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!Il a i s v e s žvalgas"
LL Kovotoju, Organas Nr.23/41.

1946.XI.20.

GINKLUOTOJI PAJEGA_Ig MUSU_VISUOMENE^

S/m.lapkričio men.23 d. mes minėsime tradicine Nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenes 'šventą.

Mūsų kariuomenė,kuri 1918-1920 metu, laikotarpy je ,vos kurdama- 
si,jau dalyvavo kautynėse su Lietuvos valstybes priešais - bolševi
kai s,bermontininkai s ir lenkai s,besikėsinusiai s i, mūsų laisve ir ne
priklausomybę, savo žygiais ties Radviliškiu,Šiauliai s, Alytum,Gied - 
raiciais ir Sirvintais irašė i, atgimusios tautės istorija nauju,gar
bingu, lapų. Sunkiomis aukomis ir krauju išpirkta musu, krašto laisvė, 
praėjus virš 20 metu,,vėl tano sutrypta to paties bolševikinio gro
buonie.

Šiom!s^ liūdnomis musu, tautai dienomis,mes su atodūsiu prisime
name ta, gražią,drausminga, ir kultūringa, savąja kariuomene,,kuri ne
laimingu, tarptautiniu, Įvykiu, pasekmė jo buvo, liūdnai okupantu, likvi
duota. Daugumas musu, kariuomenės kadru, buvo išgabenta j, Sibirą,,kiti 
turėjo pasitraukti svetur ir laukti išvadavimo valandos.

Garbingu, Lietuvo s sūnų kapai Šiandien okupantu, išniekinti ir 
j u,, atminimas musu, tautos išgamų koneveikiamas. Kaip skaudu kiekvie
nam lietuviui klausyti,kad bolševiku, okupantu, samdinys, dabartinis 
aukseįausios Tarybos prezidiumo pirmininkas Paleckis^ dergia visa 
tai, ka, lietuviu tauta sudėjo kilnaus ant savo laisves aukuro, ois 
Lietuvos išgama drįsta šiandien vadinti Nepriklausoma, Lietuva, buvus 
anglu, kiau] idę. Ar'šis niekšingas bolševikų samdinys jau pamiršo, 
kad 1940 m. parduodamas Stalinui Lietuva, jis ją paverto sujaukta 
ir kruvina mėšlide, kurioje lietuvis negali sau ra.sti vietos.

Tų liūdnų faktu, išdavoje, buvusios mūsų kariuomenės tradicijas 
šiandien peremo Lietuvos partizanai - Laisves Kovotojai, kurie no - 
turėdami jokio užnugario, gyvendami miškuose ir laukuose - taigi, 
nepalyginamai sunkesnėse sąlygose, - aukodami savo gyvybe,, veda ne
lygia, kova su mūsų tautos priešais. Jie sudaro mūs pavergtos, bet 
laukiančios išvadavimo, tautos ginkluota, avangardą,, mūsų tautos va
dovaujančia, dali. Šie partizanai yra tik branduolys, anie kuri visa 
laika turi burtis krašto gynimo darbui visa tauta.

Tik tokiomis aplinkybėmis, atėjus išvadavimo valandai, is paly
ginti nedidelio ginkluotų pajėgų branduolio staiga išaugs„pakanka - 
mai stiprios jogos,kurios galės sėkmingai atremti priešų.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KARIUOMENES ŠVENTE.

Persispausdino straipsni, is Lietuvos Partizanų - Laisves Kovo
tojų pogrindžio laikraščio,tariame,jog ir mes tremtyje drauge su sa
vo broliais Kra'Šte "šiomis liūdnomis musų tautai dienomis su atodu - „ 
siu prisimename ta, gražių,drausminga, ir kultūringa, savąja, kariuomenę.

Mums taipgi skaudu ir pikta girdėti,kaip bolševikų samdiniai,Pa- 
leckiai ir i, juos panašūs,drįsta dergti tai, ka, lietuvių tauta sūdo-
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jo kilnaus ant savo laisvos aukuro.1'
Itin mums, tremčiai, įsidėmėtini tie žodžiai, tarti likusiųjų, 

Krašto ir aukojusiųjų savo gyvybą kovai dolvlaisvo s.
Prisiglaudo, užsieniuose ir saugiuose užjūriuose, ar ne per daž

nai jieŠkomo Nenriklauomos Lietuvos praeityje kas joje buvo blogo, 
užuot taip pat įvertiną ir tai, kas joje buvo gero! Kartais patys 
niekiname savo dar tokia netolimų, praeitį. Kokia ji bebuvo toji pra
eitis - joje buvo Nepriklausoma Lietuva su savo klaidomis ir nuopel
nais, su savo kančiomis, džiaugsmais, didvyriškumu ar trukumais - 
ji buvo mūsų praeitis ir mūsų Lietuva.

Kartais tenka girdėti mūsų tarpe balsų, esą baisiu,tragišku ir 
kritiškiausiu mūsų tautai ir nepriklausomai valstybei momentu mūsų 
kariuomene neatlikus! savo pareigos, ne vienu net simbolišku šuviu 
nepateisinusi savo paskirties.

Ar tai teisybe? Ne. Tai ne kariuomene neatliko savo pareigos. 
Kariuomene klausė Įsakymų. Ji buvo auklėjama drausmes dvasioje ių 
buvo drausminga. Kariuomene yra valstybes valdžios įranki s, -priemone 
ir ginklas valstybei ginti, bet norą savarankiškas politinis veiks
nys, galįs vienur ar kitur kreipti politinius reikalus. Todėl ir mū
sų kariuomene anuo metu savo pareigų atliko - ji pakluso valdžios 
įsakymui. Turįs bent kiek teisingumo pajutimo, jos kaltinti negali.

Ar galima, ar negalima, ar reikia ar nereikia už tai kaltinti 
tuos,kurie savo rankose turėjo įsakymu galia, ir pakreipė kariuome - 
no, ta linkme, kuria ji buvo tomis kritiškomis dienomis pakreipta, 
šiandien dar noranksti pasakyti. Reikia dar leisti nuslguleti aist
roms, karteliui, reikia tai leisti spre,sti istorijai, o ne bendra - 
laikiui teismui.

Neteko ilg”i laukti po tų skaudžių dienų, kol visu griežtumu 
pasitvirtino, jog musu kariuomene visur ir visuomet savo pareigas 
atliko. '

19^1 metų birželio men. 22 dienos sukiĮimas, ryžtingas mūsų „ 
tautos žygis, yra aiškus to įrodymas. Jo organizavimas išplaukė 'iš 
kariuomenes sferų, jo vadovavimas buvo karių rankose, jo vykdytojų 
žymiausia, dalį sudarė būvą kariai. Lietuvos kariuomenes dvasia šven
te pergale, sukilusio j tautoj ir įrodo tai, kas gal buvo neaišku po
litikams.

Kariuomenes dvasia švenčia savo triumfu tautoje. įvykių raudo
jo ji nustato tauta, priešintis naujam, naciškam okupantui, atnašau
ti ir vol goriausius savo sūnus ir dukteris vokiškiems kalėjimams 
ir kacetams, o iŠ kitos puses aukoti Šimtus jaunų lietuviškų gyvybių 
Rusijos platybėse tam, kad tauta pasiliktų gyva, kad nesunioksėtų, 
kad butu pasiektas aukščiausias jos idealas - laisvo.

Ir kai vol apsisuka ratas, kai Lietuva, ir vėl užgriūna raudonų
jų azi j atų bangos, kariuomenes dvasios Žadinama tauta, palikusi be 
jokios politinės vadovybes, atnašauja naujas tūkstantines aukas.

„ Pirmaisiais naujos okupacijos metnls rezistuojantl tauta sukūrė 
didžiulį veiksnį, partizaninį judėjimą^. Šiandien dar poranksti ver - 
tinti partizaninės epopėjos gėrusias ir blogąsias išdavas. Ju visuma 
mums dar nežinoma ir nesuskaitoma. Vienas dalykas, botgl, Jau yra 
aiškus. Politinei pogrindžio vadovybei neparengua tautos naujai .olai-
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pacijai, tai vadovybei karo veiksmą eigoje išsiblaskius Ir palikus 
neparengtą tauta, pačiai sau, jos heroiskas, spontaniškas pakilimas 
pasirodė perankstyvas ir kainavo daug auką, kurios nebuvo neišven
giamos, v v

Partizanių gadyne praeityje. Maža tauta negali dešimtmečiais 
priešintis su ginklu rankose šimteriopai stipresniam priešui. Tai 
reikštu biologinį jos išnaikinimą. Tad natūraliu keliu eidama, tau
tos kovk turėjo prisiimti kitas, pasyvaus pasipriešinimo,tiksliau 
pasakius, moralinio, dvasinio priešinimosi formas.

Tašiau ir toji priešinimosi kova reikalauja auką ir jas musu, 
tauta kasdien atnašauja. „

Dvasiniam tautos priešinimuisi vadovauja Basanavičių,,Kudirką, 
Maironiu ir Vaižgantą dvasia, tautos tvirtybe ir ryžtasįkurtais abe-w 
joti nėra duomeną, palaikomi mūsą Nepriklausomos Lietuvos kariuome
nes .įskiepytos dvasios. (f

karią kapais nuklota Šiandien visa Lietuva. Jos miškai,laukai 
ir pievos, Laisves Kovotoju daugumas - Nepriklausomos Lietuvos ka- ' 
riuomenes auklėtiniai. Mūsą'kariuomene s skiepytos dvasios įkvėpti, 
jie aukojo savo gyvybą nelygioje kovoje sų tautos priešu.

Mes tikime savo kariuomenes atstatymą, ir Jos sventeš proga len
kiame galvas prieš karių, sudėtas aukas Tėvynės Laisves Kovu, laukuo - 
se, .

j.';,'. ■ ' '

, DĮDITJI KLlUSIMil IR VIENYBK. . .. i

Lietuvos plote, nuo Vilniaus iki,Karaliaučiaus, nuo Klaipėdos 
iki Gardino, mezgasi didieji keliai is Vakarui Rytus,, Klaipeda ir 
Karaliaučius vandenimis jungia Lietuvą su plačiuoju užjūrio pa.sail 

':liu. Maža valstybe, Lietuva, yra didelių, valstybių^ kryžkele jo.
Nenuostabu tad, jog 1918/20 metais rusai,vokiečiai ir lenkai 

v&ržesi i, Lietuvos žemes tikslu užgrobti jeigu ir ne visa, Lietuva, 
tai bent didžiųjų, kelių, ruožus. Visi jie veržėsi, vartodami ir at' - 
viros kovos ir klastos priemones.

^Sunku tiksliai nustatyti šiandien ateiti, ir išpranašauti,kaip 
bus Ši, kartą, kai Lietuvai išmuš laisves valanda. Ar ir vėl didie
ji, kaip anais 1918/20 metu, laikais bandys veržtis i, Lietuvos žemos? 
Ir, jeigu taip, tai ar ir vėl atskiroms mūsų, Tautos dalims teks pa
silikti neišlaisvintoms ir gyventi svetimą valstybią prie spaudoje?

Jau Šiandienmes žinome, kad yra lenku,kurie atkakliai tvirtina, 
jog Vilnius buvo ir turės būti Lenkijos va'lstybes ribose, Jog yra 
vokiečiu, kuriems ne tik Karaliaučius, bot ir Klaipeda, yra ju ir 
tik ju,Vaterl-'nd'as,kad,pagaliau,yra rusu, kurie naujoje tautų, išsi
laisvinimo eroje vaidins nemažą vaidmeniu ir kurie tvirtina, jog Pa
balti jis esą,s '’didžios ir nedalomos imperijos" sritis.

