
TAUTOS SARGYBA
TREMTYJE LEIDŽIA ■ 

LIETUVOS GELBEJIMO KOMITETAS
? II natai No . 12, " Grtrodls-----19*7 f

__-__ ___ ■-— ..... . -?=======i^si:sa==s=ssssssi:saĮa=sgsss=y

koe;l Amerikos L i E- t u v i ų taryba ir pasiuntinys
Ž A Dr I K I 8 NESIIMA AKCIJOS LIETUVOS BYLOS IŠKĖLIMUI J T O-oj?

Jeigu viešoji pasaulio opinija taikė iki Šiol Lietuvai ir kitoms Baltijos 
/ai e tybėms tylos konspiracij ą,o- pasaulinė diplomatija buvo 
jps iryžusi mums taikyti holokausto poli tik ą,tai yra, paau- 
ujXi.ti mus.lt nekaltą avinėlį.ant taikos aukuro,tai dabar pasaulinei konjunk- 
rural kintant,mes turime dėti visas pastangas,kad pralauktume tylos konspira- 
.■sijos Įrantą viešojoj opinijoj ir įrcdytums pasauliu i, kad mus holokaustas ne- 
..'eįslbes pasaulio talkos,bet priešingai reikalaus naujų holokaustu besočiam 
’eudonajam slibinui.

Tad viso pasaulio Lietuvių ir kitų Baltiečių organizacijos pridera dėti 
,’isas pastangas , kad pralaužtų tuo du f r cnt u. Ypatinga i didžiulė užduotis Šioj 
ievoj už mus tautos ekzistenciją,jau nekalbant apie jos atvadavimą,tenka mus 
uruliam Amerikiečiams,sudarantiems mus tautos ketvirtį.Nuo jų veiklos 
■.r neveikios prigulės būti ar n e b u t i mūs tautai.

Pasaulinės politikos centras yra dąbar New-York's,būstine j JTO.Čia šį ru- 
lenį buvo susirinkę atstovai ir žurnalistai 56 tautų.Buvo gera proga Amerikos 
Lietuviams atkreipti viso pasaulio dėmesį į neapsakomą skriaudą,padarytą Lie
kavai ir kitom Baltijos valstybėms.

Berods,Lietuvos pasiurtlnys Washingtone.Povilas žadeikis,įteikė JTO secre- 
ariatui skundą-momorandum'ą.reikalaudamas atitraukti iš Lietuvos Sovietų ka- 
•lumeną ir gražinti Lietuvai suvarerybą.Gerai,bet turime pagrindo manyti,kad 
■jį skundą laukia toks pat likimas/kaip ir daug kitų skundų,jų tarpe 3-jų 
fkųndų-memorandumų VLAK-o ir Baltijos Valstybių Atvadavimo Komiteto pernai 
?.vO įteiktų, žade ikio memorandum’.as, kaip ir visi kiti Lietuvių ir kitų Baltie- 
jlų memorandumai įduoti JTO sekretarlatui bus padėti archyvan.jei nepateks 
jurban.

JTO viešpačiams reik ne žodžių ir maldavimų.jie jų nesupranta,jiems reik 
veiksmų.Jeigu žadeikis savo memorandum1o parėmimui butų suorganizavęs su ALT 
parama Lake Success'e (vieta kur posėdžiauja JTO) Impozantišką de- 
aonc-traciją Iš kelių tūkstančių. Lietuvių su plakatais,kaip tai priimta Ameri
koj,priešais rūmus,kur posėdžiauja JTO didžiūnai,tai tuomi būtų buvusi duota 
jroga JAV,Australijos ar Kanados delegacijom Įskelti Lietuvos klausimą JTO 
plenume ar Saugumo Taryboj.Yra žinoma,kad sulig JTO statuto (str.35) tik jos 
nariai turi teisę kelti klausimus.

Aišku,jei Povilas žadeikis butų ne pripuolamas diplomatas- 
ūėgejas,bet diplomatas tikra to žodžio prasmegtai nebūtų pasitenkinęs vien 
memorandum'o įdavimu JTO sekretoriatui,bet butų suradęs,bent vieną jei ne dvi 
ar tris palankias Lietuvai JTO delegacijas,kurios butų parėmę jo skundą ir 1e 
kėlę Lietuvos bylą JTO plenume,ypač,Jeigu gatvinė demonstracija Lake- 
1 u c c e s s'e būtų atkreipusi visuomenės ir spaudos dėmesį.

Savo laiku Lietuvos Gelbėjimo Komitetas ragino tiek pasiuntinį žadeikį, 
tiek ALT prezldium'ą imtis tiesioginės akcijos Lietuvos bylos Šiųmetiniame 
JTO plenume iškėlimui.Bet viens ir kita pasiliko kurti.
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Kaip-gi8,Jle didžiijnal, viešpačiai, kaip jie dabar eis su minia kelti demonst
racijas ,da gali gauti į pašonę kuoiniu nuo kokio policleto... Jiems reikėjo 
imti pavyzdi is Žydų rabinų,kurių visas tūkstantis -1000- žygiavo pernai Wa
shingtone Baltajin Neman reikalauti Palestinos gražinimo žydams.Kodėl-gi ža
de Įkiš su ALT viešpačiais neparagina mus rabinų-kunigų padaryti tą pat.Ar gb- 
da jiems reikalauti teisybės savo tėvų žemei.Del to Žydai šiandien Jau atgavo 
pusę Palestinos.0 mes?... i •’

Washington’© ir Chicago’s viešpačiai (Chicagoj sėdi triumviratas - trys 
redaktoriai)turėtų prisiminti,kad Lietuvos partizanai kasdien stnto mirtinan 
pavojun savo ir savųjų gyvybes,kad arti šimto tūkstančių mus tautiečių trem
tinių skursta Europoj koncentracijos stovyklose,kiti desetkai jei ne šimtai 
tūkstančių niršta iš alkio,šalčio ir nuovargio darbo stovyklose Sibire.Kas 
jiems,Washingtono ir Chioagos bonzom s,tautiečių skurdas ir vargai.

Ypatingai sunki atsakomybė gula ant pasiuntinio žadelklo,jis yra vieninte
lis mus pasiuntinys,ką gali dar atstovauti Lietuvą ir tai prie tokios valsty
bes,kurios reikšmb yra lemiama.Jo atsakomybė prieš mus tautą už Jo ne v el- 
k 1 ą yra itin didele ir sunki,jis tai neprivalo užmirštį.

Iki šiol ALT vaidmuo Lietuvos bylos iškėlime buvo Ir yra lygus 0 (noliui). 
Ką-gl ši išdidus i, pasipurtus i neva demokratinė Amerikiečių organizacija yra 
nuveikusi’? Be dviejų bereikšmių audiencijų pas prezidentą Trumaną ir be LAIK- 
o bullet! n'o leidimo ji nieko kito nesugebėjo atlikti.Ir tai kokia 
kaina? Pe.rnal išeikvota virš 60 tūkstančių dolerių,LAIK’o ir savo administra^ 
eijai.Vadinasi,ką surenka neva Lietuvos vadavimo akcijai,tai viską suvartoja 
patys se.u.Gražus Lietuvos vadavimas?J Ir da stebisi,kad jų vajus eina vėjais; 
nesiseka.žmonės gi mato ką ir kaip ALT vaduoja.Mulkių Amerikoj dabar nėrJ

Budinga,kad nei ALT,nei pasiuntinys žadelkis nesirtipino iki šiol suorgani
zuoti .’iadio siųstuvo bendrovės,kuri tiektų žinias Europoj esantiems Lietuviai! 
Tai butų labai reikšminga ir svarbi moralė Jungė visų Lietuvių,dabar išsklai
dytų pasauly.

Keista,kad iki šiol nei ALT,nei žadelkis nepasistengė išrūpinti ketvirčio 
valandos Lietuvių kalba valdiškame JAV Radio siųstuve. - V o i c e of A m e- 
r i c a,skiriamų visom Europos tautom,Lenkų,Čekų ir net Ukrainiečių 
kalbos skamba dausose aiterio bangomis,© Lietuvių?...

Ypačiai Lietuviškų Radio žinių pasigenda 
Kovojanti Lietuvai

ALT demokratiškumas yr labai abejingas.Mes dar negirdėjom,kad ji butų pas: 
sakiusi VLIK-o ir Lozoraičio prezidentūros klausimu.

žinomas yra dėsnis :q ui t a c e t consentlre videtur- 
kas tyli tas sutinka.Ar ALT nežino kad kovojanti Lietuva yra seniai pasmer
kusi dezertavusį VLIK-ą,atstovaujantį fašistines partijas ir Krikdemus su 
Liaudininkais buvusiais koalicijoj su Tovtininkais ir drauge su jais pražud
žiusiais Lietuvą.Argi ALT nežino kad šios- subankrutijuslos partijos seniai y 
pasmerktos Kovojančios Lietuvos ir seniai nustojo reikšmės.

Suvisu nenuostabu,kad VLIK-o pasiuntinys Amerikoj,Podalskis,perša ALT-ui 
Misijonlerius su LVS,idant ALT butų panaši VLIK-ui,idant dabar tiedvi neo-fa 
šistinl organizacijl viena Europoj tremtyje,kita Amerikoj atkurtų ne demokra 
tinę,tikrąją to žodžio prasme,bet jei ne smetoninę tai neo-fašistinę lozorai 
tinę Lietuvą,kuri tęstų toliau Smetoninę tradiciją,tai sukaustytą Lietuvą 
bruktų,kaip prinokusią kriaušę,! Lenkijos sterblę.'

Nes kas gi šiandien nežino,kad krypto-lenkas Lozoraitis,pagaminąs Lietuve 
gėdingą Lenkų ultimatumą 1938 m.,yra aršus intermarlstas,Liublino unijos at
naujinimo šalininkas. ****#*•**»

Sį straipsnį baigiant pasiekė mus žinia,kad Lenkų Kongresas buvo suorgan: 
zavęs 26.X, New-York’e Manhattan Center didžiulį mitingą,kur dalyvavo minia 
virs 6000 žmonių,kur be Lenkų dalyvavo pripuolamai ir Lietuvis. 
Sakome pripuolama i,del to kad nei ALT,nei žadelkis tame mitinge 
nedalyvavo.Jeigu Lietuvių organizacijos su ALT prišaky ekzlstuoja tik ant p 
plerds ir nesugeba pačios panašių mitingų suorganizuoti,tai privalėtų 1 š 
naudoti bent kitų suorganizuotus mitingus.
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Gerai kad atsirado nore kun.J.B a 1 k u n a b, "Amerikos" redaktorius gyve
nąs Brooklyn*e,kad tartų keletą žodžių Lietuvos teisių apgynimui.

