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1. Diskusijos tols e

Skirtingą nuomonių par3iški> as tuo pačiu klausimu turi i’iskusijos var
dų. Yra žmonių, kurio prieš diskusiją. iš anksto nusistato. Kam ginčytis, 
ginčas arflęs vienyti?, tarpusavio pasitikėjimu, o vienybė dabar taip rei
kalinga - argum įrituojama. Nusistatymas už vienyti? yra girtinas, bot ma
nyti, kad vieninga nuomone pasiekiama be diskusijų., yra klaidinga, o nu
sistatyti prieš diskusijų is principo yra žalinga. Žmonos nagali vieno
dai galvoti net ten, kur galvojimas siemiama suuniforminti. 0 demokra
tija na tik įgalina, bot ir įpareigoja žmogų turėti savų nuomonę. Ir 
svarbiausiais klausimais šešti iš įtarto vienos nuomones. Tik kada tuo pa
čiu reikalu pareismiamps įvairios nuomones, mad^i į jį pažiūrima iš įvai
rių pusių, .labiau aiškėja tiesa. Nuomonių pareiškimas apsaugoja nuo vie
našališkumo ir Klaidos. Skirtingomis nuomonėmis į valstybinių reikalų 
kompleksų pagrįstas pačių visuomeninių grupių buvimas. Taigi nenuostabu, 
jeigu diskusija dažniausiai ir eina tarp vienos ir kitos grupės žmonių. 
Bet pa tokias tarpusavio diskusijos paprastai prieinamos kompromisinčs 
išvados, praktiniame gyvenime daugumai priimtinos ir vykdytinos.

Taigi nusistatymas prieš diskusijų iš principo yra nosusipratimo 
vrisius. Tik visuomenino diskusijos žala ar nauda priklauso nuo jos bu - 
do. Jeigu kulturinga diskusija turi laikytis tam tikrų dėsnių, tai trem
ties padėtis juos dar labiau sugriežtina.

2. Ko i kurie diskusijos dėsniai

Savo nuomonei ir pozicijai apginti diskusijos dalyviai vartoja dve
jopų metodų: kito argumentus Kritikuoja ir ppskritui kito pozicijų griau— 
ja, o savus argumentus kelia savajai pozicijai sustiprinti. Pozityves
nis ir dėlto pirmaeilis metodus: skel bti ir argumentuo
ti savo poz i^t y v ų nusistatymų (a).

Kritika betgi dažnai neišvengiama. Diskusija kritika supainioja, 
apkartino ir padaro bevaisę tik tada, kai % leidžiamasi į domagogijų. 
0 demagogija, pirmiausia, reiškiasi oponento minties iškraipymu: oponen
to mintį kritikos suformuluoja savais žodžiais, iškreipdamas jos prasmę, 
ir tada ima kritikuoti. Vadinos, pastato baubų, jį priskiria oponentui 
ir tada ima jį griauti (' 1 Vi ’ \ .ų ’.o p •• "'r''r?C"( ....
riomo -rj'.'irė t "i.,imoc.

Džentelmeniškoji diskusijoje turi būti vengiama 
svetimos minties k r n i p y m o(b).

Kai kritikas negali savo oponento argumentų sugriauti ir jo teigi
mo paneigti, tai.ne kartų stan6i.s juos nutylėti, nusukti kalbų į šalį 
bendrinėmis frazėmis; oponentas niekinus žmo^ų, laidžius šmeižtų bangų, 
oponentas esųs reakcionierius, Kliudęs laisves kovu... Tokiu standarti
nių bendrybių žodynas tobuliausiai išdirbtus sovietiškoje "diskusijoje”. 
Jomis n op as'.koma nieko konkretaus, nopuSukom^, kuo, mar, ivda apšmeiž
ta, kuo reakcionieriŠKumus pasireiškia, bot tokių bendrų frazių durnelis 
meta šešėlį, deda noigi._mr .Atspaudų. pozityviojo diskusijoje turi 
b ė t i vengiamu frazių bendrybėmis,turi 
b i t i kalbama aiškiomis ir tiksliomis 
sąvokomis (c).

1



2 -

Ypač didelio atsargumo ir Konkretumo turi būti laikomasi kalbant 
apio asmenis. Tenkintis gandais, girdutais "Kažkur," "žmonbso", "stovyk- 
loso" yra demagogijos ženklus. Jeigu upiu asmenį., kokios žinios leidžia
mos, tai atsakomybę už jus turi prisiimti arba pats to asmens kritikas 
arba jis turi nurodyti, kas, kur, kada tai yra pareiškęs, kad paliesta
sis asmuo g-.lbtę, laikydamas save nekaltu, ieškoti satisfakcijos.. 0 pas
taruoju laiku apie asmenis leidžiama itin daug gundę. Jie pasiekia net 

' užjūrį. Gundę ir žmonię be sąžines dbka kai kurio žmones, kurio šimtams 
’ išgelbčjo Stutt.hofo lagoryjegyvybę, paskelbiami žmogžudžiais, nacię tal- 

' kininkois... .Gandams diskusijoje- ne vieta, jo-.
j e turi .figūruoti faktai ( d ).

Bot ir su faktais praktikoj e padaroma taip kaip su svetima, mintimi: 
faktai "pr-frizuojnmi" , iškraipomi. Kad sudarytu įspūdingesnę išvądę '.
apie žmogę,' pvz.., skalbiama: tas ir tas posirase-SS legiono mobiiiza- 
cijos ots is nukimę. Skelbia taip, nors žino, kad nebuvo. jokio lietuvię- 
atsišaukimo; SS legįonę organizuoti, Atsiš aukimę kovai prieš bolševiž- . 
ma pakeičia SS mobilizacijos atsišaukimu ir tarias’ žmogę pabalinę jau 
is kelio, jifokįu ’f a. k t ę i š k r a i p y b o. demagogija ' -v 
d i s k u-s - i, j. o"' j. e yra neleistina i r n e p r. i. i m- : •• 

’ tin n’-(š) . ’ ’' ’ ”
Diskusijos Įkarštyje oponentai kartais, taip įsibėgėja, kad iš sa-’.’’ 

vo uždaro rato diskusijas perkelia į tre’mtinię.bendruofrenę, piktinasi. • 
ir kritikuoja kiekvienam sutiktajam, kas uždaro rato, diskusijoje jam 
nepatiko. Nueinama' iki to, kad is anksto susitarus niekę neskelbti apie.. •. 
tarpusavio diskusija^ susitarimas sulaužomos ,. ir viskas ats iduria, net.. - 
užjūrio spaudoje. ■■ 7 ' -f.'v.

Jeigu vidaus d i s k u s i j a ;n e t. u r į "p a t e k- 
ti viešumon, tai juo 1 a b . i <d' u t- -a, k u r i 'c s p a- 
skelbimas viešumoj yra žali-ng a'-s. b" e n d r a- 
j a-m-. r e i.,..k a 1 u i. (f). Neseniai p.nKelbtos Amerikos lietuviu 
spaudoj informacijos apie Nurnbergo dokumentus, tę dokumentu analizb, 
polemika-o’u politine ^vadovybe dbl nucionalistę partijos yru .tokios di- į . 
džiausios,„žalingos uedisureci jos pavyzdys

. ■ .. 3. I š v u d o s visuomenei

• S-iuos. konkrečius kasdienio gyvenimo suaktualintus dėsnius prime- . 
name ir-taikoma ne..^uvo oponentams. Taikome ti ars kurie nėra iš anks
to nusistatę'prieš.'vįsę, kę mos teigiamo. Kas įsitikinę, jog mes turį 1 .
nonuošlrdpįę i.r įįeatvirę tikslę, to neįtikinsimo ir nepaskatinsime _
šilę dbsn.ię laikytis. Mes kreipiamos į savo skaityto jus,. kurie sudaro . . ■ 
tremtiniu, b.endruomenos didesnę ar mažesnę dalį, su viltimi -ir pnskati- . 
nimu, knd jie savo praktikoj nuo tę desnię nonukiyptię,’ o taip pat ’ rei
kalaut ię ir iš kitę, ję laikytis, kreipiamas su paskatinimu:

1. parodyti'didesnio paslankumo ir iniciatyvos savam nusistatymui 
reįkšti; o iš svetimos nuomones ar svetimę. darbę kritiko reika- 
Jauti, kad j-is ir pozityviai pasisaKytię, kaip reikia geriausiai.

, .kritįkuojamę klausimę. išspręsti; '
Š.ži'šrbti, ar svetimos minties kritikas kritikuojamosios minties 

neiškraipo;' ... '
■' 3.kritiškai, priimti bot kokius pareiškimus bendromis frazėmis ir.’.

• reikalnuti, .kad butę tariama konkrečiai ir tikslini;. •
4-.žiš.rbti, ..ar faktai' neiškraipomi: . \ ■
5.nepritarti ir nepritarimu viešai parodyti tiemskurie bendra--• ’ 

jnmMroikalui kenkiančios žinias ar polemikę iš uždaro rato per- 
kelia viešumon.
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Šitaip nuS Įteikusi visuomenb na tik pati išsilaikys kultūringos 

diskusijos ribose, ne tik pati • iš e isuugod nuo galino suki didinimo lobai 
‘kritiškai priimdama visokius gandus, pati sau keldama klausinę, ko norima 
pasiekti tais ar kitais gandais ar perdbša kritika.Ji darys moralines įta
kos ir tiems, kurio su viošosios moralas boi sugyvenimo ar bendradarbiavi
mo dėsniais nenori skaitytis. 0 Šitokios antimoralios diskusijos, su slap
tais ir viešais kaltinimais jau perdaug priviso.-Sankcija jai reikalingSį 
sankcija,’••kurtę vykdytų pati visuomene.

- ■ . . LI3TOVOŠ BYLOS MONIKA

Nei' pirmyn, nei atgali Diplomatinėje plotmėje musų klausimas nebuvo 
į pajudintas. Vargiai jis iškils ir šioje taikos konferencijoje. Joje numa

tomos tik sutartys su Italija, itųmuniju, Vengrija, ouomija. Su Lietuvos 
byla turas būti susidurta nagrinėjant Lenkijos, Vokietijos klausimus, nus
tatant SS vakarines sienas. Ir neru ko labai nusiminti, kad Lietuvos klau
simos tuo tarpu nesprendžiamos. Dabar, kada sovietams dur taip nusileidžia
ma, jis vafgiai bitę sprendžiamus mums reikalinga prasme.

Nuolaidu grosses punktai. Sovietu tarptautinb įtaka nemąžta. Valstybes, 
kurios noturbjo su jais santykių, ieško ryšio. Argentina, demonstruodama . 
prieš ■ JAV,-net urbi et crbi p-isiskelbe atnaujtnfctti draugingus ryšius su 
SS. Ji užmezgė santykius ir su Lenkijos varšuvine vyriausybe. Varšuvos 
pasiuntinys pakol tb londoniškį Lenkijos atstovę. Argentina yra viena iš 
tų, kurios nepripažino Lietuvos Sov. S-g.ai. Kilo klausimas, ar šiam nusis
tatymui liks ištikima ir užmezgus santykius su S3.,

Argentinos- laikraštis "31 pueblo" pranaše, kad prezidentui esųs 
pateiktos pasirašyti dekretas, kuriuo Argentinos ambasada steigiama Mas
kvoj,, o konsulatai Leningrade, Maskvoj, Klevo, Odesoj ir kai kuriuose, mies
tuose Pabaltijo kraštų, kurie' "v b 1 į. s i k o r p o r a v ę i S S". 
Toks dekretas reikštų Lietuvos • pripažinimų Sov. Sujungsi. Bot užsienio- 
reik, m-jos paaiškinimu toks dekrotas, apie kurį rašb "31. Pueblo" su iš
sireiškimu apie Pabaltijo kraštų "įšikorp o ravimų", neegzis t u o - 
jus.- •

Su j aut r ■■amu ir griežtu reagavimu lietuviai, buvo pribmę Churchi-llio . 
sakinį apie Baltijos valstybes jo. kalboj o. Amerikoj o. TOjo kalboje Chųr- 
ohillis stebėjosi SS nepasotinamais norais, nors .jau gavus, dalį Suomijos, 
r e i n k o r p o- -r'ų o, t- o s ' į SS esančios Baltijos valstybes.. . Toks 
pasakymas kblb alitfžijų',. jog churohillis jau skaitosi su faktu ir ant jo 
toliau grindžia politines, kombinacijas . Bet po ALT, po Lietuvos .minister!© 
Amerikoje r'nšty, churchillis per savo sekretorių laišku pasiaiškino Lie- . 
tuvbs minister! ui, kad tuo sakiniu jis nurodęs tik patį faktų, bet jo ne
vertinęs nei teisinių,': nei moralinių atžvilgių.. Taigi ir čia galimas mu
sų bylai nenaudingas aiškinimas atkrinta. Tiktai nuolaidų kelias Sov. 
S-gai ir tarpusavio susitarimas' sudaro musų likimui nepatogių atmosferų, 
Iš kitos puses yra ir žymių,, netiesiogiai naudingų lietuviškam reikalui. ■ 

Pagalbos bals ai.Vakaruos e Kuriasi naujos visuomenines organizacijos 
ginti jau ne tik žmogaus, bet ir pavergtų tau t ų teisėms, arba orga- . 
nizuojasi pabios pavergtosios tautos. Londone įsikurb Laisves Lyga - pa
čių pavergtųjų tautų^ Vašingtone taip pat, Paryžiuje Lyga tautų toisbms 
ginti - pac ių prancūzų. Org:--nizuotu budu jos gali stipriau kalti visuo
meninę eponija prieš tautų -pavergėjus. 0 visiems aišku, kas šiandien yra 
didžiausias p-avorgbjas. Bet atitinkamos vyriausybbs tų organizacijas veik
los nestabdo. Jos pačios nbra jau nesuinteresuotos antisoviotino akcija. 
Ir spaudoje jau dažniau pasirodo informacijos, palankios baitams. Tokio 

.pasisakymai pamažu ardo tyčiomis laikomų tylos frontų baltų klausiau.
Bet tai dar pirmieji smulkus lašai.
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Partizanišku pelitine akci;i a.PėiuJSio vertas d .r vienas c antras, ku
ris ima kalbėti Lietuvos vardu t-rpibutiniou forumui. lai Baltijos vals
tybių išlaisvinimo komitetus, Kuris savo buveinę nurodo Prancūzijoj □. 
Lietuvių vardu kalba Tratinus, Latvių Paladis, ja tų Kjsnula. komitetus 
įteikė (45.12.5) raštų UNO paruoš i; Ja..3 ui komisijai, kad į darbų tvarkų 
įtrauktų "noišprokukAųtų prieš Baltijos valstybes S3 agresijų". įtaikų 
pačiai ŪMO pilnačiai tuo pačiu klausimu ra eia c r and urnų, paskui kreipusi 
(46.1.12) j. pilnaties pirmininkų Spuakų, 1946.1.30 ST pirmininkui. Kai 
nieko negelbėjo, ir Baltų klausimus nebuvo įrašytas darbų eilėn, papildo
mai ėjo komitete pareiškimai Bovinui-(46,2.2) , Rooziveltienoi, Bidault. 
Kada ir tai nieko negelbėjo, komitetas įteiki -griebtų protestų prieš 
UNO ir ST npsil ;idinų npilirdnmns į pasaulio opinijų.

Apeliuodamas į pas"ulio opinijų, komitetas nepagaili aštrių,bet tei
singų bėdžių UNO ir trim didiesiems:

"...V^zodics ir vidutines t .utes pasaulinėje šachmatų lentoje tora 
jiems tik pėstininkai, kuriuos jie naudoja tik savo reikalams, j?. Bovinag 
iškišdamas pirmyn Irano pėstininkų, suprovokavo aštrų priešingų ėjimų 
- p. Višinskio, kuris žengė pirmyn su daugeliu pėstininkų iš karto: Grai
kija, Indonezija, Syrija, Libanu. Skelbdam.s tautų teisų joms pačioms 
tvarkytis, p, Višinskio pareikal .vo, kad britų kariuomenė pasitrauktų iš 
šių kraštų. Koks cinizmas!

...Is vienos pusės, Kremliaus dirigentui, pasinaudodami savo jėga, 
mina ir niekais verčia tautų teisų,- taip atsitiko su baltų tautomis-, o 
iš kitos, jie skelbia jų, kad jiems tarnautų...

... Ir niekos iš penkias dešimties delegacijų nasusirado, kas p. Vi
šinskį paklaustų-, kodėl SS neovakuoja savo kariuomenes iš Baltijos valsty
bių. ..

... Kai sovietų prokuroras gan. Rudenko reikalauja NUrnberge nacių 
dirigentų galvų už jų depopulincijrs politikų, žudymus, civilių rusų gy
ventojų išvežimus,- penkiasdešimt delegacijų UNO Londone užsikimšo ausis, 
kad neišgirstų desperacijos šauksmo iš šimtų tūkstančių baltų, žudomų, 
ar, šeimos išdraskius, vyrus utSKyrus nuo žųonų, vaikus nuo motinų, de
portuojamų į Rusijos gilumų,..

... Totulistinė’ soViatų valstybė .nieku nesiskiria nuo totųlistų 
nacių III reiche.,jum sunįiklnti.is' zuoniŠKumui apsaugoti nuo nacių ver
gijos grėsmes reikėjo apkjhivinti visų žemės rutulio^veidų; ar nereikės 
to pat, kad pasaulis butų išvaduotus nuo sovietų grėsmės?