Šiuo metu,tad, nbra jokio pagrindo tikėtis, jog atkuriant lais
vą Nepriklausoma, Lietuva, •įiotuviąT lutai neteks susidurti_su dlde - 
liais sunkumais, sprendžiant gyvybiškai svarbias valstybines sude - 
ties problemas. Priešingai - galima drąsiai tvirtinti, jog tą sunku-
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muitus daug ir labai didelių.
Ir ši~karta( Lietuviųtauta turės dėti visas pastangas,kad tos 

problemos bū tus i s spręstos sėkmingai ir Lietuvai naudingesne prasme, 
negu tai buvo nevykų padaryti 1918-20 metais.

iš Šia išplaukia mūsų didi ir šventa pareiga padaryti visa,kas 
Įmanoma, kad lietuviu Žemės būtų apjungtos visos, be išimties,ir kad 
visi lietuviai galėtu naudotis neaprėžta tautine laisve savoje vals
tybėje.

Jeigu mes butume ne 3 milijonų, bet mažiausia 30-ties milijonų 
tauta, dainas gal pasakytu,kad visus' tuos klausimus IŠs-orųsime savo 
ginklo jėga. Nors tokio pasakymo ir negalima būtųlaikyti išminties 
aukščiausiuoju pasireiškimu, tačiau jU galima būtųvienaip ar kitaip 
svarstyti.

Tašiau muštų tėra 3 milijonai. Dalis mūsų yra išsibarstė po pla
tųjį pasauli. Pačiame Krašte lietuvių tėra kiek per pustrečio mlli - 
jono'. ' v __

Todėl mūsų ginklas didžiosioms Nepriklausomos Valstybes prob
lemoms sprąsti tegali ir turi būti pirmoje eilej e dvasinis.Šiam di
džiausiam ginklui pagelbėti", aišku, turės būti panaudoti ir tautos 
medžiaginiai bei koviniai resursai, jeigu ir kada tai pasirodys bū
tina. Svarbiausi muštų dvasiniai ginklai turi būti sle: stipri ir ne
palaužiama tautine dvasia, valstybine išmintis ir nesuardoma,siekiant 
vieno tikslo, mūsų pačių VIENYBE.

IŠ Šių trijų dvasinio ginklo rūsių, vienybe bene bus tas,kuris 
Šiuo metu mūsuose dar menkiausiai "nukaltas".

Netenka abejoti, jog nėr daugiau,negu 20, metų mūsų nepriklau
somo gyvenimo ir nėr 10 kovos metų mes, lietuviai, esame savo tauti
nu dva s i av pakankamai sustiprino ir užgrudinec Atrodo ,^og esame ir 
vyrų su valstybine išmintimi pakankamai priaukleje. Tačiau kokia yra 
tu, iŠ esmes tiek didžiai vertingų, kovos veiksnių vertė, jeigu jie 
ne'susįderino, susiskladų, pairų, neanjungti.

Ryškindami vienybes reikalą, neturime galvoje vienos kurios 
organizacijos, grupes ar aanens primesti norima, vienybų, reikaiau - 
jant kitus aklai paklusti "vienybes" vardan.Tokios "vienybes" ,deja, 
mes nestokojam, tačiau, ir vėl deja, tokios rūšies "vienybe" tėrų 
fikcija, Dar blogiau - tai klastinga fikcija.Ji veda mus su užrišto
mis akimis lv didelius pavojus. v

Sėkmingas Lietuvių Tautos didžiųjų klausimų sprendimas ir is- 
sprendlmas reikalingas GILIA ir PLAČIA VAGA išartos VIENYBES.Tokiai 
vienybei sukurti turi talkininkauti visi lietuviai per savo didŽia- 
sias organizacijas.Visi lietuviai užsienyje per tas organizacijas 
turi turėti galimumą^dalyvauti, svarbius, tauta^ir jos likimų lie - 
šianŠlus klausimus snrendzlant.Būtina,kad visos musų valstybines iš
minties pajėgos,kiek jų Lietuvių Tauta turi laisvame pasaulyje ,būtų 
sumobilizuotos,sutelkto s j.r apjungtos vienam darbui ir viėnam tiks - 
lui.Tų jėgų nėra perdaugiausia,palyginant su nuveiktinų darbų dydžiu. 
Ypač svarbūs darbai yra užsienio politikos srityje.

Laisvė niekuomet nenusileis i tauta,, jeigu nati tauta nepakils 
iki laisvės. Mumyse gyvenančios stiprios tautinės dvasios ir valsty - 
bines išminties VIENYBE tegali pakelti mus iki visų lietuvių ir visų 
Lietuvos žemių laisves.

6



5

.OKUPUOTOJE LIETUVOJE.

EKONOMINE BŪKLE.

Del suprantamu priežasčių - tikslių duomenų trūkumo - labai 
sunku pateikti tikslų Ir tikra dabartines ekonomines būkles Lie
tuvoje vaizdų. Neretai tenka girdėti kalbant:" ten labai bloga,vi
si badu miršta".Tokie posakiai nieko nepasako.Visgi didžioji tau - 
tos mase tebera savame kraite, Žmones ten šiaip ar taip gyvena.

Padėtis taipgi nėra pastovus dalykas, ji keičiasi.Ji nėra vie
noda kaimo, miestelyje ir didesniame mieste.Nevienodai gyvena su- 
kolchozinti ūkininkai, darbininkai, žemesnieji tarnautoJai,privile
gijuotieji aukstešnieji^administracijos bei partijos pareigūnai,pa
galiau mokslo bei mono Žmonės.

Taipgi ir laiko atžvilgiu ekonomine būkle nebuvo vienoda.1945- 
1948 metais ji buvo vienokia, 1948-1949 metais, no rublio reformos, 
ji buvo pagerėjusi, pagaliau pastaraisiais metais vėl žymiai pablo
gėjusi, ypač sukolchozintame kaime,kuris ligi kolektyvizacijos dar 
laikosi pusėtinai.

Kiek esama žinių, 1945-51 motų tarpa galima suskirstyti i tris 
laikotarpius: nuo 1?44 ligi 1948-jųjų, 1948-49-ieji ir 195O-51'-leji• 
motai.

Iki 1948 metų itin sunki buvo miestų gyventojų padėtis.Praktiš
kai jio labai mažai ko tegalėjo nusip *.rkti,nes krautuvėse apskri - 
tai jokių prekių nebuvo. Toji padėtis ekonominiu atžvilgiu galėtu 
būti, palyginta su pokario Vokietijos padėtimi pries valiutos refor
mų. Žmonės gyveno natūraliu ukiu ir mainais. Miesto gyventojai kų 
dar beturėdami keitė U maisto produktus. Kaimas vertes!, nes maisto 
jam dar tuomet nestigo.

1948.metais įvedus valiutos reforma^ atsirado prekių ir rublis 
Įgavo perkamosios galios. Ekonominė būkle buvo, pagerėjusi ir ekono
minis gyvenimas buvo stabilizavusis. Žemesniųjų, betgi, tarnautojų 
bei darbininkų būkle dėl labai žemų atlyginimų ir toliau liko,kaip 
buvusi, sunki. v

Tas reliatyvus pagerėjimas tebuvo laikinio pobūdžio ir neilgai 
truko. To yra dvi priežastys. Pirmoji - pasirengimų karui sulntensy- 
vinimas, atsiliepęs ų prekių kloki, rinkoje(sporadiniai prekių trū - 
kūmai labai dažnai'' pasireiškia ir dėl viso ekonominio gyvenimo su- 
valstybinimo,kurio rezultate siautėja biurokratizmas), antroji prie
žastis - kolektyvizacija, sudavusl milžiniška smūgiu visai Lietuvos 
ūkininkljai, o per ja ir vi sa% kraštui.

Suvaryti U kolchozus ūkininkai dar Šiaip taip laikėsi vienerius 
metus (1949-50) is susidarytųjų atsargų, tačiau netokevpagrindo,nu - 
stoju visko, atsargoms išsekus, o iš kitos pusės kolektyvizacijai, 
kaip ekonominei reformai, visai nepasisekus, šiandien jio priversti 
gyventi iŠ nieko - iš dienos uždarbio, iŠ to, kų "iŠsikombinuoja". 
Netvarka kolchozuose, nužudymas bot kurios iniciatyvos žemes ūkyje 
veda prie katastrofos. Bulves lioka laukuose neiškastos, o žmones 
trūksta maisto. Daug kur padėtis yra tragiška. Ar taip yra visoje
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Lietuvoje, ar tik tam tikrose srityse, neturimo duomoną kategoriškai 
sprąsti.

Veikia taipgi ir kita aplinkybe - greitai įvyksiančio karo ti
kėjimasis ir Jo laukimas, didesnis, negu kitose Pabaltijo valstybe - 
se partizaninis judėjimas,kurstomas iš vienos nusės antivakarletiŠ - 
ko s bolševiką, propagandos, o iš kitos puses tokio iš e smes, atrodytą, 
naudingo dalyko, kaip Voice of Amerika transliacijos lietuvią kalba. 
Visa tai sulaiko gyventojus nuo pilno prisitaikymo prie esamosios 
situacijos, neleidžia jiems susigyventi su ja.pavyzdžiui, Žinios tu
rimos iš Latvijos, rodo, kad ton daugelyje vietų susigyventa su ko - 
lektyvizacija, kad ūkininkai ten labiau jąja domisi. Toks nusistaty
mas, aišku, atneša tokius rezultatus, kad bolševikine vai—ižįa Lat
vijos kolchozus labiau aprūpina mašinomis ir galvijais.

Ar tiems kolchozams sustiprėjus ir praturtėjus, nebus Jiems 
suduotas smūgis, "kolchozą nubuožinimo" pavidalu, vadinasi, padidi
nant mokesčius bei nrievoles, o net ir išvežant Žmones 1 Sibirą,tai 
jau kitas klausimas. Ligšiolinėje komunistinėje praktikoje tai buvo 
neatskiriama sovietines sistemos dalis.

Norint pateikti tikrą darbininko, pareigūno, aukštesnio pareik- 
gūno ar intelektualo^ekonominės būkles Sovietinėje Lietuvoje vaizdą, 
tenka palyginti ją uždarbiu ar gaunamą atlyginimą^ su Įvairią prekią 
bei maisto produktą kainomis ir visa tai palyginti su atitinkamą ka
tegoriją atlyginimais bei prekią kainomis Vakarą mkiropoje bei kituo
se kraštuose.

Čia paliesime tik miesto gyventojus, o ne specifiną ir itin 
pablogėjusią kolchozininkąpadėtj. Suprantama, kad toks palyginimas, 
kad būtą visai tikslus, pareikalautągilesnią ir plate snią studiją. 
Tai būtu' Įdomus uždavinys musą ekonomistams.Sudarant tokia, studija,, 
reiktą turėti galvoje visą eile, ir kitokią poziciją,pvz. ,prekią ko- 
kybą, ją gausumą, rinko je, mokesčius (370 rubl. i, mėnesi uždirbąs 
grynais gauna tik 310 rubl.),nemokama, gydymą, draudimą , oriėdu s ir kt. 
Pavyzdžiui, Prancūzijoje yra 'Šeimos priedai (už 4 vaikus 26.000 fr. , 
vadinasi, ■£> 26, ■ Toliau turėtą būti paimtas dėmesin papigintas su - . 
si siekimas gausesnėms šeimoms, buto priedai ir kt. praktikuojami toj 
pačioj Prancūzijoje. Kiekviename krašte rasime tokią ar kitokią daly
ką.

Lyginant Lietuvos gyventoją ekonomine, būklą su Vakarą gyvento
ju, taipgi įdomus veiksnys būtą pinigo perkamosios galios rodiklis. 
Tokiu rodyklių, atrodo, galėtą būti juodosios rinkos auksinią pinigą 
kaina. Mūsą duomenimis Lietuvoje juodojo rinkoje auksinis "carinis" 
dešimtukas kaštuoja 600 rublią. Vakaruose - Prancūzijoje ar Anglijo
je atitinkamo auksinio pinigo kaina, imant labai apytikriai,būtu, apie 
į; 5 arba 5.000 f r. _ v

Kažin, ar daug butą apsirikta,jeigu būtu, padaryta išvada,kad 
Sovietu, 100 rublią tikro ji verte atitinkami arba 1.000 fr. Kažin, 
ar tuo pagrindu remiantis, negalima būtą tiksliai išanalizuoti tikra 
ekonominą Sovietines Lietuvos gyventoją padėti palyginti su prieška
rine Lietuvoje ar dabartine Vakaruose. „

Tuo tikslu nes dar karta, pateikiame okupuotosios Lietuvos uz-
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darbių, bei kainų lentelg, salia pateikdami, klek mums žinoma ,-Pran - 
cūzijos ir Vokietijos uždarbius bei kainas.

