
PM?jUSL^JV balaX-o
r Savo.praėjusius ir atėjusius metus matuojame pagrindiniu 

matu -'kova dėl Lietuvos, apskaitymu, kada grįsime 1 ievyne’1®į” 
svą, nors ir nuniokotą. /up'matu -raeitujU metu iv kiuose turime , 
aktyvu'ir pasyvu.

; ė v y.n~ ė s p'l'o.t u o s e didžiausi ‘asyvai. i. s d nė
ra i-dsviu, kad skurdą-- aura, kai vyksta ekonominio ir rulturlrio 
gyv-'-iiimc žalojimas - visa tai per ilgesnį laiku gurės būti-patai • 
soma, raitau -špataisomas -uoetolis - -Žmonių naikinimas. eręitąls 
1 ėtais jis.sustiprėjo, akcija bhvo nukreipta dau lausia prieš dva
sininkus'ir ūkininkus. ^iici-luę pretekstas - ir vieni ir antri 
palaiko ir remia’banditus*.’ naktinė priežastis - dvasininkai yra 
atspariausias■elementas prieš ideologinę sovietu -kciję,.ūkinin
kai prieš ūkinės pro. raj.es vykdymą - .■'vieš kolchozus, dabar vadi
namus kooperatinius ūkius. _er metus deportuota ne mažiau kaip 
41. u,G - įo.UOO. Viso lig šiol sovietai išėmė iš Lietuvos teri
torijos. tik į Rusiją ne mažiau per 2G0.U0o, o priskaitant į Len
kiją . repatrijavusiu 1 -G.OuO, jau 3G0 tūkstančiu* Priskaitant na
ciu subaiki--tuosius, sietuvos ve toju potencialas yra'sumpziejęs 
daugiau Kaip use milijono - - 600 tukėtanėiUj tai _,i nėr 2G,^
vifiu r/ventoju.

. Ifiažiau pereitais retais buvo i formacijos apie masinę akci
ja prieš partizanus. ,e dėl to, kad partizanai būtu išnykę. Jie 
pakeitė saVo t-ktikę - perėjo į defenzyvę, žmonių ta.pymę, pasie- 
Skirstant mažesnėm grupėm.' Ir enkavedistai kiekvienam .miestelyje 
ir net svarbesniuose .kaimuose įvedė nuolatines savo įgulas, sie
tuvos partizanu veiklę mini net liudininkai dabar.iškeltoje už 
pogrindinį veikimą byloje .enkijeje. .ranešama taip pat, kad re
presijos Li Aivoj didesnės nei kitose rabaltijo valstybėse, nes 
ten ir oasipriešinlmaB didesnis.

Rusinimas W m.buvo sustiprintas. „e tik aukštųjų parei
gūnu uostuose paskirti rusai, -abenai i kolchozininkai į Lietuvę. 
Ypatingai jie kardina i Lietuvos pasieniuose.- lokiu būdu lietuviš
koji masė atitveriama nuo ryšio su x.enkija, su Latvija.liestuo
se įkurdinti buvę raudonarmiečiai. Jiem Į-irmumas butus a'-ti,pir
ui'mas į universitetus ir į kitas mokslo įstaigas įstoti. .

Kiekvieneri ...etai Liet.ivoje d .odą nepataisomus nuostolius, 
Vilties,kad naikinimas sustotu - jokios. ..omunistam pralaimėjus 
demokratinius rinklaus ...orve-;i joj ,Jani joj ,..į,^ąli joj , t ranoūzi joj , 
net Suomijoj, nepasisekus kurinfomui smurtu'storganizu^t'i ;:omu- 
’.i&tinės francūzijcs,Italijos,- duotas įsakymas suvirškinti so
vietu okupuotus kraštus, Ižas procesas vykdomas visu tempu ir sie
tuvoje.J'į sulaikyti galima ti iš .šalies, jėgos priemonėm*Bet tos 
pagalbos r«ar nematyt.. mr ji ateis su naujais metais, tuo tarpu nė
ra 'pa :rindc tuo tik-*ti.

. a i s v i n i m o akcijoje ' pceistūmėt- mr:yn. . 
Pabaltijo -ripužirlmo SS grės ė r.ustu ta., et .-^li ja ,:.ui;i laikės 
Ipbuį i raiški .i, dubrr patiki; esnė. Pastebėta oficialiu vyriausy- 
bės-jestu, tegu'tik diplomatinio j aitrumo žmonėm pastebimuj palam-
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kesnių nei prieš rantus. Tačiau ..merikos ir r.nglijos hipcte.-os, Lie
tuve sųsi'aiton užtrauktos Jaltoj ir 1 otsdame. tebeslėgia. <xglo- 

. saksai nedrįsta atsikratyti, ten duotų pažadų. Net nebandė . Jiė 
tik atmušinėjo sovietų atukas pravesti de facto Pabaltijo valsty
bių pripažinimų įsilcidžiant į technikines konferencijas (pašto,a 
radijo...) sovietinių Pabaltijo respublikų atstovus. Musų dėkin
gumas už tai labiausiai priklauso Jungtinėm Valstybėm. Dar neat
ėjo metas pastatyt reikalavimų, kad SS pasitrauktų iš okupuotų 
sričių. Nedrįstama griežčiau pastatyt kląusimo net dėl Aeissėa 
- cderio sienų, nekalbant apie-Karaliaučiaus, o juoba Pabaltijo 
teritorijas.Politinio pralaimėjimo taškos - Argentina,kuri savo 
bičiulystės su sovietais apsvaigime sulikvidavo Lietuvos atsto
vybę. politinio aktyvo ženklas Vatikane, kuris ne tik pagerbė 
Lietuvę apdovanodamas Lietuvos pcsiuntlnį garbės ženklais, bet 
pripažino ir naujus diplomatinio personalo skyrimus ir suaktyvi
no savo diplomatinę veiklų ginant tarptautines technikines kon
ferencijas nuo sovietinių atstovų įsileidimo.

Iš lietuvių pusės buv> viskas daroma dviem kryptim - ne
prisileisti, kad Lietuvos klausi; as butų tyloje palaidotas.Maskvos : 
Paryžiaus,±>ond^no konferencijų proga buvo jis primintas atitinka
mais raštais.Amerikos lietuviai suorg--,izavo tam ir eilę delega
cijų. Ateityj mūsų tikslas prieiti prie to, kad Lietuvos klausi 
mau jau butų iškeltas politiniam areopage. Tam dar netrumpas ka
lias.Reikės išlaukti patogaus momento, u per tų l-.-ikų surasti 
t rp valstybių Lietuvai draurų, kurie imtųsi Lietuvos bylų kelti 
ir ginti. įuršti jų tiek, kad iškeltas Lietuvos klausimas būtų 
išspręstas mum p-.lankiai.

Genocido kova praeitais metais buvo daug popu
liaresnė nei kova del politinių teisvlų. Ir sietuvos balsas dėl 
tautos naikinimo buvo išgirstas praeitais metais daug labiau nei 
1946 i.’«(VLlu.o ir trijų Laltijps tautų mei.-orandumai JTc).Žmogaus 

ir tautų teisėm ginti lygos, moterų suvažiavimas Paryžiuj e, rax 
Romans ir eilė kitų tarptautinių organizacijų su užuojauta priė
mė Lietuvos bals? ir jį toliau perd vė.fet JTu atskirų atstovų 
kalbose Baltijos valstybės jau figūravo kaip persekiojimo pavyz
džiai. Amerikos Darbo jj‘Bderacija (7 rail.narių) iškėlė JTO ekono
minėj taryboj vergų darbo padėtį S£ stovyklose. niausimas bus 
pradėtas svarstyti vasario 2 d.Dusų balsai ten bus reikalingi 
k-ip sovietinio nusikaltimo įrodymai ir iliustracijos. Pažanga 
jau,kad šitų halsų turėsime kelti ne vieni, bet sykiu su len
kais', sykiu su visa centrine Ruropa, kuri sudarė žaliąjį (ūki
ninkų) front?, kurin įeina jau ir Lietuva. Ligi šiol lietuvių 
pastangos dėl pavergtos tautos buvo įvertinamos kaip vadovauja
mos visoje bendroje Baltijos valstybių kovoje. Didelis rūpestis 
jų neatleisti.

Kova dėl repatriacijos en bloc laimė
ta, Prievarta bolševikam neatiduos. Lot tik en blcc. .ina dar 
kova del kiekvieno indi v* dualiai. Pastangos sudarytijsųlygasjkad 
žmogus būtų paliktas be 'Iuoul be puc'-ogės ir darbo, te
bedaromos. IL.LiRA screening! čia pasitarnavo sovietam, išmesdami 
penketą tūkstančių lietuvių iš DP. Tokių rezultatų tikisi (bent 
tikisi) sovietai ir iš IRO screcningų. Tai fizinė presija.Radio 
ir laikraščių, atsilankančių sc.ietu repatriacijos karininkų ir 
suorganizuotų stovyklose sovietinių tųcs-*,! agitacija jau eina. z 
Provokacijos,šantaže!, chuliganizmo organizavimas, net žudymai
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Sials metais tuvq atsitiktiniai-reiškiniai* bet toliau jie dary
sis - sistemingesni'■> kad diskredituotų tremtinius akyse vietinių, 
gyventojv ir kraštų, į kuriuos norima emigruoti, kad sukurstytų 
pačius tremtinius vienų su kitu kovoti. Bus organizuojamas tarp 
tremtinių šnipinėjimas ir skundai tiek vokiečiam, tiek alijan- 
tam. Tai moralinė preslja.

• Ar del moralinės ar del fizinės presijos pasyvaus pasi
priešinimo fronte sovietam pasisekė pralaužti kelios spragos. 
Praeitais '.letaiė repatrijavusių skaičius didžiausias: latvių 
iki gruodžios pradžios apie 2.400, estų apie 600, lietuvių - 
381. Repatrijavusių daugumas dvejopų grupių.Vieni,kurie buvo 
nuteisti įvairiam laisvės atėmimo baiismėm ir kuriem buvo pa
siūlyta pasirinkti repatriacija ar bausmė. Antri,kurių šeimos 
suskaldytos, dalis Lietuvoje, dalis čia. 'Tačiau sovietam pasi
sekė sudaryti įspūdį net IRO centre Ženevoje, kad ir baltai ”su- 

. pr-,tų teisingiausių pp sprendimo išeitį'.' Kaip einasi tiem, ku
rie repatriajave, žinių dar maža. Tašiau viena žinoma repatrian
tė jau parašė be to entuziazmo, su kuriuo išvyko, Lietuvoj esą 
labai niglota-Ateity stovim prieš faktų, kad pagundai ir repre
sijom atsispirti reikės labai daug jėgų, nes trimis ar ketu

riais .frontais bus atakuojama.a) tiesiog iš SS repatrijavusiųjų 
vard-ti” skelbiant šmeižtus apie tremtinius ir giriant sovietinį 

'gyvenimų, b) iš agentų, įkurdintų stovyklose, o) iš ’IRO parei
gūnų. tarp kurių yra likusių buvusių unrininkų komunistų,i) iš 
vietinių vokiečių, ypač komunistų.

Kaip kova vedama individualiai,t.y. del kiekvieno asmens, 
taip ir defenzyva turės būti organizuojama individualiai,t.y. 
individualiai Kiekvienas pasikėsinimas, kiekvienas pasikėsinto- 
jas, ar jis būtų iš vietos agentų ar iš irlninkų, turi būti se
kamas, pranešamas atitinkamiem centram, kad laikų dešifruoti 
jie ;elėtį būti padaryti nekenksmingi.

.migracijos srityje dar nieko konkre
taus ir aiškaus. Tačiau paruošiamiesiem darbam padaryta pažan
gos nemaža.?imliausia, sovietų akcija iš principo emigracijų 
pakeisti repatriacija eina niekais, Iš principo IRO organizuo
jant pasisakyta ir už laisvų repatriacija ir už laisvų emigraci
jų. Tačiau vakarų-valstybių pastangos sudaryti emigracijai sąly
gų nė šešėliu neprilygsta SS repvtriaoinių pastangų. Tėra suor
ganizuotos tik d a 1 i n ės emigracijos /’ -..o- .'.’galimybės
ir jomis galėjo ligšiol pasinaudoti tik darbo Jėga be šeimų - 
į Angliją, Kanadą, Australiją. Išvyko ligi gruodžio m.vis© apie 
6.000 žmonių. Tokia emėgracija tremtinių problemos neišsprendžia. 
Reikalinga galimybė masinei -emi 'racijai. Kas šioj srity padaryta 
- tai jau paruošta ar bert pradėta ruošti palanki visuomeninė 
atmosfera. JV laukiama išsisprendžlant palestinos klausimo,kąd 
į ten galėtų išvykti žydai DP, paskum num-tomą svarstyti apie 
pavasarį n’ujo biliaus projektas, kuris apima ne tik Vokietijoj, 
bet ir kituos kraštuos gyvenančius DP. Netenka abejoti, k.ad ir 
šitas įstatymas bus apstatytas eile kliūčių. Viena iš pagrindi
nių - nenumatoma, -k^d t TV būtų emigruoja..i ir kardinami IRO- 
ar TV lėšom.. Jr-ats lit- ar atitinkamas organizacijos turės už-nu- 
gabe -'imą 'ir'įkurdinimų mokėti.Kova del šios kliūties dar vyksta. 
Antroji kliūtis - nedarbingumas, invalidumas, del kurių neno
rės į?Įleisti.Sovietinei snaudai ir pro'agandai prieinami žmo
nės ir spauda stengsis-kliūtis pagausinti. Jau pažanga, kad JV 
susidarė lietuvių imigracijos komitetas, kuris imasi organizuoti 
propsgs; dų už imigracijų, org-nizuotl pervežimų ir Įkurdinimų.’
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' BaŽen^s, kad susior&cniz*-vp ?DC (Refugies ^f'fepėe Committee) trem-
' tiuly, reikalam ginti. Jie pr.v.dė didelę prc.p-^Sndų už D1V Baltam 

. jis daro dabar ir naujų staigmenų - labai pi- šilu mastu imasi žy~ 
jių Įkurdinti Baltijos universitetą Kanadoje . Optimizmas turi vi
sai realaus pa-rindo. Iš lietuvių centrinių ištaigų .pusės daroma 
pastangų, kad susiorganizuotų ir kituose kraštuose komitetai trem
tini- m priimti ir įkurdinti.

patiem tremtiniam reikės no tik pastangų gauti atitinkamus 
' ' ąfidevitus, pakliūti į tam.tikras kategorijai, pasiruošti dokumen

tus, bet ir apskritai apsispręsti vykti ar nevykti, kur vykti.Lig
šiolinis tremtiniu tvirtas laikymasis Vokietijoj jau atliko savo 
politinį vaidmenį.Tolimenės perspektyvos.nieko iia neleidžia tikė
tis. Išvykstančių laukia surikus fizinis (tik fizinis) darbas su 
šiokiom tokiom- atėiH#& perspektyvom. Liekantiem ilgainiui bus at* 
piritą 1.B0 globa įr-Jie įjungti į vo. iedių ūkį, kuriame nei darbo, 
;aeį pragyvenimostant tuo tarpu, Išvykstantiem - ilgas negrįžimas 
į tėvvnę, dr.liai visiškas negrįžimas. Liekantiem kelib į tėvynę 
taip pat nėra, jeigu ne karas, u karo.atveju liekantiem gresia 
sunaikinimas. .’ūsų tautinės politikos Interesas - išlaikyti kiek 
3*.Įima daugiau gyvų savo žmbnių, taupyti kiekvieną, jėgą.Del to 
emi’racija bus veik neišvengiama išeitis. lik skubinti, ar ne? 
•Mlvotrukčfiai’s pul'tls ant bet kurios išnaudotojų meškepės,. ?r lauk- 

• ti, iki ateis bept šiek tiek'priimtinesnė bmigrooija į tuos kraš- • 
tug,..kur yra daugiau lietuvių, kur padoriau galima įsikurti,kur 
daugiau kultūrinės laisvės, kur toliau nuo bolševikų pavojaus * 
JVK Kanada? Anglija? fulti bet kur — jei' kates gresia. Atsargiai, 
apdairiai rinktis, -jei- tos grėsmės nėra.&ad grSfcė auga, kad aliar
mą’ mėgstą žmonės' ne metus, b"et mėnesius nustatinėja, tiesa; betgi 
dar neturim pr -rindo tikėti, kad jų teigimai ir nliaimas yra pogrįs# 
ti, kad debesis jau ėia -pat, ir atomai sugrūmos.To nenori nei vie-* 
nl,nėi kiti ir stengiasi tų momentų nustumti kp toliau, BmLgrąei~< 
Jos organizavime ir mūsų centrinių įstsigų padaryta pažangos.su
eita į kontaktų su,IRC, su Vajttikahc emigracijos biuru, su kitom 
emigr.organizeeijom. Tel.vis zondavimo, informsvimosi darbas. Bet 
svarbu, kad jis organizuotas, nebe partizaninis. Kas dabar yra 
ti_k -užuomazgoj - šiais meteis turės būti išplėtota į sistemų,va
rant propag^.dų už emigracijos galimumus, surenkant duomenis,kur 
ir, kuriom specialybėm-galima įsibrauti, organizuojant atitinkamuos 
kraštuos^priėmimo komitetus, suregistruojant tremtinius profesi
jom, kad būt- žinia, kokių žmonių g-rlim duoti, organizuojant trem
tinių profesinį pasiruošimų naujom gyvenimo sąlygom.

