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Nuo pirmosios dėtos skiria mus 22 ir 6 oku
pacijos metai.laiko tarpas ii as. TeSiau pixlflfiji date ir ją Primanan
ti antroji yra tik du to peties vyksmo romprjtai.xbudu yra siltp/pę su 
istorija to paties veiksnio - Rusijos: piląsis su Rusijos griuvimu, 
antrasis jos atsikėlimu ir didybės išaugįftu.

Lietuva atsikūrė -riuvus senajai RUfiljai.TeiSę išsilaikyti ir gy
venti teko Lietuvai dar išsikovoti ginklu iŠ naujosios Rusijos..’olše- 

- vistinė,suspro.-dinusi caristinę.daj'bLvb nepajėgi ,nors ir su dideliais 
apetitais .Lietuvos jauna armija ii* radikalios socialinės reformos su
gebėjo atsispirti dviem ragrindin&n bolševikinės Rusijos gelybėm - 

^kerinei ir propagandinei.
■Vakar-; Europos idėjinė atmosfera su tautu apsisprendimo šūkiais 

Lietuvos pradžiai nebuvo priešinga.Teikę ardziusios_ir grobuoniškos 
jėgos buvo išsekusios,nusilpusios.Europa buvo lyg jūra po_eučrcs.,. 
IS karo iškilusi arptautine institucija Tautę S-ga susikūrė ant ide
alistiniu ir demokratiniu įagrindę - lygybės tarp mažęję ir didžięję 
valstybię.Pois gyvenime ji pasirodė bejėgė sprendimus vykdyti,bet jos 
sprendimo! r rįj-l reliatyviu teisingumu.Pasaulio policininku ji nepa
jėgė būti,bet Ji Mėgino būti pasaulio sęžine.

Tokiose tpliakybėse stojo gyventi vasario 16 dienos aktu atsikū
rusi Lietuva. -

Tuo metu,kada nepriklausomai gyvendama Lie+uvo stiprėjo,ėmė stip
rėti ir pasaulį ardtnėios jėgos.J v židinys - naujoji Rusija,kurioje 
buvo Įgyvendintos tsikę ardančiosios,kovę kurstenėiosios marksizmo 
idė jos.ke.rksistinies imperializmas pasirodė daug galingesnis už caris- 
tin|,nes jis rėmėsi ekspansyvia,universalinio pobūdžio ideologija.Si 
ideologijos ekspansija valstybės viduje pagimdė negirdėt ę pasaulyje 
policinę valstybę,kurioje žmogus - niekas,valstybės ideologija - vis- 

.kas.Jos ekspansija užsienyje pa.-.imdė ir gimdo anarch!j į, o kaip re- 
akciję prieš enarchiję davė fašizmę ir necionalsocielizmę. Jos ekspan
sija įvykdyti savo pasaulinio imperializmo siekimus pagimdė antrę pa
saulin} kerę. Jame Rusija pirmiausia norėjo sutriuškinti savo vaikus 
maištininkus,fašizmu su nacionelsocializmu, o paskiau plutokratinę ii 
deraokreti j ę'-. Šiandien pirmasis tikslas pasiektas, "leištininkai" su
triuškinti. Rusija dominuoja ir triumfuoja,

Rusijos iškilimas palaidojo ir mūs v nepriklausomybę.Rusų šian
dieninė padėtis labai skirtinge nuo 1918 m.,nes skirtingoj padėty yra 
veiksniai,kuric lemia musę likimę.Rusija galinga; jos pirštai visur 
pasiekia. Taikę organizuojant jos rolė- kitokie nei 1918 m.Tikėtis dėl 
to dabęrtinėmis_s51ygqmis atsikelti iš mirusi ę,kada tokia svetima sun- 
kyb£”£epę-ūžgūlūs ,yra''inlela,bet liūdna iliuzija. JUo labiau,kad dabar 
Vekarę demokratijos yra kitoj pt’ėty.Jos išsekusios netik ūkiškai,bet 
svarbiausia mereliai.Tarptautinį politinį gyveninę jos nepajėgia sa
ve tankiai oSgenlzuoti kaip 1918 m,Jos stengiasi užkišti spragas,kurias 
demokratinėse institucijose pedaro totalizmo partneris. Ecmbkra+lnis 
principas su tocrlietiniu sunkiti kovoje.Sunklei kovoje Vekarę defen-
zyvn su Ryti; ofenzyva.Pastangos dažninusiai beigias kompromisu. Nau
joji teutę ts-gc UNO labiau nutolus nuo do okratir.io principo. Priim
tas veto,priimt -s didžięję vaistytię pirmavimas,UNO praktika stengies 
UvcngiL ..•.problemv»arbo jas i£spr-eartl_nc’tc-isingump,bct_.sv.sltal-. ■
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k’’ fry010 principu.

Ar galima dabartinėmis sąlygomis tokiame organe tikėtis teisingu* 
mo ir mėsę bylai? Tuo tarpu yra pagrindo abejoti,

Mūsę dienos ateis, kai grius naujais Rusijos imperializmas. Jis 
pasens, išsigims, nes jis stovi ant klaidingą ideologiniu pagrindu. 
Bet savaime jis nedings; sudužti jis galės tik susidūręs su jėgomis 
iš šalies. 0 susidurti jam teks, Rusija geli laukti trumpinus ar il
giau, bet pusiaukelėje jis nesustos. Jos artimiausias tikslas - palm* 
ti savo žinion Europa, c tik paskum pasaulį, Ji labiau tuo tarpu pa
lieka ramybėje JAV, bet stanginsi pirma išspausti anglus išEuropos, 
Konflikto klausimas yra laiko klausimas. Jis gali kiekvienlu momentu 
pratrukti. Teėjau ku. Vakaru jėgos, į kūrins Rusija gelėtu sudužti 
ar bent atsitrenkti , nesi j • z. tvirr.es. Vakarai neturi tvirto mora
linio ir idecjugt-v';, j egrtadu. Iloern.r'zmas, fašizmas, nacionalizmas, 
marksizmas... viskas paliko jiems pedsakę, svarbiausio - visam kam 
abejingumu. Nebėra išvidinės vienybės ir valios pasipriešinti vis aid* 
kesnei ir vis bruturlesnel naujosios Rusijos agresijai. Vakarai dvasi* 
niu atžvilgiu kaip siena iš oro, pro kurię visi vėjai vaikšto.

Atsakingieji Vakarę domokrc.tiję vyrai žino, kad konfliktas- neiš* 
vengiamas. Bet žino, taip pat, kad Vakaru masės nusiteikimai, mora
lė jam nėra paruošta. Jio vis desporatiškiau prasitaria, kad reikiamu 

Moralę tegali sugražinti tik krikščionybė. Net toks Maskvos simpati- 
Kas Crippses šuktelėjo: atgal prie krikščionišk#* 
sios demokratijos! Jie supranta, kad atominė bomba - 
ne viskas. Ji griauja medžiagą, o dvasia griauja idėja. Jie mato, kad 
prieš Rusijos griaujanėię. ardančia bolševizmo Įdėję reikia pastatyti 
orgsnlzuojanėię ir kurinnčię krikščionybės Įdėję, Tai vienintelė da
bar sėkminga idėja! Tačiau ję balsas yra silpnai girdimas, Tautę mora
lė, kuri pakriko per ilgus laikus, reikalinga dar daugiau laiko ir di
deliu pastaugę, kad ję pataisytum, kad etitlestum žmogaus gnlvojimę. 
Iš Jie nuolaidos po nuolaldę. Iš aia ir Rusijos vis agreslngesni rei
kalavimai. Ii- mėsę reikalu nėra negalimos dar didesnės nuolaidos.

Tiktai atitiesus žmonię galvojlmę, galima atitiesti žmonių elgesį, 
galima tada kalbėti apie pilnutinį pasipriešinimę bolševizmo imperia
lism: i , kurie el.in su kvilype jėga - su militarino ir su ideologine, 
Ar Vakarai pajėgs ir suspės atsigauti - būtę tik spėliojimas. Bet 
me3_esąm av.?.pm.moti,kad suspėtę, Suinteresuoti ne asmeniniais, be 
konfe s iii £ al s sumV.lmais, bet del t f u t o s gyvybės. 
Faktas, kad ligšlolei toje visuotinėje tyloje mftsę reikalu veik vieha 

• krikščioniškoji visuomenė nesvyruodama remit, mėsę tezes, teikia mums 
simpatiją, palaiko mus ir mdžiagiškai. Tuo tarpu kiti internacionali
niai mėsę draugai nutilo. Dar gerai, jei ne prieš mus atsistojo. Fak
tai rodo, kur draugu galima rasti. Stiprėjant krikščioniškiesiems 
principams viešajame gyvenime, stiprės principingumas ir politikoje. 
Tada ir mūsę teisinga byla ras daugiau gynėję ir pagaliau susilauks 
teisingo sprendimo.

