nuomonię pcrciškimę legaliuose .susirinkimuose ir už viešus debetus 
visuotiniais,laisvais rinkiniais išrinktame parlamente, o ne už pašvinku
sios "eutoritetinžs sirtemas" užkulisini s intryges,kur nepaisome nei. 
bcndręję interesu, nei viešosios-opinijos._

įdominusi betgi 1IRP cocir.linėc struktūros_rcjormg_mętmenys. Jie su
vedami 'į šiuos esmingai rcvollūčiniūš_feiiėšl”vimūs:

i Valstybe turi būti_išvaduotc nuo priklausomybes trestams; ūkinė ša
lies pajėga neprivalo būti sukoncentruota keliu esmenę er šelmę renkosd. 
Šia prasme l.ĘP sęjūdis yra kairus, jis pasisako prieš privatęjį ke, ita.- 
lizmę, savo programoje numėto rvarbiausiuję gamybos šakę (pvz. ,kasyklų 
pramonės'- suvelstybinimę ir tuo būdu priartėję prie socialistu programos 
Bet I«-R? socializmas yra rcvoliuciri-s dar vienu atžvilgiu: jis visiškai 
skirtingri nuo materialistinio socializmo iškelia neuję pi žiūrę į Žmogų, 
dręėic.1 reiki laud;mas -

tuEį_būti_užtikrintc_p£igąrbc (ic respect de Ifi
dignįtS~hūnčIna7”TiitEi~gI‘’reikšiaūja panaikinti kapitalistinį režimę, 
kuris išugdo anoniminę biurokretiję,ignoruoj'nčię ®52g£us_ssntykįug^su 
žmogumi.

bE šio neabejotinai revoliucingicusio 1.R1- socialines programos punk 
to paklausykime T'RJ gen,rckretnoiauc Robert Bichet:

"T-i,kcs lprr- ,t~ vedinti socialiniu klausimu,nfers,kaip kartais tvir 
tinome,elgy klcusimi-r , darbo organizr ei jos,<5 rbo Įtiko,materialiniu eęly- 
GV klausima s •?2cįęįįnis_kleusim's_2rę_piTn.u_pįrmięusįc _mori įįnįs-klausi
mas.

I'o visomis išgalėmis taip siekia dar ininkei,ir tr i ntvien juodrder 
bici,’bct kartu su ja.is ir tarnautoj'i, ir prižiūrėtoji, i, ir technikai, ir 
inžinieriai? Ogi kad būt y pederytas galas tokiai r-o ■ inline: i tvark-vi, 
kurioje tie,kurie dirba triūsia,nežino,nei kam, r.:i d.61 ko jie dirba..To
tai vi buvo būdingu ūkiniam prieškario režimui. Larbininkai,tarnautojei, 
inžini-riai kurį laikę įtempt--i dirbd-’vo, po to gi vieny gražu rytę jie 
sužinodavo, jog dš-1-cupcrprodukcijos pr&cįdėjo nedarb .ė._Jic nežinodavo, 
kokie yra tikroji jo. įmonės,jo gamybos giutcs.jo tautos ūkio sektoriaus 
padėtie; jie taip pe.ž nežinodavo, -"r ję Srrb-r- tarnauja bendre-jam reika
lui, er jem kankin. Dabar jie nori tet-ii_zinoti.'

r:. reneuzu tauta- (kclbe toliau Bichet) , aplr.msi _imi nt, susideda, iš Žmo- 
nię,kuric trokštu c.taikingumo.Dcrbininkoi pasiekė tęję aevo istorijos 
fazę.kurioje jie nabesitenkina bud; mi,sakysim.kasykiu darbininkai,kuriu 
tik r limenę jėga teišngudo jcjtąc,kuriems betgi neduodama .'.tskaitom.ybė.To
kiame ja šaulyje turi būti paderytii_revoliucija. Sis istorijos lc.pt.g tu- 
rFbStI_“ūžvcri.:t".š ,"lėtai gI‘feIškia,kaS-višI įvairiuose gamybos _ ir_ūki- 
nio gyvenimo skaidiniuose dirbintieji ranku ar gaivos darbę turi būti' 
Įjungti į tos ūk,io Žuko s vedovavimę ir atsakomybę.”
' į k m v.

Kętlk prasidėjus šiam karui .vienas dš įžvalgiausiu musę publj.cįptę 
'V.Gn.'tfinis; jį p-i'ęoino socializmo kar'u.Šiandieninė patirtis šię pyu»- 

oi-.ę patvirtini .*arlumentu rinkimai auroroje parodė žymę marlę sukaįr^- 
jimę, t-+\i.gi liudijo apie visuotinį gobi-linię reformę tręškimę.

' Įvt.irię spalvų konscr-ptoriams tai buvo pavojaus sicutlop.l-'o^tinn 
"r.-ios ir entuįiastiskos reformą dvasios tatai suvokė ki 1J> laiko fienklę,

5



6

Jie nemano, d kr.rtu su ;. mžinclsi’-ls mrroiprlu t&wn>«’. uoto'. ss- 
nosioe politinio ir socialinio gyvenine formos betikiy nrujajci-esanrts-^, 
to pasaulio psic.holo.ij. i ir b epe tenkint y jo r; ik; lavinus. 13kl< rr.oo; ti 
ištikimybę tiems principams,jie ryžt;..it;i g., i-; 11c’.:-. i nrujovly sieki
mo srovei duoti pozityvios totalinė s_rcvolįuęi2oę_li-nkĖ<į. _ ' _■

• rancūzy politinio gyvenimo ' orvu’.sljos vaizdingai tilkit einteti-' 
r. į visos šiy dieny Europos problema*ikos skrrspiūvį. Preneuzy kohętitu- 
rntoe_rėmuose verdanti kove yre didžiyjy Europos dvcsinly sroviu kova, 
del mūšy kontinento - ir viso p-ensulio! - cteities.

Prancūzę komunizme c yra nešę*,oninfr s į užkulisius nuėjusio ko' in
terne įrankis įtvi tinti Vrkaruose raudonojo ke skros. imperializmo be
st ionę.

Prieš dr■■ matiškę spre-ndimę atsistojęs .socielizmes tik laviravimu 
bendo išoriškai p; teisinti tr;o e; zistcnci j ę“”5ūi vioūje nebepajėgia ap
valdyti nevieningumo V-iksniy. V-dei bando .u lbėti tradicinę dokirinę 
ir spiriesi susiliejimui su komunistais, bet flirtuoji su j:is,stengdamie
si išlaikyti pas save tą sero masiy dalį,kuri ^-.iveliškei grevituoja į 
komunizmą, žiūrėdama į socializmą. tik kaip į stepę, tame evoliucijos kely.