' 7 i d a u ,š- k o n.s o 1 i d a c i j. o. j e, savų jėgų šutei* 
kime kovai už tuos idealus, vardan’ kurių Šia atsidūrėme, būta ir 
debesėlių ir pragiedrulių. Politinių vadovaujanėių viršūnių antro
ji konferencija■suderino akcijų 7LIn-’,7T ir pasiuntinių, oolitinės 

. akcijos iniciatyva priklauso VT, bėt svarbesnių žygių vieni be ki
tų- žinios ir susiderinimo nedaro. Tai praktinės svarbos susitari* 
mas, o praktiniai reikalai svarbiausi. ir aktualiausi. Bet kokios 
diskusijos del pirmenybės ir kompetencijos ateityje dabar yra gry
nai teorinė, neaktuali ir jai nėra ko laiko ir jėgų eikvoti. Buvo 
pavojaus, kad gali įnešti ly.ia;retūmo ir nedarnumo akcija VLAnc 
vardu. Tašiau praktiškai tas pavojus pašalintas ir vadovavimo vie- 

j nybė išlaikyta.J.Gabrio veikla k-rtais Lietuvos Gelbėjimo Komite-
/ to vardu, kartais VLAKo vardu, išvirto ritutę beskų.Gae Butinis re-

; zultatas - akcijos vieningumas yra stipresnis nei anksčiau.VLIKo 
iniciatyva (jo delegato pastangom) ir 1/ užgydytą ii ai trukusi

"t žaizda - lietuvių suskilimas ts p ALT ir A1M. Dabar jų pajėgos su- 
\ jungtos ALM įsiliojaut i ALT ket-’ ' . o-’n io nariu. Dabar ALTų suda-
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rys tekios keturios srovės, katalikai-, sr^ialistąi, sandariečiai 
ir tautininkai, Anapus ALTo Iikrl3ūtk^v3**iri komunistai.Tai labai 
dideli® politinis laimėjimas,-paskum-kurį eis ir finansinis, nes 
bendfom jėgom rinkliavos turės -luoti ir didesnįjį pajamų*

Tarp tremtiniu politiniu grupių tarpusavi ; kova sušvel
nėjo.. Visi susj. gyveną su mintimi, kad čia tremtyje kovos objek
to arba visai nėra, arba jis toks menkas, kad nezverta iečią 
laužyti.lai nuo kovos už pirmenybe sulriko ir to«i aplinkybė, 
kad-atsistojęs, prick/je turi dįr’ti, o..dirbti. norinčią kiekis ■

• y.ra labaį;-siiisĄ^ė4^š~_AXisuomeninį' abuojum*.*. indiferentiškumą iš
ryškino rin-iiftsi, kuriuose 'dcugcsiy■ •Vlė-tlį- te&alyvayo,.J0>. Tai 
jau-žalingas abuojumas. Gresia pavojus, kąd’tremtiniu-vietos 
bendruomenėse bus pasatyti žmonės, kurie nenorės dirbti ir ne-, - 
dirbs, bet:kurie būdami priekyje g. lė.s ardyti‘ir diskre,dituot 
tai,- kąs ligi šiol buvo sukurta - ardys mūšą .tarpusavio susi-

• klausymą, diskredituos vard.^-jfokię akciją slaptosios komunis- 
tu instrukcijos savo patiketiniaBTyrr^fi^iusios. Visuomeninis 
budrumas čia yra ręikalingas, kad vi suomenln'rg'^T-Sffilinįą abuo - 

.... jumas neišvirstą bendruomenei •-e’n'emi-ja ,ir atrofija.

. 'okupaciniai o r g‘a n a f - kiek jau jie pasi-'
keitė,- palyginti su 1945 ž Tuose daugiau supratime, kas yra bu- 

■“ fręs ją rytinis sąjungininkas, ’kuris varo ’akciją prieš tremti- 
nius.Amerikiečiu administracija net paskelbė propagandinę akcija 
prieš komunizmą* Tarp, pareigūną sumažėjo bolševikam simpatizuo- 
j«nčiąją- skaičius., padidėjo'tikrąją cmeriiiieėią tautybės skaičius 
Jie .dsu’iau supranta jau .tremtiniu reikalus ir toleruoja ją kul
tūrinę veiklą, .račiau jiem trūksta sistemos, trūksta logikos,'ir 
del to ją linija neišlaikoma ly'i ir nuosekli DP atžvilgiu: jie 

■kovoj", prieš, škuli.genifcmę, c nelegalizuoja lietuvišką Įstaigą, 
.kurios tą kovą tarp savo tautiečiu. pravestą, atvirkščiai, yra 
atsitikimą, kad lietuviški teisėjai, mėginę kovoti su savo tau
tiečiu negerovėmis, buvo amerikieėim nubausti4 Jie kovoja prieš 
komunizmą, o toleravo. JiLlAA-.'-s ar dabar toleruoja IPu pareigūną 
akciją, nsudingę girnai sovietam, o DP spaudai uždrausta net 
replikuoti komunistinei spaudai ar agitatoriam, kjirie DP šmeia 
žia. Paskutiniu laiku pasikėsinta DP spaudą dar sumažinti , te- 
duodant vos po du laikraščiu tautybei.Kiek sistemos, planingu- 
nb save akcijai prieš tremtinius turi sovietiniai organai, tiek 
viso to trūksta amerikietiniam.kiek atkaklumo ir ryžtumo parodo 
pirmieji, tiek blaškymusi ir improvizacija tenkinasi antrieji. 
Sitai labai apsunkina tremtiniu gyvenimą.. Įteikia tačiau manyti, 
,k"d tos sistemos, būtinos ne tik tremtiniu likimui,'bet ir pačią 
JV planą pasisekimui, atneš 1948 metai.

.-.Naujieji metai tokie neaiškūs, su tokiu nejaukumu sutin- 
■ kami, nes jie keis iš pagrindą, jei ,ne visą pasaulio situaciją, 
‘ tai tremtirią padėtį tikriausiai.. .

.aujleji metai bent išryškins atsakymą į tą pagrindinį 
mum visiem klausimą, kada sugrįšime: ar greitai, ar teks valią 
sutelkti ilgesniam laukimui.-

- Tikim?* Lietuvis laisve ir amžina lietuviu Tautos gyvy
be, -nes žinome,kad ir^šlandien je>, likimas n.- svetimose, o musą 
pačią rankose-.—. - •
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SOCIALISTINES DEMOKRATE JOS NEGALĖ
Tuo pačiu. šio pokario metu, kai socializmas tarėsi galis švęsti 

savo pergalės triumfą, jis jau buvo įžengęs įnirtinės vidau s,-krizė s 
kelią.

# Gaivališkas pokario masių pasinašimas į kairę, 1945 m. atidavęs 
socialistinėms partijoms raktines posicijas daugumo Europos kraštą 
parlementuose, doktrinierius buvo paskatinęs per greit patikėti,- kad 
karas europiečius bus pribrandinęs marksizmo skelbiamai socialistinei 
visuomenei. Netrukus po to užėjęs veik totas pat visuotinis atoslūgis 
parodė, kad 1945 metą fenomeną buvo iššaukęs ne socialistiniu partiją 
dogmatinės programos patrauklumas, bet visuotinis_tiek dvasinio, tiek 
ūkinio atnaujinimo troškimas. Socfalizmaš“pašIjūTo“nepafeIšinęš“n?T“' 
vleno^I^Tą rūEeš3ią7Trib”Sarbiečiai per pustrečių metu nesugebėjo 
ei gamybos, nei bendrojo tautos gyvenimo lygmens pakelti ligi žadė

tojo ir lauktojo lygmens. Konservatorių opozicija, atsiliepdama į vie-, 
šosios opinijos murmėjimą, kaltino darbiečius pernelyg dideliu prievar
tos nriemonią naudojimu. Kairysis pači, darbiečią sparnas, kuriam" 
abšbovauja savaitraščiai "Tribūne” ir "Statesman and Nation", priešina®!, 
ragina vyriausybę radikaliai pasukti i kairę ir dar stipriau paspaustą 
vidurini?ją klasę. - Jeigu britu darbiečią krizėj vyrauja ūkinis - 
socialinis momentas, tai prancūzą socialistams pirmoj eilėj tenka 

’ grumtis su križe, kylančia iš dyasinią-pasaulėžiūrinią socializmo pa- 
frįndą Britą“Sar56‘“parTfJa”ne~ma?IčsIštInė7”ūoEIą~Ją_norli:Eą'"m8tyty’' 

TE“Eairysis jos sparnas. Prancūzijoj socialistai yra mažesnioji iš 
dviejų marksistiniu partiją. Kai totallzmo ir diktatūros siekią komu
nistai skelbiasi vieni nuosakiai įkūniję marksizmą, socialistai bevil
tiškai bando įrodyti, kad marksizmo ir demokratijos derinys yra ir 
įmanomas, ir išganingas.

Kad socializmą padarytą veiksniu, apsprendžiančiu Eurooos ir 
pasaulio politiką, belgą ir prancūzu socialistai buvo užsimoję sukurti 
naują ar atgaivinti senąjį so.ialistą internacionalą. Jame sutelktos 
socializmo jėgos, dešinėj atšIH6ojūšIds”nū6”n£apibalistinės" demokra
tijos, kairėj nuo komunistinio totallzmo, turėjo sudaryti veiksmingą 
"trečiąją pajėgą" tarp tą dvlejuk onflikte esančią pasauliniu veiksnią* 

Socializmo pastangos šia linkme nuėjo niekais ir parodė, kad 
socialistinės "trečiosios jėgos" misija yra paradoksinė ir iliuzinė. 
Nel^larpTaūTInS^sooIalIsfą konTerenčija-5ūricHe"T947~m7~£IržeIio“mėn., 
nei Antverpene 1947 m. lapkričio 2L - gruodžio 1 d.d. nepajėgė sukurtu 
socialistinio internacionalo-. Pastaroji teįsteigė informacinį organą - 
COMISCA (Committee for International Socialist Conferences). Rytą Eu
ropos socialistai internacionalo mintį atmetė gerai žinodami', kad jo 
įsteigimas reikštą prievartinę ją partiją mirtį. Vakarą Europos socia
listą daugumas supasavo pabūgę, kad ir taip jau vos besilaiką ją par
tiją kairieji sparnai tuo atveju galutinai atsiskirs ir nueis į tretįjį, 
komunistą internacionalą. Socialistinis marksizmo kamienas liko vege
tuoti, būkščlai laukdamas, kad jį nustelbs vėšll komunistinė atžala, - 
jeigu jos nenukirs atėjęs "kapitalistinis" kirtikas.

■ ' i ' , T_ė_y_ą^_
Nekomunistinio socializmo krizės pagrinde yra jo marksistinis - 

deįnokratinisjiualizmas. Visi raarksistai-komunistai kaip Ir’soclallšbai - 
Ifnažįsba"ją"KrIbIEos"nustatytą "socialinį faktą" - viso pasaulio 
proletariato klasės interesą bendrumą. Savo ruožtu socialistą daugumas 
jau ’'ripežįsta gyvenimo įrodytą politinį faktą - kad komunizmas yra
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totalistinės Sovietą S-gc s imperializmo įrankis^ Nuosakiai veikdami 
pagal šį pažinimu, spolallstai kaip demokratai turėtą nutraukti visus 
ryžius su komunistais kaip sovietinių totalizmc smogiamąja pajė a.' 
Bet tada jie ne'©tvarkoj kaįp marksistai? nes atsisako nuo "visą žalią 
nroletarą vieny1 ės" šūkio. Likdami, kaip nuosakus marksistai, ištikimi 
šiam Šukiui? socialistai patenka pavejun paneigti demokratijos principus# 
parsiduoti komunistiniam totalizmul bei pasljup^ti sovietų: imperializmui® 

Socializmas ir blaškosi užburtame šito dualizmo rate, ir marksls- 
tinis tikėjimas^ir demokratinė sąžinė jį ir jungia, ir kartu skaldo. 
Vieni socialistai dramatiškai te: esvyruoja įsijungti 1 bendrąjį demo- 
kpatinią pajėgu frontą kovai su sovietiniu totaUzmu, nesiryždami pasi
traukti iš proletprlnt'O kįlastnes Kpvos fronto* $įti dar nedrįsto be 
sąlygų įsirikiuoti į komunistų, vadovaujamojo franto gretas, širdies 
gilumoj jausdami kad ir tik silpnutį •'.emokratinšs sąžinės įspėjimą. 
Šita vidinė .drama paženklino ir Antverpen• kongresą. "New York Herald 
Tribune" korespondentą William Attwood liudijimu, kai kurie atstovai 
siūlę ^mesti sccialįstą_yienyl'ės. prietarą- ir komunįstuojaniiucsius pa- 
siąsti"'TeInIopff.“?a5Iaū'*£pngresės‘nelūrejo drąsos tai padaryti ir nuo 
sprendimo pabėgo į nieko neišsprendžlanėias blankias rezoliucijas.

Tašiau sprendimą rengia pati gyvenimo logika. Marksistinės sociali; 
mo vienybės ver.'an aukodami demokratinio fronto vienybę, socialistai 
duodasi nešami tos p'-ftios pražūtingosios srovės," kuri nuo prieškarinio 
liaudies fronto gadynės daugelio Europ.a kraštą profesinės sąjungas 
nuplukdė į komunistinius vandenis» Vengdamas pravesti griežtą skiria
mąją linįją tarp 'cmokratijos ir komunistinio totaliame, socializmas 
Pavirsta

fanatiškas atsidavimas marksistinei dogmai neleidai s 
soSialiEmuI*5£trapavojaus blaiviai įvertinti.

G.^u
Kcmlnfermap, užsimojęs. socialistą mases įjungti į savo vadovaujamą, 

pasaulio proletariato vieningos kovos frontą, ne tik apeliuoja į'socia
listą marksistinį tikėjimą, bet ir bando nuraminti ją demokratinę sąžinę.

K. Zilllacus, vienas is britą darbIe5Ią“SaIrloJo“šparno“Iy^erIą7~* 
praeitą rudenį kartu su keliais kitais savo partijos parlamentarais 
lankęsis Sovietuose ir Ją satelitiniuose kraštuose, "The New Statesman 
and Nation” (1947.11.22) paduoda šį Lenkijos prekybos ir pramonės ml- 
.nistcrlo Hilary Minco, neabejotinai gudriausios lenką komunistą galvos, 
samprotavimą; Prancūzą R.vcliucijc buvusi tikrai biisi kaina, Prancūzijos 
sumokėta už privilegiją būti pirmutiniu kraštu, nutraukusiu visus ryšius 
su feofidllzmu ir pasidariusiu modernia kapitalistine demokratija.'Užtat 
prancūzams ledus pralaužus visus kitus Huropoj tąsai perėjimas jau buvęs 
sklandesnis. Panašiai Rusija sumokėjusi beisią revoliucijos kainą, kad 
kiti Europos kraštai sklandžiau, net be prolotariato diktatūros, pereitą 
iš kapitalizmo į demokratinį socializmą?' *

Minoo samprotavimus papildo Jokūbas Bormanas, oficialiai valst. 
posekretorls rie lenką premjero, neoficialiai gi visagalis Maskvos 
emisaras slaptajame Lenkijos politbiure. Viename pareiškime Permanąs 
pabrėžė, jog .naujosios Lenkijos ūkinė struktūra dabar esanti mišri ir, 
klek esą galima racionaliai pramatyti, niekad nebūsianti visiškai so
cialistinė. Joje randą vietos įvairią ūkinią klosią likučiai, kuriems 
Atstovaujančios įvairios 'elitinės partijos. Bermanag netgi drąsiai 
papranašavo; kai praeis reakciniu pogrindžio gaują pavojus ir atslūgs 
didžiąją galybią santykiu įtempimus, kuris aštriais konfliktais atsi
liepiąs ir Lenkijos gyvenime, tada lenką vyriausybės koalicija suslskai* 
dysiantl-į vyriausybę tai opoziciją, ir Lenkija būsiantį, "išskyrus^ 
bėdos atvejus” ,k^ip~^-Jae±._kiiri__normal.'<-’’r ei nėsj demoEfat įjos
lalTš” ■

V
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Toks yrv nuo’.ėmės obuolys, kuriuo komunizmas gundo Luropfrs 
soči •’Iis tin, demokratiją. incar ir Hermanas nuramina socialis
tų demokratiną sąžinę, prižadėdami tctal-istinę vienos partijos 
(■‘tautinės k• alicijos?, "patriotinio fronto-’ ir tt.sistemą bu 
laiku- išdifereneijuoti į demokratinę vyris usyhės.-cpozi oi jos sp
rangų. Labai nežymiai,lyg tik tarp kita ko, jie ištaria 'bėdos 
atvejų" rezervą, kuris turi pateisinti "išimtini" bei "laikini" 
parlamentinės demokratijos suspendavimą? Bet praktiškai tie "be-, 
dos atv®jai ■,matom, j-au pustrečių metų pateisina totalistini re
žimą sovietų satelitiniuose kraštuose, ir tariamojl_iėimtis_ten 
jau yra pavirtusi nebesugriaunamai pastoyia^Į^yfs^sIIprlnama 
sIsIema7’5£SIvuš“sfe5eIojaš“negaIi“fju:cI“nėšūvokęš7” jog’vlšoš“ 
aiškiai absurdiškos -Molotovo ir Višinskio šnekos apie ’kero kur
stytojus yra skiriamos prolet .rieto diktatūros įamžinimui pa
teisinti, ...rksistrs sooiuldemckr- tas turi būti įtikintas, jog 
Vis tebegresia kapitalistinės reakcijos agresija, ir del to "dar" 
relaikas komunistinei proletariat.•> diktatūrai pradėti evoliuciją 
į -Mineo ir Hermano prižadėtąją dev/.kratiją,».