Suinteresuoti esam krikščioniškosios moralės atsigavimu ir savoj 
t r e m t inn i u bendruomenėj. Krikščioniškoji ideologija ir iš jos 
plaukianti morali yra vienintelis sėkmingas vaistas prieš tremtinię 
dvasios smulkėjimę. menkėjimę, gėdinę, kuriuo vis daugiau skundžiamast* 
Krikščioniškoji moralė, stipriname, tremtinię gyvenime, palaikys tau
tinį pranešumę, kuris reiškiasi moksliniais, meniniais laimė
jimais, organizaciniais sugebėjimais ir kuris sukelia svetlmęję pagal* 
bę ir simpatijas ne tik atskiram žmogui, bet visai tautai ir palan- 
kumę jos teisingam reikalui.

Moral-še- visa to žodžio plačia prasme atsigavimas yra vienas iš 
sverbię paruošlr.męję etepę valstybės kovai laimėti. Ir čia turi būti 
sutelktos visę gruptę, vlšy- nusistfetymę -Pastangos.
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POLITINIAI SUSIGRUPAVĘ >.I IR i F.EIGRUPAVII AI

Paskutiniai rinkimai d'-ugumoj demokratinių Vakarv Europos kraštų 
buvo buvę -1937 - 3d meti is. Po kero nr ujus pa.Wmcn'izis ligi šiol yra 
išsirinkę a.ngle,i,pr:noūz£ i,norvegei,Ccnni,b_lg-i; rinkim-ms rengiesi 
olande i.Prie urnų predede. eiti ir buvusi ų ašies vrlstybl y gyvento jei. 
Daugiau negu įdomu,kokios tendencijos Žymi kr.ro nukristos ir visokiu 
sunkumų slegiamas europini u kra-Šty visuomenes politinius susigrupa- 
vimus bei pcrsigrupa.vimus: nuo j ų chcraktcrio ir pa.jfgumc pereis bu
simasis pasaulio veidas. * A >

Iš turiny duomenų tuoj pet galim nusekyti šiuos bendrus visuomeni
nių tendcnci j y bruožus:

1. visuest Europos kraštuose pastebimos r~d ikr l^y soclt. lini y re
formų troškimas,sustiprinęs sooirliška. i kairias 
partijas;. /

2. buržuazinis 1 i b c r-' lines pertijos,dominavusios poli- 
^.n j_Surr.pos gyvenimą XIX r. ir pirmąjį XX e. ketvirtį, išgyvens krizę;

3. kaip stipri, o kai kur ir kaip lemiama jėga į politinį gyveni
mų išeina k r_i k š 8 i o n i š k ų j y p r i n c 1 py inspiruojami 
politiniai sąjūdžiai;

4. sooilizmr s praradę svarstyti radikalios savo ideo
loginių.ir pasauližiūrinių p-<trindų revizijos klausimų. Toje 
istorinio apsisprendimo kovoj.: jisai svyruoja tarp komunistinio - me-

..texielistinio ir krikščionišk"jo pr'-įų;
5. tie du principai - krik*čienifek-sis ir komunistinis - šiandien 

sudaro br-nduolius dvi j y pri.šm- ų etinių,politini ų.socitlinių sto
vyklų, besirengienčių g. lutin'fas grumtynėms džl busimojo pi.šaulio.

Anglijos rinkime i_pr-e it ą- V’sa.rų p*sodino valdžion socle- 
listus dorbiečius. P r a. o u z i j o j vyri; usybčs portfelius pasi
dalino secir lists!, I.RP ir komunistei; visos jos sooielišk.'i radika
lios. Iš Lelgijos rinkimų sustiptiję iščjo krikščionys s o- 
eisis i,persiformavusi ir n~uju verdu pasivadinusi senoji k.-trli- 
ku konservatorių pertijt, ir socialistai. Peūgšjo ir komunistei. So- 
•rlistinč darbo partija vyraujančia s pozicijas ūžime Norvegi
joje. Iš Olandijos pranešė, jog ten socialistinių idčjy 
nebesibaid,-nšios centro ir net dešiniosios partijos.

Sites visuotinis palinkimos į kairy ir į socializmų nesunkini iš- 
ųiškinr.mr.s visuotiniu Eurnp-s nuskurdimu, kuris šaukiasi teisingo jei
gu ne gerybių (jų taip m-ž-!), t-i bent sunkumų peskirstymo. Juo pn- 
riškintinrs ir,palygint i, ■’Įdėlis kamunist y,p-ties radikaliojo kairio
je sparno, pisisekires (ypatingi Ironoūzijoje, iš d-lis Belgijoje, 
Norvegijoje).

Lygiagrečiai su tuo pastebim senųjų buržuazinių - liberalinių par
tijų krizę. Vienur t'i g-į daugiau reiškia svorio centro persikčlimų 
nuo vienos visuomenes klases į kitų (Anglijoje).- Let visumoje ar tni 
tik.nebus istorijos teisingumo - tsiskr IV*'n su sistema.,kuri paskuti
niaisiais < ešimtme Sir is dominavo atskirų valstybių ir torp-teutinį gy
venimų ne dčke. savo mor! linio vertingume bri programinio pažangumo, 
bet doką sumaniai pinamų intrygy bei kapitalo interesais pagrįstų ry
šių. Tipiškas šiuo atžvilgiu yr- prancūzų radikrlsociclistų etvejis. 
Dar prieš dešimtmetį toji partija, Vi kary masono rijos e-kspozitūrr,bu
vo trečiosios respublikos tvirči.-ua.irB šui's, o jos nariai - g<rbin- 
miausi ženeviškes Taut y S ęjungos tūz-i. -1Q40 ir. vasaros prancuz ų tra
gedija perodf vidinį tos partijos susmukimų; žinomasis Pentinams jos 
lyderius apibūdino kaip Pp.-ncūzijos duobkasius, o truta per praeitus 
rinkimus juos visiškai nusodino. (L. Igijoja, liberalą.! nuo .33 atstovų ’ 
’v- -i- Pr n u o u z ijajTto tipiškai buržiu-^inic semto ūri« —odcptcl
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šios kataklizmos metu pernelyg ryškiai pademonstravo savo beidėjišku^ 
mą, vergiškai linkčiodami kon-misti -i?-'. Maskvai (Harriot...). Prieš tą 
idėjini politinės bur-.'i’iazljoi eu33.uk.ungt tiesiog pasIgfcrštInas atrodo 
kai kurty socialistą laikymasis; senukus Leon Blumas tarp ją ne 
vienintelis.

Minėjom, kad i politini gyvenimą su daugiui nelaukta jėga išeina 
krikščioniškieji sambūriai bei sąjūdžiai.

Pradžia davėtens prancūzą H K P, su 151 atstovu atsistojusi tuoj 
už komunistą, turinčią konstltuant u jo .152 atstovus-. Austrą liaudies 
partija turi parlamento absoliutiną daugumą. Kaip natėc., 13_ rinkiny / 
dar labiau sustiprėję išėjo belgą. krikūči-onyn societal. Rinkimai paro
dys tikrąjį olandu politinį sus?grupavimą, bet iš pranešim-; jau dabar 
matyti, kad krikščioniškaisiais pradais besitelkią politiniai sambū
riai rodo didelio programinio pažangumo ir organizacinio judrumo, Ita
lijoje rinkimai įvyks kovo Id,. bet jau tęs faktes, kad po sunkios kri 
zės vyriausybes priešakio buvo pašauktas krikščioni*; demokratą lyderis 
de Gasperri, liudija apie nujaučiamą tos partijos svorį. 15 Ispanijos 
brity korespondentai-praneša. Jog tenai auti"rauki nėj pogrindžio rezi
dencijoje dalyvauja stipry už.-.ingarį turį? pažangus Jtatc.liky sąjūdis.