■ Folitįškfi ir soči:i lėkei pržangus pr-ncū:. y elementas,jausdamas, 
tvirtą principą ir metodiško programinio prsirengimo pa; -rindę,drąsiai 
'skalbi-, visuotinio atni.ujin-tmo revoliuciją. Atmesdamas liberalistinį 
privatyjį kapitalizmą,jie atmeta ir socialistines valstybės krpitriizmą. 
Saitą,be dvasios ir be Širdies materializmą jis užsimojęs pakeisti nau
jo. pasaulėžiūra,kuri žmoge.us_osmeniui grąžins jam prider...mę garbing? 
vietą socie-.linir.sie Ennis ir ūkiniame gyvenime.

niauktas I HE 1-..1KŠ jlm Frencūzijo je_liudi ja.kr.d. šito naujoji revo
liucija yra atitikusi tautos tioškiay ir lūkes&iy puls;-. Šitos pozity- - 
vios srovės sėkmė teikis riifciy ir visai usuropt.i.Tas viltis stiprinę, ir 
didžiosios europinės dcnohratijos. Anglijos, premjero Attląc - socialis
tinės (Į', vyriausybes šefo, per.iskirr.as J.-.V kongrese lapkričio 13 d.:

"’*usy bendra percig- šiandien,kol d»r ne‘'ėlu,yr- iše-išbinti pustu
lini,kad ausy ci-ilire. oi j ‘ tegali išlikti gyva tik priimdina krikšSįoį 
niškuosius principus t;ryt?.utiniuose santykiuose ir mūšy t..’jtlnlame 
gy'.'čnlū.č" .

Nėra ko. būkštauti, j eigų toks; i konstruktyvusis soči.;.Ii’nes dominuos 
politinę Europos ateiti.Bet tę doi.in-nvinę jis turės laimėti ne tik yui-. 
dėmenis politiniy kovu lauke, bet ir ypač užkeri'udamrs žmoriy protus 

-ir širdis.Todėl ne p.-toses, b:t didelė tikrovė yra t:i, ką sc*o kovos 
ir darbo drrugo.ms-sako rien-;s iš nitl lyderiy, i.src Sangniėr, ir i.as derr 
turėti galvoje ir mums:

^Svarbiausias e l-’kas yra žinoti,?r m--;. turim nnkamr.i dinamizmo 
ir valios, ar mūšy dvasia pa’-: enk amai tauri,preciziška ir užkariaujanti, 
led galėtume savo norus ir viltis perkelti į ausy tautos mases."

c . ■

TTU LIETUVOS nil OJE
\
i irc-ritos lietuviy delegacijai politikos dcpc-rtai/r. ntas

buvo pętikinę-s,ksd J.iV vyriausybės nusistatyme. Lir.tuvo'; klausimu n• nęs ' 
pasikeitęs ir nešę pagrindo j-m padke-istj (bent iki taikos, konferencijai’ 
Vaciina,Lietuvos įjungimas į SSSB nėra, pripažįstamas.Panaši padėtis ir 
Anglijoje. Tacitu aktyvi e j ir viešai prabilti Lietuvos naudai, tr.ip pf.t 
vcngi&ir.a. Lietuvos klr.usima’.ę norima nuslėpti po žaliąja gelumbe.So;.lėtai 
iš s.'.'vo ' usė-s stengiesi kurti įvyki y,'ir dr. fakto būty pripažįstama. £o- 
viety S-gos kompetencija Pabaltijo vclstybly klausimu. Ji spekuliuoja 
tuo,kač pati gyvenimo pr.uktikb priversianti anglosaksus ilgainiui prlna- 
f.infi ir de jure,kaip, buvo su Lenkijos^ustrijos vyriausybe ir jtai.r.lke— 
l-'ia.Li iky dirbsiąs pripažinimo naudi A. O tę laikę ševiotai čirkš ir nori 
išnaudoti,kad p- ėiruošty siekiamam ir galutiniam sprendimui taikos kon
ferencijoje.

( beskaitant fe.kty,kurie liečia, tįk Soviety Lęjm.gou ir Lietuvos ter-
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puscvio santykiusiTežyr’ tin4 tic ’Aktai ,kurie įfcčcmi svarstyti į alie.n- 
ty tarty cr apskritai j-..t į tarn': autinį foruc?.. imroi tik paskutinius 
įvykius nuo Potsdamo ’-onfArencijos. - j-ežios lotsč.smo konferencijos vie
šuose pareiškimuose 1 ietuve. '■ initx tik vienu Lietuvos vardu.Ta
čiau Sovietinės ręąįublikos priedo išvergifflcs duodu 1 egrlrZo tikėti,kad 
vakariniai ūIianBti' Siū“<.i.'"o .-cnojo nusistatymo n'.ro. pakeitę. - Kiirnber- 
go byloje Scv.S-ga tereiškė? pretenzijas atstovauti ir Lietuvos intare- 
scms.Cia susitiko pasiprisšiiiimę. Teismo .yirminink: s . toissk’. pripažinti 
tas pretenzijas. - Svočias t.o".cnt?s - rcperecijy komisijoje Sov.S-ga pa
teikia sąskaitas ir ui .-’abaltijo valstybes.L-r naturime žiriy.kaip repą- •• 
raoijy komisija į tai reaguos. Ar pasiseks Sovietu S-gai ’’prašmugeliuotį” 
Sis faktinį nrip-:žlnįmy,'.’..ip jei pesisekč ’’Jungtiniu Tautu” jaunino su- • 
važiavime Londoną,kur a’.lvvuyy atstovai ir iš tarybinės ketijos, . atvijos , 
Lietuvos. Zė-.r daugiau: sud-arytu nuolatinė taryba,kuriojc dslyv-aujaiti 
kiekviena valstybė,įeinanti ; Jungtinas. Tautas 4 tarp jy - po vieny atsto
vę iŠ ninėty tri jy .’’tirybiniy respubliky’'-. Lar didesnis Soviet’,; S-gos 
laimėjimas 6\ cūijojė; Švedy vyriausybė sutiko išduoti £o'.’.L-gai 15? b'alr 
tus,kuria į Švediją buvo atvykę su ••ehrmaohto uniforma. įkiitįniu Pftbž- . 
gėliy švedę vyriausybė tuo tirpu .neišduosianti.Tačiau i?f..Sy;r'vlna7 'kad 
'Švedija yra vi c ne iš ytrw,ijp,’’.’jri linkr.tr: sutikti Baltijos kraštę gyven
tojus'laikyti Sov.S-ąor 'piliečiais.Tci pagrindinis d-lykas,ko sovietams 
reikia.Iš to pripažinimo cidcni jie patieks švedams ir naujus reikalavi
mus ’’savo'1 piliefelę atžviegiu. .