D. Britanijoje, JAV, Švedijoje ir kt. kraštuose gyvenų skaity
tojai patys gales papildyti tų vaizdų savo gyvenamojo krašto uzdar - 
biais bei kainomis. , • .. .

Tenka pažymėti, kad'mūsų, pateiktuose duomenys'e gali būti ir 
yra šiokių tokių netikslumų^ Kainos svyruoja, nelygu metų laikas ir 
vieta. Pavz., Lietuvoje bulves kaštuoja 1 - 1.20 rubl. už kilogramų, 
tačiau žiemos metu jų kaina pakyla ir ligi trijų rublių. Tas nats 
su prekėm. Geras kostiumas kaštuoja 1.500 rubl,,bet galima nusipirk
ti ir uz 500 rublių, aišku, žymiai blogesni.Taip esama kiekviename 
krašte* . - .

Čia pridedamoje lenteleje duomenys turi būti lyginami šiuo 
pagrindu: 100 rublių - £ 1 - 1.000 frankų - 11 DM.

Mėnesiniai atlyginimai Lietuvoj 
’ RBL.

Vokietijoj 
DM.

Prancūzijoj 
FR.

nekvaili.darbininkas 250-400 2-2.50 p/v. 22.000-
darbininkas specialistas 350-500 3-4 p/v. 30.000-
raštininkas 350-400 220-240

40,000
20,000policininkas 500 250 30.000paštininkas 370 230-260 20.000

sanitaras 310 250 30.000-
gailast,sesuo 370 200

40.000 
30.000-

kino mechanikas 450 400
40.000
50.000mokytojas (pr.) 500 300-350 16.000-

gimn.direktorius 1.500 700-900 ' •
20.000

100.000dantų gydytojas 500 200.000-
kalėjimo prižiūrėtojas 1.500-

300.000

leitenantas
2.000
1.200 50.000kapitonas 1.700 80,000majoras 2.000- * 100.000

fabriko direktorius
3.000
1.500 1.200- 120.000

univers. prof e sorius 2.000-
1.-400

300.000
ministeris 3.000 

10.000-
—

300,000
M\ISTO_KAINOS:

cigaretes 20 vlent."ParaŠluta^
”Aurora”

15.000

i” 1.20
1.60 2 85

9
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duona 1 klg. 
sviestas 1 klg.turguj

1/4 klg. Karvute” 
mesa jaut. 1 klg.
kiauliena 1 "
lašiniai 1 ”
dešreliu^ 1 ”
Dieno 1 Itr,
bulves 1 klg.
cukrus 1 ”
miltai 1 11
vyno butelis 
degtines 1 Itr,
alaus butelis 
kuklus pietūs valg. 
(sriuba,2 kotletai)

DR1BĮJZIU_KAINOS:

1.65-1.85
35

10-15
18-22
30-40
30
2.50
1.30
12
6(tur,g. 10) 
15-20 
44
3

4-7

0.75 ' \ 55

6.40 
4.40
5 '
5
7 
0.40 
0.12 
1.40 
0.90
2 
10-15 
0.60

720
800
600

. 400
700

40
18

120
80
65

500 
30-40

1.50-2.50 ; 300

moteriški bateliai- 
vyr.batai(pusb.) 

moter.silk.ko j Ines 
vyr.kojines
vyr.kojine s su šilku 
moteriška suknele 
vyr.kostiumas 
vyr,apsiaustas 
vyr.marškiniai

350-400
300(čekosi.457)

40-50
8
15
120
1.500
1.500
100

dirbt, sukas 1 mtr,55-80 
tikras Šilkas 1 " 200-300 
medviln.medžiaga 1 " 8-14 
viln.vyr,_ " 1 " 250-350
vyr.skrybėlė 100
odines piratines su 
vilnoniu panukalu - 40
brezentines šlepetes 60-100
kostiumo pasiuvimas 250 
palto pasiuvimas 300

25-35

4
2 
3.50-4 
40-50 
150-200 
100-200 
10-25

6

1.20
35
20

21
2.25 
100-200 
80-100

3.000 
3.000- 
5.000 
1.000

200-300 
400 

10.000 
10.000 
15.000
1.000- 
2.000 
1.000

500 
i.ooa' . 
2.000

1.200 
400 

10.000 
10.000

^VAIRIĮį RTTIM^NIL-K^INOS:

pigus vyr.laikrodis 
odinis portfelis 
paprasta amz.plunksna 
moteriškas laikrodėlis 
dviratis
pigus foto aparatas

200-600 
500 
50 
400 
600-800 
150

25-40 
20-60
3 
40-70 
100-150 
25-40

5.000
5.000
1,000
5.000

15.000
5.000
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geras foto aparatas 1.000 200-450 20.000
3 lempą pigiausias ra
dio aparatas "Moskvic" 200 120-150 10.000
geras rad.aparatas 
elektros lygintuvas

1.200
80 12-20 1.000

siuvamoji masina . 900 120 38.000
paprasta kode 40-50 15 3.000
bufetas 2.000-3.000 ■ 250 8,000
sofa 600-1.500 120-150 7.000
aliuminijaus puodas 50-60 5 700
motociklas 5.000 800-1.000 100.000
automobilis(kaio"0pel" 
"Moskvic") 8.000 6.600 500.000
automobili s (kain"0hev- 
rolot" - "Pobieda") 18.000 12.000-14.000

■
1.200.000

auksinis kisen.laikr. 2.000 250^400 30.000

PATARNAVIMAIj_
>. ■ t

taksi 1 km. 2 0.55 50
autobuso bilietas 
vienam tarpsniui. , ■ 0.60 0.20-0.30 20
gėlezink.bil.III kl.
(Kaunas-Mazoikiai) 35 . 7 PF.uz km. 220 km.-900
(Vilnius-Maskva) 100 - 800 " -3200

BUT U_KA INOS: 

kambariai 15

• ' H!- •

butai■nac ion.namuo s e 
3-jąkambarią
butai nenacion. nam.
3-ju kambarią

40-70

120
, ■ v

Panagrinėjus tav lent olą, ne sunku pastebėti viena, ryškų bruožu - 
dideliu skirtumą atlyginimo paprasto darbininko palyginti su kokio 
aukštesnio pareigūno atlyginimu Sovietą Lietuvoje.Kitaip tas klausi
mas atrodo Vakaru Rūrorojo. Čia tie skirtumai nėra toki 9 ryškus.

v išvada aiški: Sovietinėje Lietuvoje darbininkas uždirba apie 
desimtą kartą mažiau, negu Vakarą Europos darbininkas, o kainos So - 
vietinėje Lietuvoje toli gražu norą dešimt kartą mažesnes.Dažnais at
vejais jos tokios pat, kaip Vakarą Furopoje. v

Juo aukštesnis pareigūnas ar tarnautojas, juo labiau jo uždar
bis prilygsta Vakarą Europos atitinkamos kategorijos uždarbiui,Tai 
parodo tikrąjį Sovietines Lietuvos darbininką "rojaus" vaizdą.Plačio
ji fabriku darbininku bei ištaigą tarnautoją mase daugiau,negu skurs
ta, nes uz 250-400 rublią mėnesinio atlyginimo neįmanoma pragyventi 
su šeima. Tai verčia žmones visaip"kombinuoti", verstis, sukčiauti, 
pagaliau ir vogti.
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Kauno miesto,pavyzdžiui,žmones laiko ožkas. Ją Kaunas nebuvo 
matąs nuo neatmenamą laiką. No vienas trupinėlis nėra atmetamas,vis
kas vienaip ar kitaip sunaudojama, nors tai ir būtą kažikoks atlie- 
kalas. Žmonos priversti vogti. Darbininkai Išsineša dėžute, kita, papi
rosą iŠ fabriko ir parduoda kioskininkams už 80 kapeiką ar už viena, 
rubli,, o Šis parduoda normalia kaina ir pats uždirba 20 ar kiek ka - 
peiką.

Salia to mes matome privilegijuotą luomą, - visus tūpę,kurią at
lyginimas siekia per 800-1,000 rublią i, menesi, ir daigiau. Sitai kate
gorijai praktiškai nieko netruksią. Sukurdami toki, ryškiai privilegi
juotą luomą, okupantai siekia aiškaus tikslo - sudaryti jiems palan
ką ir ištikima elementą.

Paimkime vieną kitą.pavyzdi, Koks raštininkas uždirba per mene
sį, 400 rublią, gaudamas 1 rankas'klek per 300 rbl. Jo uždarbis,paly
ginti su atitinkamo Vakarą Europos tarnautojo atlyginimu, yra 10 kar
tą mažesnis, nes 400 rubliu pagal aukso rublio kainą teprilygsta £ 4 
arba 4,000 fr. mėnesinio atlyginimo, Vidutines kokybes vyriškas kos
tiumas Sovietinėje Lietuvoje kaštuoja per 1.000 rublią.D.Britanlj oje 
toks pat apie £ 10,vadina si,to paties aukso rublio verte, skaitant 
tiek pat,kiek ir Lietuvoje. Cukraus kaina,skaičiuojant tąo pačiu pa
grindu, yra vienoda. Sviesto ka,ina Lietuvoje du kartu mažesne,negu 
Prancūzijoje, Du kartu, bot ne dešimt kartą, gi atlyginimai ten de - 
Šimt kartu mažesni.

Pateikdami Šįuos samprotavimus,kurie, kaip jau buvo minėta anks
čiau, nėra kokia išsamesnio pobūdžio studija, mes^tikimes,kad patelk
toji medžiaga galės būti tikslingai p? jaudota viešoje spaudoje plates
niam klausimo išnagrinėjimui.

•» * *
NAUJI IŠVEŽIMAI LIETUVOJ.

v Šią metą rugsėjo ir spalio menesiais Lietuvą vėl palieto išve
žimą bapga.lš Lietuvos miestą ir miestelią. o taipgi ir iš kolchozą 
buvo vežamos istisos šeimos. Buvo vežami įtartieji padejev kuriuo .nors 
būdu partizanams. IŠ kolchozu buvo vežami vadinamieji "buožes",prak
tiškai - stačiai nepageidaujami ūkininkai patriotai. Kolchozu darbi - 
ninkal buvo verčiami skusti išvežti numatytuosius ir dalyvauti ją de
portacijoje,

LIETUVOS KOLEKTYVIZACIJOS NEPASISEKIMAS,
• . . I

Lietuvos kolektyvizacija buvo įvykdyta 1949 m-. Galutiniai jos 
rezultatai, tašiau, dar nebuvo aiškūs 1950 m. Suvarytieji i, kolcho - 
žus ūkininkai dar turėjo šiokią tokią atsargą, 1949-50 metais kai ku
rią kolchozą veikimas dar priklausė nuo administracijos iniciatyvos 
ir sugebėjimą. Kolektyvizacijos nepasisekimas galutinai išryškėjo 1951 
metais. v v 4 v

Nepasisekimo priežastys yra sios: didelis žemes ūkio masiną tru
kumas, kolchoząbiurokratizmas, ’ bet kurios iniciatyvos nužudymas no tlK 
kolchozą darbininkuose, bet ir vadovybėje, Is' viso- to kilę,s kolchozą 
darbininku visįŠka.s abejingumas ir pasidavimas Dievo valiai.Be ko kl-
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to, jauciamkglr didelis darbo ranku trukumas zemSs ūkyje.Ryšium su 
tuo ir šiaip jau nelinksma Krašto ekonomine būkle 1950 m.pabaigoje 
ir 1951 motais žymiai pablogėjo. 