Kiek žinom, visi tie ea.nburial f politinį pokario gyvenimą išeina 
pagrindinai peržiurėją savo senąeies programas. Daugumea ją išeina 
naujais vardais; kai kurie v-’r. ■visiškai nauji£ kiti d-.r naujai formuo
jasi. Italijai krikščionys demokratai į- reformavę programą, pasiliko 
senąjį verdą. Austrų liaudies partija gal ir negalės atsisakyti buvu
sios Dr„ Seipello partijos t-n3 did ją, bet naująjį antspaudą kartu su 
nauju vardu jai duode jos jauno. «?. metą amžiaus lyderio Dr, Figlioj 
rezistencijos kovotojo ir KZ kalinio, asmenybė, belgą kataliką parti
ja, pabūgusi jauny j y kataliką intelektualą užsimojimo stoti į rinki
minę kovą nauja®.sooinlišknl radikalesnės partijos sąrašu, subruzdo, 
modifikavo programą, pasivadino krikščionimis sccialais ir <tėmė vėją 
iš burią tai naujajai "demokratinei unijai": iš tradicijos konserVn- 
tyvi belgą tauta, palyginti greit atsigavusi iš ūkiniu bei soclnllnlą 
karo sukrėtimą, žymiausiąją savo balsą dalį atidavė už nuosaikiais 
krikščionią socialą partiją*

Minėtosios austrą ir.belgą partijos turi daugiau ar mėžiau ryš
kiu konservatyvumo pradą. Prancūzą X.HP savo programos 
pažangumu ir sėkme stovi naująją, pasakytume rėvoliuciniy 
krikščioniškosios inspiracijos" sąjūdžiu priešakyje. Pran.iuzijoje, 
kur susikompromitavo kone visos senosios partijos, jaunieji KRP vyrai 
išeina kaip nauji žmonės su nauja dvasia.. Jie neneigia, kad KRP yra 
konkretus rezultatas visos grandinės sociellnią tyrinėjimą k| a t e - 
lininiuose studiją rateliuose pradedant XIX e. ir baigiant 
šiuo prieškariu, bet jie mano, kad ne tikslu ir net pragaištinga iš 
savo sąjūdžio išjungti tuos, kurie nėra ar nesiseko nesą katalikai, 
bet Viešajame gyvenime sutin-sa pripažint i tuos krikščioniškuosius 
principus dėl kurią katalikas negali dėryti kompTomtry. MRP neprideda 
sau tatai iki t kūmo pažyminio, turėdamas galvojo ir tą. gyveutninę ap
linkybę, kad politinį ’darbą'-llrbcnt dulkią’neišvengiamai nusėdo Ir 
ant tauriausiais prlnoixis. ii? geriausia valia pagrįstu sąjudžlą. 
MBP pasitiki savo siekimą ir •programos pat raukiamu ir nesijaučia esą 
reikalingi priedinią et./.butą mt.-jėms p-at-rr ūkti.

Savotiškas LIRF atitikmuo O landijoj norėtą būti "liaudies sąjūdis", 
išaugęs ir susicemcntcTęs rezistencijoje, Jo lyderis yra dabartinis 
olandą ministeris pirm.t'-lnknz Scbermerbornas, ir jame dalyvauja ne 
tik katalikai, bet ir prote-sta/Jo politiniai siekime! yra artimi 
socialistiniams bet idėjinėj plotmėj jis nori remtis krikščioniškai
siais principais, atiduoda prideramą duoklę žmogaus asmenybei, o ū- 
kinėje srityje palieka vietos privatinei Iniciatyvai. Tuo tarpu dar 
sunku pese -
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'kyti,-.r šis sęjū’is išeis s-vr.rrnkiŠkri į rinkiminę knmp* r.lj į. Kiekvie
nu etveju selir jo yre ir stipriai reiškiasi trediclnš k tnliky prrti- 
jr.į turinti dldžl"usi ę Prekei j ę ligšioiinir.ric prrlrraentc.

* A A

Sene rcvrliucinginusirs pokarinio neto visuomcfiinis reiškinys yrr. 
s o c i r- 1 i z m o vidinf kove dfl idfjinly ir pr srul&žiūriniy po
grindy revizijos.

Tiesę pesekius,revizijos probicnr t6rr. ekturli.vlcn kontinento 
soeirllstrris.Srit y drrbic-81t.l nicked nSrr. buvę nei m.-rksistrl.nr i is
terinio n terirlizmo adepte.!,n i kiršly kovos 6n.uklirl.Jic nlckrc’ ne- 
sigfifino posisrkytl (o rlrbr.r nerete proga primygtinei p.-bržžin^, krd 
krikSSioniskic-ji pr<dri ji.ns n..tik nesvetimi,bet kr C jie yrr jiems 
įkvėpę nivlcnę socitliniy reformy Įdėję.

Kontinento soči: list y r-oid- sckytęjr. linkme drr n6rr išėjusi 16 
nedręsiy prrdlniy prsis kyny frzfs.AntlrcllgiSkumo prietaro nugnlžji- 
mr.s yrr pirnrsls ženki: s; tr pr : snc. niškiei yrn pakslbfjęs itolu so
či llsty lyderis Nenni, kuris srvo partijos v rd u pnsisnkC užkasęs 
: ntikrtdiklnSs kovos kirvį. Iv t> liko v-rdrs ncbcbnuglnn nė- je.unyjy 
prr.ncuzy socialist y (UDSR. .kurie, c’irbrVml rezistencijoje- išvien su 
d. b; rtini--is KRP vcikfj(is,iš <-rti prr.rtt ,kr.d tol nėra klastingi 1c- 
Mgdiniii "klerik l.-i",bct taurūs pr-ncūz i Ir plr.81 y visuomenini v 
hWiz-nty vyrri. Per jr.unu sius Siti, požiūre p siekio, ir vyresniuosius 
r.ntrojo. interne o ion'lo k-irlfe jus, kuri y •- kyse t y pažengi yj y j-’unyjy 
krfllky požiūres simprttSkcsnf s fmf rtrodyti dar ir dėl te, ked jie 
p-Eirte, jog pnšiy socirlisty f-nrtišklcji d.oktrinieriri imn ncbclžiū- 
rtti ribos Wp mtr-jo ir treSiojo intcrnr.ciont.lo.

j( igu pvr.noūzy soci-Įisty p. rtijn idėjiškai tebesitęso savo vidu
je,seneliui Blumui tktiškri bcbrndmt Išgelbėti knlr yj į spr.rnę nuo 
pcrJjin-' p-s komunistus, tri 16 po nacinės priespr.udos bcprisikcllnn- 
ti vokir.81 v socirldcr okrrtijr išsyk brndo rtsistotl r.nt nr-ujŲję po
grindy, Vnsrrio 10 d. piety Wurttenbergo soclr Idcraokr’ t y prrtijos su- 
V'žiryimc. jos pirmininkus prof.Dr.Krrl Schmid prrgrtninžjc knlbojo 
prreiSke, j-g vnkicSiy soči Ven- ki> riti jr r.tsisrko nuo vicnrSriifiko is
torinio r. terį-lizre- ir prip.- žįstr idernatinius bei etinius pr-dus. 
T-'ll-u, vrkicbiy snci^ lr1cmokr<-ti jr .nusižiūrf jusi į brlt y drrTOeftius, 
-tmet kiršly k-v-s dogmę.Prgulinu,prof.Sehnid prrcifikf,jog soči-Idc- 

—rtokretij'- nfrr > ntlkrik6eioni6kr p' rtljn. "les p-grrblci nusilcnkiem, 
s-ko jisri, prie-š visus tuos,kurie- rimto i žiūri į krikSMonybę, ir 
vic6rj ne gyvenim: n-rlmc užleisti krikšSi nybel tę vietę.kuri jri tei- 
•■t-i prikl-uso,"

J.-u :-nks8i--u buvo p-n-šisl prsisnkęs vokieSiy socinldcraokrnty p.-r- 
tljos ccntrin&s v "ovyb.'s pirmininkes Kurt Schuhmrcher ir levrrijos 
minister!? pirmininkes s-clrl ’cm-krotr s HSgncr, - "l.c Monde" s-uslo 15 
d. liudiję,k> d ir olrnd y s -ei.- list y pr.rtl jo j< reiSkir.ntis stipri rnti- 
tinrksizmo sr- v?. * A t

Socializmo vidinfs k-vos rczult-tog turis įsiutinsi išaiškinti p,-- 
detį ir išryškinti frontus. Reiki: skr.itytls su gc.limumu.krd oojvi- 
demnkrntljr skils. 1 rrksistinf jos ’nils nueis n s kęmururtvs !■• k: rtu 
su j'is su-’-rys revoliucinį, įs.nkmlrii r.ntlkrlkš81onišk.-į,.n-rti j .. 
diktatūros sieki: nt į ir tuo petim r. n t i d r-, o k r n - 
t i n į front-,. j.ntrrsis, reformistinis socir.ldcnokratijor sp./encs 
prsis-kys už s ' c i,r 1 i n ę d. c m o k r c.t_l j ę ir apsispręs 
už 1: j-luraę krikšSioniskosios Vrkr.ry civilir r ei jos trr d i n-tjoms.