... Ar sovietinis totalize-s yra suderinamus su tikra ir sveika de- 
[ mokratija? Ar jis, kaip'pavojinga bacila, neužkreci . tautų bendruomenės, 
i UNO, ir ar nepadaro jos netinkamu visų tautų s augumo garantu? Ar jis nė

ra nuolatinis pavojus tųikai?. Ar UNO nepnsizadbjo pašalinti iš pasaulio 
Į bot kokių jogos 'agresijų? Kodėl ji užmerkia akis prieš mnskvinų agrosi- 
į jų, neteisingai įvykdytų Baltų valstybėms, ir prieš jų pavergimų...

... Visos gražios.-kalbos, pasakytos didžių valstybes vyrų, atida
rant UNO pilietį Londone, yra beprasmės, jei musų pakartotinis skundas 
prieš Stalino agresijų buvo nuleistas niekais. Jei gerai organizuotame 

(mieste yra kolektyvas gaisrininkų, kurie sulig pirmu pranešimu puolasi 
: atlikti save pareigas ir užgesinti gaisro, kur jis pasireiškė, tai kodėl 

UNO, kuri tariasi einanti g .isrininko p-reigas musų susiauršjusiojo pla- 
į notoje, atsisako gesinti ugnį naujo gaisro, kuris apklojo pelenais Bal

tijos kraštus?
Į tai mos leukiaiaj atsakymo iš pasaulio Opinijos, į kurių mes sau-' 

kinr.es".
Širdies krauju rašyti tis žodžiai į pasaulio opinijų. Tačiau yra 

labai rimto pagrinde abeloti, ar jie paei eks-tikiu. Susidarymus naujo 
centro, kuris imasi kalbėti Lietuvos ar baltų vardu, vargini yra. Listu-

4

kinr.es


- 5 -
VCB bySa* naudingas, Svarbiausi* ir pagrindinė neigiamybėrklaidinamos 
yra svetimosios įstaigos, kada į Jas kreipiamasi 6ia vieno, &ia kito 
komitete ar vyriausybės vardu. Svetimiesiems sudaromas įspūdis, kad pas 
mus nėra vienybės, susigiedejima. 0 jeigu taip - tada nekreipiama dė
mėsią nėį raėtus. Pasireiškus anksčiau tik dviem organam, pretėnducjan- 
tiem tautos vardu kalbėti, jau buvo susidarę minėto pavojaus. Ir sku
biai šiuo metu imamasi prlemoniy, kad vadovavimo vienybėj^ būtą atsta
tyta. Reikia siekti, kad ir ėis naujas veiklos židinys, nustotą buvęs 
partizaniškas ir įsijungti/ į bendrą veikiančiu organizaciją dėl Lietu
vos laisvės. Darbo visiems pakaks, bet reikia, kad jis būtą centrali
zuotas .

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Nors tikry ir naūjy žinly ife anapus užtvaros labai sunku gauti, 
bet gana.patikimi šaltiniai, nors gerokai seni (balandžio pati pabai
ga) mums praneša per Lenkiją:

Dabar daugumas "Litviną" stengiasi repatrijuoti, pasidaryti lenku} 
bet tas irgi sunkios materialinės būklės neišsprendžia. Tik tiek apsi
draudžia, kad laikinai yra negaudami. Iš Lietuvos bėga, kas tik gailį 
dar -turi atrepatrijuott 270.000 Amoftiy, kurie daugiausia apgyvendinami 
Rytprūsiuose, apie Mozūrą ežerus, Allensteino rajone.

. Iš Sietuvos atveža gana liūdnas žinias. Be nufalatlnią gaudymy ir 
išvežimą dabar prasidėjo vajus pristatyti 30.000, lietuvly darbams į So- 
viety Rusiją. J. Paleckis, atsidėkodamas "tėvą tėvulį už išlaisvinimą, 
duoda tuos lietuvius Rusijai■atstetytl ir penkmečio planui įgyvendinti. 
Gaudomi pajėgūs asmenys darbams grūdžiami į gyvulinius vagonus ir veža
mi. Iš Vilniaus krašto atvažiuojantieji lenkai pasakoja, kad lltvinkoe 
užkaltuose vagonuose šaukiančios "Oi Dievuliau, Dievulėli"... jie tik 
tiek lietuviškai moka pasakyti. Aišku, kad daugiausia nukentės jaunuo
menė , kuri į savo kraštą niekuomet negrįš, tuokart Lietuvos "viešpa
čiams" bus lengviau valdyti, Taigi kartojasi tie patys metodai, kaip 
ir vokiečiy okupacijos metu, kada vokiečiai irgi gaudė žmones ir vežė 
į reichą darbams.

Lietuvoje taip pat suvaržytas judėjimas, be komandiruotės iš 
apskričio nenuvažiuos*.

Visi lietuviai, kurie vokieciy metu užėmė tarnautoją, mokytoją 
vietos ir 1.1., vežami 5 metams priverstiniems darbams į Rusiją, o ku
rie buvo iševakuoti vokiečiy arba pabėgo (žinoma, jei jiems nesudaroma 
bylos), bet dabar grįžta į Lietuvę, tai toki už srvo krašto apleidimą 
siunčiami 3 metams į kolchozus dirbti.

Pirmajai Paryžiaus konferencijai nepasisekus, daug kam atrodė, 
kad yra priartėjusi galutinio sprendimo valanda. Ryšium su tuo ypačiai 
pagyvėjusi pc.rtizchą veikla. Tatai iššaukė labai griežtas okupantą 
reakcijas. Suvalkija: Marijampolės, Vilkaviškio,. Sakią apskričiai la
binusiai buvo paliesti. Daug buvo sušaudymą, o dar daugiau deportuota 
į Sovietijos gilumą.

Būdinga., kad žydai ife Lietuvos tebebėga.
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POLITIKA IR PASaUiJS2.1URA

2.Demokratinės politikos 

nepasaulėžiuriš'kum. as. ' ’ .

įsigilinus į pasauležiurmes politikos esmę .galima .rodos.nesunkiai 
pastebėti,Kad pasaulėžiūrinė politika yra ne d e m'o'k.r a-; . 
t in ė,ir juo ji yra pasaulėžiuriškesne^juo nedemoKratiškesne.h-as vai- 1 ■ 
stybę tvarko , pagal vienos kurios pasauleziuros principus .tas tuo pačiu .. 
jos neleidžia tvardyti pagal kitos pasauleziuros reikalavimus;ra- 
sauleziurų lygybė .lygių, joms visoms teisių pripažinimas čia nykėta.Val- « 
stybinė pasauįežiura virsta vyraujančia-, o visos kitos - daugių daugiau
sia tik pakenčiamos, jeigu jau ne atvirai neigiames ir u ja mos. Savaime 
aišku,kad.tokia pasaulėžiūrinė valstybe nėra demokratine-tikra grasme,. 
nes pa-saulėziuros reali ir gyvenimiška- 
laisvė yra vienas iš pagrindinių demo
kratijos p r i n o i p ų.netiesa,kad demokratija tėra abstrakti 
sąvoka ir kad gyvenime yra tiktai marksistinė ,liberalistinė.laicistinė, 
krikščioniškoji ar kuri kita demokrat i ja .vadinasi , jau apspręsta tam tik
ros pasaulėžiūros .V isi mes žinome,kas yra demokratija savo esme je .ir kas 
sudaro jos turinį.D e m o kr a t i j o s esmė gludi asm ens 
pirmavime-, prieš kolektyvą.Demokrat'i jos 
turini sudaro tos pagrindinės asmens - 
laisvės,ku r.i o s y r a išreiškiamos sąžinės, 
1 s Įtikinimų,žodžio, ąukl ė j imo, organiza- 
v i m o s i 1 a i s v i ų v a t d u.Kur ir kiek šitos laisvės yra į- 
vykdytos.ten ir tiek valstybė yra demokratinė.Kur šitų laisvių nėra,ten 
demokratija gali dangstytis kokiu ji nori vardu.vistiek ji nebus demo
kratija .Tai mes visi gerai jaučiame,ir jokie teoriniai sofizmai šitos 
nuojautos mumyse išnaikinti negali.kaip mes. žinome,kas yra tikras žmo- • 
gus,kas yra tikras menas,kas yra tikra laisvė,taip mes gerai žinome,kas 
yra tikra demokrati ja.D emokratijostik rūmas yra ma
tuojamas anų pagrind. inių laisvių tikru- ', 
m u. Demokratine fikcija kyla iš anų laisvių fikcijos.Demokratijos buvi- 
mas^ar žlugimas yra tikros asmens laisvės buvimas, 
ar žlugimas.

Bet jeigu taip, tada demokratinė, politika yra 
iš esmes nepasaulėžiur-inė poli tik a. Jeigu 
pasaulėžiūrinė politika ,kaip sakeme.eina valstybes tvarkyti pagal v i e- 
nos kurios pašauležiuros principus,tai demokratinė politika to negali 
daryti^nes ji skelbia ir laiduoja visoms -pasaulėžiuroms laisvę ir 
tuo pačiu vienodas teises.u e viena pasaulėžiūra de
mokratinėje valstybėje negali - but i p r i- 
v i 1 e^g i j u^o ta,vadinasi,ne viena negalit u- 
ti išreiškiama Įstatymai s.luo pačiu demokratija 
negali būti pasaulėžiūrinė.Čia mes gauname visai priešingą teigiu® auk
ščiau minėta jam: demokratigą ne. tik nėra marksistinė ,liberalistine , 
krikščioniškoji ar kokia kitokia,bet ir n e g a 1 i tokia būti.K i e k 
demokratija yra pasaulėžiūrinė, tiek ji 
nėra t ik ra demokrat! j a.rasaulėžiuros įvedimas į. demo
kratiją tuo pačiu^suardo jos prigimtį,nes paneigia vieną iš pagrindinių 
laisvių - pasaulėžiūros laisvę .e-eigu demokratiją siesime su v i e na ku- 

1) Tęsinys iš Dr.7 .-
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;■ ^-irir. pas-ulė,Žiūre., .tuo Jr čiu išskirsime kitas, šią pasirinktą ją pastaty- 

aukščiau-ir teikdami jai daugiiu teisią, negu kitoms. Bet tai kaip 
tik, bus demokratinės .politikos paneigimas. 0 jeigu mes teiksime vi
soms pa s- ulėžiūroms vienodas teises, kokiu būdu tuomet dem»- 

. kruti js pasidarys pasaulėžiūrinė.? Pas: ulėžiūriškumas ir demokratiškumas
- ' politikoje išskiria vienus antrą. Bet ko. i p tik dėl to demokratinė politi- 

yra vienintelė, kuri laiduoji pas-, ulėžiūroms laisvę tuo, kad ji pasau
lėžiūrą iš politikos .’išskiria , perkeldama . ją į a s m e n s sritį ir lai- 

. . -duodama jai visišką ir realią laisvę.
. Tašiau demokratija taip pat yra valstybės reikalą tvarkymas ir spren

?■., d’lmr.s. Čia todįl ir kyla klausimas: .jei demokratinė politika neina valsty 
bėš-reikalą tvarkyti, p:.gal v ienos kurios pasaulėžiūros principus, 

':Sni k-a i p . ji Viuos reikalas tvarko ir pag-1 kokius prinoipus ji 
vnlstybirifes problemas sprendžia?

Šit.'s klausimas dažnai yra. Keliamos tą, kurie sunkiai gali įsitikin- 
.” ti, kad politiko, bitą įmanomą b e pasaulėžiūros. labinu jau pats klau-

■ simo iškėlimas rodo; k1 d demokratiją suprasti yrr. nelengva, ir tai d net pro
. • •-patį klausimo pašto.tymą pr- sivęržin nedemokratinės nuotaikos:. Kad daugybė

- ■' klausimą, -pa.v^ Aeim.ps , „i.uklė jimo, .moralės . ir t .t., negali būti išspręsti
be pf'.siiūlėžįūi,ds.,a..tąi-yni,.- Kiekvienam ai’šKu, ir dėl to jokią ginčą būti

■ ';; ■■■ negali. Bet kiekvienam aišku, kad k a' i' p tik. tokią k 1 ą u -
— s i m ą. va.’l.s t^y.b.ė., Jei. gti> ji yra tikrai demokratinė, ne spren

■ ?.z ; i r.-.. n e-į-į>: i.'-v. u lo spręsti. Kas tad juos sprendžia?
■ iie, kurie, p", si.ulėžį.urą .turi; atskiri asmens., ideologinės organizacijos, 

religinės bendruomenės..; Jeigu mes pripažįstame pas'ulėžiūros laisvę,
•o' 1 f r.!* laisvę, vadinasi , tokią ,kuri, yra ne tik iš vidaus, bet 
ir iš viršaus, Kuri realizuojasi atskiro asmens ir pt.s: ulėžiūrinią ben- 
druomenią gyvenime, tai būkime nuoseklus ir visus be pa saulė žiūro s ne
sprendžiamus-ir neišsprendžiamus klausimus palikime pasaulėžiūros nešė
jams ir reiškėjams, nes tik jie vieni yra kompetentingi šituos klausi-

• mus spręsti. -Į šitą klr usimą eilę kaip tik ir įeinu šeimos, auklėjimo, 
dorovės ir kiti įvairūs klausimai. Jeigu valstybėje yra sąžinės, įsiti
kinimą, nuklėjimg, žodžio.laisvė, man yra visiškai nesuprantama, kokiu 

'■ atveju valstybė savo puri' mente gulėtą susidurti su šitais klausimais ■ 
pasaulėžiūros š v i e.- s o je, vadinasi, turėtą įjuos * 
spręsti iš esmės. Jeigu toki Klausimai yra keno nors keliami, jąu tuo 
pačiu yra prileidžiama, kad tokią laisvią valstybėje nėra, Kad valstybė' 
kišasi į p: saulėžiūbą ir tuo p- biu į šitokią klausimą sprendimą. Ti žiau' 
tuomet būkime atviri ir pripažinkime, kad tokie valstybė nėra demo
kratinė. Vrd. mišrus klausimui tiKrai demokr- tinėje v-lstybje yra iške
liami u ž politikos, nes jie yru pasaulėžiūriniai.

Kis tada, belieka spręsti valstybei? Viskas, bet jau 
praktiniu požiūriu, saugo j ant nepanei
giamas pagrindines asmens Ir. išveš. De
mokratinė politika, būdama nepasaulėžiūrinė, sprendžia tuos psbius 
klausimus, kaip ir nedemokratinė pasaulėžiūrinė,politika, bet vedama 
visiškai kitokio intereso. Pasaulėžiūrine politiku išeina iš 
vienos kurios pasaulėžiūros ir jos šviesoje vykdo valstybinius 
uždavinius. Demokr-tinę politika išeina iš v i s ą pasaulėžiūrą lais
vės ir lygią teigią ir vykdo v- Istybės uždavinius šios' pagrindinės 
laisvės šviesoje. Pa saule žįūrį.nė ’.politika sprendžia klausimus p r in
ci p i a 1. i a .i, demokr tinė’ politika -konkrečiai. Sakysi
me: pasaulėžiūrine.k.rį^ėbioniŠKoji politika norėtą, kad visi tuoktus!

. Bažnyčioje; kad tikyba- būtą priviil'omiis dalykas mokykloje: kad auklėji- I 
męs būtą vedimas Krikščioniškoje pasaulėžiūroje. Pas-ulėžiūrinė mark
sistinė politiKi. norėtą, k- d visi privalomai tuoktąsi tiktai ci-

, • vilinčse įstaigose; Kad tikyba būtą išmesta iš mokyklos; kad ruklėjimąs
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būtą vykdomas p.g 1 d^rilextinl materializmą ir klastą kovos principą.; 
Kad religijos vieši pareiškimai bitu uždrausti ir t.t. Tuo tarpu demo
kratinė politiKt skelbia ir vykdo: tuoktis ten, kur kam leidžia jo Įsi
tikinimas; mokykloje tikybą mokytis ar nesimokyti pagal tėvą puožiūrą, ' 
nes jie yri. savo ve iku pirmaeiliai auklėto jai; mokyklas steigti ir tvar
kyti pagąl tokią pasaulėžiūrą, kokią turi besimokr.nšiąįą-vaiką tėvai, nes 
auklė jim„s y r: laisvas; religines bendruomenes tvarkyti t ip , kaip reika
lauja ją p-.žiu nuostatai ir 1.1. Šitoks demokro.-tinės politikos nuaista- 

■•tymes yra tiktai logiška konkreti išvada iš pripažįstamos ir, ginamos 
realios pasaulėžiūrinės laisvės. Kur tad šia yra tie vadinėmis ji 

8mišrūs" klausimai *ir pasaulėžiūrinis ją sprendimas? Jis . y r a,.bot jis 
jau nebepriklauso politinei srižiai. Jį sprendžia ne valstybė, bet tie,

• • kurie pasaulėžiūrą turi ir . ją reiškia: atskiri asmens ir pasaulėžiūrines.
bbndruomenės. Demokratinė p o 1 i t. i k a p a s a u 1 ė- . 
žiūriniais reikalais jokiu atveju n e- 

‘užsiima.
Jeigu vis dėlto gyvenime reikia bent bendriausią normą bet ir prak- 

. tini; ms reikalams tvarkyti, net ir anoms pagrindinėms.laisvėms išsaugo-' 
ti, tai- šitas noriai-s demokratinė politika randa nė vieno jė Kurio je-pa
saulėžiūroje , bet apskritai tuose bendruose, žmogiškuose 
p r i n o i p u o s e,iš Kurią yra išaugusi ir pati demokratija. Bevokjt, 
neužmušk, nep» leistuv-uk, nemeluok, nedaryk kitam to, ko. nenorėtum, kad 
t.'.-.u būtą daroma - štai tie bendrinusi principai, kuriūglūdi-v 'i • s ą.

