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MankSlZMU KkiZK. . . ■ -■

2. k. -1 a s i ų Kova. ■ -

Šalia 1,1 istorinio materializmo kasių Kova yra antrasis social- ' 
demokratų. principas, kuriuo jie remia savo, sąjūdį, Klasių kova iš esmės 
yra surista su istoriniu materializmu. Nėra abejonės, kad nesantaikos 
ir grumtynių tarp atskirų socialinių klasių bei luomų visados žmonijos 
istorijoje buvo ir bus. Tačiau ne šitų faktą socialdemokratai pabųėzia.■ 
Jie pabrėžia klasių' kovą kaiė pagrindinį istorinio socialinio gyvenimo 
principą. Jeigu visa'žmonijos istorija yra apspręsta tiktai ekonominių: < 
veiksnių, savaime aišku, kf>d grumtynės už duonų/yra principinės - ne; ',;-, 
faktinės - grumtynės, o klasės yra principinės sity grumtynių reiškėjos-' 
ir vedėjos. Socialinėse klasėse, Markso <supratimu, susitelkia konkretūs-' 
ekonominiai reikalai ir tuo naciu konkreti žmonijos ar atskirų jos jurf-i 
ginių (tautų, valstybių, kontinentų) istorija. ' a '

Tačiau, žlungant istoriniam materializmui, tuo pačiu turi žlugti 
ir kį.ąsįų kovęs principas, štai dėl ko aukščiau minėtasis Prof. Dr.K. ■ 
Scftmid'į'at'aisakęs nuo istorinio materializmo, tęsė toliau: "Tuo pačiu 
yra iš.reiškiamas atsisakymas ir nuo klasių kovos dogmos. Pas mus anks
čiau buvo mokoma, kad bet kokia istorija, bet kokia pažanga ir reakcija 
esanti savo pagrinde ne kas kita,Akaip savaimingas klasių kovos produk
tas. todėl ešų visiškai pakanka išvystyti darbininkuose klasės sąmonę.' 
Jeigu tai vienų kartų pasisektų, tuomet savaime paaiškėtų kovos už be- '' 
klasę visuomenę-tiksįas ir taktika. Tačiau dabar mes pamatėme, kėd tėjo 
nėra, kad net ir visiškai savo klasės sąmonę turįs žmogus gali iaba{-f". j 
skirtingų! suvdkti pasaulių santvarkų, kad darbininkija, pasitraukusi ■' 
tiktai į savo vienos pozicijas, daugiausia pakenkia tiktai sau pačiai. 
Argi toji svarbiausia pažanga, įvykusi darbininkų klasės pagerinime", 
nebuvo padaryta, bendradarbiaujant, marksistiškai kalbant, su burzuaži-) 
ne klase? Tai žinojo jau^ir ankstyvesnes kartos; tai žinojo ir prbfė'ši-’ 
nės sąjungos. jeigu mes šiandien sakome.,., kad socialdemokratija j&v-" 
nebėra klasių kovos partija, tai yra tintai ilgo patyrimo ii* isSivysty-: 
mo išvada'.' ( op. cit. 5 p.). ............ •

Tuo S etai d as nori pasakyti, Kad Klasių Kovos principus ' yr'aįSudui- - 
žęs į neišvengiamą visuomenės solidarumų. Kaip ne vieni tiktai ekonofci-i 
niai veiksniai kuria žmonijos istorijų, taip ne Klasinės Kovos bei 
rungtynės sudaro visuomenės pažangos ir apskritai jos gyvenimo centrų.- 
Kapitalizmas labai daug įnešė į socialinę sritį negerovių ir painiavos.- 
Todėl jis teisingai susilaukė reakcijos bpi pasmerkimo. Tačiau socia
lizmas savo ruožtu nepastebėjo, kad ne pačios socialinės klasės yra. ne
gerovė, bet tasai neteisingumas, kuris yra prievarta uždedamas netur
tingi es lems. Pries šitų tad socialinį neteisingumų reikia kovoti. Jį 
reikia pašalinti, nes jis yra įvairiai augančio ir žaliuojančio medžio 
parazitas. Tuo tarpu socialdemokratai sumanė pašalinti ne parazitų, bet 
nukirsti patį medį. Žinoma, nukirtus medį, parazitas taip pat žus. Ta
čiau toks receptas yra labai primityvus. Primityvus yra ir socialistų 
receptas visuomenei taisyti, naikinant klases išskalbiant jų kovų ligi 
galutinio bei visiško susinaikinimo. Ne klasių išnaikinimas, bet klasių 
suderinimas bendrosios gerovės Kūryboje yra socialinio gyvenimo, idealas.

Niekas taip radikaliai klasių kovos principo nevykdė, kaip komu
nistai .Rusijoje, ir niekur per pastaruosius 25 metus klasės taip neiš
siskyrė, kaip toje pačioje įtusijoje: net maisto kortelės ten yra nevi — 
npdps - partijos nariams, aukštiesiems valdininkams, NKVD ir darbinin- 
-__________ " -------------------------------- - 2 -
1) Tęsinys iš "M.Ž." Nr. 5.
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karas. Mažiausios darbininkams ir ūkininkams. Tai yra pavyzdys, kaip iš 
abstrakčios ctok.tr irios.^gyvenimus . pasijuokia. Klasių.-kova yra subendrinta 
socialinio gyvenimo negerovė__ Įterpi ji yrsrtlk tiek tikra, kiek ji yra
faktas, bet ne principas ir ne istorijos pagrindas. Suprantamas tad 
yra vokie&ię soči ai demokratę noras klasię kovos principo: atsisakyti ir 
stoti į bendrę darbę su visomis tomis grupėmis, kurios socialinį gyve- 
nimę nori grįsti ne- atskiro individo nuožiūra, bet bendrosios gerovės 
matu. ' .

' -y.3. K o v a § u religija.

. - . ■ buvo anksčiau-vienas iŠ socialdemokratijos orinoipę, nuosekliai
plaukięs iš pagrindinio jos nusistatymo. Socialdemokratai, kaip sakėme, 

.buvo įsitikinę, kad pasaulio' isteriją vaido ir apsprendžia tiktai eko
nominiai veiksniai. Tuo tarpu religija kaip, tik teigė priešingai, koli- 

■ ‘gija pagrindiniu istorijos. veiksniu laikė ne ekonomiką, bot' i d ė j ę.
'.bar daugiau: religija į ekonominį gyvenimu žiurėjo ne visai palankiai, 

patardama žmogui nekrauti gėrybię žemėje, kur rūdys ir kandys suėda, 
"bet labiau rūpintis savo siela, skirta anam antgamtiniam gyvenimui. So
cial demokratę akimis žiūrint, religija ne-tik istorijos pažangos neska
tino., bet jį dar stabdė, nes atitraukia žmones nuo tikrovės (ekonomikoj 

'-. ir. nukreipia ję dėmesį į kažkokias svajones (anas gyvenimas). Toddy so- 
- •ęializmas ir paskelbė kovę religijai, vadindamas ję "liaudies opiumu", 

tinkančiu žmones apsvaiginti ir užmigdyti, bet tuo oaciu kenkiančiu 
žmonię gerovei kurti. Socializmo kova su religija taip pat buvo teorinė 
išvada iš-, istorini o materializmo.

Tačiau dabar, pripažįstant istorijos veiksniais na tik ekonomiką 
bet ir Įdėję, savaite atsidūrė durys ir religijai suprasti.- religija 
ekonominio.bei socialinio gyvenimo neneigia. Tačiau ji jo nė nesuabso
liutina, Ji laiko jį reimalingę, bet nelpagrindinį žmogaus uždavinį, 
žmogus yra. ne tik tam, kad fiziškai gyvent ę, bet kad 
įvykdytę tam tikrę darbę pasaulyje. Ekonomika, tiesa,, šiam uždaviniui 
sudaro palankię ar nepalnkiię sęlygę, tačiau savo esmėje ji visados 
stovi šio gyvenimiško uždavinio pakraštyje, keligija tuo tarpu kreipia 
žmogaus dėmesį į centrę, į tai, kad;., yra svambiausia. Ir čia jos kon
fliktas su marksizmu buvo neišvengiamas, nes marksizmas ekonomikę buvo 
padaręs gyvenimo centru.. Bet kai patys socialist^ vadai pripaž-tno do
rinius veiksnius, tuo pačiu jie pripažinovir religiję. Tai Bavarijoj

.. min. pirmininkas Hbgmris minėtoje kalboje aiškiai pabrėžė: "Baž- g 
nycios, kurios nenusižemina ligi kapitalistinės sistemos tarnę, nėra " 

, mįs ę priešas. Jeigu jos krikščionybės mokslę paverčia tikrove, jos 
•-'yra draugas visę vargstancięję ir prispaustęję ir tuo pačiu draugas 

darbininkijos. Kiekvienas gerės Krikščionis gali be jokię abejonię bū
ti socialdemokratas, ir kiekvienas socialdemokratas'gali be jokię abe
jonių būti tikintis krikščionis. (Lie kurche, Hr. 4, 1946). Tę patį, 
net. dar aiškiau, pasakė iz prof. Schmid savo kalboje neutlingene: 
"Kari Markso veikaluose galima rasti, kad religija esanti opiumas 

•liaudžiai, nes ji leidžianti pamiršti klasines skriaudas, ir ano gye-
' nimo paguodę atimanti revoliucinę energiję. Todėl anksčiau daugelis 

roūsę draug^'pač'arė iš to išvadę, kad sęmoningas darbininkas privalęs 
religiję jeigu jau ne apskritai neigti, tai bent išvyti iš savo gyve
nimo. Mūsę tautos daugumai, kūnai religija buto brangi, atrodė, kad 
socialistas ir bedievis bei religijos priešas es.ęs tas pat dalykas^ 
Tuo būdu buvo nuo. masę atstumta begalė žmonię, kurie kitu atveju but . 
mielai oas mus at^ję... Pasakykime atvirai: social d^e m o k r„ r-

■ t ę partija nėra jokia an Vi krikščioniš
ka p a it i j a... Antįkariksčioniškas, net anti-bažnytiškas nusista
tymas, kaip toks, negali rasti vietos musę eilėse" (op.cit.ibd.). Po
sūkis radikalus!
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Ir nenuostabu! P airi gyveninio praktika privertė socialdemokratus 
pažiūrėti į religiją ne kaip į migdantį opiumą, bet^kaip į p o z t - 
t y vi ą socialinio gyvenimo jėgą, kurt kaip tik žmogių stiprina ir 
paruošia kovai su asmenybės neigėjais. Pats Dr. Hogneris pripažino, kad 
"mes, socialdemokratai, nepami raome, jog krikščioniškosios bažnyčion 
kovoje su nacionalsocialistu sudėjo žymią auką ir daugelį, atveju nebe
galiai dirbo sykiu su darbininką perti jomis (Die FurtSte, ildj, ė- 
dą kalboje Augsburge Hogneris dar Labiau paryškino minėtą minti: ;‘,?e Il
gintą bendruomenią vadovai,., pi: i r ui o budinti sąžines, jeigu kur nors 
pasaulyje vartojama šlykšti prievarta prieš moteris ir vaikus. jeigu 
žmonės iš savo tėviškių ištre;<i.ami ir įstumia:.! į vargą, jeigu zmenuš- 
kumo idėja yra išjuokiama ir paminamu i ,>urvą“ (Die Jfurėhe, xtd,). So
cialdemokratai suprato, kad no kas kita (ne blanki ir daugiur. ■>3.3ė smo
giškoji prigimtoji etika!), tiktai religiją stovi a.-oj:ih■įuo 
sargyboje, kad ji yra vienintelė pasaulyje, kuri, nepaisydama nevieno 
asmenini o jos atstovo suklupimo, ėjo per istoriją, gixdana vi
sus nuskriaustuosius, pažemintuosius ir ištremtuosius. Todėl į- a 1 
didgiaugia sooiaiįgjįoįraį^ klaida ir 
buvo stumtai religiją iš darbininkijos. 
Šiandien jie prie šitos kleidos prisipažįsta. Ir mes drįstame teigti , 
kad jeigu socialdemokratai šitos^klaidos būtą nepadarą, jeigu jie nii- 
gijos atžvilgiu būtą iš pat pradžios atsistoję ant krikščioniškojo (ne 
ant materialistinio!) pagrindo, jie šiandien valdytą pasauli, ir komu
nistinio išsigimimo nebūtą teką žmonijai pergyventi. Už dabč.ztinsska
tastrofas atsakomybė žymia dalini priklauso ir socialdemokka'-.fe’.s. Ar 
socialdemokratais pavyks socialdemokrato sujungimą su bedieviu žmonią 
sąmonėje pergalėti ir tuo būdu išeiti į platesnius tlkinciąjį-slu-jks- 
nius, parodys ateitis.