Šitokį blriviyj y sooicJLčcm-'kr-: t y epeisprendimę neebejotinei pc- 
lengvins K-tnliky ktžnySios le.lkymc.sls ir n-ujyjykrikš8ioniškyjypc>- 
lltlnly S'jjudžly p-žtngumr.s Ir plrtumrs.

įvairi y gf 11 y vyskupe 1, Ištikimi Interpretuodami HažnySlos dok- - . 
tyiuę ir Jos : ukS^t-'.lisii>^-^ VUilPV>taA—
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prieš klcrikslizaę;' suprastę kaip ’• ’vasininkv. bendruomenės tcndencijy 
panaudoti vicšysias galias eevo vyravimui pasiekti". (Prenauzu vys
kupu ganyto jinis laiškai.-,) Todėl katalikai su džiaugsmu sveikina pažan 
gy socialist y poslryžlmy atiduoti ra Ik-^ionybci jo-s principams 
deram y vlet y viešajame gyvenime. prieš musynais IŽKv'.a istorinės 
reikšmės perspektyva sočiai letens ir krikSčloniškic-Ftoms sjūdžirns 
pozityviai bendradarbiauti politinio darbe c.trvojc.To ji ,;vcik.- evoliu
cija,bebr ęstanti principy plotmė jo .lygia grečio t ■■"•■•kstn ii- psicgoloflė- 
kai.Pasigėrėtinas Popiežiaus,Bažnyčios ir jos '-ulibtyj y r’ignitor.ty lai
kymasis krikščionybės ir tuo petim tikrosios demokratijos principu 
sargyboje nacizmo dominavimo motu yra įerdpys pagarbos ir positikeji- 
mo sic institucija, pi-Šiuose nekoteliky sluoksniuose. j>i daugiau: po 
kerojkni'dcmokratijos supratimas pasidarė a Įstringu ginė y objektas, 
visiems tauriems ir geros valios Žmonėms kriKŠOioriišk'-sis demokratijos 
suvokim: s pradeda aiškėti csęs vienintelis tikras - prieš komunistinę 
demokratijos interpreted j y.

Viso to rkyvalzc'oje bus suprantamas konstrt-vim-s,kr.d "klrsikdizmo 
sęvoke. yra prsid'rlusi.EUŽy mažiausia.,istorinė kategorija, o "antiklc- 
rik'lizm-s" - objekte netekęs prietaras,nevertas noc'.crne.us ir pažen
gtus visuomenininko. Tie,kurie tebeskclbir "antiklerikalizmo" rktuclu- 
mę, yra rrba. užkietėję f.rtik.rikšėiorys, • rb~ ner-ugebę bldvla.1 sekti 
idėjinės pasaulio raidos ir susivokti pasauliniame vyksme.

Si-uo motu egzistuoję du pelitiniai pa.sauli*i - Ve.ko.ry ir Ryty - iŠ 
esmės yra ir du idėjiniai p s uliri: pirmasis yra demokratinis ir krik
ščioniškas, antrais - tof. listinis-koraunistinis ir a.ntikrikšėioniškcs. 
Trp jy velia, pasirinkti. Ij ikšėionybės neapykanta. dal J Vs knr y buržu
azijos pe.stątč viename fronte su komunizmu.Politinė išmintis p-stūmėjo 
socialistus nugalėti klerikalizmo prietare. ir pripažinti krikšėioniŠ- 
kyjy principy pozityvumę. Jaunieji krikščioniškieji politiniai sęjū- . 
džiri pinčiai atveria, vartus į tris principais pa.gr įst y veikim y visiems 
pozityviai nusiteikusiems žmonėms.

La svarstant ir mūšy politinio susigrupavimo bei pcrsigruprvirao 
problcmy, nedera pamesti iš akly šito visuotinio fono ir nematyti,ku
rie. linkme eina, bei kokio -psisprondimo reikalauja pasaulio rtoltj. 
lems!ęs didysis vyksmas.

VIETOJ NET.ROLOGO ?

Absoliučiai tikry žiniy rpie iSd >otyjy balty llkirrę 
Švedijoje neturim. Eina, nepatikrinti gandai,kad jie kažkaip atsire/ę 
via name iš Vokietijos nosty. Eiti Icbit u dokumentuoti .r.ndo.l,kr.d jie 
išvežti įRusiję. Švcdy spaude nurodo rpiiiiybcs,kr ip juos 1-ikė švedy 
rdministre.cijr. paskutinėmis dienomis. "Aftonbladet" (46.1.23) rašo, 
kad išvežimo di ;ny,(•"!■. 4 vai.ryto,pro Kristinnst-d y link Rinknby pra
važiavo dvi k.'riuomenės autobus y kolonos iš 30 me.šiny. Apie 7 vai.ryto 
kolonos jau buvo prie stovyklos; barakuose buvo uždegta. Šviesa,ir po
licija suėjo vidun. Viskas buvo paruošta. ne paprastai paslaptingai ;nct 
sp.nudc. ni ko nežinojo. Policininkai buvo aprengti civiliškai Ir vyko 
ne t<rnybinic.ls,bc t p'pr st' is billet- is. - Anie pusę aštuntos voklc- 
Čly evkuevira s Rlnkrby stovykloje vyko pilnu tempu ir ramiai; inter
nuotieji razlgnuodat.i susėda į jiems skirtas vietas autobusuose ,saugo
muose keli y šimt y policininSly. Baltai Gi’lltoftos stovykloje buvo da.ug 
labiau prislėgti kaip vokieči-i. Privatus b gažo nebuvo leista su sa
vim pasiimti; atrodė,kad tai nutiko ir į-rtiems internuotiesiems. Auto
busai su gyvuoju krūviu vienas po kito privažiavo prie maitinimo punkto 
kur išvežamieji gavo bulkuoiy ir šilto pieno, apie 10 vai. virtinė po-' 
silcido keliu Trellcborgo lin^c.
■' . Ti^J.U^<^ą>--u.,.3t4>^t..b:’.’.'.' ,?aĮ^ytiQ^^jUaalo^yj,ęjc£lzl^
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dar gruodžio ra. vokicSius transportuojant. Šiuokart Išgabenami- --pi© 
54C žn-nly, iš jy daugiau kaip 200 vokicšiy. Svcdyu2sicniyrcikr.lv 
minist-rija paskelbė, jog šeši beitai nebus išduodami,nes jie yrc. pa
teikę "iškiy įrofymy.k’d j. Svcd.iję jie yrc atvykę kaip paprasti pa
bėgėliai,nieko bendri. neturi ję su vokiešiy karinėmis pajėgomis.Gfill- 
tofotjc buvo 80 b- lty,įinkrby 25,H£sslcholmc 48; 7 guli įvairiose li
goninėse. Kristi.' nstado ligoninėje guli dr.Eiei.fussas.Kiselis ir 
Clkstc.

Baltei buvo suskirstyti įvairiomis grupėmis svarbiausia d£l to, 
k--d būty išvengt.-, rar.siniy suvižudybiy j y išdavimo metu. Internuo
tieji buvo smulkiai iškratyti, ir iš jy atimti peiliai,skustuvai,nuo- 
dy ampulės. Stipri balty epsrugi: buvo dur sustiprinta pr.gr.l vokiešiy 
KZ metodę. Vielos uštvery viduje stovėjo policijos postui; už užtva
ros taip pn.t stovėjo policininkei su šunimis. Naktį visa stovykla. ap- 
švieČiama prožektoriais.' Pabėgėlius lankyti buvo kategoriškai uždraus
ta.

Tick "Aftonbladet" .rito švedy Ir.ikraššio pranešinu,britai buvę iš
vežti sykiu su vokiečiais srusio 25 d. Laivas atplaukęs į Ventspilės 
uost; tik vasario 10 - 12 d, (Toks ilgis plaukiojimas kelia spėlioji- 
my,kt.d 1-ivas buvęs ir kituose uostuose pakeliui.) Ventspilės uostas 
buvęs’Išvalytai nuo virs y civilini y žmoni y. Būrini enk-ved 1st y saugoj ę 
uosti; ir sped- lia.i iš Ksskvos a.tsiystę traukinį, kurio langeliai bu
vo grotuoti. Sorgybri nelaiminguosius suvedus į traukinį,iš laivo bu
vę išnešti lavonai.

