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MAKKSIZkO KdlZfe.
Bu '•■•'tykai pastebimi pasauliniais sc ciaider ckratų sųjudy ja: _ 1) 

išviršinis partijos stiprūjiuag ir 2) išvidini sc^iaVei<■ kratinis ideo
logijos krizė. Ners lioi šiol nu viename Krašte, kuriame buvo laisvi 
rinkimai, sccialdemcmratui ne6uvę absoliutinus c’augutes , Avis fėlte 'be
veik visur jų partija surinkę balsų daugiųu, ne6u prieš- šitų karų. 
Prancūzijoje, Norvegijoje, Uel&ijoje, Austrijoje scciuldei-ckratai sto
vi antrojo vietojo partijų stiprumo atžvilgiu. lai yra ženklas, kad 
vis'uct enė j e s <. ei ai demokratų partija pritarimo randa, ners kai kuriuose 
kraštuose jų sųskaiten stiprėja komunistai. A

. Tačiau iš kites pusės šita partija gyvena didelų išvidinę saves 
ideologijos krizų. Kaip žinene, sc eiaiderekratinis sujudus buvo atrai
tas į rarksizrų, kuriai? istorinis raterializrasųklasių k£va ir religi
jos neigiras buko coo-rind inde jo nusistatyre- gairės. Ir štai) visi ši
tie -otrar-os stulnai dabar nrudeda svyruoti. Su jais svyruoja ir visas 

■■ančiaider-ekratinis runas, nes socialinis, ekenerin^s ir net kultūrinės 
širs -partijos pastangos kaip tik buvo atremtos į rinitus cagrindinius 
'rrinednus. Scvial*er -c kratų partija buvc.~ pasalėžiurinė sarti ja, nuosek- 
li savo „išvadose ir save praktikoje. Tačiau griūvant pasaulėgiurai, 
savo.ir e apteršta ir praktinės išvados. Štai dėl kc kai kas is obelų 
socialdemokratų jau pradeda skųstis, esu jų ateitis esanti be vilties. 
Šita krize verta labiau susidomėti ir giliau jų pan .griauti.

1. 1st erinis gateri -i 1 i z r. a s .

Praėjusiųjų metų lapkričio 25 d. Bav: rijos rin. pirrininkas Dr. 
Hbgneris’ nrograrinė j e savo kalboje paskelbė n-=cių nužudyto Br. Hilfen- 
*ihgc, te "paskutinio didžioje marksizme teoretiko" (kaip jį nevadino 
Hbyneris) , pelitinę valių, kad "res (socialderrkratai) isterinį rate- 
rlalizr-ų nrivųlere papildyti dorinių jėgų (sittliche KrSfte) oriuaži- 
_nir:u". Praktiškai tokį paoil*yrų ir net uakeitirų padarė Prof. Br.Karl 
Schridt s oc i aid ere kratų nartijes kongrese fieutįingene vasario 10 d,Čia 
Schridt kalbėjo: "Po to, kę. eser e patyrų, res šiandien zinere, kad se
nosios partinės prcįrai.'os kai kuries teorijos netinka. Todėl res jas 

'išbraukėme ir gal dar išbrauksite, pastatydami jų vieton kitas, labiau 
išmėgintas... Viena iš tokių teorijų yra istorinio materializmo dogma, 
''pagal kurių visu, mus įvyksta, „autiniu dėsnio, butinumu yra nuspręsta 
tiktai ekonominių veiksnių...; aud visas isterinis tapsmas, yra ne kas 
kita, kaip ekonominių, klasinių santykių išraiška; kad idealistiniai ir 
etiniai akstinai čia negali niemc iš esmės pakeisti; kad net- jie patys 

■yra tik nesųr.cninga tom tikros ekonominės situacijos apraiška... Šitos 
noksiąs, kuris prieš koletų dešimtmečių daugeliui buvo tarsi religija, 
-turinti absoliutinį tikrumų, yra iš pagrindų atrastas" (cit. Schwab. 
.JJagblatt 1946.11.19. Hr. 147; p. 5). Tokių balsų ėdama ne tik Vokieti
joje. Prancūzų socialistų kongrese Leonas Blur teip'pat siul5 į social- 

" der-ekrotų nrogmrų vietoje klasių kevo-s įrašyti žregnus as reny) ės cy- 
nirp. Tiesa, prancūzų socialistai šio siulyro nepriėmė. Tačiau pats 
pasitilyras, pad-rytas srcial’dėr-rkratų veterano, yra labai budingas. To— 

■klų „nnt reiškinių ratyti ir Austrijoje. Vienos socialdemokratų organoa.
i
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? 'sf’.ūsio 10 do peškelbė stieipsnį-"ęn^nydia ,‘ir politika“ , kuriame 
ye-lp, pr.t mcgla-?. reviduoti ėenęjį''nusisictym$o Žodžių, boras eiti nau- 

. ’ ■ jais' Kctflc’giainis keliais paūtė-blMės -vtsošė salysej 7lenui .Jis pasi
rodo stiprinu^, kitur silpniau.,“ TciTchi .kiekvienu atveju, istori
nio acteriillzao dogmų o o .> i 1 4 c m o -
kinių sąmonėjo 7 2 e 1 j j u <5 i n t c•,

■Ir ir-i n®a atsitiktinis da|.ykna«-.l3torlniš .matcriallamass yra teo
rija ; klaidingo pačioje savo esmėje® Jeigu.Markse 3 mano., kr.“ vi.31?. .ku& 

. ■'tūra ■--• .nekali.a. menas, filosofį j..-- vįsUomeninč santvarka -■ yra tiktai
■ priešinta,a (Ubefbou) prie ekonominio gyvenimo- kad Šios sritys svyr— 

rankiško _buvimo neturi , jie iškreipė tikrovę dviem atžvilgiais: ■ 1) jin
.. nepastebėjo i d d j o.s ynidmens. istorijoje ir 2) jis priskyrė .ėko—

■ nosiniam gyvenimui tokią savybių, kurią jis neturi ir'ncgn?.į'. turėti,
”', v ,,Knd -ekonominiai reikalui žmogaus Ir žmonijos-gy-aėnime-'ttirf-Alde - 

lės reikšmės,neigti negalima® Faktiškai to neikus ir neneigi" c.': Žmogus 
yra su kimu;' jis gyvena gamtoje: todėl turi kūną aprūpinti ir su gnm— 

.;■ ta kovoti, ūkinė ir teenninė kultūra kaip tik įvykdo, šit-; a. p.? up la imę 
ir šitą kovą,- Kaip kūnas yra žmogiškosios būtybės, taip akis yra žmo
giškojo gyvenimo medžią gi n ė atrama, Bot tat dar .ncrolėkūžiįi 
kad su šito atrama viskas-jau ir pasibrlgių., EvcngclljoV 'posakis ‘ aNe 
viena duona fcaogus-.yra. gyves” .tinka- visai-kultūrai,.. Susikūręs ūki., -žmo 
.gus žengia, toliau prie i d ė j i n i u arlolų, kurios nebėra dnonč, 
tačiau kurio,:; nemažinu’ žmogui yra reikalingos.ir už kurias' žmogus ne
mažinu kovoje, uogų až duonų»-Ar Sokratas išgėrė nuodu taure no už i- 
dėje? Ąr ŠVo Povilas iš krikščionybės persekiotojo virto uoliausiu'Jori 
gynėju bei skelbėju ne dėl idėjos pasikeitimo? C Galilėjus, GiorditUo 
BrunofSavanfiroln ir daugybė kitą— ar visi jie kentė ir mirė,no už sa- 

’■ vo i d ,č J i n lūs įsitikinimua? Suvesti šitų žmonių ko va3 J ekono- 
mlniuS’ interesus reiškia, visiškai ncssupraail žmogaus-prigįntiosjs Idė-

'■ 7 j ot) yra -Telksniai., kurie uždega'žmonos. t sužavi mases; veda jas Į kovę, 
kėlia rcvo'.Liuuijam ir sprua. Be atejoP būtu nopegrįsvi-.s. spiritualizmas 
V.-i 3 k ,ę išaiškinti t t--k i e. i :idėjomis,'Bo-J i3čju nc-mnlytį'Ir jom: 
sr.Va.rnnkiško -Kiifiacriū istorijoje ne.p.t’ipe.?iintį taip pnš. negalimu, Isto
rija yra. 1 i .ni£rj.ga,3 audinyss- kuriame ekpnomįnici .interest: 1 maišosi 

■su idė jtnif.įs veiksniais o Abeji turi reikšmės. ■ nes žmogus nėra, nei grj 
noa k’ftnr.s, nei gryna d7o.3,ina Istorinis .mn-Sėrįėlizmi’.s .yra tiktai

” "bendrojo paar.tildžlūri'nlo. “filosofinio materializmo“ ntšv-aita ir piltai— 
' kyma-a istoriniam 'vyksmui, Laikydamas žmogų t ik t n 1 žiodžie.ga, ne— 

/turinčia j o k. .-. .0 aukštesnio progo, jjiš ir istoriją suprato kelp- 
-grynai modži o.gi:j i,u ~ ekonominių jėgų žaismę5 i&ėio.u filosofinis mate- 
'-ria.lizmas jau senini yr< pol'.'.ldotea<> Laikas . to-dėl. palikti ir materia
listinį istorijos aiškinimą., Vokietijos, Austrijos ir Bif-.nc-ūzijos so
cialdemokratų pastangos reviduoti savo pas ulčžiftrinius pagrindus kelp 
tik ir yra'ženklas, kad. ir šitoji paskutinė materiali amo liekana nori
me’ jau pašalintia

- - Tečiau idėjos pi-ncigimo.s nėra. vienintelė Markso.'kl-.ldao Teigdamas,
kad ekonomįki. yru pf.grindas, o visa kits tik prie.statast jis suteikė 
ekonominei kult-šr;.! s r v e. r a n k 1 š.k u m c, kurio ji iš esmės ne
turi ir negali .turėti® Ne.t. ir maicf įalįstinc pasaulėžiūra neneigia į 1 
kad k c i ' k/u -z -i c kultūrų^ .kūriniui yų? veršingi p,a t jy s 3 ,n- 
v y j e pav, inokėl'-’ 'men'a, j, j kad šitokių kfcinii^ niekados nėra, per 
daug,; kad jų kūrybos j .š'.ngr nėra aprėžtao'Žitiiįp sekant, kai kurios 
kultūros srliys yra prasmingos ir b c ti esioginio ryšio 
su žmogaus patenkinimu., Ar prie šitų.šriįių priklauso ir ekonominė kul
tūra.? .Anaiptol! Ūkis yra kuriamas fiziniams žmogaus rcikr.lcjnBo Fkono-
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mixirj kultūra i s earn es yra reikalo kultūra, Gali gitas 
reikalas būti didesnis ar mažesnis, gali jis siekti ir labii plašiai, 
'et kiekvienu atveju skentminūs gerybes yra prasmingos tik tada, kai 
jų kam nors reikia, kai jenas kas-nors naudojasi. Auginti javus'be 
reikalo; gaminti konservus * kurių niekas nevalgys; austi ir siūti dra^ 

,1 tižius, kurių niekas- nedevės - nesąmone. E k o n o mines k u 1 - 
-t f!r-.. e.p r a s n d g 1 ū d i žmogaus re i k a 1 u c s o, 
5- 'dl e.tua loiiltiira savarankiško buvimo neturi. Ji kuriama tik tam, kad. 
būtų n a u d i. n g a, kitaip sakant, kad būtų vartojama ir- naudojama; 
naudojama 5 i a p a t, konkrečiai, Nauda yra ekonoainfc kultūros 
tikslas, jos praauš ir jos natas,

3et jeigu taip. tuomet ekonomine kultūra niekados negali. 1 ūtl ta
sai šaltinis, 18 k-aii- išaugtų savarankiškos kultūrines sritys, kaip 
filosofija, mokslas, menas, literatūra ir t.t. Ji negali bftįi teji es- 
nši kuri šitose .savarankiškose srityse skleistųsi ir reikštųsi. Ekoxu> 
nine kultūra gali luti tik viena, žmogiškosios kur—’.. ..-s sritis, 
gana siaura, ši visti šalia kitų sričių. Patenkindama flaipins žmogaus 
reikalu,’, ji su.’ar. sąlygas kitoms, savarankiškoms, sritims. skleistis. 
Tačiau ji anaiptol. nėra šitų sričių nei priežastis nei kilnūs šaltinis.