Jei Šiame mitinge galėjo dalyvauti "buvęs Estijos Užs.Reik.ministeris Pus 
t a,tai kodėl mus Ex-CelenciJa Zadeikls patingiJo ar pabijojo atvykti.

New-York*o gubernatorius T.E.Dewey,Republikonų kandidatas i prezidentus, 
negalėdamas atvykti pats mitingan atsiunti pasveikinimą ir karštus velijime 
atgauti neprigulmybą - Lenkijai,Lietuvai,Latvijai,Estijai,čekam,Slovakam.Jis 
smerkė bolševikų imperializmą,žiaurumą,Žmogaus teisių paneigimą.

Mitingas priėmė rezoliuciją,kur tarp kita ko sakoma:’’Mes esame giliai Įsi
tikiną,kad pastovios Ir teisingos taikos galima tikėtis tiktai išlaisvinus 
Lenkiją,Lietuvą,Latviją,Estiją,Slovakiją ir kitas Europos vidurio ir rytų tau 
tas,tuo badu atimant imperialistiniam komunizmui Jo ofensyvines pozicijas Eu- 

’ ropoję".
i 0 JTO adresu sakoma:"Lenkijos ir visų kitų centrines ir rytinas Europos 
t tautų Sovietinis pavergimas ir tuose kraštuose visų žmogaus teisių atėmimas 

•Į reiškia UN Čarterio sulaužymą ir sudaro grėsmę talkai".
ALT su Žadeikių turėtų pasimokyti iš Amerikos Lenkų Jei ne žydų,kaip pri- 

dera ginti savo tėvų žemes teises.
Dalyvavimas šlama mitinge Pūstos ir sveikinimas gubernatoriaus Dewey llu- 

dyja svarbą Šio mitinge.Be cbejo,keruna nebūtų nupuolusi nuo Žadeikio žilos 
galvos,jei Jis butų ten dalyvayąs arba bent vienas iš trijų ALT bonzų Chica- 
goj. *-:>#*****

SVETIMTAUČIU SPAUDA APIE LIETUVĄ IR KITUS BALTIJOS KRAČIUS.
Tylos k&nspiraclją pasaulinėj spaudoj mažu-pamažu jau pradedama nugalėti 

dėka pastangom yvairių Lietuvių brganizacijų tiek Europoj tiek Amerikoj.
Pirmoj eileJ mes turime paminėti VLAK-o delegaturą užsieny,kuri iš vien su 

Baltijos valstybių atvadavimo komitetu - BVAK-u kaip jau minėjome 10-ame N-ry 
yra paleidusi pasaulin du atsišaukimu į viešąją pasaulio opiniją Anglų ir

. Prancūzų kalbomis.Dėka šiem atsišaukimam Šveicarijos spaudoj:"Vaterland","Der 
Bund","die Tat"."ZUrlcher Zg."."Gažatte de Lausanne" /'Tribune de Geneve","La 
Suisse",yra pasirodžiusių straipsnių palankių Lietuvai ir kitom Baltijos val
stybėm.

"Gazette de Lausanne" 17.IXL patalpino palanku Baltiečiam straipsnį:"Ne
laime Baltijos tautų".Ten tarp kita ko skaitome/'Kas dedasi Baltijos šalyse 
iki šiol neiššaukė tokio pasipiktinimo,kaip Rytų Europos valstybėse,turinčio
se nominalą suverenybą.Tačiaua.sovietinlmas naujųjų SSSR "federatyvių" Balti
jos respublikų eina daug griežtesniu ir smarkesniu tempu".

Basku J autorius atpasakojęs bolševikų žiaurumus 194-0-41 m. pastebi, kad 
’ bolševikam grižus 1944 m. žiaurumai dar padvigubėjo.Denaoionalizacijos poli- 
• tika Baltijos šalyse eina smarkiu tempu:šimtai tūkstančių žmonių gabenami Ru

sijos gilumon į darbo stovyklas,o Baltijin gabenami Rusai.
Darbo ir gyvenimo sąlygos ištremtųjų nežmoniškos.Cituojamas pasakojimas 

vieno pabėgėlio iš sovietiškos katorgos:"Mus baisiausias priešas - tai a 1- 
k i s.Mes dedavome mus sriubon dilgeles ir pienas,idant ją padarius tirštes
ne .Mes gyvenom barakuos,gulėdami ant žemės.Sykį į menesį gaudavom šiaudų,bet 
vietoj Juos vartoti paslklo jimul,mes juos suvalgydavom.. •

Autorius baigdamas straipsnį pastebi:"Mes kalbame apie liūdną likimą Baltoj 
tijos tautų ne iš siauro antisovietizmo,bet negalima tylėt i,ne- 

i paneigiant brangių mums principų".
Tribune de Geneve 13.XI. skaitom tarp kitko:"... Būkle Lietu 

voj nė kiek negeraJa, Lie tuvių tauta nustojusi visų politinių ir socialių tei
sių,nustoja net teisės gyvuoti.Masinis deportavimas Lietuvių Rusijos gilumon 

’ Ar gabenimas Jų vieton Rusų,gresia išnaikinimu visos tautos"... Paskui atpa- 
- sakojąs baisias sąlygas.kuriose gyvena Lietuviai tremtiniai Sibire.laikraštis 

užbaigia pastaba,kad patikrinus šias žinias galima drąsiai teigti /'bolševikų 
režimas pasieke.be abejo,tą patį pasibaisėjimo laipsnį,kaip ir Nacių Buchen
valde .Auschwitz's ir Sachau".
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La Suisse 18. XI. vedamajame straipsny:L es Etate Balte* 
- B a X t i J o b valstybės autorius atpasakojąs trumpai istoriją 
'ormavimoBi Baltijos valstybių ir visas fazes jų neprlgulmybėa pripažinimo 1S 
Jovietų pusės,paskuj pažymėjęs kaip vi^bs nepuolimo ir draugiškumo (?) sutar
tys buvo begėdiškai Sovietų sulaužytos,jis stebisi,kad Anglc-An»riklačlai ta
ną SSSR sen jungininkais,padejustais Sovietam apsiginti nuo Nacių,nepastatė 
okios sąlygos Baltijos valstybių atvadavimui.Po pergalei Anglo-Aaerlkiečiai 

juvo pastatyti prieš Įvykusį faktą.Tad dabar Baltijos valstybių bfcklė yr la
jai kebli.‘'1939 m* Roosevelt’as, sako jisai, minė jo Baltijos valstybes skaičiu
je tų,kurioms jis reikalavo iš Hitlerio ir Mussolini garantuoti neprigulmybą, 
Cho šiandien reikalaus iš Stalino gražinti Jų neprigulmybą?” užbaigia liūdnai 
javo straipsnį autorius - Rend Bausa®.

Tad tylos konspiraciją prieš Lietuvą ir* 
rita 3 Baltijos v a 1 b t y bes Jau pradedama pra- 
laužti dėka V L A K-o ir B V K-o atsišaukimam į * 
civilizuotą pasauli.

* » * * *-« * e
AR LIETUVOS BYLA BUS SVARSTOMA KETURIŲ DIDŽIULIŲ LONDONE?
Visiems yra Žinoma,kad Londono 4 didžiųjų valstybių Užs.ReikJlinisterių 

:onferencijo j bus svarstomas Vokietijos ribų klausimas.Normaliai jei Lietuvai 
i.obut taikoma holokausto politika,tai yry jos paaukojimo raudonajam slibinui, 
.iatuvoa klausimas turėtų Įskilti pats savimi,kaipo gretimos Vokietijai vals- 
ybės.^

Jeigu smetonine Lietuva nebūtų sugniužusi ir pasidavusi priešui,tai ji,bo- 
. o •

be jo,butų pakviesta Londonan,kaipo Vokietijos kaimynė,kada bus svarstomas ri
ju klausimas.

Tačiau,jeigu iš mus puses nebus dedama didelių pastangų,mus tautos byla ne- 
uri jokios galimybes iškilti.

Ką gi mes turėtume daryti,idant Lietuvos klausimas biitų iškeltas Londone? 
Irmoj eile J mus buvęs pasiuntinys Londone,B.K.Balutis,nors jo kredencialai 
,+aaukti Foreign Office’o,tačiau turėtų įteikti atatinkamą memorandum*ą,reika- 
pudamas Rytprūsių šlaur-rytinas dalies su Karaliaučium besąlyginio prijungimo 
rie Lietuvos.

Ypatingos reikšmes turėtų ALT ir kitų Liet.Taut.Organizacijų JAV, jei no 
amorandum’ai.tpi bent kablogramai Marshall‘ui reikalaujant Rytprūsių prie 
Aetuvos prijungimo.Paraleliai turėtų oit stipri propaganda didžiojoj Amerikos 
r Anglijos spaudoj,skelbiant momorandum’ų santraukas ir kablogramų tekstus.

Priderėtų,kad visa mus propaganda butų prideramai orkestruojama ir dlrlguo- 
'’.ma.G-alima eiti laižybų,kad mus bonzos nei Londone nei Washingtons apie tai 
ai negalvoja,jų inercija,oportunizmas ir apsileidimas visiems žinoml.(UŽ ką, 
□ rods,jiem reiks atsakyti).