4. Išvados,

Politinė partija, kuri atsisako pagrindinią savo 
principą, be abejo,įgyvena gilią krizą. Tai, ko socialdemokratai neat
sisako, Sohmido žodžiais tariant, ’ ru “nusistatymas prieš bet kokios 
formos išnaudojantį kapitalizmą.“ *usistrtymas visiškai teisingas. Ta
čiau Š i u om e t u jis jau nebėra būdingus tiktai social
demokratams. Šiuo metu pasaulyje jau ess,™a ištisos eilės naują 
sąjūdžią, kurie kapitalizmo atžvilgiu. vro rus Įteikę socialistiškat, ta
čiau kurie nebekartoja socialdemokratą principiniu'klaidą. Jie atsire
mia Ae į materializmą, bet^į idealistinę pasaulėžiūrą, skelbte visą 
klasią sugyvenimą ir pripažįstą pozityvią religijos reikšmę. Socia
line savo programa šitie sąjūdžiai maža kuo skiriasi nuo socializmo. 
Tuo būdu net^ir šia socialdemokratija jau yra sulaukusi konkurentą. 
Kaip visais šiais atžvilgiais ištikusią krizą socialdemokratai išgyvens 
ir kokią naują formą ją sąjūdis įgys,, šiandien dar sunku pasakyti, Vie
na tik aišku, kad socialdemokratija, jeigu ji nenori likti tiktai iste
rinis atsiminimas, turi minėtą principą atsisakymą paversti politine 
tikrove. . .

Baigiant,trumpas klausimas mūsą socialdemokratams: Kaip 
jie nusistatys istorinio materializmo, 
klasią kovos ir kovos su religija at — 
ž v i 1 g i u? Ar jie paseks Vakarą Europoje pastebimu socialdemokrati
jos persilaužimu, ar ir toliau eis senuoju marksistiniu keliu? Mūsą, 
socialdemokratą partija š.m. gegužės 1 d. Švenčia 50 metą jubilieją. 
Sveikinant partiją, nuėjusią tokį ilgą kelią, tektą pastebėti, kad 
ši sukaktis kaip tik duoda mūsą socialdemokratams progos nestik pa
žvelgti atgal, bet ir priekin; ne tik pasakytiL^. kas ją buvo na-
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darvta, bet ir k ą ir kaip jie nano daryti ateityje. Savo nėsi- 
statymo pareiškimas minėtą trijų, principą atžvilgiu visuomenės yralau— 
kiemas. Ir tūtą gaila, jeigu ši’tia'graži proga būtu praleista ir šita 
didelė sukaktis būtą paskirta tiktai istorinėms apžvalgoms.

SOCIALIZMAS KILY Į "iŠiki'Ą-J± .IlvIEkiSAC-lOaiLA'1-?

Vimas is j. ė oriausią. Šio meto vis ucmanmią reiškinią yra socia
lizmo vidaus kova - antrojo;ir trasiojo internacionalą dvikovė.

Toji dvikovė prievartinės socialistą ir komunistu santuokos for
ma vyksta kone visuos a-kraštuose. Ofenzyvoje yra komu
nistai, skaičium visur (be Prancūzijos) už socialistus silpnesni, 
bet puikiai organizuoti. pavyzdingai disciplinuoti ir pasigėrėtinai 
veržlus., Ją kovos aktyvas .turi. tą įiaktiską pijsaenybą, kad pasirinkda
mas priemones jis,nepaiiįė' jokią -A'įhią' .p'r į-icipu ir be atodairos žygiuo
ja j Kremliaus, nuro'dytą'aįską tikslą.'Nūdienė socialize o vidaus krizė 
yra p r a d i. n i/a'i "m an o Iv, r ai . t’ o s d i d ž. i o s i. o s 
kovo s, !nirią_ "internacionalas“ skalbia kaip, "paskutine ir lemiamąjį 
Iš čia tasai į akis’.arėn'tąŠ' T/gią.retemas tarp pasaulinės-politikos 'W 
vyksmo ir socializmo laime.:įsieji karą didieji sąjungininkai,
nepermaldaujamos .istorijoš’ eigos" stumiami, tolydžio e i n,, a^ 4 '. . 
Vieno P a-s-s.u 1, i o suk £?.x i si ą,. Tingumas ir buržuazinis 
nepaslankum-as-. Vakarams vis - .Harį n-aleiA&i; galutinai nusikratyti’ apgailė
tinos iliuzijos.; ka? ’tisai’ .Vienus.,-JPnsdu^-ė, galėą būtį sukurtas ant ko
kio nors praktiško kompromiso pagripįą.; ,b '.it toji.'iliuzija neabejotinai 
išbluks j ir galą gale Visi tries 4 s i tikinti., kad. Vienas Pasaąįįs gali 
būti ar b a yąkąrįat: nės. krikščioniškosios Irąlįūros. pradais pagrįs
tas, a r b a . kruyirjąją .ry'sietinio komvnįzib-i-Cėj'.ą.,inspi’ąiojamas. Bau
bo klasės suvienijimo sūkiu pradėtoji konintexno ofenzyva pries antro
jo internacionalo social .stus yra pradžią gigąniiSkos kampanijos -per 
Maskvos suvienytą pasaulini proletariatą 'u o‘ ii, 1 V i. .e ir a ia : P a ■ ■ 
Sauliui k o m u n i’s t i n į ve i f įi. ūi'ž'o j i treciojo inter
nacionalo akcija antrąjį sociąlistą •įntemacįonaa.ą pastato prieš dsa— 
matišką dilemą. Ji social, stus'reikalauj a- /Stinga:, apsispręsti, iš
aiškinti savo-poziciją i.r iii. to revolįujin».a_ .,/■’<vizuoti .bei r a — 
formuos .1 netgi savo ligšiolinius p ’r. į n e i. p u s . (Zįūr. 
"Marksizmo krizą." praei-aū :'ii'..Šžo.Žė' ,;X. Ž. ■ ' Si tojį perspektyva • 
siaubą varo tūlam, s oąiali šiai... už.fi'ma.rinavusiam .nagi-įzi&naį-praeinan
čios gadynės visuomeniniame pąsąuįė-yaižįyje. Bet naujosios epochos 
reiškiniai socialistus kas.ksri Ibtįįu 'itikinu, kad -jaigu susijungimas 
su komunistais reikštą sooifitižmd fc4k;-,'yb'yylėė,. tai paelliitimas prie 
ligšiolinią-marksizmo-p:<-aęą. (neį.'ir/ąesusįjungus su" Koūmįstais) būtą 
lygus ramiai, "buržuazinei:' .Įiįsiaį^minkstžme'gyvenimo sukritikuotos 
senosips programos patale. Apiė treciąją, i o ą i n t e-1 ą po
zityvi' ą . išeit į.' ' šiandien kwitiaento. socialdemokratai tik 
nedrąsiai tepradeda užsiminti! J eigų sociii: zmaš norės išlikti gyvas 
ir si tam tikru r 1 i s o ' t s4' egzistuoti naujoje Europos 
vis uomęnė j e , .jo ..ligš ibliiii ą’. piįhoip> Te v”: ui j a n nsvengia-j&i • turės pri
vesti -prįe aiškaus ir pozityvaus p atisavytao uz pagrindines1-, tradicinės 
krikščioniškosios Vasarą Kultūros įdėj—S-

Besuaratiškas b\ a s k y C a s ’i 8 - toks yru- trumpai ta--- 
risnt. pagrindinis bruože.- kuriu? paženklinti visi pokariniai Euro
pos sooialištą kongresui-b?i-suvažinviin-ąi. o c 1 a .<■ - -z m a s 
yra -Šios v a 1 a n d c s v i '<-ž P « f,3 ? griausjąiągą aplo- 
dismantą-palydėtas iškilmingai bylojo -Leonas ->iumas 37--m prancūzą so—
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cialisty kongresą Paryžiuje 3.945 m. mėn. .Bet tg^ąį "valandos"
viešpatį", vieno prancūzu. publicisto Europai -
iš mirties patalo. "Beveikia pol-itika, d ar ii o k 1 a -
s 6 s v i & n j b e, palai.pSJlU'ii mūšy partiją nuo Wfūlino5niy
pozicijų j. ■paprastu rei’ormy keli«$», kalbėjo Italy, sooialisty lyderis 
Pietro Nenni praeity metu rugpiilėlo mėn. partijos suvažiavime Kone." e. 
Nenni galvoja taip pat, kaip skelbia Maskva ir viso pasaulio komunis
tai. Prancūzy komunisty bosas Thorez išreiškė brangiausiu komintenio 
mintį, antrojo internacionalo draugus graudendamas: "Jeigu socialistai 
ir komunistai, užuot susivieniję, toliau kivircysis, tai mes ei
sim į katastrofy."

Socialistinė vienybė, o per tai ir susijungimas su kompartija 
socialistams dėl to atrodyty Kategoriška būtinybė. Bet čia ir praside
da visas jy dilem os dramatiškumas. "Neatsitiktinis dalytas ,. kad sočia- 
listy--komunisty susijungimu šūkis vienu metu suskambėjo visuose kraš
tuose nuo Norvegijos ligi. Italijos", minimajame italy ac cialisty su
važiavime po Nenni pareisi-.i,'.o Įspėjamai, prabilo kitas jy vatas, Gtu-_ 
seppe Saragat. "Jeigu sociali; •. ne *tslta-“ės savo visiško savarankumo, 
tai • d a r b o klasės i • . s r : r e. 1 b u s pajungti 
vi e nos valstybės i n i e ■? s u i ." "Komunisty parti
ja yra tampriai susirišusi su It: eta:-", 1 _ • llndsmay atsargųjį 
Sarėgat prancūzy sooialisty 37-s e korgrs’-~> "... :jo parts jos gen. se
kretorius’ Daniel Meyer. "Ji (tai.rarti'a. ;••. ■ ,i i r primityviu ištiki
mumu vykdo Maskvos instrukcijas. Sus Įjungimą? tėtuty. įmanomas tuo at
veju, jeigu Soviet.y Syjunga nasidaryty tikro tarptautinio bendradar
biavimo sistemos narys."

Bet Kenni - o jis ne vienas toks! - negali pamesti iš akiy švie
siojo "darbininlcy vienybės" idealo. Jo galva, nesy esminiy programos- 
škirtumy tarp socializmo ir komunizmo, ir jis mano, l£ad "jeigu mes su
sijungtume su komunistais ir sukurtume naujy jungtinu partijy, tai mums 
dėl to nereikėty atsižadėti savojo socializmo... Gal po poros 
generaoijy skirtumai^tarp sooialisty 
1 r k o m u n i s t y bus visiškai pranyk e! "Ir vis 
dėlto tasai socialistinis susijungimo čempionas supasavo - ir supasavo
tada, kai jo tezė kongrese buvo laimėjusi: 70 partijos atstovy pasi
sakius už vienybę su komunistais, tas pats Nenni išėjo į tribūnu, Šek
spyro plunksnos vertais žodžiais išpažino giliausias savo abejones ir 
prašė kongresu nutartojo susijungimo neskubinti, bet pirma įsitikinti, 
ar komunizmas socializmo "neprarys"...

JJenni tebesiblaškė ir šiy rety balandžio mėn. italy sooialisty 
kongrese Florencijoje. Jis pateikė jau atskiesty susijungimo formula, 
siūlydamas "vesti bendradarbiavimo su komunistais politika" Tasai pa
siūlymas davė jam 338.396 man d ttns, bet šįlr.crt jį jau nunešė ateita- 
š^ję susijungimo opozicionieriai. sūria.-... 398.095 mandatus ir rezulta— 

"te Nennį iš visagaliy partijos i. s-jkTJtoriu!pagakji3.i nužeminę Į pir
mininkus. — Pranoūzy socialistui jau pernai upsisprendė: jie susijun
gimo mintį atmetė 10.13:2 balsy prieš 2ta.

Tiesiog tragikomišky epizody kupina yra Vokietijos sooialdemo- 
kraty (SPD) ir komunisty ĮįKPD) susijungimo istorija. Bet sykiu ji ryš
kiaspalviu paveikslu rodo, kokioj fatališkoj kryž
kelėj socialdemokratija yra atsidūru- 
s i .

Grotewohl, vienas iš buvusiy Berlyno socialdemokratijos vady, o 
dabar veiklus vienybininky (SĖD, Sczialistische Einheitspartei Deutsch- 
lands) šulas, praeity mėty gruodžio mėn. dailiai suredaguotais^argumen
tais buvo atmetęs komunisty peršamy ir soviety okupacinės^valdžios 
Šiltai rėmimu susijungimą. Štai pirmfeĖjį s-va-rbiausieji iš jos dešim
tie® punktu: g
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"1. Sovietą okupaciniai organai komunistą partiją <’ang stipriau ir m 
aktingiuu reiria, kaip socialdemokratą partiją.

2. K o m u n i s t p partija savo veik i m' e ne
si 1 a i k o d a ■ c n a i • a v o skelbiamąją d e — 
r; o k z a t i n i u p z i n c i p ą ir sutarto bendradarbiavimo 
dvasios ■ . . ' , ■

3. Tėl tą nukrypimą nuo mūsą sus it e rimo dvasios ir raidės sooiald.emo- 
krat;t\’adovybėj & : ii. masės e didėja abejojimas komunistą vienybinią 
siekimą tuurūmū ir.įtarimas . kad komunistai siekia vyrauti

SC Berlyno s'ocialdęraokratą teigia, kad tie motyvj.i tebegalioja 
ir dabar, bet pats ją; formuluotojas per tą laika padarė 130 laipsnią 
posūkį- ir. nūn kaip sakėm, yr-: ■ vienas is vienybinės SĖD vadą, 
r Grotewohlo ir keleto jo kompanijoną apostazė yra drastiškas 

•liudijimas, kaip Maskva idėjinį ir orogramihį socializmo giminingurs, 
sugeba išnaudoti savo'.imperializmo tarnybai.