• . • .. . ’ ■ ■ > ■ • 
PEREINAMOJI. KONCENTRACIJOS STOVYKLA NETOLI VILNIAUS.

v
Toje koncentracijos stovykloje laikoma apie 2.000 žmonių, Jų 

tarpe 800-900 moterų ir ąpiev15P valkų. Inteligentai iŠ tos pereina
mos stovyklos gana greitai išvežami U Sibirą, ir kitas tolimas Rusi - 
jos vietas, Per tų stovyklų yra perejev ir kitų, ne vien lietuviu, tau
tybes, žmonių: vokiečių, rusu, e’stų, latvių,lenkų.vengrų ,italų,bulga- 
rų,Jugoslavų,'prancūzų ir olaridų. Joje yra buvus net vienas marokle^- 
tis. 1949 m. jojo buvo apie 20 anglų, kuri e po 'šošių menesiųbuvo iš
vežti toliau. Žmones is tos stovyklos išvežami du kartu savaitėje, 
gruoemis po 10-15 žmonių,.

Stovyklos viršininkas buvo toks Charkovskij. Sargyba^ sudaro 
150 rusų, veikiau mongolų, kareivių ir trys karininkai. Stovyklos ka
liniai dirba nuo 8 vai. ryto ligi 6-vos vai. vakaro. Moterys ir vai
kai stovykloje laikomi skyrium nuo vyru.Pasimatyti su vyrais tegali 
sekmadieniais, sargybiniams nrižiūrint/ Stovykloje yra ligonine 30 
lovų. Ligoninėj maistas klok geresnis.Yra du gydytojai.Vienas vokie
tis,kitas lenkas.Vaistų trūksta.Daug susirgimu venerinei ligom.Nese
niai 4-5 moterys buvo gydomos penicilinu-nuo sifilio,

Paskutiniųjų metų, būvyje yra buvų du atsitikimai,kad apie 3-4 
vai. naktų moterys buvo' sušaukiamos, Išsakomos nusirengti nuogai.Ke - 
Ii rusai išsivesdavo 5-6 motorls.Jos dingo be Žinios.

NAUJA BAUDŽIAVA LIETUVOJE.-Suvaryti ų kolūkius Lietuvos ūkininkai yra 
prie Jų pririšti.Kolūkiečiai negali savo noru pakeisti darbovietes.No
rintieji palikti kolūkius ir persikelti ų miestą.kaip taisykle.neatlei
džiami. Kolūkių darbininkų judėjimas suvaržyta s. Telšių apylinkes kolū
kiečiai laisvai gali judėti tik 50 km. spinduliu.Norlntibji vykti to
liau turi IŠsiruuinti MVD įstaigos Teisiuose leidimą,.

Vis dar ateina Žinios apie daugiau ar mažiau aktyvia, partizanų 
voikla.Nors daugumas dar pasilikusių po 194-8/4-9 metų valymo partiza
nų grupių supranta aktyvios kovos Šiuo metu beviltiškumų ir laikosi 
santūriai'.tačiau kai kurie vienetai toberodo aktyvumų.Kovai su parti
zanų likučiais bolševikų tebenaudojami kartais ir stambesni MVD dali
niai .Partizanų vienetu aktyvumas.kaip taisykle, sukelia žiaurias oku- 
pantų, represijas gyventojų atžvilgiu.

Čia pateikiame Šiek tiek duomenų,gautų pastaruoju laiku.Gautos 
Žinios apima senesnius ir pačius naujausius įvykius;

- Is 10,000 partizanu,veikusių prie Lekėčių,netoli Kauno, apie 
5.000 Jų buvo MVD likviduota ar suimta 194-5/4-8 metų laikotarpyje.

- 1949 m. rusai buvo panaudoju visų pulkų partizanams likviduoti
miškuose Nemakščių apylinkėje. _ „

- Tauragės ra jono (Žygaičiai, Sartininkai , Rūkai , Degučiai .Vainutas,
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Žvingiai) savo laiku veiks apie 200 vyrų partizanu, grupe.Jie veiks 
mažais vienetais po 6 žmones.Grupes vadas buvo Kaminskas^buv.polici
jos pareigūnas Tauragėje. Kovo men. 194-9 nu jis buvo bolševiku, nu - 
Kautas.Jam Žuvus, jo grupes partizanų skaičius ir veikla sumažėjo. 
1951 m. tebesilaiko anie'ketvirtadali s buvusios grunės.

- 1951 m.gegužes men. apie 60 MVD dalinio sunkvežimiu bandė? valy
ti Tauragės apylinkes miškus nuo partizanų.Rusai buvo isivorzų ligi 
3 km. i miško giluma.Susikovė su partizanais, MVD daliniai pasitrau
kė iŽ miško. ' ■

- Krekenavos apylinkėje veikia, partizanai 1951 m. kovo men, nušo
vė 9 rusus komunistus.

- 1951 m. balandžio men. 400 vyrų pajėgumo MVD dalinys buvo pa - 
siųstas i, Kaziu Rudos apylinkes kovai su partizanais.

- 1951 m. balandžio men. netoli Ariogalos 200 vyru, pajėgumo MVD 
■dalinys kovojo su 9 partizanais miške. Kautynėse žuvo du partizanai 
ir buvo užmušti septyni MVD dalinio kareiviai.

- Nemažas skaičius 1951 metų Šaukiamųjų, Sovietų kariuomenėn lietu
vių Kaukimo nepaklausė ir pabėgo i, miskus._ Tokių atsitikimų yra bu
vę., Daugu,, apylinkėje ,Kazlų Rūdos ,Mariampoles apylinkėse ir kitur.Dau
gumas pabėgusių buvo išgaudyti MVD^dalinių _ „

Šilalės apylinkėje nepaklausė šaukimo ir pabėgo i, miskus apie 
100 j aunu, vyru,.

Kronika, 
i* , \.

* Šilalėje yra likens tik vienas kunigas. Bažnyčiai apsaugoti 
nuo uždarymo parapija turi sumokėti valstybinių mokesčiui 17.000 - 
20,000 rublių per metus. MVD įstaiga ilęurta buvusioje klebonijoje. 
Jos rūsyje Įrengtos 4 arešto kameros, bilal&je gyvena, drauge su 
šeimomis, anie 500-600 rusų.

* Linkaičių ginklų .fabrikas veikia.Jame dirba apie 1.000 dar
bininkų. V ,*
v * Per pastaruosius ketveris metus buvo lyykdyti trys išvežimai 
žmonių iŠ Telšių miestu.

MVD įstaiga Telšiuose yra M. Melninkaltes gatvėje.
* Visi Aukotosios Fredo s,Kaune,gyventojai iškraustyti ir per - 

kelti kitur.

"išgyveną siuos sunkius metus, nusikratė^ okupan
tų vergi jo s,me s patys atkarsime laisva,ir demokratine, 
Lietuva,, kurioje kiekvienas pilietis naudosis visomis 
teisėmis^ ir kurioje kiekvienam bus užtikrintas sociali
nis gerbūvi s.Vėl atkarsime ūkini, Lietuvos gyvenimų, at
gaivinsime tautine, kultūrų, mokslų ir mena. Kiekvienas 
bus laisvas, saugus ir sotus mūsų būsimoje', gražioje Lie
tuvoje.

Dr. K. Grinius
1950.11.16.
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IS LIETUVIU GYVENIMO UŽSIENYJE:

KAS MUS VEDA IR KUR...

Lietuvis gyvena kova ir viltimi. Jis seka tarptautinius ivy - 
kius, svarsto, matuoja tarptautines nadeties įtampa, ir pagal 'ją 
stengiasi nustatyti Lietuvos išlaisvinimo laika, ir savo gręžimo i, 
gimtąjį kraštą datą. Kiekvienas žino ir supranta, kad laisva^ Lie
tuva prisikels ne iš pūkinio patalo, bet iš vykusių, vykstančių ir 
vyksimu^kovu,lauko. Nieko niekam nebus duota už dyką, niekas nėra 
mums pažadėjus dovanų. Net tuo metu,kai Sovietu, armijos trauksis 
iš Lietuvos, ir mums atrodys - štai, Lietuva laisva - gali tiktis, 
jog kas kitas bandys užimti jų vietą. Gal iš Vokios, gal ištLenki
jos. Panašiai yra būvą 191Q/1920 metais, tain gali būti ir šį kar
ta. y

Savaime aišku,kad sunkiausįą^kovu, naštą, kaip dabar, taip ir 
ateityje, turės kelti kraštas. Tačiau ir lietuvis tremtyje supran
ta, jog jis negali ir negales būti vien tik kovos stebėtojas. Jis 
supranta, jog jam irgi toks pakelti tam tikrą kovos dali,.

Nenuostabu tad,kad ir svetimame krašte būdamas, lietuvis su
pranta savo pareigųbei atsakomybą ir suslrunine,s klausia savo ir 
savo kaimynų - ar yra ir kas yra tas, kuriam jis gali patikėti savo 
pareiga, ir atsakomybę. Nenuostabu, kad nusivylus ir pasipiktinąs 
lietuvis ima gręžtis nuo tų, kurie dedasi esą tie, kuriems toji lie
tuvio pareiga ir ;atsakomybe turinti būti patikėta besųlyginiai, ta
šiau kurie patys gyvena tarpusavio nesantaikoj e,kivirčuose del ga
lios, teisių bei valdžios. Nenuostabu, kad lietuvis nerimastauja ir 
ima blaškytis, jieŠkodamas savo tauriai lietuviškajai sąžinei užuo
vėjos, kuri ji, apsaugotų nuo bot kuriu tarpusavio kovų,ginčų bei 
intrigų ir kuri leistų jam susikaupti vienintelei kovai - kovai del 
Laisvos' Lietuvos. v -

Tol, kol es-ima taip galvojančiu, taurios sąžines lietuvių,mes 
galimo didžiuotis lietuvio vardu. Juo daugiau jų bus mūsų tarpe,su 
juo didesne viltimi galime žiūrėti 1 ateiti ir tikėti Lietuvos iš
laisvinimą,.

Jau nuo seniai mes jautėme lengvą nesantaikų, skersvėjį, tiek 
Lietuvos laisvinimui vadovaujančių veiksnių tarpe, tiek pačiuose 
veiksniuose. Nesėkmingos buvo naciu veiksnių pastangos paslėpti esa
mus nesutarimus, išsiginti esamų kiVirbų bei nesantaikos, nesėkmin
gi buvo įrodinėjimai, esą, VLIKa, sudarančios partijos veikia ir dir
ba sutartinai, osa tarp -VLIKo ir Diplomatijos atstovų vyrauja su - 
tarimas.

Su laiku pasirodė, jog nesantaika veiksnių viršūnėse pasidarė 
net pavojinga naciai Lietuvos laisvinimo bylai, Klaipėdos Krašto ir 
Mažosios Lietuvos vokiečiams susiorganizavus Vokietijoje ir pradėjus 
smarkią propagandine akciją prieš Lietuvą, VLIKas vis tebetraktavo 
Mažosios Lietuvos Tarybą, nelyginant ji nebūtu, lietuviu, tautos da - 
lies atstovybe. Painioms Lietuvos užsienio reikalams turint būti va
dovaujantiems patyrusiu, toje srityje asmenų ir visiems kitiems paty
rimo turintiems talkininkaujant, VLIKas noige Lietuvos Diplomatijos 
Šefo toisos bei našia, instituciją.
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____ ________________ _  _ - - 14 _______________ _________
Lietuvis visa tel stebėjo su baime ir susirupine,s.
Savaime kilo klausimas, ar yra kas imtųsi iniciatyvos šiai 

grėsmingai Lietuvos laisvinimui^eigai sustabdyti? 0 gal jai teks 
nesustabdomai rutuliotis pragaištingaja linkme?