VLAK-o delegatura užsieny gerai tai Žinodama pasiryžo pati kelti Lietuvos 
laušimą Londone,pasiųsdama gen .Marshall *u i du momorandumu:!.besąlyginio gra

sinimo Lietuvai Rytprūsių iki Ossos upės,2.besąlyginio gražinimo Lietuvai Rytų 
sietuvos anapus Curzon*o linijos atskirtos nuo Lenkijos per Kaltos konferencij

Sekančiame N-ry mes paskelbsimo abu memorandunu ištisai. l.G.K
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LIETUVOS STUDENTIJOS IR ELITO MORALIS BANKROTAS.

g A r III-oJl karta auga b & s išgelbėti Lietuvą?
:■ . . .-.'i.-

"A telties Keli u",Liėįųvos Sodai-Demokratų organe tremtyje,pa- 
tebime Įdomų straipsnį:"Jaunimo rolė ir uždaviniai visuomenes gyvenime",kur 
plbudinamas vaidmuo,kurį privalytų turėti mūs Jaunimas,atseit student i J a, mūs 
autos gyvenime:"Neginčytina,sako "A.K.",kad jaunimas slepia savyje inertišką 
ėgą.turi daug drąsos,pasiryžimo,užsidegimo ir kitų privalumų,kurie visuomenė- 
e sutelkia Jam ypatingą vietą.SenesnioJi karta visuomet dėjo ir deda daug vil
ių į jaunimą,nes jis,beveik nekuomet neidamas jau pramintais keliais,o iesko- 
amas naujų,visuomenes gyveniman įneša naujo ir gaivaus veJo.Jaunisji papras- 
.ai kritikuoja esamą santvarką,gyvenimo būdą,visuomeninius santykius,nesitenkfc 

. zina senų idėjų ir atgyvenusių frazių kartojimų,bet,savo revoliucinio kriti
cizmo vedini,išeina viešumon su naujomis idėjomis ir noru "pajudinti žemą". 

“* kiekviena nauja reforma,kuri vyresnės kartos atstovui yra nemaloni naujiena, 
■ sukršČiantl jo iki šiol turėtą gyvenimu,jaunuolio nebaimina,nes konservatyvu

mas jaunuolio dvasiai yra svetimas.Veržli,ieškanti ir nerimastinga jaunimo ■ 
dvasia yra būtina visuomenes pažangos sąlyga,nes j i,ne sĮtenkindama senuoju gy
rė nlmu, išpopuliarina masėse naujas idėjas ir jas konkretizuoja.Jaunimas yra 
visuomenes nuotaikų ir siekimų veidrodis ir,dalinai,formuotojas".

Deja,ši jaunimo karakteristika netinka mūs jaunimu i, augusiam "laisvoj"sme- 
boninėj Lietuvoj,kur,deja,mus jaunimas,atseit student!ja,buvo "vado"demorall-

- cuojama.kaip ir visa tauta.Studentų visų pakraipų tarpe,neišskiriant "Varpie- 
Šių1’ir "Ateitininkų" ,nestigo išdavlkų-šnipiį, sekusių ir išdavinė juslų draugus- 
?poziclonierius.Didžiuma turėjo atsisakyti teisių į politinį gyvenimą.Mūs stu-

i lentijos tarpe atsirado real-idea lįstų tipas,kurių idealą 
i '?) konkrečiai galima pavadyti ėdžių ideal u.Mus studentam rūpėjo
- zuogreičiau baigti mokslą,kad gavus g e r ą,p elnlngą valstybl-
- i ą vietą,-kuomažiau darbo su aukščiausiu atlyginimu.Tad ar reikia stebėtis, 
s. rad mus studentija bijojo įsišokti - prieš vyriausybę,prieš "vadą",

iors ir Jautė ir matė,kad mus valstybė ir tauta buvo stumiama prarajon.Mūs 
itudentija tapusi apolitinė ir nevisuomeniška nukripo į karjerizmą. 
Jeislngai pastebi"A.K."jaunųjų tarpe,kurie prieš kelis metus ganė tėvo ban- 
ias ir basi bėgiojo gimtojo kaimo laukuose,pasireiškė nenormalus siekimas tur- 
,o,pamėgimas komforto ir prabangos,keistas noras vaidinti "lordus".užmirštant 
savo kilmę ir net sąmoningai stengiantis nutraukti su gimtąja aplinka ryšį",

Tokla^buvo mus studentija Lietuvoj,bet ar tremtis Ją pataisė,įsąmonino.pri
vertė ješkoti tikrų idealų,žadinančių mus studentus "pajudinti ž e - 
a ę" ! arba,anuot mus poeto Ad,Mickevičiaus:

"s i e k t i t e n,k u r a ki šnes lekia, 
j laužti tai,ko prots nepajėgia".
, Bet neužmirškime,kad Mickevičius,būdamas studentu Vilniaus univeraitė,buvo 

.kūręs "p h i 1 a r e t ų",t.y. doros mylėto Jų broliją,siekusią 
-ibsoliutės doros visose srytise,šiandien mes sakytume v i r š-ž m o - 
; i o (ne Nietzschės,bet šv.Augustino) kilniausia prasme idealą.

Kur mūs studentų tarpe philareta i-absoliutės doros mylėtojai?Vel- 
aui mes jų Ješkotume diena su žiburiu! Argi mes nematėme (žiur."Taut.Sarg."Nr. 
_O),kad "Bvlesiečių"steigiamajame Seime TUbingene buvo nutarta,kad Jiems ne
beik nei krikščioniškos,nei bile kokios e t i k o s.Ne ką geriau su Varpiečių 
Ir Ateitininkų e t i k a.Pastarieji,tarytum,oficialiai pripažįsta krikščio- 
ilškają etiką,dvasiškieji jų "vadovai".įkaldami jiems viduramžinės skolastikos 
'.uostatus,ruošia iš Jų partinius krikdemų agitatorius,hypokriziškai Juos moky
dami, kaip pridera pavartoti Katalikų Bažnyčios organizaciją politikos reika- 
.ame,t.y.vyriausybės pagrobimui,būk tai krikščionybės idealo įgyvendinimui,bet 

’’aktinai klerikalų luomo reikalų apgynimui.(Reik,vienok,pripažinti,kad esama 
-eiškinių Ateitininkų tarpe reakcijos prieš klerikalizmą).
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Kaž kodėl prie Ate it Įninku prlskaitoml vien studentai krikdemi- 
lio nuslstatymo?9is pavadinimas tiktų visų pakraipų studentams.Nes Juk nuo mus 
įtudentų visų pakraipų prigulus mus- tautos ateitis.

Mus studentą-. ,deja,neauklXja Jų sielose ne tik aukštųjų doros principų,bet 
.r su politika ne kiek negeriau.Tame pačiam Sviesiečių sei 
.e (žiur.T.S.Nr.10) buvo nutarta nesikišti į politikų,girdi,pavoJinga:"da gali 
okiam VLIK-istui ar Krikdemui užminti ant vuodegos,o kas tada? Ką BALF-as pa
akys,da gali stipendijų atimti".Vadinasi,žiurėk iš kur vėjas pūčiai 0 prieš 
ėjų pust ne nu bandyki

Jeigu taip butų elgusi ir samprotavusi I-oJl karta - Basanavičių,Kudirkų, 
.ai mus tauta Jau butų seniai paskendusi Rusų ir Lenkų Juroj,kurie žiurėjo į 
ius tautų,kaipo in jų etnografinę medžiagų.TeisIngai A.K. pastebi;
19 amž.pabaiga.Keletu šimtmečių miegojusi tauta pradeda busti iš gilaus miege 
>ar silpnu balsu,bet drąsiai,pradeda reikalauti sau teisių.Šis protesto ir rei 
calavimo balsas nebuvo spontaniškas tautos pasisakymas,o grupes šviesuolių dar
bas,dirbamas veik išimtinai mūsų jaunimo - užsidegusių gimnazistų ir studentų, 
-u r le, gyvendami ir mokydamiesi rusiškoje ir lenkiškoje aplinkumoje,ne tik kad 

«ieasimiliavosl,bet tapo tautos žadintojais ir jos protesto reiškėjais".
Tad studentai ir net gimnazistai (ypač Sudaviečlai Mariampolės gimnazijos 

.š kur išėjo Basanavičius ir Kudirka,Jablonskis,Vaičaitis,Gabrys ir d.k.)aukš- 
•o mus tautos idealo (ne ėdžių) vedini drįso pūsti prieš ve jų,nors už tai jiems 
ir grėsė kalėjlmas,tremtis,bet jie sužadino mus tautų,neleido jai nutautleti.* 
; i e p a j u d i n o ž e m ę,j i e 1 a u ž ėįk o protas nepaje 
j ė... na ir pralaužė mus tautai šviesesnę ateitį-neprigulmybę,apie kurią kiti 
te i svajoti nedrįso.Bet II-oji,smetoninė karta,jų begėdiškai prarado.

Taip,II-oji mus "elito"karta sudariusi kadrus smetonines Lietuvos,nustojo 
-ukštų idealų,paskendo karjerizm e.Mus tariamajam elltui(?) 
abai abejingos vertės terūpėjo šiltos vietos ir v a 1 s “t y b i n ė s ė d- 

; i_e_ s.Berods,šios rūšies "elitas",arba kaip tuomet jis buvo vadinamas "inte- 
igentais" jau ekzistavo V,Kudirkos laikais.Mus "inteligentai"ješkojo tada "ėd 
-ių",ar šiltų vietų Maskol1Joj,nerasdami Jų Lietuvoj,juos ne be pagrindo V.Ku- 
irka vadina "Tev.varpuos"- žirgais š ė r ū n a i s.Tie "žirgai šėrūnai’f 
.rižę po Rusų revoliucijos Lietuvon užkrėtė karjerizmu ir mus naminį "elitą", 
(terpę jiem ėdžių ideologiją.