• pasaulėžiūrą pagrinduose. Ko s ne i g i r. ■ š i t uos p r i n -
o i p u s, t a s tuo p u š i u neigia ir anas p a- 
grindines dęmokr'tines li.i’sves, p a n e i g d a m a s i.r p n ž i a,
dorok r, ą t i j ą.. Demokrati j' , be r.be jo,' kovo ja prieš toki nusis
tatymą. Bet ne. dėl to, kad ji žin gintą kurią nors v i.e n ą pasąulė-

- žiūrą, bet dūlėto, kad gintą žm o g ą, k n i p • ' t o k į, su jo asmens
• vertingumu, ir su jo laisve. D e ra. o k r n t i j-n s t ..a v i žmo-
, g r. u s asmens 1. r. i s v i ą s a r g. y t o j ę.» Todėl ji nega-

. Ii leisti,_kad kas nors šitas laisves paneigtą, pasini udodoar s jam.
p-.šiam suteikta ' 1'isve .-Deraokr; tinė s laisvės .esme yra to, kad ji yrą. 
laisvė nc.man ..r. tau, he t laisvė visiems. Jeigu tad aš. neigiu laisvą 
visiems, tuo paštu netenku teisės pats. ja.naudotis. II d-‘n o. a-r. 
tavo laisvė demokratijoje'-.kyla tiktai 
iš žmogiškosios laisvės pilnumos.Aš esu 
laisvas tiek, Kiek aš pats šitoje pilnumoje dalyvauju, v-dinas!,' kiek. • 

' .aš pats šitą laisvę v i s i e ra s pripažįstu ir ginu< Ją neigdamas .
ir jos negindamas, pasitraukiu iš šitos pilnumos ir tuo p;.žiu nustoju 
teisės sau laisvės reikl i:.uti. D e m o k. r a t i' j.a "’ y r n n .e'd a- 
1 o m t. Tai yra jos principas ir Jos .buvimo pagrindas, Kūrio niekados 
nereikia pamiršti, sprendžiant valstybines problemas. ■

Ttiigij į aukšžiau past- tytą klausimą, ar galimą politiką atskirti 
nuo pasaulėžiūros, dabar jau galima atsakyti, P r, s a u« 1 ė-ž i 4 r o s 
atskyrimas nuo politikos tikroje de
mokratijoje Įvyksta savaime- ir būtinai 
Valstybės reikalus, kurie siejasi su pasaulėžiūrą.,- deraokratine' 
politika atiduoda tv. rxyti asmeniui ir pt.so.ulšžiūrinėms bendruomęnėas. 
Valstybės reikalus, kurie neturi tiesioginio ir artimo ryšio su 
•p'.sr.ulėžiūr: , demokratinė politika, tvarko pagal praktinius interesus,

= iKalavinus., atsiremdama. J. tuos bendrus žmogiš- 
i yra pripažįstami visą, pripažjstr.nšią žmogaus 
tę. Jeigu atsiranda valstybėje tokią, kurie šitą,
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principų nepripažįsta, dettoKW tiju Kovoja su jais, na s jie, paneigdami 
laisvę .visiems, tuo pr.čiu ją paneigia pirmoje eilėje patys sau.

3.. P o 1 i t i . n i ų partijų pagrin. dns '•

Šit.'.ip. nusistačius, politikos ir pnaf-.ulėžišras r.t'žv-llgiu, galima pa
daryti konkr -tesn-ių išvadų ir politinio sus igrupr. vino- perspeKtyvoias. 
BepriklausomoJe Lietuvoje politinės partijos buvo atsiradusios ne tiek 
dėl socialinių, ekonominių r-r kultūrinių skirtybių, kiek dėl pnsr-.ulė-

■ žiūrinių. Jeigu jos ir turėjo skirting-.s socialines Ar ekonominės-pro- 
gramas-, tai jos visuomenei iš dalies nebuvo žinomos, o iš dalies pačių 
partijų nebuvo išpyškinamos. Tuo t- rpu pasaulėžiūrinis partijų veidas 
■buvo 1'b'i ryškus. Tačiau šitokios politinės dife-rėnoinoi jos pasėka ir 
buvo tas- i nepermaldaujamas trynimasis, toji atkakli,' dažnai net neftul- 
tūringe. kova, toji nuolatinė, įpročiu virtusi demagogija-, kurios' pilna 
yra anų metų politinė spauda , pilni politiniai-susirinkimai ir seimo ste 
nogra-aos-. Valstybės ir t .uto.s interesai buvo sprendžiami, išeinant iš sa 
vos p- s.n.ulėžičiros-. Net jeigu vienas, ar kitas išsprendimas buvo ir geras, 
prieš jį kovojo kitos partijos, fik dėl to, kr. d- jis buvo padarytas, iš
einant ne iš m a n -o nusistatymo. Be abe jo, šitokia kpva nebuvo nau
dinga nei pa čiai v. Istybei , - nei- jos atskiroms sritims , nei tuo labinu 
visuomenės solidarumui ir politiniam bęhdradarbicvimiii. P asr.ulė- 
ži į r. i n ė - s • a 1 s ų p r. r t i .j o. s b u. v o pavertu - 
sios p o 1 i t i n ę- s r i t-į įd.eoio.ginių rung
tynių lauk u, Kur jokio k..O .u p • r 'o iįi i s o ir s u- 
s i t-:d, r i .a q- negali b i t i. Šitokiose rungtynėse, be abe
jo, ir demokratinės laisvės .negalėjo būti, tinkrinri išugdytos ir išplė
totos. .te. i ligi 1-926 motų Lietuvos valstybę tvarkė krikščioniškosios 
partijos, jos ją tvarkė taip, Kaip rad.ė krikščioniškosios- pasaulėžiūros 
prįnoipr.i B.;t’prieš tai visa ’jėga ^aušinsi kairiosios partijos, šauk
damos versti- " 1000 -Kunigų di'Kt-turą", kaip vien-mt> sėiųo-posėdy je buvo

..pasakę s’vieta.s-sOcialdemoKratų.'atstovę s. Kai 1926 metais valstybės vai
rą. į sa vo rankas paėmė kairiosios parti-įo.B, jos-, tuo Jau. pradų jo gyveni

mų reformuoti ,-bet. jau. pūga 1 antireliginės, ; net: mąr'ksištįneš pp.saulė- 
žišros .principus. Ir jos Jį butų, be 'ahc.joį i pertvarkiusios , jei -tik bu-

■ tų'-ilginu išsilaikiusios. Tačiau nei vienų nei kitų partijų valdymo me
tu nebuvo tos-'tikrr. i . demokr-a tinčg dvasios , tos tikrai-demokratinės nepa- 
.snulė.žiš.rinė.š politikos. Dėiuokr-.-.ti Ja 'Lietuva je buvo daugiau idealas, 
dauginu ilgesys-, negu įvykdymas įr realybė• Ir ar tik ne čia gludi pa
grindas, kodėl po 1926 metų perversmo Lietuvą gale jo paimti vnldyti.fe-

• Cistinių tendencijų ps.rtija-,. išsilaikiusi, net ligi- pat nepriklausomybės 
prarn.dir.io. Tai. gagėjo įfeykti tik tokiniue. krašte, kuriaune demokratine 
sąmonė- nebuvo tinkamai išugdyta ir kuris i nukrypimus nuo demokratinės 
dvasios, j'-.u buvo pripratęs-abe jingai žiiĮrffiii. O-dėl šitokio demokrati
nės, sąmonės ne išugdymo,' net dėl jos nusilpninino , kaip tik ir buvo kalta 
to ji nedemokratinė-partijų kova ir nedemokr-tinė'jų, politika.

'. Jeigu tad Apv iždu mums lemtų dar Sykį išvysti savą kraštą ir vėl 
. ^atgauti valstybinę nepriklausomybę, argi mes padarytume-tą 15/W pačią 

klaidą ir vėl pradėtume rungtyniauti del savos pasaulėžiūros primato 
kaip tix tokio^je srityje, kur šitokę primatas iš esmės yra nepakenčia-

. ar.s? Lc.tcrtinis pradinis mėginimas grupuotis politikoje pas.'ulėžiėriš- 
ker kelia. baimės, kąd iš tikro šito, klaida gali būti pakartota .Kiek 
aš jučiu, senosios mėsų partijos Kol kas nežada palikti pasaulėžiūrinio 
savo pobūdžio ir atsisakyti tv rKyti valstybės reikalus, pagal savos pn-

- B'iulėžiilros principus. Jeigu šitas nenore s pasiliks ir .tolinu, jeigu 
jis 'dar sustiprės Lietuvoje, mes grįšime.atgal į tą patį kelią, Kuriuo 
c joue nuo 1-910 metų, mus busime nieko nepasiuokę iš savos nelaimingos 
istori jos.
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Tačiau jeigu .uus norius būti tikrai demokratinė valstybe, kurioje 
turėtų realią gyvenimišką laisvę visų. įsitikinimų, ir visų pažiūrų žmo
nės, mes turime ieškoti politiniam sūsigrupavimui naujo, ne pašau- 
lėžiūrinio pagrindo. Senosios misų partijos išeidavo iš si'. - 
vos pa saulžžiūros intereso ir manydavo, kad jį patenkinę, jie paten
kins tuo pečiu ir bendrąjį tautos interesą,. Tašiau jos nepastebėjo, kad 
šalia vieno specifinio pasaulėžiūrinio intereso esame ištisos eiles ki
tų tokių pa t specifinių pas .u-lėž-ivirinių .interesų, kurie- irgi nori eiti 
į valstybę ir jos gyvenime įsikūnyti. Kaip tada šituos interesus sude
rinti? Kaip išvengti nereikalingos ir nevaisingos jų kovos politinėje 
srityje? išsprendimą s-darosi neįmanomas. Ateityje politinės partijos 
turėtų eiti kaip tik .priešingu .keliu. Jos t u- r ė t ų pradėt i 
kaip tik vi s o s .t a u t o s bendruoju interesu. 
Bendroji tautos bei valstybės-gerovė -štai kas turėtų būti kiekvienos 
tikrai demokre tinės partijos-pradedamasis punktas. Bendrojoje tautos ge
rovė je ,. bendra jame-visuomenės interese kaip tik telpa visų specifinių 
pasaulėžiūrinių interesų patenkinimas. Žiūrint,-kad visiems būtų gera, 
kad. visu laisvė būtų apsaugota, tuo- pačiu yra patenkinama.; kiekviena pa- . 
snulėžiurr. ir kiekvienas įsitikinimas. Jeigu sykį mes ryžtamės bųti de-. 
raokr-toi ne tik žodžiais,. bet ir sava dvasia ir savo darbais, formuluo
kime pagrindines deiabkr- tines lai sves,-kurios negali būti neigiamos j o-, 

k i o s demokratinės partijos, ir eikime į visuomenę su savo sociali
nėmis, ekonominėmis, kultūrinėmis ir politinėmis programomis. Partijų 
visados laisvoje visuomenėje., buto ir. bus. Ir ne’ jų buvimas- yna 
kenksmingus.. Kenksmingas yra tasai klaidingas p a g r i n - 

d a. s, iš kurio jos išaugu ir dėl kurio paskui kenčia ir-visuomenė ir 
valstybė. Palikime tad šitą klaidingą pagrindą ir grupųokimčs aplinkui 
didžiuosius socialinius, ekonominius, kultūrinius ir politinius uždavi
nius. Kadangi visi šitie uždaviniai,-bu galo svarbūs konkrečiam gyve
nimui, neturi-a b .8- o .1 i-u t u ta o., savaime ir partijų nesutarimai dą- ■ 
rosi tiktai reliatyvus, o jų rungtynės kultūringos. Jeigu-senosios par-... 
ti jos. nuo-, s vo pasaulėžiūrinių interesų-neatsisakys, turi atsirasti nauų . 
jų, tikrai demokratinių, kurios visoms-’pasr.ūlėžiuroms duotų visišką 

laisvę ir-lygias teisės. Lietuviškoji visuomenė, tūri būti auklėjama ši
ta linkme .‘lies-turime. įsitikinti, kad. politika n e g a l i būti pasau
lėžiūrinė; kad bot. kokia pasaulėžiūrinė politika, vistiek ę.r ji eitų 

iš dešinės, ar iš kairės, yra nedemokratinė, kad pasaulėžiūriniai ’reiks-. - 
lai v i s u s a v.o platumu- turi būti perkelti į asmeninės 

iniciatyvos, sritį'ir tuo'būdu išimti iš. valstybinių rūpesčių.
P a s n u 1- ė ž. i ū r o- s, 1 š j. u n.g' i m a. s i. ė p o 1 i -1 i - 

k o s dar anaiptol n. ė r a p a s a u 1 .ė žiūros 
P n n e i g i pas a s m e. n s gyveni m e. Pasaulėžiūra, su
daro. vieną iš pagrindinių žmogiškosios asmenybės'pradų. Tačiau vienas . 
dalykas■ yra .susidurti s.u skirtinga pasaulėžiūra’politiko jė , o visai'kita 
dalykas šu jc susidurti ašmeninio gyvenimo plotmėje.’Kai mes susiduriame 
su skirtingos pa saulė žiūros žmonėmis asmeninėje srityje, mes santykiuo- ' 
jnme.sū jais, kaip s u ž m o h ė. m i s, vadinasi, kr.ip su sau lygiais, 
kaip su tokiais, kurie ieško t i .o s o s, dėl.' jos kenčia ir ko- 

voja• Šitoks ZuiogiškosiB ltOisv- santykis yra visados atvims ir nuo^ir- 
dus .Su p' r.; s a ū 1 ėži. ū r. i š k- a. i ' s k ir t i n g a i s as
menimis m. os gulime ne’ tik d r a u g. a utis; 
mes galime juos mylėti. Bet visai kas kita susitikti su skirtinga pa
saulėžiūra politikoje. Čia ji reiškiasi jau ne asmenine žmogiškąja for
ma bet programiniu partijos pavidalu. Čia ji ateina kaip manos pasau
lėžiūros neigėja ir kovotoje su ja politinėmis priemonėmis'. Todėl čia. 
negali būti ne tik meilės, bet net nė kompromiso, nes pa saulė žiūra-neak
li.būti iš dalies atsižadama. Čia gali būti tiktr i laimėjimas arba pra
laimėjimas ir'• rši kova už pralaimėtus pozicijas. Todėl kiek p a -
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saul'įžiūra yra reikalinga asmens gyve
nime, t i e k j i yra kenksmingapolitikoje. 
Ir keistas dalykas.Juo žmogus savo asmens gyvenime yra tvirtesnis pa
saulėžiūriniu atžvilgiu,juo jis yra nuolaidesnis politikoj e.Ir atvirk^cis 
■g#, p olitikoje pasaulės turiniai f a n a t i - 
kai dažniausiai Kaip tik y r-a tie žmonės,k-, u- 
rią asmens gyvenime pasaulės i’U r-a n e v a 1- 

"dina jokio ypatingo vaidmens, ar b. aku-.
. . r i ą gyvenimo praktika yra priešingąją, 
.politikos pasaulėžiūra i.T a i y raidėj. t; o, 

k a.d pasaulėžiūrinis beprin c ip.iškurnąs' 
asmenyj e norima kompensuoti pašau. 1 ė - 
Ž,i u'r i n i u f a n a t i z mupolitikoj e.Todėl musą su- • 

’ .kis - ukdykime stiprią pasaulėžiūrą savyje,bet salinkime pasaulėžiūri
nę nes antai kp iŠ politinio gyvenimo. ■ . • '

Politikos ir pasaulėžiūros/ problema yra-viena iš pagrindini?’ ■ 
demokratijai suprasti ir su j a susigyventi.Kol mes neišmoksime atiduo
ti * cezariui, kas yra cezario,o r>ievui-,kas yra Dievo"j kol mes. cezario

'■ pinigais mokėsime mokesčius dievui ,vistiek ar Šitas---D!evaš bus rašo- '■ 
•• ir-ss didžiąja ar mažąja raide,tol mes nesuprasime gyvenimo plUraįizino1,- - 

tol mes norėsime uždėti Šitam gyvani-idur'vieną uniformą-,tol' mes neturėsim 
tikrai; demokratinės dvasios.0 d e'-iff o k r a t i n ė - d "v a si .a. - yra

. Žymią! reikalingesn. ė ', n e kj.a i p d e m o' k r a t i nės 
... .'£ o r m, u 1 ė s ir ž o d ž i'a-. i'.J i tačiau atsiranda tik iš . gyiios' “ ' 

pagarbos žmogų i,kuris yra pirmesnis už visas pasaulė.ziurąs.P-a - '
s a u Į ė ž i u r a žmogui, ne žmogus -pa ą' a u .1 ė ■ - 
z, i u r’a i - štai pagrindinis demokratinės dvasios ir demokratinio ' • "
sugyvenimo dėsnys. .1 ■' '... • ':

...' ' Suglaudžiant audžiau pareikštus s amp rotavirus, tenka padaryti
šias išvadas: <• ' . .;

Pasaulėžiūrinė politika .yra-ta,.kuri valstybės reikalus tvarko ' ' ’ 
- nagai vienos kurios pasaulėžiūros principus. .i- .. ...
. Pasaulėžiūrinė laisvė .nesideriną su pasaulėžiūrine politikė,-nes •

•ši pastaroji savo atstovaujamą pasaulėžiūrą nestato maži? mažiausia ' 
į privilegijuotą padėt|,paneigdama, lygins teises, kitomš pasaulėžiuroms-.'' 

Tikrai demokratinė politika iŠ esmės yra nepasaulėžiurinį.Su pa—'' 
saulėžiura susijusius klausimus ji palieku privatinei asmens iniciaty-,s 
vai,c pati sprendžia tiktai bendruosius reikalus,vadovaudamos pagrin
diniais žmogiškosios prigimties principais; • ■

Demokratinė politika yra vienintelė,kuri laiduoja praktinę.ir- 
realią pasaulėžiūrinę laisvę.