Balandžio 13 o., steigiama j ame SĖD susiriakiBe, Grotewohlis pri
sipažino "braidžiojęs po’gi-lą purvyną" ir turėjęs sutikti su antidemo^ 
kratiniais metodais, kuriuos,jis siroios gilumoje niekinąs, kitas jo 
draugas, iš buvusios spoialdemokratą stovyklos nebuvo toks jautrus są
žinės skrupulams, ir narė; ai skelbė naująj ą. dialektiką. "Dabar nebe for
malios demokratijos motas., kalbėjo jis . tat k o v o j: a n c i o s 
demokratijos gadynė' . Ir Grotekohl galutinai nuslydo nuo 
yakarietinią kcnoipc.iju j.r j.s j jungė - į, kominterno tėkme, pabrėždamas, 
jog ta ’k o v o j i n į L cl a o k i- a t i. j a nesiisilaikys ir nuo 
jėgos panaudojimo.-’ . - . •

Šitokiu marks is t in .s :.dokt~inoė ądziąkiu visiškai nuosekli raida 
ir bus pastūmėjusi, pagreisinei save marksis'tiiią principą reviziją tuos 
vokiečius socialdemokratu- „ kurie apsisprendė nesiūūoti Maskvos inter
nacionalo pajungiami.. Skaito to .jas ^"Marksizmo krizės" straipsniuose jau 
bus susipažinę? su to'į rev.i si jos apmatams vakarinės *okietijoš zonose. 
I ^Berlyno nepriklaiisoi'ie’j., .ąacialdBEOkratai Save suvažiavime paėmė tą 
pačią linkmę. "Mss.'.’tiįrdtė. ; stebėti-sakoma suvazi.avir o rezoliucijoje, 
kad. senoji šoci’alistą''pi-bgi'~tą7. pagal Kurią beklasi visuomenė gali būti 
sukurta tik kltsią kovos kojiu.-. dėl gyvenimo raidos yra pasenusi... 
T! o j i r a i d a.; ."p a” n a i. i n 6- ' p r i e 1 ai d a.s, k r - A 
r i o m i š k 1 a s 'į. ą /k . y o, s į d g j 3 buvo p’ a g r į s 
tu.’ ' .. '■. :

Tiesa.- tai.t,ik nęgatj'cs^.dėkliarucijee, Būtu per drąsu ,tuoj pat 
laukti , ko d.'j-.uri vry, *Bąt iyolvus: įš^.igky rimas šu marksizm neišvengiamai 
turės^i“ .i-soči-v.',’-? i'-i'atus į traūieinią. Zakarą SuBopos kultūros idė
ją kelią, -lygiui kaip marksizmus f 'matom,, nuosekliai veri?, i p i mutinį 
Maskvos skelbiamą idėją ir metodą ■ pripažinimai' . ■'

Jc-igu GroteVroIilis % Co socialdemokratą kelias su rodyklėmis į 
Maskvą yrti nuoselrlios markiišminės linijos rezultatas, tai jo "kovo— 
janoio jį-demokratija“ yrą kas ne. kęs, bet tik jaune toji demokratija, 
kurią ispaz.j-bbii ii praJct.-, kic.; u 'Kakarai. Sovietinės "demokratijos" de
mokratiškumo iliuziją prač-idamc.' sparčiai kratytis ir Vak.Surcooj e; nors 
kontinento socįąlistuoso tas blai.vėjimo .procesas surištas su skaudžiais 
yidįnįais, kęnflik'.5.i«. jiems į pagalbą .broliškai ateina britą socialis— 
tax, Kurią darbo partijai iii'ekača nebuvo religija, o’klastą
kova.- dogqa, • . t .° •> ’
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"Brity darbo, partija su simpatija žiūri į jūsy atsigakypa susi
dėti su komunistais" ,..Bavarijos socialdemokratu konferencijoje Brlan- 
gene balandžio 14_;d. kalbėjo Herbertas Morrisonas, brity .vyriausybės 
narys ir vienas iš, darbie.ciy §uly. "Darbo partija yra įs iii tinus i, kad . 
demokratija nesuderinama su vienos 
partij os .valstybe." O ky, jeigu ne diktatūrinius^ vienos 
- komunistinės! - partijos užsimojimus reiškia Grotewohlio pareiškimas 
žinomąją! eoniyi Tabouis, kad socialdemokratams susijungus su komunis
tais "visos kitos partijos bus seredukuotos ligi nereikšmingumo ir be
jėgiškumo"? !

Kaip Morrisonas ir darbieciy parlamentaras Mayhew ramstė vokie- 
čiy socialdemokratus, taip darbieciy pirmininkas prof, kaskis padėjo 
susivokti italy socialistams jy konferencijoje Florencijoje. "Brity 
komunistai visada stengėsi prisijungti prie darbo partijos, kalbėjo 
Laskis. Bet jie tai darė ne socialistiniam sąjūdžiui sustiprinti, o 
jam' išdraskyti... Sovietai rodo mums, kad jie netiki demokratija, kaip 
mes jy kad suprantam... Jie kitaip negu mes supranta laisve, asmens 
vertybę ir decokratinp valdžiy."

Morrisono ir Jyaskio vizitai.'/okiętij.os. ir Italijos socialįstąms'..' ■. 
^ebūvo vien eilinis tunduguko 'apsilankymas pas giminingy įartįjy dratk- , į 
"us: kartu tatai buvo p r a d z ia k ■ a 6 p ’a h i 'j o s ' ū ž n a ū- 
jy socia^listi-nį internacionalą, kuris aiš
ki ai atsirito o ty ne tik nuo diktatūrinio Maskvos, korinterno, bet ir at- 
s'isveikinty su s Ii d ži alsiais marksizmo keliais.,. Apie tai bus iy. užsimin
ta ir Burcpos socialist^- kongrese, .kuris' susirenka Londone gegužės 17 
d. Darbieciy iniciatyva'sušauktus, jis gaus diskutuoti to projektuoja
mo "penktojo interAaoictn&lb'' principus, kurie, atrodo,' b jis iš aug y is 
brity darbiežiu idėjiniu pagrįndy. iš. paliai’dy. pareiskimy, bei informs- ' 
cij.y gauname įspūdy, kad. šiai turėty būti aiškiai vakarieti-' 
n i s socillistinis. sąjūdis , . atneį^; j ėgoš momentą bei klasiy kovos ; 
pr&dę ir tuo būdu prieįnumas ir tiems demokratiniams sąjūdžiams,. kttrie 
marksizmą atmeta ' ' ............* ............... 

.įnįamš syjūdžlaras ,. tatriŠe 
kaip ■■ įiVtatūrįniy tendehcij i/doktriną;

... - Be abejo,
ijacionalas gimty

būtu jiai-vy nsėriyti, ka<" tasai naujas socialisty inter- ' 
be'Skaugnoj, N.etenka abejoti, kad ,.d i .d z i a. u ą...ios ' 

^opozicijos ' j. i s ■. s,-u s i 1. a-.u 3t s/iį -i k o m-i n t-! e r - 
."d,, kurio tautinės filijosAnelūkuriuo'damo's apšaukė ’jį brity imperia- 

: lizmp įrankiu.„Atskirą.,krą|-iy kompartijoms.,Maskvos yra įsakyta yai- 
'dinti patriotiški aus ly. ir nacionalistiški aus. iy sąjudži-y vaidmenį.

■ "Leiskite man pasakyti .jums, kalbėjo "Grotewo jai poniai’ lapouis, 
kad ;. n a u j c j i (raudonoji.i .) Vok i e f i. j. a -džiaugsmingai 
pasirašys taikos sutartis su p,asaulio,.tautomis. Bet. n- i c k a < , 
n i. ė k a d mes neto- e..." busim, p a' j u n g t -i n ‘au j ą m" • 
V e r -s- a 1 i u i!" '

Sunku būty suderinti šį išdidy scvieįy^lobojamo vokieciy poli
tike pareiškimy su prahcuzy Komunisty pozicija, kurie aistringai sau- . 
kia garantuoti Bruncūzi'jcš -saugumai, atskiriant nio. Vokietijos H>į»o. 
kraštą-, jeigu, nenuvoktume, kad tai tik įmantri kominternc taktika. B.a-r. ■ ■■ 
oionalis tinė. pozicija turi laimėti patriotiniy masiy simpatijas komy- ' v 
nistans Prancūzijoje ir raudoniesiems vienyoininkams Vokietijoje. Ko
munistams tuodu kraštu karty apvaldžius , naujosios "broliškos respub-. • 
likos" .veikiai rėsty budy/'sus įkalbėti" , kaip nūdien "darniai susikal— • 
ba" dėl sieny bierutinė Lenkija su tarybine Ukraina.

Bet žymi dalis Va.k.Buropos proletarini y masiy. ty užkulisiy ne
mato, ir todėl reikia skaitytis • su'eventualumu, kad internacionaly dvi
kovės finale tam tikra kontinento socialiatiniu masiy dalis ir profe
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sinių sųjnzrrgų~di'd‘žiumn<Iil^i7Ši7ikirdC>r^^ ir pasriaakys už reto -
liucinį, aut ori t etinį, socializing, siekiantį oroletariato diktatūros 
sovietiniu pavyzdžiu. Kita socialistų dalis , atmetusi senuosius piie- 

tarua, turės apsispręsti už programos reformų v i - 
s. uo.ti'nių'jų etinių bei moraliniu, p r i n - 
c i p į 'p ag r iAn dais ir žengti į plačių socialinę demokratijų. 
Tos raidos apybraižos' Vakaruose jau ryškėja.

Su tuo naujuoju socializmu galėtų būti įmanomas visų, nuoširdžių 
demokratų sugyvenimas ir lojalus politinis bendradarbiavimas.

LIETUVOS BYLOS KRONIKA.

Paskutinis mėnuo galėjo Lietuves klausimu pajudinti dviem atve
jais - Paskutinėje Tautų S-gos sesijoje ir Paryžiaus konferencijoje. 
Tautų S-gos baigiamojoj' sesijoj- dalyvauti pastangas dėjo Lie
tuvos atst. Turauskas, Latvijos Feldmanis ir Estijos Selteris. Bet jie 
nebuvo įleisti. Jų nepalaikė nei Prancūzijos nei Anglijos atstovas, 
rasdami, kad momentas nepatogus. Baltijos atstovams buvo pasiūlytos 
vietos diplomatinėje tribūnoje. Jie įteikė sesijos pirmininkui norvegui 
Hambro atitinkamus notas dėl turto, įnešto į Tautų S-gų., Dar prieš po— " 
sėdžius sovietiškosios Baltijos respublikų vyriausybės buvo atsiuntu- 
sios telegramas, rezervuodamos savo kraštų teises į T,S. turtų ir pa
likimų. Tos telegramos nebuvo, kaip įprasta, išdalytos, ir nebuvo kreip
ta į jas dėmesio. Bet balandžio 13 d. svarstant T.S. palaikų skirstymų 
prancūzas pasiūlė pritraukti ir Sov.o-gų dalyvauti derybose. Pasiūly
mas buvo svarstomas kelias dienas. Tačiau pasiūlymas, remiamas lenko,., 
cekoslovoko, jugoslavo, suomio, atmestas. Pasitenkinta komplimentais 
SvS-gai (kuri 1939 m. buvo iš T.S. pasalinta) už jos pastangas dėl ■ 
žmonijos laisvės. Lietuvos '’elegatas ta proga įteikė delegacijų pirmi— : 
ninkams ir kai kuriems žurnalistams "Lithuanian Bulletin" su instruk
cija ir kitais dokumentais, kuriais parodyta, kiek 3,S-ga "nusipelnė" 
Lietuves žmonių laisvei. Ners T.S. marinimo akte Lietuva negavo daįr- 
vauti, bet ji"padarė, kas buVo galima: dokumentavo Lietuves teises, , 
priminė diplomatiniam ir spaudos ratui Lietuvos teisinę ir faktinę ;- 

padėtį. v ■
Keturių konferencijoje. Šveicarijos (Basler Nachrichten), Dani

jos ir kt. spaudoj paskelbta buvo žinia: keturių konferencijoj S.S-ga ' A 
mėginsianti išgauti Baltijos respublikų įjungimo pripažinimų, uz tai w 
S.S. nusileisiant! Italijos klausimu; anglai sutiksiu, su tuo. Amerikoj 
toks pripažinimas rasiųs didesnių kliūčių, nes visuomenė'tam priešinga. 
Aišku, kad toji žinia yra iš sovietinių šaltinių, kaip ir apie naujus 
metus paleistoji. ! j : -a ■