Tad ar gi mes turime sx ‘bėtlsjkad kilus audrai,II-oJi karta mus tariamojo 
elito"Išbėgo paskui "vadų ,užuot anot Kudirkos (Maniemsiems)

"Jeigu audra (štikus verstų stulpą vieną 
Iš tų,kuria rllaiko jųsų namo sieną,

’ - —. , Namas negrius - iš baimės jus neišlakstykit,
Tik vieton ano stulpo tąją pačių dieną

Tuoj kitų statykit!
• • • • v I

Lietuva mano! priešui ant tavęs įnirtus
< ■ Privalai hydra tapti ta,kuriai nukirtus

Galvą,tuoj kelios galvos vieton jos išdygsta..
Išliksi,tik į hydrą gyvumo pavirtus, 

Nors priešius nestygsta!"
Mus laimei vietoj išbėgusio paskui "vadą"smetoninio elito',,pasilikusi mūs 

auta vieniša be vadų,elgiasi taip,kaip Kudirka jai liepė ejLgtis: Ji h y d- 
' a tapo! Štai ką skaitome kovojančios Lietuvos spaudoj "u ž Tėvų ž e- 
i e"prasiveržusloj pro gelažinę uždangą:"Mus tariamasis "elitas",užuot likęs 
evynej vadovauti žūtbūtinai kovai už tautos gyvybę ir laisvę.,pabėgo,pas Įtrauk 
ė užuovėjo n.Mus kovotojų sąstatas toks pat,kaip prieš 40-50 metų.Tik 

. a i m o žmogus surado savyje drųso s,priemonių ir bu- 
4 vesti kovai už savo tėvynės laisvę.Šioje kovoje dalyvaujančios Inteligenti- 
os procentas arti noliaus.Po 20 metų laivo gyvenimo musų kaimas turėjo teisės 
auktl iš inteligentijos ne tik paramos kovoje,bet’ ir gaus i ų,g erai 
laruoštųvadų".
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Apgailestaujama kad nabuvo pasipriešinta 19^ m. ir su^širdgela pastebimai 
viskas pagal tiksliausius .sąrašus -j S- inklai ir žmonės buvo 

o r d u o t i b o 1 š e v i k a rn,kada didvyriška Suomiu tauta ir jos vado- 
ybė kitą pavyzdį mums ,yodš<»»<> >3—52.

Labar tautą'šią titanišką kovą, veda vienų viena be vadų*Buvo manyta,kad 
lu'jos pranašai-dai'niai kels,žadins mus tautos sielą,bet jie pasirodė tik meno 
“•ostitutes.Dainuokite’.netrukus uždainuos Jums vejas kartuvėse...

VIeI išbėgusieji "vadai"ir irvadukai"laukia,kada Lietuvoj vėl bus mokamos 
L30.B..N u e to ;kite‘vilties,priesaikos laužytojai 
tauta u 'j i,1, o k ė s k i e k v i e n a m,k ą jis y r a p e 1 n ę sį-
Mus užsieniškam "elitui"pilnai pritaikomi V.Kudirkos pranašiški žodžiai 

/.į L 1 e t u v o s n v i e s u 0 1 i a m s" :
"J u s,k a i; p niekšai pabėgo t,mus vienus palikę!
”0 Jus?,.. Kas žin,ar matot mus pasišventimą!

5 ’ Teisingai A .K. pastebi:"Skaitlinga tautos dalis atsidūrė už savo krašto sie- 
' : u ir tapo "išvietintais asmenimis",turinčiais lagaminėlį,numeruotą kortelę ir 
4?,P.rbet ne žmogaus' teises.Tremtinių, visuomenė,o ypač jaunimas,atsistojo prieš 

unkų bandymą.Ar Jį s išlaikys tą egzaminą?" ' >
i:... laikas Jaunimui pervertinti turėtus ir turimus idealus ir paklausti, 

lėk jie verti idealų vardo Jaunimui daug ką galima atleisti,tik ne trypčioji- 
ą vietoje-".

Talpumus student} iją, jaunimą laukia sunktis gyvenimo kvotimai.Nuo to kaip mtis 
tįsimasis e 1 i t ’a š,mus IlI-bji. karta išspręs gyvenimo klausimus,prigulus 

j. u t i ar n.e b» u t 1 L. i; e t. u. v ai.
IŠ II-osios kartos,smetoninio 41 elito" ,mes nieko negalime laukti,tai yra mo- 

alial bankrotai.Tr-cmtis'jų na.pntaise,bet dar daugitu juos palaužė.
Tremtinių spaudoj nepasigirdoįnei vieno atgailos balso,pripažįstančio mus 

31ito"-klaidas ir muodemes,pražudžiusias tėvynę.
Ko miis tauta laukį,a iš III-Čios kartos,mes 'nasakysluo sekančiam R-ry.Red.).
• n.. <■ r «■******

■ ■ , •_ i .. • .
'KODĖL ■ LIETUVOS' SOCIAL-DEMOKRATA1?®‘NEREAGUOJA PRIES LOZORAITIJADĄ?

!
Lietuvių Soc.ialUDemokratų Seime įvykusiame tremtyje Rugsėjo men.,kur daly

davo 70 asmenų tar^p kitko buvo nutarta:"netoleruoti lietuvių tremtinių bend- 
. z"

■uomenės politinio gyvenimo negerovių ir kad žiionės,.susikompromitavę kaip as- 
enys ir pasireiškę kaip demokratijos priešai,tremtiniu bendruomeneJe užimtų 
•ądovaujančias ir reprezentacines vieptas".

Gerai! Bet kod?ėl nepasisakyta visiem Lietuviam tremtyje aktualiu 1 o z o - 
r a i t i j a d o s klausimu.Argi Lozoraitis,randamasis kokiu tai Smetonos 
?pedinystės( ?)aktu,nepasiskelbė "prezidentu" ,ar tuomi JJ 3 "nepasireiškė demo
kratijos priešu e sąs1”? i

"> Ar jis turi tsiisę,kaipo susikompromitavęs smetenbernis ir lenkbernls pre- 
.’pnduoti į vadovaujančią mus tautoj vietą? JTodėl Socialdemokrate. 
:kl šiol nopasmeirke Lozoraičio . avantiūros?

Maža to,ši parrtija išlaikiusi iki šiol tiesią liniją,atsisakiusi eiti į 
metoninę koaliciją drauge su Krikiemais ir Liaudir.inkais,nusiuntė- vienok VLIK 
n savo delegatą i K. Kas nežino kfd VLĮK-o telkiasi subankrUtijusios Tovtininlj 
ų-,Krikdemų ir Liaudininkų Partijas rcmuslos Smetonos dlktaturą?Tad ar pąke- 

_.i,ul LSDP su taip moraliais muš t lutos bankrotais žudžiusiais Lietuvą? Juoba, 
:ąd VLIK-as,pripažinęs Lozoraičio prezidentūrą,tapo KovojančLos Lietuvos pas- 
’.erktas,lr deda pastangas su lozoraitininkais atkurti fašistinę Lietuvą su Lo
zoraičio diktatūra.Kaip tat sutaikinti su viršmineta rezoliucija?

7



MUS KORESPONDENCIJOS.

? a r y ž 1 « b .Pas mus viskas po senove i.Gyvenam šįmet, kaip gyvenom pernai. 
Zis laukiam geresniu lalkų.Mus Lietuviui? kolonija valdo tie patys viešpačiai. 
£o Bačkys nesugeba,tai sugeba pulk.Lanskoronskis,ko jis nesugeba tai sugeba 
la kitas pulkininkas ir profesorius.

Tik labai gaila,kad nei vienas pulkininkas,ne i pats Bačkys nesugebėjo pa- 
ekti 1 Wagram salę mitingan suorganizuotan buv.senatoriaus Gautherot Soviebj 
avergtom tautom ginti. Na jei Bačkio kinkas drėbėjo,kad negautų guzų nuo Pa

ryžiaus komunistų tai mes suprantame,bet kad ir abiejų mtis pulko vadų kinkos 
irebėjo.tai jau visa Paryžiaus Lietuvių kolonija stebisi.

Svietas sako:11 koki jie pulkininkai, kad jie bijo gauti į kail į. žiūrėkit 
J.Raila,t ai bent vyras,nors ne pulkininkas ir net ne leitenantas,o vis tik 
prašliaužė 1 Wagram salę pro komunistų baražą.nė gražuole-komunistė jo nesu
viliojo,norėdama Ji nutempti į gretimą- c a f ė,(Jis taip pats giriasi,šuva 
lino ar tai tiesa!)

Gaila tiktai,kad S.Raila neužlipo estradon po prof.Matorč gynusio visas 
Baltijos valstybes,idant priminusi specifines Lietuvos skriaudas.

G. Mat o re .kaipo praf^jnas mokyto javęs dLietuvo j, kilniai pasielgė gyndamas 
Baltijos valstybių teises., bet kode! patys L lėtu via i, La t via i ir Betai negynė 
javo teisių?

Daug kas iš žymių Prancūzų politikų prisimena dar D-ro Gabrio plačią ir 
;alingą akciją pavergtųjų tautų užstojimul Paryžiuje prieš I-ajį pasaulin! 
carą,kur jisai su prof.Painlevd,vėliau Parlamento pirmininku ir ministeriu ££ 
jirmininku ir su Sorbonos prof.Seignobos'u buvo sušaukęs du pavergtųjų tautų 
congresus ir Įkūręs Pavergtųjų tautų Sąjungą,kuri suvaiderio labai didelį vai
dmenį per I pas.karą ir per taikos derybas Paryžiuj ir pad! j Jo daug Europos 
.'autų atvaduoti jų skaičiuje ir Lietuvą.

Kodėl dabar Lietuvių tarpe Paryžiuje neatsiranda antrojo Gabrio? Kadaise 
lietuvis vadovavo pavergtųjų tautų atvadavimo visoj Europoj sąjūdžiui,© dabar 
teatsirado Paryžiuje nei v leno Lie tuvio, dr Įsus io vielai apginti Lietuv 
?os teises?

Ar taip elgdamiesi,mes atkursime Lietuvą?
i. o m a.Siuskite mums daugiau ekz,"Taut.Sargybos" ."Lozorai J inė vyresnybė" la- 
'ai draudžia mus liaudžiai skaityti opozicijos "organą",bet ką-gi mes skaity- 
im,kad Lozoraičio "Balsas" nutilo nustojęs eiti.Eina Čia g,indai,kad Lozorai- 
is,dabar labai užimtas Lenkų "The Intermarium Bullitėn’o 

■edagavimu,nepajėgia išleisti savo "Balsą" , juoba kad jį čia daug kas bolkota- 
o,kai sužinojo kad Lozoraitis niekeno neatsiklausęs pasiskelbė "Prezidentu", 
-Įsai kaip Smetona. >

Daug kas čia pasmerkė Lozoraitį už "prezidentavimą" ir daug kas jį pajuo- 
’.ia:"ant ko gi,sako jie,jis prezidentaus ir kas Jo klausys,Jis neturi nei « 
andarų.nei apričnikų,kalp Smetona.Tas tai buvo bent "prezidentas",jei tik 
as kiek puse žodžio prie š,tai tuojaus į kalėjimą ar į Varnius,© paskuj 
Skuodą! 0 Lozoraitis neturi nei kalėjimų nei stovyklų su elimenų skaldymu.
Vienok,aš apsirikau sakydamas,kad nieks jo neklauso*Jo kltiuso Jo Ex-Celėi>* 

:ija Girdvainis,mus pasiuntinys prie Vatikano.AukŠČiausiu "prezidento" įsaky
mu Lozoraitis paskyrė savo sūnelį sekretorium Girdvainio "pe i iuntlnybė j" .Sako 
i pasiuntinybė yr užlaikoma jei ne atšaldytais,tai balfinlais do- 
eriais.O kam-gl šiandien nėra mielas doleris? Nesvarbu koks.atšaldytas,ar 
alfinis.Pinigai neturi kvapo!