Oolitinius susigrupavimus reikia -telkti ne aplink pasuulėžiu— 
•rines skirtybes ,b et aplink socialinius ,ūminius ,politinius ir kultu
rinius valstybės uždavinius. , . ■ .-j

Ateities Lietuvoje^pasaulėžiurinės politinės partijos turėtą ' '
užleisti vietą nepasaulėžiuriniams,tikrai demokratiniams politiniams 
sambūriams.

šviesuomenė,ypa& jaunoji Šviesuomenės karta,yra plaukta per-. .
. auklėti musą visuomenę solidarumui ir bendradarbiavimui politinėje -■'•‘i 
srityje. "-. j

x • '-J
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BP PROBLEMOS

BP sijojimo principai.Kas išskiriami iš BP ir tuo pačiu iš UNRROS 
globos,iš naujo priminta gan.Morgano įsakyme patikrinti visus 750.000 
BP.Įsakyme draudžiama teikti pagalbu karo nusikaltėliams 
ir kolaborantam Sįšios sąvokos paliktos neapibrėžtos.Pa
galba neteikiama .taip pat šio karoX metu pasitraukusiems laisvu 
n o r u.Šelpiami busię tie,kurie galės įrodyti,kad jie buvo persekio
jami.Anie tokias Morgano direktyvas pranašė "Times".

Gen .Mc.-Narney instrukci j oj e, liečiančioj e lenkus ir baltus ,prime
nama,kad iš Bp turi būti išskirti tie,kurie savanoriškai buvo prašęs! 
emigracijai ir po to einančiam Įoilietinimui Į III reichę per Einwan- 
dererzentrallstelle (K7Z }, arba per Emigrantę Centrinį Biurę.štabas tu
ri tę asmenę kartoteką ir iš jos sudarinėja sęrašus lenkę ir baltę, 
kurie buvo prašęs! imigruoti į iįl reichę. BP stovyklę sęrašai dabar 
patikrinami pagal tę martotejtę ir surašomi visi tie, kurie turi būti 
pašalinti iš BP stovyklę, t.y.netekti UNKRAos globos. Jau stovykloms 
bus pavesta juos pašalinti. Jeigu paliestasis pateiks rimtę įrodymę, 
kad jis kaltinamas neteisingai, kad jis nėra, pvz.,tas, kuris ten kar
totekoje buvo įrašytas , .tai jo byla bus tiriama is naujo. Nors vardas 
neminimas, bet šit£ instrukcija yra nukleipta prieš rępatri- 
j a n- t u s.

Is BP išskiriami taip pat ii“ klaipėdiečiai . Tuo ■ 
budu išskiriamos šios kategorijos! karo nusikaltėliai, kolaborantai, 
repatrijantai, klaipėdiečiai, Savo noru. atvykusieji. Palieka prievar
ta deportuotieji ar įrodę, kad jie buvo persekiojami.

Sijojimo praktika.Praktikoje tie principai taikomi labai nevieno
dai. Komisijos tuos neaiškius nuostatus aiškinasi kas sau. Vienur pa
daroma sugestij.ę, kad žmonės įsirašytę laisvu noru atvykę,kitaip esę 
gresięs pavojus būti gražintiems atgal. Kitur, pvz.,kur viena mergina 
buvo pareiškusi atvykusi -laisvu noru, buvo iš stovyklos pašalinta. , 
Ateina žinię, kad is Liubeko pašalinti apie 28o klaipėdiečię; jie su
gabenti į atskirę stovyklę ir naudojami laiško darbams. Užteko, kad 
jie butę gimę Klaipėdos Krašte ir buvo išskirti iš Lietuviu stovyklos, 

Musę nusistatymas. Atsakant per patikrinimę taip, kaip iš tikręję 
buvo, butę melas tvirtinti, kad atvykome laisvu noru. Ar daug butę 
buvę tremtiniu pasitraukiant vokiečiams, jeigu nebutę naujos sovietę 
invazijos? Jeigu ne pavojus ir grėsmė laišVsi if gyvybei? Mes visi 
atvykom priverst i-arba vokiečię fizinės jėgos paimti ir pri
versti, arba bolševikę grėsmės gyvybei priversti. Abiem atvejais 
karo eigos priversti, karo, pas etoje 
evakuoti.

Repatrijantai, buvo dvejopi; laisva valia, ir priversti; laisva 
valia, kada Vokietijos ir atitinkamos nepriklausomos valstybės buvo 
susitarta vokiečię tautybės gyventojus perkelti į Reichę. Tokię su
tartį Vokietija turėjo su Latvija, su Italija. Lietuva tokios sutar
ties neturėjo. 194o m. Vokieti, ja gyventoję pasikeitimo sutartį darė su 
SS, kuri buvo Lietuvę okupavusi, Nepripazinus Lietuvos inkorporavimo 
į SS, ir Lietuvos gyventoję nesaisto tas susitarimas pasikeisti pi
lietybėmis. Tai formaliniu atžvilgiu, o iš esmės: lietuviai, kuriems 
grėsė kalėjimas ar kurie kalėjime jau buvo, pasinaudojo tuo gyventoję 
pasikeitimu savo gyvybei išgelbėti, bet ne naujai pilietybei priimti. 
Taigi čia negali būti kalbos apie laisvę norę emigruoti į
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Klaipėdiečiai tik todėl, kad jie gyveno Klaipėdos Krašte Klaipėdos 
atplėšimo nuo Lietuvos metu, negali Luti laikomi Vokietijos piliečiais 
ir traktuojami kaip vokiečiai. Jei Hitlerio smurto aktai ar išprievar
tautos sutartys su kitais kraštais yra niekiniai, tai negalima daryti 
išimties ir laikyti, kad Klaipėdos atplėšimo aktas galioja. Esant nie
kinei 1939 m. kovo . 22 d. "sutarčiai",galioja teisinė padėtis quo ante, 
o pagal ją klaipėdiečiai yra Lietuvos piliečiai, šituo pagrindu klaipė
diečiai negali Luti išskirti iš kitu lietuviy. likimo.

Atitinkamos įstaigos šia prasme jau anksčiau yra davusios paaiškini
mu. Ryšium su naujais nesusipratimais tuos žygius iš naujo kartoja.

Kol vyksta sutartoji propaganda ir represijos spausti tremtinius 
visokiomis priemonėmis, kad kuo daugiau grįžtų, namo; kol norima sovie
tams pataikaujant iš-laikyti šiokią tokią, jei ne taikos, tai bent ne 
karo, padėtį, tol tremtinią būtis užklius vis už naują ir naują staig
meną. Tačiau išvengus pirmąją pasikėsinimą, reikia tikėtis, bus leng
viau išvengti tolimesniąją.

Svetimieji agentai. Viena svetima vals tybė yra atsiuntusi agentą 
į vakarinių alijantą zonas rinkti informaciją apie DP ir kitiems užda
viniams. Vienoj zonoj ją Keliolika buvo iššifruota ir suimta. Suimtieji 
pasirodė gausiai aprūpinti valiuta, auksu ir brangenybėmis. Iš ją pa
aiškėjo, kad Rygoje jiems ruošti yra speciali mokykla. Jie čia prisi
stato kaip DP, pabėgą iš Baltijos Kraštą, iš Lenkijos. Kita mokykla' 
buvo konstatuota Prahoje, sudaryta iš baltą tremtin.ą. Iš jos buvo pa
leista į amer.zoną apie 15o agentą. Jie buvo atvežti prie amer.zonos 
ir paleisti po vieną. Vieniems ją buvo skirtas uždavinys - girtauti, . 
mušt vokiečius, 'kelt nerimą stovyklose, vogti, plėšti apylinkės gyven
tojus paliekant vietoje nusikaltimo žymes.j kad tai padaryta DP. Kai 
kurie buvo gavą sekimo ir dar specialią uzdavinią. Dalis tą specialią 
uždavinių aiškėja iš tokio•įvykio Bayreuthe.

Brvreuthe į mediniam, barake gyvenančią lietuvią šeimą įsilaužė 
piktadariai. Kaktį atplėšė langą, sulindo j kambarį. Pasišvietę miegan
tį vyrą nudėjo šuviu tiesiai į galvą. Nuo šūvio pabudusi žmona susikibo 
su piktadariu. Besigrumiant.užpuolikas paleido dar pora šuvią. Moterį 
sužeidė, bet tuo metu pakėlė triukšmą uz sienos gyvenanti kita lietuvią 
šeima. Piktadariai, paleidę šūvį dar ir pro sieną į šauki ančius,pabėgo. 
Buvo pranešta vokiečią policijai, išklausinėjus gyvuosius, policija 
konstatavo., kad tokiu pat budu buvo nužudyta viena vokiečią šeima,kad 
iš vakaro pas šį nužudytą lietuvį buvo atsilankęs kažkoks kaukazietis, 
pareiškęs noro toj pat stovykloj apsigyventi,paprašęs degtinės,vaišine- 
sis su lietuviu ir ypačiai jam daug pylęs,keikęs sovietus, komunizmą, 
šydus ir gyręsis daug ją išžudęs.; lietuvisjam pritaręs ir tokiais pat 
pasigyrimais jam neapsileidęs. Policija su nužudytojo kaimyne, mačiu
sia tą kaukazietį, nuvyko į įtartąją stovyklą. Ten sutiktasis kaukazie
tis patikrintas pasirodė žydas. Per kratą policija rado kruviną kornbin- 
zoną, dėžutę aukso, pistoletą ir kitos kaltinamosios medžiagos. Suėmė 
dar tris asmenis. Nužudytasis yra buvęs Kretingos aoskrities policijos 
valdininkas. Yra pagrindo manyti, kad žmogžudystė buvo politinio pobū
džio. Nepatikrintomis žiniomis esanti 4o žydą grupė, keršijanti už savo 
tautiečius.'Jie turį tam tikrą lietuvią sąrašą.

Ir iš kitą autoritetingą šaltinių pranešama, kad tremtinius no
rima sprogdinti iš vidaus. Atsiųstieji ar užangažuotieji žmonės yra 
įpareigoti pakliūti į tremtinią vadovybes. Del to net policijos paste
bėta labai nekokios reputacijos asmenų veržimasis į vadovaujamąsias 
vietas. Rimti šaltiniai yra nuomonės, kad ir Miinoheno Kaud.Kryžiaus 
apiplėšimas turėjo ne tiek Kriminalinį, kiek politinę tikslą. Tatai 
padaryta, kad butą duota pagrindo gandams plėstis prieš Raud.Kryžiaus 
vadovaujamus asmenis. Budinga, kad sandėliui buvo apiplėšti netik lie
tuvią, bet latvių ir estą. Sąmoningąja! uremtinią daliai tenka budriai
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stebėti, kas ypatingai verčiasi destruktyvię gandę platinimu,provokavi
mu ir daryti anie tuos asmenis deramas išvadas.

Sovietu karininkai lietuviu stovyklose protarpiais lankosi anglu 
zonos pasienyje, teiraujasi, kada tremtiniai grįš, kada atsiimti sunk
vežimius. Kai kas nepakeldami tokio moralinio teroro, stengiasi iš pazo- 
nio stovyklą išsikelti toliau.

Ko sovietai teiraujasi, rodo sovietu pulkininko ir vertėjo, lydimu 
anglo majoro, atsilankymas vienoje DP stovykloje. Kai buvo iškviestas 
ryšininkas, tai sovietu pulkininkas, išsitraukęs bloknotu,su enkavedis- 
tišku įkyrumu pradėjo reikalauti tiksliu žinių, daugiausia personalijų-

- Tai tu komiteto pirmininkas? Kaip tavo pavardė?
- Ne, pirmininkas išvykęs.
- Tai tu pavaduotojas? su juo tada noriu kalbėtis.
- Ne ir jo nėra. 0 kalbėtis galit su manim.
- Tai kas tu? XX
- Aš ryšininkas.
- Koks ryšininkas? Kaip jis čia atsirado? Kokie jo uždaviniai? Kę 

čia veiki?
- Kultūriniams ir socialiniams vidaus reikalams... Bet geriau jums 

paaiškins majoras. Jį klauskit.
Anglu majoras burbtelėjo panašu atsakymę ir nesileido į tolimesnius 

aiškinimus.
- Iš kur tu atvykai?
- Iš Lietuvos.
- Kada atvykai? Kokios profesijos? Kuo pavarde? - teiravos laikyda

mas rankoj piestukę, antroj bloknotu.
- Tamstai tie dalykai nereikalingi, ir aš ju nepasakosiu.
- Man jie reikalingi. AŠ turiu žinoti,kur, kokie,ir kaip musu pi

lie eiai gyvena.
- Šitaip? Tamsta klysti. Paklausk geriau majorę, ar jo karališko

sios Didenybės Vyriausybė laiko mus Busijos piliečiais...
- Ten viduje, jus darot su jais, kę norit. Čia, žinoma, ne, - san

tūriai sumurmėjo anglas ir vėl šypsojos.
- Kokius laikraščius skaito piliečiai?
- Visokius, kokiustik gauna - lietuviškus, angliškus, vokiškus,
- Lietuviškus? Kaip jie ten vadinasi? Primink man vardus.
- Nežinau. Visokiu yra.
- Duodi jiems skaityt ir nežinai.
- AŠ neduodu, patys išsirašo.
- Patys išsiraso? Laikraščius? - nustebo pulkininkas.
- Pas mus laisvė. Mes nekontroliuojam. Kas kę nori, tę ir išsirašo.
- 0 kokius laikraščius tu skaitai?
- Aš tai angliškus.
- Tai s akyk,pagaliau, komiteto pavardes.
- Tai jums neįdomu, o pagaliau paklauskit majorę, ar aš privalau 

tai sakyti.
Pulkininkas susierzinęs ėmė reikalauti majorę, kad tas įsakytu ži

nias duoti. Pypkę traukdamas ir suniukę ant rankę glostydamas neis- 
blaškomo šypsnio anglas ramino: -

- Kam jums tos žinios... Jus teiraukitės apskritai apie gyveninę 
stovykloje.

Įpykęs pulkininkas pareiškė norįs kalbėtis su pačia liaudimi. 
Anglo, vertėjo ir ryšininko lydimas aplankė Keletą šeimę. Pataikė pas 
pirmęjį.kuris Kelnes glaistė.

- Zdrastvujte.
- AŠ atsakinėju tik UNxiBOS direktoriui ir anglę karininkams, - 

pasakė angliškai pasveikintasis, nepakeldamas galvos nuo darbo ir ne
atsisukdamas. Ir daugiau nekalbėjo.
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- sumojavo žmogus rankomis ir, nesusigrieb- 
savo kambario, palikęs nustebusį pulkininkę 
anglę.
dar vaikę darželį, - pasiūlė anglas.

- Tu-kalbi rusiškai? - pirmieji žodžiai kitoj šeimoj.
- Tolko po litovski...
- Bet tu supranti mane, 

damas kas daryti, išmovė iš 
ir su praplatėjusiu šypsniu

- Gal-Tamsta aplankytum
- Kę aš su jais kalbėsiuos?
- Vis dėlto butu Tamstai įdomu, kaip čia gyvena, - neatleido anglas. 

Pulkininkas .įėjo į salę ir tiesiai į kampę, kur vaikai buvo sutupę žai
dimo apie vedėju. Tik prakalbinta rusiškai pastebėjo tę nelauktę svecię 
ir kraujas nudažė’ jos Skruostus, lyg čia butę sto^jęs tas enkavedistas,
kuris kitados išvežė jos tėvus... Ir pulkininkas pasijuto neainęs,ko 

klausti.
- Keno čia paveikslas? -^susigriebė rodydamas į sienę.
- Tai Lietuvos kunigaikščio, - paaiškino ryšininkas.
- Aha, kunigaikščio, to, to,kaip jis ten vadinasi? .
- Daug ję buvo: Algirdas, Kęstutis, Vytautas.
- Ta, da, Vytautas...-Dabar pilį Trakuose sovietę valdžia atstato,

pinigu tam paskyrė. Tu girdėjai apie trakus? - kreipėsi į lietuvį ry
šininkę, o vertėjui įsakė, kad būtinai išverstu angliškai majorui,jog 
sovietinė valdžia paskyrė pinigu Traku piliai atstatyti. Anglas turįs 
žinoti, kaip sovietai rūpinasi kultūra.. :

■ x :
Anglę zonoje Raud.Kryžius, ir Kitos D? organizacijos uždarytos. 

Laikraščiai taip pat. Dabu.r anglę zonoj nebelixo nė vieno. Bet gauti iš 
amerikiečiu zonos yra pasunkėję. Anglai nori išlaikyti nekaltybę ryti
nio sęjungininko akyse.

DP uždrausta laikyti auto susisiekimo priemones’.
BALIO įgaliotinis p. Dimša pripažintas.,
Amerikiečių, zonoj lietuviu teismai jau.daug, kur pripažinti ir- ję 

sprendimai vykdomi. Laikraščiams vėl daroma kliucię neduodant pcpierio.' 
Is kitos pusės laikraščiams -leisti duodama nauję leidimu: jau e'įna - 
"Žiburię" dienraštis. .'•? • •• ’

BALDO įgaliotiniai amerikiečiu zonai yra du: Kun.prof.Ražaitis kul
tūriniams reikalams ir p. Minkunas - socialiniams. Prancūzu zonoj BALDO 
įgaliotiniu paskirtas dr. Trimakas. Austrijoj prancūziškai ir angliškai • 
zonai - dr. Daukša, amerikoniškai .- p, Vokia.tąitis.