J'u buvom pr nešę,kaip r egnvo šved y visuomenė į vyriausybės nuta
rimu beitus išduoti, Buvom minėję ir ciniškus švedy užs.rcik.mln.Un- 
dėno pareiškimus apie Baltijos valstybes.Dėmesio verti ir papildomi 
Undėn- prr< iškila:! spaudai,kokis likimas laukia išduodnmyjy balty.Jis 
k<lbėjn: "...britai,tarnavę vokiešiy kariuomenėjc,grįžę į Soviety 
Sęjungę gnli būti laikomi valstybės išdavikais,keip buvę rūsy pilie
čiai .Pi prastu supratimu mūšy šalyje šitokis įstetymy aiškinimas būty 
formalistinis,todėl neteisėtas. Švedija yra pripažinusi soviety su- 
verenumę Baltij''s respublik-sc,taigi,leg?.liniu požiūriu mes esame tos 
pešios nuomonės kaip ir Soviet y Sęjungę.Tašiau vis dėlto mes manome, 
kad loj-Įumc reikalavimas,kuris geli būti statomas savo piliešiams, 
negali būti toks stiprus tuo atveju,kada eina klausimas apie riiujai 
inknrporuoty srišiy pilicSius.Atsi2velgia.nt_ į tai,galima dręsiai teig
ti, ki’J būty nepaprastai ži-uru,jei baltei būty laikomi tėvynės 1Š- 
fi.vik--.is už t-l,kad. jie priklausė vokiešl y armijai... Sve d. y vyriausy
bė yra pareiškusi rūsy ministeriul Stokholme,kad britai nebūty blo
giau traktuojami nogu kiti ■ smenys.priklausę vokiešiy karinėms pa
jėgoms." (Morgon-Tidningen 46,1.9.)

šitos pareiškimas labai gero! parodo,kad ministeris supranta., į 
kokię pražūtį jis siunėia nekaltas aukas. Bet sa.vo cinizme nueina 
iki to,k-f visuomenės akims apdumti skelbiesi galįs duoti nurodymy 
Soviet y S-g;:i,Irnip su išduodamaisiais elgtis.

Stockholms Tidningcn £c be pagrindo buvo adresavęs laiškę minis
terial ,kritiku- 'V-ma-s jo elgesį moraliniu atžvilgiu.Laiškę baigia pri- 
minf.rmas ministerio pasakytuosius žodžius,jog "tauta turinti tokię 
spoudy.kokios ji yrc užsitarnavusi", ir klausia: "r.r mes turime to
kius užsieni y reikti y ministerius,koki y esama; užsitarnavę?" Ir toliau 
r>šo; "Mono nuomone,kaip morališkas žmogus ir teisės eksportas,jus 
turite- tik tokį pasirinkimy: atšaukti Buity etidi.vimę arba pits pasi
traukti."

Vienas iš t y "really" motyvypcurle vertė Sveti y vyriausybę išduo
ti b-.ltu^,kaip ir • nksšitu už-visus pripažinti Drltij'-s respubliky 
ijunelmę i-Tsw*s-gę,na*’~to'«f*. paaiškėjo. Svcdl osov.S-gę gro--
Zln-Ci 5.1A13 * ev#»>j ,1i" -u w«- .^o———'į llVm.
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Baltų išdavteas mums atrodo dvigubai tragiškas. Tragiškas tarp
tautiniu atžvilgiu, nes jis yra įvykdytas ne teisės ir teisingumo, 
bet •realiais", t.y. praktinės medžiaginės naudos me tyrai s. kuriais 
šiandien reguliuojami tarptautiniai santykiai. O kurlink jie veda tau
tas ir švedų tauta, realiai nusakė Gotebo.rgo pamojsrlininkaA, kalbėda
mas apie baltų išdavimų: "<iec;;ę_j^aikž.aff.ėjie_n9kft,!jjų įmonių kraujo 
tvaikas, pūau vėliau sut e tūta. ir mūsų

rankajnųsilei^by.a,3ii visos tautos" 
Trapiškas tautiniu ir asmeniniu atžvilgiu, nes jis išreiškia likimų 
nekaltų žmonių ir tautų, partekusių tarp didžiųjų į priešingas puses 
besisukančių politinių girnų.

Lietuvių žuvo jau dešimtys tūkstančių. Pastarieji desirt iš
duotųjų vyrų yra naujas nekaltų aukų epizodas ilgoje jų eilėje dėl 
kaimynų grobuoniškos "realiais" sumetimais pagrįstos politikos.

LIJTUVOS BILOJI NIEŽO NAUJO.

kas Lietuvos nepriklausomybės klausimų būtų . ...... _. • j
. _ w _ .. . .. J, kudu Anglijos užsienio reikalų

ministerija rašltu konstatavo pripažįstanti da facto sovietinę Esti
ja. Tokiam raštui buvo ši proga. - dienas estų bendroves laivas, ku-

; • įstaigoj, nuskendo, Laivo savi-.
į draudimo premijų. Butyrusi

laiško neįvyko, kas nep riAkJusutiyuyu k..luu.» xiu^i uui/y.
•teigiamai ar neigiamai pajudinęs paskutiniu, laiku. Domesio vartas 
tik netiesioginis il.ti-gcs laiii.ėjimas, kada 

ja. Tokiam raštui buvo ai 
ris buvo apdraustas Anglijos diaūdimo 
ninkas bendrovei, pareia-ė pretenzijai 
apie tai sovietų atstovybė, pareiškė tas pačias pretenzijas motyvuo
dama: įjungus Betijų j. SSS8. laivai buvo nacionalizuoti, taigi premija 
priklausanti sovietams. Teismas' kraipėsi į užs.reik.m-jų del Estijos 
politinės padėties: ar pripazįstom?. nupilki aus amo ji Estija, nr sovie
tinė. M-ja 'tenkinsi, kad šova Estija pripažįstom? flo fncto. Nore 
teismas pntenkiųo estu bendrovės ieškinį, bet sovietų atstovybė pada
vė npglinoinį skurdę.' Žinių, kuo galutinai byla baigsis, jau baigės - 
dar neturim.

Lietuviškoji pusė yra p-;d; riusi visa, kas tik galima užšnchuo- 
ti sovietinėms pretenzijoms į lietuvę. Tarp daugelio raštų minėtina 
not” UNO pirmininkui dėl Lietuvos suverenumo atstatymo, notos Ameri- 
kos, Anglijos, Prancūzijos vyriausybėms ir 3v, Sostui dėl sunkios 
deportuotij.jp padėties, tems ^p-oloms institucijoms dėl sovietu vykdy
tu rinkimų Lietuvoje į uuksoiausių tarybų, nota Nttrnbergo teismui, 
kurioje pureiSkiemi nuo. V o Kieti jos nueii-u.Ltimai prieš Lietuvos valsty
bę ir lietuvių tautų, ir paneigiamos Sov.S-gos pretenzijos teisme 
atstovauti Lietuvai, ruStuS koasoveltienei, tauriai gynusį.'.! tremti
niu reikalus. Kiek tai gelbės - tuo tarpu nežinia.. Bet daroma visa, 
kps gulima, k’ d tik Li ;tuvoa klausimas nebūtų, tylomis praktiškai 
išserųstus, kaip sovietai nori.
JIE MUSy NEUŽM1B3TA,

Gautu putilrimų žinių, k'd iš Lietuvos yra atsiųsta agentų, 
kurioms pavesta surasti žmonos p'gal 16 ten atsivežtus surasus. Man
ekene ir jo apygardoje p nusies pareigus uoliai einu žydų dalis. Jia-^_ 
buvo sulaiką ir nuveda -.i Kuriuos lilrLuw
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Antra, vietiniams sovietu Simoatikams, gyvenantiems lietuviu 
lageriuose, pavesta organizuoti teroristines gtupes. Jų uždavinys^- 
sekti vietiniu lietuvių gyvenimu ir apie j| informuoti sovietu ryši
ninkus. diskredituoti lietuviu vadus, kompromituoti vilui tr imtinius 
okupacinės edministruci;.cs ir vokiečių uayoe. kompromitacijai nsvsngti 
ir tokių priemonių .<utr v-gti. apiplbbii, ohullganinti ir atiakomybp 
už tai Suversi., tremtini.

'Jolly lnforttato:ri.ų nurodymu n«x<.a | latvių suiirinidmų atli- 
Innkė soVietų sariMa sas, lydinąs omenimi ežių žandarų, įr išsivedė 
buv. propcg.advs miniov »r|.-. kpiu jo likimų tvp tarpu žinių nėra.