Tokiu daugmaž momentu atsirado LRS.
Ne be LRS įtakos prasidėjo pasitarimai tarp VLIKo ir Mažo - 

sios Lietuvos Tarybos atstovu, pasibaigę MLT atstoVQ priėmimu i, 
Vykdomąją Tarybų.Nors tuo žygiu politinis Įtempimas lietuviu tarpe 
ir nebuvo pašalintas, tačiau žymiai sušvelnintas.

Nors dar ir nepasiekus visiško ir patenkinamo MLT klausimo 
išsprendimo, skubiai teko susirūpinti užsienio politikos veiksnių 
veiklos suderinimu. Netenka aiškinti, kad sivų dienų aplinkybėmis 
užsienio politika yra svarbiausias Įrankis Lietuvos laisvinimo by
loje. Tad ir pats klausimas yra visapusiškai valstybinis. Bet ku - 
ris nesusiderinimas pačių lietuvių šioje srityje gali būti miršta
mai pavojingas Lietuvos nepriklausomybei.

Aukščiausias pavojaus taškas buvo prieitas tuomet,kai VLIKe 
atstovaujamųkai kurių partijų, nirmoje eileje^krikščionių demok - 
ratų, centrai pradėjo viešai reikšti abejoną del Lietuvos Diploma
tijos Šefo institucijos iš viso ir kai VLIKo teisine komisija buvo 
net nutarusi, kad Lietuvos Diplomatijos Šefo iš viso negali būti.

Šioje vietoje,,tenka trumpai pastebėti, kad sprąsti, ar Lie - 
tuvos Diplomatijos Šefo Institucija egzistuoja, ar ne, ir kas yra 
Lietuvos Diplomatijos šefas, yra išimtinai pačių Įgaliotųjų minls- 
terių kompetencija. Lygiai, kaip išimtinai VLIKo kompetencijoj yra 
jo pirmininko klausimas. VLIKas pats sau pirmininką išsirenka ir 
niekas iš Šalies negali jam jo primesti ar jo institucijų neigti.

Deja, VLIKas galvoja kitaip. Pasisavinąs vyriausybės ir seimo 
funkcijas, jis sugalvojo, jog galus skirti ne tik Diplomatijos Šefą, 
bot ir pačius diplomatus.

Nebūtu, reikalo smulkiai aiškinti, kad šitokia VLIKo pažiūra 
griauna Nepriklausomos Lietuvos Respublikos valstybinius pagrindus, 
Apsiribokime to fakto konstatavimu.

Jau iŠ aukščiau pasakyto bus pakankamai aišku,kokiame pavoju
je buvo atsidurą Lietuvos laisvinimo reikalai tarptautinėje plotme - 
je. Apskritai paėmus,. padėtis atrodė beveik beviltiška.

Vadovaudamasi išimtinai valstybino mintimi, LRS nesigailėjo nei 
pastangų,nei darbo susidariusiai sunkiai padėčiai praskaidrinai.

Štai, pagaliau įvyko pasitarimai tarp VLIKo komisijos is vie - 
nos ir Lietuvos Diplomatijos Šefo su Lietuvos atstovo pareigas ei - 
nančiu Švedijoje, V. Žilinsku, iŠ kitos puses.

Nesistengiant aprašyti pasitarimų eiga, bei nuo taika s, kurių f o - 
ne jie Įvyko, tenka konstatuoti; kad po Še Šių, dienų buvo sudarytas su
sitarimais, kurio pagrindines mintys tuojau buyo paskelbtos spaudoje.

Lietuviu visuomene tremtyje lengviau atsikvėpė, Pagaliau Lietu
vos laisvinimo'' reikalų tvarkymas bus suderintas ir apjungtas; štai pa
galiau .lietuvis galės pasitikėti veiksniais ir patikėti jiems savo 
pareigas pavergtos Tevyn.es akivaizdoje. Tačiau šis lietuvio džiaugs
mas buvo labai trumpalaikis. Netrukus įvyko tai, ko galėjo geisti tik
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kovojančios Lietuvos priešas. _ .
Nors susitarimas buvo didoles svarbos ir skubiai patvirtinti- 

nas, VLIKas, tri$į- kartus susirinkąs posėdžio, nerado galima susi - 
tarimą patvirtinti ir tolesni, to klausimo svarstyma, ati de jo neribo
tam laikui. Susirinkąs pagaliau .ketvirtą kartą, penkiais balsais _ 
prieš penkis susitarimą atmetė. Lietuvos laisvinimo reikalai ir vol 
atsidūrė mažai vilčių teikiančiojo būklėje.

Tikrai sunku kvaYifikuoti taip pasielgusiąja, išminti bei lio - 
tuviškąja, sąžine. Atrodo, jog tuo metu nebuvo nei išminties,nei są
žines. 0 be ju negalima tvarkyti Lietuvos laisvinmo reikalu, ir vado
vauti kovai del laisves. Negalima taigi reikalauti,kad_asmonims,ku - 
rie taip pasielgė ir ju, vadovaujamoms organisecijomąbutu, reiškiamas 
tolesnis besąlyginis pasitikoj imas. Lietuvą,_Kovejančio Krašto_rei- 
kaįaį pirmąuja_bet_kurįuv_a£iiienu> ar_orgūnizącįju,_tąingi įr_VLlKo_iat- 
"^v ilgiu • 
-----"VLIKas neturėjo jokios,not ir moraline s,teise s nepatvirtinti 
susitarimo, kuris tenumate praktiškai du dalykus: 1) bendradarbiavi
mą su Nepriklausomos Lietuvos Respublikos atstovais ir 2) bendradar
biavimu su nlatesniaja lietuviu visuomene tremtyje.

Ko, tad, VLIKas bijo: Lietuvos Respublikos atstovą ar platesnes 
visuomenes? ,

Visvien,koks bebūtu, atsakymas i sj, klausimą, esamas VLIKas ne - 
begali būti Vyriausiu Lietuvos išlaisvirimo Komitetu. Esamasis VLIKas 
turi atsistatydinti. VLIKas turėtu, būti pagrindiniai reorganizuotas, 
sudarytas naujais nagrindais, užtikrinant platesnes visuomenes tiesio
gini dalyvavima, Lietuvos laisvinimo reikaluose. Reorganizuotame no - 
turi- būti vietos nei vienos partijos ar partijų bloko diktatūrai,nei 
bet kurioms valdžios siekimo užmačioms. Jame tc'turi ir tegali būti 
svarstomi Lietuvos laisvinimo reikalai.Tuo jau turėtu, būti sudarytas 
bendradarbiavimo susitarimas su Nepriklausomos Lietuvos atstovais ir. 
rasti keliai i visos lietuviu visuomenes tremtyje apjungimą, po Kovo
jančio Krašto vėliava.

# » *

SUSITARIMO LIKIMAS.

1951 metu, birželio men. 22-26 dienomis prasidėję VLIKo atstovu 
ir Lietuvos Diplomatijos Šefo, min. S. Lozoraičio pasitarimai buvo 
tęsiami Vokietijoje š.m. rugsėjo men. 2-12 dienomis, dalyvaujant 
Lietuvos atstovo pareigas Švedijoje einančiam V.Žilinskui .VLIKa, ats
tovavo delegacija, pirmininkaujama .T. Norkaičio. Delegacijos nariais 
buvo prof. J.Kaminskas, T. Šidiškis ir J. Makauskas. Vienam kuriam 
iŠ j u, negalint dalyvauti’ pavaduotoju buvo numatytas prof .J. Brazai
ti s.

Lietuvos Diplomatijos Šefo pasitarimai su VLIKo delegacija pa - 
sibaige sėkmingai. Jiems pasibaigus buvo pasirašytas pasiektasis su
sitarimas. Spaudoje buvo paskelbtas atitinkamas komunikatas. VLIKa, 
valdantiems krikščionims demokratams artimas dr. S. Bačkis pasisku - 
bino painformuoti visuomene, apie pasiekta, susitarimą,pasiskubino ji, 
patvirtinti bei įtikinėti, esą ankstyvesnieji nesutarimai tebuvo ta
riami ir kad ELTOS biuletenyje paskelbtasis komunikatas parodo visą
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lietuviu, vieningumo manifostacijų,pasiektą geros valios ir Lietuvos 
interesu paisymo dėka. _ _

Kots tas vieningumas buvo menkas ir kiek mažai butą geros va
lios bei k-’in nedaug tebuvo atsižvelgta į Lietuvos interesus,parode 
tolimesne <vykiu liūdna raida bei pasiektojo susitarimo likimas. Dr. 
S. Baikis norėjo'būti "labai geras" ir pasiskubino, nukrypdamas nuo 
partines "linijos'1, v

Kuriais klausimais Lietuvos Diplomatijos Sofo,kalbėjusio įga
liotųjų ministorįu vardu, buvo susitarta su, VLIKo delegacija?

vDel praktiško bendradarbiavimo, neliepiant skirtumu, principi
niais klausimais, kurio skiria VLIKa, no tik nuo LDšefo, bet ir nuo 
Valiotųjų mlnisteriu. Praktiškai buvo susitarta 'tartis" - bend
rai svarstyti visus politines bei diplomatines veiklos klausimus mu
sijusius su Lietuvos laisvinimu bei Nepriklausomos Lietuvos demokra
tines valstybes atstatvmu.Sutarta sukoordinuoti lietuvių pastangas 
svarbiausioje Lietuvos*laisvinimo srityjo,kurio jo koordinacijos sto
ka daro didolų žalų Lietuvos laisvos kov-i. Sutarta "tartis del tos 
koordinacijos realizavimo, buvo susitarta bendrai kviesti platesnio 
pobūdžio konferencijas visuomenes dalyvavimui Lietuvos laisvinimo 
darbo susitinrinti. Pagaliau buvo susitarta panaudoti visaxįtakav su
stabdyti tam, kas nesiderina su lietuviu,vienybe ar tautlni?Als into-
ro sais

Ar tai buvo daug? Neatrodo. Tačiau tai buvo sud-ro, gera, pra
džia, kurios vi si■lietuviai lauke jau nuo seno. Ar galbuų kas nepri
tarti tam, kas buvo sutarta? Atrodytų,kad no. 0 visgi... _

Norėjosi tikėti,kad pasiektasis susitarimas neatidėliojant 
bus VLIKo patvirtintas. Patvirtinimo belaukdamas, mln. S. Lozorai - 
tis ilgesnį laikų užtruko Vokietijoje^ kad, susitarimų natvirtlnus, 
tuoj būtu mylima aptarti klausimus, išplaukiančius -is to susitarimo. 
Beto min.°S.Lozoraitis buvo sutarė,s vėl atvykti Vokietijon spalio 
pabaigoje tikslu aptarti su VLIKo politine komisija žygius.padaryti- 
nūs Paryžiuje lapkričio čion. pradžioj© prasidedančioj Jungtiniu^ Tauti^ 
Organizacijos pilnaties sesijoje.,^

Deja, Lietuvos Diplomat!jos Šefas grįžo Romon, nesulaukus su - 
sitarimo patvirtinimo. PrasldSjo ir Jungtiniu, Tautų sesija.Kokiųžy 
giu turėtų lietuviai imtis ryšium su tuo,tain ir liko LDSefo su VLI. 
politine komisija neaptarta, .

VLIKas trim Atvejais rinkosi posėdžio susitarimui tvirtinti, 
tris kartus susitarimo tvirtinimą, vis atidėliodamas, ir paskutinį- 
tretįjį karta, £$.m. spalio-men. 13 d. .atrodo, jau neribotam laikui jį 
atidojeO.