Stcngdsrcasl kurti tekius faktus,3ov.S-ga kitu plotu sustiprino pa
čioje Lietuvoje lietuvį’,’, nuikinimę. Jei patikimi šaltiniai • teigė ,kcd Ii-' 
gi 'šios vasaros jou iš gabent n lietuvię daugiau nei 1y41 m. : asini ę voži- 
my metu,tai dubrr ta ekstermivueije d-..r sustiprėjo. Iš kitos pusės -• ga
bent; i Lietuvos nonę rusus,kad i.vi taikos konferencijos Lietuvos veidas 
buty iš paąrindy nekaistus.

Su tais reiškiniais - su Lietuvos i cii.ely nutyli j imu atskiru fak- 
ty pripažinimu sovietu ė;; ■..!■■ i,su Lictn-oe nyventojy. naikinimu tenka ko
voti lietuvi y tautos švlicį,atsidūrusiai emigrf. ei jo jc seniau ar dabar. 
Amerikos lietuviai,pejut-, sity r evo j y, j'-.p'-ričlo K-’cltigoj : ;r gruodyje 
organizuoja viay .■ i. tuviu ifciviy ’-ongresę Li .tu”03 reikalui judinti iš 
mirties tb£’:o. Tik n-b’i.s lengva Amerikos lietuviams duoti vieningu stipry

OKUZiSIifĖ .117 I LSTIG.CIJA 7 J. ILLlZi'I/'Ixl

'.-uyącinčs ač.”.inicti-acijos_santykiaosc sų tr -J.tir.iiis - nauja 
nedaug., au.'isu.-ia tik. r.tskir’.. verciguny partizaniški potvarkiai..

l.aZoni b cnėr senio pobūdi io stai.,;.ū'na per tuo e i orę. mčnoslu buvo_ 
Trutv.ro lois'.es Elsenacvur*r.i su nuror'yįįrig,kad išvaftieji ir Žydai buty
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aprūpinti neb]ogesniais butais kaip vokieciy civiliai gyventojai.To laiš
ko'rezultatus pajuto atskiros vietos.Stuttgarte baltams buyo^paimti i-s 
vokioSiy. atskiri gyvena:Įėji namai,o paskui juos visus iškėlė į Httrtiš
geną ir Neuffeną.kur jie įkurdinti privačiuose butuose.Panašiai teigia
mai išspręstas apsigyvenimas Regensburge - ištisas kvartalas,kaip englą 
zonoje. Bet daugiausia tebeskursta lageriuose.

Minėtinas iš Eisenhonerio štabo raštas atleistį_įš_UKRRĄjos_visus 
tarnautojus sovietu Piliečius ir visus juos paimti“į-vičną lagerį.Tane 
ca3ieme rašte pažymėta,k’.’S baltei (Ii tuviai, latviai, estainela ikomi so
vietu piliečiais,jeigu jie patys.savęs jais nelaiko.

Perimant tremtinius UNRRAi globoti,minėtinas Kempteno TOJRRAosdirek- 
toriaus pranešimas raštu,kad karinė vadovybė nepripažins jokiv komitetą, 

' tarybą, organizaciją tą tremtiniy,kurie atsisako grįžti į tėvynę. Jie ne
galį niekam atstovauti,būti įstaigą remiami maistu ir benzinu.Jeigu kur 
komitetai jau'egzistuoji - neleisti jiems politikos.

Prancūzą zonos administracija išleido dar žiauresnį raštą - svetim
šaliams draudžiama judėti daugiau kaip 5 km be .specialaus leidimo .Konstan
coje ir. aar”eilSje~viety-tremtiniai verčiami per arbcitsamtę apsirūpinti 
larbu. . .

i. Prancūzą zonoje minėtini dar spaliy pradžioje buvę EĮįgrobĮmal: Ra- 
s iolfzele (prie Koristancos) buvo\pagrobta dienos motu sunkvežimiu latvi ą 

seimą. Surasti nepavyko.Po atsilankymo repatriacijos agento Alnansdorfe 
lingo latvis ir estas.Tubingc.no apylinkėje vienas lietuvis istorikas iš
vengė išvežimo tik suspėjęs-laiku aliarmuoti prancūzą vietos komendantū
rą. O ta pačia proga but -s estą,kurie pabėgo pamatę atvykstantį sunkve
žimį, išlaužė,susikrovė daiktus ir išvažiavo.

Esame įspėti, kad aliantuose yra bendresnio pobūdžio nusis-tni -~as - 
tremtinius patikrinti_kigkyieng_individualiaij apvalyti nuo kolaacr-joio- 
ništą”Ir tif:'pūskui-li-ušiūs'’šelpti7S'uoti-dcugiau laisves susisiekti su 
pasauliu tiems,kimia nėra ir negali būti pakaltinami kolaboravimu;.

Nusistatymas individualiai patikrinti kiekvieną tremtinį bus paska
tintas vokieftiy, išlikusią žydą,tam tikros spaudos ir vienos valstybės 
specially agentą.Jib.visi sugestionuoja, administracijos cr genams,kad trem
tiniai esą savu noru pabėgę į Vokietiją.O jei bėgo į Vokietiją, tai turi 
būti naciu šalininkai. Šia prasme Pabaltas tremtinius puolė ir "nevi York 
čicrlad Tribūne” (spaliy 10 d.),kaltindamas kolaboravimu.