Kyliam b si • - tremilaium privalu būti atsargia#!: kuo 
amžiaus ini minėti is p.m.rdog, ju gyvucasųslea vietas, duoti
kokly, nors informacijų r-piU tvanas nopt^lst.-uaioM arta ir pa- 
slstrmieme be reikalo nvkalbj-.: , aoi luistuose merginėti. kll neteik.

r Dėl vi-^o sovietų ryšininkų galimo //leist-.tymo NUrtingono 
UNRHA (nmer.sonn) |«j>-?jo t r r ■ niu.s; Jkoigu atvyktu sovietu ryšinin
kas ir noruty kalbėtis su tmn tikra twentm, tai jis, ryšininku. tu
ri būti oirma siunčiamas j VNHd. Jau UN FRA atsiklaus tip žmogų, iou- 
riuo yra suinteresuotos sovietų ryšininkas, ar jis sutinka su atvyku
siu kalbėtis. Jeigu gasakys ne - klausimas baigtas.

Tremtiniu gręžiniuos jau ir viešai atmestas. Broncuiai pereitų 
metu birželio 28 d. buvo sudarę su sovietais sutarti grąžinti tremti
nius, o atsir .dusių po 1940 m. n;.gp. 3 d., t.y. po Lietuvos Įjungiąs 
\ SSSfi^. Bet kadangi daugumas prancūzu zonoje gyvenančių tremtinių 
yra is^vykę iŠ savo krašto ožieS aiinatų data, tai ir prancūzų zonoj 
praktiškai atkrinta išdavimo pavojas. Ševiotams dar lieka vienas 
seansas - ’koi. i abonentai*, "karo >tpi tini,n kai *...

Tremtinių išgabenimas prancūzų zonoj iŠ,dabar gyvenamų vietų 
tuo tarpu neaktualus.

P as t a b o s .
DEL TAKTIKOS.

Kai kurie bičiuliai atkreipė musų d'mesi, kas informuodami 
ar padėtį, vertindami, mes esame per dfideli pesimistai, Jie asų pri
versti net į rankas leidinio kitiems neduoti, Kad saaitytojui neat^ 
imtų vilties.

UŽ paštuos bičiuliams būdami dėkingi, norime ir jų dėmėsi at
kreipti i šiuos dalykas:

1) i’esimizmi.3'ar cptimirmas, Kur| pažadino informacija, yra 
individualus ir subjatrtywo dalykus. Vienam tas pate dalykas pažadi
na optiminnų, kitan jau pošimirus. mums neteka betgi pastebėti, kad 
ligšiolinėmis savo info^c.cijorr.,š ir |vertlnlmr.is butvmo iškreipę 
dalykų eiga ir tendencingai nušvietę. Tai svarbiausia.

2> Sutinkame, kad gali luti diskutuojame, ar padėti laikyti 
geresne ar blogesne, no; ji yra iš tikrųjų. Sutinkame, kad žmogus 
esti lalminges.iis. jeigu jis no visą tiaeų 'žino. Palaimintame neži
nojime, lejgu jis'yra nevdingx., galima oallktljasa^. Tačiau tas. 
kas iras! visuomeninei minei-i atstovauki ir visuomenę orientuoti, 
nad^tl turi realini pažinti. Negalime būti Šalininkai tokių vadovų, 
kurie nori palvų kišti | nežinojimo, nesidomėjimo smėl| ir nematyti 
|vykių vien dėl to, kad jie nėra malonus. Jau kitas reikalas, kiek
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\ sakyti, klok nu tyleli
3) ktuns atrodo

jie gali savo informacijomis ’’nlytis su mase, kiek jai visų tt«S| *Sr

kad dabar ir tremtinių masei nežinojime* J*® 
nėra naudingas. šiandien popiet, tai ryt-poryt, po mėnesio, pave* 

\ sari, vėliausiai vįsarų grįšim ir vėl gyvensim, kaip gyvenę. Taip 
' masiškai raminusi Žmonės ir ii to^raminimoal darosi praktiškas t* v«* 
' ^«ie: laukti tos laimės ir naoiruosti jokiom kitom perspektyvom, kUlM 

galėtų pareikalauti 18 musų kitokios profesijos, kitokios kalbos* H« 
tokio įsitempimo kovoje ne tik dėl didesnių dalykų, bet ir dėl 4H0M* . 
kąsnio, Sitokiia masės optimlsmag j nu yra žalingas ir kiekvienai aks** 
n}3kai ir tautiniam kolektyvui„ Jį kurstyti yra prasilenkimas 19 •> 
jii ir su tautos interesais. Tiasos slėpimas ar migdyme* geniausiai 
vra nepateisinamas.

i Tokių žalingų precedentų turim. 1944 m, pavasarį buvo gMŠt 
sai\oatikimų informacijų apie r.i'osianoia naujų Šov-S-gcs invaziją* 
Bet kad tos informacijos nesukeltų oanikos, jos buvo nuslėptos. M* 
nuo rezistencijai vadovaujančių Žmonių. Mėnesį Žmonės oagyveno’ffįlsĮF* 
bot už tat evakuacija buvo oaniška, be jokių direktyvų, bi vlSl*9*H* w 
paruoVimo.

' 4) Manome, kad tikriausius kelias - atskleisti tikrųjų padėtų 
prieš ųkis, kad įvykiai nebūtų stulgus ir netikėti. Bet sykiu 
būti nurodoma, auip prisitaikyti prie tų blogiausių aplinkybių i* SU* 
rasti it jų patenkinamų ĮSeitį. lo r.elio nevadinsiu mes pesiulsiu* 
bet realybės keliu. Jo mėginame ir mes laikytis.

(įyvoji minti s..

TEMOS POLI,T1HIO SLSlOkuAKIŽAVlMO KSIKAW. . . 7 "i- = - /

Visvomonės valia demokratinėje valstybėje reiškiasi per paltll* 
nes organizacijas. • _

Paskutini an-e Lietuvos demokratiniame seime buvo atetovmjenf 
Stos politinės grupės: darbo federacija, krikšSionių dėmoksatų 
ja, socialdemokratų partija, tautininku sąjungą, ūkininkų partija* 
ūkininku Sąjunga, veisti ežių liaudininkų Sųjunga. Hežistenoijos »**( 
18'ugo kovos organizacijos - laisvės. Kovotoju iiųjunga, lietuviu f»Op 
tas, vienybės Sųjudis, uai kurios rezistencinė* grupės Lietuvoje 
vo paskelbusios ir savo politines programas ir pusiryžuslos daljvsM** 
ateities Lietuves gyvenimo tvarkymo. ■

IStrėmimo. atrodė, grupinis veikimas nebus aktualus. Vis HMM 
ir čia jis yra. Buvo jau visp eilė atskirų politiniu grupių suvesta* 
vimų. -v

18 kitos pusės, visuomenėje pasireiškia nepasitenkinimo •Ml 
atgaivinamo politiniu partijų veikimo; pasipiktinimo dėl politinių 
grupių gausumo, dėl nekorektiškų tarpusavio santykiu ir 1.1. Kelia® 
mos taip pat mintys, ar no metas kitaip p ers i organizuoti,, s enųsla* 
nacijas pakeisti naujomis ar senosioms stoti ant naujų, pagrindu* ’ 

Senosios partijos buvo kilusios tarpusavio kovoje dėlreli« 
gijos. Dėl jos ėjo stipriausi sueiki -timai ir politinėje arenoje. 
Kai partijų veikiman tuvo sustabdytas, praėjo daug laiko, Pasikit*® 
sąlygos. Bndikalusis nusistatymas prįeš^religija bus dingęs, 
bus dingęs noras bet kų 'varyti į bažnyčių". Dėl to, kalbama, ar 
nėra atėjęs .laiKas rusti bundrų.sasiturimų dėl religijos reikalų
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tremtiniui. Tremties laikai įgo- 
pernvc-ratyti ižr .ekiu badu teo- 
DlskuslJu i.r svarstyme .Uoliu •

latnllmol ■ 
politinio

d«51 ję tai’", atsisakyti kovos politiniais ginklais. Politiniu grupių 
lenktyniavimas is tada gal eitu socialinėj, ekonominėj srity. Tada par
tijos atsistotu ant kito pagrindo, kitoks butu ir jut susi grupavimas 
ir sugyvenimas.

Nedemokratinės sistemos paliko pėdsaku žmonių galvosenoje: 
prievarta kitaip g aivoj an Siam, noras kitę sutriuškinti demagogija, 
nesiskaitymus su visuomenine etika. 13trėmime tai ypač rėžia akį. Ar 
neįmanoma bus Šiuos antidemokratinius visucmeniom gyvenime likučiu* 
pasalinti, vis-jotnetiinlaku perauklėti?