Gegužės 2 d. konservatorių Continental Daily Mail laiškų redak
tai 'jai skyriuje keturių konferencijos proga reoligucjaina .į anų galimo ‘ ■ 
pripažinimo informacijų: "Laisvės ir teisingumo myl^ojai susirūpinę 
laukia užs.reik. ministerių konferencijos Paryžiuje išdavų. - Baltijos 
klausimas bus svarstomas, ir bus stebimasi, jei demokratijos bus lin
kusios pripažinti Baltijos valstybių "savaheriškų sujungę" su Rusija. 
- Baltijos valstybės 1940 m. buvo prievarta okupuotos. -Rusai grei
čiausiai eis kompromisan Italijos klausimu, jei Baltijos valstybės bus 
pripažintos sovietams. Tačiau ar yra reikalo paaukoti Baltijos valsty
bes siekiant sutarimo dėl italij os?A.arfci mažosios valstybės nebeturi 
teisės nepriklausomybei? - įcusai šičia nesustos.anartų gavę Baltijos 
valstybes, jie sieks tolesnių "laisvų sęjungų", šiuo metu šfi Persiu . 
-Kas atsitiko su Atlanto charta - ar^ji tėra popiergalis?" maža yra. 
pagrindo tikėti, kad mūsų klausimas iškiltų, jei bus svarstomi tik Ita
lijos, Jugoslavijos, Bulgarijos, Rumunijos, Suomijos taikos sutarčių *' :
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reikalai. Mūsiškiai reikalai turėtu iškilti sykiu su Lenkijos ir Vokie
tijos bylos^s-rendimu. Byrnes, tiesa, pareiškė noro visas problemas' ■' 
Paryžiuje išspręsti. Bet ligšiolinė svarstymu eiga rodo įklimpus pasi
tarimą'j ai pačiuose pirmuose klausimuose, tad juo labiau reikia^ abejo
ti, kad mūsą reikalas gal^s būti pajudintas. Atsargume dėliai iš musą 
atitinkamą i.rganą viskas padaryta, ir tam atvejui, jeigu musiji klausi
mas iškiltą,

■. ■ Protestu Chart Jo.kaį.bc's. Amerikoje, kiek joje palie
tė Baltijos 'kraštus/ pasiuntė Amerikos lietuviu Taryba. Protestuoja 
prieš Churonillio pareiškimą, kad Baltijos kraštai ausijai perėjo kaip 
atlyginimas ■ už j-cs karo įnašą'. Tokie svetimais-kraštais atlyginimas, 
sakenati protest ė,- '--įkerta tikėjimą b.zitą dekliaracij orais, ir siūlo 
Churihįlliui pai .nkia proga savo pareiškimus atšaukti. Pareiškimu įS'-■ ■ 
siuntėt:±r 'By.ncėėj' teiraujasi, ar jis pritaria Oh. pareiškimui, prašo 
pakaijtoti-uiž. n-ujc ./oiirikos vyriausybei nusistatymą Baltijos valsty- 
bią-i^zjvilyfj-i’l-iv i. L n i u a — n e c ė r a daugiau e u r o - 
pin ■ii•'•j. p 1 c m. a i i j O s p r o b 1 e'm a Tokia antr.aš-te

tr"BcnoV kovo 20 d. praneša žinią is Varšuvos, kad 200,000 len
ką-, ■kūyie’įyVenė' Vilniuje ir jo apylinkėse, laisvu noru išsikelia i^ 
naująją•’Lanki ja.,' t'iy., į prijungtas prie-Lenkijos vakarą sritis, iš 
kurią iškrrtstotu .Tabar vokiečiai. Tos žinios proga laikraštis prime
na Lietuvos-Lenki jos santykius del. Vilniaus, primena^ kad Vilnius -da
bar yra sovietinėj Lietuvos respublimes sostinė- ir išveda: -'Laisvas 
Vilniaus--į <siką''į‘š keli avimas .tokiu būd u gali reikšti nieko pasaulinės ■ 
istorijos ėpiz: įp '.galy.” Vargiai šiuo .badu bus toj i .problema baigta, 
Iškeliauti įš Li.cfuvoa dabar nori .ir nekėnkai. Bet yra taip .pat žinią,' 
kad kenksi •tas'i-tikr» centrą. duota instrukciją stengtis- i Vilniaus sri- ■ 
tį grįžti, ■li-'-ki-tpė puaėa į .Vilnių pi-ig5.bsn.ta_ dešimtys Pūkštančią tu- ••' 
są, Po svarbią' y'ašauliniu įvykiu vėl iškils' :-repatriacijos'" klausimas 
- repat’riaįi.iiyj'. ■ .į'-.Vilnią ir is Vilniaus---.Tačiau reikia :-pripązi-nti j • 
kad Vilnius -ii-^lygomis vis labiau-susįgyyoąš .s,u_.Lietuvos kūnu.

' Pelitinė.^' a'i-čijį£4_Ž-4^X2Aai.s.'I,i8i politinę’lietuvišką ak-' 
ciją.-^ai-ątaą’£?7iamo‘forcie varė Lietuvoj ūtilęsyVLIK ir jos^dele-gatū- 

•ra, šalia ■'Li-etuv.os pasiuiitinią. -Amerikoje j ą iš plži o j,.c.-ypačiai 'pasku- 
tiniajslOUikais ’Amerikct Lietuviu Taryba ir Amerikos lietuviu Misija. '. 
Pirmoj ij.'apa&iė liitalikus . šncialistus (mūsiškiai'sį)c;,d'ęm.).'ir sanylę-V v 
riečiuė'(mūsi&’-cLti'i 'iiaud:u-irikai) , antro ji ■ • ■tautininką gk,upes . Pirmo- ,. 
sies silpnybė: -ii'etuvlški visuomenė užnugary j e. ant zbšį.;Op.', -■■ .kę-į-ertas 
energingu vyru ir bę to pinigingą. L.aug :ehergi-'j&ėr-ėj,b'tarpusav-i-o try-' ■■ 
nimuiši ,7'0 jpMt-kngbš s'ūs'i. arti, ir-susi juirgti nedavė, vaišią i. .Bųvo^ ., . 
tvirtinam-a-;.- kas- įt_S nesutarimo žymiai prieid-ėią sayo’poleraįka iš 
vienos-pušia ffūlj’is Smetona, iš antros I)z'.'P..urigvitįE',. .:ūąuta žinią., 
kad piręasįę 'isf ilM. roįkalą tvarkmyo pasitrėūkę'š.- J ei',nesutarimas bu- •: 
vo tik šstiJniiiėš.jūšgttįdog . tai dabar turėtą būti i'sagyi?u. susitarti, 
o susitarimas labai -i oi kalingas.-/ a - ■-

• ; Pietą Amerikoj: šalia pasį'untiniegraužinio energingai veikia - 
Lietuvai’yi;"’" i Jis išleido eilę p r op ag and irią raštą i-r-' '
įsisme--'k ■-. į sp -.-^ą' su lietuviškais klaus juais Centrą sudaro kat'a—■ 

lik:- skoj >ir iaitižk-oš- organizacij pa, Socialistinės neįeina,, nes jos 
nenorinčios '.kištis į bolitiką, o is tikrąju jose reiškiasi komunistą 
įtaka. v" A

Stiprinant tuos akcijos židinius ar naujus organizuojant.arti
miausioje ateityje turės būti išspręstas svarbus uždavinys - išsiaisS- 
kinti dėl šięi akcijai vadovaujančios vieningos politinės viršūnės, 
į kuris atsirar.Sa ne vienas pretendentas kai kas mėginęs prisistaty
ti ir aliantams, tik neradęs reikalo "prisistatyti1-' tiems lietuvią 
organams, kurie visą akciją iakiiskai kelia -?n.. savo pečiu.
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Lietuvoj gyvehtojy^žymiai sumažėję. į Vilniy ir Kauny atgabentus 
rusus žmonės vadina "kiniškais lietuviais". Vilniuj jy esy apie 70- 
80.Č00, Kaune - apie 30.000.-Lietuvos kainas (dėl partizanę) tuo tarpu 
nu-’c.kolonistu laisvas. Rytprūsiuose - Tilžės, Karaliaučiaus, rajonuose■ ■
- dažnai matyti prie ūkiy lentos: " chozu.ajstvo tov. Pavlova" ar kito 
kokio pariš aus. Latvijoj taip pat daugiau rūsy kolonisty, mat, uz SS le- 
gion.y keršija. Lenkai iš Vilniaus gabenami j. Lenkijy. Žydę. Kaune skai
toma 4—5.000, Vilniuj - 16-18.000, provincijoj - nėra. Iš:Estijos, Lat
vijos, Lietuvos ir Rusijos žydai bėga į. Lenkiją ir toliau. Be kolcnįs- 
ty,'i Lietuvę atvyksta labai daug nuo Leningrado, Vitebsko, Kalugos, 
0-rlp . j.ąunuėliy, motery elgetauti. Lietuva jiems mažoji Amerika. Lietu-, 
vos kainas maitinasi savo produktais. Ūkis iki 5 ha ariamos žemės uz 
kiekvieną ha turi duoti pyliavos 50 kg j avy, nuo 5-10 ha ariamos žemės .
- 60 kg už,ha, nuo 10-15 ha - 70 kg javy ir t.t. Nuo karvės reikiaAduo- 
ti .16.0 lt r. pieno, be to, reikia duoti mėsos, kiaušiniy, vilny, pasary^ 
Pyliavos neišpylus gresia ūkio praradimas ir galėjimas. Ira neapsėty 
ploty. Trūksta arkliy ir darbininkę. fra atsitikimy, kad ūkininkas tie- 
ta tiki ir-vyksta i miesty kuo verstis, miestus maitinasi iš korteliy.
1- OS rūž'ięs korteles gauna Komisarai ir kiti aukštieji pareigūnai. Mė- W
nėšiui’ 10 kg mėsos, 4 kg tauky, 2 kg cukraus, be to, atskiri leidimai . 
gėralams, rūkalams, manufaktūrai ir avalynei. 11-os rūšies korteles 
gauna: universitety rektoriai, prorektoriai, dekanai, profesoriai, I 
eilės artistai, menininkai. Mėnesiui: 6 kg mėsos, 2 kg tauky, 1 kg 
cukraus, taip pat leidimui gėralams, rūkalams, aprangai ir apavui. 
Il’įtįSr rūšies korteles gauna: studentai, darbininkai, tarnautojai. Mė-... 
nėšiui: 1,8 kg mėsos, ar sovietinės žuvies, 0,4 kg tauky,^0,4 kg cuk-; 
raus, 100 št. papirosy ir dienai <?00 gr duonos su priemaišom. IVi-os .' * 
rūšips korteles gauna nedirbantieji (šeimininkės, seniai, vaikai). M4- 
nasiuiir 1 kg mėsos, 0,2 kgAcukraus, 0,2 kg tauky, ir dienai 0,3 kg 
duonos. III-os ir IV-os rūšies korteliy maisto maža,A0 juodojoj rinkoj-., 
brangu-, ir žmonės pinigy neturi. Apyvartoj pinigy maža. Markės reilėjO' . 
nunešti į. bankus, o už jas nieko negauta. Beakai paskoly neduoda. Tik. ■ 
pravažiuojy soviety kariai stengiasi visko pirktis ir tuo būdu palei-:. ■ 
džia apyvarton pinigo. :

■ Prekyba nacionalizuota. Tik smulki maisto prekyba laista ir 
privatinė. "Talkuckėse" galima visko gauti, tik labai brangu. 1 kg 
sviesto - 140-160 rb., 1 kg lašiniy - 100-120 rb., .1 kg desrbs - 70-120W 
rb., 1 kg cukraus - 90 rb., 1 kg duonos - 15 rb. 0 vidutinė mėnesinė 
alga 300—500 rb. šalia "talkužkiy" resgūtlilpyėostinėse veikia reprezen
tacinės krautuvės. Jose kainos dar aukštesnės, kaip "talkuckėj".

Lietuvos pramonė merdi. IŠ stambesniu įmoniy veikia tik Panevėžio 
cukraus fabrikas, Kauno Audiniai, Ragutis, Stumbras, Vilniuj - Tauras, . 
oapi'rcsy fabrikas. Trūksta inžinieriy ir kity specialisty bei kvalifi- 
kuoty darbininky. Aukštosiose Lietuves mokyklose (Vilniaus_ir Kauno 
uni-se, Pedagoginiam In-te, Meno ak-oj, kunigy S em-joj , 2.Ūkio Ak-joj, , 
Kauno, ir Vilniaus konservatorijose) mokosi per 5.000 studenty. Mergai- ' 
ciy .65 vyry - 35 Nelietuviy - 5 Universitetuose auklėjimo 
reikalams prorektoriai rusai. Vilniaus universitete toks politrukas . . .' 
yra Malkovas. Jis kas 3-4 dienos šaukia profesuriy susirinkimus ir pc ' ■
2- 3 valandos aiškina jiems, Kad jie nedėkingi, kad gauna geras maisto, 
korteles, bet vistiek pasyvūs, neprisideda prie socialistinės staty-. 
bos., Universitetuose mokslas nemokamas. Visi studentai gauna stipendi
jas j I ir II kurso - 160 rb. mėnesiui, vyrasniyjy kuršy - 185 rb.AEiėn< 
Balis, studenty gyvena bendradbuciuose, bet apie 60 gyvena privačiai, 
žiemy dažnai be kuro, be elektros,prie ktiptilkos" (savo darbo be
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j stiklo lempelė). Dės-tomoji kalba, aini vorsit etuose lietuviu. Visiems 
studentams privalomi dalykai: marksizmo-leninizmo pagrindai-(4 vai.

j s«vaitėj), tėvynės karas, rūsy kalbu, karinis:.- parengimas. Solidarumas 
studentuose didelis.