Belaisviu’padėtis'. ’B Alt ai karo belaisviai paleisti ar dar bus pa-- 
leisti". Parvežtieji is Prancūzijos' jau paleisti..Bet jie paliekami be 
DP teisiu ir jais UKRRA nesitupina. Jie prilyginami vokiečiams. Taip 
atsitiko su tais, kurie buvo atgabenti i Rėgensburgo,Dachau ir Bad - 
Aiblingo.stovyKlas. Paleistieji vyrai išsisklaidė po įvairias tremtiniu 
koloni j as . Ju padėtis sunki; nei drabužiu, nei maisto, nei pinigo. Kai 
kurios lietuviu kolonijos jau suorganizavo jiems pirmęję paramę. Žymiai 
padeda L. Raud. Kryžius. Tenka kreiptis dar į atitinkamas įstaigas, kad 
butu atmainyta instrukcija, draudžianti juos OTRRAI globoti. Tam pagrin
das labai stiprus: jie atsikentėjo užtenkamai nuo vokiečiu, kurie juos 
buvo prievarta į savęję kariuomenę paėmę, jie dabar atsiduria blogesnėj 
padėtyj už vokiečius. .

Maistas pp ne stovyklose. JAV karinė vadovybė parašė UNREAL, kad 
DP, gyvenantiems ne stovyklose,'butę duodama papildomai 5oo kalorijų 
maisto:- konservuoto pieno, šokolado, sriubos. Tas papildoma&ai maistas 
bus duodamas greičiausiai po to, kai bus baigtas DP tikrinimas. Patiems 
DP reikia budėti, kad gautu, kas jiems skirta. , ■ ’
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TAKPTaBTINI

V0KI3TIJA DIDŽIŲJŲ ZAIDIM3 .•

Antroji Paryžiaus konferencija, atrodo, bus cfioialir.i užregis
truota kaip sėkminga.

No tnip j nu gvorbu, kad anglosaksų ministerial bus grįžę nemo 
nervorgę ir pakrikusi-is nervais; Molotove įmantriai kankinami, jis 
Paryžiuj? cnt ko jų laikėsi ti.. preparatų tabletėmis • B st užtat portfe- 
liues ■} jie parsivežė visą sfrJįi l-dunėjiuų; apsitvarkyta su Italijos 
kolonijomis, suderėtas lt „Iijos reparacijų klausimas, susitarta del Tri
esto; graikams atiduotas Dodokunozus., ištaisyta italų prancūzų siena, 

atrastos austrų, pretenzijos j. pistų. Tirolį. Dunojaus laivininkystės 
laisvė, tiesa, nebus įrašyta į taikos sutartis, bet keturi didieji pa
sižadėjo tuc reikalu pasirašyti atskiru deklaraciją. Pagaliau, nusista
tyta liepos 29 d. sušaukti 21 valstybės taikos konferenciją.

Paryžiaus pasitarimams dar nė nepasibaigus, Londonas jau buvo 
ėmęs balansuoti jų rezultatus: po atkaklių, diplomatinių, kautynių Bevi- 
nui su Byrnes pasisekę laimėti piroąją Molotovo ofenzyvos fazę - 
sovietai atstumti n u o Viduržemio juros, 

įrodymai akivaizdus: sovietai neįkėlė kojos į buvusias italų 
kolonijas Jj.Afrikoj; jie negavo bazių Dodekanezc salose. Jų globotinis 
Tito nepasidarė suverenus Triesto šeimininkas. Britai tam kartui apgynė 
savąsias pozicijas Viduržemio juros srityje.

Tai yra kad ir reliatyvus vienes is didžiųjų valstybių in t e - 
r e s ų laimėjimas.

Principai Paryžiuje nebuvo Kotiruojami. "Manchester Guardian" 
ne be ironijos pastebi, jog Paryžiuj nebuvo pažeisti tik tie Atlanto 
Chartoe punktai, apie Kuriuos ministerial iš viso neužsiminė. Iš italų 
atimtas itališkasis Triestas; austrai negavo austriškojo Pietų Tirolio. 
Šitoks keistas biznis buvo,mat, reikalingas didžiųjų sąjungininkų išo
rinei sandorai išgelbėti. Kompromisai ir pirkliavimas įgalino sudaryti 
taikos sutarčių su Italija, Balkanų valstybėmis, Suomija.

Tiesa, dėl tų sutarčių galės pasisakyti dvidešimt vienes valsty
bės atstovai taikos konferencijoje. Jų lupomis, reikia manyti, gaus pra
bilti ir principų bei sąžinės balsas. Bet jis baigų ir teliks, nes ga
lutinė sutaržių redakcija priklauso keturiems didiesiems.

Tačiau ir tų taikos sutarčių pasirašymas neišspręs pagrindinių 
Buropos taikos ir tvarkos oroblemų. Dar daugiau: ir tie daliniai, vie
tiniai patvarkymai, liečiu Italiją ir Balkanų kraštus, liks tik popie
riuj, kol iš Vidurio ir Pietų-Bytų Buropos nepasitrauks sovietų kariuo
menė. Kol rytinė mūsų kontinento dalie organiškai neįsijungs į ūkinį ir 
politinį visos Buropos bendravimą, tol vakarinis Buropos likutis tik 
vegetuos, tolydžio žengdamas į ekonominį nuskurdimą ir socialinį chaosą. . 
Kaip atkirsta šaka jis negalės ilgesnį laiką palaikyti savo gyvybės 
dirbtiniais demokratinių užjūrių syvais. Jis darysis kaskart mažiau 
atsparus vieningos Bytų sistemos traukiamajam jėgai.Todėl Vokietijos 
problema yra sykiu ir Buropos problema.

Sutikim su londoniške interpretacija, kad nuo Viduržemio juros 
sovietai manevruoja į antrąją liniją, kuri eina Dunojum ir Blbe. Šitą 
liniją jie nuo pat karo pabaigos laiko savo rankose, ir nėra ženklų, 
kad jie ryžtųsi nuo jos trauktis. Dėl to tad į Paryžiaus konferencijos 
galą pradėtos diplomatinės kautynės dėl Austrijos ir Vokieti
jos žada būti kurkas aršesnės už tas, kurios ligi šiol ėjo dėl,pa
lyginti, antrinių klausimų. Nes tos derybos bus iš esmės kova dėl Bu- 
ropos likime
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1. fatališkas F o t a c a r?, o balansas .

..Vienas iš fataližkiausiąįą'praeito karo padarinią yra tas, kad 
iš politinio Europos- zerėlapio pranyko Vidurio Europa 
kaip pusiausvyros veiksnys, prie Elbės ir Austrijoje anglą amerikiebią, 
prancūzę, kareiviai susitiJ.-e s ii. raudonarmiečiais ir padalino Europą į 

dvi stovy k] as .
Tasai padalinimas paoidsrč akivaizdus tik su laiku. Pots- 

dano s u s i t e. r r. - a .s. patį rsikšmingiausias dokumentas poka
rinei Europos tvarkiu, stabilizuoti, buvo padarytas karo metu. ugdytosios 
visą sąjungininką vienybės ženklu. les vienybės impulsui tolydžio iš
senkant. kaskart, aštresnėmis a ..■ybraioouiu ėmė ryškėti ir toji Europos 

padalinime rita- T-ondc-no, Kaskvu,-, Paryžiaus konferencijos buvo etapai, 
palaipsniui-privedą prie 'pažinia;.-, kad tarp Stettino ir Triesto yra 
nusileidusi geležinė uždanga. Vieningo ir organiško Europos patvarkymo 
iliuzija rs-gimpi nyksta. vienarią metu perspektyvoje Potsdamo balanso 
fatal iš kurtas yri galutinai iš - ryjfkįj-ąs . .

Inspiruojami ką tik p asirai gust i o karo' tikėlę - galutinai išjung
ti Vokietiją kaip ateity galimą agresorią - ir veikiami minėtosios vie
nybės impulsu, trys didieji sąjungininkai praeitą vasarą Potsdame tik 
antroj vietoj teprisiminė , jog Vokietijai, tam Vidurio Europos bran
duoliui ir visos Europos stabilingumo raktui, reikia palikti sąlygas, 
kad ji pajėgtą savarankiai, iš. šalies neramstoma, žmoniškai gyventi. 
Pirmutinė didžiąją Potsdamo derybininką mintis buvo nustatyti Vokieti
jos nuginklavimo, demilitarizavimo ir denacifikacijofl budus, toliau, 
buvo plačiai atsižvelgta j. sovietą saugumo pretenzijas, ir. didžiulės 
Rytą Vokietijos sritys .atiduotos SS bei Lenkijai. Buvo susitarta dėl 
vokiecią ' pramonės išmontąvimo reparacijoms mokėti, bet neužmiršta fik
suoti, priemonės ir•. likus.ios pramonės gamybai apriboti. Pagaliau,vienu 
plunksnos pabraukimu buvo nuspręstas didžiulės žmonią •masės - 6.5oo.oco 
vokiebią, gyvenusią Lenkijoj, Čekoslovakijoj ir Vengrijoj, - likimas: 
juos.nutarta ligi' 1946• m.liepos -mėn. sugrusti į terito'riskai susiau
rintą ir nupramonint-ą Vokietiją. ■ ...

Taip apsidraudė nuo naujos'vokiecią agresijos, trys didieji dar 
nustatė-visą eilę politiniu ir ukinią; principą-.bendrai Vokietijos kon
trolei vykdyti. B-ijodami, iąė karo parblokšta .Vokietija per anksti ne
atsistotą ant koją p o 1 'i t i š k a i- ir iš' naujo nepradėtą grėsti 
kaimynu saugumui ir taikai, Pots dūmo vyrai nutarė, kad- “tuo tarpu" 
centrinė Vokieti jos-.vyziausyoė nebtfš sudaryta. Bet nuvokdami, kad nor
malus ūkinis procesas-teįmanouua tin utiskai vieningoje Vokietijoje, 
TruinanaS, Atties ir Stalinas sutino, jog "bus sudaryti kai kurie svar
biausieji .o a n t r i n i c i administraciniai vokiebią Departamentai, 
vadovaujami valstybės' sokratorią, ypačiai finuosą,'transporto, susi
siekimo, užsienlą prekybos ir pramonės srityą.o".

Šiandien Potsdamo nutarimais pagrįstas Vokietijos tvarkymas 
pasiklydo užburtame rato Pikto pradžia gludi išdidumo, kuris neleido 
trims didiesiems pasikviesti prie -dorybę stalo Prancūzijos, kuri,nors 
ir karo sukrėsta bei nusilpninta, vis tiek lieka Europos pusiausvyros 
veiksnys. Nors vėlinu ir pašaukta lygiosiomis dalyvauti Vokietijai 
Kontroliuoti Taryboje, jinai jaučiasi nuskriausta. Sovietai su kaupu 
gavo teritorines s-vo's-uguso garantijos-Vokietijos rytuose. Prancū
zijos Potsdamo nebuvo, -vokorimą Vokietijos sieną klausimas nebuvo 
svarstomus, Prancūzija tnritorinią saugumo garantiją negavo. Jos pre
tenzijos į Šnarą ir reik?.! .rimas atskirti nuo Vokietijos Ruhro sritį 
vis otsitr-nkdnvo į britą •> i umerikiecią motyvą - kad pramoningojo 
Ruhr o atskyris?'.'- mirtin i sužalotu normalu. Vokietijos ūkinį atsigavimą,

. . ...JI
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Prancūzai negalėjo bo Kartumo priimti Šio aggumento, nes tasai motyvas 
negaliojo sovietams, kurio sau ir lonkams atplėšė net ketvirtį visos 
Vokietijos dirbamos komės.

Negavę teritoriniu garantiją, prancūzai Kontrolės Taryboj visų 
laikų vetavo centriniy vokiškosios administracijos organų sudarymu, 
bijodami politiškai vieningos Vokietijos atkutimo. Vietoj to ėmė auto
matiškai formuotis zoninės administracijos - ir augti zonų s ienos, ku
rios tarp trijų vakarinių zonų ir sovietinės Ryty Vokietijos virto m- 
perziangįar a ir n epermatoma užtvara. Tokiu budu praktiškai į nieky pa
virto vienas iš pačių esmingiausių Potsdamo susitarimo principų - kad 
"kiek tik įmanome, vokiečių gyventojai visoje Vokietijoje turi būti 
vienodai traktuojant."

Tasai traktavimas pasidarė drastiškai skirtingas tarp sovietinės 
ir vakarinių zonų. Nereikia Klysti manant, kad dėl to labiausiai kaltas 
centrinės vokiečių administracijos nebuvimas: toji kliūtie buvo ir te
bėra patogi priedanga gilesniesiems ūkiniams, politiniams ir net ideo
loginiams suskilimo motyvams pridengti. Bet tie motyvai pasidarė perne
lyg aiškus ir permatomi; konkretieji to susiskaldymo reiškiniai jau 
tokio svarbus, kad jie patys šaukto šaukia apie pagrindinius ir gal net 
nesutaikomus intorosų priešingumus.

2. Potsdamas Maskvos aktyvuose.

Aštuonetą mėnesių Vokietijai Sontroliuoti Taryba aistringai 
ginčijosi, kol pagaliau kovo mėn. priėmė reparacijų planų. 
'Jis buvo pagrįstas tam tikromis prielaidomis. Piruiausia^ buvo nusta
tytas vokiečių gyvenimo standartas; pagal‘jį buvo apskaičiuota,kurio 
tipo ir kiek pramonės reikia palikti Vokietijai, kad kartu su žemės 
ukiu laiduotų pamanKamų gamybų vidaus sunaudojimui ir eksportui, kuris 
įgalintų tam standartui palaikyti reikalingų importų. Potsdamo susita
rimo buvo numatyta "teisingai p adalinti butiniausius reik
menis tarp zonų, nad ūkis butų išlygintas visoje Vokietijoje"; 
Žemės ūkio gaminių sovietai turėjo pasiųsti į pramonines Vakarų zonas, 
iš kurių sovietai turėjo gauti pramonės įrengimų reparacijų sųskaita. 
Vakarų Vokietija sovietinės zonos komės ūkio gaminių niekada negavo; 
žymia dalimi gal dėl to, kad sovietų zonoj per ketvertų mėnesių - 
nuo 1945 m.rugsėjo mėn. ligi s.m.sausio mėn. buvo paskubom, bot pilnu
tinai pravesta komės reforma. Visi ūkiai, didesni kaip 25o akrų, buvo 
nusavinti ir išdalinti 12,5 akrų gabalais. Turint galvoje, kad vien 
okupacinė sovietų kariuomenė savo reikalams buvo rekvizavusi daugiau 
kaip 5o proc. arklių ir galvijų, ir atsimenant reikalingiausių padargų 
nebuvimų, nesunku įsivaizduoti, kad tokia boatodairė "reforma" reiškė 
katastrofiškų komės ūkio gamybos suklugdymų Rytų Vokietijoj ir kad į 
vakarines zonas gal ir tikrai nebuvo ko siųsti. Bet sovietai pasiekė 
net dvigubų politinį rezultatų. Pirmiausia, jie sukėlė entu
ziazmų žemės neturinčiųjų ir jos trokštančiųjų tarpo. Net vakarinėse 
zonose daugelis komės ūkio darbininkų su ilgesiu ir pavydu ėmė svajoti 
apie sovietų zonoje besikuriantį rojų. Antra, pramoninėje Vokietijoje, 
ypačiai britų zonoj o, skaudkiai paaštrėjus maisto trukumas ne tik pa
vojingai sumakino alkanų pramonės darbininkų produktingumų, bet ir 
jiems įkvėpė mintį kiūrėti į sovietinę Vokiatijųos zonų kaip į sritį, 
kur tvarkinga ir, svarbiausia, sotu.

ūksiminimas apie sovietinės zonos patrauklumų gal atrodys keis
tas ir paradoksištkas. Bsmėje tai yra sovietinės nekiauros triukas,bet 
istoriškai tai yra vokiečiams patraukli tikrovės iliuzija.

h
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"Mancbestor Guardian" korespondentas, lankusis sovietų zonoj o, rašo, 
jog "dabartinė sovietų, politikos Vokietijoje linija, kad ir kokia ne
draugiška vakariniams sųjunginiiiKams , reikia pripažinti, turi aiškiu 
vadovybę, Kuri išoriškai atrodo voKisaa ir Kurios žodis prie drausmės 
pripratusiuose vokiečiuose dėl to randa stiprų atgarsį, loji sovietų 
politika galutiniame rezultato yra Klaikiai bauginanti, bet kasdieni
niuose reikaluose ji yra jaukesnė-, Pagrinde tai yra' atoki p.s . 
kontrolės politika. Sovietų zonos administracija iš oro 
atrodo vokiška; jų griežtai kontroliuoja koletas . rusų pagrindiniuose 
postuose, bet kasdieniniuose reikaluose vokietis valdininkas atrodo- .be-: 
turįs-plačias galias. Paprastas, negalvojus vokietis temato tik žemuos! ■ 
sius administracijos pareigūnus ir todėl tiki, kad galutinėj-sųskaitp'j- .- 
sovietai’duos vokiebi'ar s galimumų patiems tvarkyti savo kraštų.,"

Ūkinė sovietų politika savojoj Vokietijos zonoj yra .pordėm d.e- '■'• 
magoginis sabotažas prieš vakarinius sųjungininkus. Praėjus -vos kelioms 
savaitėms.po to., kai kontrolės taryba'priėmė reparacijų planų, vokiožių" 
"vienybės partijos" šulas Grotewohl.Berlyne..tos partijos suvažiavimo’’ 
jau žaibėj o:"Kiekviena išmontuota musų pramonės mašina, kiekvienas ratas 
reiškia mums skaudų nuostolį, užtat mes dvigubai-dėkingi Sovietų Sų- 
jungai, kad ji atsisakė nuo maždaug 3.800 įmonių, kurios jai priklauso 
pagal reparacijų planų"... /

"Haikia priminti, rašė tada dėl to "Lanchester Guardian", kad 
sovietai reparacijas pradėjo atsiximti jau seniai, n ei aukų jokio plano, 
ir kiti jų sųjungininkai niekada nėri is jų gavę pranešimo apie pra
monės įrengimų išgabenimus iš sovietų zonos, išgabenimus, kurio buvo 
vykdomi be.atrankos, be kontrolės ir nepaprastai "plačiu mostu", 0. re
paracijų -plane buvo numatyta, kad Vokietijos nuprnmoninimas bus kontro
liuojamos ir dorinamas, kad jis vyktų tam tikra vienoda proporcija vi
sojo Vokietijoje, t.y. visose zonose. Sovietai be skrupulų mojo ranka 
ir į tų kųtik pasirašytų susitarimų - bet užtat iš to jie susikalė sau 
politinį propagandinį kapitalų.

Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybės nutarimas sustabdyti 
savo zonos pramonės. įrengimų išmontavimų-'ir jų gabenimų į Sovietų Sų- 
j-ungų buyo. drastiškas pripažinimas , kad Potsdame, sutartieji ūkiniai 

.-principai bankrutavo-. "Potsdamo susitarimas ignoravo ’centrinį faktų" , 
aiškino, britų "Tbe spectator’! birželio 21 d.', "būtent, -kad sovietų ir 

■ vakarinių demokratijų.ūminės ųoAcepcijos yra nosutaimomos . Tai. nenuga
lima  ̂kliūtis : uki-nųi Vokietijos vienybei". -.,.-

3.'Komunistinė K y t į- Vokietija?

Ūkinės vienybės principo bankrotas yra politinio didžiųjų‘sų- 
jungininkų susiskaldymo iliustracija. Savo motu .rašydami apie vokie
čių socialdemokratijos dramų ir sovietų inspiruojamas socialdemokratų 
ir komunistų suvienijimo nastangas, mes esam pataikų tos sovietų anglo
saksų,ypačiai sovietų britų rivalizacijos pavyzdžių. Britų "Daily Mail" 
gegužės 12 d. atvirai demaskavo tolimų perspektyvų-s o vietų planų: 
Rytų Vokietijų paversti nacionalistine-komunistine valstybe, kurios 
ūkis butų kaip integralinė dalis įjungtas į Sovietų Sujungtos ūkinį 
planavimų. Tokiu budu Rytų Vokietijoje kuriama padėtis, kuri tų Vokie
tijos dalį paverčia d e facto Sovietų Sųjungos nariu. Sis pla
nas jau be atodairos vykdomas; dėl to nė vienas blaivus stebėtojas 
nebeturi abejonių ar iliuzijų. Vokietijos suskaldymas uždaromis zonomis 
sudaro patogias sųlygas tam planui realizuoti, ir aišku-, kad sovie
tams nėra intereso dabartino! padėčiai padaryti galų
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Bot sovietinė Byt-y Vokietija neketina pasilikti visiškai uždara: ją 
sovietai rangiu kaip operacinę bazę politinei propagandinei akcijai ;Ą 
vakarinės® zonoao.. "Vokietijos vienybė per so
cialistinę vienybę" - toks šūkis įrašytos sovietą 
inspiruojamosios "socialistinės vokiobiy vienybės partijos" programos 
pradžioje. Suvienytos centralizuotos Vokiotijos idėja - štai kokias 
prekės eksportui sovietiniai Ryty Vokiotijos šeimininkai ketina pla
čiai atidaryti savo zonos sienas į Vakarus. Kiek atsiras vokiociy,ku
rto,pastatyti prieš pasirinkimą - politinės demokratinės laisvės ar 
tautinė bei valstybinė vienybė - ryšis apsispręsti už pirmąją?. No bo 
reikalo britą lordas jowitt aukštuosiuose rumuos o įspėjo, prieš klaikiu 
grėsmę, -kurią neša toji sovietinė suvienytos Vokiotijos idėja-,, pagrįs
ta principu - oin Volk, oin Rjich, ein.Kommissar. "Jeigu šis planas 

^pavyktą, rašo britą "Observer", kalbėdamas apie komunistinės Ryty Vo
kietijos mintis ,"aišku, mos atsidurtumo tokioj pat pavojingoj padėtyj, 
kokiod buvom po Hitlerio-Btalirio pakto 1939 m. krioš mus vėl atsistotą 
vokieeiy sovioty blokas, bet šito bloko jai nobėsilpninty ideologiniai 
skirtumai, kokio kad buvo tarp ty didžiąją partnarią 1939-1941 m. 
...Bar vi-enori motai, kaip praėjusioji po Potsdamo, ir mes prieš savo 
išvysimo suvienytą, komunistinę, mums priešingą, korštu trykštančią 
Vokietiją, glaudžiai susirišusią su įtarirtėjancia ir prieš mus nusi
stačiusią Sovietą Sąjunga".

4. V ,a k- a r y V o k i e t i j a - Vakarą Bloke?

Paryžiaus konferencijos debatuose dėl Vokietijos Bevinas liepos • 
lo d. pramatė tris galimus budus Vokietijos - ir Buropos! - problemai 
spręsti:

1. Jėgą pusiausvyra;
2. Vienos kurios valstybės ar valstybiy grupės dominavimas; •
3. Barnus didžiąją sąjungininką bendradarbiavimas ir junginė • 

kontrolė.
Pirmasis galimumas suponuotą ne tik ūkiškai, bet ir politiškai 

savarankios Vidurio Buropos atstatymą su Vokietija centre. Tai butą, i»> 
bendrais bruošais apmetant, Versalinis Buropos klausimo sprendimus - 
su tais pažinis pavojais, kurio temdė politinę Buropos padangę visą 
tnrpknrio notą ir galop privedė prie 1939-1945 m. katastrofos. Šitoks 
sprendimas principe nepriimtinas nė vienam iš didšiyjy sąjungininką; 
ypatingai prieš jį šis.uštys prancūzai, - kurioms didžiausiad baubas yra 
politinis Vokietijos prisikėlimas.

Jeigu šitoks sprendimas sąjungininkams nepriimtinas iš esmės, 
tai jis vis dėlto kai kuriems iš jy atrodytą priimtinesnis už antrąjį 
galimumą, kuris dunkąo sovietinio dominavimo 
grėsmės pavidalu.

Paryžiuje pradėtieji pasitarimai dėl Vokietijos turės galy 
gale nulemti, ar Potsdamo dvasia dar atgis ar galutinai žlugs, turės 
nulemti ar vieningą ir darną Vokietijos patvarkymą, ar ty pastangą 
laidotuves.

Bovinas savo vyriausybės vardu pasisakė už treciąją išeitį. 
Jis nori grįžti prie ty vieningumo prielaidą, kuriomis buvo pagrįstas 
Potsdamo susitarimas.

Formaliai tai yra bendra visą didžiąją sąjungininką bazė,pla
tesniu mastu ir ant išreiškiama populiariąja taikos neda
lomumo formule. Visa tragedija prasideda tą formulę &
interpretuojant. JAV delegacijos Paryžiaus konferencijoje patarėjas 
Dulles "Life" žurnale atvirai, nors ir kurtuaziškai, priėjo prie

i 
------------- -—----------------- -Z . ,t -: • .
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tos tragedijos šaltiniu: "Sovietai nuoširdžiai trokšta taikos; jie mano, 
kad taika turi būti nedaloma, bet saugumas tegalėsiąs būti užtikrintas

i tik tada, kai visas pasaulis bus komunistinis. Iš šia ję nepaliaujamos 
teritorinio ir ideologinio veržlumo pastangos, kurios gali sukelti di
džiuliu nolaimę".

Jeigu soviotę politika nepataisomai užkietčs savo ligšiolinėj 
praktikoj, nėra abejonės, kad iš Vakarę, nors ir pamažu, ateis tolygios 
reakcijos. "B y t ę b 1 °k a s egzistuoja", belgių senato .birželio 
19 d,. kalbėjo užs.r sik.min. spaakas. "Jis glaudžiais politiniais ir uki-

. ni.ais ryšiais sieja S3SĖ, Lenkėję, Cekos lovaki ję ir Jugoslaviję... 
Jei mes dar nesiulom sudaryti V °, k n r ę b 1 o k o, tai tik tam, . 
ko.d nenorim erzinti Sovietu Sęjungos".. . Bet tokia vakariebię atodaira 
negalės būti amžina. Ligi šiol vakarę blokui ke'lię pastoja dar ir nesu
tarimas tarp Paryžiaus, nondono ir Vašingtono dėl vakariniu Vokietijos 
sienę. Bet, birželio 22 d. rase prancūzę "Le Monde", "Vakarę susiarti-. 
nimęs gali pagreitinti įvykiai Vokietijoje. Ar sovietai vis labiau izo-

-. liuisis savojoj zonoj? Jei- taip , x tai Vakaruose susiformuos blikas,kad
■ atsvertę rytinį.'Tai nebebutę mažasis Vakarę blokas, tesiekiąs, ligi 

Beino: norom nenorom jis butę pratęstas iki 31 b ė •"

5, Vokiško ji Stalino ž ę s i s

Vakariniai demokratai kuklus: jie tebekalba į savo .pšlitinę si- .. -. 
atėmę įjungei ię tę Vokietijos dalį, kurię jie tu r į. s avo ' rankos e. - • 
Molotovas Paryžiaus konferencijoje kalbėjo, tiesa, santūriai, bet pro 
jo vakari etinę terminolegiję kyšo sovietiškai grėsmingos užmabios. Jis • 
nė neminėjo Bytę Vokietijos: ję Maskva jau seniai doroj a pagal savo 
modelius. Bet jis rado reikalinga Užsiminti apie centralizuotę ir 
demekratiš k ę v i s, ę V o k i e t i j' a , ir. šitie žudžįai

• ->■ šiurpu nukrėtė Vakarę minia t erine j pernelyg gerai žinomas sovietinis ■ 
demokratijos supratimas , kuris šiuo atveju pasaulį pastato prieš s u-

•vienytos k o ,m u n į s- t' i-n ė-s V o k :i e -t i, j.'o. s ,’ persr i 
•• -pektyvę. Gerai, kad. tokię..jdalyuę akivaizdoj "New York Hėrald Tribune" ■ - 

editorialistas pakako bumorė ir šypsodamlsis paaiškina, ‘Jog Stalinas, .
*■ ilgai svyravęs , kę daryti su vokiškęj ę žęsim -, pagaliau nusprendė jos - ■ ~ 

neplauti ir neišsidalinti po šlaunelę su kitais sęj ungįninkais,-bot 
palikti gyvę, kad ji dėtę-kiaušinius - tik jam vienam,..

Vokietijos, klausimu keturi ministoriai šįsyk topareiškė-kiek- ■ 
vienas savo vyriausybės pažiūras ir išsiskirstė-. Bet nors keturi didie- 
ji portfeliuose išsigabeno vargais negalais sudurstytę taikos 'sutarbię 

.. projektus, širdyse jie išsivežė nebėnuslcpinamę suvokimę, kad Vokieti
jos problema negailestingai sprogdina ję karo metu sukurtos sandoros 
likučius, c Suropę stumia į jos likimo•dramos atomazgę.

Bet .šešię dešimtę milijonę tauta nėra tik lavonas ties kuriuo 
rungtyniautę varnai. Ji nėra, bent ilgesnį laikę negalės būti, tik ob
jektas didžięję politiniam žaidime. Vokietija veikiai gali tapti ".arus 
tarptautinės politikos subjektas, o todėl pravartu žinoti, kurlink 
vairuoja pati vcmįecię tauta. , .’ _ j

KĖBLINK VOKIEČIŲ TAUTA? . " ■ " '■ ' '
r

Amerikiobię žurnalistas Walter Lippmann, pakeliavęs po Vokieti^ 
ir Vidurio Buropę, "New York- Herald Tribune" laikraštyje rašė, jog po 
motę nuo karo pabaigos monopolinės sęjungihinkę pozicijos. Suropo j e . 
susvyravusios, ir atskiri nacionalizmai, imę darytis kaskart svaresni 
politinio Buropos atsikūrimo, -veiksniai.
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Juo veikiau tokiu veiksniu tolydžios tampa vckiebiy tauta, kuri 
■jau nuo praeity, mėty pabaigos pradėjo jaustis rivalizuc janciy syjungi- 
ninky kurtizane. Groto^ohl, vienas iš Berlyne accialo-komunistinės 

• vienybes buly, žinomyjai praneuzy nublioistei poniai Genevieve Tabonis 
su cinišku atvirumu priminė vokieciy politiko Bulowo taisyklę:goriau 
būti eriešy koalicijos visiškai parblokštam, kaip vieno priešo truputį 
aplamdytam. Kad tai tiesa, su skaudama širdim turėjo pripažinti kitas 
prancūzui žurnalistas "La Monde" laikrašty: anot jo, vakar vokiebiy tau
ta gulėjo parblokšta ant žemės, šiandien ji’jau keliasi ir pasirėmusi 
viena ranka, o rytoj galutinai atsistos ant kojy ir vėl pradės švaisty
tis-tarp ouropiniy savo kaimyny.

Šiaip ar taip, vokiebiy tauta sparčiai darosi veiksnys, kuris 
tokiu ar kitokiu budutars savo žodį sprendžiant Vokietijos klausimu - 
ir tuo patim Buropos likimo byly.

x.
K K

Šiuo metU'turbut dar neįmanoma nustatyti vieningy fonnulę, kuri 
aeįbudinty vokieciy tautos. pozicijy sąjungininkę politinės rivalizaci- 
jės žaidime. Nes. ty pczicijy aosprendzia dar toli gražu nenusistojęs 
pažiuryį tendencijy ir nurtaiky kompleksas, prie kurio prisijungia 
sunkiai apčiuopiami isteriniai ir geopolitiniai duomenys.

Paveiksly apmetant pabiais bendriausiais - ir dėl to tik labai 
apytikriais.- bruožais, tekty pasakyti, kad vekiebiy (kaip ir bet ku
rios, kitos tautos) apsisprendimę. už nytus ar Vakarus lems, pirmon gal
von ideologiniai įsitikinimai. ,

' Išdrįsęs prileisti, Kad dabartinės vokieciy politinės partijos 
daugiau ar mažiau reprezentuoja politinį vokiažiy tautos galvojimy, 
maža suklystume pasakydami, kad komunistai atstovauja kyty pasaulė
vaizdžiui, krikščionys socialai ir liberalai - Vakary. Vekiebiy social- 
,dęmckrhtijy kankinavisy krašty socializmui budinga šio moto liga - 
blaškymasis tarp Vakary civilizacijos traukos ir "pilnutinio komunis
tinio- marksizme" piršlyby.

■. Ideologiškai politinis išsidif erencijavimas atskirose Vokietijos 
'provincijose-nėra vienodai paskirstytas. Bavarijoje, Nilrtembergo ir 
Badene1 kaip parodė rinkimai, vyrauja krikšbionys socialai; po jy eina 
socinldėmokrnt^i. Komunistai čia net miestuose yra atsilikę ir susi
gūžę nė dešimties procentu nes lekiančio j mažumoj. Socialdemokratai turi 
pers varę. Hess ene ir britiškojoj Vokietijos zonoj. Pramoninėse brity 
zonos srityse stipresni ir komunistei, ir jy pajėgumas ten vis auga. 
Sovietinės zonos politiniam veidui nustatyti tuo tarpu nėra objektyviy 
duemeny.

Bet ideologinis. veiksnys, nebus vienintelis vokiškajame Eyty ir 
Vakary įtnky balanse. Jis gali būti ir ne pats svarbi ausis. Visy pirma, 
dėl to, kad esamyjy politiniy partijy egzistavimas ir joms parodytos 
didesnis ar mažesnis pritarimas dar nerodo, kad ty partijy skelbiamos 
demokratinės idėjos ir programos jau buty pasidariusios vokiebiy mnsiy 
nuosavybė.. ."Manchester Guardian" korespondentas nebus daug perdėjęs, 
rašydamas, jog eilinis vokietis nė kiek nonustobty, jeigu eventualiai 

'•atgimusi NSDAP ppsivndinty "demokratine vekiebiy 
n a c i o n -a 1 s. o o i a 1 i s t y partija ".J eigų ateity 
tokios partijos gadynė vokietis mielai jai priklausyty, ir jam nė į 
gnlvy. n'entolty įžiūrėti joje neįmanomu p e rudoka y.

Šitokiame politiniame vokieciy masiy mrerttrrlf-tfefn: gludi tie ne- 
apskaibiuc jam! ’ ir nephs,veriami duomenys, kurie praeityje įgalino hit
lerinio nncicrialsc cializmc išbujejimy. Jie gali suvadinti vaidmenį 
ir Vokietijos ateities raidoje.
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Matinis syjunginin^y valdžios ' VcKiatijoje balansas rodytu aišky 
pasyvą vakariniu syjungininuy nenaudai. Ševiotai galėty užregistruoti 
gražy laimėjimą vokiebiy opinijoj, kurią, išsyk buvo pritrenkusi pirmyjy 
sovietines okupacijos mėnesiy praktika.

Prancūzai nėra ir negali būti populiarus dėl savo, vi
siškai suprantamy pretenzijy į S saro irHuh.ro sritis. Incidentas ties 
Bayrenthu, kur minia apstumdė praneuzy delegacijos NUmbergo tribunole 
narius, yra no vienintelė, bot ryški voki-ociy nuotaiky iliustracija.

Amorikiobiy atžagarios rankos ir apytikrio teisingumo politika 
ne tik sukėlė nereikalingo'trynimos!, bot taip pat muša is vėziy bent 
pakenčiamą ūkinį, prccesy. JAV zonoje labiau laip kur kitur juntama, kad 
okupantas, atėjęs iš kito kontinento, nepajėgia ir, atrodo, nelabai ir 
stengiasi įsigyventi bei įsijausti į europinius reikalus, saukiančius 
itin subtilaus ir rūpestingo traktavimo. Britai turi bene daugiausia 
sunkumy. Jie valdo zoną, kur daugiausia barny ir mažiausia duonos. Ham
burgo demonstracijos su provokuojamais Šukiais "Gott strafe England" 
įspėjamai liudija,' kad prasideda pavojingas s.o.cial-inio rūgimo procesas, 
kurį,nereikia abejoti, rytinis sąjungininkas pasirūpins paramstyti ir 
politiniais motyvais’.