Tuos atidėliojimus ir paskutinįjį jų apgaubė tylos sumoksiąs.- 
Tarytum bijota susinioinusiai visuomenei pasakyti,kodel nenorima su
sitarimą t*, j r tinti , • Vi sa reikalą ar,gaubė tyla, tuo labiau stebinanti 
palyginus su sąmoningai sukeltu Amerikos lietuviu kai kurioje spaudo 
jo triukšmu ir s'aei'ttų-kampan! ja, pirmiesiems pasitari mama prasidejų 
Anuo motu tyla tikrai būtų buvusi suprantama ir pateisiu-ma. Tačiau 
į^ko įgaliotųjų, mintsterių priturima, be sulyginiam u*
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siektojo susitarimo patvirtinimui, VLIKas š.m. Spalių man. 17 d.su
sirinko posėdžio ir... penkiais balsais prieš penkis,kitaip sakant, 
vienu, krikščionių demokratų grupių balsu nrioŠ visas kitas grupes - 
soc. demokratus, valstiečius liaudininkus, tautininkus ir kitus,su
sitarimą, galutinai atmeta ir palaidojo.

Kodėl pasiektasis VLIKo delegacijos susitarimas su Lietuvos 
Dinlomatijos Sofų VLIKo buvo atmestas? VLIKo delegacijos nariai bu
vo didžiųjų Lietuvos pelitinių parti jų - liaudininku,tautininku ir 
socialdemokratų -, atstovai, Pasitarimų metu nuolat buvo konsultuo
jamas krikščionių demokratų partijos lyderis, VLIKo oirmĮninkas,kun. 
M. Krupavičius. Buvo juk 'žinoma,kas sutariama Ir kas pasirašoma.Lie
tuvos Diplomatijos Sofas kalbėjo ir susitarimą, pasirašė visų Lietu
vos Diplomatų vardu.

Bet, Štai, spaudoje buvo paskelbta nelemta p.n.Simučio ir Gri
gaičio telegrama,^pasisakanti prieš susitarimų. Kodėl? 0 gi, kad min. ’ 
Lozoraičiui pripažįstama "neteisėtas" Diplomatijos Šefo titulas,kad 
su juo buvo kalbėtasi kaip su lygiu, kad pagaliau, girdi, ALTa duoda 
VLIKui pinigų, ir tas susitarimas status ALTa, nepatogion padetin.

Sunku paprastam žmogui atskirti, kur kalba ALTa, kur jos pirmi
ninkas ir sekretorius, p.p.Šimutis ir Grigaitis, kur kalba "DRAUGAS1* 
ir "NAUJIENOS", Viena aišku: nei ALTa nei VLIKas neturiu mažiausio s 
teises min. Lozoraičio ir kitų mlnistorių titulus pripažinti ar jų ne
pripažinti, Tai no jų, o Lietuvos Vyriausybes ir nacių Lietuve s iga - 
liotųjr\ minlsterių kompetencija.

Antra vertus, daugumas lietuvių ligi šiol buvo manę, kad ALTa 
finansiškai romia Lietuvos laisvinimo pastangas, o ne VLIKa, kaip to
kį. Šanku tad ALTa suprasti, Šitaip VLIKui grasinant: "klausykite mu
sų, o jei ne, tai'pinigų negausit." Kas gi pagaliau Lietuvos vadavi
mo darbo užsienyje imasi? VLIKas ar ALTa ? Jei jau taip reikalai klos
tosi, tai tenka priminti, jog ALTa, nors ir būdama nepaprastai vertin
ga bei didelius darbus nuveikusi organizacija, ji vis dėlto yra lie - 
tuvių kilmes JAV piliečių organizacija. Pagaliau kyla noišsnrondiamas 
klausimas,kodel susitarimas, kurio troško_visi lietuviai, staiga tu - 
retų ALTa, statyti i, nepatogia, padėtų? Kodėl? Kad tas susitarimas ■ pa - 
statb i, nepatogia, padėtų "DRAUGA" ir "NAUJIENAS", variusius prieš pa
sitarimus Šmeižtų kampanijų, tai labai aišku.Tačiau už tai ir "DRAU
GAS" ir "NAUJIENOS" tik patys sau tegalėtų padėkoti.

Kas gi daugiau prieš susitarimų pasisakė? 0 gi vienui viena 
krikščioniu demokratųgrupe, vadinasi, praktiškai vienintele parti - 
ja. Jos atstovas, dr.J. Grinius, taip pat, pareiškė protestų,kad,gir
di, tuo susitarimu kuriama nauja institucija - "Lietuvos Diplomatijos 
Šefas" -', o to VLIKo delegacija neturėjusi teises daryti. Tai tegaliu 
padaryti VLIKas. , . v

Įdomu ir visai neaišku, kas ir kada užsienio VLIKui tokių tei - 
s e, yra suteikęs? „

Būta ir skandalingų kuriozų, pavyzdžiui, VLIKo atstovas JAV V, 
Sidzikauskas, pasisako VLIKo pirm'inkui prieš susitarimų,patardamas, 
kad susitarimas būtų padėtas i, stalčių ir apdulkėtų. Atsieit,kad pasi
darytų visai bereikšmis. Taip padare V. Sidzikauskas dešiniąją ranka.
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Kairiąja ranka jis paraše VLIKo delegacijos pirmininkui, J.Norkai 
šiui, kad susiturima, reikia tvirtinti, nes, girdi, per toli jau nu
eita.

Tokiose, tat, rankose yra Liotuvos laisvinimo reikalu,atsto - 
vavimas JAV-beso.

Taip,tat, viena vienintele partija gali visiškai, nesiskaity
ti su kitu, politiniu, n-artijų, su Kovojančio Krašto, su įgaliotųjų, 
mini storių nuomone ir vienui viena lemti tokius svarbius Lietuvai 
dalykus.

Kalbant aiškiai ir dalykus vadinant jų, tikraisiais vardais, 
krikščioniu, demokratu, partija, nors Šiandien ir atstovaujama VLIKo 
penkiuose asmenyse, ta, savo dominuojančiu situacija, Įvairiomis prie
monėmis ir labai įvairiais būdais issikovojusi, VLIKui jau esant už- , 
sienyje, šiandien paniškai bijanti, kad kas tu, jos užimtu, pozicijų^ 
nonaliostu, susabotavo ir sugriovė nelengvai pasiekta, Lietuvos įga-» 
Įlotųjų, ministerių su VLIKu susitarimą,. Visas reikalas,kurio svar - 
ba Lietuvai yra neabejotina, dabar palaidotas.

No tik jau paprastam žmogui, bot ir bet kam, sunku suprasti, 
kodėl VLIKas, atsieit, krikščionių-demokratų, bloką s,lauko Lietuvos 
Įgaliotųjų, ministerių pasisakymo del susitarimo, jei gavus jį tei - 

<giamų, užuot susitarimų pa tvirtino,s , jį čia pat atmeto. Įdomu, kam 
buvo visa toji komedija? . „ y

Aišku, Šiandien nelengva įspėti, kokiu, dar išdavu tas žygis 
gali atnešti. y

Tiesa, krikščionių demokratu, grupes žmonos buvo sugalvoję, sa
liamoniška, sprendimą,, ypatinga, būda, susitarimui patvirtinti^Jie bu
vo sudaro, patvirtinimo rez olluci ją,kurioj o faktiškai buvo išdėsty 
ta, kad Lietuvos Diplomatijos Šefas nepripažįstamas Diplomat!jos Še
fu, kad VLIKas esą,s parlamentas ir vyriausybe, kad jo turi klausyti 
Liotuvos Įgaliotieji ministerial, kad VLIKas Įgaliotas atstovauti 
Krašto Rezistenciją, ir panašiai. Vadinasi, krikščioniu demokratu, pa
siūlytoje rezoliucijoje buvo išdėstyta eile klausimų,kurio VLIKo de
legacijos ir Liotuvos Diolomatijos Šefo buvo sutarti nesvarstyti,ku
rio praktiškam darbui ir bendradarbiavimui neturi reikšmes ir kurie 
viso susitarimo esme verŠla aukštyn kojom. Krikščionys demokratai 
buvo sugalvoję, savotiška,, sakytume, vaikiška triukų, siūlydami "pa
tvirtinti" susitarimą, su Lietuvos Diplomatijos Sofų, ola pat jam pa
reiškiant, kad jis Diplomatijos Šefu nepripažįstamas.

Vargu ar galima nuoiti kur toliau, vadovaujantis tokia logi
ka, tokia etika Ir tokiu valstybiškumo pajautimu.Jokiu, abejonių, ne
gali kelti klausimas, kad toks susitarimo "patvirtinimas" būtu, no 
kas kita, kaip susitarimo panaikinimas. Visa tai krikščionių, demo
kratu, daryta su paslėptu, bet labai aiškiu tikslu. Žinant,kad su to
kiu ''patvirtinimu" negali sutikti nei Diplomatijos Šefas nei įgalio
tieji mini storiai, norėta dar kartų apkaltinti min. S. Lozoraiti, 
esą, jis nenorįs su VLIKu bendradarbiauti.

' Kažin tik, ar lietuviu, visu?mone bosiloistų taip vaikiškai ap
gaunama. įvykę pasitarimai ir pasiektojo susitarimo galutinis atme - 
timas pagaliau daug kam jau atmerkė akis.
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Štai eilė klausimu, ir vienas į juos atsakymas:
Kodėl tain sunku buvo sudaryti VLIKa,Lietuvoje? Kas tam kliu

do ir kodėl VLIKas tebuvo sudarytas 1943^metu,pabaigoje, vadinasi, 
tik puse metu, prieš bolševikams vėl uŽplūstant Lietuvą? Kodėl VLIKo 
veikimo pradžia buvo tokia sunki ir jo deklaracija tebuvo paskelbta 
tik 1944 metrų vasario 16 d., net dviem mėnesiam orasiinkus nuo jo 
sudarymo ir keletą, menesiu, pries antrųjų bolševiku, okupacija,, nors 
vokiečiu okuoaclja truko trejis metus ir laiko VLIKui sudaryti bei 
veikti buvo daug? Kodėl atsirado tokio skaudūs sunkumai ir nesusi - 
pratimai del jau antrosios bolševiku, okupacijos metu Lietuvoje i’Ž - 
teigto Bendrojo Demokratinio Pasipriešinimo Sąjūdžio (BDPS) ir Vy
riausiojo Lietuvos Atstatymo Komiteto (VLAK)? Kodėl sunkiausiu ant
rosios bolševiku okupacijos kovu, motu Kraštas nebuvo gavęs iš VLIKo 
jokios paramos? Kodėl Mažoji Lietuva ligi šiol neatstovaujama VLIKe? 
Kodėl iki šiol nebuvo susiprasta ir išsiaiškinta su Lietuvos Diplo
matijos Šefu bei įgaliotaisiais ministerial s? Kodėl iki šiol nebuvo 
pasiekta visu, laisvinimo pastangų koordi nacijos ir apjungimo svar
biausioje kovos srityje? Kodol taip šmeižiama ir puolama Lietuvių 
Rezistencine Santarve?

Todėl,kad krikščioniu, demokratu, blokas,veikdamas totalitariniu 
režimu, metodais, sieke ir šiokia pilno dominavimo, todol, kad Jis,tu
rėdamas toli siekiančius tikslus ateičiai, nori visiems diktuoti^to
dėl, kad jis siekia diktatūros, todol kad jis nesutinka demokratis - 
kai su visais bendradarbiauti ir vieningai su kitais dirbti Lietuvos 
laisvinimo darba,. M

Visa tai dabar* tiek aišku, jog netenka ne diskutuoti.
Susidariusia, būkle, tenka didžiai apgailestauti .Nuoširdus susi - 

tarimo vykdymas palaipsniui būtu, laidąs pasiekti visu, pozityviu, jėgų, 
sukoordinavimo ir apjungimo, būtu, leidus išsiaiškinti visais klausi
mais bendro darbo vieninteliam tikslui - Lietuvos laisvei ir nopri - 
klausomybei atstatyti.

Štai kodėl Lietuviu, Rezistencine Santarve to susitarimo buvo 
siekusi, jį rėmusi ir pasiekta, sveikinusi. Ir todėl. susitarimų galu
tinai palaidojus, LRS didžiai apgailestauja.