■ U r 1. ch'a s.Pas mus yra nemažas studentų skaičius, daug lauš lai studijuoja 
oliteknikum’e.Daug kam grasino atimti BALF-o stipend!ją,bet paskuj susimylė- 
o,dar vienam senestrui pratęsė,bet kas paskuj bus,nieks nežino.

BALF-o įgaliotinis p.G.daug kam pagrasino,kam Jie skundėsi Dr,Gabriui,Juk 
ai esąs opozicionierius,nepripažistas naujo "prezidento" ir Jo vyresnybės... 
et vis tik p.G.prlbijo Dr.Gabrio,ką gali.žinoti jeigu vietoji Lozoraičio,kitą 
art gal but- tikru prezidentu,visos Lietuvos išrinktas Dr.Gabrys,kas tada?...
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Buvo tfad1c įnis Lietuvių sustrinkimas,kuris Įvyksta kas pirmas menesio 
sekmadieniu .Prof .Ere t’ as "beveik dvi. valandi įrodinėjo studentam, kad USA jėga 
doler.ls - dideli jėga ir SSSR jėga -žmonių mase -dideli jėga.Ir dar ant žemė
lapio pai odė kur USA ir kur SSSR.Labai protingas žmogus tas prof .Eret‘as,Bet 
apie trentinių padėtį ir tarptautine-j arenoj ne puses žodžio neužsiminė.

Norim.?, steigti, Lietuvių. S ą jung ą,nes reikia ką nors steigti. 
Statuto 1 emisiją sudaro Jučas,Skirgaila ,Garbačauskas.

Ola buvo, atvažiavusi ponia "prezidentiene"-Lozoraitiene agituoti už savo 
vyrą.Ji sukvietusi studentus ir drožė jiem prakaltą stipriu lenkišku akcentu, 
painiodama lenkiškus žodžius.Tarp kit ko ji sakė:"tik jus neklausykite to Gab 

’ riOjtai y,ra toks,toks... baisus,bjaurus žmogus,-jis nenori pripažinti Jo,Jo 
Ex-ūelent;i jos pono Lozoraičio prezidentu.,• Jis pats turbut nori but... bet 
jus jo nurinkite... tai yra... kaip čia... bjaurybe,lindo kur ten kalnuose... 
Mano vyrus tai bent... prezidentasi Gabrys meluoja,kai jis sako kad 
Stasiukas suklastavo Kybartų aktą!.. Kam-gi^Stasiuku! klastavot (sic!),kad 
jam tikriasis prezidentą s,Smetonęle,paliko tikrą plenlpo-

...t e n c i j ą (autentiškai) pasiskelbti prezidentu,kada Stasiuke norės...Kaip 
. dabar,teis bjaurybe Gabrys,drįsta užginčyti mus mielo ir brangaus Smetoneles 
plenipo'tencl ją", • , ::::

•Šita, ponios "prezidentienės"agitacinė kalba labai patiko mus studentams,ne 
Jos turinys,bet pats f a k t a s,kad ji į juos atkreipi savo "Ex-Celentišką" 
dėmesį,,pirm būdavo,ji-atvykus ZUrichan nekreipdavo jokio dėmesio į studentus, 
o dabar tokia meilutę! tokia gerutė!

Stebuklas! Kaip tai išaiškinti?!
T'ųrbut bijo,kad studentai nepereitų in opoziciją.Šita "prezidentienės"agi

tacine prakalba sukėlė studentų tarpa didelio susidomėjimo Dr.Gabrio asmenybe 
Davg kas norėtų su juom susipažinti.
33 r n a s.Šveicarijos sostinėj nestinga Lietuvių tremtinių,kaip, ir visur 
Kitur.Be tremtinių esama čia ir aukštųjų Lietuvos ponų,jų tarpe ir Jo Ex-Ce- 
i.encija Turauskas, buvęs mus pas iuntinys.Kaž-kodėl Jo Ex-Ce lend ja pasidarė 
laba r labai išdidus: skambini, prašai, smogus, a udiencijo s.Atsako kie
tai: "neturiu laiko!" Skambini vėl po kalių dienų.Atsako:"turiu svečių,negaliu 
priimti" .Rašai jam laišką,vieną,kitą,trečią - neatsako!

;Kaipo būvąs Lietuvos pareigūnas.mitęs mus tautiečių prakaitu (ir turbut po 
liai dienai mintąs),argi neturėtų daugiau susirtrolnti mus nelaimingų tautie
čių- tremtinių likimu ir reikalui esant jiems padėti... bent žodžiu,patarimu.

Jo Ex-Celencljos žmpna irgi nepasižymi ypatingu tremtinių atjautimu.
Jeigu Jo Ex-Celenc'ija turi priimti kokį nors aukštesnės markės tremtinį, 

tąi ponia vaisydama jį skysta arbatėlė skundžiasi:"žinai,Tamsta,tie tremti
niai mums įkyri iki gyvo.kaulo,jiems vis duok ir duok,vaišyk ir vaišyk!.. Ta- 
rytum aš bučiau v a o h e noire (autentiškai).(Reik žinot,kad Jos Ex- 
Jelencijienė yra Paryžietė,gymusi Paryžiuj.) Dėlto tremtinių tarpe įprasta ją 
,labar vadytl "vache noire"-juodoji karvė,nes ji taip pati save pavadino.

Bet ką čia jum pletkus pasakot i.Kalbėkim velyk apie politiką.Neseniai buvo 
Šia atvykęs "prezidentas" Lozoraitis,jis buvo sukvietęs savo šalininkus kon- 
ferencijon,be dviejų D-rų Saulio ir Geručio,karštų jo šalininkų,(jiem jau yra 
'prezidento"pažadėtos aukštos vietos),buvo atvykę iš Švedijos du delegatu.

Kadangi VLIK-,as po spaudimu demokratinių sluogsnių tik s a. 1 y g i n a i 
pripažino Lozoraičio "prezidentūrą" tremtyje, t.y. jeigu bus reikalo,o grįžus 
□ietuvon p r e z i d e n t ii pasiskalbsiąs pats Krupavičius,tai "preziden
tas "Lozorait'is,supykęs nutarė,nepaisydamas Vilko įkurti savo "vyresnybę" ,dėl
to ir sušaukė čia,Berne,konferenciją savo šalininkų,idant paskirsčius jiems 
javo ministrų portfelius.Bet portfelių "prezidentas"turi daugiau negu minis
trų vietų... jei kas nori gauti portfelį,gal kreiptis į "prezidentą"....

Budinga,kad šioj konferencijoj nedalyvavo Jo Ex-Celencija Turauskas,vienas 
Karščiausių "prezidento"šalininkų.Jia buvo išsiųstas "prezidento" ješkoti sos
tinės, kur galėtų prisiglausti "lozoraitinė vyresnybė"
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o Ex-Gelencija su ponia buvo nuvykę naujuoju savo automobiliu Paryžiun tei
sutis,ar priimtu "ant kainpo"lozoraitAnę-vyresnybą,PaaiškėJus,kad nėra vietos 
aryžiuje kokiai nors dlktdtorinei neofas is tinsi vyresnybei, Jo Ex-Celenciją ...

' upyškėjo Ispanijon pas Franko.Oia lozoraitinė vyresnybe galėsianti įsikirti, 
et Ispanai, reikalauja mažiausiai 10 milijonų pezetų kaucijos,idant ložoraiti 
inkai galėtų įrodyti,kad jie gali išlaikyti savo vyresnybę.

Iš kur gi "prezidentas"paims tokią pinigų sumą? Sako proše-panų vyriausybė 
ondone žada šią sumą suteikti mus "prezidentui"su sąlygą,kad jis ir Jo vyrės 
ybė formaliai pasižadėtų prijungti Lietuvą 
rie Lenkų "intermariu m’o",t.y."Polščios od morža do morža’J 

Migiai Lenkai įkainavo Lietuvą). •
Lozoraitininkai susirinkę Berne jau pasiskyrstė pareigom:Sauliui teko kol 

:as menkutis propogandos "portfeliukąs",jam "prezidento"įsakyta "b,e t k o- 
i a • k a Ina su t r i u š k i n ti o p -o z i c ij ą".Kaip žinome jis 

3u pradėjo akciją,apšmeižė tremtinių spaudoj vieną žymiausių opozlcijonleriųt 
švądinąs jį "bolševikų bendradarbiu".Lengvas yra šmeižiko darbas! Bet reiks 
.z tai atsakyti... *

Turauskui,sako,esąs "prezidento" paskirtas Uzs.Re ik.ministro portfelis.Tai 
■ - abar visiem paaiškėjo,kodėl jis ir jo ponia taip išdido,nenor nei prisilelst 
tremtinių. Jo. Ex-Celenci Jai sekasi,nepaisant visiem kitiem sunkių laikų,jam 

iena automobilio neužtenka,reik dviejų,trijų.Jis sako neseniai įsigyjęs Bern 
3 puikius namus už ketvirtį milijono Sv.frankų.Tai bent biznierius! Jam ne- 
aikia verstis pavyzdingu vištų ukiu,kaip tam vargšui Sauliui 
ugane,pratusiam labai plačiai gyventi,kada jisai sėdėjo prie smetoninio iždo.

Jis galėtų pasimokyti' iš savo jaunesnio kolegos bizniavoti,bet jaunesnysis 
o kolega neprileidžia savo buvusio chef’o prie versmių iš kur jis semia sau 
r savo "žuvytei"visas žemes gerybes.-

Iš čia pavydas ir kerštas! Jurgis atėmė iš Eduardo visus Lietuvos antspau- 
us su.vyčiais ir be vyčių ir net nulupo pasiuntinybės lentą su vytim nuo 
duardo buto durų. ' L ■.> ,

Tai tokios tokiąlės pas mus Berne! - '
D-ro Geručio Bibliografinis archyvas Berne 
'įliA i d ų"6-tam N-ry yra paskelbta:"ŠvelcarlJoJe ,Berne yra leldžįamasf?) 