Minėti klausimai kyla nevienam 
liną juos dabar kritiškai pc-ržiu;rkj*i, 
ris kai pasiruošti busimajai, sietuvai. * ___ _
prieitos is*vados gulėtu būti konkretus pusiulymai grįžus’į tie-r-uva 
visuomenei organizuoti politiškai, Dėl to atsižvelgiant į via? omens: 
nuotaikas, į galimas visuomeninio susiorganizavimo kryptis netnlimo; 
ateity Nuropojo. į būtinuosius savo krašto reikalus, į savo politini 
gyvenimo tradicijas, pravartu apsvarstyti savo tarpe mažesniuose ar 
didesniuose (nebūtinai tik vienminčiu) sambūriuose šiuos klausimus:
1) Arvdera tremtiniams organizuotis politinėmis grupėmis?
2) Kabios politinės grupės turės išlikti: senosios partijos, naudosios 

grupės ar dar reiktu organizuoti ką nauja kitais pagrindais? Kurios 
gali rasti daugiausia atramos tremtiniu tarpe?

3) Ar verta ir ar įmanoma sumažinti politiniu grupių skaičių.? Jei taip 
- kokiu bu.au?

4) Kaip pasiekti lojul.us ir kultūringo politiniu grupių bendradarbia
vimo? •

h orė tuno, kad pas išnokė j imuos o prieitos išvados ir arguments. . 
mus p-wlsktu ir galėtu būti dalimis paskelbti jau kitimo nr.

ATVIROMIS A K 1 J. I g ,

Pavasario ženklai tarptautinėje politikoje.

Optimizmas ar pedimizmas dėl tarptautiniu perspektyvu?
Tokio pobūdžio klausimas dažnas musu tremtiniu terpe. Konkre

čiai jis reiškia: bus ar nebus karas? Dar konkrečiau: grįšim ar ne
grįšim į tėvynę?

Nasals oranašai. Todzl atsakyti •taip'* arba "ne\butu neatsa
kinga, net nusikalstame, kaio nepateisinamai lei.gvabudiška butu, "ap
sisprendus" už optimistinį atsakymu, pagal tai rikiuoti ateities pla
nus (dažniausiai nieko neplanuoti..

Esą, įpratę su pavasariu suintensyvinti savo viltis. Bet nūdie
nė tikrovė perdaug rusti, kad galėtume leisti toms viltims peršokti 
blaivaus atsargumo nustatytas ribas. U blaivus įvertinimas, noislei
džias iš vyzdžio nė šešėliu, pūdės mums tinkamiau sutikti ir nokip 
ateities tikrovę, kuri gali kurtais būti ri kiek niūresnė, kaip kad. 
mes norėtume. •

USA contra SSSN, - Nesileisdami į plačias analizes, noklysdami 
gnlir konstatuoti, kad lemiami tarptautinės politikos veiksniui yra. 
jėga ir ję turinčiojo interesas. Principai, kad ir iškilmingai dekla-
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ruoti, yra -kaip esam turėję progų įsitikinti - arba užmirštami, arr 
ha nutylint, arba "užmorinuojami" - jeigu to reikalaujaA interesas.

Vienas Iš anglosaksinių interesu karo metu buvo žut-but išlai
kyti gerus santykius su sovietais.^Tam interesui, žinom, buvo paauko
ta daug, kas brangu ur vertinga mažesniesiems, jėgos neturintiems, 
tarptautinės tautų b endru omenis nariams, to Karo D-Britanijos gyvybi
nis interesas pasidarė išsaugoti savo imperiją nuo sovietu užsimoji
mo jų suskaidyti ir dalimis absorbuoti. Bet D.Britanija staiga pasi
juto pati viena nebesanti pakankamai pajėgi ir ėmė baimingai dairytis 
į Jungt.Amerikos Valstybes, kurios yra pasidariusios vyriausias demo
kratinio pasaulio jėgos veiksnys. Maskvos konferencija parodė, kad 
net išdidžioji Anglija turėjo širsdama nusileisti Maskvai ten, kur 
sovietu veržimasis į Biri tu Imperijos gyvybines erdves Vašingtono dip
lomatams neatrodė pažeidžiųs J.A.Valstybių interesus. Tik po to, kai 
Tol.Rytuose sovietai pataikė į pačių amerikiečių interesu nervą, 
Byrnes ir didžioji Amerikos spauda pragydo apie "kompromisų bei nuo
laidu ribas". Kaip matom, dviejų didžiųjų pasaulio galybių - J.A.V. 
ir SSSR - interesu santykiai ir m tikrasis šių dienų tarptautinės 
politikos varyklis.

Tatai betgi nereiškia, kiid J.A.V. neturėtu bendru interesu su 
P.Britanija bei kitomis pasaulio demokratijomis. Jų pažidimas butų 
tolygus pačių J-AxV. interesų pažeidimui su visomis politinėmis is 
to.išvadomis.

J .A..Valstybių pozivija. - Prezidentas Trumanas, praeitu rudenį 
deklarsvns savo žinomuosius 12 punktų., pridūrė pastaba: kai kurines 
iš jų gal tebusiu įmanoma realizuoti tik par ilga laikų. įsistebėjus 
Vašingtono diplomatijos taktiką, šių klauzulę, atrodo, galina inter
pretuoti taip: tuos 12 punktų. J.A.V, stengsis realizuoti visomis, bet 
tik ne kata priemonėmis, Binkio Amerika griebtis tik tuo atveju, jei
gu priešo agresija taikys į pačių E.A.Valstybių interesus.

Vascrio 28 d. J.A.V. užs.reik.ministoris Byrnes per radijų pa
reiškė, jog J.A.Valstybės įsĮpareigojančios ginti JTO chartų -panau
doti ginklų smurtui atremti ir jėgos grasinimui sustramdyti. Ir sitas 
pareiškimas neišjungia galimumo "sutramdyti" jėgos grasinimus kompro
misais, jeigu reikalas beina p pi e gyvybinius pačių J.A.V. interesus. 
Tik įsiveržimas į pačių amerikiečių interesų sritį nulemtų drastiškų 
Vašingtono vyriausybės apsisprendimų efektyviai pasišiaušti.

Maskvos politinė strategija ir dlpl.ouatinė taurtika- - ^ondo- 
niškiai Jungtinių Tautų organizacijos posėdžiai ir plačiajai pasau
lio visuomenei parodė Maskvos politinius siekimus. Sovietų delegaci
jos laikymasis Irano, Graikijos, Sirijos-Bibino. Indonezijos byloje 
akivaizdžiai liudija apie aktingų sovieių dėmesį toms Art.Rytų bei 
Azijos sritims, kuriose yra gyvybiniai Britų imperijos interesai. 
Britų spauda tuja proga atskleidė rūpestingai paruostų Kremliaus ; 
planų per islamų prieiti prie b±*4U Valdžioj esančio Šimtamilijoni
nio arabų pasaulio. Egypto neramumuos ei buvo jausti Kalte esančių 
sovietų diplomatų - muzulmonų! - subtilios veiklos įtaka. Indų komu
nistai neSAdrovėj o net viešai užgirti Bombėjaus, Kalkutos ir Madraso 
maištininkų,- ar kam paslaptis, kad nė vienas salies kompartij a nie
ko nedaro be Maskvos nurodymų, ar bent palaiminimo! Bevlnas ir britų 
parlamento atstovai, turbut, bus turėję tvirtų įrodymų apie tikruo
sius sovietų užsimojimus Britų imperijos atžvilgiu, jaigumjie Saugu-
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me Tarybos ir Žcn&uju -Runų dobatupso rado galima apie tuos užaimojinus 
atvirai užsiminti. »'^įįjW P£t3 A&f&es vis sjy®g^^g^fig$i\o)4 
žodžio ir frjvoėa nivjjf, pSX?&®ftg neįžeistų sovietinio sąjungi
ninko: Londonas, c’tyr, vis dnr nfJra tife^avisiSko J.A.Valstybių 
ori aikymo, gi vi on plėtotini o j v RSj^jafete Kažin ar pakaktų Maskvos 
veržlumui sutramdyti.