. Jeigu kalkėti apie oktnomines ir idėjinės kultūras prikLausotybę,- 
tki jai tiks ne Markso, bet‘kaip tik priešinga formulė: no eten.;nika 
apsprendžia. idėjinę kūrybą. bet id ėja a p s p r c n d ft i a ir 
va 1 g : u k io Kapitažlznas ir socializmas yra dvi priešingas ūki
nes sisteniso TaSir.u į§ kur šitas priešingumas kyla? Ar ne iš tam tik
rų p a ž i ii r ų J. ekonomines gerybes ir iš tau tikrų n u s i s t a- 
t ya ų ok:.nęiain6o • santvarkos atžvilgiu? Kapitalizmas pįraonyi.ų atiduo
dami n d i v 1 1 u. i ir j--, teisei^ stoializrias - v i s ū u . “ į a e 
Tačiau.ar tai r.ero idėja? Ar tai nėra šitos vienos idėjos išvysįvnns 
ligi ištisos ok -..nonines sistemos? Ne- kapitalizmas sukaro- iiiiivldualiz- 
na f.ii -Sofijoje, bet filosojinis individualizmas, ’ritaikytųa. įr įvyk
dytas ekonomikoje, vosireiskS kapitalizmu. Ir ne s^cializnas sukūrė 
kolclcčvvizaą pae'vj ūžiiir ojet bet kc.loktyvistin6"i<le jaf ^roaliz-oija ūkyje 
pagimdė socializmų, Idėja visados yra vivnutinis žmogiškjosios’ kūrybos ’ 

: pradas o Taip yra u Ašie, meno, filosofijoje; taip yra ir ek. nemik -j e. 
Pradžioje buvo £ ;. d i s, kuris reiškiasi paskui ir byloja per. y£aa^’ 
žmogaus veikia-- svitiso

Istorinis materializmas, kaip matome, buvo neginęs upkroiįrt•’ tik
rovės ear'mgų i-agal sava nusistatymą., vadinasi, pagal s a v o įjį-H 
Jis pats taip p..w yra i 1 e j a. Tai yra pažiūra, Jca.d vooskas'yj.į uc-°ži.a- 
ga ir šit .s medžiagas jogų kombinacija. Kaip pažiūra ir kaip -Sįiį-il 'iiB~ 
yrė id mus ir 19 siutu., būdingas. Tačiau šita pažiūra_tikro--ūs noa^itin
kų, Įneš tikrąvū, kurioje nes realiai gyvename, nėra tik nedg-y^-įj' 
ir idūja. Ji yra. 3dejos ir medžiagos junginys. Joje idėja stcao.-Lū-,j 
dzižcoje Įsikūnyti ir apsireikšti. Žmogus yra kūrėjas tu,.. kod°-iig' lap-io 
medžiagoje realizū- ja. Todėl jis privalo paisyti ir oiž.-.g s ir. -iaš-ioa 
reikalavimų. Ėarksrts nop-stebejo ar nenorėjo pastebėti,idvjoSo'‘rp..1»J 
jis sakųre savų pasaulį, fantastinį pasaulį, korią-įy ūojkia 
tik medžiaga, Užtat šitas pasaulis nėra n ū s ų pasaulis. N.,

&v’-ir55ū't:)- Realinį pasaulį ir r. e a 1 i n ę s‘fcr<_
męs t urme r-1 .pažint i ir idėjinį pradų. Pastor, si-s katastŪ ---ienų,
1,ingai rpsfcri at.ąkleide šito idėjinio prado vaidmenį ir paji,39?^“ 
dcn-.kraeus palikti Marks; fantazijas ir susidoneti rėnly’..uc"'-!?-^i’^° s-^ial- 
demokratai šitų jiems naujų realybę opvaldys, kaip jie į sav'A‘''į® “°cial-
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- 4 — . .
programų įtrauks jiems ligi šiol buvusius svetimus idėjinius veiksnius, 
dnjpr dar neaišku,. Galiais daiktas, kad visa tai neapsieis be trinties 
pačioje partijoje ir be didesnių ar mažesnių susikirtimų, Vis dėlto pa
sirinktas kelias yraįtiktas ir, tikėkime,_jis išves sočiaiduInkratus 
iš t.. akli?patvio, i kurį jie buvo pastaraisiais dešimtmošinis patekę,' . 
kuris ju >s ideologiškai susiejo su komunistais ir kuris užtemdo kai ku
riuos sveikus s-dalinius jų principus.

Istorinio materializmo paneigimas yra pagrindinis principasiš 
kurio plaukia ir naujas nusistatymas klasių kovos ir religijas atžvil
giu, Tačiau apie tai jau kitų sykį.

LIETUVOS BILOS KRONIKA,

Tremtinių surušiavinas „ ALT infomneij .s biuro .atstovą! State 
Deparcmente buvo pareikšta dėl šiemetinių tarybinių rinkimų Lietuvoje: 
tie rinkimai yra tęsinys 1940 metų agresijos, ir jie nebus Amerikos pri 
pažinti teisetųis.

Del tremtinių tiek State Departamente, tiek ir Karo Departamente 
patirtas tremtiniai sfckirstoiai trimis kategorijomis; a) Lietuvos pilie
čiai, b) klaipėdiečiai, c) repatrijantai.- Lietuvos piliečiai esu lai - 

.komi neutraliais žmonomis ir gausių atitinkama, paramų, o repatrijantai 
nepaisant ropatrijavine motyvų, laikomi^Vokietijos piliečiais ir para
ri, s negausią. Del klaipėdiečių dar neaišku,

Michigano kongresmenas Losinski ir Pensylvanijos Flood tikinę, 
kad Lietuva nebuvusi parduota' ir ūsų vilties jos šuvorenunas apsaugoti. 
Flood pasižadėjęs par-.syti Byrnosui pareiškimą del dabartinių rinkiny. 
Pažadėjęs ir kalbų tuo reikalu pasakyti kongrese.

2

Lietuviai Jacksono kalboje. Vyriausiasis JAV prokuroras Nįirnberg . 
byloj Robertas’ H. JacksJnas savo kaltinamoje kalboje 1945 tu lapkr. 21d 
remiasi daugiausia pačių nacių dokumentais. Dviejuose jo cituojamuose 

'nacių dokumentuose del žydų naikinimo yra minimi ir lietuviai. ”Bin- 
satzgrupe A" raportas is 1941 .n, lapkr. 15 d. kalba: ”... jau pirmo- 

-mis valandomis po įžygiavino buvo paskatintos pogromams prieš Žydus 
vietines antisemitines jogos.Galina buvo is anksto laukti, kad vie
nais pogromais Žydų problema Ostlnndo nubus išspręsta, O gauguuu poli
cijai buvo skirtas uždavinys sunaikinti Žįtdus galinai didesnių mastu. 
Specialios komandos, į kurias buvo įjungtos dar rinktines pajėgos - 
Lietuvoje partizanų grupes, Latvijoje pagalbines policijas grupes, — 
įvykdo gausias egzekucijas miestuose ir kainuose"..,

"Lietuvoje likviduotų žydų skaičius siekia 71.105. Per pogromus 
Kaune buvo likviduota J,800, naž -ugniuose miestuose apie 1,200 žydų",

’’Latvijoj ligšiol egzekucija įvykdyta 50.000 žydų, 500 buvo 
Lygoje per pogromus sunaikinti".

Cituojamam toliau flluoko gebiotskonisaro raporto iš 1941 n, 
lapkr. JO d. stebimasi sadizmų, su kuriuo žydai buvo naikinamiKaltę 
gfMn‘-e>«ni p-i-nas meta vėl ypačiai lietuviams s "Su neįrašomu^brutalumu 
tiek vokiečių b'>rn'”’tojai, tiek ypačiai lietuvių partizanų žydai, o t ar 

■'jų ir gudai, iš savo namų buvo paimti ir subrukti visi į vienų vietų,
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Visame mieste pyškėjo šuviaisir kai kuriose gatvėse buvo krūvos nuš.au- 
tV žydii LavonųS.
Sic rastai užtenkami parodo, kodėl vokiečiai, naikindami žydus, sten
gėsi sudaryti dokumentus, kurie hevn liudytu* 3'°S žydai buvo naikinami 
vietiniu gyventoju dr bent vietiniai gyventojai labui pritarė ir pare
ns žydu naikinimų, Mes prisimenamo, kaip vokiečiai verte policininkus 
ir savisaugos batalionu karius dalyvauti žydu naikinime, juos filmavo, 
patys persirengdavo lietuviškomis uniformomis ir t.t. Žinom taip pat, 
kaip lietuviai priešinosi ir išvengė tu egzekucijų, dalis del to patys 
nukentėjo. Tačiau čia ištremtie neš neturime šios rūšies d o k u h c n- 
t ų. ¥es kviečiame del to kas gali, tokiu dokumenty. mums atsiusti; jei 
ne jii'tį tai bent parodymus liudininkus kaip vokiečiai tuos ar kitus 
pareigūnus verte dalyvauti egzekucijoje, kaip lietuviai priešinosi, 
nukentėjoj kaip gelbėjo žydus gotuose ai? pabėgusius, kas del to nuken
tėjo. Minėti konkrečias pavardes, vietų ir laikų.

DUONA ABBA, o o BOLŠEVIZMAS.

Nu nuo šiandien žinom Maskvos tezS, kad pirmasis pasaulio karas Į.ol- 
ševizmų pagimdė, o gi antrasis jam atkels vartus į pasauli. Bežlugdydi 
vokicčių karo mašina, plutokratiniai Vakarai. patys išsieikvosią ir nu- 
silpsių. Tada .-'.teisias pjautuvui pjūties motas. Esme liudytojai, kad 
tarptautines padėties rad.a daug naž panašiai rutuliojas. Palikdami ga
lio visus kitus momentus, apsprendžiančius dabartinį Maskvos pajėgumų, 
veržlumų ir grėsmingumų, čia norime sustoti tik ties dabartine pasau
lio maisto problemų, kuri neabejotinai yra vienas is veiksnių, teikian
čių Maskvos viltims daug paaksbini.no.

’’Maistas ir komunizmas - tai dalykai, kurie turėtų laužyti šias 
dienos susimąsčiusių politikų galvas” -.rašo Daily Mail. Badas parai!- 
finoja moralinį apsparunų, veda žmonos į desperacijų, į ekscesus ir 
revoliucijas. Neveltui Lohmanns. ką tik atsistatydinęs UNĖROS vyr. 
direktorius š.ii. kovo 18 d. pasako* "Visų kraštu.interesas yra supras
ti, kad daugelio milijonų neaprupįpinas turi neišvengiamai privesti 
prie, visuotinio politinio nepastovumo ir gali pasėti tolimesnio •■gink
luoto konflikto sėklas.”

Paskutinių dienų tarptautine spauda pilna aliarmuojančių balsų 
del gręsiančio bado. Šių motų pradžioj Europos kovai su ek meniniais 

.sunkumais komitetas surinko apytikrių duomenų, pagal kuriuos 140 nil. 
žmonių Eugopojc tures tenkintis mažiau kaip 2000 kalorijų. Iš tų.

S 140 nil, - 100 nil.’ žmonių turi tenkintis į.500. ar mažesne noria. Tas 
kategorijos normas gauna šių kraštų ne Žulius Ūkiu užsiimu s Austrijos 
(74% visų gyv...), Bulgarijos (9%), Suomijos (4J%)5 Vokietijos(?5%), 
Vengrijos (50%), Italijos (59%)? Buiųnijos (50%), Ispanijos (40%). 
Daugiau kaip 1500., bet mažiau kaip 2000 gauna 40 nil. žmonių. Prancū-

", zįjos -(65%), Čekoslovakijos (50%); Graikijos (4-7%), Pictųslavijos
\ (55%)-» Por 2000. bot mažiau kaip J.5C0 kalorijų gauna Belgijos, Bul-
'gari jos (jos 9% gyy.Nugauna tik apie 1500 ), Olandijos, Norvegij.s, 
"'Lenkijos ne žemes ūkiu besivurcių gyventojai. Tik Danijos, Švedijos, 

■ Šveicarijos, D, Britanijos miestų gyventojai ir daugumos Europos kraš
tų žemes ūkiu užsiimančių žmonių dienos maistas siekia per 25OO kai.

Pastarosiomis dienomis pasaulio maitinimo padėtis dar blogėja.
Nuo 1946 vasario 1 d. Vokietijos Prancūzų zonoj dienos davinys IO75,

• " o Anglų zonoj nuo kove 1 d, - 1014 kai., ty. sumažinta 25%. Anglų 
.zonoj reiškiasi jau ir pirmieji ner-.mumai, vedų prie'maisto krautuvių
ir traukinių plosimu., Kovo 20 ds Hanburgi>-etpii>-2Oa_&ioiiių, jų tarpe 
nemaža moterų, puolu plūsti naisto traukinius. Neveltui žinomasis 
pastorius Nicmoller sako? ”Aš esu įsitikinęs, kad vokiečiu padėties 
tikroji mizerija tik labor pradedojnyskoti.„. Eina kova*doi vokiečio 
sielos.
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_T°<ji kova no našiau eina tarp Prancžzijos ir Italijos darbininką, 

ncgaįinci? juodojoj rinkoj patenkinti būtiniausi? reikalu. Padėtis 
blogėja ir Balkan? kraštuose, ypnS Vengrijos niestuoso. Sunku vertint 
naitinino reikalas 35 anapus garsiosios geležines. uždan
gos? Dar bl ginu yra Indijoj ir Kinijoj, Būsinieji keturi nSnosini, ■ 
t .y* iki derliaus, JOOail. žmoni? būsi? kritiški,

. _ Pogrindine susidariusios padėties griez.astis yra praūžęs karas. 
'Jis sunaikino nenašu naisto atsargyu Trasu stygius nualino dirvas . 
Jauoidnas visuotinis zones ūkio gujybos ’ priononi?-trūktinas. Jan paryš
kinti' prd. imtini ir šio karo nuostoliai.,Specialist? skalei avimis 
jie siekia-1.552 nil i jardu doleri?, tuo tarpu kai 1^14—18 1. karo 
nuostoliai sieke 338?ilijardą doleri?. Vadinas, sis karas 4 Kartus 
brangesnis!

Maitinimo padėtį pablogino ir Vakar? demokratijos. JAV pirmu
tines; karui pasibaigus, nustoju naitininą rtcioriavy. JAV tiekiau 
pažadą suviliota,kurį laikę buvo panaikinusi duonos racionaviu-ą ir 
Prancūzija. Anglija po karo taip pat buvo atleidusi varžtus, o velia” 
turėjo norms vėl karpyti.Vokietijos naitinino tragedijos svarbiausi.. 