Religinis gyvenimas gyvas. Moksleiviams tikyba ddstomą bažny
čiose. Pamaldos lankomos labai gausiai. Vilniaus šv.Jono bažnyčioje 
iš tradicijos giedamas Lietuvos himnas.

Lietuvos politini gyvenimu tvarko NKVD, NKGB ir pasienio NKVD.
Jy eilėse rusai, žydai. Lietuviy maža. Suėmimo, tardymo, kankinimo 
metodai toki pat, kaip 1940—41 metais. Naujas kankinimo būdas: suimta
sis užrakinamas tam tikroj dėžėj, kurios didumas toks, kad negalima 
nei atsisdst, nei į šalis juddti, .-o reikia stovėti truputi sulenktom 

, kojom. Taip laiko nuo keliolikos valendy, iki keliy pary. J?er antryjy 
‘‘■5% . okupacijy bolševikai jau yra d.eportavp y Suomiy autonomine sritį ne- 
,s ' toli Archangelsko (daugiausia i Varkutos miesty) apie-70.000. lietuū y.

. .. .Deportuotieji Saukiasi pagalbos. . ..
•r' • "Teta Badiunįenė (nuo badas) žiauriai persekioja" , . -^rašoma

vieno tremtinio laiške. "Saulutė tik kelety valandy kį pary šviečia 
(,iigpS naktys) .- Žiema prasidėjo spaliy mėn. irstęsis iki birželio mėn. 
pabaigos." Jiems siuntiniy galima slysti tik iš Maskvos, o.ji nepigiai 
pasiekiama. . v,

Lietuvon atėjus raudonoji^armija elgėsi švelniau'kaip..Vokietijcj• 
.-. . atėmė laikrodžius, žiedus, dviračius. Paskelbus^ 19 06-26 m. gimusiy
:hopiliząoiį.y, daugumas oaliestyjy patraukė į miškus. Sugautuosius ru- 
:sai veždavo į Rusijy apmokyti ir po trumpo apmokymo slysdavo. į iron—

ty. Yra 16-toji lietuviškoji divi^įyja. Jai stovint ties Šiauliais kai- 
bėjo, kad vadus gen. karvelis. Vėliau j ai. vadovavo geri. Ųrbšūs. Gan.

‘ . Vitkauskas dėsto Maskvos karo mokykloj; atvažiuoja į *-auny. Lietuvis- 
\. į'. kos r divizijos eiliniai - lietuviai, karininkai - rusai. Dabar lietu— 

višky daliniy yra Rytprūsiuose, Latvijoj, ausijoj. Dabartiniai Taryby
. Lietuvos did-y riai - Įeit. Bernotėnas irApartizanė Marija ;Melnikaitė, 

ties Zaraais besitraukiančiy vokieoiy "sušaudyta. Populiariausia dabar 
.. . . Lietuvoj dainelė yra:

Palinko liepa šalia. kelio,: . • n.j---
Pravirko motina sena,. ... ■' -i"1:' '

• • ' Sūnel, tėvynė tave šaukia!
i;-;’. Ir vėl laisva bus Lietuva... ■

Paskutinėmis žiniomis kovo mėn. prasidėj ps . Lietuvoj e’ masinis 
vežimas, platesnio masto nei 1941 m. - . h . >•<

. DP-NAUJI-PNOS . ;"■■■

' WW) speciali komisija svarsto DP reikalus. Ligšiol jiemįs> pa- 
i.lankty pozicijy energingai gynė vakary' demokratijos nuo Sov.ū—,g.o s 

ir j'Os satelity drastišky pasikėsinimy; prievarta gražinti,r nut.rauk- 
, • ti UNRRA globy, įvesti suinteresuotos valstybės prieziury.^Paskutintu 

nutarimu tegryzinami DP į Olandijy, Danijp, Belgijy, i’rancuzijy, Grai- 
ktjy4 Čekoslcvakijy, bet negryžinami į aiškiai sovietines valstybes. 
Gegužės pabaigoj laukiama sprendimo, kuriuo.- galutinai bus baigtas 

.. gryžinimo klausimas, ir paskui bus svarstoma tik, kas daryti su-liku
siais negryžintinais.

Kituose kontinentuose masinis tkurdinimas vargiai bus įmanomas. 
Atskiros valstybės priimti gali-'l^&ai ribotai. Gražiy pareiškimy buvo 
padaryta Brazilijos , Australijos atstcvy, bet praktiškai jais nepasi
naudos. Brazilijos 60.000 viety jau paskirstytu įvairioms tautybėms;

■ tarp jy gali-emigruoti ir vokiačiy trejetas tūkstanaLy, bet baltėms
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vtetos'"n.eskirta^_jiuuia.do j priduaiarix—žemės ūkio darbi nd n kai , b at j; emig
rantai .suskirstomi tri.-mis grupėmis: pagaicLauįami - anglai., prancūzai, 
belgai, nepageidaujami - slavai, baltai, neĮsileidžiami - balkaniežiai. 
Australija mielai priima vaikus - be tėvą, kad galėt; jau su pirmąja 
karta išauginti australus. Emigracija Į J .A.V. teĮmanoma tik indivudua- 

jli, daugiausia skirto kontingente ribose, šalia kontingento teganoma 
tiems, kurie bus kviečiami tam tikr; Įstaigą jau jiems skirtiems dar
bams .

Įvažiuojančius stipriai tikrina, ar jie nėra naciai, lygiai ar 
nėra komunistai. Paskutiniu laiku daugiau žiūrima "efidevit;", išduoti; 
organizaciją, ne privačiu asmenį;. Rūpintis efidevitais ir kitaip tar- 
?Sninknuti imasi kataliką misijos . Įstaiga HSchste,. o taiplpat som.dem. 

em sudaryta organizacija. * ■♦’
UN? valstybė? Vyriausioji UliiutA' os vadovybė Vokietijoje 'yra su- 

.si,domėjusi planu pairti Vokietijos plotai pareinėje prie Belgijos, Olan
dijos, Luksembųrgo, tenai liekantiems tremtiniams sudaryti savotiška 
valstybę UNO priex žinioje. Gandai, kad ŪNRRA globę tuojau nutrauksian
ti - nepasitvirtino.

Darbo1 problema visu platumu neišspręsta. Sprendžiama individua
liai'- atskirpse vietose,WU.rzbu.rge 170 lietuvi; vyr; Įstojo Į amerikie
čiu suorganizuotą svetimšali; policijos tarnybą. Pažymėtina betgi, kad 
dažnai lietuviai atsisakinėja dirbti, jeigu įsiems ir parūpinamas pri
imtinas."darbas. ’

Laikraščių, likimas komolikuojasi. ŪNRRA amerikieči; zonoje su
galvojo visus ligšiolinius laikraščius likviduoti i-r leisti tik po vie
ną kiekvienai tautybei. "Aidai" jau faktiškai buvo oriversĮi sustoti. 
Ar planai bus įvykdyti, tuo tarpu nepaaiškėjo. ' ■ ,r-

Baltu sąrašai iš Reutlingero-Pfullihgėno UNRRA'os išduoti so- 
vietamSL Sovietai rodė aktyvumo ir Jiavensburge reikalaudami išduoti 
eilę žmoni;..J; reikalavimas nebuvo patenkintas. Apskritai soviet; ka
rininkai rodo, aktyvumo prancūzą zonoj', stengdamiesi laimėti Vietinius ■ 
pareigūnus karinėje valdžioje ar saugume. Tąm negailima “vodkos" nei 
kitą gėrybi;.: ,' .;

Žyd; siautė j imas prieš lietuvius apie iitacheną nesiliauja. Vasa
rio 5 d. is Lands huto atvykusį .į ■ iliinoKėną .Laikūną žydai suėmė ir užda
rė Į kalėjimą.. Kovo 8 d. smarkiai Sumušė,..vet.er.;' gydytoją Juozą Vaivadą 
ir perdavė J.A.V. policijai, kuri jį uždarė Į.Dach’aU koncentracijos la
gerį. Ten sėdi jau nemaža lietuvi;. Tuo,tarpu žinomos 8 pavardės: Juška 

. Bronius, Valcinkas Pranas , S.tumbęnskis.igoris , Va vada Juozas, Kazdai- 
tie Domas, Jaruševičius Pranas- ir. -D.įmcŠ avi cius Vytautas. Kovo 16 d.
iš Linzio atvykę Į Fūncheną buvo sumušti ir atiduoti J.A.V. saugumui, ( 
po paros juos paleido. Prieš tuos banditinius; veiksmas yra padaryta 
tam tikrą, pareiškimą. . ' ,x

BALF'o pirmininkas, patikrinęs savo Įgaliotini; veiki; Svedij c— 
je, rado reikalą juos atleisti ir paskirti Dr. A.Stark; (kaoetininką) • 
Senieji Įgaliotiniai (Šeinius, Žilinskas) naujam Įgaliotiniui atsisakė 
perduoti turtą ir bylas. (Gavo laiku p.šeini aus vieton Lietuvos pasiun
tiniu.- Švedijoj paskyrus kitą, jis archyvą sudegino). Šveicarijoje . 
iš ’.BALF’o Įgaliotinio pareigą pasitraukė E.Turauskas. Intrigos nuėjo 
taip toli, kad p.Šaulys dėjo pastangas, jei netekt; BALP*o igaSiotinįu 
virsti jo kandidatui, tas pareigas perduoti °veicarijos Caritas atsto
vui šveicarui. Tame tarpusavio trji..imesi p.Šaulys ėmė šauktis net sve
timos administracijos intervencijos. Reikia manyti, kad p.Šailys virto 
tik užkulisini; veiksni; Įrankiu. Bet taip pat reikia stebėtis, iki 
kokio susmulkėjime, prieina tie aukštieji žmonės, iš kuri; mes laukiame 
aukštesnės, misijos.

C . & Y V 0 : J I.- . , M I N T . .1 S
Dėl valstybės sąrangos. Ruošiantis savo valstybės gyvenimui...
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praverpia sekti valstybinio susitvarkymo raįdą, kurį yra dabar labai 
gyva eilėj Europos'V&Išly'i’ią. Italijoj"-!: ar pasirinkti respubliką ar pa
silikti monarchjją, Graikijoj - tas pat, Nėra miręs tas klausimas nė 
Belgijoj, kitose valstybėse, jau seniai apsisprendusiose už respubliką, 
kyla respublikos formą klausimai'. Ypačiai jie ryškūs Prancūzijoj: ar 
sustiprinti vyriausybės ar parl amento' galįa, ar tEnkintia vienais rū
mais ar reikia dveją. pažymėtina, m.d socialistą ir komunistą sparnas 
stojo už vienus rūmus, už par U, u,, tinę valužią, o aiiū? suėjo į konfliktą 
su komunistais ir sooialįstaus i-.aip tįt gindami prezidento galia, an
truosius rūmus, įstatymu konstitucingumo kontrolę. Tęsdami savo anketą 
siūlome apsvarstyti panašius' klausimus ir lietuviškajam reikalui:

1) ar mūsą kraštui labiau tiktą šeiminio režimas su stipria seimo įtaka 
vyriausybei, ar prezidentinis režimas, mažiau priklausomas nue seimo 
.su stipria vykdomąja valdžia?

2) Ar įstatymais leisti užtenka vieno seimo, ar šalia jo būtą reikūin- 
gi ir antrieji rūmai, (sonatas ar profesiją rūmai)?

3) - Ar sęimą rinkti: sąrašais ar asmenimis?

U T I N. I .A I HORIZONTAI

Mirties taškas - ar posūkis?
Mir:-: 7 įę;____ _Paryžiaus konferencija pavojingai:

pakibo. Generalinis bandymas užbaigti chaotinę pokario padėtį iruz'- 
fiksuoti taiką sutartimis užkliuvo, lyg tyšia, veik diena dienon po 
metą nuo europinio karo pabaigos,. . ■ .

' Keturią konferencijos krizė gera bent tuo, kad ji išaiškina pa
grindinius- dabartinės tarptautinės padėties elementus. Užsicnią reika
lu ministerial joje buvo tartum mokiniai,■ turėję prieš pasaulio audito
riją įrodyti iš anksto žinomą teoremą. Toji teorema - mums ji sėdai ■ 
aksioma - buvo; Vakarinią *en>okratJją ir Sovietą S-gos interesai ne-' 
suderinami ir siekimai nesu+urikomi. Konferencininkai laužosi, neišdrįs, 
darni ištarti baigiamosios formulės: kas ir reikėjo įrodyti.

J.A.V. užšienią reikalą ministeris Byrnes su savim į Paryžią at-^...- 
sivežė ištisą visuotinio Europos patvarkymo programą,„Toji programa 
pagrindiniais bruožais buvo parengta pagal Amerikos išpazįsĖr.uip tarė-. ■ 
tautinio bendradarbiavimo principus, itsaliai jis iš anksto turėjo skai
tytis su sovietą veržlumo pasireiškimu ir su? visiškai suprantama to 
veržlumo tiesiogiai paliečiamą britą reakcija. Bet kaip prielaidą pa
ėmęs visą keturią konferencijos.dalyvią gerą valią, jie galėjo tikėtis 
bent minimalaus savo programos pasisekimo.