Saugumo Tarybos debatuose J.A.V. delegacija, atsrodo. dar te
bebuvo veikiam'.. Maskvos konferencijos nuotaikų., kur sovietai, bruta
liai atakuodami britus, kuri-v ožiškai nusiloidinėjo amerikleolams, 
tuo budu sumaniai varydami psichologinį mylį tarp Londono ir Vašing
tono. Bot Šį pokarinė muskvos diplomatijos taktika neišvengė teinxtik
ro noupskuioiuoj -a o užarto. V.-siigtonui gali būti nei Šilta, no’ięal- 
tn, jeigu iš Britų, Imperijos pastato, pvz., Artimuosiuose fiytuose, bus 
išmušti kai kurie pagrindiniai SulaiJ tatai su cinišku atvirumu yra 
pripažinę ir kei kurie populiarus Amerikos laikraščių komentatoriai. 
Bet J.A.Valstybėms nebus vistiek, jeigu tas Britų, lt.p rijos pozicijų 
spragos užpildys sovietai. No vien publicistų asmeninę nuomonę, bet 
ir Vašingtono politikos vairininkų nusistatymų reiškia informacijos, 
pagal kurias J.A.V. nepakilsiančios, kad rytinėj Viduržemio juros daly ' 
ir Art.Eytuose britų pozicijos užimtu jūrinė ir orinė Sovietų Sųjungos 
galybė. Vašingtonas tegali sutikti tik su tokiu jėgų santykių pakitė- 
jiru toje srityje, kur dylančių britų įtakų pavaduotų jauna ir ambi
cingo. amerikiečių galybė. Sitų interesais pagrįstų J.A.V. ambicijų 
neužliuliuos joki-:; Kremliaus diplomatijos kurtuazija.

AnzyrLaj rankovėje, - Tat-i nuvokiu ir Maskvos vyrai. If jie 
žino, kad propaganda akis drūti ir blefuoti tegalima lig laiko ir kad , 
pteds metus, ka<u reikės arba u tais tapyti ekspansijos, arba pradėti 
lošti tikraisiais kozyiiais - gal ne vien prie žalio diplomatijos 
stalo!

Jeigu teisingai aiškina britiškieji sovietų politikos specia
listai, į SSSN naujosios AukšŽ.Tarytos vadovaujamąjį aktyvų parinkti 
kaip tik tos veržliosios, ekspansinės linkmėp vyrai. Jų rinkiminės 
kolbos liudija apie ju pustryžisų eiti tuo keliu ligi kraštutiniu 
konsekvencijų. "Mes neturim išmiršti, kad tik silpnieji užpuolami, 
o jėga įkvepia baimės ir pagarbos", kalbėjo per Mnksvos radijų Lozo
rius Kagnnovicius. SSS11 kompartijos ZIK.0 sekretorius Malemkovns grau
deno sovietų tautų ugdyti karinę galybe prieš "eventualios agresijas 
pavojų", Molotovas šaukė “ginkluoto budrumo", o pats Stalinas, jau 
sovietų niliešiams beeinant prie urnų, prižadėjo iškelti 3SSE karinį 
potencialų ligi negirdėtų aukštybių; per motus 50.000.000 tonų ketaus, 
60.000.000 tonų plieno gamybos, 60.000.000 tonų naftos, 500.000.000 
tonų anglies. Tiesa, tai tik per porų penkmečių, bet tai gigsntisk® 
masto ginklavimo plun!-s-"dėl viso ko",' - anot Stalino.

Tos kalbos ir tie skaičiai supurto ir baisiausiai karu besibo- . 
dtntį '"emobilizuota amerikieti karį. Iš kur ta "eventuali"agresija 
pries 3SSK, klausia jis, puikiai žinodamos, kad nei Vašingtono, nei 
Londono vyriausybės ir norėdamos neprikvieėtų savo demobilizuotu, mili
jonų ■’c.lyvauti neiaprcroL-uotoį agresijoj prieš buvusi sovietini sųjun- 
gininkų. Jeigu JTO.chartos gadynėje Sovietų Sąjunga tnip rimtai yra 
užsimojusi pasigaminti stipru karini, kozyrį. tai į kokį gi pragariškų 
loai-ų ža*^Lseigl^ti_'dahBJrtix3į azatvlskasjĄ^įarp-tautinėa politikos
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pokeris?
Bev in os, vasario 22 fl. Žemuosiuose Bumuose, o Bymes vasario 

29 fl. par New xorko rcZiją guodėsi, kad orotlngai galvojant karas tarp 
anglosaksu ir sovietu neįmanomas; prie jo galėtą orivesti, anot Byrnes, 
tik "nelaii.ingas nesusipratimas«. Bet tas raminimas til{ ir išduoda tik& 
rąjį įtempimą, o noosevelto gadynėj išgarsėjęs amerikiecią publicistas 
Walter Lippcann vasario 2?. fl. "New 1'oiv. Herald iribune" atvirai rašo: 
•Musų santykiai su sovietais negalės ilgai oasiliuti tokie, kokie jie 
flvbar yra: jeigu jie tyriiai nepagerės. -...i tumės žymiai pablogėti." 

-Siame visumos fone ramiai vyksta, pasakytume, 
eiliniai politinės cievotvt.r.«ės čėrbai su įprastinių protokoliniu eti
ketu, su formaliais flraugystėa pereiskernais', su "palankioj atmosferoj" 
vėdarais paslkalbėjiv i uugtiriu Tautą politikos scenoje'tematyti 
vien taurus ■teisingos :'.y pastovios taikės’' kūrėjai, "šventai įsitiki
nę", kad visus sunkumu.;’ sutelktinė "geravalis" ir tarpus?vis
"pasitikėjimasf. Drc^-Uskiej i B-uigvmo Tarybos debatai tebuvę sveikins 
tinas grįžimas į atvirą.;;' -''i,;. ..omati j kurioje brutalus tiesumas tik
pradedąs išaiškinti pafl.Sį ir puprynihęs atmosferą.

Stambieji, pašaui_i.r.ės politikes v’žai stengiasi dėtis negirdį 
Atrasim ės paslapties isvėfagico skandalo, kuris Naujojo Pasaulio publi
kai vienu ypu.otskleidė klaikia didžiųjų vakardienos sąjungininkų tar
pusavio nepasitikėjimo atmosferą.. Ji’O oficialiai dar nežino apie įtem
pimu tsrp Sovietą 1-gos ir linijos, kuri laukia nesulaukia,, kada raudo
noji armija pagailai’, pasitrauks iš ttsuid Buri jos ir-leis ten įsigyventi 
pilnam^CiangkalseĮo valstybės suverenumui., tiad tasai sovietą lūkuriavi
mas pažeidžia ir.«j.A.V. interesus, Bymes vasario 23 d. tedavė supra
sti vien hemo pobūdžio pareiškimu, jog nė viena valstybė neturį tei
sės laikyti sava kari u ertmės kitos suvereninės valstybės teritorijoje 
be jos vyriausybės Su.-X!_au.f utikime. Vakarinių demokratijų ir SSSR kam
panija prieš gea.iranco režimą, užsuktą pagal raudonąją sindikatu ma
sines rezoliucijas, iškalbingai byloja apie visą didžiąją sąjungininką 
vieningą nūsistatymu nugriauti tą fašistinį diktatorių, kuris su besu
prantamu įzulvmu,. dar ir šiandien tebedrįsta skelbtis esąs antikomuni
stinės ir antį.e o vi e t in ės rezistencijos čempionas Nuropoję. Jeigu bri
tai vis dar tebevengia tiesioginis intervencijos jam nuversti, tai tik 
"principiniais 8®9tiBi.lį’ ii ti.x dėl to, kad svetimąją intervencija 
galėtą kiek sustiprinti tąpunuoso to nepopuliaraus režimo prestižą*^ 
Diplomatiniai rot. entet oriai trumpa "sunkinau" sąvoka teapibudina mars. 
Tito pajėgą veik planuojam^ pučą Triesto ir Salonikų ana
toms pairti ir B&juaęįniu't^^ prl.eŠ įyykasį faktą pastatyti.

Tasai politin-.'^ puciiv-li o scenos išorinis ramumas perdaug vaidy
binis, kad akylesnistebėtojui nekristą į akis anksčiau dėstytasis 
vidinis dramos įtempimas.

Toji vaidyba dar- gali, nežinia kiek užtrukti; Vakariniai dramos 
dalyviai vis flar tebenori tikėti, kad ją sovietinis partneris taip 
įsigyvens į tauraus tncytautinės tautą b.jndruononėa nario vaidmenį, 
kad vaidyba jam 11 gailiui taps tikruoju išgyvenimu,

Bet užkulisiuose neabejotinai rengiamasi ir tam eventualumui, 
kad propagandos ir blefo kaukė kris, uždanga nusileis., ir avisoms uz- 

'■ gestis prasidės pragariškasis šokis.
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