Zymi socialistinės dem -kratijos dalis ant tos moškorės už
sikabino. kone visų rytų Europos kraštų socialdemokratai - savu 
noru ar pabūgę pž'esi-jų - nespurdė.lami įsijungė į komunistų vado
vaujamą "dart o klasės vienybę'.’ Čekoslovakijos socialdemokratai 
praeitų metų lapkričio konferencijoje,tiej-a, išdrįso išguiti iš 
savo pirmininkų komunistam be rezervų atsidavusį Eierlingerį, bet. 
21 jų lyderis atskirame rašte radi- reikalinga pabrėžti, jog "gyvy
binė socialdemokratų partijos misija yra išlaikyti darbo klasės 
vienybę’,’ Prie kominformo linijos praktiškai prisiderino italų 
socialistų dauguma su lenki priešakyje, ..et britų darbiečiuose 
yratagresingas kalbusis sparnas, kuri-, trankiausias garsintuvas 
yra k.Zilliaous.

Kairieji socialdemokratai kalba visiškai.komunistinėmis • 
kategorijomis, ners tariasi esą padorus demokratai. Taip yra del 
to, kad ji© dar nėra tokie cinikai, kaip maskviškiai, Įr nayviai 
tebetiki į komunistinės valstybės evoliuciją. Užtat jie su Zillla- 
cus deklaruoj a.

"'Mes • turim pripažinti, kad socializmas tegalimas per dar
bininkus, per jų profesines sąjungas bei politines partijas; kad 
komunistai arba komunistai išvien su socialistais atstovauja dau
gumai profesinių”są Jungų 7 “v “36 vau j a“3ar66“£l&sel ’ir turi tose po
zicijose pasilikti. 'Jįe_gaĮį__ęvoliuoionujti, bet jų niekas, net 
ir^treėias pasaulinis“lčaraš7~negalės-šūnalkinti’.' Zilliaous ir jo 
minties socialistų įsitikinimu 'tokio daikto- kaip komunistinė val
stybė iš viso nėra ("The New Statesman. -,,194?.11.22) tesąs"po- 
rėjimas iš kapitalizmo į sočia Iizmą',’kaip kad yra nusakąs Mincas, 
su proletariato diktatūra kaip neišvengiama blogybe, "palaipsniui 
užleidžiančia vietą sulygintai visuomenei (ecualitarian society), 
kurioje nebebus centrinių organų prievartos’.’ *Užtat ir ideologiniam 
pasaulio suskilime jų pozicija aiški/’kapitalistinės" demokratijos 
ir komunistinio socializmo kovoj jie aiškiai stoja komunizmo pusėn 
įsitikinu , kad sovietinis totalizmas pavirs parlamentine demokra
tija, ir kad "kapitalistinė" demokratija niekad nepasidarys socia
line. lodei Zilliacus. rami’:širdimi rašo."Jeigu įtempimas tarp 
didžiųjų galybių užsitęs ir dar didės, tai ir ItalijosfČekoslova
kijos bei Lenkijos socialdemokratai„turės„pasidaryti_a rėtis _bei

ar-a pasekti kvisling-’niv Prancūzijos socialistų pa-

8



> ;■ - 9 - ~
vyzdžiu.’ Kitaip tariant, kai sovietu s^iao&ingai kurstomas tarptau-' 
tinis įtempimas pareikalaus pasirinkti frontą ir aiškiai apsispręs
ti už demokratija ar sovietini totalismę,

--"j /.- „UL.
Dešinysis socialistinės demokratijos sparnas neapsisprendęs, 

lis apsispręsti net.nesirengia, Demokr .tiškurnąs jam neleidžia nuei-- 
ti komuhistinic totalizmo stoVyklon, bet godeli etinės vienytės 
prietaras neleidžia jam būti ir nuosakias demokratais,Jis galvoja 
ir kalba paradoksiškai- supainiotomis sąvokomis, Prancūzu Blumas ir 
jo draugai smerkia komunistini totalizing, (betgi, pats Blumas porei- 

*-to .lapkričio 16 d.Valndr-me d’Hiver kalbėjo, jog socialistai nesu- 
deginsię tiltu_su komunist eis _si.i_.kuri ai s lėvien JĮen^fsocIaiišfam) 
gčįZįėkšIą jiiiti respūrIikoš~ičišveš,Sodplistinė demokratija š'SO- 
vi"'neaišRIaae'’vi5ufy~farp mešiv/'Sikv&tUT os ir asmens laisvę išpa
žįstančios demekratijos,sa,?-.' dialektikoj abiem darydama nuolaidi; 
ir abiem nebūdama visiškai ištikima. Socialdemokratai mano, kad to
kia ju pozicija išlaikys kovojėhdu pasaulio jėgų pusiausvirą ir 
tuo patim pasaulinę taikę. Ir toji_taiką_būtu_ksžkcks keistaskom- 

■’ prčmlsaš~farpb3emožfa5in£š ]alšveš'“ir sovietinič'šmurtč.rokla'po- 
zfcija“Xn?vefpeno-Eoni‘efenof joJ_fsŠaūkė"'cIanAŪ”š63iaiistu atstovo 
yorrink protestą;’’Kritikuodami politiniu laisvių nebuvimą Graikijoj 
ir Ispanijoj, mes turėjome i tą eilę.Įjungti ir Balkanų valstybes'.’ 
Pasisakydami už demokrati j-.-s principus, socialistai vengia pasisa- 

...kyti prieš totalistinfes sovietu sistemos praktikę- Del to ir Bal- 
, :*.tij'«s tautos iš. socialdemokratu partijų boi politiku niekur nesu

silaukia no tik paramos, bet ir paguodos bei'užuojautos. Socialia- 
, tiniai atstovai Britu parlamento'debatuose rūpestingai stengiasi 

palaidoti Baltijos valstybių bylą, o socialistinė-švedy vyriausy
bė be skrupulu.išdavė sovietam pabaltieftiua tremtinius.

C Socialistinės demokratijoj pozicijai sovietinio smurto 
atžvilgiu tipingas yra šveicaru socialdemokratu organo ’’Berner 

y Tagwacht" atsiliepimas (1947.12,8;) į kętik Šveicarijoje išėju* 
' się Dr.i\.E<Sūduvio knygą "...in kleines Vblk viird auggelosohf’.' Toj. 

/ Knygoj'■parodomas lietuviu tautos naikinimas, ir lietuVlu-re.zisten- 
/ ci’ja tiek prieš ,nacIu7-:Ei&S"prie§_8.oviefu-okupaci ją. Šveicaru so-.-' 
i cieldemokratu ofgonas, priminęs visam pasauliui žinomus ir del to 
T •nebenaneigianus faktus apie čeženu ir kt. ’’etato nemini u" respubli--' 

, 'į ku likvidavimą, pusiau burnos sovietus teisina."Tokius gyventojuš 
| perkelti (TIuš,u pabraukta.lied, U Sibirą yra rusu, ne specifiškai 

bollevlku metodas’.' "B,T."sutinka,jog "reikia tikėti Jr.Suduviui, 
, kad .nuo 1940 m.(Lietuvoj) nenutrūkstamai siaučia partizanu karas'J .

- Tačiau toliau brutaliai prasiveržia ju marksistinis prietaras;"SO*- 
( cialistai betgi turėtu patikrinti teigimą, kad Maskva sistemingai 

.deportuoja lietuviškąjį elementą j rytines Sibiro platybes.kad 
išnaikintu tą vieną iš savotiškiausiu tautu su jos kalba.Tai hutu 
akcija, kuri visiškai prieštarautu rusu konstitucijai. Tačiau ga
limas daiktas,kad Sūduvis ’tautos” žod±iu_supranta vien_savuosius 
pusiau fecdalinius”3vęrlnln£ūs"Ir_afįtinkamus''mieštlečfū^šlūogšnfus 
Ir“neJŽIūrf7Jog"ėsama skirtumo tarp vyrIausyD3s‘'feforo"ir‘^u'"siu6g- 
sniu partizaninės veiklos5,' Tai ;i idėjinė socialistinės demokrati- 

- ■ " jos giministė su komunizmu neleidžia jri pasidaryti deramu išvadų 
» -net iš Lietuvos Socioldemokratu Barti jos atsišaukimo' 1 broliškas 
: ^pasaulio partijas (1$46' .sausio m»),kur atvirai išdėstyta komunis

tinė tikrovė Lietuvoje .Teteko •girdėti, kad bet kuri'- kršto social- i , 
demokratinė spauda tą atsišaukimą .butu bent pami nėjus.Baradoksiš- 
ka,kad -to rašto duomenimis pasinav?’-'/'- .zut..^ ^linkiniais ke
liais; Vakaru * re akcini" spuud.^.j
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Toks dešionojo sparno socialistinės demokratijos laikymasis 
t"ip pat yra jos maj?ksisiinės nuodėmes vaisius. įtikėdama, kaip 
kairiojo sparno socialdemokratai, aavanorine sovietu diktatūros 
evoliucija, dešinioji socialdemokratija svajoja kitą demokratiniu 
jėgą padedama palaipsniui taikiu budu priversianti sovietus evo
liucionuoti ,■lygiai kaip ji tikisi vieningos proletariato kovos 
keliu - išvien su komunistais - priversianti kapitalizmu nusilenk
ti socialiniams marksizmo principam.Tokia turėtą būti ’’treciosios 
gaįegos" misija. Tarptautiniu mastu prancūzą socialist ai” Ją”5ančrS'' 
realizuoti pasiūlydami atjaivinti antrąjį socialistą_internacionalą.

"Trečioji p a j ė g a”
”Trečiosios pajėgos” klausimas buvo iškilęs jau tarptautiniam 

socialistą kongreso Ziiriche 194? m.birželio m., kuriame buvo svarsty
ta,kaip koordinuoti atskirą kraštą sooialdemokraty partiJy veikimą. 
Baimė supykinti komunistus ir atbaidyti kairiuosius socialdemokratus 
tada interne čion: lo mintį užgniaužė net be platesniu diskus!jy. Iš 
nesmagios padėties išeiti ir klausimui nustumti buvo sudarytas orga* 
nas, kuris turėjo šį reikalą tyrinėti. Jeisukdami,kol tas organas 
pradės judėti, darbo ėmėsi prancuzy socialistai, kurie savo "studiją 
savaitėj" Meung-sur-Loire '1947 m.-liepos m.svarstė ir paskum visuoti
niem suvažiavime priėmė Marceau fivort pranešimą tuo reikalu.

Pagal Pivert, atgaivintoj socialistu internacionalo tikslas 
butu "konfliktan pasinešusiu dvieju bloku akivaizdoje sukurti trečią
ją pajėgą, kuri atstatytu pasaulio pusiausvirą,-pateikdama konstruk
tyviu sprendimy’J’EIūmo“mokInyš"Da£IeI”MaIef7vrenas iš jaunesniąją 
prancūzą socialistą Lyderiu,patikslino, kad to internacionalo patei
kiamieji sprendimai butą privalomi visom prie jo prisidėjusiom parti
jom ir socialistinėm vyriausybėm."Vakar socialistą internacionalo 
ekzekutyvc sprendimai teturėjo propagandinės bei agitacinės reikšmės; 
šiandien_jie turi diktuoti elgsenos liniją vyriausybėm?

šls"plenaš”šū3ūžo’i'‘alškią britą dar- 
bleėią opoziciją. D rbo p .rtijos vykdom-.si s komitetas dar-spaliu 22 d. 
posėdy vieningai nutarė pasipriešinti socialistą internacionalo min
čiai. Posėdžio debatuose buvo išsiaiškinta, kad kiekviena Europos so
cialistą nartija yra savotiška liaudies fronto koalicija iš dešiniojo 
ir kairiojo sparną. "Trečiosios pajėgos" sudarymas jau savaime atgra
sintą kairįjį sparną, nes ji remiasi prielaida, kad abu priešiškie
ji pasauliniai blokai - ne-? tik kapitalistinis, bet ir sovietiškai ko
munistinis - yra imperiali-stiniai ir todėl savaime eina į konfliktą. . ’ 
Savo ruožtu 'trečioji pajėga-’, įkūnytą socialistiniame internacionale, 
kurie sprendimai ir atskirą kraštą partijom ir į,jas atremtom vyriau
sybėm 5ufū“prlvalomi, turėtą kovoti ne vien su kapitalizmu, bet taip 
pat pasijustą”pfįversta apsivalyti nuo komunistuojančio elemento. Kiek
vienu atveju tai reikštą socialistinės vienybės ir paties marksistinio 
s'oializmo laidotuves.

Praeities pamoka
Britą socialistai ir visi kiti su jais Antverpene balsavusieji, • 

be abejojimo, nebuvo užmiršo liūdno ll-jo_internacionalo likimo,kuris 
nuostabiai primena dabartinę šociaTIs!Inėš~£ėEokfatIJ6š”krfžę7Il-jo 
internacionalo statutuose buvo numatyta, kad jo nutarimai privalomi vi
siem jo nariam ir kad "bot kokio karo atveju_internaoionalas turi būtį 
veiKcmingas ginklas" Tais pagrindalš"soclallšiy- InfernaoIon’Tas’JIaip” 
Tarp“fra§S5Jo7-kčI“atėjo *19253 - 59 metą tarptautinė krizė.Paskutįnysis 
interne et ore lo sekretoriųr ’’r* 17 ■ d i e. r ■•o-t-'v ctsistatyd.tn.ino-' rašte' i
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1959-m.birželio m.protestuodamas rašė, kad paskutiniame vykdomojo ko
miteto posėdyje (Jau prasidėjus tarptautiniam įtempimui) britu socia
listų atstovas pamelžė, jog "Hamburgo susitarime 192Jm.nustatytieji 
keturi pagrindiniai'punktai laikytini negaliojančiais’.’ Adleris,kad ir 
begirdamas ’’narsu darbiečių laikymąsi” Hitlerio at žvilgiu, negalė j o ne« 

uftipiktinti ”jų atstovo atsisakymu pareikšti savo nuomonę del problemų* ' 
•n:.kurios darbo klasės politikai iškyla ryšium su gresiančiu karu’J Adlerife 

protestavo prieš darbįeftių nusistatymu apspręsti savo_politiką nesiskal# 
tant su kitais intęrnsclonalo"narfais,ir kOnstettvo ffpaniką,apėmusią“ 
.kaf kurių Srą§fų“sodtali'įtusT panikąT del kurios ”tų partijų politiką 
ėmė apspręsti troškimas yengti_viskojkas_ galėtų J šjs’ro vokuoti _fašistų 
Šantažą'’.

Tokiu budu pasirodžius pirmiesiem tarptautinio įtempimo relikte 
. nlam visos ^ociaiįstų partijos, vienos atvirai iki tea ptišidangttjrd®* 

fees#sviedė Šalin internacionalo statutus ir pasilaikė sau viąlSKj 
kimo laisvą. Santai buvo sutiktos “karo tezės” kurias pasiūlė ©tto 
taueris,fhaodOTa® Danas ir J.Zyromskis įr kurios socialistinei <•&£>« 
krstijei rekomendavo dalyvauti busimajame kare, kad jam duotų rev®ll«l* 

•■•einą krypti. įšąigandęs internacionalas atsisakė konflikto- att«Ju 1®- 
Salamą VEldemani pripažinti sovietam, lygiai kaip jis pasisakė ir prie# 
vakarinių sąjungininkų pagalbą tų pačių sovietų užpultai SunMjai. ?• 
Jffit&eherto kapltuliaeijog 1938 m# rudeni olandą-skapdinavų Sėcial<5W*kM< 
<i*- fcleikąs pasiūlė internacionalo egzekutyvą paversti grynai inTdfmacie 
alų biuru* e VHO m.vašsrio m.egzekutyvo posėdy tas pats blukią nuVere' 

soąo'; tė'slump yasiulym viso pasaulio darbininkus šaukti kovon su fa$jzn»U 
•eeo 7$i buvo paskutinis egzekutyvo posėdis ir paskutinis mierdinfijo II-jQ 

ovu Internacionalo gyvybės ženklas.