. priežastis nebūtinas centrines administracijos, kuri disponuot? visaįę 
^Ištekliais ir nustatyt? bendrą racioną. Standartinei norimi įvesti 
& ? laistę ištokli'uis centruoti praeita vasara buvo priešinga TSSS. 
Kiek toji sovietu geležine uždanga paraližuoja Vokieti jus uaitinin?, 
galima spręsti iŠ si? duonenąs Soviet ? žino j yra su Lenkijai užleistom 
sritin yra apie 75% šio krašto maisto šaltini?. 47% teritorijos, o 
gyventoj? tik apie 50%. Blogiausioj padėtyj yra Britu zona. Ji labiau
siai industrializuota, turi našiausi? maisto šaltinįf o gyventoj? 
turi daugiausia, J tą zoną plusta vis naujos pabėgėli? mases iš so
vietines srities. J j? smarkiu tenpu gabenam ir nemaža dalis vokia— 
Ši?, iškruuston? is Lenkijos. Bavarija visada buvo zonos ūkio produk
tu pertekliaus kraštas.,, todėl amerikiečiui turi našiau v irę?,: nors 
ir toj zonoj yra aktualu naitinino^nurnas mažinti. Sovietai atskyrė 
pramoninę Vakar? Vokietiją nuo natūraliu jus naisto sultiniu. Jie 
zjpiią naisto ištekliaus dal| išveža į :i didžiąją tėvynę1'; Likusiais 
ištekliais turi naitintįs vietos gyventojai. Bot pirmoj oilej ir šie 
ištekliai panaudojami sovietinei okupacinei knriuononoi>. Tą pat so
vietai daro ir kituose gsst už geležines uždangos kraštuose. Ar no .. 
paradoksas, kad didžiausi prieškariniai‘Europos kviečią eįsportinink-d 
- Vengrija ir Burnini ja - badauja. Kinijos viltisAbuVo didžiuliai 
Mandžiūrijos sojos ęup? ištekliai. Deja, iš “andžiūrijos dar sovietai 
nepasitraukė, pranešina, kad t? pup? nebėra.

Vakariniai Alijantai, penatą lading? naitinino p dėtį, suur- 
' ganizavo ir toboorganizuo ja prieiiones sir badu. Jie sukūre IfflHRį.
Atskirus kraštus UBRRA yra sušelpus”. Kiniją 559 nil.doleri?, Lenkiją 
Ž 75 nil., Jugoslavia? 569 nil., Italija 575 nil., Graikiją 5O6 nil., 

ekosl vikiją 241 nil,. Ukraina 189 nil., Gudiją 61 nil., Austrijo
je uil., Albaniją 25 nil., Vengriją 5,5 riiT",’*, Filipinus 5 nil, Dodo- 
kanose sal-s 5 nil., Suomiją 2,5 nil. ir po truputį San Marino bei 

. Abosiniją. Čia neįeina dar sumos trentinions (B0).
f Pasaulio naisto išteklius skirsto Maitinino Taryba ( Allied 

Combined Fund Board). J? faktiškai sudaro tik JAV, D. Britanija ir 
Kanada. Sovietai,- nedalyvaudami savais ištekliais tojo bendroje kovojo 
su Vadu, randa visados reikalu kritikuoti tos Tarybos politiką.

ž.n. vasario pabaigoj pros. Trunanas dar suorganizavo visu-ne-
ninę komisiją levai su badu. Jos pirmininku pakviestas eksproz. Hop— . 
varis. Ta Komisija drauge su^prcz^-Truv.nujžplanavo plačią naisto 
taupyiK^JsxmroiUjijn^IAA^-sa.. 7 . - -n -u..-
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\ Neva prlsXdedo prfe^įinimo p< dėties ge^in?mc*efercda.ml pa.veikt 
Fl rno^a4įPai<Ęį2rciffi»Tsyvxsct5>rf* raidę komunistine linkme, paskelbė duodu 
Prancūzijai C,5~~mil. tonų duoninių javų; rroncdzams pavyko greitai su 
JAV pa gulta, suorganizuoti laivus, kurie nuplaukė į sovietų uostus. , 
Stv£c.t«i duoda javus Thorczo propaganda i, bet UNRRA turi šelpti Ukroinę 
ir'Gudijų. Austrijai teikiame UNRROS pagalba, c sovietu okupacinė ka- 
■rlucmene minta Austrijos ištekliais. Neveltui "Daily Mali" skundžiasi: 
3 miį jugoslavų gruna UNRROS pašalpa, bet Tito vyriausybė varo propagrnd 

■prieš britus, kurie turi suvęržtl diržus tam, kad išlaikytų Balkanų tiro 
nijos.... Stalinas yra pažadėjęs baigti melstų rccionevus, tuo tarpu 
UNRROS- Taryba ragina UNO nerius rrcionųctai maisto produktus skirstyti.

Pastarasis faktas ypo& rodo, kad miistc problema tarnauja ir 
pelitinei k-v i. Komunizmas yra suinteresuotas sab-tašais aštrinti kapi
talistiniuose kraštuose bodo grėsmę. Nieko negaminti, p fgomihtus ar 
'importu.-.tus produktus nukreipti nuo vartotojų į šalį yra vienos iš kr— 
-inunizmo metodu kelti n< ysitenkinimui , įsiubuoti^mosems. T ks mnltinim- 
--sabotažas pastebimos vi.ar, bet ypač ryškus Prancūzijoj. Juo ekonmiškei 
blcgiau, juo komunizmui geresnė dirva., ypačiai kada skelbiama apie mels 
to perteklius sovietuose, Duone.arba bolsevi^zmns ~ stoic valstybės 
-veiruc'tcjoms pasirinkimas.

.. ,,Dyrn- ? Problema surizgusi? tarptautinę padėtį komplikuoja dar kitu 
‘•’žvilgiu. Jei teisus yra Hcoveris tardamas, kad ginklas taria paskutinį 

f.ėu-na - paskutinį taikos žodį, tai nemažiau teisus yra ir anas 
valstybininkas, taręs, kad karas baigti kortelėmis yra neturo.lu, bet 
kortelėmis kafas pradėti - pražūtinga. Ar ne duonos problema lemia ir 
dabartines t-rptoutinės politikos vingius, nuolaidas ir radikalaus spren- 
.dlmo vengimę?

DP PROBLEMOS

DP Europoje',' dauginusia Vokietijoje, skaitoma dar per 2,6 mil. 
AMtuali-auaios problemos, kaip juos dabar įjungti į darbų, kaip jais 
jalų gale nusikratyti.

įjungimas Į darbą. Neseniai buvo vilties bent lietuvių tremtinių 
.įjungimą į derbę radikaliau išspręsti. Buvo svarstoma visų zonų er bent 
vinos lietuvius DP perkelti į vlenę teritorijos plotų ir ten visiems 
parū-pįnti darbę pagal sp cir.lybes. Paskutinėmis žiniomis nuo tų planų 
mūsų likimo tvarkytojams tekę atsisakyti, nes tai komplikuotas dalykas, 
reikalaująs daugelio įstaigų sprendim--. UNRRA, kuri DB dabar globto jo.,, 
gali darbus organizuoti tik stovyklos ribose, vietinio pobūdžio. Ir dėl 
te. dabar atskiros įstaigos kreipiasi į DP stovyklas reikalaudamos kon
kretiems vietiniams darbams nurodomo kiekio žmonių, Tokia praktika jou 
pradėta anglų ir prancūzų zonoje. Amerikiečių zonoje daug kur dar tik 
pareikalauto, kad tremtiniai patys susirastų .darbo, UNRROS įstaigoms 
buvo nurodyta, kas ypač įsijungti į darbų trukdo. Tai tremtinio, dirban
čio nors ir karinėj įstaigoj, išjungimas iš UNRROS globos. Dirbantieji 
pereina aprūpinimo atžvilgiu vokiečių žinion. Suside.ro paradoksas - ne
dirbantieji geriau aprūpinami kaip dirbantieji. Šitas klausimas UNRROJE 
pažadėtas apsvarstyti. Ar jis šiaip ar taip bus išspręstas, bet įsijun
gimų į daroę reikia priimti su visu rimtumu. "Svečiais" nustojame bu
bu ir tenka būti "Darbo žmonėmis". Pastangos darbo • išvengti geli pri
vesti prie blogesnių rezultatų. Tačiau svarbu, kad įsijungimas į darbus 
eitų per tremtinių bendruomenes.
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.Pas_kąfcinįijas_JKįžįi? febai aišku, kad visus čia Vokietijoj ap- 
rupintr^darbū nepasiseksi kur nors išgabenti taip pat neįraanona. Yra 
ženklų, kad bus neginama iš naujo pavaryti propaganda; kad treat indai 
grįžtų na-Eo ir tuo būdu sumažintų I2L* skaičių. Prievartos, s abejo, 
nebus.' Tačiau 'galės būti moralinio spaudimo; gali būti pablogintos’ 
maitinimo ir darbo■sęlygos, kad tik patys traratiniai ryžtųsi grįžti. 
Tokios moralines įtakos tucStų. padaryti ir amerikiečių karinas vado
vybes pareiškimas, kad. ji baigia savo globa traratiniansnuo ^rujpiu — 
Šio 1 ds ir paskui tremtinius perins savo Žinion vokiškoji adni’nistra- 
ei ja. .Yra paste! eta, kad eitas pranešimas j'au padidinęs imte skaičių 
lenkti; užsirašančių į tėvynę grįžti. Tos pačios reikšmes turSė ir 
vad.’sijojimas. Manoma, .kad sijojant atsiras Žmonių, kurie -nepriklau
sys Šelptinųjų kategorijai, ir pa-Sios gyvenimo sąlygos tokius pasfcv-, 
.tins grįžti.' Sustiprino savo veikla ir sovietines repataaci jos raiši jus, 
kurios vienur, k-tur ir oapvuliakai ima šeimininkauti r,

.Sijojimo anketos. Nors anketos, kurias reikia užpildyti'sijojant 
ne visur vienodos, bet .iškeliu vietų raus pasiekė tokios anketos j
I. ’ 'pavardė ir vardas',- 2, gim. vieta ir data, J. gyvį vieta teVyneje, ■ 
4. ’’Vokietijoje, . 5, Ar turi dar vienų pavardę, 6. Profesija ir kg.

: veikei savo tevyneje per paskutinius’6 lietus, 7. Ar-tarnavai vokiešių 
kariūomėiiej savanoriu, --8. Kada išvykai iš tevynšs, 9. Kieno įsakymu 
išvykai iš tėvynės, ar savo noru,, 10.; Kurioje vietoje peržengei šienų,
II. Kurioje.vietoje Vokietijoje registrąvai'si ir kas-suteike teisę 
apsigyventi, 3.2. Kaa-.registravo ir kokie registracijos dokumentai;
IJo Ar- gyvenai repatriantų stovykloje, 14į Kokia- įstaiga išdavė vokie- • 
kus dokumentus, kada ir kokios ■ spalvos dokumentus gavai , 1$. Kur dirbai 
ir'-darbdavio adresas, 16., Kokia 'dabar pilietybe, 17. Kokius turi do
kumentus (Lietuvos valstybęs)<>18oAr nori grįžti į t&vynei ir jei ne
nori, tai kodėl j, 19. Ar .norėtus priimti vokiečių pilietybę ir pasilikti 
Vokietijoj; 20. Kur norėtųsi važiuoti, 21. Ar priklausei kurioms pors 
nors politinėms vokiečių organizacijoms'-, 22. Ar narai turįs teisų au
ti WH0S aslpiamas iržodCl? ■ ;

Kai kur amerikiečiai atsakymus į tokias anketas surinko ameri- * 
konieku .metodu! apsupo stovyklųvyrus atskyri -sau. moterys sau ir 
tada įsake anketas užpildyti - įad’nosusimokytų iš anksto’,!'kaip atsa- 
•kytio

Tautybių taryba. Anglu zonoj išleistas -įsakynas; kuriuo sudaroma 
prie, anglų okupacines knrįuononas štabo Pabaltijo tautybių taryba. — 
Nuo lietuvių, latviu, oštų į jų įeina po du-žmones, no politikus ir 
ne diplomatus. Jiems pirmininkauja anglu karininkas. Erie divizijų 
štabu tokiose tarybose bus tik pc vienų'tautybių atstovą. Kitu įsakymu 
uždaromi visi ligsiol veikę komitetai ir orgauizneijos, revizijos 
komisijos ir garbes teismai s Baud. Kryžiai,; jų turtas “įšaldomas1' Ii - 
gi atskiro patvarkymo kam perduoti, autspaudui'konfiskuojurai, is blan
kų nubrauki arai visokie “Komitetai“’i. r ” tautiniai“. Įsakymas paskelb
tas tuo tarpu-tik anglu'zonoj. Pradėtas vykdyti nuo’liul eko; Ar'pasi
seks ligSi-lines truntiinių įstaigas kaip nors išgelbėti ir perduoti • 
atitinkamos tautos įgaliot.inįnras- tuo tarpu neaišku,- Tremtinių die
nos nelengvija..o , ■