Visi trys vakariniai nyjungininkai apkartino savo zeny vokiečius,, 
bandydami laikytis ukiniy Potsdamo nutarimy, kuriuos tuo pačiu metu aki
plėšiškai sabotavo 'sovietai. Katastrofiškai krentant gamybai vakaruose, - 
ty zony vokiečiai negali be pavydo palyginti savo buities su sovietinės 
zonos gyvenimu, kur fabrikai dirba pilnu tempu ir. kur nėra nedarbo. . 
Žinios apie tokias sąlygas nustelbia visus prisiminimus apie politinius 
valymus, kuriuos sovietinis okupantas, be to, sugeba sumaniai režisuoti 
ir dangstyti. Dėl to ideologinis, antikomunizmas vekiežiy masėse gerokai, 
nublanksta nrieš ūkinę ir socialinę soviety zonos tikrovę ar bent .jos 
,iliuzijy.

Sį visy kcmplaksy vainikuoja politiniai momentai.
Prancūzai rekomenduoja atskiry v o'kišky v a 1 s - 

•t y b i y federaciją (Staatenbund) . Britai su amerikiečiais 
pasisako už federalinę Vokietiją (Bundesstaat) • 
Molotovas Paryžiuj išėjo į ringy kaip vokiežiy nacionalizmo gynėjas- ir 
suvienytos centralizuotos Vokietijos 
čempionas. Prancūzijos rinkimai Maskvą, matyt, apvylė, ir Molotovas, , 
pasisakydamas prieš Ruh.ro atskyrimą nuo Vokietijos, galy gale. apsispren
dė už vokiškąją kortą Huropos bridže. Visy Vokietijos partijy centriniai 
organai, jau spėjo su dideliu pasitenkinimu užregistnioti ir užgirti šį 
Molotovo pasiredymy Paryžiuje.; . . ’

X K .. K .; . ... V ■ •.

Vokiškosios soviety politikes ryškėjimas gali pažadinti prįpb-■ ' 
landoj glūdinčias vokieČiy tautos jėgas, kurioms dera Vokietijos politi
nėj istorijoj jau žinomas tautinio bolševizmo 
vardas.- ■ '

Tautinis bolševizmas (Nytipnalbolschewismus) esmėje kylą<iš ty- 
pabiy tanely piusiškumo gelmiy, kaip ir nacionalsocializmas. Kaip Hit
lerio nacionalsocializmas išėjo su rėžiančiu Šukiu "Vokietija,-Pabusk" - 
Deutschland, ;erwach.e,- taip vienas iš tautinio bolševizmo apastaly,

■ Brnst Niekisch, paskutiniaisiais Veimare respublikos laikais aistringai 
kalbėjo apie "Vokietijos sutemas" ir apie "vekiešiy pasiryžimą prisi
kelti". Ne kas kita, kaip viena iš tautinio bolševizmo grupiy buvo'ha-

’ cionalsocialistiniai trockistai" - broliy Gregorijaus ir Otto Strasse- 
riy,kpt. Rbhmo, Itn.Scheringerio "juodasis frontas", kuris suadarė
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kairįjį NS DAP sparnu ir vėliau buvo kruvinai likviduotas. Nacional- 
sccializmas ir tautinisbolševizmas daugiausia skyrusi bans tik tuo, 
kad Hitleris svajojo apie "didįjį visų vokiečių roichy", o tautiniai 
vokiečiu bolševikai - 3rnst Jiinger, NiekLsoh - regėjo viziją "rei
cho nuo Vlissingsno iki Vladivostoko". 
Gal keis tai ,atrodys , kad didžiausių užuovėjų vckiebių tautiniam bolše
vizmui teikė tokios reakcines kastos kaip reichswohr-as ir junkeriai. 
Jos daugiausia parėmė tautinio bolševizmo politikos koncepciją, pa
grįstu Vokietijos ir Sovietų sųjungcs santykių glaudumu. Na kas kitas, 
kaip du tipiški prūsų junkeriui - ambasadorius Maskvoje grafas Brcckdorff 
-Bantssu ir Berlyno uzs .reik.ministerijos ryty skyriaus šefus baronas 
vcn Maltzan - ano pomario metais buvo atkaklus į ŠSaK nucrientuotos 
vekiebių užsienių politikos čempionai. Ne kas mitą, maip aukštoji- 
reiohswehro vadovybė anuomet buvo vokiebiy Karinių pajėgų ir epvie-tų 
raudonosios armijos bendradarbiavimo pionierius. Any tradiciją, tųsa, 

■paskutiniųjų žinių liudijimu, buvo 1944 m.liepos 2c d. atentatas prieš 
Hitlerį: grafas Stuuffonbergas šaukėsi talkon k c m u n i. e t u s, 
primindamas, jog, Hitleriui su Himmloriu išdavus nacicnalscciilizmų, 
reiklų realizuoti tikryjį tautinį socializmų.
Šveicarų "Woltwcche" pastebi, jog greičiausiai dėl to'britų vyriausybė 
te pužo neperėmusi.

Tautinio bolševizmo pradais kvepia naujoji "vckiobiy eccialisty 
vienybės partija". -Sovietų. Šyjunga šįkart jau nebėra pasyvus ir skep
tiškas stebėtojas, bet aktingas partneris ir iniciatorius. Jos globo- 
j anųjų "vienybininky" skelbiami gaivališki nacionalistiniai Šukiai 
yra taip apskaičiuoti, kad pasitarnautų Kaip masalas sukrėstai ir 
visokeriopc atkutime trokštančiai vokiobių tautui, Britų diplomatiniai 
bei publicistiniai stebėtojai na be rūpesčio įspėja, jog tik. radikali 
ir kbnstruktyvi-vakariociy pelitinė ir ūkinė programa'Vokietijoje ga
išty apsaugoti vckiebiį- tautų nuo nuo patekimo į sumaniai pas pustus, 
spęstus. Nacicnalsocializmo avantiūra gavo viršų ūkinės netvarkos ir 
politinio chaoso dėka. To labo’ šiandien Vokietijoj daugiau kaip bet 
kada. Vckiobių nuotaikos ųštat juo palankesnės naujai kad ir tokio. - 
tautinio bolševizmo avantiūrai, kuri buty sovietinis hitlerinio nacio- 
palsocializmo atkopas. «*

P~ : A Š T-"" A B 0 • Š »

•- -'aiuropos- ko respondentų, v ardu-'. nmeriKOs lietuviui spaudoje priviso 
“korespondentų iŠ Europos ".d y aktyvumas:. 6irtinas,bet vargiai girti
nas neatsižvelgimas,kus rašytina. Daugiausia tuo pasižymi J.Tysliavos 
redaguojamas "Vienybės" savaitraštis, kurio Europos korespondentai, 
atskirų asmeny atžvilgiu nuėjo imi moralinio banditizmo. Kiekviename 
nr. šis laikraštis rasė lig šiol apie Lietuvos rašytojus.ir veikėjus, 
turėjusius kokio ryšio su sovietiniu režimu. Sumaišęs tuos su purvais, 
ėmėsi kitų: gen. kastinio, Dr .Starkaus, Dr.Konbiaus, ministerio Gylio. 
Nevengdamas prasimanymų, laikraštis rankioja visky, kas tuos žmones 
labiau pažemintų, subanalintų. Nesitenkina žmonių "dumblojimu", kaip 
tai pavadino "Amerikos" savaitraštis. Dumblojamos ir įstaigos: vy
riausioji lietuvių politinė institucija atvaizduojama karštuoliškų,- 
negalvojanti, nesiorientuojanti net Lietuvos netolimoje praeityje. -• 
Tokias išvadas skaitydamas ,. ameriki et is susidarys įspūdį: matai, kokie 
pecke-liai tie jų badai, o aš maniau juos dar paremti. Jeigu jau vadai 
tokie, tai kas per vieni eiliniai?... Ir p.Vyt.Alantas "koresponden
cijoj iš stovyklos" toje pat "Vienybėje" pasiskubina apibendrintai 
atsakyti: tinginiai, pletkininKai.,smugelninkai, kultūra nesidomintis ji, 
tik apie kultūra šnekantieji.
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‘ • Beito lietuvių juodinimo "Vienybėje" Vaičiulaitis "Amerikoje" 
i rašo: "Ligšiol Amerikos lietuviu laikraščiai išskyrus maskvinius , anų 

tremtinių ir pabėgėliu atžvilgiu laikėsi gražiai, atjautė juos nelaimėje, 
suprato jų širdies žaizdas ir mokėjo tinkamai atsižvelgti į visoke-

4 riopus jų vargus. Babar "Vienybėje" ėmė rodytis straipsniu, kreivai 
piešiančių tiek pabėgėlius ir tremtinius apskritai,'tiek ir pavienius 
asmenis ...

Praeityje atsakingi, anglu,, amerikiečių ir prancūzu pareigūnai 
yra gynę lietuvius tremtinius nuo maskvinių užsipuolimu ir nuo vokie
čiu priekabiu. Šveicaru, danų:, amerikiečių spauda, popiežiaus specia
lios komisijos yra įvertinusios tų pabėgėlių organizuotumų, kultūrinę 
veiklų, susipratimų. Ir štai tiems pareigūnams, tai spaudai, toms ko
misijoms tenka nepaprasta dalia - savo liudijimais atremti ir tautinio 
Amerikos lietuvių laikraščio neigiamus atsiliepimus apie musų kenčian
čius brolius ir seseris." (birželio 7 d.)

Pažymėtinas antras faktas - toje spaudoje skelbiami tremtinių 
gyvenimo dalykai, kurie čia tremtyje buvo svarstyti tik siaurame rate 

į ir laikomi paslaptyje. Ledus čia pralaužė pereitų vasarų P.Grigaičio 
redaguojamos socialistinės "Naujienos". Jos paskelbė ištraukas vyr. 
politinės vadovybės protokolo, kuris buvo sutartas neskelbti. "Vienybė" 
nuėjo dar toliau: paskelbė apie nacionalistų partijos išjungimų iš vyr. 
polit. vadpvybės net su tokiu tikslumu, kad, girdi, laisvės kovotojai 
ir tautininkai nepritarę nacionalistų išjungimui. Laikraštis rado galima 
atpasakoti turinį dokumentų, kuriais nacionalistų partijaį,buv.volde- 
marninkams, inkriminuojamas bendradarbiavimas už pinigus svetimos val
stybės naudai, ir polemizuoti su vyr.politinės vadovybės iš tų dokumen
tų padarytomis išvadomis.

Šie spaudos faktai verti dėmesio dėl dviejų priežasčių: viena, 
jie rodo, kad musų tremtinių vidaus gyvenimo reikalai atsiduria užsie
ny; tremtinių užkulisiai, virtuvė,paverčiami paroda amerikiečiams; 

antra, išnešami viešumon dalykai, kurių paskelbimas Lietuvos reikalui 
'< yra aiškiai žalingas, nes dešifruoja asmenis ir įstaigas, kurioms yra 
f pagrindo būti konspiracijoje; atidengia dalykus už kurių atidengimų 

gali būti dėkingas tik Lietuvos priešas. Jeigu žiūrėsime, keno naudai 
• išeina tokios informacijos, tai kažin ar tiems "Buropos korespondentams" 
nereiktų vadintis "Maskvos korespondentais".

Kodėl taip daroma? Kodėl tam "Buropos korespondentui" patinka 
'taip viešumoje kitus šiukšlinti? Priežastys, pirmiausia, psichologinės:' 
žmogui, tarnavusiam komunistų judėjimui, paskui virtusiam tautininkų 
publicistu, paskui vėl nacionalsooializmo propagandistu, dabar vėl kuo 
kitu, tokiam lengviau ant širdies, kada ir kitus pasiseka nutraukti 
nuo pjedestalo, sumenkinti, net apipurvinti.

Antra, kai to korespondento "Vienybės" panflete apie gen. R. 
randi tuos pačius faktų iškraipymus, kurie buvo vienos kovos organiza
cijos rašte apie tų asmenį, daros aiškus ryšys tarp tų korespondencijų 
autoriaus ir tos vienos grupės. Aiškėja, iš kokių šaltinių imamos tos 
labai diskrečios žinios ir velkamos. viešumon. Grupinis interesas pa
statomas aukščiau už pagarbu kito žmogaus asmeniui ar tėvynėje likusių 
jo artimųjų saugumui, aukščiau už tiesų, aukščiau už tarpusavio sutar
tų diskrecį jų, aukščiau už Lietuvos reikalų.

Trecia, kai skaitai "Laiške iš Švedijos" toj pačioj "Vienybėj" 
koneveikimus Br.Končiui, be gėdos, be susinės insinuacijas Br.Starkui, 
jauti susinervinusį, kerštingų, kiblų, suinteresuotų autorių ir jo 
sarkazme ataidi.. ."įiplomatų" Komedijos stilius. Tada viskas aiškėja: 
Br.Starkus buvo paskirtas BALTO įgaliotiniu, jį paskyrė dr.Končius, o 
p. I.Šeinius buvo iš tų pareigų atleistas. Tai jau ne Buropos, bet sa
vo egoizmo korespondentas. Tai"konstatavus jau plunksna sustoja, kad 

» toliau nereiktų liesti Moriaoo žodžiu tariant... lizdo, nes juo tektų 
vadinti santykius tarp Švedijoj buvusių ministerių, kurie tarpusavio
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dalykų nepajėgia tvarkyti be skundimosi Švedijos įstaigoms,be nuodų 
švaistomų net į Amerikų tretiesiems asmenims.

Po tokių liūdnų išvadų blanksta optimizmas, kad pajėgsim atlai
kyti musų visų reikalams kenksmingų reiškinių antplūdį,kurį taip kursto, 
remia žmonės, diriguojami iš anapus uždangos. Bet vis dėlto lieka atkaki 
lūs ir tiesus noras ieškoti priemonių informacijai sugrųžinti į reikia
mas vėžes. 0 jos turėtų būti šios;

Pati politinė vadovybė turi susitvarkyti taip, kad jos nariai 
nevirstų panfletinių ar išdavikiškų korespondencijų šaltiniais. Jeigu 
įstaiga to formaliai negalėtų,tektų nuoširdžiai kalbinti atitinkamas 
grupes, kad jos pačios susitvarkytų, nes juk u'z Jų narių pseudožygius 
atsakomybė krinta joms. Norėtum, kad jos imtųsi sį reikalų tvarkyti su 
visu nuoširdumu. •’ t,-i \:į :''fę t- ■•'dy V .

Nieko nepadėtų tik formalus pasiaiškinimas: mes savo žmones jau 
seniai esame įspėję jei faktiškai šie žmonės bus aprūpinami "pavojinga" 
medžiaga iš paties centro. Dalyko negelbės, jei toks įspėjimas bus tik 
taktikos dalykas, kaip to pabėgėlio mufti griausmingos viešos kalbos 
prieš antiangliškus atentatus ir diversijų, o neviesaL diversijos 
teroro organizavimas jo paties nurodymais. Politinė ir tremtinių bend
ruomenės vadovybė r|ub<tų dar paraginti geros valios korespondentas, 
kad jų plunksna jaustų atsakomybę prieš asmenį, įstaigų, prieš visos 
tautos likimų.

Pirmas kartas viešumoj yra mesti {lietuvio, deja!) šlykštus kal
tinimai nacių aukai. Dar 1944 m. vasarų žmogus, kuriam Dr.Starkus Stutt- 
hofe išgeįbėjo gyvybę musinformavo apie dr.Starkaus veiklų, kurios 
dėka šimtai žmonių buvo išgelbėti, kai dabar korespondentas, kuris ne
matė nei bolševikinio, neinacinio slogučio, paleido gandų, kad dr. 
Starkus savo eksperimentams žmones vartojęs,kad jis beveik žmogžudys, 
manome, kad yra. dar gyvųjų StuttįĮofo aukų, kurie jaus moralinę parei
gų nasakyti tiėšų.
- Isvadpg iš "Vienybės". Amer.liet.kom. "Vilnies" angliškasis priedas 
birželio 7 d. dgda informacijai antraštę "American Lithuanian Fund 
Represented Abroud by 71 ar Criminals" - Amerikos lietuvių fondui’ats
tovauja karo nusikaltėliai". Tas karo nusikaltėlis tai dr.Starkus. Jį 
laikraštis sugretina su dr.Schilling, kuris sųjunginirikų pasmerktas mir
čiai, Laikraštis primena, kad d r.Star kaus "kriminalinius darbus" pa
skelbusi "Vienybė", štai kaip patarnavo Lietuvos nedraugam įtūžusio 
rašytojo pasitaškymas plunksna. Ir dar sykį kyla klausimas: ar tas 
įtūžęs rašytojas, daug rašęs apie "raudonųjį tvanų", pagalvojo į kokių 
padėtį "raudonųjų" akyse pastato šmeižiamojo šeimų? Tokių dalykų aki
vaizdoje .yra pagrindo su vokiečių laikraščiu, susisielojusiu dėl vo
kiečių žinomo beletristo, tarti apie musųjį: mes pažįstame ir grožimžs 
jo kūryba,, bet męs nenorime daugiau pažinti žmogaus, savinaudisko de- 
nuncianto.
- "Apie liaudininkų ir tautininkų susijungimų". Tokia antrašte "Vieny
bės" (VI. 7) bendradarbis iš Nuropos praneša, kad Amerikos lietuvių 
spaudoje pereitų metų pabaigoje ėmė rodytis žinių apie pastangas su
jungti tautininkus su liaudininkais. Socialistų "Naujienos" piktais 
žodžiais paskelbė^ ka<" su fašistais negalį būtį jokios vienybės. Bet 
tautininkų laikraštis kitaip informuoja. Laikraštis patvirtina, kad 
oficialaus partijų susitarimo nebūta, o buvusi tik individuali inicia
tyva iš vienos ir iš antros pusės žmonių. Toks mėginimas suartėti nė- 
sųs naujas; "Tų dviejų grupių susiartinimo minčių pasireikšdavo ir dar 
anksčiau. Neparirština, Kad liaudininKai su tautininkais ėjo susiblo
kavę į 1926 m. paskutinio demokratinio Lietuvos seimo rinkimus. Buvo 
kalbėta, kad liaudininkai tada padėjo tautininkams pravesti į seimų 
savo tris atstovus; A.Smetonų, A.Voldemarų ir kun.V.Mironų." 1926 m.
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perversmas ir tau.tinin.u7 režimas tuos santykius sužalo j ęs .Tačiau "Vis- 
t tiek glaudus ir aktyvus liaudininky žmoniy su tautininkais 'bendradar

biavimas ekonominėje ypač kooperatinėje dirvoje ir kai.kuriose politi
nėse įstaigose (praktiškai/oficialiai skaitantis"opozicijoj") ir anuo
met pakišdavo mintį; ar jau taip daug tos dvi srovės viena nuo kites 
skiriasi?"