Tikriname, betgi labai individualiai,kiekviena apskritis ar miestas 
kitaip.Spaliy JO d. Eichstėtte 6 vai. ryto atvykęs amcrikioSią majoras 

_ su kareiviais ir sunkvežimiais -įsakė vyrams 15 - 7° moty amžiaus susi
rinkti į vieną vietą, iki puses nusirengti ;K-~i kuriuos .tikrino,ar nėra 
SS ženklą; kiti nebuvo nė tikrinti; pagal atsivežtą sąrašą buvo pašauk
ti pavardėmis ir suimti - viso 47 žmonės.Po.poros dienu be jokio tardymo 
Jie buvo paleisti. V/undsiedcl po patikrinimo iš lagerio buvo pašalinti 
30 lietuviu.kaltinamą tarnavus vokieciy kariuomenėje.Vagncrcuthe 73 um- 
siodloriaį , Ingolstadte vienas suimtas nežinia už ką,Kempteno pareigū
nai atvyko suimti 'žmoni ą pagal iš anksto sudarytą sąrašą. -

• Anglai kai kur taip rūšiuoja tremtinius: i) kaoctininksl, 2)varu 
atgabenti, j) iPisval atvy£ą7~5) EareivIaI7~5)SS~ninke.i. Anglai pareiš
kia šelpsią’pirmas tris grupes, ketvirtą paleisią ir atiduosią vokic- 
šiams,ke.d- rūpintysi jais,penktą sodinsią į lagerius. Amcrikieciy kai ku
riose vietose skiriamos tik dvi grupės: varu atvožtieji ir laisvei atvykę. 
Pirmuosius UMBRA globos ir padės jiems grįžti,antruosius - no.Tai vis at
skirą vietą pareigūną pareiškimai,kurie nebūtinai turės būti įvykdyti. 
Atskirose vietose per UMBRA sudaromos anketos^kuriose list’vįai turi 
atsakyti: ar nori grįžti į savo tėvynę, ar nori vykti į Prancūziją ir ten 
priimti pilietybę, ar nori Šia pasilikti. - Tokis nevienodumas leidžia 
daryti Išvadas,kad nėra vienos bendros linijos. ’

Paskutinėmis dienomis iš angly zonos, ateina goresniu žinią vilely 
organizacijoms ir mokykloms valkti.Organizacijoms laukiama laisvės .mo
kykloms bus knygą,kurty gaminimu susiruplnusi ir pati UMBRA.
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Lietuviu kariai nelaisvėje

Tie mūšy vyrai,kuriuos vokiečiai prievarta su
gaudė ir įvilko i vokiškas uniformas,atsidūrė daugumas nelaisvė jė.Jy Yra 
apie 7.000. Amerikiečiy zonoje yre apie 1-300; iš angly zonos buto iš
vežti į Belgijy arti 2.000, Prancūzijoje atsidurs įvairiose vietose taip’ 
pat 2.000. Apie tiek pat yra Italijoje,šiek tiek jy nublokšta į Jugošša- 
vijy, į angly okupuoty Austrija. Belgijoje padėtis vos vos pakenčiama, 
vnac pasigenda epklojimo.drabuziy, rukaiy.Brancuzijojo sunkoka,ypač siau
tė dezinterija.nuo kurios 11 žmoniy mirė.Dalis iš praneuzy zonos paleis
ti,dalis iš Prancūzijos atiteko Sovic-ty Syjungai. Lapkričio antrojoj pu-_ 
sėj iš praneuzy belaisviy stovykly dar paleista apie 300 Ii .tuviy. Pirmoj 
ėilėj’yre vilties paleisti tuos,kuria turi giminiy Vokietijoje ir gali 
bent pradžiai prisiglausti. - Belaisviais rūpinasi LRK.

®viĮeyo_paramą
Prancūzijos lietuviams tremtiniams Sv.Tžvas paaukojo 200.000 

franky, Italijos - 500.000 liry. Į Vokietijy yra atsiysta Sv.Tėvo misija 
ištirti čionykščiy trcmtinly padėties.

' BALFas atsiuntė Italijoje esantiems lietuviams 623 kg
irsbužiy; maža jy dalis pateko ir tremtiniams Vokietijoje. Į Paryžiy at
siuntė drabužiy 12 tony. Juos išsidalino tremtiniai Prancūzijąjo.Nauja 
50 tony siunta yre skirta tremtiniams Vokietijoje.Tei rašant ji dar ne
buvo atėjusi. Siuntos su vaistais yra pasiekusios Zalcburgy - viso už 
10,000 doleriy. Yre taip pat žiniy.kad BALE išsiuntė ir maisto už 20.000 
3ol. Maisto reikalas labai aktualus gyvenantiems ne lageriuose. - Siunty 
išgavimu rūpinasi LRK.,

- LRK paskyrė laikinę skauty vadovybę,kuri pirmininku išsirinko J. 
luprlonį,pavaduotoju Žilinskienę.

Lietuviy S-gos suvaži"-vim_c Viesbsdene su
tarta Lietuviy S-gy perorganizuoti į Lietuviy Tremtiniy Bendruomenę.Per
siorganizavimo principai: 1) Bendruomenė apima visus tremtinius,kaip■ 
valstybė piliečius. 2) Bendruomenė suskirstoma apylinkėmis,apygardomis, 
kuriems vadovauja komitetai,kontrolės komisijos ir teismas. 3) Vadovybės 
ra demokratiškai rankamos. Centrinis komitetas renkama: tokiu budu: apy

linkė nuo 1 .000 tremtiniy renka vieny atstovę. Tie atstovai (kuriy'geli 
būti apie 80 - 100) išrinks centrinį komitoty. 4) Bendruomenė rūpinsis 
ne tik materialiniais tremtiniy reikalais, bet ir moraliniais. 5) Kol bus 
išrinktas centrinis komitetas,jo pareigas eis dabartine Liet.S-gos vado
vybė. Rinkimai galės būti apie naujus metus.

Sudrausminti tremtiniy elgesiui atitinkamos įstaigos yra priėmusios 
statutę,kuriuo v-doveusis tremtiniy teismai.

, .ovoti su sąlygomis,kurios gimdo ir palaiko negeroves,statutas pa
brėžia būtinumy -

1..visiems_trcmtiniaras įsijungti į kūrybinį derby; 2; bendromis pa-, 
stengomis pasirūpinti pakenčiamu butu,maistu,drabužiais ir apavu; 3)sau-, 
getis nuolatinio nuturtėjimo ir skurdo,taupant turimus išteklius; 4} ša
linti sylygas,kurios skatina nedofovę ir moralinius iškrypimus; 5) orga
nizuoti ir plėsti bendrojo ir ypač profesinio švietimo derby,privalomus 
kursus ir paskaitas; 6Jorganizuotl sporty ir.kultūrines pramogas; 7) pa
laikyti ir kultyvuoti doruosius lietuviy papročius ir tradicijas; 8) or
ganizuoti esaiadsc sylygoso galimus verslus; 9, steigti kooperatyvus ir 
kitas prekybos,gamybos ir transporto įmones.
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Destruktyviajam tremtinių gaivalui sudrausti ir bausti numatytas 
teismas. Tremtinys, tu'sik-aitęs-

ijlupikišku spekuliavimu,kai pelnas prašoka jo normali; dydį arba kt 
gobsiskem pasipelnymui panaudojama sunki artimo padėtis; 2 )kortavimu,kaj 
jis yra azartinis ar Virsta nuolatiniu užsiėmimu; 3)dcgtinfiaryste (nami- 
nes gaminimu,ja spekuliavimu) ir girtavimu; 4)šcimos židinio negerbimu, 
neištikimybe.begėdiškumu er lytiniu palaidumu,vedančiais netik į dorove? 
taisyklėj laužymu ii? moralinį pakrikimų,bet ir į tautos savižudybę;-5)PJ 
daužiškumu.kai iš palaidumo ar aykinejimo nesilaikoma nustatytos bendro: 
tvarkos,tyčia gadinami ar naikinami įtaisymai ,triukšmaujama,užkabinėjam! 
žodžiu ar veiksmu pažįstami.nepažįstami ar net kitataučiai; 6)gadinimu 
santykiu su kitataučiais,ypač su sąjungininkais ir vietiniais gyvėntojab 