Karo belaisviai; Lietuvius karo belaisvius nurauto paleisti ir 
ane-iiluJe&iaii.o jų riKxlnl.iu'’b anarikicsius-įtikino, kad lietuviai i vo
kiečių kariuomenę buvo įjungti prievarta;'kad jokių lietuviškų SŠ da
linių Vdciocių kariuoiiua" ' a,luvoį Pažymėtinas mažutis faktas, kad. 
tarpukare belaisvių lietuviais yra užsirašiusių ir tokių, kurie nieke ,. 
su lietuviais neturi bendre. Kni kas, matyt} nori lietuvių vardu deng
tis t-ta tikrais išsk^i^-iavinais. Lietuvių"vardui gali iŠ te- būti ir 
žalos, jeigu Lietuviu užsirašytų koks ossuslninkas ar gestapininkas.
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Politruku epizodas. Vasario 28 fi. scvi.ety politrukai, vienas, 
-puaklmnk .3 ir vi -.-nuo -'kapitonas , nagonsburge BfijjBOS 'raštinė je- pmdėj <......'
tikrinti TJP kurte-1 eky, .nusirašinėti puv. rdss if visus litus'’davinius 
plrr.iausia tenai gyvenančiu rusvi. Tui patyrę t,.utiniy kcr.itety piirinin- 
kai pareiškė protestą OTRROS direktoriaus pav .duete jui. T- s :i pariski-'" 
no: esytai '’uror.'a su karinės vadovybės žinia, ir rusai turi teisę 
T>i sąrašus tikrinti. Kitę. '’idnę. sovietu karininkei vėl atvyko autorc- 
bį-įiū ir syrnšus tikrine iki piety, .Apie dvylikis yni kol '’pypšįi 
bėigėsi ir scv. karininkai turėjo išvykti, susi rinke didėlė ninį, gudu, 
rusų -ukrainiebiy ir kity ir ėnė scv. knrininkors nedraugiškai sukauti. 
Jy-:pn<rs-i vežti atvykusį. outcrobilį apšvilpė, šoferį nprusė, ir t”S išsi
gandęs įšokąs į rašiny pabėgo. UNREOS direktorius išėjo rintes rėrinti, 
j ar pasirodžius rinio ^rė juoktis. Juokėsi ir direktorius. Minia ne
išsiskirstė. Ta3;., orivnžinvc'ŪNHROS sutercbilis, kad igvezty be rašipoą, 
likusius po litrukus. ūNRROS vadovybė sutanė irtis dpjesniy -ntsargure', 
prioręniy. Unifc Kurtus tarn .-.utejus ratu apsupo poli trukus. antrą rat į. 
opi-® •EO-t^ru vainigy sudarė unifcruue ti vyrui t.-mauto,jai, ir šita pre
cesija, švilpiantKaukiant. jaukiantis ir plojant Linini, patraukė 
į VfiRRffi ■ ąu.tc.i_cbilį. .. . >

Tautybiy igoltctiyiui visi solidariai typat dieną parašė prctis.-n 
tus UNRRSS direktoriui, krankiurtai ir divizijos stabui' neg-jnšburgi.

Kįt,. d±.3ny politrukai vėl atvyko. Iliada ...pi j 12 vai, ninia p'..di- 
dėjet 'Atvykę ir MJ?* Minios ji neskirstė. Atvažiavo reasina pclitruky 
pairti. ^Minia 'tat šo feriui, kurs jau buvo nukentėjęs, nieko nedarė. 
Kai•t'lkt’ai ?sry.„ karininkai pasirėdė; - pakilo..triukšras, bet jokio, veiks- 
r>n pfl^.djuos« Eik pajudėjus raginsi pasipylė akr.enš,’išlėkė rasinės 
stiklai; ynrtėja, kuri eu rusais sėdėję rasinej, buvo sukruvinta. Iš- 
šokys,^ųlldninteš omdtjo gryninti, bet pkrens privertė jį sprukti 
iš rini os’į rašiny. MP n e kliu d ore rinia išsiskirstė., Ty pat dieny divi-' 
zi jeg'S-t’be. dnlagapijn potyrė; divi z i j o s '§ tabes s a ve., 
s uTį.-ąįyfe'. i -h '6 ’p' o I i t f .u k a t s knis t i s D ? k g. r^t o -■ 
t edįrv.tj: _Si"ė b u v c <’ a v y.S ; jie turėjo teisę- prašyti išrašu - 
iš-kSėtct0kc-š',įpi j atskirus save piliečius, išrašus turi duoti UN ERA, 
r ei';i:»č-pif;ė- įz; i Uj.-, s rušai-s knistis kartotekoj,, Nuo šiol divizijos sta
bas s.oyi'bty-karinįnkjiiS darby tęsti uždraudęs. Saugiau politrukai T>R 
stcvyklęj'-nepeisiroZė. .

.. a:UK±tiji • dįany jie nuvyko į žydy stcvykly, Zydsį n įvykusius rusus 
lengvai-1-žpštuurlė , privertė susėst į rašiny ir išvažiuoti-. Kur bus 
panosių OTRROS ar kity įstaigų sauvaliavicy, ar scv. pareiguny veikla 
paairaikŠty} įaukier'e pranašicy. ■ ■

yiago-vininku apklausinėj iras . Platlingene buvo. VIp.scvo nerijos 
dalis kai p" belai? vi ai. Jieue buvo duotos .anketos, kuriose buvo klau-' 
siara} kodėl stojai -į Vienove arrijy? Apie 80 $ atsekė; gelb-'-daros sgvo 
gvvvbę. “nes nelaisvėj vokiečiai rano bėdu.r-arinc. Apie 20 $ įrašė: is 
įsitikinti: c buvau priešingas scvi.etiniar režirui ir norėjau su Juo kovo
ti. Vasario r’n. tos stovyklos via sbvininkaįi susilaukė tragedijos, ku
rioj daigelis jy nusižudė; atvyko sunkvezi: lai jy išvežti į Rusiją. Ta
čiau paėnė tik pirtpją grupę, antrąją, grupę paliko. Antroji tebėra aue- 
riktešiy neteįsyije. ' ’ , .

x.
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GYVOJI MINTIS

Skaitytojai gyvai atsiliepė J mūsų 
klausimus dėl politinio susioSįgĮp- 
nizavimo. Dalį atsiųstų atsakymu 
spausdiname kaip medžiagų tolesnei 
diskusijai,(Red)

POLITINI- SUSIORGANIZAVIMO REIKALU

V;.Į pasakymų, kad ”pąst£imas nepasitenkinimas del politinių p-jų 
atgainem.? veikimobūčiau linkęs manyti, kad šio nepasitenkinimo aiškes
nės priežastys gal yra šios trys:

P i r m ■; j i y r 1 e ž a s tl s - peridealus idealizmas. Norėtųsi, kad visi žmo
nės tiesę pažintų",’’ kad jų už tiesų pripažintų, kad visi v i e n c> 
f a i jų suprastų, kad'v i a "i vienodus pasirinktų kelius su
sitarto uždavinio sitekti. Dideliam optimistui gal atrodo, kad to viso 
ir pasiekti gėlimą. Tačiau nESHtaiks net sutarus del prinoijinių sieki
mų yra galimi į tų patį tikslų įvairūs g e ± i keliai. Jeigu 
anas ultraoptimistinis vienodumo siekimas kurioje nors tautoje įsigyven
tų, tai žmonija ir jos gyvenimas pasidarytų tokie neįdomūs, kad jie pa
tys pradėtų kurti įvairumų. Tačiau žinant, kas yra žmogus, to įvairumo 
dirbtiniu būdu kurti niekad nereikės: jo visada but’ per daug. Taigi 
lieke siekti kultūringo susikalbėjimo ir įvairumų suderinimo, nepamirš
tant tačiau, kad vienodai raustančios masės nesukursime.

Antroji priežastis - daugelio politinis nesubrendimas, visuomenini* 
tingumas ir abuojumas visuomenės reikalams bei gyvenimo kovoms:, daug yra 
tų, kurie norėtų, kad .gyvenime viskas kietus! gerai be jų pačių pastangų 
(lengva už tėvynę numirti, sunku del jos darbuotis). Net nedrųsu pareikš
ti dažnai patiriamų tikrovę, kalmūsų dienų ne retas jaunas akademikas, 
studentas, politiniais ir visuomeniniais klausimais toli gražu nenusima
no tiek, klek 1917 - 19^5 m. nusimanė V-VI klasės gimnazistai. Tikrai,. : 
ar daugelis mūsų studentų, o net jaunų akademikų pay. galėtų be ypatingo, 
pasiruošimo viešai ir teisingai apibūdinti klausytojams, kad ir Lietuv' '' 
svarbesniųjų partijų programas? Ola kalta keliolikos paskutinių metų 
gimnazijos ir Un-to dvasia. Augo amatininkai (tokiu reikia laikyti ir 
aukštų mokslų baigusį, neprasilavinusį visuomeniniais klausimais), augo 
sportininkai, kariai, linksmo gyvenime mėgėjai, bet ne visuomenininkai* 
0 tose srityse, kurios liečia asmeniškai kiekvienų (pasaulėžiūra, poli
tika, visuomeniniai klausimai) kiekvienas bent akademikas turėtų įsigy
ti kikkvienam prasilavinusiam žmogui geramų supratimų. Ir kitų politika
vimu nepatenkinti tie, kurie maloniausiai jaučiasi, kai gali gyventi 
nieku nesisielodami. Jiems tinka prof. Jungo pasakymas, taikomas vokie
čiams: "Ir graudu ir linksma matyti, kaip jie maloniai jaučiasi,kad jau 
turi ko klausyti". Tokiems geriausiai patinka vad. titiškn (Maskvos) 
politika - vienas sųrašas be aiškiai pasakytos programos, pagadintos 
nekeltu ir nieko-'nepasakančiu vardu. Įmeta! robotiškai lapelį į -urnų, 
ir pereiga atlikta, o viskų išspręs tie, kuriuos kažkas į lapelį sura
šė. Kai tokie asmens patenka stntvarkon su aiškiai skirtingomisĮpartljo
mis, skirtingomis programomis, tai juos ima pyktis, nes"jie tada ver
čiami pasidarbuoti bent tiek, kad suprastų, kuo jos viena nuo kiteis ski
riasi, o jeigu jie der turi kokių principų, tai eųžinė verčia už tuos 
principus p.akovoti. Pastebimo nepasitenkinimo ir pasipiktinimo del
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t {politiniu gruplp. veiklos atgaivinimu/ akivaizdojo yra verta labai riu~- 
ėv^ąi .pagalvoti apie budus, kurinis bent jaunino tarpe pažadintume'gyvus*- 

jhj^feidonSjima politini ais,, visuomeniniais klausimais9 ję. tačiau par 
anksti' Aptraukiant Į prnktisk^^politikę.

.Ttecia priožhstis.- nenuo|irduxins» Nemaža yra tokiu, kurio nepa- 
tiirikintl'/. kad veiktu”pav. ^krikščioniškosios srovus partijos? bot savj- 

-•' jii seniai atkūrė ir no klausimo nestato ar tai reikalinga.
Į' .lįdnj’ti, kad partijos gino tik kovoj del religijos, atrodytu ,por. 

siaurai suprasta 'partiją kilme. Yra skirtingos pažiūros nuosavybes, jos 
tvarkymož seines esmes supratimo, valstybinas mokyklos, js&rasddūsrfs 
privatines mokyklos charakterio, organizacijų ir daugybe, kitokiu. bunt 
tiesiogini nereliginiu kiaušiny, kurio gimdo partijas.

■, . Ar" nebūty. por daug optimistiška priimti už teising? hint-į, kad 
’ ’’fendik-tlusis nusistatyme prieš religiją yra dingęs”. Kad'ko'ils. Karpov 
Maskvos'pat ri j arelio intronizaoi jos metu yra pasakęs,. kad- jis pats pa- 
d'.įysįįė Rusijoje, Bažnyčia įtakinga, tai pasakyta nė. todėl, kad pats 
Karpov hr kiti Maskvos galiūnai butu tapę davatkomis. Ir Italijos, ar 
Vofciįftijos (ne rusę valdomos dalies) sow. dengtai "užkasė kovoskin- 
vius"' tik todėl, kad juos šiandien valdo tie, kurię. valstybes-galvos 
tiek "daug ir primygtinai kalbu apie religijos laisvę. Tačiau jy dekln- 

< "■ racija-tolį gražu nieko nesako apie jy požiūry pasikeįtinę: tai tik 
ppbrtūhistinini pareiškimai, iš kuriy toli einančiu išvadų daryti ne- 

. ‘ rei-kia , su kuriais gor^ilgesnį laįkę jie gali ir apsiprasti. 0 ausy 
.•sk’įijjįpj-ię het cin, istronine, girdėdami savo bendra;-incip tokius pu-

'' -'rci’^ęiįįušy s vo- jhsatžfcs. žodžio šiuo klausiau nepasako, o išto, kę ' jie 
Veikia‘-‘Atskirose kolonijose, aišku, kad jie dar nuposikeite.. Knikupie

■ j\i dar viešai pareiškia, kad- krikščionybe nususinusi žuoni jos'galvose-• 
, hy-, kad laikas su ja užbaigti ir pn. Taip kalba ne eiliniai. bet ns- 

‘ ; nons su prof».-.titulais. '
Sukies " - Atsisakyti kovos dėl religijos politiniais ginklais" bit

ty. reikalingos plataus' ir labai rimto išdiskutnviho: kokis Šio Šūkio 
turinys, koki jam vykdyti keliai, kur religijos ribos ir tt.,. Kas hony- 

i ty, kad atiduoti valstybei mokyklos monopolis., leisti divoršdi ir dar 
daug kitę d-alyky. noro kerti prieš religijy (k irtais, tcisiogini.aį to vi- 

i . asai nesiekiant), tai butę. stoka išsiaiškini no, kas norima tuo sūkiu 
pasakyti. Kaip gi tos kovos galina atsisakyti, kad nuo religijos naat- 
sjrjani dalykai puolami politirinis ginklais. Gal tuo norim pasakyti, 
kad partijose is viso roikt-u nubraukti pasaulėžiūrinius skirtinius, o 

į, palikti tik sovsialinius - ekonominius, kultūrini ils. Tačiau tai vargu 
bent nūsij. amžiuje pavyks, juo labiau, kad daugelio gyvenimišku klau
simu sprendimo būdas prikė aušo nuo pasaulėžiūros,.- Apskritai nereikty

- pasiduoti iliuzijaif kad religiją galina išjungti is kasdienio praktiš- 
įo, viešo gyvenimo ir žiūrėti į jj. kaip į kažkj. šalia praktiško' gyvo-

i .--niiiot, Religija atjuiit.-j. nuo kasdienio praktiško gyvenimo mus matom
■ bolševizme, nacizme ir kiekvienoj materialistInoj' santvarkoj. kokia 

kada buvo ar buss jos visos turetę būti panašios.' Žinomaj klausimas
- galima'kelti ir vort.j diskutuoti, tačiau be iliuzijos, kad jis lengvai 

išsprendžiamas i, Nebūkime bolšcvikę nuomones, kad vienos savaitės pro- 
poga-nd.a ar trij-vi dienu kursais būtį galima perauklėti žmones, kultū
rines tradicijos (not partines tradicijas) ir kt. Vienojo gohe.ręacijoje

■' . tokie darbai v rgiai nuveikiami. Jiefiokino keliu, kuriais ęriožh u
'*’• iuru Ąonss. savo tarpo galėtu kultūringai, rtriidi ir nuosidzai išsi
aiškinti skiri an Sius klausimus.. Bį keliu sukasti nėra lengva, bot heigu . 
jį sur etunoj tai butu daug teigiamo padaryta. .
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POLITINIO SūSIGBDPAVIMO PBiSPEKTIVOS . ....P-. ...