, i e t u v i ų Bibliografinis archyvą s,kurio vedėjas 
ra Dr.A .Gerutis.-G lobojamasf?) D-ro J.Saulio".

Kad koks tai bibliografinis archyvas ekzistuoja Berne,tai mes sužinojome ii 
olemikos prof.V.Biržiškos su Dr.Geručiu "Tėviškės Garse",iš tos polemikos me. 
rgi sužinojome, kad tai archyvas yra privati D-ro Geručio nuosavybė 
et mums neaišku,kodėl jis yra globojamas Dr*J.Saulio.Kodėl privatei nuosavy- 
el yra reikalinga abe jinga *D-ro J.Saulio globa? Kas žin ar pačiam D 
auliul nereikėtų uždėti visuomenes.globą už labai platų ir prabangų "lordo", 
yvenimą neturint tam lėšų... Visiems yra žinomos skylės Jo pa 
arytos... neatsiskaltymal... Už ką savo laiku reikės jam atsakyti.

Kad D-ro Geručio archyvas yra privati Jo nuosavybė,tai mes žinome 
r iš to,kad daug kas kreipėsi in Jį,prašydami paskolinti trumpam laikui vier 
.itą leidinį, į ką buvo atsakyta neigiama i.žinoma,Dr.Gerutis turi te.' 
ą skolint i, k am jis nori savo archyvo medžiagą.Bet nepr: 
era tada privatu įstaigą vadyti visuomenės viešaj 
staiga ir reikalauti visuomenės paramos*

Mums nesuprantama taip pat kaip "Lietuvių Bibliografinis archyvas"gali bu 
e i d'ž lamas! Gal but Dr.Gerutis bus pasiskelbęs savo archyvo in 

entarą,ar katalogą,kas biitų privaloma, jeigu j o archyvas būtų vieša visuo 
enės įstaiga,bet nei vieno nei kito mes iki šiol nemateme.
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SUDAVIEBHJ SAMBŪRIO TREMTYJE PROTESTAS PRIEŠ B-ro GABRIO 
APŠMEIŽIA "MUSU KELY” IR '’ŽIBURIUOSE''.
Tremtyje leidžiamoje spaudoJet'jMusų Kely”ir ”Ziburiuose”pasirodš stralps* 

flai su inicialais J.S.,šmeižiantieJį visai Lietuvai žinomą veikėją Sudavietį 
• D-rą Gabrį. ■ ;£-. --.y ‘

Kas šiandien įtikus,kad"Dr.Gabrys ir bolševikai vienas kitam ištiesę rankas 
.r vienas kitą palaikydami,bendromis jėgomis eina Lietuvos griauti ir kliudyti 
os atstatymo darbą”,kaip kad drįsta teigti viršnurodytuos laikraščiuos asmuo 

. asislepęspo inicialais J.š. Tai yra ne tik grynas melas.
’> e t 1 r bjaurus šmeižtas! Kodšl jis nedrįso pasirašyti po 
.iuom melu ir šmeižtu? Kaip minėtą laikraščių redaktorial-leidejai nesidrovėjo 
talpinti savo skiltyse a n o n y m 1 šmeižtą? Ar tai suderinama su elementa
riais doroves ir ypač žurnalistines etikos dosniais?

* Mes protestuojame Sudaviočių ir visų dorų Lietuvių vardu prieš D-ro Gabrio 
apšmeižimą ir reikalaujame šio šmeižto atšaukimo,talpinant minetuos laikraš
čiuos šį mūsų protestą.

a Kai "M.K."ir "Z"redaktoriai leidėjai - D.Penikas bei J.Vltšnas,atsakingi ės 
drauge su anonymių šmeižiku,dar nebuvo girną,ar dar vištas,ar kiaules gank,Dp. 
Gabrys jau dirbo mūs Tautos žadinimo,. JLr atvadavimo darbą.Kadangi Jiedu,matopai, 
nepažįsta paskutinių 50-ties metų mus tautos istorijos,kurioj Dr.Gabrys vaide
lio vieną žymiausių vaidmenų,tai mes Jiems priminsime bent svarbiausius D-ro 
Gabrio nuopelnus mus tautai.

Jis dar gimnazistu būdamas - MariampolšJ- kovoja už mus spaudos atgavimą,už 
ką buvo suimtas ir^ištremtas.Vėliau,studentu bedamas jis bendradarbiauja su 
D-rais Basanavičium ir Kudirka,kurio visus raštus jis vėliau surenka ir išlei
džia puikioj,liukzuslnej,iliustruotoj laidoj.Jis drauge su Dr.Basanavičium su
šaukia 1905 m. Vilniuje Didįjį Seimą ir paskuj vykdo jo ir Valstiečių Sąjungos 
jo Įkurtos nutarimus,kuom sukelia visoj Lietuvoj revoliuciją.Priverstas emig
ruoti, Jis Įkuria Paryžiuje prieš I-ajį pasaulini karą Lietuvių In
formacijų biurą ir su garsiais prancūzų politikais ir mokslo vy» 
rais prof.Painlevė ir prof.Seignobps’ū įkuria Pavergtųjų Tautų 
Gajungą ir gina pavergtosios Lietuvos teises.

Kilus I-am pas.karui Dr.Gabrys vyksta Amerikon.Sušaukia ten 1914- m. Rugsėjo 
14-17 dd. Lietuvių Seimą ChicagoJ,Įkuria Amerikos Lietuvių Tarybą ir Tautos 
fondą.Šios dvi organizacijos Dr.Gabrio įkurtos,su Juom bendradarbiaudamos per 
visą karą,daug prisidėjo prie Lietuvos atvadavimo.Gržąs Europon 1915 m. Dr. Ga
brys perkelia visą savo ęolitiną ir tarptautiną veiklą iš Paryžiaus Sveicari- 
on,Lozanon,kur jis leidžia per visą karą Liet.Inf.b.organą 'Pro L i t u a- 

1 i a”trim kalbom Prane.Anglų ir Vokiečių Lietuvos teisių apgynimui ir 4,Anna- 
« les des Nationalites”visų pavergtųjų tautų teisių apgynimui.1916 m. Birželio 

'7-30 d. Dr.Gabrys organizuoja ir sušaukia Lozanoje Pavergtųjų Tautų Kongresą, 
zur buvo paskelbta pirma kart Lietuvos neprigulmy-

• j e vien kart su Suomi jos,Lenkijos,Čekijos,Jugoslav!jos ir kitų, tautų nepri- 
;ulmybš akyvaizdoj delegatų 25 tautų Ir viso pasaulio spaudos korespondentų.

Budinga,toj konferencijoj dalyvavo Dr.Gabrio iškviesti iš Lietuvos Smetona 
iu Jurgiu Šauliu,pirmasis dalyvavo po slapyvardžiu Jonas Šurgautas,bet nei vie- 
>s,nei kits nenorėjo skaityti Lietuvos neprigulmybšs deklaracijos Dr.Gabrio su
redaguotos - ją perskaitė Amerikietis Dr.Bartuška artimas D-ro Gabrio bendra- 
.apbis Šveicarijoj.

D-ro Gabrio iniciatyva ir pastangomis Berlyne per Ausvertiges 
1 m t tapo gautas leidimas sušaukti Vilniuje 1917 m. Rugsėjo men.Lietuvių Kon 
’erenciją ir įkūrti T a r y b ą,kurios pirmininku turšjo būti Dr.Basanavičius, 
'9t per Intrigas jo vieton įsiskverbk Smetona,savo klastom ir sukčiavimu sutep
ąs ir užnuodyjąs visą Lietuvos kūrimosi periodą.

Dr.Gabrys,gerai pažindamas Smetoną,trim! atvejais 1919,1926 ir 1929 m. įspe- 
o mus tautą,kad Jei jis valdys L i e t u v ą,t a i Ją s u g » 
-a žiną Maskolių Junga n.Deja,Dr.G.neapsiriko.

11



n us tauta,pasilikusi kurčia šiem Įspėjimam,gėdingai atkrito žiauraus priešo 
ta . Prgijon,vaitoja dabar žiauriame junge,jai gresia didžiausias pavojus visiško 
ji ; o£ sunaikinimo. i . j . ' . . • ’

■~-sI>ą^ar,kada tremtyje vėl atsiranda mūs tautos piktadėJų,kurie Žudė mus tautą 
. raugei eu'’Smetona, jie drįsta kėsintis.tęsdami Smetoninę tradiciją,vėl supančio- 

-- i 'mūs' tautą jų naujojo "vado"Lo'zoraibio klastų tinkle,-D-ras Gabrys vėl pakė- 
ė savo balsą,kad įspėjus mus .tautiečius tiek tremtyje,tiek Kovojančioj Lietu-

- o j-,- kad jeigu Lozoraitis su VLIK-u,ar be VLIK-o p a g - 
obtų Lietuvos vai dJtl ą į savo ranka s,t ai j is( 
a v o 1 a 1 k u,1938 m.,jau pagaminęs Lietuvai d r a u- 
o s u B e c k’u gėdingą Lenkų ultim at u m ą,k alpo 
nter m'a ristas,Liublino unijos šalininkas 
n k o r p o r u o "t ų Lietuvą Polščon.

Kovojanti Lietuva,nedvejodama pasmerkė Lozoraitį su VLIK-u.Tremtyje visi dė^ 
□kratai irgi juos pasmerkė ir atsisakė'pripažinti.Tačiau smetoniniai nuodai, 
aip liudyja J.šmeižtai "Musų Kely"ir "žiburiuose"dar neišgaravo iŠ mus iš- 
ivių tarpo.Jiem nesvarbu,kokia bus Lietuva smetoninė ar lozoraitinė,bile būtų 
ienučio,nesant Smetonos,jiem Lietuva buvo ir liko melžiama karvė.