• priekaištais,įtarimais,nickirimtis ir šiaip nekorektingu poelgiu juos 
įžeidžiant ir sukeliant jų pasipiktinimų tremtiniais; 7)svetimos nuosa
vybes .privatines ar viešosios.pažeidimu,pasisavinimu,vagyste ar net plė
šikavimu; 8)datbo ir pareigu vengimu,ypač jei darbas yra reikalingas.be) 
druomenei (bendro reikalo sabotažas),tinkamas profesijai ir pajėgiamas; 
nesąžiningumu ir apsileidimu viešąsias pareigas einant; 10)duotojd žodž! 
nelaikymu ir visokiomis apgavystėmis; 11)t autiniu nesolidarumu,įskundi
mais,tautiežiy niekinimu,šmeižimu.apkalbėjimu,g^ndų skleidimu,ypač jei 
tuo netik pažeidžiama artimo garbė,bet ir kenkiama viešajam reikalui;
12 )suž"alojimu ar’bet kurio smurto pavartojimu kito asmeniui, r ) 

baudžia, mąs
li įspėjimu, 2)ncvicšu ar viešu papeikimu, Jlskyrimu be eiles vie

šiems darbams, 4)laikiniu davinio sumažinimu arba laikiniu jo r.utraukimi 
5)pašalinimu iš bendruomenės su "vilko bilietu", 6)laisvfes atėmimu, 7)p< 
davimu sųjunginirkų okupacinei valdžiai. ' ,

Tomis pačiomis bausmėmis baustinas,kės kursto,padeda er kitokiu be) 
drininkavimu,slėpimu er atitinkamų sąlygų sudarymu palaiko ir skatina 
tremtinių negeroves. ..'

"IR VĖL PARTIJOS"

Ryšium. su l.-ldimu atgaivinti partijų veikimų okupuotoji 
Vokietijoje vienas "Badonur Tr.gblett" s.r.c.s žurnalistas, soc .demokratas , 
rašo vedamųj į "Ir vėl partijos". Jo pažymėtinos mintys. - Tuo tarpu esą) 
šios minimos keturios pert?jos - komunistei,soc.dem.,krik.dem.,liberalai 
dem.Tačiau visas jų vcir.iraes - dalyvauti antifašistinėse dcnonstracijosi 
0 kokios jų programos,kur jų centrai,kas -jų vadai - niekas nežino.Kitokį 
jų veikimo apskritai nėr a.Autorius dėl to klausia: ar tikslinga ir jau 
metas atgaivinti partijas? Partijos,jo teigimu,reikalingos,bet tik no di 
b ar.Argumentuoja pabrėždamas:

"Visi,kurio nori rimtai bendradarbiauti sugriautos Vokiitijos atsta
tėme; visi,kuriems tikrai rupi tėvynės ateitis.privalo turėti kitokius 
rūpesčius, o ne savo jėgas skaldyti partijų kovose.Kiti rūpesčiai_yra 
svarbesni,kiti labiau dega." Antra,susiorganizavimas partijomis butų pa
vojingas ligšioliniam bendradarbiavimui prieš nacizmų,nes partija reiškė 
ir organ! acijų agitacijų,verbavimų,Polemikų prieš kitas sroves,kovų. Te 
lieu,norint partijas, atgųivinti,turi būti atitinkamos visuomenės psicho
loginės sųlygos.Jų dabar nėra. Jos negali atsirasti viena diena. i u.fįG.li 8.V 
iš tų buvusių partijų beliko vienas vardas,šiaip jos subirusios .Atgaivi: 
jas tokias.kokios jos buvo prieš uždarymų,negalima,nes komunistai,soo,dc 
krikščionys demokratai,liberalai - visos tos partijos yra žymia dalim ai 
r-eT.ingos už Hitlerio režimą.Dabar gyvenimas pasikeitė,ir jnrtlJos negali 
tęsti savo veikimo tik nuo 1933 m.,kada, jos buvo sustojusiostPartįjose 
turį pasireikšti nauja dvesia.Ji gims įfe" d a y į o.kurįam daįay pašauki 
ilsi ir taikine velstyoųl atstatytą.
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, , Išvadžiojimus feulorlus baigia praktlfeži iivaša; "Kas savo tėvystę
įylį/tas gali ii- privalo turėti tik vieną vieninteli rūpestį* kaip inėš 
išeisime iš dabartinių ir ateinančių rūpesčių? Tas finos tik vienų tiks
ią,’vieną uždavinį: padėti,kad išvargo ir gresiančio chaoso išeitume:"

Pastabos įdomios jau vien tuo,kad ir lietuvių vlsuor.enė je buvo pa- 
ęųfei problema kilusi vokiečių okupacijos metu: ar laikas partijas atgai- 
ylhti.ųr ne-? Visuomenėje buvo stipraus neigiamo nusistatymo dėl partijų 
aktualumo. Betgi partijų išlikę vadovai kitaip galvojo.jie pasisakė už 
partijų atgaivinimą.Ir jie tam tikra prasme laimėjo: vyriausias visuome
nės opinijos organas buvo sudaryt<:s partiniais grupiniais pagrindais .At
bodo,kad pletesnioji lietuvių tremtinių visuomenė ir šiais laikais lin
kusi manyti,jog partinis pasiskirstymas tebėra perankstyvss.Tos psicholo
ginės partijoms veikti nuotaikos,apie kurių kalbėjo autorius,vargiai bėra 
ir mūsų tremtinių visumoje.Antra,jei partijos ir grupės nori veikti,tai 
jos pirma turi pasirodyti su naujomis į realų gyvenimų atremtomis idėjo
mis. Jų svarstymas calėtų sudaryti psichologinio pagrindo visuomenėje po
litinėms partijoms kurtis iš naujo,Tai būtų natūraliausias kelias*

STUDIJŲ KELIU
Visuomenės gyvenime populiarūs pasakymai: sena ir naująisfe# 

nojl ir naujoji karta.Tos sąvokos reliatyvios,nes seni žmorės gali būtį 
naujos dvasios ir atvirkščiai,Tačiau Jomis akivaizdžiai pažymimos visuo
meninio gyvenimo’ tendencijos.