„ Sitų prisiminimų šviesbje Antverpeno tarptautinės socialisti* 
fftts demokratijos konferencijos rezultatai sukelia ksi. kurių refleksų* 

' kuri 3 peršasi išvadų vietoje.
Kaip 1939 m.,taip ir dabartinio tarptautinio Įtempimo akivaiz- 

(loję socialistinės demokratijos partijas yra apėmusi panika. Jų poli*, 
tikos neapsprendžia nei nuosakus marksizmas, įkūnytas komunistiniame 
totaliame, nei nuosakus demokratizmas, reikalaująs užimti aiškią po
ziciją prieš sovietini žmogsss ir tautų laisvės paneigimą. Šiandien, 
parafrazuojant Adleri,galima pasakyti, kad socialistinės demokratijos

• politiką jspsgręndžja-troškimas-. vengti visko?kas jįąlėtų išprSirokuofi*
• ac. komųgistų šantažą.“ “
-ii “ “Komunizmo“- demokratijos konflikte socialistinė demokratija

nėrfe'savita idėja, nes marksizmas jai Ji bendras su komunistais.O * 
1‘- neturėdama galingos,visUs apjungiančios savčs idėjos, socialis- 

"*iJ lipė demokratija negali būti ir savaranki pajėgi praktinė galybė.Ne- 
: ą pajėgdama tapti pajėgiu tarptautiniu veiksniu, socialistinė demokrati- 

$ j Ša egzistuoja tik konjunktūrinėse kompromisų sąlygose. Komųnizmo-de- 
mOkratijos konfliktui virtus ginklų kova, šių dienų marksistinė demo
kratija turės dar skurdžiau sunykti kaip, antrasis.internacionalas .De
mokratijos pilnutini laimėjimą ir busimojo pasaulio politinė bei socia- 
liną sąrangą turės apspręsti jau iš kitų šaltinių trykštančios idėjos.

j f .-.Klausimas šiandien eina nebe tik apie valstybės atgavimą,bet 
Jį ir apie tautos išsilaikymą,nebe.tik apie pelitinę laisvę, bet lt pa- 
[? ė*ią tautinę gyvyby*^^™*-*^^'

-ui i i - 1 ‘ ’ t • - < t 1
-uU’o^.-T. • ■ ‘ ’■ ’■ “ • ....................
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■''IccdarsEras'įsės-onusm ii’ ;,.«pįI,-j; '
11 č/Ž.Jiill’-.-'l- i-'-*' • . ’ - ' ’-Ii iii 1-' i'-: ' *«..-«*
,3, n■ - 1919ira.Kovo 2•4«£wtfnsv.*>%i»>m>j paslMM d«įS?&ts steigti:III-jį 
. ^lįą|ernacįpn^.iu, £<ąrį:?. •išpopūlJ, arėjo kalaribK'įiškai sutrumpintu
;įa‘,/:t<$r4.pternp!?',.vsrąų-.2,U3. -dekretą’buvo nustatysi ir ndujOsioš’ orga-

biz-iCijO’ tikrini: . . ‘ . _ 'z:-_' * • t : ‘ \
“į šiais vi ntl r d tibial n^us iš'?apl ralistu’jungo; 2 - . ' ’£

• £-įšdras$yti bĮjržĄįCi^nę^,valstybes per |gsauil£§- proletariato 
Zž^VpliuęiJ^,-■- - *į ■ ■, >!->iv 2’ _-•• -•■ ■ Lufl’ 2 v ■• *. 4

*’• * Irt ei gdemaš kcmlntėrrs ir jam pavesdamas apjungti . pasaulio
#®^o^inlity .rartijas, Leninį pirmuoju .tos Organizaęijoš še£u .paskyrė;

£'i n o v j e v d--ApAŠlbauma, kuris.-lėninul nirufi, 1926 m.atstovavo 
’oitodokšiniam bolševiku b'pęrin?ii ',’ ^rt-cšinosi Stalinė 'Lburžųazinėml!,, j

Jorij’,del- to pa'tbkb nemalonėn/ buvo ištręnjtaą,paskuiį.ątgaiiftip)- 
-|^t’^stiek.’pdkiiūvo į- did.žiyju Višinskio ^valymu surašus'lr -1936 uit. 

•-■•eųg^ltiėl® 25. d.buvo pastatytas;.prie^sięnos- .. ...’....
•į ią-Zinoyj evas kalinėjo. kone ’žodis- žodin, kaip, Įcąd^ljįfii'nu.;’ .

amoves' kad 'kalba; tada' Jis: šiuip. nusakė pasaulinės komunistį. rėyo— 
os programa; • , ; , .. .

' T. ^^^i brauticis musu tieksiąs - sukurti socialistines Jungtines Europos 
prieš- kapitalistinės. Jungtines? Amerj-kos Valstybes,

1 a a * ’ ®* s* Amerika yra m u s y ’ p j i4- e všf af-s*. Nr.dv Šiuo 
le-u to krašto masėse komunistiniu teorijų neįmanoma skleisti. Užtat 
peikia kurstyti revoliucijos sujudi Piejy Amerikoje ir Euronoje ir tuo 
nųau sukurti operacines bazes kovai ęu JW

•ic'Ozm-InUjt-e-r-n o _©„r_g_a’_n_i_zL_a^c£li Jja? si-*' y■
. >/-• įi.fiovjevės' sukurė’ kofninteino struktūrą, kuri7išlikoAir pc^ jo.nužu- 

■dvmo. Priekyje stovi .vykdpmaęis .k?mitetės..iš pirmininko ir trijų padėjE- 
-^ivJėm subordinuoti, organizacijos biuras i generalinis sękr et aria tas, agi- 
*tacij®s’ ir propagandos skyrius,sindikatu' internacionalas (profinternas) 
v;6šnriįs,tihi'o ,Jalinimo, iitėrnaciohalas (KIM), valstieč'iu internacionalas 
?&£e$tlnternas)' ir J vairus ' pagalbiniai poskyriai.’ , 1'. -

. tnęib. -įf-ę'ft-pį n'.t .e v. p 0 ž -i .r d i s y r ą4- -genera I i n i- s 
*a‘ė'k..r.ė t.ą r' i a .t a s.Jiė, turi 11 regioniniu poskyriu; brityjAmeri- 
ko š., Ba 1 k anų > vok i e č i u, pr a n c u zy, i t alų > 1 enku > Ba 11 i j cs “kr a š t u ,’Skand i na vi jos, 
vidurio Europos ( prie jos prijungta £veicerija,BeįgijavOįsndrja,\rspani- 
ja ‘i'r Tortugalija)~ir.A'rt.,bei Tol.Ryty. . , • į-. n*? ’
• . • •*• Korcinterno statute “sakomaį”Generšlinis sekrėta’riatas rūpestingai 
lY:iiū,olat s’^udijuoja kįekvieno Kr.-što .komunistinės, partijos pažangu į ir* 

-------------------------------------i r i- b turi te i ,s e 
atskiru kraštu

jiarotigia pranešimas yj’kdomaj'am komitetui, k 
-e s a n t reikalui atleisti , _ „ r

n’ a r 't i’ j y c e. ii t r c k b. m i t .e t u s.J’ j •• •’
-CsibF ♦•■■■- .... *.’■■

. K o m į n t e r n o ,.f..i_n_a__n_s_a_i« . ■
*.ar>5 •; Be.t*.atskirjl!kraėtU' kbmparti’jos n'uo:komintetno* prikl'aūšd’ nė* tik po
litiškai: komintemas jas ir rinansUojajre.ikalipsss-^timas-imdamas-iš- SS

-*?*i’S-tybinio~tflTtfTŽėt'A' (kuris" niekad’ viešai neskelbiamas) "nepaprastųjų iš-./ 
l^idu'. psmatosA •'Ryz. ,1926 m.kpmint.eruui: buvo- skirta^SS biudžete 7976882 
&ukšc’ rubliai.’Iš jy B.a l t i. j o s k r a, š t y,skyriuj ėjo ^^.(->00^ 
e'-ikso“ rubliu** tuo tarnu kai'Vokieti j si tebuvo skiriama 67-Q00, Lenkijai 
- >6.uOO,Amerikai - 42.500 rubliu* los sumos toli*gražū ne Visos.’Šayo 
metu Radėkas atvirai pripažino, kad SS veikė trys slapti už
sieniniu banknotu fabrikai- Kurske, Taškente ir 
i.-'ku, kur tobulai padirbinėjami doleriai,svarai ir kitokie banknotai bų- 

o siunėiami kominterno•agentam ir kompartijom užsieniuose. Radeko liu- -
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di J Imu, iš tų "fabrikų" komintern-is gavęs 46 mil.doleriu.IŠ Taškento 
p dirbtieji banknotai eidavo į Tol.Rytus, iš Kursko $ Baltijos kraš
tus, Lenkiją ir Vidur.Europą. iš Baku i Art.Rytus ir Balkanus.

Ir dabar jau kone viešai sovietai infliaoiškai spausdina ne 
tik vokiečių (okupacines) markes, bet ir dolerius bei svarus, kurie 
taip gc-r i p. dirbti, kad net ekspertai juos sunkiai atpažįsta. Be to, 
komintcrno agentai plačiai varo tarp
tautinį aukso šmugeli, auksą iš SS siųsdami daž
niausiai diplomatiniais paketais. J kominternc finansavimą buvo į- 
trauktas ir garsusis tarptautinis spekuliantas Joanoviol, kuris be 
kita ko supirkinėjo ginklus Palestinos žydą teroristam.

A j^ejį-t jį 2_H_ £ _SL.a„£
Komlnternos ypaėi: i rūpinosi .gentų padengimu Orientc kraštam} 

ten yra "cricntinių mokslu institutas" su keturiais fakultetais Art, 
Rytam, Vidur.Ryt'im, Tcl.Rytsm, Si-urės Afrikai. T-l.Ryti* fakultetą 1925b 
baigusiųjų nuotraukoj pirmoj eilėj matyti fie*Chi Mint, Indokinijoa 
maištininku vedos ir prieš sukilimą būvąs Indokinijos prezidentas. • 

.Kinam yra specialus universitetas, kurie pirmasis rektorius yru buvęs 
sušaudytasis Rfdėkas. Jame "studijuoja" 4-500U studentu, jis leidžia 
populioru komunistinį laikraštį, Be to, daug kinu raudonųjų karininkų 
studijuoja ševiotu korinėse akademijose.

Baigę tas keminterno "akademijas" bei "institutus" agentai 
siunčiami į užsienius kaip SS ambasadų bei konsulatų tarnautojai. 
Daug šviesos į tą sovietu "diplomatų" veikimą įnešė pastarosios špio- 
n-žo aferos Kanadoje, JV, P.Amcrikoje ir kitur.

Bandomai
Pirmos rev.liuoinis keminterne bandymas bužo Melą Kūno vado- 

vaujom-'S Vengrijos pučo s 1919m.kovo 21 d. Jį nuslopino. pačių vengrų 
patriotų pasipriešinimas ir čekų bei rumunų karinis įsikišimas. Belą 
Kūnas, p. bėgęs į.M skvą, paskum buvo išniręs pili..tiuiame Ispanijos 
kere. Antri sis bandymas buvo Italijoj, bet ten jam padarė galų 
Muss'linl.su savo fašistais. Pc to sovietinė Maskva pirmoji p skubėjo 
sueiti su fašistine Italija į draugystę.

Minėtąjį Belą Kūną 1925 m. randam Ispanijoje, iš kur jis su 
Mlehilovu, Rcndeni ir Garcia kurstė Abd-el-Krimc rifkabilų 
sukilimą Maroke prieš prancūzus ir ispanus. Komintcrno 
organas "Komunistų internacionalas" 1925m.Nr.12 rašė: Rifkabilų suki
limas ir karau ugdo viltį, kad vis s keloninės Viduržemio juros tau
tos bus išlaisvintos; jos gali būti tikros dėl komintcrno pagalbos. 
"Marsely buvo įsteigtas tada "specialus Mar:ko blur.s"; Ahd-el-Krimas 
per jį gavo iš komintcrno dideles sumas, Rifkabilų sukilime nepasise
kimas sut'.p: su Zinovjevo žvaigždės nusileidimu Kremliaus padangėje.

Komintern'.s dar bandė sukurstyti rev.liuoinį sąjūdį D. Bri
tanijoje, p. nsudod*mas visuotinį darbininkų streiką 1926 m. 
gegužės mėn.. Bot premjeres Baldwinas jį energingai užslopino. Hitle
ris Vokietijoje taip pat išdraskė komunistų partiją, kuri 
1952 mt. rinkimuose buvo gavusi ,er 5 mil.balsų.

įgijai ^..r.SJL.2__
Tos nesėkmės pastūmėjo, k';Interne vyrus keisti kryotį. Nauja 

gadynė • r aidėjo, 1955 m. atėjus į generalinius komintcrno sekretorius 
bulg rų komunistui Di iltrovui, dabartini m Bulgarijos premjerui,kuriam 
sėdinčiam nacių kalėjime jo tautietis (bet ne partijos draugas) Pet- 
kovas visokeriopai padėjo ir kuris iš kalėjimo andai susijaudinęs 
rašė p .tk-vui jo niekad neuž-.iiršiąs,. •

13

linl.su


. 9-.- Dimitrovas .pamalėkad‘tiesioginiaiš pučais ‘.atskiruose 
kraštuose paseullnAs r-ev Liucijos nesukursi, ir nutarė Į tą tiks- 

*•« . lą eiti per atskiru kraštų-profesines sąjungas, t* vidaus ardant 
■ ųį tprivėingus ■sambūrius.’’Komunistu .paAijų sėkmė' bus vertinama pa- 

A . gal sėkmę-profesinėse spjun-josi ■ ,-rašė t’.da instrukcijoj Limitro- 
t, vaso ?x' :fepinės sąjungos turi būti'subolševikint ;s arba jos turi 

, „g pranykti..« Svarbiausias tikslas -’diskredituoti.nuosaikiuosius 
profesinius’? sąjūdžius. parodyti d a r .b o m u s C m, kad le
gali ją kova naįma loma’, ir'pastūmėti’ jas i revoliuciją, kominter- 
nui vadovau j ant o ■: l K .munistą parti; a turi brautis $ žemės ūkio 
keperatyvus; kuriais daugiausia remiasi buržuazija ir socialis
tai, ir paimti savo Įtakon valstiečius ...Komunistą

•* “ partijų, k-.d 1 tuos knporatyvus įsibrautų, .turi paremti bet kękią 
valstiečių iniciatyvi ir akciją, jeigu., tik Ji falgrantiškai ne- 

'* * priešinga rev \xiucijos principam ~utą absoliučiai netikslu
duoti valstiečių ..rganiza ji j cm agresingai revoliucini charakte- 
rįj Pradinėj kovos fazėjįk.munlstnm griežtai privalu išlaikyti • 

_t legalumo charakterį”.
tw Dimitrov, gadyne ^paženklinta ''liaudies frontą-’- bėndra-

■ darbiAVimo pu socialistais ir ■'pažangiaisiais' politika, kurios 
dėka kai kur (prancūzių©'j’e) k?mūnistai pamažėle išstūmė socialis-

• tus iš profesinių’ sąjungų ir perėmė jas kone totališkai į savo
, rankas.Dimi-trovo taktika Ha 1 buvo, lėtos ir paiaipsnės, bet toly

dinės-ir nubsėkllos-penėtra^ijos taktika/ įuo 4955-m.ji davė savo 
vaisių.

Nuo ligi _k_o_m_i_n__f_o_r_m_o
• _>'w Britu užš.reikalų ’ministres. Be vilias ,atsakydamas darbieėių
. atstovui Blaokburnui ,l9^7.’n<.s'p|ii|;2B.dapareiškė.

‘Britu vyriausybei karo sietu, I^Jm. , nebuvę, oficialiai
? pranerta ?pie kominterno’paleidimą. “rai*t°ip pal nebuvo sąjungi-

i -v ( ninku susitarimo razultat ,š.” ■ / ■
’ , kaip natys soV j e* ■>■' V m.tenaleido propagan

das sumetimais, tai] ir ax3aK:u*j,4.eji Vakaru vyrai i tą manevrą
. rimtai nežiūrėjo.' Kominternay iė' vardo uvo paleistas tada, kai

0 *’ Stalinas taktir5r .o sumetimais^' galvojo apie ribotą bendra- 
’ , . d c; r b i a v i m ą su Va k arai s„- karini karo metu,Ūkinį 
. ■ po karo. Dabar ir tokio' bendradarbiavimo metas praėjęs, todėl

praeito rugsėjo 22/25 dd.llis'zlakowioe miestely Pietų Lenkijoje
; j koininternas vėl galėju būti viešai, atgaivintas, kad ir krmin- 

. : formo pavidalu.
Naujajai, "kdninf arminei j kcmintetno t-ktikai išsiaiškint

. if, budinga serija '’pravd' s” straipsnių, paskelbtu praeito balandžio, 
..'taigi tuo metu, kada,'Stewart Alsop liudijimu, vąskva galutinai 

. apsisprendė del naujos linijos. ’’Pravda" tada pakartojo Lenino
• - ..''balandžio tezes”, pridėdama reikšmingą savo interpretaciją.Kai

Leninas tas tezes rašė 19'17nr.balandžio m.*,Rusijoj buvo Kerenskio
. ’ režimas, pirmąsyk Leidęs laisvai veikti komunistu partijai. Da

lis komunistu vadu tada atstovavo minčiai, kad tradicinė parti
jos* k. nspiracijos ir smurto taktika jau •.".t gyvent a- kad"partija 
turinti susitelkti į plačiųjų mes’u arl-.a^lmo iaimėjimą ir steng-

t -tis legaliomis priemenėmis apvaIdyti’parlementą ir vyriausybę. 
Leninas tąaa savo ’’balandžio tezėse'* tu^š ■’išglebėlius” pasmer
kė: buržuazija ir jos socialdemokratiniai pakali'iįai tesą Įmano- 
ma nugalėti smurtu.Toji taktika,pasak Lenino, turinti būti tai
koma ne vien Rusi j-ojre/'"bet ir-pris uese.--kituose, kraštuose.
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’’Pravda” savo paer.tboso rūpestingai pabrėžė, kad Lani.no 

1917 m. įsakytieji Ėdžiai pilnai galioja ir 1$47 ra. priminąs 
'•Vakarą Capitalizin' anarchiją ir vis gilėjančią krizę,” komin
terno organas nurodo, kad pagal'Lenino taktiką 191? m.komunis
tu partija per kelis mėnesius pasidarė pakankamai pajėgi sėk
mingai pravesti revoliuciją. Taip ir dabar ...