Kad artimoj ateity radikaliai pasikeistų lietu
vių politinė galvosena ir labai nutoltų nuo ligšiolinių politinio Su- 
Bigrupavimo tradicijų, yra rimto pagrindo abejoti. Ligfiiolinės poli
tinės srovdg buvo vadinamos kairiųjų, dešiniųjų ir centro vardais * 
Kairiosios - soc.dem. ir liaudininkai su u.k. partija, de&inioėios u 
tautininkai su voldemarininkaiss, centras - krikščionys demokratai 
su darbo fed. ir Ik. s-ga. Tiesa, kai kada sua i rungiama dėl centrd 
vardo: centru nori vadintis ir tautininkai, dešiniųjų vardų priski
riant krikšc. grupėms. Let termino klausimus tuo tarpu ciu nesvarbus.

Toks sus i g rup avimas is dalies pagrįstus socialiniais: Siekimais, 
iš dalies politinio režimo sistema, bet is pagrindu - p u sau
lė ž i u r n. Jeigu Sis svarbiausias ligšiolinis pagrindas ir tolinu 
liks skiriamųjų riba politiniam susigrupavimui, todn logiški,'■ušinl 
turėtų formuotis šios grupės: marksistinė, libera
lų, krikščioniškoji. Pirmosios tipingiausi atstovai - 
r. o o. d e m. Nematyti žymių, kad mūsiškio.! soo.dem. nuo mnrkšįžtoo 
ir istor. trrtsri^lizmo jau atsisakytų. Jiems dėlto ideologiški! su
tapti su liaudininkais neįmanoma, nors praktiškai su jais gali daž
na! eiti išvien, kaip ligsiol. į liberalus teisėtai gali būti ąkitia- 
mos dvi pagrindinės grup's: tautininkai ir 1 i a u d 1 - 
n i n k a i. Nors tos dvi srovės rodėsi labai viena kitai priešin
gos , viena atstovavo demokratizmui, antra totalizmui, bet politinio 
režimo klausimas tautininkams neatrodo principinis dalykas.^Vaka
rykšti totalizmo . tstovei ši-ndien ...tsižudės - -r gal jau is tikrųjų 
r tsiž .dėjo - totaliame be didesnio širdies sopulio. Tarpus tarp 
liaudininkų ir tautininkų guli atrodyti dar mažesnis prisiminus, jog 
ir vieni ir antri religijos atžvilgiu yra liberalai. Tiesa, teorijo
je tautininkai pr.žymėd vo krikščioniškosios doro
vės principus, o liaudininkai išsiversdavo be to, bet praktikoj būda
vo tik niuansiniai skirtumai - tiek vieni tiek antri bažnyčios at
žvilgiu buvo nusiteik? greičiau neigiamai nekaip neutraliai. Ir sočia 
linėjn, ūkinėje srityje negalima būtų teigti, kad liaudininkai yra 
visiškai socializmo atstovai. Socialistinių sugestijų padarydavo dar 
pat" vardas, kada liaudininkai vadindavęs dar ir socialistais, bet 
nutrupėjus socializmui iŠ vardo, jis nėra esminis ir socialiniame 
ūkiniame jų veikimo. Taktikos atžvilgiu abiejų narių masėje reiškėsi 
tairz: * ■*4 būdingo op ortunizmo, tuo tarpu kaip kr.dem.
ir soc.dem. šia yra žymiai principingesni. Praktiniame gyvenime ir 
peties totalistinio režimo metu, Kada tautininkų spauda negalėjo su
gyventi su liaudininkais, abeji buvo "pasidalinę" "int stresų sferomis'': 
taut, savo žinioje turėjo administracinius, politinius postus, liau
dininkai - ekonominius, pageliau iū kilmės atžvilgiu tautininkai savo 
pradžių ima 16 buv. demokratų, dabartinių liaudininkų... Taigi drug 
kas tautininkus galėtų lenkti į liaudininkus ir atvirkščiai.

Vr" man,, notų, k;,d tautininkams, atsisakius režimo, natūraliau
sias kelias - į krikščioniškosios ideologijos grupes. Ideologiškai 
galima butų apie tai galvoti, bet praktiškai tautininkų personalinė, 
psichologinė sudėtis yra tokia, kad jie didesnę giminystę jaus su 
linud. J-'igu toks junginys įvvktų. jis žinoma neapimtų visų liaudi
ninkų ir Visų tautininkų. Dalis liaudininkų, negalėtų pnk‘<tl bend„ 
red?rbiavimo su buv. "vedizmo" "tstovais, dalis tautininkų taip pat 
pasišalintų. Bet tai būtų nuobiros... ?'<oks susiliejimas bendroje
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libėfalu' grupėje atrodytų logiškus. U tai, kad tautinįnkai galį būti 
’’dosiAa^ni" už li-udininkus religijos atžvilgiu, tai čia nebūtų, jiems 
kliūtis ųusilisti ir sudaryti bendroje liberalų srovėje du sparnu, 
radik-įosnį ir konservatyvesnį., kaip paoiucsoAt:utininkuoso ligsiol 
knd buto du sparnu: vi'n-s gr< vi.tovųs į krikžoioniskųsias grupes, 
'ntraslį liaudininkus.

Tyncioji srovė - krikSbioniSkoji. Jojo gali p- gitriikyti t dip 
.pnj *u sparnu. Vienus kosorvatyv-esnis, kurio ideologija atremt* kon
fesine krikūoionybo, antrus pažangesnis ar radikalesnis, pasaųjĮdžtu
riniu, socialiniu atžvilgiu utromtus apskritai krikščionybės dvesia 
įr jos moralini.ės principais, prusiplėsdanus į tuos nerius, kurio 

, ir n.prįklauso koki_.i religinei orgoniz...cijui, bot pripažįsta pozity
vių religijos ir jos institucijų vertų. Jeigu konsorvut'Tvosnės; psi
chologijos yru...Ūkininkas, o r .dikalosnės darbininkas, i i Ir. b '-i" g*u 
limta daiktas, kad pirmasis sparnus, kaip jis bebūtų p...v Sintis*, g-_ 
lį l-.biau atsiremti į ūkininkus, antrasis į darbininkus ir į intelek
tualus'.

.į 'J- ' Toki* politinio susigrupavimo galimybė man vaizduojąs artimoj
■ateity. Man ji yra galimybė, bot ne idealas. Ilgainiui, jei pąsilbis 
oolitinis.galvojimas, turės b-ttiti naujos politinio nusigrup'-vimo 
galimybės. Jos, vaizduojuos, galėtų sumažinti politines grupes iki 
dviejų pogrindinių: konservatorių ir radikalų.- 

\ Konservatoriai '■tstovauja tradicijoms, rodikli, i 
u ■■‘--ji lygiai reikalingi. Kada pribręsta reformų

, gyvenimo priekyje savaime atsistoja radikalui. Bet visai 
nįjturalu, jei po reformų įyveninus pareikalauja tam tikros ramybės’,- 
W > : ’ . ~ .... . . -• .....................................
prigydyti, paversti 

i . Tokioms grupėms 
ltlidų: kad poli 
J ė 1 r e 1 i g i j o 
» U joms būtų 
b* b 1 i t i n i a i k

dviejų pogrindinių:
Kone ervn+.ori 

r o f ų r m o ms. Abej 
• roikalss, --------J-* —’ ~
nįlturalu, 
kjfįd naujai per rafcrm_s' laimėtus dalykus galimu būtų pasisavinti, ■ 

tradicijomis. Tada monsorv-torių amžius.
“indinė prie.

grupės nekovotų 
politinio veikimo ar 
daliniai. ekonomini*: 

tuo reikalai. Kovu dėl

■dioijomis. Tadu Konservatorių 
ižuugti reikalinga vienu ir p 
t i n d s 
e, o 
s o o 
o n k r . . _ ____ ____

religinės pasaulėžiūros politinėse partijose g.;li aprimti ir liautis 
.tik tad'', kri visos partijos prieis drug maž priimtinės nuomonės dėl.- 
religijos ir jos institucijų gyvenime. Būtent, visuomenintai bus su- 
fjiprntų ir susigyvenu is įrrlncipo religijų pripažin
ti pozityviu veiksniu valstybės gyve- 
ų i m o ir dėl to atsisakys nuo antireliginės kovos, kr i r.".s abidvi 
buses prįenkin^ntį ir sužinos laisvų gar ratuojantį sprendimų konkre
čiais klausimais, dėl kurių vis kildavo konfliktai: dėl civilinės 
padėties aktų, dėl santuokos, dėl moky.lų, dėl Bažnyčios ir jos in» 
^titucijų p •.dėti es.

\ Sitokis politinis susigrupaviuiuų yra galimas, k i pakils vi
suomenės mor-line ir intelektualinė kultūra; kai pasibaigs vadinamų 
pusinteligenčių deminavim..0 politinėje akcijoje. Juo -ukstosnės kul
tūros žmogus, jud lengviau jis suranda sugyvenimo ir bendradarbia
vimo kompromisų (vysk. BŪcys ir prof. Čepinskis!). Jei pasisektų 
pakilti iki toki* laipsnio, jei religinės problemos n'perkirtu po
litinių grupių, t'-d. butų 1-.b i realus pagrindas IigfM.olinių politi- 
nių grupi'į__sk-iclui dar mažėti: iki minėtų dviejų.

i
3
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Ar tai utopija, reali galirybė? Evoliucijos šia kryotiri 
bent kiek daryta buvo Lietuvoj, iš viencspųsės krikšc, grupėse 
Išnyko Let kenc nūs i t ei kirai prievartauti netikintį ir jį versti .re
liginę praktikę vaitoti. iš kitos pusės, ’’augiau rodom, bent iš sc- 
dal^srckratinės pusės, tolerancijos religiniam ’’alykars. Jeigu rusų ’ 
see. i’er. pasektų vykstančia vakarų Europoj s r c. ■"et. nūs is t o. tyrų revi
zijų, atsisakytų nuo klausiu kovos, nuo rarksizre- ir istorinio'rai-eria- 
lizrc ’’rgrų, pripažintų tinkarų vietų, kaip Sctiri-’tas f r te ui wc; visuc- 
renės gyvenine religijai, kokia tada neperžengiau a praraja paliktų 
tarp krikšž. domkratų ir see.dėt..? Tada ir kiltų reali galit ybė at
sirasti konservatoriaus ir radikalaus.. j?iro.iesierts save psichologi
niais nūs i t ei kimi s pritaptų zųonės, kurie dabar glaudžiasi prie tau
tininkų *r liaudininkų, į antruosius dėtys tie, kurie šiandien Šlie
jasi į krikščionių derxkratus ir scc.demokratus. Tai butų p»adgtisj 
kuries pavyzdys pažduug yra dabartinėje .mglijos poįit. struktūroje, 
0 kaip su dabartinėmis kovos cuįanizacijcitis? kovos organizacijos 
dabar atlieka vienų misijų - vykdo rezistencijų prieš okupantus, kovų 
už Lietuvos valstybės atkūrinu. Jotos tektų ir antra misija - kova 
už visuo rends n e n t a 1 \t e t) o : a u k 1 6 j i r y, 
už v i s u o c e n ,i n ė s k ų 1 t u r o S p- & k ė 1 i n ą iki 
to 1 a i į s n i o, k a d butų prieita prie '.minė
to naujo politinio, s u s i g r u p a v i r o, ku
ris galina butų laikyti politinio s u - 
s i g r u n s v i r; o idealu tolimesnėje atei
tyje.
ilSAKIMLI ; KLAŪSIMUS. \ ; ' ■ '

Ar dera trbutiniars organizuotis Jialf '■upėmis? kl ausi - 
kelti jau per vėlu, nes sis faktas jau įvykęs.•’Komunistai. soc.den., 

liaudininkai, tautininkai tai jau yra padare; jie bent daugelyje kolo
nijų turi suc.rgnnizuotus skyrius. Šio darbe nesustabdysine.