■Byrnes konstrukcija buvo šitokia. - Ko greičiausiai baigti buvu
sią priešo kraštą k a r i n ę ..okupaciją, atitraukti iš ją kariuoipenę 
ir vietoj to įvesti ilgalaikę sąjungininką politinę kontrolę. 
Okupacijos panaikinimas buvusius, priešo kraštus turi, be kitko, psi-^ 
chologiškai įvesti į taikos meto, vėžes, kariupmen’ės atitraukimas — iš
sklaidyti pažią sąjungininką tarpusavio įtarimus ir nepasitikėjimą, « 
išmintingos ir nugalėtiesiems pakeliamos taikos sąlygos - įgalinti ūki
nį tą kraštą atsigavima, tą pirminę žmoniškos ' tai kos sąlygą.

■Byrnes nebuvo is anksto nusistatęs atmesti sovietą norą išeiti' 
į Viduržemio jūrą suderintą interesą rėmuose.' Bet užtat jis nebuvo lin
kęs atsisakyti ir nuo bandymo vėl atid'aryti duris 
politinei ir ūkinei Vakarinią demokra
tiją įtakai į R y t ą, V i d u r i o. £ u r o p^o s ir 
Balk a'n ą valstybe s, Esančias už "geležinės uždangos".
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Vaduodamasis Šia daugiau ar magiau idealine kacepcija, Byrnes 
paskelbė savo^ pro j ektę dėl Vokietijos nusiginklavimo kontrolės, iškėlė 
planę ko greičiausiai panaikinti okupaciją Austrijoje, atkakliai pa
sipriešino soviet} užsimojimui išspausti iŠ Italijos neįsivaizduojamai 
300 mil. doleriu reparaciją sumę., pasiūlė, kad Dunojum būt} leista 
laisvai plaukioti vis} suinteresuotu valstybių, laivams, pareikalavo, 
kad iš Bulgarijos sovietai atitraukti}, savo kariuomenę. Gal Amerikos 
užs. reik, minis tori o iniciatyva tęja pačia dvasia būt} pasireiškusi it 
mums artimesnėj Ryti} Europos srity, jeigu būti} buvęs pradėtas svarsty
ti Vokietijos klausimas. Bet Konferencija jau mirtinai įklimpo bediš- 
kutuodama taikos sutartį su -Italija, 

ė- ' ■
Prieš Byrnes nedalomos taikos, tarptautinio bendradarbiavimo ir 

Įf suderinti} iįtereS} politikę Molotovas pa s t a t ė dog
matinę, bekompromisę "Soviet}. S jungos 
saugumo" koncepciję. Nė pėdos užimtę. sricii}^ nė gramo dk 

’ laimėto grobio, nė Šešėlio pasitikėjimo. Dėl pasitraukimo is Austrijos " 
Molotovas nesikalbėjo net motyvi} nepateikdamas. Jis nesutiko su Byrnes 
siūlomę j a Dunojaus laivininkystės laisve. Jis atmetė reikalavimu ati— . 
traukti kariuomenę iš Bulgarijos, - raudonoji armija turinti užtikrinti 
sovietams gyvybini} Dunojaus pozicij} saugumę,

Saugum-ę - prieš kę? Savo, švelniai tariant, nepasitikėjimo M'o- . 
lotovas nebandė net maskuoti; jisai gi Bevinui gegužės 6 d.'tiesiai į"’..: . 
akis žėrė "tradicinės brit} imperializmo politikos" priekaištę. "Dau
gumoj atsitikiu?}, rašė "Daily Mail" korespondentas, Molotovo obstruk
cija buvo tokia, kad reikėjo stipriai suabejoti -jo gera valia ..; Su . . 
pasigailėjimu ir siaubu teko stebėti, kę jis'darė; atrodė,' kad jis- 
stengėsi surasti vis naujįt bud} pasidaryti nekenčiamas... Soviet} Są— . .. 
junga nebesitenkina būdama didžiausia galybė Buropoje; ji gala n—■>.. . ■ 
da savo ofenzy.v.inius gi ‘n k 1 ,u s

Balkan} klausimais sovietai 'laikėsi kietos- . d e-f e n z y - 
vos, su Jiems įprastu beatodairumu konsoliduodami ten ..politines ir . 
ūkines savo pozicijas. Komūni.stinis R.ū-m ū n i j o s premjeras Gro
za, dėl brit} ir amerikieti} užsispyrimo tūrėjęs įsileisti du opoziisi- a 
jos minis terius , nuo gruodžio mėn. , iš vis o/ne bešauki a kabineto posėd- " 
zi} ir krašto reikalus tvarko. pasit,aręs' su soviet} komisaru., Ve n g - 
r i j o j e komunistai, rinkimuose/-gavę niekingę mažumę'., Vorošilovo ■ 
prieglobsty baigia užimti visas raktines vyriausybės, pozicijasirB u 1-i 
g a r i j o s nebuvo nė bandyta demokratiškai .nugrimupii. Paryžiuje ...../ 
Molotovas davė Byrnes aiškiai suprasti, kad į visas .tas Soviet} rega
lijas nėra ko nosies kišti. Bet sovietams ir to maža. Paryžiuj e M o - 
1 o t o v a s s u r e n g ė n .ę" a įt T- a i d, z i ę o f . ė’ n z y v ę ' ' 
prieš brit} pozicijas Vidurženjio. Jūroje, kategoriškai palaikydamas 
jugoslav} pretenzijas į Triestę/ir Venecijos Džiulijos sritį net ligi: 
už 1914 m. Italijos sienos ., Paryžiaus konfepencijajdar 'kartę patvirti
no tai, kę amerikietis Walter Lippmaiinas konstptavp dar prieš jos 
krizės zenitę: "kiekvienas mato, nes įrodymai aiškūs, kad ;:j a i r u
sai nesitrauks, taijie žygiuos pirmyn. 
Niekas netiki, o mažiausiai tiki patys rusai, kad politinės sienos 
tarp j} ir brit} galėt} būti stabilizuotos ten, kur jos dabar yra."

Keturi} konferencijai įklimpęs mirties taške, "New Voark Times" 
šiaip for. alavo ginčuose su Molotovu VešSngtono diplomat} įgytę paty
rimu; . .

”1) Sovietai naudoja savo ūkinę, politinę ir karinę.galybę remti.ko
munistiniam elementui vėsoje Europoje.
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S'^ Sovietai neketina atitraukti savo armijų iš rytų Europos, Vokieti-?. ■ ,
jos ir Austrijos, nes jie jaučia neteksią kontrolės tosesritys.e, .... - 
0 kontrolės netekti jie nenori dėl to, kad tiki, jog kapitalistinis.-. 
pasaulis yra pri‘eš juos nusistatęs. •...

3) Amerikiečių pastangos į š s klaidyti .'.X 
t. ų Sovietų baimę nepavyko. ', .

Atsakingieji Londono ir Vašingtono vyrai nėra naivūs ir tikriau-: 
šiai nemano, kad sovietų ekspansinę ir imperialistinę politiką diktantų .’Su 
vi eų .plepąs Įtikėjimas Vakarų demokratijomis ir jų agresijos baimė. An— 
glošafeinių imperijų senieji politikos vilkai gerai numano, kad "Sovle—; 
tų Sųj’ungps saugumo" tezė yra komintemo pasaulinės revoliucijos pU-'.-'ŽJ 
no dalis. "Pasaulio proletariato tėvynė" "saugi“ tebus gi tada, kai ir-v? 
viso pasaulio proletariatas bus tiesioginėj Maskvos globoj.. Kai o kitaip’ 
išaiškinti Stalino gegužės 1 d. įsakymų: “...tautos nebenori ilgiau .. 
gyventi kaip, kaip ligi šiol; jos pasiima valstybių likimą į savo ran-‘ 
kas, sukuria demokratinę (!) tvarkų ir aktingai kovoja - 
su reakcijos jėgom! s"?! Ši grasinanti aliuzija išju

dino, net .tokį nepaslankų biznierinį organų, kaip "New York Herald 
Wribune", kuris, nebeiškentė nereagavęs: "Mes prašom draugų Stalinų apt-■ 
sisįręsti4 ar jis žiūri į mus (Vakarinius sąjungininkus) kaip į laisvę '';i 
branginančius demokratus, ar kaip i fašistinius kapitalistus. -P a g ai*. * 
tai. ji a?, tegul ir veikia": t; Į

Stalinui" ir visam Kremliui nusispiaut. ar-Londone ir Vašingtone-.i' '“" 
sAdį demokratui as fašistai. Jis temato viena: J.a.V. ir D .Britanija 
yra'galybės, stovinčios jo užsimojimams skersai kelio, ir dėl to.jas 
reikia pašalinti, iš jų artimiausia - ir silpniausia - D.Britanija, 
jai ir tenka pirmutiniai Maskvos ofenzyvos smogiai, ■ A

Bąsikė«iniinaE ; į Triestu gresia pažeisti vienų iš jautriausių. 
Britų.Impęrijoę pozicijų - Vidurzemįo -jūros kelių. Bet tai toli grazū, 
ne vibnihtelis plačiai apmestos sovietų ofenzyvos taikinys. Vokiečių, y .«•.« 
komunistų ir socialdemokratų suvienijimo komedija nėra smulkus pairti— 
nis biznelis, bet kova dėl kapitalinio objekto - kas apvaldyg vokiečių 
mases ir kas. britai ar sn v let ai, panaudos 
jas b 'ū s-iifajame P. Britanijos ir Sovietų 
S — g cr's konflikte. Britų imperijos saugumo rūpesčiai byloja:? . 
iš Attlee, Bevino, Morrisono ir Laskio įspėjimų kontinento socialistans - ■';> 

^inti tikrųjų demokratijų nu© komunistinio tot"’’“ *'"0; koininterno užsi— ’ 
mojimai’praryti II-jį socializmo internacionalų yra dalis Sovietų S ų- 
jungos plano Britų Imperijai išardyti ii Europai apvaldyti. J eigų po 
prancūzų referendumo staigiai pakilo biržų kursai, tai dėl visuotinio 
džiaugsmo, kad komunistams gavus antausį reliatyviai sumažėjo astrus 
Prancūzijos suso vie tinimo pavojus. 
Britai seniai būtų galėję rimtai spręsti Indijos problemų, 
bet jų vyriausybės misija su nepriklausomybės projektais į ten išsku
bėjo kaip tik dabar, kai dėl sovietų didžiulės akcijos islamo pasauly
je subruzdo Indijos muzulmonai ir maištui rengi"ti badaujančios indų 
masės. Ali'mo s" y:. Al u britams skamba Palestinos arabų vyr. komiteto 
pirmininko Hut.. jj.ni Šūkis, jog "vienintelė arabų 
viltis yra P. ytai, nes Vakarai mus parduoda žydams". 0 
"autonominiai" Azerbeidžanas ir Kurdistanas ar nėra užnuodyta sovietų 
strėlė į britų Vid.Bytų naftos Širdį, nors raud. armija iš Irano for
maliai ir būtų pasitraukusi? - N 4 ra abejonės, Jad sutelktas pyktis 
dėl visų tų ir kitų sovietinių obstrukcijų prasiveržė Paryžiuj, kai 
Bevinas, vaizdingu “Daily Mail" korespondento žodžiu, "suurzgė" Molo
tovui tiesiant rankų į Triestu ir S.AfriKų.
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Ir vis -dėlto keturių -konf ereiici j 03 3evinas tik žemu bosu pri- ' 
tarinyje melo r1! j aikuriai herojiniu tenoru traukė J.A.V'. užsieniu rei- , 
kalų ministeris. Bet ar paj 5gs Byrnes r.epailsęs išdainuoti Europos ’ -I 
tautų likimo operą ligi tokio finalo, kuris būtų vertas Amerikos galy
bės ir prestižo? . ...