Autorius nurodo, kad tautininkams nebuvo priimtinas liaudininky, 
ypač jy prieauglio (vėliau subolševikėjusio) "kairumas", o liaudininkams 
tautininkai nebuvo priimtini dėl jy susirišimo su Smetona ir jo režimu. 
Tie skirtumai sumažėjo, ir vėl daugiau bendry keliy susidarė vokiečiy 
6kiSšSi'-jo^f1įįkai^Q ;'.i)abarĄo"Abi •' to'S.tgtfupėsvtyęs.-.^syši jungimo^Tklausimus 
gana palankiai svarsto,bet neskaitant atskiry asmeny privatinės.inicia
tyvos , partijos oficialiai žygiy nedaro.. Jos-, matyt, svarsto"už" ir 
"prieš", delsia, skaičiuoja partnerio pliusus ir jo nuodėmes. Soc.dem. 
į liaud.-taut.susijungimy žiūrį "netgi palankiai", krikšč.dem. "šiek 
tiek nervuodamiosi". Laisvės kovotojai - palankiai, ir patys norį būti 
ašimi tarp lisudininKy-ir tautiriinky. Tam jie geriausiai ir tinkį.
- Politinė, ąr-itmetika'. "Varpo" 6-1. nr.dr.-k.fffinius, rašydamas apie Lie
tuvos III seimy politines grupes taip skirsto ir blokuoja: "Sudėjus 
III seimo krikdemy bloko atstovy skaičįy su tautininky atstovy skaičiu
mi gaunama: 3o <- 3 = 33, o sudėjus liaudininky, socialdemolcraty Ir ■ 
ukininky partijos frakcijy atstovy s kaičius gaunama: 22 4- 15 <- 2 = 39" 
Šitokia Aritmetika iškreipiama istorinė fakty tiesa, kuriy čia' ir teno- • 
rime atitaisyti. III seimo rinkimupae tautininkai buvo "sudėti" neš". Su 
"krikdemais”, bet susiblokavę šu liaudininkais. Kaip tautininky spaudoj- 
sakoma, liaudininkai padėjo pravesti-į s e imy-3metony, Voldemary ir Mi- 
fony. Lygiai ir tautininkai ąeime padėjo į prezidentus išrinkti dr.K. 
Griniy. Net rezistencijos metu tarp dviejy pai-tneriy vedant derybas dėl 
politinės vadovybės sudarymo, tautininkai (Kaip ir nacionalistai) figū
ravo sykiu su liaudininkais ir socialdemokratais. Fašistais ir "prova- 
distais" jie oficialiai imta vadinti tik 1945 m. pradžioje dėl tam tik-« 
,ry priešasčiy.

šiy politinės aritmetikos klaidy atitaisome dėl to, kad ja 
straipsnio autorius nori grįsti dabartinius praktinės savo politikos 

♦siekimus, kurie yra išryškinti straipsnio pabaigoje. Dėl paciy siekimy 
teisingumo. ir.tinkslingumo yry laisva-galvoti įr.taip ir kitaip, bet 
negalima sutikti, kad bet kurie ir bet keno siekimai buty remiami s y . 
moningu prasilenkimu su faktais.

;t:- r I ?'■ - i r. t ■-r. :-----—n:----
P R A E I . T T E S . K E . . R T E L S

191?., m. VILNIAUS KONFERENCIJA- •

•Kai Kerenskio Rusija atbudusiy ir nepriklausomybės ieškančiy 
tauty interesy maž-a tepaisė,tai iniciytyvos ėmėsi jos priešas. Tiesa, 
party- nuvertus , Vokieti jos politika Rusijos atžvilgiu nebuvo aiški.Vis 
negalėjo apsispręsti,ar ieškoti taikos su Rusija,ar susirasti^prieironiy 
Raitijos pakraš"ciams aneksuoti .Karinė va^ovyb5,kaizeris ir užs.reik. 
ministerija norėjo s aparatinės taikos su Ru
sija. Bet tuo pat metu orad'jo kontakty ir su okupuoty Rusijos sričiy 
tautiniais sąjūdžiais.Nuo 191? m.vasaros ir liėtuviy syjudziui buvo 
leista pasirodyti scenoj e.Negalint pasiekti tainos su Rusija ir baigti 

’ dviejy frenty karo,vokiečiams rūpėjo,nečemonstruoj ant savo aneksiniy 
plany,sudaryti sau palankias sylygas rabaltijy,ypac Lietuvoj e.buvo sie- 

, kieta tokiy formy,kad nunariauti rytuose kraštai neberekėty
g ryšinti Rusijai, . s

" ' "*• ' ; 1 ’ ‘ ..a ii
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Vis labi su sklindant .Vilsono tautą apsisprendimo Šukiams reikėjo 
turėti vietos gyventoją nusistatymą,Kad'vokiecią politika tinkama mo
mentu (plg.vėliau Brastos derybas) galėtą, operuoti neva laisvu pačios 
tautos apsisprendimu. Vadinus, vokiecią interesai reikalavo patemti lie
tuviu laisvės pastangas , nes tik tuo keliu jie tikėjosi pasiimti ir .pa-' 
oi? Lietuvą. Karui besitęsiant Lietuvos klausimas vis aktualėj o.Tiesa, 
vokiečiai tą-klausimą manė visai paprastu budi! sutvarkyti.Tam ji.e ir 
u styrimo jau tūpė jo.; Kurše ir Ukrainoje jau buvo sudarę iš sau patikimą’ 
asmeny Pasitikėjimo Tarybas ("Vertrauonsr&tus") . 1917 m. vasary vietiniai 
karinės valdžios organai ir_ Lietuvoj bandė tokią.tarybą susidaryti.Tik 
nė vienas lietuvis, inteligentas nesutiko tokios tarybos nariu 
būti .l ietuviai reikalavo, kad taryba butu ne. karinės vokiecią valdžios 
skirta,bet patią lietuyią, iš r-’i-n’k t a.Vokiečiai rinkimą neleido, 
bet sutiko leisti patiems 1 į e t ų v i;.'a;m s p a r i n k t i iš 
kiekvienos apskrities .(buvo 33 apskrityspo 5-8 atstovus,kurie susi
rinkę į konferenciją sudarytą’ nuolatinį organą.Buvo sudarytas is 16 į-" 
vairią grupią asmeny, organizacinis Komitetas. (J ame buvo 9 kunigai) .Tas 
komitetas be kita ko nustatė,-Kati Konierencijoj e dalyvauja t i k 1 lė
tu v i a i, arba žinomi savo lojalumu lietu,ią tautos aspiracijoms.Ko
mitete buvo nusistatyta mažumoms pripažinti teises jau sukurtoje val
stybė j e.labiau valstybę kuriant tautiniu mažumę, orientacijos paisyti 
nebuvo galima,nes kai kurios (pav.lenkai) buvo aiškiai prieš lietuvią 
siekiamą nepriklausomybę.Toks komiteto nusistatymas padėjo ir patiems 
lietuviams aiškiau apsispręsti.Vilniaus kairieji lietuviai, spietąsi 
aplink "Agronomijos Draugiją",vis dar. vengė t autini o kelio. 
Jie Įsukė ar ieškojo bendradarbi vimo su demokratiniais lcnką^gudą ir 
žydą, sluoksniais.

IŠ 264 parinktąją atstovą iš įvairią vietą ir^įvairią srovią į 
konferenciją atvyko 214.Posėdžiai buvo nevieši.vokiėoią politikos refe
rentas komitetui buvo pažyinė j ęs , j og konferencija turinti nutarti"prisi- 
jungimą prie Vokietijos ("Anschluss an Deutschland").Komitetas sutiko 
pažymėti tik galimumą ryšią.Bet ir tas kompromisas, kaip okupan
tą primesta konferencijai sąlyga,komitete sukėlė ilgą diskus!ją.Šito
kioj nuotaikoj 1917 m.rugsėjo 18 <3.Vilniuje susirinko konferencija. 
Bendri kartaus bei slėgiancio gyvenimo vargai, viltis matyti 
tautą nepriklausomą buvo stipri visas sroves jungian
ti grandis. Žinoma, neapsieita be diskusiją pagrindiniais klausimais. 
Ypač bendroji politinė rezoliucija sukėlė daug karštą ginčą.Suprantama, 
kad. uždaroje okupacijoje, be ryšio su pasauliu,daugumoje atveją, tik vo
kiecią propogendinio laikraščio "Dabarties" informacija maitinamiems 
lietuviu inteligentams sunku buvo orientuotis pagrindiniais tautos a- 
teities klausiniais. Vysk.J .Staugaitis savo atsiminimuos ("Lietuvos ne
priklausomybės aušra," Naujoji .Romuva, 1937 n. Nr.9,196p) sako: "Juo. 
sunkiau buvo s us Įkalbėti, kad socialistai stengėsi prie jokio susitarimo 
neprileisti." U.K. Jokantas pastebi ("Suvaiką Kalvarijoje vokiečiu oku
pacijos metu 1914-L8m.",Karc Archyvas , VIII, 1937,181 p.)jkad^socialde
mokratai daug tikėjęsi iš kitą Kraštą demokratą ir laisvės. suktą.Is . to 
jie darę - suprantama vokiėoią nenaudai - toli siekiančią išvadą. Tik 
iš neutralaus kraš to Kaip ivei.carija buvo galima su platesne perspek
tyva žiūrėti į kondensuotus politiKos ir Karo įvykius, is ten į konfe
renciją tiesiai ątvyKę kan.K Olšauskas ir dr.J .rurickis galėjo aiškiau 
referuoti apie padėtį ir pur/š Kinti konferencijos nusistatymą.

Kas gi galėjo oaaėti Lietuvei pricimelti? Vilhelmas II ir Pranas 
Juozapas buvo 'jau 1916 m. lapkz.5 d.,norėdemu lenkus patraukti įsave 
paskelbę no^riki nūsomą Lenkiją; rusą vyriausiasis kariuomenės vadus 
(Mikalojus Mikolajavižius) lenkinu buvo pažadėjęs autonomiją. Lietuvai
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* abi kariaujančios pusės - Rusija ir Vokietija - 1915-16 m.nieko gero ne
žadėjo. Entantė Hums taip pat nieko gera negalėjo daryti, nes ji,kokias 
tik bekeldama lietuvi y. aspiracijas, visada buty kenkusi savo sąjungi
ninko (Rusijos) interesams . Prancuzy spaudos ir valdžios sferose griū
vant Rusijai didelio pasisekimo turėjo stipri ir sumani lenky propaganda, 
lenkai kėlė plačios istorinės valstybės mintį.. Todėl ir prancūzai is 
tradicijos suprato,kad Lietuva turi būti unijoje su Lenkija. Iki šiol 
nėra žinoma fakty, kurie rodyty, kad kuri nors Ententės valstybė 1915- 
1918 m.Lietuvos klausimui buty ročiusi bent kiek realaus palankumo .Tuo 
nereikia nė stebėtis .Lietuviy klausimas pasaulio opinijai buvo nežinomas 
nors ir stengėsi jį Šveicarijos Lietuviy Informacijy Biuras propaguoti 
periodinėje spaudoje ir, palyginti, gausiais atskirais leidiniais.

Paprastai kariaujančios pusės naujai atbundančias tautas (ir atsi- 
statančias valstybes stengiasi paimti savo globon. Atgimstančioj; nepri
klausomam gyvenimui Lietuva Entente!, žinoma, atrodė vokiečiy padaras. 
Entantės spauda ne be pasipiktinimo komentavo,jog santarvininky iškel
tuosius tautiškumo ir apsisprendimo principus vokiečiai panaudoju tik 
savo interesams (V.Bartuška: Liet.nepr.kryž .kel.l5o p.) .Lietuvos atžvil
giu, gal ima sakyti,tie principai Ententės spaudoj nebuvo taikomi. Įdomu, 
kad ir pats Vilsonas, paskleidęs gargyjį tauty apsisprendimo Šukį, jį 
paneigdavo kai klausimas paliesdavo Rusijos pavergtąsias tautas.

Šitaip neaiškiai stovėjo lietuviy klausimas tarptautinėje plotmė
je. Lietuvos nepriklausomybės reikalę galėjo iškelti tik vieni vokie
čiai. Lietuviai nutarė ta, galima saKyti, vienintele proga pasinaudoti. 
Eidama ta kryptimi konferencija absoliutine balsy dauguma nutarė: "Kad 
Lietuva galėty laisvai įlėtotis , turi būti sukurta nepriklausoma Lietu
vos valstybė , demokratiniais principais sutvarkyta,prisilaikant etnogra- 
finiy sieny, su ekonomijos reikalaujamais korektyvais." Hops mažumos į 
vis y darby žiurėjo abejingai, ir išrinktoje taryboje nesutiko bendradar
biauti nei žydai, nei gudai, nei lenkai (jiems buvo rezervuotos 6 vie
tos) , tačiau konferencija pareiškė: "Mažumoms garantuojamos kultūros 
teisės". Svarbus konferencijos nutarimas, kad "Vilniuje sušaukta konsti- 

ttuanta turės nustatyti valstybės pamatus ir santykius su kitomis valsty
bėmis ."

Vokiečiai reikalavo dar specialios rezoliucijos, be kurios lie
tuviy klausimas nebūty gavęs eigos. Vokiečiams toji rezoliucija buvo 
svarbiausia. Konferencijai teko sunkus uždavinys. Pagaliau tokia nuomo
nė laimėjo viršy: jei vokiečiai karę, laimės, vistiek lietuviy ir vokie
čiy ryšiai turės būti glaudus, o jei jie netapty nugalėtojai, tai san
tarvininky bus reikalas, kad tie ryšiai buty nutraukti. Lietuviy veikė
jams buvo svarbu, kad Lietuvos reikalas nebūty užmirštas ir atsidurty 
pasaulinės politikos arenoje, šitokiomis intencijomis ir buvo priimta 
ta speciMi rezoliucija:

- Jeigu Vokietija (okupavusi valstybė) sutiktu dar prieš taikos 
konferenciję proklamuoti Lietuvos vak tybę ir pačioje konferenci
joje paremti Lietuvos reikalus, tai Lietuviy konferencija, turėdama 
omenyje,kad Lietuvos interesai normalinėse taikos sąlygose yra 
pasvirę ne tiek į rytus ir ne tiek į pietus, kiek į vakarus',pri
pažįsta galimu sueiti busimai Lietuvos vals tybei,nepakenkiant 
savarankiškam jos plėtojimuisi, į tafti tikrus dar nustatytinus 
santykius su Vokietija. 2 •‘sfe’-1-’.'

v x
Vienas svarbiausiu konferencijos darby buvo tautai atstovaujan

čio organo - Tarybos - išrinkimas, čia buvo pasireiškę nesklandumy tarp
• kataliky resp.kuiiigy ir sociaiisty. į 2o-ties nariy renkam y Lietuvos
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Tarytu "buvo patekę 6 kunigai. Kairieji, gavę vos 2-3 įmones, rodė dide
lio nepasitenkinimo. Lojalumų ir solidarumų rodydami, kunigai (Stankevi- 
oius ir Urbanavičius) savo vietas Taryboje užleido socialistams. Jų. vie
ton įėjo du socialistu atstovai (J.Vileišis ir 3t.Narutavičius ,pirmojo 
Lenkijos prezidento brolis).

Nors,'kaip minėta, atstovai į. Vilniaus konferencijų nevisai demo
kratiniu keliu buvo išrinkti ir formalaus mandato tautos valiai reikšti 
ir atstovauti neturėjo, bet savo nusistatymais jie sutapo su tautos as
piracijomis ir interesais. Todėl konferencijos darbai ir nutarimai susi
laukė pilno visuomenės pritarimo ir visokeriopos paramos. Su 1917 m. 
Vilniaus konferencija baigėsi tap Lietuvos istorijos tarpsnis, kuris bu
vo prasidėjęs su 19o5 m. Didžiuoju Vilniaus Seimu. Aname Seime susikri
stalizavo tik pati Lietuvos nepriklausomybės idėja, ogi 1917 m. Vilniaus 
Konferencijoje jau išryškėjo ir pačios nepriklausomos Lietuvos realus 
vaizdas. Ten buvo žodis, ola jis jau tapo kunu, tapo Lietuvos valstybės 
embrijonu, iš kurio 191-8 m. vasario 16 gimė Lietuvos respublika.
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UŽ suteiktų paramų ir Parodytų palankumų nousirdus aciu.
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