Salia partinio erganizaviresi yra būtinas :treretinių politinis 
tvietines neįvertinant politinius įvykius, bet sistemingai suonžindi- 
Rnnt tremtinius su Lietuves ir bent kai kurių kitų kraštų svarbesnė, 
ris pelitinėmis partijomis. Ar visi grįšime į tėvyųę ar kai kam. bus 
♦arta atsidurti kituose kraštuose, visi turėtų būti supažindinti iš 
mksto su toris .pelitinėmis srovėmis, kurias jis- warms tėnį kur. bus 
beirta jam sustoti. . a

kuries pelitines grupes tur-’tų išlikti: scenes los- partijos, nau- 
Jestes grupės, ar organizuoti kę naujų naujais pagrindais? Atredc, 

ad kokie nors nauji kuriniai sen-ęšias kurias partijas galėtų pakei
kti tik tuo atveju, jei jos jaustųsi.visuomenėje galutinai prulcšu- 
aies, a naujoje grupėje sau gautų įtakos. Tačiau is šiuo atveju bent 
tnt emacicnalinės Kairiosios grupės niekad neatsisakys tendencijos 
turėti savo politinius s užburtus dar ir št-liči kokio nors bendre san- 
Mirio. ' ’ . (<

Naujas grupes iš viso sunku teigiamai’ar neigianti vertinti, 
kol jos dar nėra pateikę visuotienai savo programos. Baigųytekias pio- 
graros jos kada ųateikn, tat iš anksto t ■' f • Is tes-

'islnios arba 
pasauuėžiuros atžvilgiu bespalvės, t.y. liberališkos. O visa tai be
veik kiekvienoje valstybėje, kad ir įvairiais vardais, jau seniai

- 15 -
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via. Naujoms grupėms gali but-i kokis iiors nieku. njužsiangažuojąs, be
spalvis skambus varčias, kaip Lietuvoje jau kilis kartus darė- socvliau- 
dininkąi ir komunistai; tačiau goriau ir garbingiau yra visa-’a vadin
tis tikruoju vardu: ta'” . ir mažiau apgaunama ir mažiau .npBigaunam. 
Valstybėse, kur piliečiai politiškai yri. daugiau susipratę. ten be
spalviais vardais n.Vis dangstoma, partijos ir-paskui j-.n visuomenė aiš
kiai grupuojasi į krikScioniSkae, socialištiškna ir liberališkas par
tijos.

Ą.r.vortn. ir grun.l^...skaicĮu? Ir
verta, o urenau, kad ir įmanoma bent iki nereikšmingumo susilpninti 
(gal pavykti; tada ir sumažinti)Atotnlistlnii;-di'lrt:-..turinįęi t'-ndonciju 
grupes. Atrodo, kad kelios krikščioniškosios krypties partijos yra ne
būtinas ir vargiai naudingas dnlvkas.^

Kaip pasiekti lojalius ir Jgolturj..ngo..polj.tiniu partijų bendre- 
darbiavimo? Jeigu kur ir kodu tai gulėtu įvykti ifiouliamo laipsnyje, 
tai partijos savaime išnykti;. (jul tiksliau bus Kalbėti apie ju huma
niškus džentelmeniškos Santykius. T-l g-limu gasi.ikti, ne perpsdlji; 
lyderiu susitariau, o tin per visuomenės kulturinį auklėjimu, k-iij. žmo
gus, būdamas savo principuose ir nspajuCinunus, vengti; demagogijos, 
molo, apgaulės, diplomu tiško jo veidmainiškumo ir kiti; negarbingi; da
lyki;, mokėti; ramiai pareikšti savufi įsitikįnimus ir lygiai ramiai iš
klausyti kito nuomonės® .Reiktu kovoti pit.' ,s vad. diplomatinį gudrumu, 
kuris pasireiškia molu, apgaule, vairmainyste® Juo žmonija' daugiau’ ' 
pažengs humaniškumo, kiekvieno Žmogaus kaij žmogaus gerbimo, juo Ja- 
bi^u biaurėsis tuo. kna negarbinga, juo mažinu Mis negarbingu politi
nės kovos motoji;, juo daugiau bus kultūringo, lojai ?U3 bendradarbiavi
mo.

' x .
Z X

Ar d era trentiniams. organizuotis ■;p.olijdnėmis_grnnėinisi2 T oks 
klausimas-buvo pasJolbtas “M.Z.“ nr» prašant jį pasvarstyti .ir iš- 
v.d s atsiųsti. klausimas ai-..■•.•••.$3.us. Paskutiniu metu tromtinii; gyve
nime grupinis pasiskirstymas ė.'-. labiau ryškėti, Tremtiniai, net aka
deminis jaunimas, ėmė p artėti. Ka* t.tai būti; pozityvu - n -epas n kyšiu. 
Politinės partijos daro politiku, lomia krašto reikalus. Demokratinėj 
santvarkoj politines grupės yra natūrali•priemonė tautos politinei 
valiai rėikstis, Demokratinio seimo rinkimuoso be politiniu partijų 
neišsiversi. Betgi kokie, politika y ra galime, daryti čia, ištrėmime?! 
Čia bėra pol. grupėms reikštis realaus pagrindo, nėra taip snk'nt 
darbui objekto. Kokios praktiškos vertės gali turėti, oavef soa.der. 
o.r tautininku, linu',inlnki; ai- kr.der>okrati; organizacija čia, kai nėra 
sęlygi; praktiškai partijų urograms tuo ar kitu klausimu realizuoti. 
Supartinti tremtinius - tau beprasmingai suskaldyti Sandnuomone, ku
ri gali ir turi išsilaikyti homog/niška vieningus nes susiskaldymas 
vra pavojingas jos tautinio savitumo išraitymui. Todėl visai supran- 
tarrc.s tremtiniu, piktini mosis partiBoiaa,.- kuris vien ...r-kita proga ie— 
kišamais, ypab musu t .iraujų. grupių., zwoniy.. Ištrėmimeujsuncios tautos 
dalies labui atsekau, kad tremtini,iii politinėmis grupėmis organizuo
tis nedera.

Tuo nenoriu pamokyti, kad-trentini;.u.b nereikia politinio 
s v i et i m o .ir .. u k'l ė'j i m o s.i . To kaip' tik lab i rai

ls -
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kia. Ištrėmimo metai - meditacijos metai. Studijuokime, išsiaiškinkime, 
kas grupes skiria, kas jas apjungti gali, kurie ję pagrindai, kurie me
mentai apsprendžia politinę didrrcncieciję Vakaruos. Ieškokime kelty 
lojaliam įvi irię politiniu nusistatymę/ žmoniy sugyvenimui ir bendradar
biavimui. Žodžiu, pasistenkime susidėti tam t.ikrę politinio susipratimo 
kraitį, kuris, laikui atėjus, pravers ir mums ir mūšy tautai. Organizuo
kime įveiriy politiniy nusistetymy žmoniy studiję būrelius, įvairiy klau- 
simy diskusijas, bet susilaikykime nuo politiniy grupiy organizacijos 
sudarinėjimo.

POLITINIŲ JUNGTUVIŲ, KRIKŠTYNŲ IR LAIDOTUVIŲ KRONIKAr
Dabartiniu politiniu susigrupavimu nėr u pateiiki'c^s pačios grupės 

ir ieško nauję geliraumę.
Liaudininkuose pirmas buvo kilęs projektas sujungti artimesnes po

litines grupės į "Liet, Demokratę Centrę. Jame buvo norima matyti liaudl- 
ninkus, ūk. partijy, kai kurias kovos organizacijas, eventualiai ge.lčjo 
skilti tautininkai ir į DC nueiti jy kairesnysis sparnas. Kad būty pa- 

. ..sįseky sudaryti vieny politinę grupę ar jas sucentrelizuoti, tuo tarpu 
neteko pastebėti. Pastebimas tę grupiy vieningumas tam tikrais klausi
mais yra. tik praktinis ir taktinis reikalas, o ne principy suvienodė
jimas konstruktyviam darbui.

Tautininkuose šiais metais toks planas gyviau svarstomas. Lietu- 
yps Demokratę Unija, ar panešiu verdu galvota sujungti {ne. prijungti) 
kelias artimesnes grupes, kurios grlčtę sudaryti "vidurį" .tarpVįcalriy- 

' . jy" ir "dešinięlįę” ir palaikyti pusiąusvyrę. Į tę "vidurį" galvojama
■ t-buvo traukti šalia tautinlnkę ir ję grupiy dar liaudininkus ir kovos

■organizacijas. Paskutiniame toutininkę (Lictuvię Tautinio Sęjūdžio) biu
leteny Nr. 2 "Mūšy prr.nešmci" pasiūlymai kiek labiau pre-cįzuoti• Veda
mais mini tris grupes - kciriyjy, desinięjy, vidurį. Kairio.jl — sood.j 
dešinio jei priskiria, senyjy trijulę ir kovos organizacija s:'.’"Lletuvly 
Prontę" ir "Vienybės Syjūdį". Ir visas šitas "krikšėl-niškŲsiss" grupes 
pakaltinus nenuoširdumu, sustojama prie "vidurio" ilgiausiai. 'Vidurio"

■ grupė turčtę būti sudaryta iš toutininkę, lioudininkę, laisvės knvoto- 
jy. nacionalistę. Sudarytines ne blokas, kuriame tos. grupės išliktę, 
bet vlsę ję noriai įsilietę į naujy partijy. Tom, žinoma, reikalingas

'visiems priimtinas programinis nusistatymas. Tautinlnkę biuletenis ir 
išrodinėje, kad torp suminčtę grupiy skirtumai neesminiai arbent ne'ry 
nenugalimi. Paėię tautinlnkę ligšiolinis pasiskirstymas keliomis grupė
mis tebuvęs tik vedę išsiskyrimas, bet ne principy ir ne masię. Nors 
r.pie tautininkus straipsny kalbama labai Bendromis frazėmis, bet atrodo, 
kod apie tę suskilimę tarp vedę sakant turima, g- Ivojc tautininkai ir 
nroionrlista-.l(smetonininkei ir voidernerĮninkai).

Kaip liaudininkai žiūri šį projektą,, kaip pasielgs principiniais 
ir fr.ktinirįs sumetimais, tikrę duomenę neteko patirti.'

Laisvės koyotoję pozicija taip pat nėra galutinai aiški; dėl jy 
aiškėja' 'šie dalykai: Ij Laisvės kov. reiškiasi .aiški tendencija virsti 

• partija, 2) Sį klausimy teigirjnoi išsprendus, nauja proullma: ėr nau
dingiau virsti atskira partija., ar dėtis į unija su tautininkais ir 
liaudininkais. Norint^virst atskira partija, numato kai.kuria ję, teks 
eliminuoti iŠ' politines arenos t-ut'ininkus ir liaudininkus, o tol nebus 
lengva, Įeiti į unijy, laisvės kovotojams vaidenas galimybe užimti , 

; toje ję su lirudininkeis ir tautininkais unijoje raktinę padėtį tarpįliru-
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dininky ir tautininkp. ir ilgainiui savr veržlume ir dinamikos dėka 
atėjus'Į save Įtraukti, O tata buty palanki pati dabartinė K--kovoto, jy. 
sudėtis su dviėr srovėm; sc yį&lisiinė ir tautininkišką.j taigi viena 
srovė artima liaudininkams ir net scvialč’etiokratuiie, kita tnutinijikars , 
Tokios sudėties organizacija, Įsiliejusi Į uniję., pajėgtę prieiti ir 
.prie vienu ir prie kiti?. ir Cerinti juos Kaip du sparnusKairysis kcvc-
tcję. sparnas jau dabar norėtu Įtraukti Į save tarp^. energingasniils 
vyrus iš liaudininku. Taigi atrodo, kad 1.-kuvętcj&i Į teki^ unijy ui- 
t\i, jeigu Į jęi eit p. ir liaudininkai. Žinoma, toks ėjimas. gnlėtij ’būti 
ir pavojingas. Jau dabar laisvės kovotoju. viduje, tos' dvi sic vis stip
riai rungiasi dėl vadov avino* Kas užtikrins, kad.nuėj^ į unify, ,jieA

, patys nepritaps efi?ii prie tautininku, kiti prie liou^itlinkp. ir neis- 
sibarstys nesuvaiėinp raktinės rolės.

Voldeti-arininksi, kurio buvo pudarę partiją nncioJinlistij Vir^u, 
rySlun su NUmborge byla nusprendė pakeis ti. savo prcgfągj“ įr parti
jos vardai vėl naciais- red-arniaisiais yardais jau ši?!*? lš'k°rs-- 
Tc'utind 'Perok* atij. Partija. J eigu jie siaįo organizuojasi» reikia many ti.

' ko'’ jie nuo unijos r. anytoj. laikytis nuošaliai. .. , ' . '

x

Jei manysi-.., kad visi sitis mėginiu ui susigrupuoti ar persigru
puoti .siekia sumažinti pcliįiniy. grupių skaičių, jeigu n-, r ir a r*is kūd. - 
jy ir Studiją. keliu pasiruošti Iietuves 'gyvenimui, nerime isAs|aiskin~ 
save. siekinius' ir kitij, tai’šios pastangos, taktę. įaikyti',nąudinga.
gyva -tintiri. ■ , ■

TARPTAUTINIAI H 0 R’’l ’Z ' O •>» .T” A I .

GAIVAI1SKAS SnlAUTxiS. . .. . ’ ’ ’

n Tarptautini ac litika rely Į ginkluota kcniliktą? SĮ visuotinai 
populiari?, klausinę regis true jone ne lengabudisko sensaciją petigie 
ved ori. Kare ar taikos klausimas nebėra pigi prienciiė narvaus padil
ginti, Karo -grėsmes dvelkimas jausti na tik, geografiniuos e tarptauti
nio -Įtenpino židiniuose; naregit-a naujo ginkluoto konflikto šmėkla 
plazdena ir J TO konferencijose. £. Gromyko kovo 27 d. netikėtai, tren- 
.kus Saugur.o Tarybos duris ,Anustulbp nuščiuvo nė tik jo kc legos diplo
matai, bot krūptelėjo ir tūlas iš i_ilijoniįi, klausiusiu, te posėdžio 
transliacijos per radiju; konfliktas, krizė, karas? Nevienos, 
užsj li&ld avęs unrrJnio tremtinio dolce far n i e n t e, to 
trinktelėjime pažadintas pabalo staiga suvokęs, kad tai, /apie kę daž
nai buvo tingiai o.r aistringai postringautą ir’ ilgesingai svajota, 
diena dienom gali virsti kad ir laukiama, bot klaikia, atcrin's gady
nės varta tikrove.