W.nippmannas 'r Stewart Alsop liūdi j a,kad prancūzą ir ita
lą komunistai praeitą pavasarį buvę kominterno išbarti už viešą 
legalumo propagavimą, ir b\t.'vę įsakyti pereiti ofenzyvon visom 
priemenėm. Tad slaptieji naujosios kominternd taktikos įsakymai 
buvo dubti dar prieš kominformui parodžius pasauliui savo ofi
cialųjį veidą. Pats prancūzą komunistą lyderis Thorezas atliko 
savotišką ”mea '»ulpa’’ prisipažinimą, pu smerkdama s savo partijos 
laikymąsi degalinės pozicijos - bendradarbiavimą koalicinėj® 
prancūzą vyriausybėje, iš kurios ji 19^7 m. gegužės 5d.buvo iš
guita neatlikus i'savo komlnterninės misijos;”Prancuzą komunis
tą partijos .centro komitetas ir parlamento frakcija savo ne
ryžtingumu pakenkė sparčiai darbo ir demokratinią masią sumo
ki 11 za virau! »'*

_k-a„u_t_y_n_<l4 ą_ d a1 1 n į a i
Perėjas iš legalios politinės kovos į krnspiraoinę-pervers- 

miną, kominternas turi savo žinioje ne vien gerai organizuotas 
atskirą kraštą kompartijas bei subolševikintas profesines sąjun
gas, bet ir ginkluotus kovos dalinius, parengtus mesti 
į neuralgines vietas .’’oairefour" paskelbė apie tuos dalinius tiks
lią ir dokumentuotą duomeną. Jie sutelkti Pranouzijbjo,Italijoje, 
Albanijoje ir Jugoslavijoje. Pirmieji du kraštai yra rekrutavimo, 

.organizavime bei parengimo bazėj. Prancūzijoje yra 5 brigados pf. 
’3.000 vyrą - prancūzą,ispaną,lenką (komunistinė Jaroslavo Dąbrov- 
skio brigada), jugoslavą, bulgarą ir rusą. Ją”politrūkas”yra 
Andrė :arty, karinės srities vadas - gen.Joinvllle,tikru vardu 
Alfred Mdlleret. Paskutiniu metu tie daliniai nuo Montpellier 
permesti į Lille sritį,kur jie sparčiai paoildomi ir ginkluojami 
sovietą lėktuvą "parašiutais numetamais ginklais.kominterno dali
niai Prancūzijoj gerai ginkluoti moderniais lengvaisiais ginklais, 
bet turi ir leuko artilerijos ir net lengvąją tankeėią. Dalis gin

klą yra dar iš rezistencijos meto.
Išėję karinį bei politinį parengimą, tie daliniai tuoj siun

čiami Italijon ir.iš ten į Balkanus, į Valoną arba Butrinto Albani
joje. Specialus daliniai siunčiami į Jugoslaviją - į Stobreėą prie 
Splito.

Italijoje-'kominterno tarptautinėse brigadose (ją buvimą vie
noj viešoj kalboj Milane patvirtino pats Togliatti) be pačią ita- 

* lą komunistą dar gausiai yra buv.v.'kieėią kero belaisviu ir šiek 
tiek žydą DP iš Austrijos. Iš viso Italijoj yra 7 brigados po 
3.000 vyrą; ją vyr.vadas yra jugoslavą gen.Primorec, ispaną pi-‘. 
lietinio karo dalyvis, aukštas Tito štabo pareigūnas.

Jugoslav! j o j kominterno brigados išsklaidytos 
stovyklomis daugiausia po 1.000 vyrą. Somboro stovykloj įkurdin
tas aviacijos centras, pavadintas ”i;>P',prie kurio yra bombone
šiu ir žvalgybinią lėktuvą lakūną mokykla. I».P vadas dėvi vengrą 
aviacijos pulkininko uniformą, jo- p- v&rdė esanti Sumlin, jį ve
dine "Saška", manoma jį esant rusą.Liąblianoj,Kopitarieva g.4/6, 
viename name su komunistą laikraščio ’’Liudska Pravioa" redakcija 
yra savanoriu telkimo delegatura, į kurią traukia italai ir ij- ę 
dą DP iš sovietinės Austrijos.Iš čia savanoriai siunčiami į Kam- 
niko stovyklą už-25. kil<^jiuo-.L4 kur yra mjr, Alvize va-
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dovaujamas “Tyornioa1 dalinys* Netoli Smederevo yra dar viena kom
interno aviacijos mokykla, kur instruktoriaus d’arbę dirba buvęs 
vokiečių “Luftwaffe”.mjr^Hug • Hoffmeister. Joje yra ėekų,lenkų, 
italų,prancūzų,ispanų,rumunų ir net azerbeidžanieėlų.

Vienas lė ’idžiausių kominternįnių telkimo centrų yra A 1 -
• - Ua n’i j’ b j e G-jinok’.rske. Stovyklos viršininkė yr. gr ikų ko-
, muni’stė Marin ,Photiades, bet tikrasis ..g"Iva yr. sovietų r ,ud.ar
mijos k .rinink'. s ? d bar albanų pulkininkas Mur; Zukina, t.ip pat 
moteris. Tų dviejų moterų v Tižioj yra. tūkstančiai vengrų,slovakų, 
m kedoniečių,lenkųv Tie žmones suv rburtį d augį ausi t- per vad*"pu- 
s-ulinę demokratinio jaunimo federacija,” kuri neseniai nulaikė

•Prahoj skandalingai bolševikinį tarptautinį kongresų.Kitoj,Murthos 
stovykloj ,laikomi specialios paskirties kciiiinterno daliniai,pik.Itn.

' • .Veliboro Zukovišiauš vadovauj.amil Albanijoj įsikurdinęs ir graikų 
.partizanų ”gen.“ Mark's; radijo Siųstuvas, , .

„ 0 f- e. n z y y o s „i^š^v^ajc^a^r^ė^s^e
■' . Tie daliniai rengiami ir laikomi panaudoti ’ten, kur'parelkai

įsus kominterno strategija.- K o m ,i ,n t e r n a s yra y p a - 
'ti'n'ga.i a t ,k r e i- p > s ’ a k į į P r a ■ n o -u z i j ų ir 
X t %’1,’i J ų.-, kaip 191’9’m. pirmasis- k..mintei*no -ga'lva Z i n o v - 
j- e- v a s JV laikė priešu Nr»1, taip ir Mieszkowicu -■’kominfonno” 
’'steigiamajame" suvažiavime naujasis kominterno siela Zdanovas JV

* pavadino vadovaujanti?.ja “imperialistinės stovyklos” galybe. Bet 
nrieš. siekdamas. Amerikos, komlnternas užsimojus pirmiau susidorot 
s.’j Europa. Su-sidorcti kaip 191? m. kad su Rusija susidorojo, kur

. komunistei terbru--"pagal Lenino taktikų“- per kelis mėnesius po-
.karinį Rusijos pokrikimę nukreipė į savosios revoliucijos tėkmę 
ię. užgrobė valdžių. Dabar, pagal "genialiųjų. Lenino - Stalino tak
tikų" kominternas užsimojęs taip p a t s m u r t u ir- j ė-

■ . g u šių žiemų laukiamųjį ūkinį' ir socialinį chaosų nukreipti. į 
/sovietinės E u r ■■ p o s ruvoli-ucijos. .tėk- 

mę. Tetrūksta jau’ir oficialių tos kominterno ofenzyvos deklaraci
jų.- Italų komunistų lyderis Togliatti, dar prieš metus su viršum

1 e’rętikiškai skelbęs "legėlinius italų kompartijos veikimo meto- 
"d<iš,” kominterno sudraustas 1947- 1 ankr4 ftįo -. .į.milane jau šąu-
kė/kad Italijai ir ut...,_ reiklų pasirinkti arba JV arba SS. 0
italų komunįstų kongrese Turine 1947M* gruodžio m.jų lyderis Sooe- 
cimarro kaitėjo. ■ ‘

”1 948 metai bus of enz.y vos metai.
Mes vėl turėsim pridėti ž y g į. ' G’ a" 1 i m as 
d ai k t a s, kad toje n a u j o j o j e -f a.’z ėję 
pusk utinį žodį turėsi- rti •§’ i 'n k 1 a į.. .*

Minėt-sis JV žurn.. list.' s • Stewart Alsop rašo;
"planai- jau. a t s k 1 ,e i r t i. - • 1 9 4 8 m e t ų 

žiemų prasidės didžioji kpmunlctų
*.kova d e' 1 valdžios Vikarų E u r o p, .0, j e.. Ar 

toji kova jiem .pasiseks laimėti, daugiau p-reis nuo'Jungtinių Vai*
r stybių negu nuo Juozapo Stalino ir jo strategų,“

. - Gyvenime -ątirtis. liudija, kad tikrai patikimas yra tik 
tasai, i’.eali'zmas, kuris lĮev- ".an?”-'ratas idealistine pasaulėžiūra, 
vadinasi. /teki-T r-„Ui ėž4 yra ? kuri tp_ yr^ndž4 a gyventi ne. 
sau į ’o" aukštesniam idealui,-"’ ■’
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<^až.,,žisisxfiax
"Basler .achrichten" 1947 m. gruodžio 8d, 

-dėr prieš Londono konferecijai išyranti- vedamajame rašė:
"... pasaulio politikos padėtis šiandien jau atrodo gana aiš

ki. Kas 1944 m.dar atrodė galime, ar bent pageidautina,3 i a n d i e 
jau nebeįmanoma. 1944 ra.lapkričio 16d.sovietu informaci
jos biuras Vašingtone pareiškė;"SS neketina kištis 1 kitu Valstybių 
vidaus reikalus. Maskvos užsieniu politikos kardinaliais punktas yra 

' pripažinti dvieju sistemų - komunistinės ir kapitalistinės- sugyveni
mą...” Hors 194-5 - 46 m.m.toji teorija praktikos buvo dažnai paneig
ta, tačiau vis dar buvo pakankamai motyvu tą politika suderinti su 
Šekspyro žodžiais - ’’jis neatsitrauks nuo tavęs toliau, kaip kad lie
pia išmintis...'’ Toji teorija šiandie jau nebega
lioja. Maskva jau seniai nuo Vakaru sąmonln-gai pasitraukė to
liau, negu kad butu galima išaiškinti protingais ir suprantamais vi
daus politikos sumetimais. Kad Maskva tebepripažįsta abiėju sistemų 
egzistavimą, bež sugyvenimą, šiandien bėra laikinis dalykas.Jeigu Hit* 
lerio užsieniu politika bent nuo 1935 m.teišaiškinama pagal "Mein 
Kampf" išdėstytus principus, tai sovietu užsieniu politika šiandien 
teišaiškinama Lenino paskelbtuoju bolševizmo principu."Komunistinio 
internacionalo galutinis tikslas yra pasaulini kapitalizmo vyravimą

. pakeisti pasauline komunizmo sistema. ..’’-Del to Vakaram iškyla dilema* 
kurią kiekvienas žino ar bent nujaučia, bet nedrįsta garsiai ištarti 
kapituliuotiarba priimti kovos i ė š u * 
k ir

Žeml’ou dedame keletą pranešimu apie tai, kaip sovietai rengia# 
0 si šiuo, ’žodžiais,ribotu laiku, kurio būvyje Maskva t a k t i* 

n i a i s sumetimais tebepripažįsta abieju sistemų sugyvenimą, kad 
laikui ©tėjus galėtu užsimoti s t r a t e ..g i n i a m smūgini 

•. prieš Vakarus

S-S karo pramonės.potencialo 
paslaptis

Pentagone,milžiniškuose penkiakampio formos JV karo minister!— 
•jos pastatuose,viename biure keturi vyrai stovėjo pasilenkę ant že- ■ 
mėlapiaig nukloto stalo."Neteisinga'; kalbėjo vienas iš ju. "Jūsiš
kiai Rusijos žemėlapiai -pasenę kaip pernykštis kalendorius.Čia,pa
vyzdžiui/'-parodė jis 1 Irkutsko sritį,"nuo 1945m.pastatyti penki 
miėstai,liesa,ju daugumą sudaro karinės palapinės ir laikinės lužne- 
lės, .gatvės greitosiom nutiestos, bet fabrikai jau stovi. Čia,Angaroj 
ir Lenoj, statomos didžiulės užtvankos ir fabrikai sintetiniam benzi
nui gaminti. Galimas daiktas, kad ten yra ir pirmasis a t o - 

' m i'n i s m i e s-t a a,"
Žmogus, kuris taip kalbėjo su visišku tikrumu, buvo jaunas 

žmogus.Senyvi žmonės, jo viršininkai, Įdėmiai klausėsi jo pasakoji
mu, kurie atrodė lyg paimti iš Hellso romanu. Tasai jaunas vyras tai 
Elsworth Lester Raymond, kątik iš SS grįžęs JV karo attachės ūkinio 
skyriaus šefas, kuriam buvo pavesta surinkti žinių apie SS ūkinį po
tencialą. nepaisant aštrios cenzūros, kuri neleidžia nieko rašyti-apie 
naujuosius sovietu pramonės centrus, kad pasunkintu užsieniu šnipu 
darbą, Raymondui pasisekė parūpinti JV generaliniam štabui tu žinių, 
kuriu savo metu neturėjo vokiečiu generalinis štabas, sąrašą -^n a u- 
j U j U SS pramonės centru, kuriu nėra jo
kiuose žemėlapiuose.

Raymondo memorandumas, pažymėtas "top secret"-labai slaptai,-
• Vašingtone sukėlė dėmesį kaip retas kuris pranešimas. Tie, kurie pa-

* sisako už JV, pajėgumo pakėlimą bent ligi sovietu lygmens (apie "su-
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gyvenimą” jau tekalba nepataisomu svajotoju saujelė),t® memorandum® 
cituoja, nuolat įspėdami turėti prieš akis SS potencialą. Tu gi k a- 
riu grupė, kurie reikalauja preventy
vi n i u veiksmu prieš SS(ju ypačiai randama JV avi
acijos Ya,3ovybėje, tuo tarpu kai armija ir laivynas veikiau pristab- 

'doj, Raymondo.memorandumu paremia savu tezęJ’R e i k i a smog t, 
kol ruskial dar ne per stiprūs.”

Savo pranešimo pradžioje Raymondas nurodo, jog nuo 1926 ligi 
1941 m.m>sovietai pastatė 350 nauju pramonės centru* Magnitogorsk's, 
Novosibirskas,StalinskesjKomsoniolskas prie Amūro šiandie yra miestai 
su daugiau kaip po 100c0u0 gyventoju; prieš 20 metu ten buvo tuščia 
vietą.'Antro pasaulini . karo metu nauji miestai sovietu Azijoj.buvo 
toliau statomi. T- u nauju miestu branduolį' s u- 

V darė gyventojai, iškraustyt, d iš vokie
čiu užimtu- vakariniu sričių* Nuo 1945 m.so- 
vietu Azijos miestai iš provizorinės padėties pervedami į pastovi®. 
Per pastaruosius dvejus metus pasidėta s4- tyti apie 200 nauju mies
tu, kuriu daugumas dar neturi pavadinimo, kad šnipam butu sunkiau 

. susigaudyti. Didžiausias sovietu traktorių fabrikas yra viename iš 
' • tokiu'.bevardžiu miestu Urale; bevardžiai miestai statomi iš suomiu 

' ■ pegrobtoj Karelijoj .Sachaline,ypačiai gi jau minėtame ’Irkucko ba
seine,.” Tu miestu gyventojam greižčiausiai įsakyta tylėti,k® jie 
dirba.' Juos prižiūri ypatingas žvalgybos skyrius.

Pavadinimus tėra gavę tu naujujU pramonės sričių centrai,apie 
kuriuos buriasi bevardžiu miestu vainikas. Tačiau ir tie centrai ne 

, . visi sužymėti žemėlapiuose.Stai kai kurie iš ju;
Severo u-raiškas yra Uralo kalnuose į šiaurę nuo 

- Magnitogorsk©, kurio vietoj prieš 20 metu tebuvo'tuštuma, o dabar sto
vi vienas iš didžiausiu plien.- pr.monės centru visame kontinente.Seve- 

■4 roubalskas turi pralenkti ir Magnitogorsk®.1950 m.jame gyvens-100.000 
darbininku.

Temir T an yra kazoku respublikoje netoli Embos upės.Jis 
bus geležies lydymo centras ir jau dabar yra pasiekęs aukštą gamybos 
lygmenį.

Mindė c h a u r s k e, netoli Irano sienos, statoma milži
niška užtvanka, kuri teiks srovę bevardžiam Azerbeidžano miestam.

Rustavis yra naujas sovietu Armėnijos pramonės cen
tras. Ir čia statoma elektros jėgainė prie vieno vulkaninio aukštumu 
ežero.

, Kuibyševp nereikia painioti su kitu to pavadinimo mieš
tu, kurin 1941m. iš Maskvos buvo- perkeltos diplomatinės atstovybės. 
Taip pavadinti dar trys miestai. Kuibyševas IV yra prie Angaros vi- 

, dūrio Azijoj; tai metalurgijos miestas, kurį kartu nori paversti ir 
precizinės mechanikos centru.