Amerikos savaitraštis "DIRVA" rašo, kad viskas liks,kaip buvę, 
visi ir toliau veiks kas sau ir, girdi, niekas nepasikeisių.

LRS yra įsitikinusi, kad dalykai jau yra smarkiai pakitę je, ir, 
deja, tik blogon pusėn pakrypę. y

Mes prisimename Įgaliotojo minister!© JAV, Zadeikio, telegra - 
mas mln. Lozoraičiui ir prol. Krupavičiui, kuriose buvo pasakyta,jog 
realistiško susitarimo vionybines laisvinimo veiklos reikalu laukia 
lietuviu, visuomene ir galingieji faktoriai.

iš to tenka padaryti neabejotina, išvadą,kad lietuvių susitari
mu ir nuoširdžiujvisu, pozityviųjų, lietuvišku, jogu, apjungimu buvo su
sidomėjo, ir jį rėmą didžiosios,' mums draugiško s, Vakaru, valstybės,ku
rios Šiaip ar taip lems ir musu, Krašto išlaisvinimų. Mes žinome,kad 
susitarimo laukė ir jo norėjo Kovojantis Kraštas.

Deja,matys lietuviai, nepaisydami viešai ligi šiol vis dėklą - 
ruotos vienybes,'tik vienos partijos užsispyrimo bei uzmačiu, dėka,na-
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nesudarą, išimties kitų tautu,emigracijos tarpe.
Sj-ro "'nn j-cl-.-v-tn sunkiai atitaisoma žala lietuviškųjų politiniųveiks- 
... prestvžui, nusikalsta tautai. < ’ v

n*1a tecrbetų atitaisyti bendra, platesnio masto lietuviu, uz-
ipnvie konferencija ir kategoriška VLIKo reforma. Tos reformos ker-

X •p-p.-Lkoeniu įurštu, būti nepateisinamo vienos politines grupes do- 
n-i šalinimas bei visų veikliųjų, pozityviųjų, jogu apjungi - m j r. ' ;■

r nau1 ame vLiKe• v v
To^reikalaute reikalauja Lietuvos ir Kovojančio Krašto intere- 

sai. ' . . » * * ~

LIETUVIU, REZISTENCIJA. . .

(Šis straipsnis parašytas vieno Lietuvos Lais
ves Kovotoju, Sąjungos steigėjų,žymiojo musų 
rezistento,kuris maloniai sutiko ji, spausdin
ti "SANTARVĖJ". - Redakcija.)

(T e,’ s i n y s)

L K S ir LAF susijungimas.

1941 m. balandžio men. pradžioje įgalioti LKS vadovybes asmenys 
suėjo i, kontaktą su LAF padaliniu, vadovybe Lietuvoje. Po trumpų pasi
tarimų/ LKS nutarė susijungti su LAF, sustabdydama savo kaip s a v a- 
r a n k i Š k o s ir atskiros organizacijos darbų. Objektyvus motyvai, 
kurie apsprendė šitokio naujo kelio pasirinkimą, buvo .sekantieji:

1) Tuo pat metu.LAF, kaip lygiai ir LKS, turėjo pries akis tik 
konkretu, Lietuvos Nepriklausomybes atstatymo tikslų:

2) LAF turėjo genetiškai geresni, rysi. sųgalinciu mums pagelbsti 
užsieniu - būtina sąlyga tam, kad. rezistencine kova turėtų platesnius 
sparnus; LKS tada neturėjo nei tikslo, nei prasmes siekti paveikti LAF 
struktūra^ užsienyje ar ginčytis del vardo;

jį) LAF anuometinėmis aplinkybėmis turėjo platesnes galimybes sėk
mingo ir plataus darbo išsivystymui, besiruošiant sukilimui;

4) Sėkmingas, renius ir efektyvus rezlatėneijos darbas turėjo bū
ti viena ar kita forma griežtai organizuotas; LKS, nestatydama jokių 
ambicijų, kaip tik kovines ir valstybiškai patriotines, nenorėjo su - 
daryti nė mažiausios kliūties visu, kovinių lietuviškų pajėgų centra - 
lizacijai.

Taigi,tuo metu dar nesant nei principinių taktinių,nei jokių de
talizuotų idėjinių skirtumų tarp LAF ir LKS, ši pastaroji minėtų mo
tyvu, akylai z do j e apsisprendė varyti bendra, darbų uz^Lietuvos išlais
vinimų iš raudonosios okupacijos. Ta proga tenka pažymėti,kad ligi to 
laiko,nei po to ligi bolševikines okupacijos pašalinimo, ne viena is 
buvusių politinių mūsų parti jųnepasireidke ir niekur neprezentavosl 
rezistencinėje akcijoje,kaip politiniai, koviniai ar kitokios akcijos 
organizmai, Kenkianti, kankinama ir kovojanti Tauta savo sąmonėje vi-
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sas buvusias politines partijas buvo palaidojusi, ir Jos pačios apie 
savo egzistencija. jokiu ryškesniu veiksmu nebenrlsĮminė.

Suki. Įima s ir Laikinoji Vyriausybe.

Taigi, nuo 1941 m. balandžio menesio LKS veiksmai ir visa pa
rengiamoji Lietuvos išlaisvinimo akcija susilieja ir visur sutamna 
su LAF„nastangomis.

Sis vieningas, nuoširdus ir besąlyginis visu, kovingu^ rezisten
ciniu^ lietuvišku najogu, bendradarbiavimas netrukus sulaukė progos, 
kada jis galėjo 'būti vertingai išbandytas ir pasireiškė visu' savo 
pilnumu. Tai buvo visuotinis lietuvių tautos sukilimas tikslu nusi
mesti svetimo okupanto pančius, sukilimas, pradėtas,_vadovautas ir 
pravestas organizuotos lietuviškos rezistencijos sąjūdžio dėka, 
1941 m. birželio 22 - 23 dienos sukilimas ta, pati, akimirksnį, kai 
prie Lietuvos vakarų sienos sprogo numatytasai ir lauktasai karas 
tarp Vokietijos ir Sovietų Rusijos.

Sukilimo tikslas buvo:
v 1) suparaližuoti bolševikini, okupantą, Lietuvoje ir nerimti 

kramto administracijos kontrole, i, lietuviškas rankas anksčiau, ne - 
gu čia gales ateiti vokiškos karines jėgos;

2) faktinai ir formaliai atstatyti Lietuvos Respublikos orga - 
nu, veikimų, panaikinant anksčiau Sov. Rusijos primestus "aktus"(kaip 
"liaudies seimo" nutarimai, Lietuvos "prisijungimas prie SSSR etc.) 
ir tuo būdu faktinai atstatant Lietuvos nepriklausomybę, ankščiau,ne
gu tai galėtų padaryti atvykę, vokiški įgaliotiniai is nacitį Vokieti
jos, kurios nusistatymai Lietuvos atžvilgiu buvo net tik abejotini, 
bet ir labai Įtartini;
, 3) atsko'lbus valstybes nepriklausomybę ir sudarius laikinąja,
vyriausybe,, žiūrėti, kokia išsikristalizuos n->uja padėtis karo veiks
mu^ eigoje, ir pagal tai orientuotis, turint prieš akis vyriausia ir 
pgrindinį tikslą, - Lietuvos nepriklausomybes ir tautos laisves išlai
kymų.

Sukilime, kurio audringumą, ir prasmę dar daugiau susitinrino 
Lietuvos gyventoju, baisieji trėmimai i, Sibirą, karo išvakarių, savai - 
tėję, daugiau ar mažiau aktyviai dalyvavo apie 100.000 lietuviu vy
ru, ir moterų, gi ypaŠ jaunimo. Sukilime ir per karo veiksmus Žuvo 
apie^4.000 asmenų, neskaitant pogrindžio veiklos veikėjų, ir kitų,jau 
anksčiau patekusiu į bolševiku, kalėjimus, ten nukankintų, sušaudytu, 
ar ištremtu, i, Rusijos giluma,, Aukos nemažos ir labai skaudžios.

Bet tos aukos neatrodė bergždžios. Jos sudarė lietuviu, tautai 
naujų^ krauju rašyta testamenta,: kovoti uŽ tautos laisvę. Sukilimas 
padare tai, kad dviejų banditu, susikibimo atveju lietuvių tauta nepe
rėjo nenutrūkstamai iš'vienos vergijos į kita, kaip be to būtų atsi 
tikę. Naujajam, rudajam okupantui buvo nepaprastai pasunkinta Jo "iš
vadavimu nuo bolševizmo" propaganda. ir mūsų tautos apmuMnimas. vNaujo 
priesnaclnes rezistencijos sąjūdžio reikalas ir prasme buvo ypač ai
triai išryškinta...

Sukilimas davė Lietuvai Laikinąja Vyriausybę, sudarytų iŠ pažiū-
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L K S a t g ; m i a r. 0 naujai kovai.

Taigi, kaip matome, LKS veikla nuo 19^1 m« pavasario visiškai 
sutano su LAF isterija ligi sukilimo, Laikinosios Vyriausybes sudary
mo ir, visai tiksliai išsireiškiant, ligi susidarymo ir visiško paai ti
kėjimo naujų veiksnių Lietuvos likimui iŠ:

a) UotuviŠku politinių partijų atgijimo apraiškų puses, ir
- b) is nacisto' Reicho politikos užsimojimų kolonizuoti- Lietuvą ir 

išnaikinti lietuvių tautų.
Kitais 'žodžiais tariant, po bolševikinio jungo nusimetimo LKS 

atkūrimo reikalu paskatino ir apsprendė šios dvi priežastys ir drauge 
naujai atsiradusios sąlygos: „

1. išryškėjimas fakto,, kad dalis LAF vadovaujančių asmenų,pate
kusių i atsakingus postus, ne sugebėjo ar nepanorėjo programiniu at-'-. - 
žvilgiu toliau laikytis ant plačios, visiems priimtinos ir konstrukty
vios politines platformos. Toji klerlkališkai nusiteikusi LAF vadovy
bes dalis stengėsi visa, sąjūdi, paversti partines klerikalines_grupes 
įrankiu, išnaudodama daugumos nuoširdžiai tikėta^ "vienybes idėja;1.To
kio nusistatymo nariai, sėkmingai pravesto LAF sukilimo dėka pastaty
ti K aukštus ar aukštesnius postus, visur mėgino panaudoti savo padė
ti, siauros partines grupes interesų tenkinimui tiek administracijos 
komplektavimo, tiek ir visose kitose srityse. • ,

2. išryškėjimas fakto, kad Jokiomis Lietuvai teisingomis ir gar
bingomis sąlygomis neišvengiamas mūsų Respublikos bendradarbiavimas 
su Trečiuoju Reichu nėra ir nebus įmanomas, Laikinoji Vyriausybe ir 
visa tauta tuojau najuto ir ųsitikino, kad vokiškoji kariuomene ir 
gestap-aas atnešei \ L j etų vų naujų ir visiškai tolygia, bolševikinei oku
pacijų - su tais pačiais tikslais ir tokiais pat metodais. Tatai pa - 
rode, kad rezistencija grieš naujų okupacija,, kova už laisvę ir nepri
klausomybę turės būti vėl tuojau pat atnaujinta ir visu atkaklumu te, - 
šlama. v

Pirmasįs_motyyas_ priverto žmones, buvusius LKS-goje jos velk - 
los pirmojo nerijodo metu ir vėlinu susijungusius su LAF prįešbolše - 
vikineje kovoje, organizuotis prieŠvokiškos rezistencijos uždaviniams 
i, atskira, ir visai savarankiškų organizacija įgyti patyrimai skatino 
apsidrausti nuo to, kad Nepriklausomybes atstatymo vardan Įsijungusi 
1 rezistencini sąjūdi klerikaline ar kita partine grupe dirbtinai ne
sudarytų nenunblny tu, kreditų kurios nors kraštutiniSkai dogmatines sro
ves labui.
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Antrasįs_motyvaę_kitokiomis aplinkybėmis gal nebūtu, buvęs le
miantis LKb savarankiškam sąjūdžiui ntsteigti. Bet brutualini iŠrys- 
kėjūsiu vokiškos okupacijos užmariu, akivaizdoje jis pasidarė^reiks- 
mingas vjau vien del to, kad kai kuriu, LAF vadovų, iliuzijos del Lie
tuvos nepriklausomybes atstatymo galimumu,, pasiremiant vokišku fak
toriumi ir jo "karo laimei" susvyravus,tuojau turėjo visiškai su - 
bliukŠti. Taigi, visa jų, "konsepcija" bent ligi karo pabaigos pasi
rodė busianti nepritaikoma. Nauja nrieŠvoklškoji rezistencija turė
jo visiškai išsilaisvinti nuo kai kūriau prieskoniu, ir nebereikalin
gu^ hipotekų , Laikinosios Vyriausybes padarytu,, ir todėl buvo reika
lingas ne t'ik LKS atgimimas, bet gal ir paties LAF palaidojimas.