Taip su drebančia Širdim klausiam ne tik męs. Tas klausimas kan
kina ir Beviny, bet drąsių "taip" i jį atsakyti kažin ar išdrįstų ir 
pats Byrnes. Jung t, A m e r i k o s V -a l..s t-y. b i.ų o p i^n i — 
j y t e b e d į a s k Q d .r am a tiška s. .p rr. ,or..-'t gir šir
dies dualizmus. Taę tautiniai £no. .poįzario- amerikiečių izo
liacijos rezultatui, :£> yp---c šio karo patyrimas .parodė, kad pasaulinė 
J,A.V. galybė roiųak. uja ir pasaulinio' jos įsipareigojimo. £ r o t u ■ .už
tatai jau yra suveikę ne tik Truninas , Byrnes ir jiems .tolygus , bet ir ... 
plačioji J. A. V- Visuomenė’. ’Tatai suvokdamas By męs galėjo drįsti pries 
išvykdamas į Paryžių' 3 .A.V. kongreso užs.rdik. komis'ij’oje pasisakyti- „... 
būsiąs "griežtas sovietų agresinės taktikos ir nepag'rįstų siekimų at
žvilgiu". Ketuiiy konSb'renci joj e jis. bavc-ištikimasitam savo pažadui. 
Bet ir Byrn’es, ir j o,'.delegacijos nariai..Vanflenbergaą ųu Conally visą 
laiky neramiai dairosi' į savo krašto visudmenįj; kuripritardama prin-. 
cipiniam savo atstovų laikymuisi Paryžiuj , reikale, kažin ar pasiryžtų 
pasiimti visus iš tų principų išplauki anciu-'s, ■ įpareigojimus. Jau esam 
matę, kad prireikus- gerą.'valią piv.e.rati .praktiška..-veikla.,Ą. m e r i -9 
k o s o p i n i j. a . S. u s v y r u o j .a ir . pasidavus širdies 
impulsui, vėl bando. užsimerkusi- užsidaryti no.ęicųalistinėj izoliacijoj. 
Ar praeitais metą£s J. A-V. adminictrabija, išsiilgusių namiškių- ragi-, 
narna ko greičiausiai paleisti namo kary laimė jųsiųs veteranus , nevjtkdė 
galvotrūkčiais demobilizacijos, taip kad šiandien amerikiečių, karinio • 
potencialo kritimas Suropoje gąsdina ne tik dorus europiečius, bet ir 
politinę J.A.V. vado-■ybą? Ar siunklškas senato lūkuriavimas ratifikuoti 
b ii tams skirtųjų -paskc_ą negrasino pavojingai susilpninti D.Britanijos 
svorį politinėse Europos rungtynėse? Ar milijono angliakasių, streikas, 
trankys jau pusantro mėnesio ir spėjęs prag is t ingai atsiliepti 
J.A.V-. pramonės gaęiyboje, nepadrąsina Molotovo niekinamai šaipytis iš 
diplomatinio Byrnes kietusio? Prieš kikk laiko prancūzų MRP ir socialis
tų ministerial maldavo T. ritu vyriausybę paskolinti iš savo atsargų 
150.000 to kviečių. Jie atvirai pasisakė, j’cg duonos normų sumažinus 
komunistai Žymiai laimėtų birželio 2. fi. rinkliuose. Britų vyriausybė 
su skaudama širdimi Šį prancūzų prašymą turėjo atmesti, nes veik visas 
kviečių atsargas - 2O0.00C to -• buvo paskolinusi UHPRA'i, kuriai J.A,V. 
nebuvo atidavusi priklausomos ratos.Tada s o vi etai kilniu mos 
tu prižadėjo prancuz'ims parduoti 500.000 tu.- komunizmo laimėjimas 
Prancūzijos rinkimuose - Vakarinių demokratijų kova su SSSR dėl Europos 
būtų pralaimėta..-

Dėl te tad daugiau kaip akademinis yra klausimas - o kaip4 jeigu 
Bymes-Melotovo pokalbi uos e. tikrai in^Iateina galutinis kategoriško 
taip ar ne. momentas? Koky ekvivalentą J.A-. V. rastų sovietiniam 
"jeigu karas rytoj — mes šiandien pasiruošę"? -z Amerikos visuomenė 
nepasislėptų už savo politikų principingų p •"reiškimų ir,palikusi Eu
ropy nesunkiai i' i.z ,'nod likirud - vet nepasitraukų nors ir tik į 
laikinę izold-—ijy?

Didžiųjų tarptautinės politikes rungtynių punktų nespėjam nė 
registruoti. Dar sunkiai’ nepašvęstam išvemti jų balansą, be kurio ne
įmanoma net spėti nūsimosios raidos perspektyvų.

Ar sovietai nesuvilios v o k 1 e č i ų tautos, per komunistų 
partiją skelbdami suvienytos - kad ir komunistinės! - Vokietijos idėją 
su senosiomis sienomis?
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Tos’ sovietų kampanijos akivaizdoje anglai negali sutikti su 
prancūzu reikalavimu atkirsti nuo Vokietijos R u h r o kraš
tų. Ar šis nesutarimas nenasidarys pavojingas demokratinas Vakaru Eu
ropos politinei vienytei?

Ar antikomunistinis p r a n c ū z ų tautos frantas pajėgs 
rinkiminėse birželio 2 d. kautynėse apginti tų kraštu nuo komunistę 
- ir sovietų - įsivyravimo?.

Ar pavyks britams su amerikiečiais užsitikrinti arabų bei isla
mo pasaulio lojalumų, kurį sukrėtė Palestinos komisijos planas?

Ar pasiseka pakenčiamai išspręsti pasaulinę m a i t i n i mo 
problemų, tų. didžiųjų visuotinių socialinių sukrėtimų pradinin
kę ir ištikimų sovietų politikos talkininkę?

Tai tik pora atsitiktinai sugriebtų pavyzdinių galvosūkių, kurie 
absor&uoja žymių, dalį .anglosaksų dėmesio, pajėgų ir išteklių. Jie, lyg 
įkvrūs užnugario partizanai, kliudo Vakarų demokratijoms susitelkti 
ties šiokiu ar tokiu išsiaiškinimu su sovietais.

Pasaulinės politikos dinamika eina erdvės ir laiko dimensijose. 
Paryžiaus konferencija parodė, kad erdvės atžvilgiu Vakarų 
ir Rytų interesai jau yra neaukręipiacai susitikę, ga- 
Wra sakyti, visais taškais. Neatsargu būtų spėlioti', kada bus perpil
siąs laiko saikas. Bet blaivi išmintis liepia be panikos budėti 
ir stebėti. Nesame.kaip tas Gilšės bernelis, kuris iš anksto žinojo, 
kada jam išsipildys-dievų prakeikimas. ■ .-. '

R ”, .a-. ■ T_ - j u S, ■ '

Šiais m^-ų'-t ta i".s -s u k a k o viena į i š ., n ū s ų
politinių g-r up’i.ų - 'L.\ į -.e- t. u v o s -; S p., c,.-i a 1: d "e .ra <o- ...
kratų Part i į., si-iį- 50 m e t ų. -J ų s v ei k i n-rd a m i
linkime j a iį\ ■ji' a i p i r s 'a ų, t r e m t 'i. e s d i e n\ o- \
mis p a s i r u o 'Š i į n. a'.-p ;r i k ’1 a u s o m o s t ė v y n .ė s 
b a r-a m s . -.i-'- ’ R e d _..

Tikrosios ir t?yA~inios‘ios, negerovės.. Varpas 2 nr ., norėdamas ne— 
gerovėms užkirsti Keliui-r grupių ^santykiavimų sušvelninti, mini ir -i 
smerkia e-ile faktų: 1) tiefcįįįnių bendruomenės rinkimuose kai kurios' •'■ - 
grupės rodžiusios neleistiną aktyvumų - esąs vienas kandidatas. ap- . ■ 

teistas vokietuninku, kil asr haciū, tr.ėcias apšauktas bolševiku ir * ■ 
dieviu pasitelkus Šmeižia ūkei j ai stovyklos kunigų: kažkas slaptais 

aplinkraščiais kurstę agitatokius: 2) vienas pamokslininkas, lankyda
masis po .butus , prievartaująs sąžinę, veSciųs šnipinėti tėvus ir kai
mynus; 3) ra aid aim v gd s o ir baznyęios.e'esųs žalojamas ir. klastojamas Li e— 't 
tuvos himnas; 4) kažkas pasisakęs, prieš, partijas , kitas vėl gruodžio 
17 d. vadinęs tautiniu perversmu; lorganizuoj ęs partinei diktatūrai ka
riškus vanagus ; kažkas suvaaiayit e svarstant atstatytos Lietuvos tvar— ■ 
kymę per daug pasisakęs už visko suprivatiniraų, paneigdama s kooper'a- 
oi ję, ' : .gali , . '

Sutinkame, kad nnj-Xu-JX-S. užkirsti kelįę-'padėti tų negerovių* • 
ar jų šaltinių r.’ avimas. Maiį.c^e, kad grupių santykius sušvelninti 
gali išsiaiškinimas, bet tiį ta-d'a',. kai jis yra džentlemeniškas, ramus, 
logiškas; kai į jį leidžiamasi iš anksto nusiteikus, jog ir oponentas 
gali turėti tiesos, o aš pats galiu klysti... Su tokiais nusiteikimais 
skaitome ir minimas negeroves. ’ ■--. ,

1) Prisidedame ir smerkiame rinkimuose arba ir kitur pasireiš
kusių demagogijų, sąžinės prievartavii ą, ar jis eitų iš vienos ar iš 
kitos pusės. Is suminėtų fantų mums yra pažįstamas tik atsitikimas su 
tuo profesorium- tariamu "naciu". Tokiai propagandai netenka pritarti
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Lygiai manome, kad ir nevieta ir nelaikąs ne tik organizuoti, Let ir 
kalbėti apie kokius kariškus vanagus ar kitokius grobuonis, kurių 
"■Dievo paukšteliams" tenka tik saugotis,

2) Negalime betgi taip egzaltuotai dramatizuoti (ir Lietuvoj 
kartais dramatizuoto pogrindinėj, spaudoj) Lietuvos himne^saulės pakei
timo Dievu. Nuo tokio dramatizavimo verčia susilaikyti šie motyvai: 
a) Praktinis gyvenimas todp, kad rašytoju žodžiai nėra nekeičiami.} 
plg. ypačiai mokyklai skirtus leidinius. Kiek žmonėse pakito, pvz., 
Maironio populiarioji Marija, Marija, ar net Nina garsas... Kas bekal
bėti apie Strazdelio Pulkim ant ^elių... Taigi ne tiesa, kad vieno Ku
dirkos žodis yra ir turi būti t a b u. b) fleigu kalbama pie Lietuvos 
himnai tai tas himnus jau yra nustojęs būti tik Kudirkos nuosa
vybė, taip kaip BurenausKO Jiu Lietuva bu Dauguva, ar Zauerveino Lie
tuvninkais mes esurn gimę... jau yra tapę t a u tos turtu, ir nie-p 
kas nesipiktina, jei dainuotojai jau yra puKreipę sabinius ar žodžius 
taip,.kad jie geriau išreikštą jų asmeninius ar jų epochos pergyveni-' 
mu£). Tai natūralus kelias to kūrinio, kuris pereina į masės vartojimų,, 
c) Kudirkos eilėraštis maldaknygėje ar bažnypįo.- 
j.e jau yra1 ne Lietuvos himnas, bet bažnytinė giesmė, kuri/ 
turi vėl savo reikalavimų. Taigi žodžio pakeitime nematom nei Kudirkos 
falsifikavimo, nei Kudirko paneigimo, nei juokų darymo... Gali būti .. 
klausimas iš viso, ar vieta bažnyčioje tos rūšies giesmėms kaip kai-, 
bambji, bet jau jį' spręsti nė vieta čia pastabose. Pagaliau, šiais lai-, 
kais tai tokia iŠ pačių mažųjų problemų, kad nėra reikalo laužyti 3ėl > 
jos plunksnos. W t.
— 3) Lygiai per mažas objektas jaudintis, jei kas pavadins per-'...,

versmų t. aut. i n i u; jei kas mano, kad. partijos n e r ei. - 
kalingos, jei kas mano, kad busimoji Lietuva bus grynai s u - 
privatinta, sukapitalis tinta. Nėra nusikaltimas taip galvoti*;- 
ip's iūšį'es klausimais nuomonių skirtingumas ir sudaro pagrindų, poli
tinėm grupėm. KOdėl gi visų mintis uniformuoti ir kitaio galvojančius 
niekinti ir siūlyti juos sugėdinti. Toks elgesys jau yra ženklas, kad<- 
tenorima pripažinti savo galvojimui ir savo partijos nusistatymui i 
teisybės monopoli. ®ai Yra praktinis ėjimas į vienos partijos sistenųj 
Demokratijai tatai nepakeliui. Anglai savo krašto toleruoja net fasis-» 
tų.partijų. Kodėl mums netoleruoti skirtingo galvojimo!

4) Varpe minimi faktai daugumax yra atitraukti nuo konkrečios 
vietos ir vardo. Tačiau iš tų faktų aprašymo matyt, kad minimų negero
vių didžioji dalis priskiriama krikščioniškosioms grupėms ar dnasinin-r 
kams.,. truputis tautininkams ir dar mažiau laisvės kovotojams.^Bešališ
kas, objektyvumas reikalautų pasmerkti ir aialoginius faktus iš savos 
artumos. Jei piktinamasi rinkiminės agitacijos faktais, 'tai negalima '. 
nepastebėti Tūbingene varytos propagandos uz Skipiti prieš Šlepetį '. ' 
arba, tokios rūšies sKandalo Kaip smurto, vienos ideologijos studentų'. :- 
payartoto prieš Kitos ideologijos Kolegas Tūbingene. Kai W1PAS toi 
nedaro', .gaunas šališkumo, neobjektyvumo įspūdis.