** Chramas yra vienas iš 1945 m.pradėtu statyti miestu,ku
riais ypatingai domisi Stalinas. Jis yra Gruzijoje ir būsiąs paver
stas Stalino tėvynės elektrifikacijos centru.

Kariniu požiūriu, pagal Raymondo pranešima, svarbiausias yra 
Irkucko baseino pramonės rajonas.194? m.rugpiučio m.Irkucke įvyko va
dovaujančiu sovietu mokslininku, kariu ir architektu konferencija, ku
rioje buvo nustatyti planai tam rajonui išugdyti.Pirmininkavo plano 
komisijos atstovas Novikovas, tarp dalyviu buvo profesoriai Eardinas 
ir'Obručevas, Bardinas žinomas kaip didžiausias miestu statybos žino
vas SS;- tikrumoj jis veikiau •’rajom; statytojas',’ nes jis planuoja iš
tisas pramonės sritis, kurios apima šimtus kv.kilometru- Jis yra su* 
vlanavąš garsųjį Sibiro Kuzneckio baseiną, kuris, paties Stalino žo
džiais, daugiausia prisidėjo prie karo vedimo. Obručevas yra vienas iš 
žymiausiu sovietu geologu- Jo štabe dirba keli šimtai geologu, kurie 

. jau 15 metu visoje SS imperijoje ieško nauju žemės gelmių lobiu. Tu 
y tyrinėjimu pagrindu buvo nutarta išugdyti Irkucko baseiną tarp Lenos
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ir Bodaibo uolu.Čia bus sovietu_sintetinio benzino gamybos centras;

■ 'svarbiausia giiksip pabrėžiama naytiondoi pranešime ,ftia statomas so- 
. vietų atominis miestas.
• JV ekspertai pažymi, kad'sovietu darbininkas tebeturi per; maža 
patyriiiio, palyginti su amerikiečiu darbininku,pasaulinėje kovoje del 
pramoninio vyravimo. labiau JT strategai, kurie nenori būti tokie 
lengvrbudžiai kaip Hitlerio ‘BUhrungsšab'} labai rimtai žiuri ir į tai, 
ka gali pasiekti neprityrę rusu darbininkai bei darbo vergai.

Į Baltijos kraštai - SSagres i jos bazė
' i)t rr.cr.cuzu laikraštis ‘.‘Bi-fr&i-denoe praeito gruodžio 1d.Įsidėjo savo 

• berdradarbio Rpmaįnville.straipsnį ’Stalinas rengiasi karui} kuriame at
skleidžiamas 'nerims kelias sovietu karinės okupacijos aspektas - Balti- 

••"įjos kraštu paslaptis’.’ ’Baltijos kraštu padėtis,rašoma ten,gali būti nusa- 
*#kyta keliais žodžiais, supertotalistinė diktatūra, beatodairis policinis ' 
>teroras, plėšimai, tautu rfaikiniraas ir kolonizacij at’Tos padėties šviesoj 
j autoriui pasidaro visiškai suprantalni Cturchillio žodžiai, jog ‘veik ne- 
| rbudinge bausti hitlerininkus del ju nusikaltimu, jeigu neviešpataus 
J įstatymas bei teisingumas ir jeigu vokiškųjų užpuoliku vietą ilžlms kiti

* 7* įętAlletiriai bei < policiniai-režimaiU - .
’ ■*> Straipsnio autorių ypatingai domina milžiniško masto karingai pa-

į' sirengimsi Baltijos kraštuose, ’kurie kelia nerimu ne tik del tu kraštu, 
r bet ir del viso pasaulio ateities. Atėjo laikas tuos pasirengimus nu- 
I šviesti visu pilnumu’.’ Budinga,kad apie sovietu pasirengimu Baltijos kraš- 
f tuose reikšmę suskato rašyti ir kita prancūzu spauda (”Le Monde”...) bei 
; švedu laikraščiai.
%* ’ ‘ktify 1744 m.Baltijos kraštai neprieinami nė vienam vakariečiui,!

juos neįleidžiami nė patys gryniausi užsieniu komunistai, kuriuos s o vie- 
£ tai kartais pasikviečia malonumo kelionėm.

Ligi šiol buvo manoma, kad paslaptis, supanti/ sovietu veikimą 
s Baltijos kraštuose, tebuvo skirta nuslėpti metodam, kurie naudojami 
| ,vietos gyventojam paversti ištikimais Stalino valdiniais, ia&iau pasku- 
j tinės iš ten atėjusios žinios verčia į Baltijos kraštu izoliacijų žiu- 
I ’-rėti visiškai kitokiomis akimis; visa toji sritis paverčiama milžiniška 
į 'ginkluota stovykla. ' NUo to meto, kai sovietu karinės pajėgos buvo pri

tvers tos palikti Bornholmo salų, sovietu vyriausybė,atrodo,yra nutarusi 
Į’EąĮtijos besein^oaversti galinga Karine baze, iš kurios jiem butu pato- 
’gū pulti Vakarai, kada pagaliau išmuš 'galutinės kovos” valanda.

Reikšmingos karinės pajėgos sutelktos Estijoje. Visuose miestuo
se ir kiekviename didesniame kaime stovi stiprios įgulos. Salos ir pajū
rio zonos stipriai fortifikuotos.Reguliariuosius raudonarmiečiu dalinius 
sustiprina ps-jurio sargybos ir ypatingieji daliniai, prie kuriu pridėti
ni vad.-’raikįnįpio.daliniai,'’ 1947 m.Bstijos salose buvo 9-sios armijos 
46.000 kariu- Su’ypafingu^rupestingumu fortifikuojama Iii i urna a (Dagb)sala, 

i kurios šiauriniam smaigaly dar 1940/41 m.m. buvo pastatyti betoniniai į- 
į tvirtinimai su nepaprastai galinga artileri j aprengti požeminiai sandė- 
| liai ginklam bei šaudmenim ir slėptuvės įgulom. 1944 m.spaliu 2d.ten bu- 
I v.č Įšlripintoe stambios pajėgos, kurios tuoj pradėjo atstatyti vokiečiu 
« apgriautus įtvirtinimus.Šiandien toj saloj s tovi ištisi daliniai juri- 
» ninku,pasienio sargybų, pionierių ir aviacijos , taip pat keli pėstinin- 
B ku pulkai, j uo 1945 m.pavasario visi gyventojai iškraustyti ir iš Estijos 

žemyno pajūrio sričių, kur įrengiamos naujos bazės, statomi fortai,įmontuor 
ujamos teterijos.Saaremaa (Oeselio) saloj itin galingos baterijos pastaty
tos *Scrvės .pusiasalyje, Rygos įlankos pusėje. To pusiasalio gyventojai 
$uvo iškraustyti 1944m.rudenį. 1946 m.nuo gyventoju išvalyta visa Esti
jos pajūrio 5 klm.pletumo zona.

Iš įvairiu šaltiniu ateinančiomis žiniomis,Saaremaa sąla paversta 
raketiniu bombų bandymo baze, kurioje dirba vokiečiu V* ir V ekspertai, 
gjfcedu žiniomis Estijoje ir gretimoj SS teritorijoj esančios trys tokios 
raketiniu bombų bandymo bazės,ju viena Petrozavodske.Susisiekimą s tarp 
Sdaremaa ir žemyno nutrauktas.Specialus leidimai tik išimtinais atvejais.
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Jr salose ir žemyne raudonosios armijos daliniai išdėstyti po 
visą Kraštą, apgyvendinti viešuosiuose, pastatuose,mokyklose ir tt.Visu 
ginklo rušiu daliniai kasdien intensyviai daro pratimus. Net paviršu- 
,tiniškas stebėtojas gauna įspūdžio, kad visas kraštas yra viena di
džiulė stovykla, lienniku vietovė netoli Talino, kur nepriklausomybės 
laižai s Stovėjo vienas estu šarvuočiu pulkas, dabar visiškai izoliuo- 

’ ta, apvesta aukštais pylimais ir aptverta spygliuotomis vielomis.Žmo
nės visaip kalba apie tos atitvertos vietovės paslaptį.

Pajūris stropiai saugomas. Be sausumos 
sargybų, teritoriniuose vandenyse patruliuoja karo laivai ir iš vokie
čiu atimti greitlaiviai. Pajūris nusėtas radaro aparatais ir galingais 
prožektoriais.

•194^/4-1 m.m.pastatytieji aerodromai atremontuoti ir praplėsti; 
pastatyta visa eilė nauju. Laaneman apylinkės gyventojai buvo suvaryti 
dirbti.Aviacijos judėjimas Estijoj nematytai gyvas; viršum krašto nuo
lat skraido mokomieji.žvalgybiniai lėktuvai, naikintuvai,bombonešiai. 
Barnu yra didelė hidroplanu bazė. Spaliu revoliucijos šventės proga 
žmonėm buvo leista lankyti Sanga aerodromas. Buvusieji liudija ten 
susla i tą per 500 lėktuvu. Sbmera,Aste,Kurujarve ir Kuuresaare aero
dromuose stovi po 2-JOO lėktuvu.

Parnu, lygiai kaip ir salų bazėse, stovi stprūs laivyno daliniai, 
ž”mia delim pavandeniniu laivu ir specialiu.vad."kišeniniu karo laivu,” 
Žvejam teleidžiama plaukioti tam tikrose zonose, be* to, jie griežtai 
kontroliuojami. Žveju laivui vakare neprisistačius į nusirytą kontro
lės punktą, tuoj išsiunčiami lėktuvai pražuvėlio ieškoti.Kasnakt juros 

• padangę ir paviršiu raižo prožektoriai.
Švedu spauda.skelbdama apie tuos sovietu pasirengimus Baltijos 

kraštuose; bei Suomijoje', kurie neišaiškinami normaliais gynimosi inteu • 
ręsais, susirupinusį samprotauja, kad busimasis JV ir SS susikirtimas 
turėsiąs vykti Skandinavijos teritorijoje su visais moderniojo karo re- 

Ąžultatais.

^■S-_g-i-n^k>_l_a__i^_į_š_ Er_ą_n_c_u_z_i^j__o_s__P_g_d_a_n_g_i_u
Užsieniu diplomatiniai atstovai ir spaudos korespondentai nesykį 

-•yrš, iš Paryžiaus pranešę, jog ten '’atkakliai kalbama1} kad sovietu lėk
tuvai tam tikrose praūcuzijoš vietose su; parašiutais numetą ginklu savo 
penktajai kolonai. Būdavo nurodomos net apylinkės, kur tokios operaci
jos vyksta, tačiau " autentiškai” niekas to nebuvo, pat virinęs. "Epocue" 
korespondentas Jean van der Root pats savo iniciatyva ėmėsi šį dalyką. ' 
tyrinėti ir iš liudininku, parodymu autentiškai nustatė, kad bent vienoj 
vietoj - St.Lėonąrd apylinkėse netoli Limoges - tokios operacijos tik- 

» -rd vykstąs Jo tyrinėjimas atskleidė budingą aplinkybę -’"kolektyvinio 
. siaubo" atmosferą, kurią rafinuotu budu suku.rė komunistinė penktoji ko

lona, kad sukliudytu formalu'tu operacijų konstatavimą. Visa eilė St.
.. Lėonard apylinkės žmonių nekomunistu yra gavę, paslaptingus laiškus 
"laikyti liežuvį prikąstą" ir nekalbėti apie pastebėtus tam tikrus reiš- 

f l.inius. Vienas to miestelio pareigūnas korespondentui pasisakė naktį iš 
šamu neišeinąs, nes "jie3.jam grasiną, ir jeigu jis prasitartu, ką ži
nąs, "jie-’ jį nugalabysią. Visi apylinkės gyventojai bukščiai kalbą apie 
paslaptingus maquis, kuriu tinklas siekiąs ir į administracijos postus 
ir prieš kuriuos šeši vietos žandarai nedrįstą nieko pradėti. "Epoque" 
korespondento atsargiai ,*ir kantriai pravestas tyrinėjimas davė šitokį 
pekšties vaizdą;

"Parašiutinės operacijos" vykdomos nereguliariais intervalais. 
w, Bitemus, dažniausiai prieš 22 vai.',del nesuprantamu priežasčių 'sugen- 

.da" elektros jėgainė, ir visa apylinkė trumpam paskęsta tamsoje. Tada 
tori tikrose vietose pradeda švyčioti žiburiai. Pasigirst'a nedidelįame 
rzv.štyje ratą sukančiu dvieju ar ir vieno lėktuvo burzgimas, ir jam 
nutilus srovė vėl atsiranda,- operacija baigta; į žiburiais nužymėtas .
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LIETUVIŠKUMO - RUSISKUMO KOVA LIETUVOS KARIUOMENEJE
Carinės Rusijos armijos karininkija buvo auklėta imperialistine 

ir mažųjų tautų neapykantos dvasi®. lokių nuotaikų karininkas rusas,tik 
būtino reikalo spiriamas patekęs i Lietuvos kariuomenę, negalėjo nuošir
džiai susigyventi su lietuvių tautos idealais ir aukotis už nepriklauso
mosios Lietuvos valstybės interesus. Jis negalėjo suderinti savo carui 
(nors jo jau ir nebebuvo) duotosios priesaikos su savo pareiga Lietuvai, 
kuri jam neretai tebuvo žinoma iš anksčiau tik kaip ”nedielimoj Rosiji 
Sieverozapadnyj Eraj ' ir daugiau niekas. Nevienas tų karininkų caro lai
kais buvo buvęs Lietuvoje tik kaip rusifitei eijos nešėjas ir carinės prie 
spaudos vykdytojas musų krašte. Lietuvių tautos siekimai jiem buvo nesu
prantami ir svetimi. Aplinkybių verčiami jie turėjo talkininkauti lietu
viam karininkam,ėmusiem formuoti Lietuvos kariuomenę.Tiesa,ir lietuviai 
kai kurie senesnieji karininkai tuo pačiu raugu buvo persisunkę.Jagal 
caro armijos nuostatus katalikas karininkas negalėjo pakilti laipsniu 
aukščiau pulkininko, negalėjo ^auti generolo laipsnio. (Gen.Žukauskas bū
vi evangelikas). Visos šitos aplinkybės nuo pat pradžios Lietuvos kariuo 
menės kūrimosi lietuvių karininkų santykius su karininkais rusais padarė 
nedraugingus.

Ear Vilniuje 1918 m.pirmasis Lietuvos krašto apsaugos ministeris 
A»Voldemaras kariuomenės vadu paskyrė surusėjusi lenkų gen.Kondratovi- 
čių, kuris sąmoningai trukdė Lietuvos kariuomenės organizavimų, nepriim
damas i Vilnių atvykstančius lietuvius karininkus savanorius ir juos 
gražindamas namo.’ Tik kietas lietuvių karininkų nusistatymas Įgalino 
susidaryti pirmųjų lietuvių kariuomenės užuomazgų.Prie Vilniaus priar
tėjus bolševikam tas pats Kondrstovičius primygtinai reikalavo trauktis 
į Gardinę, ne j Kaunu. lik lietuvių karininkų pasipriešinimas tam padė
tį išgelbėjo - pasitraukta i Kaunu, kur prasidėjo efektingas Lietuvos 
kariuomenės organizavimas jau be Kondratovičiaus.

vietas numesti specialus indai su ginklais,radijo siųstuvais ir tt.Ko
respondentui pasisekė nustatyti parašiutų gabalų,indų skeveldrų ir tt. 
Vienas ūkininkas kitų dienų po tokios operacijos užtikus griovy kažko 
pakrautų sunkvežimi.Jam pasisiūlius pranešti į miestelį, kad atsiųstų 
pagalbos,vienas iš ■’įgulos’’ sumišęs ispanišku akcentu jam atšovęs, kad 
jiem bus geriau, jei jis niekam nieko nesakys, o kitas iš tos draugijos 
reikšmingai pridūręs, kad tylėti geriau busią ir jam pačiam,valstiečiui. 
Jie davę jam net pinigų,kad tylėtų.Eilė liudininkų parodė susidūrę su 
ginkluotom civilių sargybom,kurios neleido jiem eiti į tam tikras vietast 
bet netrukus patys su kažkokiais kraustiniais iš ten pasišalinę.Tie pa
slaptingieji esu ispanai bei lenkai,jiem talkiną vietos komunistai.Po

, operacijos svetimšaliai iš apylinkės tuoj pranyksta.
Parašiutinės siuntos išmėtomos tose Prancūzijos vietose, kur žy- 

| r.i gyventojų dalis yra komunistai arba jiem prijaučiantieji, o kiti į- 
| bauginami tylėti.Be St.Lėonard,operacijos vykstančios Auvergnėj,Bour- 
| gegnėj,Juroj (Pontarlier srity).Lėktuvai atskrendų iš pietų,spėjama iš 

Tuniso.Penktosios kolonos ranka siekianti tiek toli administracijoje, 
’kad. prieš ’’operaci jas” vis neužsimojama imtis radikalių priemonių.