D-ro Gabrio pasmerkimą Lozoraičio av&ptiuros ir jo pastangų atkurti smetoni- 
ę,fašistinę Lietuvą,tikslu Ją inkorporuoti paskui Polščon,argi galima pavady- 
1 "kliudymu ir griovimu Lietuvos atstatymo darbo"ir jį lyginti su bolševikais 
riešingai,reikėtų stebėtis,Jei Dr.Gabrys,žinodamas Lozoraičio klastas ir Jo 

.uošlamus mūs tautai žabangus,neįspėtų jos. ,
Kas drįstų dabar užginčyti D-rui Basanavičiui,ar D-rui Kudirkai,Jei jie gy- 

i būtų Tautino tai yra Tautos Tėvo ir globėjo var- 
ą? Argi D-ras Gabrys,mus tautos veteranas,stovįs jos sargyboj 50 metų,žadinęs 
r gynęs mus tautą drauge su D-als Basanavičium ir Kudirka ir dirbąs jai visą 
avo amžių neužsipelnė Tautino vardą?

Kiekviena civilizuota tąuta didžiuotųsi tokiu tautiečiu,kaip Dr.Gabrys ir 
lėks nedrįstų jį šmeižti (ypač anonymiai).Neužmirškime kad Dr.Gabrys yra ne- 

. aniai.parašęs didelį mokslišką veikalą prancūzų kalba.9is veikalas,turįs dide* 
£. į pasisekimą,daro didelę garbę mus nuvargintai tautai.

Sudaviečių sambūris tremtyje.
~ ■ (seka parašai)

3d.Pastaba.Dėl suprantamų priežasčių,mes pavardžių neskelbiame.

Išnagrinėjęs J.S. (jo tikra pavardė ir vardas yra žinomi)bylą nusprendė: 
; 1.-Kadangi J.S.stengėsi ištyrti mus-pogrinžio veiklą tremtyje;2.-Kadangi,ne 
asisekus jam nieko tikro sužinoti,jis paskelbė "Musų Kely"ir "Žiburiuose"Jo 
ras Įmanytas, melaginga e žinias. apšmeJlždamas ir įžeisdamas vieną žymų mus tau- 
33 patriotą,jį lygindamas Su bolševikais;3.-Kadangi sios žinios nors ir mela- 

' ingos paskelbtos viešumoj gali pakenkti pogrindinei veiklai Lietuvos ir kitų 
altijos valstybių atvadavimo;4.-Kadangi J.Š.ir minėtų laikraščių redaktoriai- 
aide jai D.Penlkas ir JiVitenas skelbė.tas žinias tikslu pakenkti opozicijos 
eiklai prieš Lozoraičio pastangas tęsti toliau smetoninę diktatūrą 
r tuom jie visi trįs nusižengė netik dorovės,bet ir kovojančios Lietuvos nuo- 
tatams:apginti tauta nuo šnipų ir išdavikų,NUSPRENDĖ i J.s.,Šnipui ir išdavikui 
kirsti 50 rykščių,D.Penikui ir J.Vitenui - po 25 rykštes.atimti iš visų trijų 

a u t-garbę ir įrašant juos juodojon tautos knygon.(Si bausmė bus 
vykdyta grižus'Lietuvon,užsieny mes nenorime žeminti gerą Lietuvių vardą).

Visa medžiaga šios bylos yra perduota TAUTOS T .E I S M U I,Kovojan- 
. los Lietuvos įkurtam nubaudimui tautos’išdavikų.

sd.- Kas turi žinių apie J.S.malversacijas,jam esant Užs.Reik.Min.administra
tes direktorium ir jo klastas esant Berlyne ir ypač Varšavoj,tesiunčia jas 

, us redakcijon,Jos bus persiųstos Tautos teismu i,užveduslam bylą 
rleš J.S.už išeikvojimus ir jo klastas prieš Lietuvą Varšavoj. I
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S P A U D O. S APŽVALGA. ; ’
Tikrąjį VLIK-o vaidą jau pradeda paginti 
Amerikiečiai. '
VLIK’o viešpačiai,iŠsiuntąAmerikon fcodolskį bu Skipičiu kalėdoti,nuolatine 

jitacija per spaudą palaiko Amerikiečių ūpą,stengdamies1 įrodyti savo demo
ną tis kurną, kas Jiem nelabai vyksta,nes Amerikiečiai Jau pradeda atskirti gru- 
.13 nuo pelų. ‘

K e 1 e i.v i s Nr,’41. Spalių 8 d. 19^7 m*.atsakydamas Birženfcl Jo laičkan
3 Prancijos.kur Jis giria VLIK-o abejotiną demokratiškumą teisingai pažymi;

"Ar lietuvių pabėgėlių tarpe yra buvusios diktatūros šalininkų? Ar jų tarpe 
ra žmonių,kurie siekia busimoj Lietuvoj savos diktatūros? Į tuos klausimus ats
akymas yra aiškus TAIP. K.Blržėno (VLIK-o agitatorius.Red.)verkšlenimai,kad 
.P. yra vargšai ir todėl apie juos nereikia nieko blogo sakyti yra geros šir
ies atsidūsėjimai,kurie nė vienam D.P. nieko nepagelbės^bet padės buvusiems 
metonos diktatūros agentams lengviau prisidengti "tikrų lietuvių"plunksnomis.

t ^Kvietimas "visų lietuvių" 1 kovą "už demokratišką Lietuvą" yra naivus tuš- , 
r iažodžiavimas.Jei kas netiki 1 demokratišką tvarką ir Ją paneigia,tai kaip

is gali "kurti" tą tvarką? Jei toks demokratijos priešas dėsis į"bendrą dar- 
ą",tai jis ir tame bendrame darbe stengsis kišti savo vadistines idė- 
as,stengeis padengti savo sėbrų praeities Šunybes ir,bendrai,jis dirbs ne dėl 
.emokratijos,bet prieš-ją.

«Jei .buvusieji diktatūros šalininkai atvirto 1 demokratiją,kaip K.Blržėnas' 
ano,tai kodėl jie patys to nepasako ir kodėl leidžia Blržėnams už save kalbė- 
i? . Kodėl tie atsivertėliai nepaleidžia saVo organizacijų,kurios kuršei ir gy- 
avo "vado principu"? Ir kas butų bloga j Jei atBlVertusleJi 1 demokratiją žmo- 
:ės paskirtų per ALT vajaus ardymą sulinktus pinigus kovai už demokratiną Lio- 
uvą?" . ’

Labai teisinga pastaba;VLIK-istai šu Ložoiteičiu tenori atkurti smetOniną 
'ašistiną Lietuvą,kaipo melžiamą karvąijiem terūpi jų ėdžios.

- į _■ * * * U # # H # | /--C. f f i

Krupavičiaus "Tėvynės Saigas" ir Kri k d emu 
bankrotas. j
Atgimė tremtyje klerikališkas organas "Tėvynės Sarga s".Prieš 

-ajį pasaulini karą kun.Tumas leido Prtifcuos Lietuvos Klerikalų organą "Tčvy- 
es Sargas"^įsikuriant Krikdemų partijai!

Dabar,dešinysis'Krikdemų sparnas,daugiausiai kunigai,klerikalizmo Šulai Lie- 
uvoj nenorintieji skirtis su politika,su Krupavičium prlšaky,įsikūrė savo o> 
aną. ' ' ,

Jame nieko naujo nerandame,vien senus obalsius; Visa Lietuva i,o 
. >ietuva Krist ui! Gražus ir kilnus obalsisl Bet deja,tai tik tuš- 

las sukis be turinio.Tikrovė ką kita sako.
Visa Lietuvai.oLietuva Kristų II- Grynas melasl Ką, 

4 ada,kur Krikdemai yra aukavą Lietuvai? Yč nieko I Nuo pat Krikdemų Lietuvoj 
sikūrimo,jie nieko kito nedarė,kaip rūpinosi k 1 e r o,tai yra savo,kunige i- 
ų luomo reikalais,jiem rūpėjo apginti -ne vien savo teises^bet ir pri

vilegijas. '• ■
Jų apgynimui Jie nesidrovėjo Jokiųpri&moniųisukčiavimo,apgaudinėjimų nuo 

>at pradžios jų partijos įąikurinfoyJų taktika; atsiekt i savo tikslą,be Jokios 
•izikos kitų sąskaiton. j ;

Per Didyjį Vilniaus Seimą Jų partiją dar užuomazgoj atstovavo prezidiume 
arzdotas Unijotų Vyskupas Bučys,anuomet Jis nebuvo nei vyskupas,nei barzdotas, 
.31 tik paprastas kunigas-akademikas,nG Veiverių ir ne Seinų,bet Petrapilio, 
ils atstovavo prezidiume 300 Lietuvos kunigų,dalyvavusių Seime,Jis pasižymėjo 
.uom,kad.bijoJo balsuot už Lietuvos autonomiją su Steigiamuoju Seimu Vilniuje 
r už atskyrimą Suvalkijos nuo "Krulewstwo tolske" (Lenkų Karalijos),pats bil
smas Suvalkietis.Mat bijojo jis įsišokti,nes bažnytinėj ierarchijoj viršūnėse 

juvo Lenkai,-nuo jų prigulėjo avansavimas,jo k a r J e ra jam buvo branges
nė už Lietuvą.Dabar,kaip žinoma,jis daro savo karjerą,Lietuva Jam nerūpi.
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Tas pats 'Bučys,Krikdėmų deleguotas 1916 m. iš Petrapllės Romon rūpintis 
Lietuvių dionos visame Katalikų pasauly išgavimu Vatikane,savo laiku prelato 
Prapuolenio Romoj Įspėtas,kad savo misijos tikslą slėptų nuo Lenkų,nuvėjo pas 
Monsignorą Skirmuhtą prašyti jo paramos tos dienos išgavimui.Aišku,Mgr.Skirmun 
tas,is pavardės Lietuvys,bet sieloj aršus lenkas,užbėgo už akių ir viską 
suardė.Bučyr.,liedamas graudžias ašaras nieko neatsiekęs Romoj,išvyko Amerikon.. 
<ur. Marijonai Jam pavedė redaguoti Ohicagoj "D r a u g ą" .(Berods,prie šios 
progos aš ti-riu pažymėti,kad tą d i e n ą,20 d. Gegužės 1917 m. pasisekė 
išgauti man dėka paramai Mgr.Pacelli,dabartinio popiežiaus,tuomet buvusio kar- 
iinolo Gaspurri,valstybės sekretoriaus kanceliarijos vedėjo Vatikano,kuri bu- ■ 
vau aš aplankęs Vatikane 1916 m.)