Visuomeniniame gyvenime besąlyginį įsitikėjimą savim,nenorą kito su
prasti ir jam pripažinti geros valios,atsisakymu ieškoti susitarimo,pae 
Štangas degraduoti savo oponentų ir jį demagogiškai suniekinti,nesugebi- 
jimų savo asmens interesų atjungti nuo vi uomeninių,nusistatymų:kf.s ne 
fcšhd * tas negera.', įvykime visa tai šių dienų visuomenėje senais de« 
J.ykaįši . .

I-'oras savo idėjas kitiems įteigti,bet džentlmeniskas sutikimas ikse 
įrlėfio žmogaus idėja nebūtinai yra neklaidinga,kad ir konkurento idėja gfeg 
įį būti teisinga'pripažinim-s,kad norint 1-imSti bendradarbiavimų prak- 
Tlniamė gyvenime \alifci ir reikalingi kompromisai; norint laimėti sugyye* 
įimč pė£angų,rcikie pakelti save ir artimuosius, b ne konkurentus žemlH^į 

■«» yfa tai naujas kelias visuomenės darbe.
Tūodu^SalyT'ai musų visuomenėje pakutlnlals hetalfe nuolat kaitalioti 

J&siiEmigrantiniąmc gyvenime tam tikrose vlsubmehČš d lyse s e n i e ii ę SĮ 
Sei suBtiprėjusios,Užtenka priminti,kaip kai'keho agresija prieš nepatin
kamus žmqn< 6 virto agresija prieš grupes Ir net prieš vyriausią visuomehžįS 
ji’lntleš organų.Tačiau” tr&titįnlų šviesuomenė, inteligentir.ė delis jeu naUjgį 
g&lVojej gf.ll’litpatilžti prieky atsistojęs asmuo,geli nepatikti politinio 
ŠlgėnO slldUfyno būdas, jo grupės, jo žmonės,bet negalima nepripažinti,ka$ 
paįfe to visuomeninio organo buvimas yra jau teigiamas reiškinys.Kada taUn 
te suskaldyta,nuomonių tūkstančiai.reikia laikyti politiniu laimė j imu,keg 
į-'įs šilto yra• oį'įųįįaęsudarytas bėnįiru sutarįBivųkbd su juo atsirado oonęiįgį 
vieninga mintįą"orgųhlzuojent koVų dėl tautos politinių teisių,kad šlomĮį| 
eplinkybėmls negalima įarytį 2yeį$ tautos vardu be ryšio su juo,grynai ‘ 
Peptizenlniu būdų,'Jei {Jgjjjgg fįvįsįos,naujo galvojimo ^e|fkinial, Jlė 
Męnįntclįėi, — ' ------

■ ‘'Šcnašis galvpjįmųs pępųjėgįa visuųmenihlų reikalų atpelaįduotį nuo 
seserinių,Kada aamępįgfcę"psętenzijos ir,ambicijos repeiįęnKįnamos.tėaa apfe 
Saitinemos grupės,oyganjzaęljos,Asmeninas nepasį8ek|mpą»yfcf| nepąkviejitneg 
l‘'r.rieki,pripila Kertelių jų-liežuvius,jų lalškųą.įjiif.afmeoįjap ne’tįk Šia 
feyt- ■•eaVUjUipct ir užsieniui, Tiems, kųęlc tokių įuįjį|ymų IJf'įfS^a, vertę JĮ s 
kid'artti •ktf-a yra jų užkulisyje,ar nesiąjtų^a uįgųutsp embįfiį’jo^ Ir kįtąfc 
KJ į !j«y'Įsųoi£ehlški motyvai,Kaukes nuėmusi Jti H?
ncįųnįa paikinamosios galios, ‘ ’■ .......... *
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Neu j e dvasia ima'viršų ir- daro pažangų.Visuomeniniame Gyvenime lįeu- 
jas ir'pažymėtinas reiškinys - vėl atsiejimas idėjos ir viešojo reikalo 
nuo asmeninių interesų.Dar neseniai buvo reiškinių,k=d apsukrus vyras 
Įmesi organizuoti grupę; tašiau kokiomis idėjomis ji skiriasi nuo kitų, 
niekam neaišku. Svarbu,kad centre - j i s.

Atgimstųs dabar noras visuomeninius sąjūdžius organizuoti pagal idė
jų kildina reikalų sudaryti visumų pažiūrų J valstybės reikalus,kurti po
litines ideologijas,programas,rutulioti visuomenės mintį.

Jau paskesnieis nepriklausomos Lietuvos metais atskiri asmenys ir 
kolektyvai buvo pasirodę -su naujomis idėjomis - organines_valstybes idė-- 

__je.Vokio8ių okupacijos metu pogrindinėj spaudoj vėl būvo“IėšEoma naujų 
demokratijos idealais pagrįstų valstybinio gyvenimo formų. Dabar vienoje- 
enigračĮjos“delyje vėl persvarstomos demokratijos ir totąlizmo sistemos. 
Nors svarstyti pats demokratijos prinčlpaš”neatrodo aEfūa!ū7nes' jamprie- 
Šingų žmonių vargiai berasime tarp musų,bet’ minėtame svarstyme ir galvoji 
mc randam pažangos,palyginti su demokratijos praktika,kurių turėjom savo 
krašte.Laikome tai teigiamu reiškiniu.nesustingimu prie buvusių formų,ir' 
šių naujų kryptį laikome verta kitoje vietoje plaSiau įvertinti.

Pasidalinimas mintimis,lojalus svarstymas veda prie aiškumo,prie nuc 
monių panašumo ar skirtingumo.Jei ryškėtų nuomonių artimumas,būtų kai kas 
laimėta siekiant bendros visuomeninės minties. Jei skirtingumas - būtų 

—rimtas akstinas patikrinti dar kartų abipusiškai savo principinį nusista
tymų abejojamu klausimu ir galimumus suderinti skirtingas nuomones prak
tiniame gyvenime.