”Epoque” korespondentas pastebi; '
"Sovietų invazija prieš franeuzijų jau prasidėjo. Raudonoji penk-

1 toji kolona-jau žygiuoja... Tiesa,ne visos Prancūzijos sritys yra taip 
visiškai Maskvos agentų rankose, ir ne visi gyventojai taip įbauginti. 
Tičiau viršum visos Prancūzijos sklendena didelio ir grėsmingo pavojaus ’
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Pirm^įu besiformuojančiųjų lietuviu ka’riuomenšs .daliniu te
ko skirti rusus ne tik vadais, bet ir puskarininkiais ir viršilo
mis. L.'enuostabu, kad ją įsaky/rai neretai grubiai prasilenkdavo su 
lietuvio kario tikraisiais uždaviniais ir pareigomis.-Pačiv sava
noriu atžvilgiu jy elgesys dažnai būdavo nekorektiškas ir iššau
kiąs. Del to kildavo nesusipratimu ir konfliktu. Kartais savano
riu delegacijos pasiekdavo net tuolaikinės vyriausybės viršūnes. 
Dainų atvėju tatai būdavo nesunkiai pasiekiama,nes savanoriu tar
pe buvo nemaža gimnazistą/ studentu, kuriu giminės ar draugai bu-' 
vo vyriausybėje-

Lietuviškumo-rusiškumo kova musu kariuomenėje įėjo 1 naują 
’fazę, kai -19*19'm;buV’ išleistos ’pirmos? os dvi Lietuvos karo mokyk- 

ž los auklėtu karininku laidos (I-ji 19d? m.liepos 16d.,II-ji 19l9mv 
£ gruodžio 16 d.)'.Su jais į vadovaujanti Lietuvos kariuomenei kadrą 
| buvo įlieta keli šimtai svetimu įteku nepaliestu ir nesužalotu ide- 
lalistu karininku, savo kilme /aspiracijom ir nuotaikom glaudžiai su- 
|tapusiu su visos kariuomenės, visu savanoriu dvasia ir siekimais.

Kqip jautėsi musu kariuomenėje rusai karininkai ir kokia ju 
bravo pažiūra į Lietuvą gali pavaizduoti toks at si tikimas. Išaiški- 
|nus P.O-V. organizacijų ir įtartus areštavus, ju tarpe buvo ir vie
no dalini'.', vadas Filipoviė. Areštuotieji buvo kariūnu saugomi.Fili- 
p'ovift įžeidė tarnybos pareigas ėjusį kariūną. Rezultate byla ka
riuomenės teisme.Paskutiniame savo žodyje. Filipoviė teismui be ki
ta ko taip pareiškė:‘CV 1 sud pokazanijam .junkero vieril bolše 
ėiėm pokazanijam ofieera, myj,oficera ruskoj armiji k'etomu ne -f 
privikli” (kad teismas labiau tikėtu kariūno parodymam kaip kari- » 
ninko, mes,rusu armijos karininkai, prie to nepripratę).Žinoma, 
teismas Filipoviėiu nubaudė, bet jis iš kalėjimo paspruko į Len- 
• ija.Tokiu filipoviilu nepriklausomybės pradžioje buvo.nemaža. . . 
c va* su jais buvo kieta.

1920 m.vasario 22d.a.Panemunėj e prasideda,bolševiku sukursty
tas, sukilimas.Jam vadovauja daugiausia nelietuviai puskarininkiai. v 
Vieno dalinio vadas Šančiuose, susikvietęs dalinio karininkus lietu
vius, padėties akivaizdoje .pareiškia:"š... bus iš tos Lietuvos;po- 
Jiedem spiėkami torgovet...” jaunieji karininkai prieš tokį pareiš
kiu,. užprotestuoja ir patys imasi savus kareivius tvarkyti ir suki
ni iam kėlią į Kauną užkirsti. Rezultate sukilimas likviduotas ir 
minėtas dalinio vadas nenu'ėj., 'spičkami t-rgovat", bet atsisėdo 
štabe ir į štabą pasikvietė nė žodži^'lietuviškai nemokančią /buvu
sią Lermont'. šnipę. Jaunieji lietuviai karininkai prieš tai protes
te darni pradėjo tos rusė§'boikotą. Kadangi ji .buvo ir minėto vado - 
sugyventinė, t'ai boikotas palietė ir’pat? vadą. Vardini y. dieną nė 
vienas lietuvis'karininkas jo nepasveikini, o kuę>py. vadai, pąkvies- 
sti vakarienės,jos taip pat-ne pasveikino,nieko nekalbėję' ir neatsi
sveikinę išėjo.Toks griežtas'Jaunu ju lietuviu karininku laikymasis 
savo darė.Be to,su laiku jaunieji pradėjo užimti atsėkingesnės po
zicijas. Tačiau'viršūnėse dar ilgą laiką stipriai laikėsi nelietu
viškas elementas. Jis ir Šudafė saugą"Užnugarį.nelietuviam ir juos .
r styguodavo.. Toks gen.štabo viršininkas’Klesėinskis,kuris už šnipi

nėj imą b'.lševikem. buvo sušaudytas, ar maža kliudė' lietuviškumui mu- 4 
-y-k'inuomehėje? .......... ... . ?!..

j Z . . Apie--nelietu viy. proteguotojus ir globėjus štabo: viršininką gen. 
L t- u.j'’e vi Ai y (paprastai lietuviu karininką vadinmę. "Tenka" ) ir jo bro
lį šarvuotą traukiniu vadą pulkininką kreucevičiy (paprastai lietuviu, 
z rinlnką,-pramintą .’’Mtka" ,nub. Mykolo) būvi sudėtos ištisos dainos.
-rs buvo įsakymas per tam tikrą laikę išmokti lietuviu kelbos, bet 1
zsolilti jį sabotavo, lietuviu kalbos išmokti nesistengė.Ją lietu- 

kalba buvo pavaizduota dainelėje. ’
-pod. znojnym nebom v tdvyni6,

f j-die viodrami klesčb.t degtinę, 
į? Idle v klumpiaoh tancujut suktinę- 
£ Tam našernu tratu gerai. _
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DEL SANTYKIU SU- BENDRO VARGO BROLIAIS
Švedijoje gyvenantieji latviu socialdemokratai pereitu vasarųį,.y vouonu.cji .i.suv.li/ Buuioj.utuunra u ui purciv<> vuboitj 

Įteikė skundu kai kuriem britu parlamento nariam del Vokietijoje gy
venančiųjų latviu fašistiškumo.skunde pažymėję, kad latviam vadovau
ju tremtyje kolaborantai (nurodė pavardes); kad tie kolaborantai or
ganizuoju dabar išvykimu į Angliju; kad pirmoj eilėj išleisiu fašis
tus. Skundėjai pasiūlę nieko nevežt! 1 Angliju be soc.demokratų re-

• komandaeijos...
Kės nesikišam i šiuos latviu vidaus reikalus, nors toks skun

das jau išeina net iš savu interesu ribosir liečia visus DP, nes me- 
” ’t ant kaltinimus vienos tautybės tremtiniam Įtarimai sukeliami ir ki

tai; siūlymas vienu tautybę matuoti pagal soc.demokratu rekomendaci
jas sugestionuoja ir kitiem taikyti t® pati receptu. Bet negalime 
abejingai žiūrėti i faktus, kuriuose tiesioginis lietuviu latviu su
gyvenimas ir bendradarbiavimas stovyklose išeina iš leistinos ribos.

’ Su apgailestavimu tenka pripažinti, kad nė su viena tautybe nėra 
tiek daug hesusipratimu kaip su latviais. Ir visur tie nesusiprati
mai vienos ir tos pačios rūšies, latviai stengiasi įsibrauti į UNRRA 
dabar IRO pareigūnus ir sudaryti sąlygas įtraukti taviškiam, nustu
miant į šalį ar net išstumiant kitu tautybių žmones; antra, pakliuvę 
prie aprūpinimo punktu, Jie skriaudžia kitus, nelatvius, nevengdami 
sau nepageidaujamus žmones net likviduoti, pašalinti iš’.stovyklas ar 
guimdinti.

Chot viek ty v’tėvynia probudeš, 
Po ruski kalbėt nezabudoš, 
Paliudymu skoro dabudeš 
I dfelai karjeru skubiai.

Gniot strėnas lietuviškas Jonas.
Oni veliėajut nas "ponas”, 
My tolko kušajem ich duonas.. 
Nu čtož, ved my tut laikinai!

3i uaitelė buvo dainuojama lietuviu karininku subuvimuose,ramovėse, 
net aukštųjų karininku kursu auditorijose, kol rusas kursu lektoriuj 
įėjęs nepradėdavo savo paskaitos."Gospoda oficery..." ir tt.Kartę 
kelininkų ramovėje per pietus,tarp kitu pietaujant ir štabo virši
ninkui gen.Kraucevifiiui (Vankai) su broliu (Mitka) vienas lietuvių 
karininkas garsiai sudainavo;

T i i H irn V-r»o + n 4 Dao 4 -J 4 o ir T 1 + vii-I prijeohali dva brata iz Rosij i da v Litvu 
-Ei liuli,da liuli-iz Rosiji da v Litvu. 
-Vanka štabom upravlejet,a Mitiucha mašinist. 
-Ei liuli,da liuli - a Mitįucha mašinist.—r.1 nuli ,aa iiuii — a au.b4.ucna masimsi.

Už tai buvo nubaustas 30 parų daboklės ir pašalintas iš aukštųjų 
karininku kursų. Presijos tačiau lietuvius karininkus nesulaiky
davo nuo kovos del kariuomenės lietuviškumo. Toji kova kartais 
įgaudavo groteskišku pobūdį. Esant štabo viršininku žinomam ru- 
sofilui gęn.Radiks-ZenkaviJ^Lųi^įįptuvlai karininkai sugalvojo ir 
Įvykdė šitokį pokėtę-tVlenę”dienų gauna Jis šauniai įvyniotų pa- 
ketų iš Belgrado, kur tašyk gyveno pretendentas į caro sostų Ki-. 
rilas.Atpakavęs rado gražiai "cerkvvno-slavianskim jažykom-’ su

prašytų ordenu apdovanojimo ’’dokumentų’,’ kuriuo jis kaip ištikimas
Rusijos sūnūs dirbęs prakeiktoj Lietuvoj apdovanojamas ’’Suns gal
vot .ir šluotos’’ordenu (ordinom pus’jei golovy i . me.tly") .Del to 
^Tfc^lės^nėt selmjr“pS'fffekė.3ics lietuvių karininku kovos pagaliau 

įtikino vyriausybę, kad ne tik kitataučiai generolai gali Lietuvos 
kariuomenei vadovauti.
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Allmendfeldo stovyklos lietuvių, grupė 194651. 

birželio 8d. gavo Įsakymą keltis i Babenbauseno stovyklą, kurios 
vadovų buvo latvis T.O.Steinbergs. Kai lietuvių delegacija prašė 
vadovą duoti lietuviam didesnes pataipas,tas atkirto:"Mes jus ne
prašėme čia atvykti, Jei jum maža skirtos vietos, galit pasilikt 
gatvėje." Kai. apsigyveną lietuviai atidengė Steinbergo plačias 
bįznines aferas nutraukiant davinį gyventojam,Steinbergs paskelbė, 
kad Heidelbergo nutarimu,lietuviai iškeliami į Jįass'ell, o kas tą 
iškėlimą mėgintų trukdyt . - pagrasinta karo teismu.Tik pasiteiravus 
Heidelberge paaiškėjo, kad tokio Įsakymo nėra ir Steinbergs turė
jo but atleistas iš vadovo pareigų ir perkeltas kiton stovyklon. 

vieton laikinai buvo paskirtas anglas p.Dean.Viskas ėjo tvar
kingai.Bet kai anglo vietoj atsistojo latviai'Blosfelds ir Vanags, 
vėl prasidėjo nešvarios kombinacijos.Mažinant dirbančiuosius veik 
visi lietuviai, net iš menkiausių jareigų,buvo atleisti, te&iau 
jų vietoj buv$ priimti ... latviai. Juodu sukombinavo Heidelberge 
ir pagaliau lietuviai buvo iškelti i Kasselį.Tik paskiau paaiškėjo* 
kad Va nags .buvo Steir&ergb bendri nirScas, anksčiau pasėlyje pridir
bęs daug šunybių ir ten dingęs, kad išplauktų Babenhausene ir iš 
naujo imtų sukčiauti.

W un d s i e d e 1 i o stovyklos stapjhjy manager buvo latvis 
Krumins, įžūlūs su gyvent o jais, nesi statęs su komitetu. Kai buvo 
duodami raudonojo kryžiaus paketėliai, latviam ir "be pilietybės“ 
Krūminė išduodavo en bloc. Lietuviam, kurių buvo- 2/3 stovyklos,©n 
bloc neduodavo; turėjo atsiimti asmeniškai. Tuo budu jis sulaiky
davo paketėlius tų, kurie būdavo išvykę. Pagal taisykles tais 11 ■* 
Kuftiais turėjo disponuot stovykla, bet čia jais disponuodavo tik 
Krūminė.^ors gyventojai juo buvo nepatenkinti,jo tiesioginis vir* 
šininkas prost pareiškė:kol jis esąs., tol busiąs ir Krūminė.Tik 
skyriaus direktorius Hendrie del neatsiskaitymų Krūmini atlaidoj 
netrukus pasitraukė ir Prost, Abudu išvyko.

Marktredwit z‘dirbo field observer deputy lat
vi e Rusmanis. Tvirtai jausdamsis jis iškeltojo ir Įsakė policijai 
suimti lietuvių lyderi Bigei!, ji atstatydamas iš pareigų.Atlei- 
do iš pareigų ir stovyklos vadovą lietuvi Rutkauską it pfeskyi*ė 
latvi Preimanl, kuris tik prieš kelias dienas buvo į stovyklą at
vykęs.Tik Įsikišus Bayreutho skyriaus direktoriui atleistieji bu« 
vo 1 savo pareigas grąžinti, o Rusmanis nušalintas. Paskum Rusma* 
nis atsirado Bamberge panašiose pareigose sykiu su Krūminiu.

W ii n ,s i e d e 1 i o stovykloj 1947m.9.18.siutas įsaky
mas stoVklos vadovui ir progimnaz.direktoriui Rutkauskui,lietuvių 
lyderiui ir prog.mokyt.J. fineliui ir mokyt.V-.Bigeliui su šeimom 
išsikelti į Bayreuthą. Jų iškėlimas turėjo paraližuot mokyklos 
darbą. Pasiskundė direktoriui,nurodydami i galimas intrigas.Kai 
direktorius pasiteiravo, kas klaidinančias informacijas apie juės 
galėjo duot, iškilo pavardės Rusmanio,Krūminio Irvjų biznio tal
kininkės fibld observer Pylward.

B a m-b erge dabar tie patys lietuvius terorizuoja. 
Post field observer yra danas de Hean,o jo dešinioji ranka Krū
minė.Jų pastangos vėl ne pat ingiais asmenis iškelti kitur, kad. tik 
jiem nekliudytų savivaliauti.

Plačiai buvo kalbama, kaip Stuttgarte DP ligoninėje latvė 
darė pastangų neįsileišt lietuvių gail.seserų; kaip prancūzų zo
noj IRO centre latvių pareigūnai buvo sudarę intrigų, kad nepak
liūtų lietuvė į čia. Pagaliau anas Flossenbūrgo įvykis, kada 
kaceto kankinių komitete latvis buvo pasišovęs atstovaut visiem 
pabaltiėčiam ir nustatinėt, kad paminklinėj lentoj turi būti Įra
šas bendru pabaltiečių vardu, o ne tautybių, nors tarp KZ aukų 
nėra nė vieno latvio.
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R, . Iš .naujųjų įvykių: Butzbacho pereinamo j stovykloj 

. daugumas administracijos yra latvių. Šios administracijos rankose 
.r buvo sukeisti dokumentai;Iietuvio dokumentais buvo išvežtas Austra

lijon latvis, o lietuviui patarta skubiai iš stovyklos dingti.Ki- 
tam lietuviui buvo pareikšta, kad jis sergąs sifiliu.Mat, į jo an
ketų surašė kįto asmens davinius, kad sukeistų ir išvykstančius 
asmenis.

Suminėjom šiuos kelis nebroliško sugyvenimo' pavyzdžius.Žino
me,kad tai nėra masinis reiškinys ir del to latvių tremtinių apskri
tai nekaltinam.Tais pavyzdžiais norime tik atkreipti pačių latvių 
vadovaujančiųjų organų dėmesį į per nelig jau dažnas ir dažnėjan
čius reiškinius, kurie drumsčia sugyvenimų vietose, nors centruose 
politinėj plotmėj bendradarbiaujama sklandžiai.Kad tas centrų ben
dradarbiavimas neliktų tik platoninis, kad jis nepakibtų ore tik 

’ ■ tarp viršūnių, reikia reagavimo į tuos nelemtus trynimos! reiški
nius apačiose.Reikią musų viršūnėm atkreipti į tai latvių viršū
nių dėmesys, kad jos savo ruožtų tokius reiškinius bent viešai ' 
pasmerktų, ne tik apskritai, bet pasmerktų konkrečius faktus.Kur 
faktai neaiškus, galima sudaryt mišrias komisijas, kad ištirtų.go
rint kalbėti dar apie glaudesnį bendratfe rbi avimą ateity, būtina 
šiuos re sklandumus pašalinti iš apačių.Galimas daiktas, kad lat
viai turi ką prikišti ir lietuviam.Reikia ir jų konkrečius prie-

- kaištus išklauteyti,išsiaiškinti, palikti vietose rūgti pavojinga, 
nes puvimas prasideda-nuo vienos vietos ir eina prie, visumos. 0 
tokia negerovė prileisti šiandien butų bendras nusikaltimas.