Tos tikrovės grėsmė liepia su visu atsakingumo paj"utimu pasi
dairyti po. krbo mėnesio tarptautinius horizontus, kurip. fene turi ryš-
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koti ir rus$ tautinio ftei asmoninio likimo apybraižos.
x

Prieš klok laiko, kol dar buvo tik bepradedą skleistis anglo
saksų ir ševiotų, nesutarimo purpurai, visiškai tiko ■akai’oriškai paty
rinėti geopolitinius, ūkinius, kitokius numnorojo konflikto pagrin
dus. 5arta res susekėr, kart sovietus gaivališkai traukia angliškieji 
Artimųjų bei Viduriniųjų Rytų naftos laukai ir šil
tųjų Persijos įlankos vandenų u o s t a i - 
Gerai sinodari. kad britai desperatiškai pasišiauš prieš ŠĮ pasikėsi
nimu į gyvybinį jų i-perijos kelių, _i_es nusistebėjom išgirdę, kad še
viotai d.ar londoniŠkėjo uza.reik. ministorių konferencijoj sėvo diplo
matinės ofenzyvos frontų išplėtė toliau į Vakarus, taikyčiam! ir į bu
vusias italų nuosavybėn Šiaurės Afrikoj. Bebuvo nelaukta, kad sovietų 
veržlumas akubėa išnaudoti ir naujųjų padėtį Molinuosiuose Rytuose ir 
stengsis užpildyti Žlugusios japonų galybės Rytų Azijoa kontinentb 
paliktų tuštumų.

Šiandien tokio snap rot avit ai jau nėra vien sveikos^logikos spe
kuliacija, n>8 mintis ir konoopcijr. dinamiška tempu pnvoršiar.’o regimu 
k&nu. Pakanka blaiviai atverti akis, ir išvysimo brutaliai ryškų s&n- 
dioninės tarptautinės padėties paveikslų:

Perdaug nesisielodama dėl savo moralinio veido. Soviitų Sujun
gs. su oeoĮtenkiniru vairuoja Irano vadžias faktiškai bosugrie- 
binnšia po sutartos kovo 2 d. ton pasilikusių raudonųjų armijų ir ko
munistinę Tudeh partijų, ir šventai piktinasi, kad diplomatinė britų 
ir nyorikiooių kontraataka Saugumo Taryboj kėsinasi sukliudyti. jos 
galutinį ten įsitvirtinimų.

Sukurstyti kurdai ir Azerbaidžano pavyzdžiu sukurta "au- 
tonorinė" Kurdistano respublika atskleidžia Maskvai skaidrias peifcok- 
tyvaa laikui^atėjus užšachuoti ir patvarkyti T u r k 1 j

Sulausiuę Britų Ir peri jos nugarkaulį Art. Rytuose, tegailėti-- 
noj izoliacijoj atsiduria Indija, kurio politiškai gelbėti iš
skubėjo 'įritu vyriausybės misija.

Britiškąjį prietiltį Graikių, o j o milžinišku svoriu 
spaudžia beatgyjųs komintornas per graikų pfer-ti jų .M-M, o graikų tau
tos nusiteikimus bando įtaigoti prie jų sienos sutelktos raudonosios 
bulgarų ir albanų diyizijog.

Allnrruojųs sąjungininkų karinės vadovybės Italiioje^korunįka- 
tas įspėja pasaulį, kad Tito Jugoslavija rengiasi vienašališkai iš
spręsti raktinio Triesto uosto klausima.

Komunistų ir raudonųjų profsųjungų prispirta, prancūzų vyriau
sybė pradėjo daugiau negu diplomatinę kampanijų grieš Franco lo
pą n i j ų, kurios pasieny faktiškai vykstųs mažasis kuris kaip mag
netai] traukia suinteresuotųjų užsienių intervencijų ir tuo budu suda
ro puikius galii-UE.ua įsiliepsnoti visuotiniam konfliktui^

Keufcirstini ir Tolimieji Rytui, kur sovietų nenoras išsikrau
styti iš Mundžftrijoų nemažiau už Irtno atvejį vartas by
los Saugumo Taryboj e. - Niekas nė nekalba apie Rytų ir .Vidurio Su.ropų, 
kur anapus "gelsžlnėg uždangos" užsimųrinavo 120 milijonų žmonių li
kimas .

x
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Taip atrodo istorijos ekrane sustojęs pasaulinio vyksr.o filEOr 
paveiksiąs. Bet filmus sukasi toliau, įvykiui sriautas puto-W^g ver
žiasi į prioįį. Ateities perspektyvas noria.uoj!?, klrusirns: ar tų sriau
tų kritiškąjį akimirksnį pasiseks sustabdyti?

Bvrmš neseniai įspėjo, jog gali susidaryti tokia padėtis, kada 
politikai ir norėdami nebaratys kitos is^oitiea, kaip vien ginkluot?- 
konfliktų. Ar tokia padėtis jau šiandien nėra besusidaronti, jeigu ji 
dar nėra susidariusi?! • ,

Nuo londcniškių Saugumo Tarybos posėdžių didžiojoj j .A.V. spau
doj vis dažniau užtinkor. teigimų, jog d.orybbuis nabeįr.anona išspręsti 
santykių su sovietais problemų. Žinomasis žurnalistas Walter Lippman- 
nns, pirrojcj kovo pusėj dar piktinęsis, kad taip galvoję not kai ku
ria atsakingieji Vašingtono vyrai, kovo 24 d. pats jau rašo, kad poli
tiškai su sovietais susišnekėti neįmūnoma, ir kalia klausimų, nr ne
vertėtu jau dabar pradėti prieš SSSH provontyvinį karę, kad 
vėliau nereikėtą vesti naikinamojo toro.

Mums h eMnorgs ir neprieinamos daugelis paslapčių, kurios at
skleistos galėtu paryškinti boi ntmi eiti . tįkfęj ę pidėtį. Tod^grnibsto- 
rės tų. infcrraoljų, kurių paberia publiscistai, turį progos žvilgterė
ti į dįd.žiųjų sostinių diplorv. tij os užkulisius.

Pasaulio dėmesiui susitelkus ties Iranu, "New fork Herald Tribu
ne" paskelbė Andrė Visson revelinoijes iš valstybės departamento šal
tinių Vašingtono. Pasak, jo, Ar-erikcs diplomatiniai stebėtojai įsiti
kinę, kad sovietų akodj-a Irane nes i ribos "nervų karu". Maskva esanti 
apsisprendusi lošti ligi galo savo "tautybių politikos" kozyriu. "Au
tonominį" Azerbaidžanu ji jau pavertė baze visai- Iranu! ppvaldyti; is 
"autonominio" Kurdistano, amerikiečių diplomatų žiniomis, sovietai 
planuoju tolygų žygį į Turkijų. Sovietų maršalas Bagrauianae par di
delė figūra, kad butų gulėjęs būti paskirtas eilinės karinės ekspedi
cijos Iranan vadu. "Musų diplomatiniai stebėtojui tiki, rašo Visson, 
kad sovietų karinis žygis į Turkiję ncišvengįataĄ, jeigu Maskvai nepa
vyks ten pasioftti savo tikslų diplomatiniu keliu". Su Visson visiškai 
sutaria minėtasis jo kolega WIiippmannas, kuris sakosi turįs žinių, 
kad sovietinė kampanija prieš Turkijų prasidėsianti apie gegužės mėn., 
kada Indijoje dėl bado - ir dėl politinio kurstymo! -laukiem rasinių 
neramumų ir gal net sukilimo. Prasmingas tad pasirodo trijų britų ni- 
nisterių išvykimas į Indiję nepriklausomybės pažadais -stslugdyti ky
lantį įtempimų, taip pot daugiau kaip vien kurtuazinės reikšmės įgyja 
ir arerikiežių tore laivo "Missouri" vizitas Turkijai.

x

Pocių prancūzų spaudos dalis nebeslepia bailės dėl incidentų, 
kuriuos Ispanijos pasieny provokuoja prancūzų ir ispanų raudonieji. 
"Epcąuo" prieš kolitų d.ijjnų aliarmiskai demaskavo savųjų komunistų 
planų tais incidentais iššaukti konfliktų, kuris pateisintų sovietų 
įsikišimų padėti raudoni esi era ispanų "dazokrs'.tazs". įsakr.us Londono 
ir Vašingtono atsisakynus^prisidėti prio prancūzų vyriausybės r.nti- 
frankinės koroanijos leidžia tarti, kad tuo atveju netektų ilgai 
laukti ir V"torinių sųjungininkų intervencijos. Ak gi^britų laivyno. . 
eskadros su "Nelsonu" priešaky lankytasis Lisabonoj iš tikrųjų buvo 
padrąsinamasis vizitas visiems Pirėnams. 0 ir J.A.V. laivyno didieji

V -80-
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f* koto kriti-•'toj j karo prato'.j-? tetruko gavr.it?. Šiandien pclitihlu. ktri- 
• ' k-turi? panogtys rotyyos -• au?Jri? apvaldo; as JTO laiveliskurio..-k'ipityo- 
.... nni Trwnn.os, Attlą? .ir ‘’tnlinr.g, vietoj irklrv? b’či virto?., vigu,/ 

. ",/’i^oli-.r iggg.ęc-iui susikib? vionpg'-kitto už gerkles, "c laivelis "ne- 
;"• ’vpidęrbs ..skraido t.-rp totototor visuotinio sičiai kini- c uoli?, • 
-to -.."Galir s-nusileisti ’■ožucs-o dalykuos Į, 'to.lb ėjo nes eniai Bvrn-es 

b et'.jeigu'.jau nori aukoti dįdelgg crobl'sr as', tai verčiau pasilak ke- 
pur? ir .eik .nai/pJ <

.' ..'Barate -siulkii? ir nuteki? to uluvii? to.lyki? anglosaksui buvo privars- 
■ti išr-styti. scviotuL'S Jaltos ir Teku r.no- Konferencijoss,. bet dabar

. cteinu -eile st-....biopiot.3 ■•proW.^pijs. .0 pasiimti K^pur?"ir ęiti nario 
...nenori nsįąByrnes, nei Bavinus. Varei-u jie išlaidžiu uronyko -kur' ir 

, be kapur-es' iš’ST pcsejžip. sules-'. .
■ ' ■ . Bagincė, jkiok ilgui iur gulės r unevruoti t„ikbg -l-.-ivėl-ia .tarp
■v pov= ndeniniu toro uoli?., .-Tuo torpu stobifflfti: ktug ir‘reiškiniu. Vienu 
.rotu su toring ia M-. snyos. Vyr^.' žoC.ži- is -ir tostais ras pastabiu tekius 
raiskinius, k. ip anglog..kgi? pluoi.-.i ' propnguo j to ?. soviati? špion- zoV

‘ byl? - Otavoj ?, '.slopti? -Sikbantropo-St, lino.:, slusitrriri? pogkolbiv? litlm- 
borgo byloja, ir ptoi'uiius lytos,-kuri •; nonb aje tinai vaikiu’''ngjos’kjį’ip 
epinijf-į Skoitcto toto n-iijoji totaline vyrinusyb-a ". susi'1 ■a'’r'nti iš vy^'

.. ,n?, kurio ton-'tis-toi naktocio V o toru' ir. daga gaisru, golutinoi ,s.u juta 
yt-i-'l" itvil. \

' G»1 Jtoątoo. ir ryžtasi na pabūgti to klaikią j o otsisk. ity-o, tika-
d^ro', k'<> rrudenesis pasaulio pre l.ituriutus yrą '’idjsna spreg^in-r o ji 
jogo j; kaip otorina bc.i.bą? ,

Naprunosus neguli, ^rj-sti spati/ur taikingasis bo.l notos-puj ags 
ętobukling'.i prubl.-ivinti t rptuutiriius .horizontus, kuriuos nasont-.r- 

- . va p-.vo j ingai puženulino karingasis kovus i • . -.- . ' -

. ’ - - x '- .'' - .- - - ' ' - '' .
.... x x . ■ ' ■ ■ '

"BOfiOPOS LAISVAS Lidos” JtoMOkANWiAS JTO- J . ly

■V"s'.ric i-an. toBritiškojl^Durcpos i'tosvas Lygoto (British Langus 
for Iropenn Fra o’er) išsiuntinėjo Jungtini!? Tūuti? toL'agf'tto? ’'■arorcn- 
■fur'? ’’ai podatias Syti? ir Vidurio Paropoja - Suori jo j ,a, to ° .1 t i. j o s

. V a ,1 s t y b s o., T.apltojeja, Oakoslovukijc j 3, Austrijoje, V angri jo
jo,.'Bui unijoje, Jugoslivijcjo, Buįg.toįjcje; ir Albanijoj.a. "Kyti? ir 
Vidurio toropos preble,. u.yru svarbesne Europos ateičiai ir uz Vokie
tijos prcblap?,#, stocuu '.1_*_crunCuL.j • iruupui nurodomą, kad L inatė.sio- 
se Šalyse yrą p ui. into s visos' Keturios re c g e veltines įaiąy-as - žodžio, 
tike jii o laisves., Itosva nuc^b-i-as ir laisvo nuo skurdo. B. igiant, 
S-ko; r;-.:” Turbto.ui prieš ...kis si.-.ndienin.? uyti? ir Vidurio Europos puds—

* • Ir r X ,-<r^ ' ■’I , /• ‘
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1• t: 24 df J"''" i ;<■ ..- Ą.'-"r'-a'-s:'’'<■£"'■ bc>“. tri d ! rįį'-: rį: y
am rro. m vM ■ amlm .-^1. j < S-, 21 •į-dtr'f ' rd' ?:. ■ r ?: <. r T; - < d' -įs.tm-j. d-'rv-V# 

e.ė.A.l’O rį? .--S i'tv.-' ' .įt .•..-rf ■ 7 ... ;.!•’<■£ 2 įfįjį
tį, kuri yrr tikr-. prieSingybo trr, dėl kr buvo kovotu ■’vi e juos 3 pa
saulio karuose, r es kreipiamos į Jungtinių. Tautų atstovus, pmsydsęi 
daryti vįskų, kas įr rųor'-a, Akad viltų, užtikrintos sąlygos, kuriomis,'f 
atartos žodžiais, "galėtų būti išlaikytus t-eisingurras ir gerbimas į8i- 
pareigcjirų, kylančių is sutarčių ir Kitų tarptautinas taisos šalti
nių". Baltijos k r u § t u padėtis esanti puti klai
kiausia: nuc penktadalio ligi treed..lio jų gyventojų yru. išnaikinti- 
arba deportuoti.