Emigrantinis gyvenimas,kuriame nėrė užtenkamo pagrindo praktiniam 
politiniem veikimui,gali būti tinkam- proga teoriniam pasiruošimui,proga 
išiaiškinti idėjas,pagal jas nužiūrėti konkrečias visuomeninio bei vals
tybinio gyvenimo formes ir uždavinius,kad juos būtų galima vykdyti susi
laukus savos valstybės. Šia kryptimi norėsime skaitytojui patalkinti lr_ 
duoti medžiagos svarstymams .Visuomeninio gyvenimo studijų kryptimi pastū
mėt? mūsų intelektualų energija bus įnašas kurti naujai dvasiai,kurios 
laukia tėvynė tiek pat kiek ir mes jos.

P A S T A 3 0 S
' DSi;_mSKII_B2u£KBeSV_^2±J°§_C?;KTg2_BIULSTEFri’_Nr.d_ir_2

1. Lendres įspūdis yra teigiamas dėl keleto priežasėių: e) abiejuose 
biuleteniuose jausti noras išsiaiškinti pagrindinius demokratijos princi-

r~pus,kurie yra Visų pirma žinotini,prieš pradedant kurti demokratinę tvar
kę valstybėje, B) šitas išsiaiškinimas vykdomas tolerantiškai nusiteikus 
kitokių pažiūrų atžvilgiu, c'- jaučiamės naujas patyrimo pamokytes demo
kratijos supratimas ir jos esmės,ir jos vykdymo atžvilgiu.

2. Tolerantingas biuletenio nusistatymas išeina aikštėn keliose vieto 
86.Jau pačiame įžanginiame žodyje yra pasakyta: "diskusijos ir propagan
dos darbe būkim-3_tolcrentingi ir mūsų dabartiniame idcolcginirme prieše 
matykime mūsų būsimų draugu ir bendradarbį.” Posakis turi principinės 
reikšmės.Jeigu pavyktų jį išplėsti piešiau ir pagal jį sutvarkyti disku
sijas spaudoje ir susirinkimuose,ateities Lietuvos gyvenimas butų tikrai 
šviesus. Biuletenis daro pirmus žingsnius,ir saVo praktikoje - savo dis
kusijose - atrodo šitų principų pasiryžęs realizuoti. - Toks put nusista
tyme s Išeina eikštėn ir tose vietose,kur kalbama apie partijų konkuravirę 
ne dėl teisės^dominuotijbet■dėl geresnio supratimo,kaip valstybės uždavi
niai turėtų būti vykdomi, (i nr. 1 p.) epic tam. tikras politinio rungty
niavimo ribas (d nr.4 p.) ir tt. žodžiu,tolerancija jaužiemn ir diskusi
jose,ir partijų rungtynių supratime. Šitas nusistatymas yra sveikintinas 
dėl to, kad jis,-palyginus rertljų diskusijas demokratinėje Lietuvoje,rodo 
didelį visuomeninį pežengiįų priekin.Tikėkimės,kad pradėtas k. 11 ar; eis
ir nepriklausomos Lietuvos gyvenime.

3.Ik-ts demokratijos supratimas taip pat jeu kitoks,negu arais senai
siais lalkeis-Atrodo,kad šitem supratimui tiktų net vad. ’’organinės demo-
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kratijos vardas,vadinasi,demokratijos,kur priekyje statomas ne individu
alistinis atskiro asmens,bet universalihįs vis\s tautos interesas .'Šito
kią idėjV esama posakiuose: kalbėdamas,k-a demokratija Iškelia ząiogą 
keip pilnateisį pilietį,biuletenis čia pat priduvi^ "Tfi\ toli giažuUe-“- 
reiškia,kad demokratineje santvarkoje individualus Tm-tere-sss būt\ -past's^, 
tytes aukščiau už bendrąjį tautos interesu" ("1 nr.J }>.) .Bei aras inicrc-\ 
sas ryškus ir grupiniu reikalą atskyrime nuo velstybinįą: "p>Xitin&s 
grupės turi sugebėti skirti savo trupinius interesus nuo bendriją, neturi 
bandyti pajungti saviems interesams nei mdyklos.nei admtnistre.c'tjoE\.ęiei 
kariuomenės" (-1 nr. 4 p.). Iš štą posakią galime, padaryti išvadą; kįį 
atomistinė demokratija,kaip ji reiškėsi senie.u^yra pamažu pergalima,kad 
mes artinamos prie kitokios,sveikesnės ir kultūringesnės demokratijos, 
koncepcijos. Reikia tik šitą koncepciją išvystyti ir paskleisti.

4. Tačiau biuletenyje esama ir dalyką,kurie yra arka nevykusiai for
muluoti,arba nušviesti netinkama šviesa.Visą pirma žymiai tikslesnio 
formulavimo reikalauja mažumos teisią apibrėžimas.Kad demokratiją ap- v 
sprendžia daugumos valia,tai visai tiesa.Bet dėl to mažuma nenustoja to
kią teisią.Tiktai jos pasiūlyti būdai tvarkyti valstybei tautos daugumoj 
nepriimami.Todėl biuletenio posakiai, kad "mažumai garantuojamos tam ' 
tikros (m.pabr.) pilietinės teisės ir laisvės" (1 nr. 5 p.) arba "mažu
mai betgi užtikrinamos pagrindinės (m.pabr..) pilieėią laisvės (2 nr.7 P-)

/■'•.gali sukelti nesusipratimo.Eažuma "turi įokias_pat taisęs^kalp ir ,dauguma, 
ir visas teises, ne tik pagrindines.Jeigu mažumos pasiūlytos priemonėj 
ar EScai valstybe-i tvarkyti yrą nepriimami, t ai dėl to ji jokią platesnią 
teisią nenustoja.

5.Senomis nevykusiomis Lietuvos demokratijos reminiscencijomis skam
ba pasakymas,kad "ideologiniai (m.pabr.) ir.ūkiškąją ar sooialinią inte
resą skirtumai... šūūaro pag~Indę būtinam partiją atelradit-Ui’* (1 nr, 5 
p.'. Ideologinio veiksnio įvedimas yra nevykęs,peroeios partijos Lie
tuvoje buvo atsiradusios ant idėoleginią sklrtumUjtai tiesa.Bet tai buvo 
nenormalus dalykas,išaugęs ne lšk'p.olitlnės,bct iš-religinės diferencia
cijos.Tuo tarpu religinė difcrezcie.clje yra pagrįsta ne skirtumu pažiūrą, 
kaip valstybė turėtą būti .tvarkome.,bc-t skirtumu nusistatymo absoliutines 
Būties atžvilgiu.Politinei partijai kurti sites. Skirtumas yra per gilus. 
Jis veda ne į valstybę,bet į metafizines transcendentines sritis. Vals
tybė religiniuose - ideologiniuose skirtumuose yra tik menkas obje-ktas. 
Tuo tarpu polltįnei^pertijai valstybė turi būti centrinis dalykas. Poli
tinė partija turi.rūpintis ne transcendentiniais metafiziniais,bet vals
tybiniais žemiškaisiais reikalais. Todėl ji ir turi būti pastatyta ant 

^tokio pagrindo,iš kurio šitie valstybiniai reikalai išaugtą. Ir tai yrs 
kaip tik ekonominiai,socialiniai ir politiniai įsitikinimai. Visi jie iš 
Valstybės kyla ir valstybėje esti realizuojami. Ją tad nevienodumas yrą 
pagrindas politinėms .partijoms atsirasti.Todėl tikroje demokratijoje par
tijos turėtą būti pastatytos ne ant ideologinio,bet ant socialinio,ekono- 
Hlnlo ir politinio pagrindo. Ideologinis veiksnys turėtą būti išjungtas 
iš politinią partiją programos.duodant šiuo atžvilgiu visiems laisvę pa
gal ją įsitikinimus.