'• i ’ X
PONO . J..G.AKCIJA. Išleido "Tautos sargyboje”; jame pųpla.. iš vedinda

mas Išdavikais viiką-ir—pasiuntinius';past® iblB’s avė tinkamiausiu 
w I jkandidatu į-J,įe tavos prezidentus; praneša sudarydinęs teismą,ku

kris tuo tarpu b'afišiąs tik rykštėm - nuo .10 iki 100; pirmieji kir- 
y Člai tekSlą ’’Žiburių"..redaktoriui, kam demaskavęs G., ir te straip- 

M snolioko autoriui J.S., kurį,G.rašo,gerai pažįstąs. Šita p.G.akci- 
ja jau nukreipta į lietuvių visuomenę, tuo tarpu kai ankstesnioji 
per ’’Messager Balte” buvc taikoma užsieniui.
/ s
PONO L.AKCIJA.19^0 m.sudarytas aktas, kuriuo p.l.pavedamos min.

/pirmininko pareigos. Po penkerių ar šešerių met^ p.u.aną dokumen- 
< tą mėginęs kai kur prezentuoti. Po dvejų metų metų,kai vilkas pa- 
' siliko sau laisvas rankas to dokumento atžvilgių,p.L.susisiekė su 
j.žmonėm, kalbančiais vad.vieko vardu, Ir susitaręs del abipusiško 
I bendradarbiavimo ir finansavimo.Susitarimo įsipareigojimui ištesė- 
Uti p*L.kreipėsi į JV lietuvių organizaciją, kad tas trečiasis pri- 
/ siimtų jo įsipareigojimą finansuoti. Kai iš to nieko neišėjo, ir 
‘ antrasis partneris atšalo p.L.atžvilgiu.

v

{•> ■ SVEČIAI IS UŽJŪRIO.P.Devenienė buvo atvykusi formaliai protestan
tų organizacijų,neformaliai ir ALTo deleguota į Vokietiją,p.Baltra-

•- maltis - vad.katalikų konferencijos. Abiejų atvykimas pas tremti
nius nekėlė kuriam laikui jų nuotaikas ir del to svečiai buvo la
bai sveikintini.Tačiau kaip JV lietuviai nevisada patenkinti nu- 
vykstančiais į JV tremtiniais, taip ir JV lietuvių atsiųstieji ne- 
galėjo visą šimtą procentų patenkinti nei siuntusiųjų,nei laukusių- 

. jų norų. r.Baltrai® itis savo organizacijos viršininkų čia Vokieti-
¥ joje buvo nustumtas į Bremeną tarnautoju ir faktiškai izoliuotas 
f»anuo gausesnių ryšių su tremtinių mase ir centrinėm organizacijom.
I .Jos kliūties išvengė p.Devenienė. Ji gausiai aplankė tremtinius.
- - - Tik apgailestaut tenka, kad jos kai kurios informacijos apie trem-
| utinius bei jų nusistatymus, pateiktos Amerikos lietuviam,nevisada 
1* išsilaikė objektyvumo ir nepartingumo ribose.ALT suvažiavime pa-
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. slaitytas jos laiškas-apie musu centriniu institucijų nusistatymus
.. lietuviu vienybės reikalu Amerikoje j kad jie esą nesuinteresuoti
■ - ALT. ir ALM susijungimu, buvo ne tik kad neteisingas, bet ir.'įalin-
. gaš yliko paskatintom Amerikos lietuviu pastangom sujungti visas 

patriotines jėgas bendram darbui.
Paskutiniu laiku gauta žinių> kad BALFas atsiunčia savo įga- 

, -lietini.
3

KAIP Il^OWOJAMI IV LIETUVIAI 13 EUROPOS.Amerikos lietuviu savait
raštis ”Keleivis,,Bostone 1947m.rugs. 17d.38. nr.išspausdino ištraukas 

...iš laišku, atsiustu iš Vokietijos. Autorius yra DPiinteligentas,net 
daktaras,organizuotos visuomenės (soc.dem.) narys,taigi rašo sąmo- 

;ningai. Laikraštis,kuris jo laiškus paskelbė,, yra politinės grupės 
(socialistu) organas, taigi laiško įdėjimas juo labiau budingas.Ne

įvertinant laišku informacijos teisingumo nei takto čia pakartojamos 
*tik pačios tu laišku paskelbtos ištiaUkos.

Iš J12.4Z3,.Iiepps 11 d.laiško.
-“’Visu, pirma del lal£raščic>',Cia musu apylinkėje ištįkruju tesi

mato "Vienybė‘’.,'’Lirva"',"Draugas? Retkarčiais pasirodo "Naujienos" ir 
"Sandara1. 0 "keleivis”? Iš viso tik vienu ar du kartus esu matęs.

•’ Kiek man atrodo, tai tautininkai^ su katalikais nieko nepasimokė. 
Kaip vieni,taip ir kiti svajoje apie savo diktaturišką režimą Lie-

n ^tutfp’jer Jie dehokratais dedasi tik iš mados.Bet kai reakcija pakels 
/ka£ kur galvas, kai Prancūzijoje drąsiau prabilo de G-aulle, tai mu- 
/ siekiai...fašiętąi..pradėjo alpti iš džiaugsmo. Emigracijoj tie ponai, 
t ypač katalikai, yra. užgrobę svarbiausius postus ir'visas tas vietas,

Jrur yra bent koks gerybių skirstymas.Man_atro.do-,-kad. iš BALF® siun
čiant gerybių daugiausia nuvagiama, negu paskirstoma reikalingiems 

y žmonėm. Juk čia darosi tokie’dalykai, kaip atsiųstųjų rūbą.pakeiti- 
/ mas į blogesnius, nekalbant apie savo klikes‘"aprūpi-nimą. Čia Luebe- 
/ cke riukni,aukė apie 18.0GO cigarečių ,kėli s šimtus plytelių šokolado, 
f ruošia didžiausius balius,kurie kainavą po.40.000,-Rm.Tai buvo 1946 
t m.pradžioj-Ir visa tai žinoma;.Nežiurint to,vienas iš tos kompanijos 
e gydytojėlis-paskirtas yra įgaliotiniu iš centro vien tik del to,kad 
i į jis katalikas ir kad ten sėdi katalikai. 0 pamėgink kur nors tuos 
h /dalykus iškelti spaudoje?.. . Visu pirma niekas re spausdins,nes tai •» 
ę / esą galima pakenkti vienybei ir patarnauti bolševikam. Tokį nevyku- 
į į sį nusistatymą VTšbkie tipai panaudoja sau.Be to fašistiškai-kleri- 
g l kalinis sparnas savo eilėse turi eibes kunigu,džekonu ir vyskupu, 

kufį’ė tiesiog moralinio teroro pagalba prievartauja vi suome nę.Jie
't V vi si gerai aprūpinti,gauna algas,net doleriais, turi automobilius ir 
1 wo religijos priedanga varo savo darbelius, žymi ai blogiau su musu 
• nroliąis demokratais iš kairės.Juk liaudininkai ir socialdemokratai 

pradedant 1926 metais fašistinių perversmu buvo žiauriaisiai per
sekiojami ir naikinami.Nuo to laiko mes neturėjome laisvo ir nevaržo
mo gyvenimo. Aš visai nesistebėjau, jei ,Dr.Pajaujis kokiam nors tau
tininkui butu sutrikdęs įvažiavimą į USA (Dr^Pajaujis to nedarė-L.G.) . 
Juk visi žinot-e, kad 1987 metais vasario men.tautininku klerikalu 
valdžia Dr.pajaujį buvo mirtimi nuteisusi ir paiku! visą laite, perse
kiojo. su manim ta pati istorija.Tiesa,nebuvau nuteistas mirtim,bet 
buvau kalinamas ir vėliau išvytas iš gimtojo krašto.Kai aš pagalvoju 
.apie tuos dalykus, tai man tiesiog kraujas užlieja, 0 paskui bolše
vikai ir vokiečiai nuoširdžius demokratus irgi labiausiai persekiojo.

^Šmeižtai.. ją vyriausias, ginklą s. Ir jeigu ten koks Ziurys puola Pajau
jį, tai į tai'neverta kreipti dėmesys.Liūdna tik, kad tokiu iŠverst- 
rankoviu,perbėgėliu iš kovotoju-eilių,nestigo nei pas liaudininkus, z 

. nei pas socialdemokratus. Ir šiandien emigracijoje yra tokiu tipu, 
kurie drauge su katalikais sėbrauja, kad tik patikrintą sau gardes
nį kąsnelį .Mintį apie sutelkimą liaudininku ir socialdemokratą aš 
kelsiu ir toliau.Parašiau tuo reikalu Pajaujui,rašiau Šmulkščiui ir
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Kaminskui.Buty gera, kad. ir jus ten tą dalyku aiškintumėt ir judin- 
tumėt. Tai labai svarbu,kad ten tas judėjimas pasireikšt u, nes USA’’ 
ir Canada bus cent r ai, kur lietuviška demokratinė mintis turės spren- 
.džiamss reikšmės.-

Iš 1947m.liepos 13 d.laiško.
... Taip kaip Ziurys apie Br.Pajaujį parašė,tegali rašyti tik 

. nieko nesimokin^ f?O4 Jis gailis,kad Smetona nesutrypė pajaujo,bet 
parodė gailestingump.Jis- drįsta vadinti'Pajaujį ’’išdaviku’.* Na, ar 
tai ne tikras tautininkas? Mes,kurie kovojam prieš smurtininku re
žimą, puikiai žinome,kad Smetona butu mielu noru mus visus 'sutrypęs, 
įjeigu tik butą galėjęs ir pasaulio opinijos-nebijojęs. 0 išdavikus 

.tegu p.Ziurys pritaiko pačiam vadui,kurs pamatęs bolševikus 1940 met 
, birželio men. 15-lien. metė visky ir bėgi) kaip patrakęs, t autos vigai 

; neperpsėjęs. Tikri vadai taip nesielgia.Kapitonas visada paskuti- 
č nis palieka skęstanti laivę... Nemanykite,kąd čia nėra tokią.priė- 
j šingai jy kjlibžfįėt.e knibžda ir jie dar menkesnės ' politinės kultū- 
i ros,kaip p.Ziurys..; Hat>vadas kitokiu nesugebėjo išauginti...

IŠ Tamstos laiškuose paminėtu Asmenų (tašiau advokatui Bago- 
čiui,Dr.Pilkai ir kt.,kad laiško ryšytoją,jei ne siuntinėliaisįtai 

, bent laiškais sušelptu.Laiško rašytojo šeima iš penkių asmenu-L.G.) 
lig šiol dar niekas neatsiliepė. Neseniai gavau laišką iš Skipičio, 

j4.^kurs .pataria daugiausia mokintis anglu kalbos,kęaš ir darau..,. 
•o..* o Iš 194? m.liepos 30 d.laiško. • •**"

-Šiandien gavau naują spaudą lietuvišku ir anglišku laiktašč- 
^čiy... Mane labai sudomino Kazio Škirpos pasakojimai ”Di:ęvoj e” .Tai 
istorijos falsifikavimo medžiaga 1 kurią reikėtų atsakyti,deja,te- 

v ■ prisiuntei tik vieną numerį.Bučiau lab'di dėkingas jei rinktum visas 
1 iškarpas Škirpos straipsniu.Mat Škirpa tai irgi tos savo rūšies 
J i. Ziurys... 1927 metais šliejosi prie liaudininku ir buvo liaudlnin- 

i 'fcj^sovialdemokratu valdžios paskirtas generalinio štabo viršinin- 
kiy.Tautininku-krikšė.demokratu fašistinio pučo metu suvaidino la- 
b/i neaišku vaidmenį ir p.- to pradėjo pas tautininkus daryti diplc*. 
/etišką karjerą. Man teko ji arčiau pažinti 194-0 met,ir 1942 met. 
/Berlyne. Jis buvo viską pastatęs ant naciu kortos ir visai ne jo 
/nuopelnas, kad naciai jį atstūmė. Tai žmogus energingas,bet didelis 
1 savimeilis į garbėtroška.- ■ ••7'"............”~

L I . Laiško gavėjo (L.G.)prierašas:Iš sandarieji y ar socialdemo
kratu, kurie žingoi'dauty susirašyti su laiško rašytoju,adresą gau- 

j šito -’Keleivio” .redakcijoje.Jo šeima nemaža,viso 5 asmenys ir la- 
'■ bai butu gera,kad maistu,ypač riebalais,kas nors ji sušelptą.-

■*
"ATEITIES KELIU7} atsiliepdamas į Dr.Maceinos ’’Aiduose” paskelbtą 
straipsni "Socialinė demokratija’} operuoja linksmu stilium,sėk- 

? minga! *dlskusi jai. betgi,dar buty reikalingas nuoširdumas bei lo
gika; PVz^,”A.K." teigia.p.Maceinos str.apie socialinę demokrati- 
'ją<į”tai bene . bus "krikščioniškosios srovės pirmas (m.p.) 
iš esmės “pasisakymas musy socialinių uždaviniu klausimui” Argi 
"A.K.** nuoširdžiai tiki, kad tai pirmas pasisakymas? Jeigu jau 
kitus ir užmiršta,tai negi galėjo užmiršti to paties Dr.Maceinos 

.‘tokius le pitalinius veikalus kaip '’Socialinis teisingumas’} "Bur
žuazijos žlugimas"? TUrbut, pirmu aną straipsni pavadino tik tam, 

.kad prasilenkdamas su faktais skaitytojui sugestionuotu: va,mes, 
socialdemokratai,visada apie 1a i, o jie tik pirmąsyk - kokis at
silikimas... Tai jau na nuoširdus,užkulisini s tikslas. 0 štai ”A.K.n 
logika.Priminęs iŠ Br.Maceinos straipsnio, kad Prancūzijoj atsi
radę kunigu,kurie laikę mišias,prašydami Viešpatį, kad šis teiktų
si greičiausiai pašaukti pas save Leoną MII,paskelbusį encikliką 
"Berum Novarum’}tuojau dar- išvadas-.’2. .s cialdemokratija savo kovo
je už šviesesnę žmonijos ateitį yra tūkstančius kartu susidūrus! 
su panašia Kątaįik^_Bažnyčios (m.p.)elgesiu jos ir dirbančiųjų 
atžvilgiu. Š6člafdemo£?ėtlj£“visuomet kovojo su tokią bažnyčios
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politika.bet tai nebuvo ir nėra kova su religiniais žmogaus 
Įsitikinimais." Iš žios oitatce matyt šioks musų socialde
mokratų galvojimas: tie keli Prancūzijos kunigai,maldav> 
Leonui XIII mirties,tai yra Katalikų Bažnyčia,tąigi Katelių 
kų Bažnyčia kovoja prieš pažangų Leong XIII... Kad popiežius 
Leonas XIII atstovauja Bažnyčiai,© no anie keli kunigai ir' 
kad jo lupom Katalikų Bažnyčia paskelbė socialinio teisingu- . 
mo ohartų, tokios išvados "A.K." neprileidžia. "A.K.’’galvo
jime, jei vienas ar keli kunigai pasakė ar padarė absurdų,ji 
padare Katalikų Bažnyčia.Jei popiežius oficialiu budu pada
rė naujų Šviesų aktą”,tai jis Bažnyčiai nepriskiriamas.Šito
kių logikų taikydamas visur,taigi ir sau,turėtų "A.K.’’teig- 
ti;soo.dem.Kapsukas-Mickevlčius,matulaitis virto bolševikais, 
taigi Lietuvos eoc.demokratija pavirto bolėevite is.Bet tokios 
išvados "A.K.” nedart,kaip Jos nedaro ir kiti natūraliai lo
giškai galvojų žmonės.Taigi ”A.K»”logika sušlubuoja tuo vie
nu pagrindiniu punktu - kai tik pradeda kalbėti apie Katalikų 
Bažnyčių.panašiai pušiausviros netekdavo,‘kai tik šiuo klau
simu imdavo kalbėti L-r*J.Šliupas.Kodėl tokia 'JA.K..1' logika? 
Todėl,kad avansu turi dvi programines tiesas nusikalus .’’visa, 
kas darbo žmogui gera pažiryt-i,osųs tik soc.demokratijos nuo
pelnas; Kat.Bažnyčia yra socialinio atsilikimo šaltinis ir 
pažangos trukdytojas4.Kad išsilaikytų šitos dogmos rėmuose 
ir nevirstų apostata,tenka ir faktus ‘'frizuoti” ir sveiko 
žmogaus logikos dėsnius sujaukti,nors tie logikos dėsniai 
buvo ir tebėra privalomi sėkmingai diskusijai.

"A.K.” reiškia baiminimąsi ir apgailestavimų ”del p.Ma
ceinas likimo,jam skelbiant krikėčioniŽkųJi solidarizmų.Kas 
bus,jei ir dabar... vėl atsiras kunigų - šiuo kartu ir lietu
vių kunigų tarpe - kurie paprašys Viešpati greičiausia pašauk
ti pas save ši Jaunuoli, kuris kelia sąmyši tekių pat jaunuo
lių galvose.Taip gali atsitikti ir mums butų p,Maceinos geila’J 
Malonu girdėti susirūpinimas ir apgailestavimas del "jaunuoli®" 
Maceinos likimo,bot ar ne sveikiau butų paklausyti ano evange- 
liėkojo patarimo.verkite savo vaikų ir brolių, lokių,kaip anas 
jaunuolis,kurio informacijas apie tremtinių gyvenimų iš ’‘Kelei
vio” aukščiau citavome,tokių,kaip tie Jaunuoliai,kurie nuėjo 1 
SET,ir panašių..*
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