5) Neobjektyvumų dar labiau didina egzaltavimasis ligi tokio, 
laipsnio.: "Begis būtų laikas mesti iš Lietuvos himno juokus krėtus. ' * 
Jis mums perdaug, Dr. V.Kudirkos gyvybės auka Lietuvai^ir jo 'žodžiai 
mums per daug šventi!’ Kažkada caro žandarams pavyko iškapoti Lietuvos' 
himno žodžius iš dr.V.Kudirkos paminklo, bet jų niekas neišplėš iš . 
žuvusiųjų už Lietuvos laisvų ir iŠ musų Širdžių. Antra vertus, caro

’žandaru agentai šitų niekšiškų darbų atliko naktį, tačiau. dabar'atsi
randa žmonių, drįstančių kapoti Kudirkos žodžius viešai diendė mętū.;'. 
Lietuvos Himnas- turi visus juggti, bet ne skaldyti. Aklam parapij'iham 
fanatizmui c±e ne vieta". Paprastai šitokiu tonu nekalbama norint', 
"santvkiavimų sušvelninti", arba iš viso norint tiesų surasti. Tai ■ 
.agitacijos ir demagogijos stilius. Jeigu pasisakoma už "kultūringų 
tarppartinį bendradarbiavimų", tųi dėmesio vertos stiliais puošmenose'
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vledXM^^v^ikJ-yu,agitatoriai... drėbė biaairius šmeižtus ; po
litiniai nesubrendėliai,, politiniai .bezprizomiaJsai, dvasiški iškry
pėliai... Tokiu stilium sovietu stiliaus išradingumo nenukonkuruosim, 
o kultūringu stilium ir kultūringu santykiavimu vargiai jį palrikysim. 
Nebet kitaip, ne vakarietiškai, būtę suprantama pati kultūra. JSe tai. .. 
bloga, kad tokiu stilium tas ar kitas bus iškoneveiktas, bet kad prie' 
tokio stelikus.Jus pratinamas eilinis tremtinys, ir toks stilius įeis 
į tarnus avi .6 santyki avinę. Pagaliau, nevertėtą VARPUI kalbėti"visp 
sęmohingp lietuvip" vardu. Toks "v i ę ę sęroningp lietuvię" vardo 
monopolizavimas sudaro teisėto, bet n erai kalingo atrugio kitiers, ne 
VARPO žmonėms, o nei į susipratimę nei į santykiu kultūringumu tatai 
neveda.

Neapykantos verpsi. "Tėvynės varpai ■' - tokia antrašte Kudirka 
darydavo aktualiojo gyvenimo apžvalgę "Varpe". Jo kudirkiška žymė - 
aštrus, sąmojingas stilius, šokinėjimus nuo vienos aktualios temos prie 
kitos, tesusietos asociacijos ryšiais. Tokiame pavojingame publicisti
kos žanre. Kudirkę gelbėjo jo talentas. Dabartinis "Varpas-' (4 nr.) 
tokia pat publišūžtikos antrašte mėgina sekti senuoju varpininku, bet 
trūkstant.ano talento gaunas tik nevykęs pseudokudirkizmas. Jo žymės - 
stoka elementarios inteligentui'privalomos logikos, perteklius ignortv,- 
oijos ar demagogijos Nenorėdami tokios šiurkščios išvados palikti be 
atgumentp, tik vienę pavyzdį nurodysiu. štai, atsakoma, kokiu būdu lie- . 
tuvip tauta išliko nenutautusi? 0 jgięgtoi padarė "Aušra, Varpas, Ūki
ninkas ir pasauliečiu inteligentę ves tas tautos tat gir in o darbas prieš 
bažnytiškai lenkiškas tradicijas, prieš tuometinės kunigijos atkakli} 
nor?". Istorijos vardan reikia priminti, kad seniai istorija yra atsi
žadėjusi neteisingo ir žalingo tautai teigimo, jog lietuviu tautinis 
susipratimas prasidėjęs tik nuo. Aušros. Tautinę lietuvio,, nepriklauso
mo nuo lenko, ideclogiję jau buvo sukūręs Daukantas. Tautinę-religinę 
kovę pradėjo Valančius su savo talkininkais., suorganizavęs knygnesiūla, 
o pirmieji laikraščiai tik naujas tautinio susipratimo pasireiški-, 
mas. Jau sąmoningai isterija klastojama yra nutylint kitus laikraš
čius, tiek pat reikšmingus tautinei dvasiai palaikyti (vien dėl to, 
kad jie buyc kunigę leidžiami), arba tautinį utgiminę monopolizuojant 
pasauliečiams inteligentams; kunigus generalizuojant kaip tautinės 
dvasios priešus^ir tokiu būdu išbraukiant iš musę istorijos Maironius, 
Vaižgantus j Jakštus , pakalniškius... Tokię hūtylėjimę, isbraukimę 
taktika jau buvo pasireiškusi tos pačios grupės ir pogrindinėje spau
doje, statant jaunimui pavyzdžiu nukentėjusius kovoje prieš nacizmę 
Grinię ir Aleksę, -bet nutylint Krupavičių, nors visi, trys nukentėj o 
tuo pačiu .žvgiu.

Su šitokia publicistika, kuri jau a priori nusistačiusi priim
ti vien tai, kas "jai patinka, vargiai begali būti prasmės diskutuoti. . 
Tačiau atrodo tikslinga savam skaitvtojui paaiškinti "Varpo" kai ku
rias principinio, pobūdžio temas ir nurodyti, kaip į jas žiūri "Varpas", 
kad geriau galima būtp pažinti apie jį susitelkusio žmonių būrio 
galvos enę. -

Viena iš pagrindinię "Tėvynės varpuose" temp - kat. bažnyčios 
tarp tautiškumas ir tautiškumas. Tuo klausimu reiškiamos šios tezės: 
tautinię tradicijų kat. bažnyčioje nėigg ir negali būti, nes ji "yra 
tarptautinė, o ne tautinė". Musę kunigai stebgiasi išvirsti į Ronos 
pilietį ar Romos privilegijuotu "diplomatę". Tad "Žiburiu" skatinamos 
pagerbti tautines religines tradicijas esęs grynas nesusipratimas, 
anachronizmas-iš baudžiavos laikę... Taip s izpiotauja "Varpas" su 
aiškiai neigiam nusistatymu ir pasipiktinimu ne tik kat. kunigp, bot
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ir kat. 'bažnyčios ir "mūsų katalikų." atžvilgiu. Kiek iš esmės verta 
piktintis kat.bažnyčios "internacionalu", atsakymu galima pačiam susi
rasti taip samprotaujant. - Internacionalus pirmiausia yra pats žmo
gus: kiekvienas sveikas žmogus yra tas pat fizinės ir dvasinės struk
tūros su kojom, rankom, galva, su protu, valia, jausmais... Internacio- 
nalios yra žmogaus idėjos ir idėjų, sistemos: demo
kratizmas, marksizmas, fašizmas, humanizmas, komunizmas... internaoic- 
nallos žmonių, organizaoij o s: masonų, skautų, raudonojo. . 
kryžiaus, pen-klubo, komunistų, socialdemokratų... Ar kas jas dėl to 
smerkia?.. Ir ar jos dėl to savo tarptautiskumo nusipelno smerkimo?!

Tačiau tos organizacijos ir idėjos pasireiškia tautiniu 
būdu, nes jas kuria konkretus žmogus su savo tautiniu charakteriu. ®e— 
lies’kime šioj vietoj, kaip tas charakteris susidaro, bet faktas kad 
vienos tautybės žmonių charakteris skiria nuo kitos tautos. Ir sitas 
kūrėjas (plačia prasme) su savo tautiniu charakteriu pasireiškia visa
me gyvenime ir veikloje - moksle, mene, s cciialiniame-valstybiniame. 
religiniame gyvenime. Dėl to vckiešių kuriamas mokslas, menas^politi
nio gyvenimo formos nėra tokios pat kaip prancūziškos ar angliškos. 
Dėl to lietuvis tose srityse kitaip pasireiškia nei latvis ir lenkas, 
nors jie ir artimi kainynai.

Religinis gyvenimas nesudaro išimties.. Toms pačioms tarptauti
nėms religinėms tiesoms ar nuostatams lietuvio-charakterį'susirado ki
tokiu^ išraiškos budus. Tarptautinis Krikščionybės simbolis kryžius 
susirado lietuvių tautoje specifine labai pamėgtų ornamentikų ar rūpin
tojėlio formų. Tiesa. Bavarijoj, rūpinto jėlicus taip pat rasim, bet pa
skaitykime P .Galaunės knygą "lietuvių Liaudies menas", kad pamatytume, 
kiek daug lietuvio rūpintojėlis skiriasi nuo vokiškojo.. Paskaitykim 
Vienuolio beletristinį Velykų ar kryžiaus dienų aprašymų, kad pamaty
tume, jog niekur kitur tokių tradicijų nerasim. Palyginkim patys dabar
tinį bažnytinį giedojimų, žmonių laikysenų lietuvių ir vokiečių ar 
prancūzų pamaldose ir matysim skirtumus. Tie skirtumai yra ne kas kita, 
kaip savito charakterio pasireiškimas., Tai lietuviškos dvasios kūrinys.

PasiŠovimas tvirtinti,’ kad "katalikiškose šventėse Lietuvoj 
yra tik tiek tautiškume, kiek.juose (jose?) užsiliko pagoniško elemen
to", primena vienų mūsų kompozitorių, kuris 'pirmosios bolševikų okupa
cijos toetu parašė iperų Maskvos dekadai ir joją išvedė, kad p agoniška
sis lietuvių tikėjimas buvęs kilnesnis už kriksšioniakųjį. Koks buvo 
kompozitoriaus nusivylimas, kada meno inspektorius iš. Maskvos sukriti
kavo jo operų ideologijos atvilgiu: girdi , nes ųmonė ir visiškas istori
jos raidos nepažinimas teigti, kad pagoniškasis tikėjimas yra aukštes
nes už krikšžioniakųjį. Tai priešinasi marksistiniam istorijos supra
timui, kuriame kriksžioniškoji kultūra esąs jau aukštesnis evoliucijos 
laipsnis už pagoniškąjį... Tautiškumų priskirti tik pagonišjųjų laikų 
lietuviui yra pripažinti, jog lietuvių tauta jau yra kūrybiškai mirus. 
Iš esmės - kol lietuvis yra nenutautųskol jis yrą lietuvis, jis pa
sireiškia visur su savo tautiniu charakteriu. Šitų jo kūrybinį pasi
reiškimų paneigti, išmesti iš tautos dvasinio lobyno tegalima tik dėl 
neišmanyo ar dėl "internacionalines" neapykantos religijai.

.Tarptautinėje minties raiboje, c taip pat ir lietuvių inteli
gentų galvojimo istorijoje tekis, švelniai sakant, negatyvus nusista
tymas "Romos katalikų bažnyčios" , "bažnytiškų internacionalų" atžvil
giu yra anachronizmas. Tuo metu, Kada nei bolševizmas pakeitė savo 
taktikų reiikgijos atžvilgiu propagandos sumetimais, jaunųjų liaudi
ninkų.susibūrusių "Varpe“, galvojimas šiuo atžvilgiu yra nuostabiai 
be pažangos, bent labiau atsilikęs už senosios kartės liaudininkus. 
Pastarųjų nusistatymas buvo suprantamus prisimenant, kad jie buvo 
priversti intelektualiai bristi antireliginėje aplinkoje. Dabartinių 
"Varpo" darbininkų pasipiktinimas bažnyčios intemaoionalumu sunkiau
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suprantamas^ Tokio bažnyčios internacionalumu pasipiktinimo ir neapy-i 
kautos anksčiau pasireikšdavo nacionalsocialistinėje ir apskritai ne-j, 
sveikai perdėto nacionalizmo laikę. propagandoje. Nors tos dvasios reB 
mai griuvo, bet jo galvosenos pėdsaku, matyt, paliko ir tiems, kurs B 
laikyty sau įžeidimu, jei norėtum juos gretinti su tais režimais ir B 
ideologija. Bet tuo ir tenka aiškinti ta jaunojo "Varpo" neapykanta ■ 
religijai,Be abejo, ne visi jaunosios kartos sies grupės vyrai toM.e" 
yra, bet būdinga, kad kaip tik tokie yra visuomeninio darbo avangirde

Šita karinga neapykanta religijai praktiškai yra nemaža kliūtis 
visuomeniniam bendradarbiavimui. Mes griežtai pripažįstame religijos 
visuomeninu pozityviu reikšmę, bet reitelaujam kiekvienam individualiai 
laisvė? tikėti ar netikėti, praktikuoti ar nepraktikuoti. Mes reikalau
jame pagarbos netikinSiojo sąžinės laisvei, bet tikinčiojo salinės 
laisvė turi būti gerbiama ne mažiau. Mes respektuojame mažumos įsiti
kinimus, bet negalim pripažinti teisės netikinčiai mažumai niekinti 

^tikinčiosios daugumos įsitikinimus, šitaip išspręsdami religiniu įsi- 
Bbikinimię laisvę, mes mėgincm ne karty negrįžti prie religinės pasaulė

žiūros diskusiją ir praktiniame visuomenės darbe svarstyti konkrečius 
socialipius, pelitinius, kultūrinius reikalus. Bet kai si mūšy bazė 
neatrodo iriimtina "Varno" žmonėms, kai jie karingę neapykanty religi
jai išstumia kiekviena proga į pirmąsias eiles, kai nevengia tokios 
sąmoningos demagogijos kaip pradžioj cituotoji, bendradarbiavimas dai
ros daugiau negu:sunkiai įmanomas, galbūt, kad jis bus įmanomas, bet 
tik ateity; gal kai demoralizuojanti tremties dalia pasibaigs, gal kai 
visuomenės darban įsijungs pažangesiės kultūros darbininkai. Gal... 
Bet siekti lojalaus kultūringo bendradarbiavimo mes niekada nenusto
sime. -t ...
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