5. rdrporatyvižmo suplakimas su fašizmu yra netikslus,: "ekonominėje 
ir socialinėje srityse fašizmas rcr.fe.^j kbrporetyvltxo sisteme." (2 nr. 
4 p.}. Tai yra tiese, teė-ieu korporatyvizr.a's IŠ. fašizmo 'atkyla.1 orpora- 
tyviznas yrą vienas iš mėginimą išspręsti.' socialinę -problemą. • Todėl kor- 
porttyviznas yra galimas ne tik fašizme,bet ir dehokra’t’ijoje.Dar deufeiau, 
tikrasis korporatyvizmas tik flesokratijojc ir tėra gailimas. Fašizme kor-

' poratyvlzraas atsiranda- iŠ Virinus, iš valstybes ir todėl pes.ldero statis
tinis. Tuo tarpu demokratijoje ’jis turi išaugti iš apačios,laisvai,paėlą 
dirbinėtąją inici-etyva. Juk. daugelyje valstybią esamos p/ofosinės sąjun
gos iš tikrąją yra ne kas kita keip korporaciją užuomazgos;- Įvedus į jas 
darbdavius ir praplotus ją teises,jos kaip tik virstą korporacijomis ir 
vis. dėlto - nefašistinėmis. Kad’fašizmas pasisavino .korp.trUtyvlzno idėją 
ir ję piktnaudojo,tai dar neduoda teisės patį korporntyvlzrę suplakti su 
fašizmu ir jį laikyti -viena iš fašizmo žymią. " ' ;
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7.Kad Lietuvos 1926 metę perversmas nuėjo fašistinio režimo-kežiu, 
tai mes galime sakyti tile šiandien.Kad jii- buvė politinė klaida,galimas 
daiktas.Tašiau nereikia užmiršti ir tę sęlygę,kurios šitę perversmę sukė
lė.Demokratijos palaidumas,kaip jis reiškėsi anais laikais-, davęs galimu
mo iškilti komunistiniam elementui ir jam siautėti, buvo anoji pagrindinė 
priežastis sukilti. Tai nebuvo fašistinis perversmas kaip Romoje.Tai buvo 
tik instinktyvus mėginitnas pašalinti per didelį palaidūnę.,kur is grėsė iš
sigimti į komunistę kurstomę chaosę. Tik. vėliau kai kurie žmonės pervers
mo suteikt? jiems galię panaudojo naujai sistemai kurti. Todėl vertinanti 
1926 m. perversmę kaip fašistinį yra daroma klaida,nes tasai įvykis yra 
pastatomas klaidingoje šviesoje.

BALTŲ IŠDAVIKO 3Y1A
Vokietijai žlungant,157 lietuviai,latviai ir estai, 

savo laiku prievarta apvilkti karinėmis vokiečię uniformomis.pasinaudojo 
proga ir pabėgo į Svcdįję.Jie išsyk buvo internuoti,o apie lapkričio vi
durį švedę vyriausybė Nusprendė juos (kartu su 2.700 vokiečię karię) iš
duoti sovietams. ■■ ■ '• . -.

Prieš tai protestuodami,157 'altai lapkričio 17 d. paskslbė badp 
streikę.Prieš riehumanlšį? savo vyriausybes aktę pakėlė balsę ir paėię 
švedę visuomenė. Švedę protestantę bažnyčios vyskupai ir žinomęję Lundo, 
Upsalos ir Stokholmo universitetę rektoriai kreipėsi į karalię Gustav? V, 
primindami,kad gręžintifięję baltę sovietuose laukia tikra mirtis.Neatsi
liko ir akademinis jaunikes bei šiaip švedę visuomenė,kuri demonstracijo
mis ties karaliaus pilimi reiškė savo užuojeutę baltams.Prie tos akcijos 
gražiai prisidėjo ir švedy spauda. Karaliui buvo įteiktos peticijos su 
daugiau kaip 100.000 parašu.

Tačiau švedę vyriausybė nesidarc palenkiama.Gruodžio 2 d. švedę mi
nister is pirmininke? Eansejtes pareiškė,jog vyriausybė turinti vaduotis ki
tais sumetimais kaip sentį/rentais. Konkrečiai imta ruoštis baltus'išvežti. 
Trclleborgo uoste,kur storėjo sovietę "Kuban'' laivas,pastatytos spygliuo
tę vielę užtvaros .pasiruošę- policijos rezervai,gydytojai su lauko ambula
torijomis pasiruošę teikt.l pirmęję pagalbę. Už jausdami mirčiai atiduoda-, 
miems baltams,.Trellcborgb gyventojai išklė pusiau stiebo vėliavas,o baž
nyčiose laikomos gedulingdb pamaldos.Švedę karininkas,kuriam pavesta bal
tus perduoti sovietams, telegramoje karaliui ?r pareiškime spaudai savo ir 
sevo vyrę vardu reiškia, paįišlykštėjimę ir gėdę.

TŠvežtįnęję lietuvię, Latvi ę ir estę byla jau antra savaitė kaip su
daro stambię pasaulinės informacijos pozicij?. Ji atsiliepė ir JAV kongre
se,kur atstovas Klood apeliavo į švedę vyriausybę,prašydamas baltę neiš
duoti sovietams. ZnerikieSlę karinė valdžia Vokietijoje lyg pabrėždama prę 
nešė, jog jinai buvusię wohrm.acb.to karię neyokįečįę neišduos sovietams.

'Veik visi įšduosdJnieji vyrai badu nusilpę,"pčrga.Dėl to ję išvežimas 
a t i dėtas; bet viršum ję tebekybo klaikus išdavimo ir mirties šešė
lis.
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