Drauge su tuo, LKS išsiskyrimas iš LAF-o galutinai išryškino 
jo likučiu,, kaip klerikalinės sroves organizacijos veidą, Lietuvoje 
(emigracijoje, kaip sakėme, jis buvo visai netoks!) ir pasta
te pati, LAF-a, 1, jo vietinį charakteri, atitikusius rėmus.Tašiau ir 
tie likusieji neužilgo susivokė, kad LAF Jiems daugeliu atžvilgiu 
nebetinka ir, kad Lietuvoje jis būtau jau perdaug atpažintas, to pa
sėkoje rado reikalinga savo naujam rezistenciniam darbui pasirinkti 
Šiek tiek kitonišką organizacijos vardą, Vietoj Lietuviu, Aktyvistu 
Fronto likučiu, - atsirado Lietuviu, Frontas.. .

Tasai LKS ir LAF išsiskyrimas lyyko 1941 m.rugpiūčio ir rug
sėjo menesiais.

Lietuviu, Nacionalistu, Parti jos epizodo pa naudoji ma s.

Rudajam okupantui ir gestapininkui vis tampriau apriečiant ir 
giliau leidžiant nagus i, Lietuvos kūną,, naujiems uždaviniams atsigai
vinusios LKS kelias nebuvo lengvas. Reikėjo pertvarkyti savo kadrus, 
perrūšiuotl narius, nustatyti naujus organizacijos ryšius ir formas, 
apspręsti ateities veikimo gaires ir t.t. Visa tai reikėjo atlikti 
karo suniokiotoje Lietuvoje, okupantu, slegiamoje, slaptosios polici
jos Šukuojamojo, gestapininkų, komisaru ir žandaru terorizuojamojo...

Tam reorganizacijos periodui pagreitinti ir darbui palengvin
ti buvo griebtasi su visa energija įvairiu, priemonių,kuriu, tarpo ir 
vienos neseniai susikūrusios, vokiečiams neva"palankios" Lietuviu 
Nacionalistu Partijos (LNP) romu, ir turėtu priemonių, pasinaudojimo.

Taktiniais sumetimais kai kurie LKS narini prisidėjo prie tuo 
metu vienintėlos legaliai galėjusios veikti partijos - LNP. Šie 
žingsnini buvo daromi tik tara, kad LNP priedangoje lengvinu būtu, 
galima pastatyti LKS rezistencijos veikios ir organizacijos tinklą,. 
Si uždavinį, lengvino LNP turimos legalios susisiekimo priemones,LNP 
priedangoje buvo skubiai sudarinėjamos popiorio, rotatorių ir kitu, 
biuleteniams ar leidiniams reikalingu, spausdinimo priemonių, ntsar - 
gos. Per LNP buvo pasirūpinta visoje Lietuvoje įsteigti įvairiu, 
sporto klubu,,kurie oficialiai nesimaiŠydami politiniame gyvenime, 
vėlinu daug pasitarnavo LKS aparatui plūsti, LKS rezistencinei 
spaudai platinti, taip pat Įvairiems kovos ir rezistencines dva - 
slos stiprinimo uždaviniams...

Iki 1941 m. lapkričio men. vidurio LKS LNP priedangoje apsi-
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rūpino pradžiai reikiamomis priemonėmis ir jos ten buve^ narini pa
laipsniui is LNP nnsitrauke dar prioš jos likv i davimais i.

Nesustojant plačiau ties LNP epizodu, kas galėti^ sudaryti at
skira temų, tenka tik konstatuoti mūsų tautos politinį subrendimu 
liudijanti, fakta, būtent .vokiečiams niekad nepavyko, nežiūrint ilgu, 
pastangų, rasti galimybių vienokios ar kitokios kvisllnglnės organi
zacijos Lietuvoje sukūrimui, nes ir ta pati LNPx pradžioje kėlusi 
\valriu įtarimų, likvidavosi 1941 m. gruodžio men. viduryje savo pa
čios vadovybes nutarimu.

Apytikriai šiuo metu,_1941 m. spalio men. pabaigoje, LKS pra
dėjo nauja., savo rezistencines veiklos etapų - kova, su vokl&kaislnia 
Lietuvos okupantais. •

(Bus daugiau)

.* * *
’ ■ ■ - . >

ORGANIZACINIAI REIKALAI,

Negalint dėl techninių priežasčių, šiame " &1NT1RVES" numery je 
.pateikti duomenu^apie LRS valdomųjų organu, bei atskirų LRS padalinių 
veikla, platesnis pranešimas organizaciniais klausimais bus pateik - 
tas ateinančiame "SANTARVĖS'1 numeryje.

*

.. f NUOMONES

VĖL NAUJA KEPURES ISTORIJA'. '

Chikagos dienraštis "DR1UGAS,,; (148 nr.) išdėjo labai ilgų pa - 
sikalbejima^ su p. J .Brazaičiu, kaip laikraštis sako, "užsienio Tamy- 

'bos Valdytoju,palaikančiu rysi, su kitomis valstybėmis..."': ;
I, klausima^ ar nenumatoma sudaryti Lietuvos egzilihe vyriausy

be, tas Valdytojas atsake: "užsidėti kita^kepurą,t.y.,skelbti egzi- 
llnę, vyriausybe, - tas klausimas VLIKe dar nerastas aktualus.Politl - 
ne raida tam nepribrendusi," r’

iš atsakymo galima suprasti,kad p. Valdytojas VLIKa, vistiek 
laiko egziline vyriausybe de facto,^o viešas ir formalus^to- fakto 
paskelbimas būtų tik kitos kepures uzaidėjimas ant tos pačios galvos. 
Bot eiliniam piliečiui žinoma, jog Brazaičio grupesVLIKe labai no
rėjo ir jau dare žygių išgauti kitų valstybių pripažinimą.bet tai ne
pavyko, nos, tariant labai mandagiais ^mūsų naujo diplomato Žodžiais, 
’ politine raida tam nepribrendusi." Uz tat ir pribrendo reikalas už
simoti sunaikinti, taip sakant, "konkurento" , mini s tori o Lozoraičio tei
sinos ir faktines prerogatyvas,kurios demokratinėms užsiei Ip vaisty - 
b&ns yra žinomos ir tebėra pripažįstamos, '

Prisimenant dar vis aistringai mūsų išeivių Spaudosf tebodlsku - 
tuo jamų garsiaja$gon. Bulotos numuštų kopurų, J, Brazaitis mėgina su
kurti naujaK kepurės legendų, - kepures ,kurių jis galėtų už sidėti, bet 
tik nova nenori... Deja,vyriausybės klausimas nėra tik kepures kaita
liojimo reikalas. - Noisomigruojantis,Pfullingen,Vokieti ja
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REIKIA KOVOTI SU 'POLITINIU AVANTIŪRIZMU.

Karštai sveikinu SANTARVĖS Biuletenio Redakcija, uz paskelbimą, 
2 numeryje straipsnio "Lietuvos reikalo žlugdymas", kur lame tarp kit- . 
ko paminimi jau nuo seniai kai kam privačiai žinoti p.V. Sidzikaus- 
kov"žygiai" įr užpakaliniu, durų intrygos JAV Valstybes Departamento, 
aiškinant svetimos valstybe^ pareigūnams, esą, Lietuvos Diplomatijos 
Sofas užsienyje nėra no tik.Šefas,bet norą ir diplomatas iš viso... 
Kaip žinoma, žymiai vėliau tokio pat turinio straipsnius eme skelbti 
Chikagos ./’DRAUGAS" ir "NAUJIENOS" . p

Tokiu pragaištingu, p. Sidzikausko "žygiu," (su VLIKo jpirmlnlnko 
žinia) iškėlimas, mano nuomone, tikrai norą "esamos būkles smailini' < 
mas", o labai rimtas visuomenes^porsorgojimas, klok tokios rusles po
litinis avantiūrizmas gali atmesti žalos Lietuvos_reįkalui.Tik fakto 
iškėlimas viešumon gali padaryti gala, tokioms begėdiškoms ir visaSpa
dorumo ribas peržengiančioms‘intrigoms;"nekalbant jau apie "vaistybis-.. 
kurna".---------- - - - -------------- -  - s;b;, New" York,USA.

JEIGU BUCI'.U TIKRA. ... * ...

Auku iš lietuviu,emigrantu, visuomenes rinkimas laisvinimo tiks
lams yra svarbi problema. Botji mažai iŠ esmes tonasvarstoma.Tik mėgs
tama nusisku,sti ,kad visuomone permažai toaukojanti,

Amerikos lietuviu, savaitraštyje "DIRVOJE" tas klausimas karta, bu
vo viešai iškeltas. Ten buvo paminėta,kad maždaug visos iš lietuviu, vi
suomenes užsienyje surenkamos aukos Lietuvos laisvinimo tikslams yra už
sienyje ir sunaudojamos. Be to, pareikšta mintis,kad partijos ir kitos 
organizacijos,kurios sudaro VLIIūįir kurio administruojamam Fondui tos 
aukos renkamos, pačios turStu apmokėti savo atstovu, išlaidą s. Taip pat bu
vo paminėtas "TREMTIES" įtikinantis ir faktais paremtas straipsnio,kv-‘ 
riame buvo nurodyta,jog dažnai be reikalo daromos išlaidos du kartu,iš
laikant Įvairius VLIKo Specialius delegatus ar siunčiant delegacijas 
ton ir tokiais reikalais,kur visa tai lygiai gerai atlieka musu, pasiun
tinybių, Žmonos. M - M

"DIRVA" del tu, nuomonių, pareiškė kritišku pastabu, ir toliau to 
klausimo nagrinejima^ nutrauk®.Bot problema tobSra atvira ir neisspro,sta.

Ar VLIKo- įstaigos turi būti išlaikomos iŠ visu lietuviu, neparti
niu pagrindu renkant aukas(nors tos įstaigos sudarytos labai partiniu 
pagrindu),yra atskiras klausima s,del kurio mes galėtume būti mažiau su
interesuoti .Tačiau labai svarbus "DIRVOS" pakeltas klausimas’yra tas, 
kuriam tikslui surenkamos aukos naudojamos,kai nuolat skelbiama,kad jos 
skiriamos Lietuvos laisvinimo tikslais.Be abejo,didele ju, dalis turi 
būti" naudojama įvairioms reikalams užsienyje,bet jei tos visos aukos 
būtu,sunaudojamos tik užsienyje,tai jau vertėtu^labaį, susimastyti.Jo - 
kiu, apyskaitų, visuomene nozino^kokiom^pagrindiniams uždaviniais tos ld-„ 
šos-išeina, o kurios išlaidos žinomos, del Ju, racionalumo reiškiama 
stipriu abejonių,. Gal del to lietuviu, visuomene nėra pakankamai duos- 
ni "Lietuvos laisvinimo reikalams."
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