Minimoji Lygu siekiu "atstatyti tikrųjų laisvų ir suvosenuEių
• tusesniųjų Europos v..lstybių^ egzistavusių 1937. l. , pagal At 1-aito 

oh'irtos principus". Ji y r- išleidusį apie 20 s p. il’cs leidinių, Adre
sas - 66, Elizabeth. St., London, S’J 1°

P A 3 T A B . 0 S

•ŠVIESOS " IDEOLOGUSIAI METMkhS :»

Neseniai Tūbingene įsisteigęs ukudei_inės jaunuor.onds sambūris 
"Šviesa" kelia susidouėjii_ų todėl, kad tai yra vienus iš pirmųjų 
žingsnių organizuoti oi_igr..cinę i_usų studentija. Dėl to r.es ir ncrėtu- 

' re-pažvelgti į tas ideologines gaires, kurias "Šviesu" savo neri.ums 
..yra paskelbusi ir kurių ji mano laikytis, praktiškai veikdama.

"Šviesos" tikslui yra gražūs ir gražiai formuluoti. Juc.svjbu- 
‘ ein'-os pnstongos tarptautines kultūros idėjos derinti su lietuviškuo
ju kultūros pobūdžiu (I sk. 1) ir gilų hui aniškų pr-triotizrų jungti 

‘ "su tarptautinio solidarumo idėja" (I sk. 4). Taip pat norima infor
muoti student!jų "apie įvairių kraštų visuomeninę organizacijų, p'oli-® 

. tin^snntvarkų, socialinį, ūkinį ir kultūrinį gyvenimų" (I sk. 2) » Sy- 
klu žadar a "ugdyti lietuvių jaunuomenės tarne kultūringų santyki svirų, 
Žmoniškumų, skirtingų požiūrių tolerancijų, asmens ir įsitikinimų 
gerbimų" įl sk. 3). Kitaip sak-nt, kultūros gilinimas, patriotizmo 
ir solid’;.rūme ugdyr -s , informuotj - ir tclsrancija sudaro pagrindinius 

■ "Bviiscs" tikslus.
" Šiers^tiksluLS pzantikoje vykdyti yra nutiestos "Ideologinės

golrės". Ir štai, šitoks "Šviesos" grindus Kaip tik ir trūksta aiš
kumo, tikslumo ir nu.osoa3.uuo. kieu tikslai yru išdėstyti viskiai, tiek 
gaires yra taupios. Jas skaitant, susidaro įspūdis, kad neviskaė notė
ta atidengti viefiutui, kad dar kažkua nepusukyta, nes nenorė
ta pasakyti. Buo.ioje pradžioje yru teigiaua; k-d "plačiai suprasta 
demokratijos idėja yra tie natūralūs socialinio gyvenimo principai, 

" kuriais, savo tikslų si-ekdut .s, sambūris turi rerti.rK (II sk. 1) 4 Ma
ciau koki yrc šitie principai, lieka napnsakyt-. lųo t'rpu nuo 
jų p riklaus c sambūrio veidas ir jo praktinė veikla. "N-'tūr'-ilūs sooin- 
linio gvvenir-o principai" yra labai įvairus ir dar į v iriau jie gali 
būti suprontari bei " iš kinam i. Palikti juos n e p s •• s k y t u S 
neder^ "Šviesai", ^.kurios j^u n"ts vardas reiškia -iškąru. Akad erinis 
jauni’"s privolc žinoti, pag-1 kokius socialinius principus jis but 
ugdomas ir infcrrucjar s,

Žmogaus su žrcguni sun-tyki-vi-ų atrei-ti į "etines normas, ku
rios remiasi hui „niškuzo principais, išaugusiais iš daugelio tūkstan-o 

• cių r-etų civilizacijosį yru taip put l-..b i painu ir net klaidinga, 
-.t..' r - 22 «
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nes Šita "daugelio tukstunoiy įjotą” civilizacija yrs ’buvusi Ipbr.i .’ 
įvairinau lobai įvairiai -•• net priašingsi - suprastais ir vykdytais, . 
humniskuco principais. Tuo tarpu toji civilizacija, is kurias esnrp ' ■ ■ 
išaugę r a s ir visa, Sure pa-, yra, k r i k š d i c u i S k a■ . Todėl 
slanki en daugelis kolba jau ne no io civilize ei j y. apskritai, bet apie 
k r i'k fi ft i c n i Š k ą j ą civilizėciją^kaip apie etinią nerrą 
šaltinį,, ’ ’S vi esą* , atrodo, nenerį brio krlkscioniškog ios oivilizaci- 
jes prisip-ngįntl. lietau kokius bur. uniškui-c principus ji rustą s a - 
1 i a kiikscirniškęsics civilizacijos ir ar šia azijatiški ar af r iv 
kirti?. H. principai bus urtil.ei.-ini lietuviškajai Studentijai^ . negu^ 
kritęs cicniskicji? Santykis su kriAscienybo šiandien turi būti uis kas, 
nes tekio aiSkuuo reiioal-uja puts gyvenimus. Aui atsakingi vlstybės 
vyrai Anglijoje ir Marikoj a ragina grįžti prie kziioscicnišlįąją prin
cipą, ries kitaip grasia civilizacijos žluginus, nedera- "Svia.šai* ner
tis į-^kazkckiaa tukstanteatc.l tarnybas ir j. no ieškoti to, k'n seniai 
ironijos yra'.pralenkta, ■/ ■ '

Žrogaus aor.ano, onancio bendruoranės nariu, -loikyron "žronijes 
pažangos tikslu'5 (u ak. 4) yra visiškai teisingas <, T-., cinu čia pat ' 
fcruluc j-va kažkokia nesąmonė: ’Vist. socialinėm organizacija turi . , 
tę.rnouti’zroguį, c ne daryti jį įrankiu totalitarini"r? nr ritofizi- 
ni?ry tiksi ąr-n(ii sk. 4). J eigų totalitarinis, tikslas „.r’ar sukelia 
f ašižr ę ar nacičnalšcoinlizvc asociacijas, tai ec.tnfizinis 'tikslas ".,(/ 
s i are sakinyje pasidaro visiškai nenižkun, o tctalizro s.ugręiįąirao ' 
su rėt.ufizįka - absur/iSkaS. Jeigu r etafizinio tiksle,s ęvokd:. eis- yra . 
pridengia. a religija, -t.ii kokia religija ir kada yru palariual zfcęgą 

- savc~įrankiu? Jau tik-n i-ir tuše iony be, nes jai žangaus asinio'-yra 
aukščiausia vertybė įs paties žemgalis sąžinės apsisprendimai įyin, 
prįvcįcl.a jc. veiASuą m zuu.įJciguo. stoti žinia tikslas čia suprantac-aa 
filesp'iina-prasi. J, kaip aiikstosnis už Kasdieninį gyvenimą sioMr-.asį ..." 
t-:i koks štubentua itaiaakjrs nuo Šitokio -aiokiuo ir užsidarys tiktai 
rotšnij. li-.u^iea. ".penėti et bircensag® srityje? Tik. jau.ne lietuvis! ’■ < 
Šitoj-3 vietoje “dviesB” yra' lab „i ta&si» Ar. no geriau lutiį nerašyti - ■ 
to, kis. v.ędc, i^nę;>.iškat.iu.3 ir į nes įmones,.. '■ ;

’ įaebuldzi-iircs atžvilgiu -‘’Šviesa” yra nusiteikusi neitroli&i, 
skolbdiT-n principu, kad įkiokvionas žnegus yra ląinvus tik-iti ir 
prokilfcaot'į’kurięi religiją Ar-he” (II sk„ 2) o Tačiau-konfesijų v e 
t 4 0.- prip.pžini’-ns, atrėžo, ym parveža pabrėžia! p.s: "kiek religines, 
konfesijos petamaujn šią otini-ą. nrincipu (a-pią. juos jau buvo, rinkta, 
niit.) į given d laivui, ją. veiB-a la’ikora- p.cžityvia* (II sk» 3) „, "šviesa" 
narirsta, kad kiekvienos n'r i k s e i e n-i §. k c s i o s/ kpnfeai-. ' 
jos p . a grindi n i s uždavinys ;ir-vto rūpintis j ■kri'’ etikos- prin
cipai, buto; įgyveno inti -tiek ^gv ..-ne,- tiek ::y.isu.ctdns5a- gyvenir-e, Uiekšs 
tiek nJa.'frSpJčna žt-ogauo- dorove, -klok ■kri.ksSiciiis.kos'ics- konfosijos . ■ . 
Jos iš-į o. o n- d-s ^yra dorinis- institucijos; l-r žko’gava dcriiticas 
yra j-ū .pirnaoilis rup ja į-fo. ’-.Tofl-ėl pčaakįe '?k±pk,v-tiek’!,-. neiškelia-.. ■- 
tikrai .pozityvios visučr-ehinėa' ■konijfei.j^-i3iks-''nės , 'tarsi žnoni-ą. gy-^ ■ 
venire salia etiniu kuri norą krikščioniško ji kdįfesijr turėtą dar .ir . 
kitokiu tii>31u» Jeigu tekią a ta i r aš tą. šita-konfesija pakirstą savo.; 
pagrindus ir butą posuerkta žlugti. = Konfesiją-pozityvams kyla-is ją 
otiškure, o aitas etiškumas joną yra asr.inis ir. pp-gTinfllila.' lod-'l'- ■ 
n.4 viena jėga ndr-a'žokįa vaisinga stiniars ■ princ-ipnrė realizuoti, kaip 
religija...k 1 ‘ ; *

Baigiant tenka-'pastebėti, kad 1) sirsirĄ’ij.aa-.į bendrosios' (no 
kriižoi ■ niskosies!) civaizocijos' etines ncrt.-as-} -2) labi! renkis pozi
tyvios reikši-ės religijai pz 1 vsini- as, 3) kažkokia -kova aries retafi- ■ 
zinius tiloJue - pož'-lin? nuojauta'/ ,W už ’Šviesos’ ideclcginią gai-
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Tiy. slypi aurksistindė-socialderckratinde pažiūros. No naujoj V 
scci^l'’orckr<ifr9-p kuric^ntsisako nuo istorinio materializmo ir nebijo 
prisipažinti prie krikšc. civilizacijos, bet senųjų marksistų, ei-* 
nenciu. ištikimi savo rckytcjc Markso keliu ir dar vis nesuprantančių 
80 Šif-tracic dvasios. Ii d-51 ir aukščiau niniti gražūs tikslai nublun
ka neaiškių ir pas anus i a linkme dvelkiančių ideolcginių gairių tamso
je.

aitas pastabus nereikia suprasti kaip pasisakymų prieš 
pučių ’'Svissos® organizacijų. BeS Kiekvienos pi stangos suburti gkflo- 
rlnĮ jaunimų, duodant jum progos lavintis, yra sveikintinos. Incinu. 
ros negulime tylenis praeiti pro taS ideologines linkmes, kuries; nfieų 
jaunimui siūlonca ir .kuries mėginamos pridengti neaiškiais ir keistais 
pesnkiois. Mes nori o aiSkunc. Jo ęori ir ata? ominis jaunimo, Musų, 
pestubes ir buveine ras paryškinti Šviesos" gaires, kad j-runirpfi ži
notų, taip jų atžvilgiu epsĮspausti.

x
DEL BALSU PIPMININKO APSILANKYMU'

BALFo pirmininkas kun.Dr.Konfiius lankėsi paskutiniu laiku Šve
dijoje ir Danijoje,, Svedij' jc tremtiniai gyvena geriau nei kitur;_gali 
gauti darbo. Numatomo jiems BALFo pašalpų susiourintl.Svedijcje būta 
patikinimu,kad tremtiniai toliau nebūsiu išduodami. - Danijoje trem
tiniai ncgall^gnuti darbo.Jie reikia gausiau šelpti. Vokietijoje spe
cialiai susirūpino patalpa Baltijos un-tui Hamburge, kfijp įgaliotijriu 
anglų zonai paskirtas p.Dymša. Įgaliotiniai taip pat bus o.merlkieSių 
ir prancūzu zonoms. Dr.Kon8ia.us taktike santykiuose su lietuviais 
daug kam sukėlė tam tikrų abejojimų, Nee.bcjojam,kad ilgainiui pasi
reikš teigiamų B-lLPo pirmininko apsilankymo rczultatu.kurie padės su
prasti 1:j jo taktikų.
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