Redaguodamas "Draugą" Bučys,kaipo vienas žymiausių Krikdemų partijos kūrėjų 
pasižymėjo neapsakomu oportunizmu .Pavyzdžiui, kai aš 1916 m. paskelbiau Lauš ari
nėj Tautų Kongrese Lietuvos neprigulmybę ir patariau Amerikos Lietuvių Taryba 
siųsti prezidentui Wilsonul peticiją reikalaujant neprigulmybės su puse mili*j 
jono Lietuvių parašų,tai tas pats Bučys,per "Draugą" prieš tai užprotestavo ir 
patarė po ta peticija nesirašyti. . ~ ..

Jis aiškino,kad Lietuviai,girdi,yra' prisiekę ištikimybę Rusų carui 
reikalavimas Lietuvai neprigulmybės būtų tos priesaikos sulaužymas.

Tai t?.u ir politikas-krikdemas,"galingosios" partijos kūrėjas! Jeigu jų bū- 
tų klaus.yta,tai Lietuva būtų pasilikus-Maskolių vergijoj.

Nors Bučys,vėliau pakeltas 1 "popų vyskupus" (taip JI vadino Lietuvoj,nes 
jis, neš lodamas barzdą ir ilgus plaukus,turi poplšką išvaizdą),ir nedalyvavo 
aktyvini Krikdemų partijoj,bet bučiškas oportunistlnis raugas niekados iš Jos 
.1-3 išgaravo.

Bu'čio-lyderlo vietą toj partijoj užėmė kun. Krupavičių s irgi akademikas 
(dviejų akademijų:Veiverių ir .feinų), jis irgi nuvėjo Bučio pėdomis,tik jis ar
čiau stovįs prie žmonių ir davatkų,geriau pažindamas Jų psichologiją,mokėjo 
geriau Juos išnaudoti k 1 e r o • naudai.Jis nutiesė visoj L i e t u v 
v o j klebonų,vikarų,vargamistrų.zakristijonų ir ypač davatkų tinklą,panau
dodamas bažnytinę organizaciją politinėm tikslam.

Tad ne visą Lietuvą. Kristui jis aukavo,bet Kristų (bažnyčią kai
po mistišką Kristaus kūną) jis tempė į nešvarios purvinos politikos ralstą.Vi- 
sas Lietuvos kleras Krupavičiaus buvo pakinkytas į politiką,jis užmiršo,kad 
Kristaus karalystė ne ant šios žemės.Kunigai apleidę bažnyčias lindo į politi
ką,ėjo į mitingus, tankia i kaip mušeikos su brauningais rankoj,kaip toks kun. 
Dogelis,su panieka žmonių pramintas "štrelolum"

Doresni mus kunigai drovėjosi Krikdemų politika ir Ją smerkė,jie matė,kad 
ta politika neša didelę žalą. Katalikų bažnyčiai ir gal pasibaigti žiauria rea
kcija prieš k-1 e r i k a 1 i, z m ą,kaip Ispanijoj ar Meksikoj.Tų kunigų tar
pe aš paminėsiu A*A.pre1.Dambrauską - Jakštą,kuris nekartą skundėsi rašančiam 
šias e liūtes,kad Krupavičius su savo atkakliu klerikalizmu dekristia- 
.1 i z u o j a Lietuvą ir prives Ją prie katastrofos.Deja,tas šventas žmogus, 
pavyzdingas kunigas ir didelis patriotas neapsiriko.Jis man nekartą sakė:"Kad 
\š būčiau kun.Krupavičiaus vyskupu,tai aš jį būčiau seniai uždaręs iki gyvai 
galvai Kretingos vienuolyne daryti atgailą už žalą padarytą Šventai Katalikų 
bažnyčiai ir Lietuvai ir kad jis dar. daugiau nepakenktų vienai ir kitai."

Prie didžiausių Krikdemų lyderio,kun.Krupavičiaus nuopelnų priskaitoma agra
fes reformos Lietuvoj pravedlmą „Pasigirdo net balsų (tremties spaudo j, pernai 
’Naujame Gyvenime"),kad,girdi,Krupavičius savo žemės reforma "pralenkė Europą 
ir parodė Jai kelią,kuriuom pridera eiti". Bergždžias viltvyllavimas ir pagy
ras! , ■ ■ ■ •

Lietuvių sveikas' protas prideramai įvertino Krupavičiaus agrarę reformą,va
dindamas Ją:"L ietuvos žemės traidymu",o jos autorių, vyriau* 
iiu žemės traldyto j u. (Mat,mat Įninkai dalinusieji žemę buvo oficiliai 
žadinami žemės tvarkyto.Jais,iš ko žmonės Juos praminė žemės tra
ldytoje! s,nes jie mus žemę s u t r a i d ė-sudarkė,suskirstė į mažas 
ialeles).'
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Krupavičiaus agrarė reforma,nukreipta prieš bolševizmo platinimosi Lietuvojt 
taip tik prisidėjo žymioj daly prie jo klestėjimo - del to kad jis prlperėjo 
įauJakurių-budeĮninku,kurie neturėdami prideramo Inventaro, negalėdami pasistai
pyti prideramų triobų tik budeles,c kurdo sulindę kaip kurmiai žemėn ir paga
vaus negalėdami išsiversti pardavė savo dalenkas kitiem,ką turėjo paramą ga- 
.ejo įsigyti inventarą ir pasistatyti triobas.žemės reforma buvo pradėta ne iš 
.o galo.Frieš vykdant reformą priderėjo Įkurti žemės banką,kuris duodamas ilga
metes paskolas žemu nuošimčiu,būtų suteikęs naujakuriams galimybę įsikurti.Eto 
toniniai žemės reforma Lietuvai buvo nuostolinga,- JI sumažino sus šalies pro-, 
tukciją per 10 metų.kol pats gyvenimas neprivertė susmulkintus (mus žmonės sa
le s u t r a i d y t u s) žemės plotus susiplakti in didesnius ir tuom pačiu 
aašesnius.

Ne vien iš ekonominio bet ir iš juridinio požiūrio Krupavičiaus žemės refor
* ma neišlaikė kritikos.įstatymdavėjo nebuvo numatytos elementarios juridinės no

normos apsaugojimui nuosavybės te Įsės.Tai buvo turto konfiskacija be faktine, 
nors ir ♦nominali© atlyginlmo.Cla Krikdemų lyderis nusižengė krikščionybės dos
niam paneigdamas nuosavybės teisę.Jis matomai nebuvo skaitąs Leono XIII -to 
encyklikos - R e r u m Nevaru m,nei Pijaus XI Quadrage simo 
Anno. _,j;;

Pagaliaus Jeigu buvo konfiskuotas kapitalas,įdėtas 1 žemės nuosavybę,tai 
kodėl nebuvo konfiskuotas arba mandagiau kalbant nacionalizuotas kapitalas vi
luose kitose įmonėse:namų,fabriką,bankų,prekybinių bendrovių nuosavybę .Pride
rėjo būti logišku.Tuomet bolševizmui kelias būtų buvęs da geriau paruoštas.

Krikdemų lyderio panegirikai (savo laiku "Naujame Gyvenime" ir kitur) už
miršta,kad mus žemės reforma buvo objektu skundų Tautų Sąjungoj,kur Juridinė 
komisija įvertino Ją kaipo a b s U r d ii* b k a,neteisėta ir ne- 
t e i s i n g a.Rašančiam šias eilutes tekcpadėtl nemaža truso,kol pasisekė 
jagalląus šią bylą pamažu užmigdyti.Krupavičiaus žemės reforma galėjo ste
binti Europą ne Jos "geniališkumu" ,kaip viltvylingai teigė "N.Gyv." re
daktorius B.,bet Jos absurdiškumu ir ne tikslumu.

Pagallauš,kaip-gi kun.Krupavičius,nėjęs aukštesnio mokslo,neturėdamas jokie 
supratimo apie politinę bei socialų ekonomiją,finansinę bei valstybinę teisę, 
kutų galėjęs sumanyti ir pravesti agrarę reformą,kuria nebūtų buvę sužalotos 

’ ikonomika ir teisė. Jo žemės reforma yra goriausias įrodymas: k aip nepri- 
la rėjoj ą d a r. y- t l03ita užduotis buvo virš jo Jėgų.

Krikdemų partija'su visais Jos lydsriais‘.dvasiškiais ir svietiškiais,- nio- 
kad nepasižymėjo kilnių principų jų skelbiamų saugojimu ir įgyvendinimu.Jiem 
-.e rūpėjo bet kokia kaina įsibriauti vyriausybėn.Kai jie pralošė rinkimus 1926 
s.,tai Jie susibūrę su Tovtinlnkais nuvertė Grinių su Sležiavičium ir pats at-

* lisėdo Jų vietoj su Smetona ir Voldemaru,tikėdamiesi vėliau Juodu nustumti.Bet 
itsltlko a t virkščią i. Kai 1938 m. Smetonos galybė: pašlijo,ar Krikdemai ant plr- 
lojo "vado" mostelėjimo nesutiko drauge su Liaudininkais remti Smetonos dikta
tūrą. Tai tau ir demokratai!

Kai bolševikai pirmąjį kart užėmė Lietuvą 194-0 m.,ar Krikdemų lyderiai nesi
laikė prie bolševikų ėdžių>ragindami Ateitininkus rašytis į Komsomolą?

Kai 19^1 m. visa tauta sukilusi išvarė bolševikus,kas paskubino pagrobti val
džią į savo rankas,ar ne Krikdemai,iškiąę priekyn savo žmog ų,niekam 
nežinomą Ambrozevičių?!

Paskuj,kas taikėsi prie Vokiečių graibydami vyriausybės trupinius nukritu
sius nuo Vokiečių stalo,ar ne Krikdemai?!

Kas dabar tremtyje per VLIK-ą,Krikdemų padarą,kūria Jau "vadovaujančius (?) 
’alksnius" /’vykdomąsias tarybas" ir pripažįsta (sąlyginai) avantiūristą Lozo
raitį smetonbernį ir lenkbernį sauvaliai pasiskelbusį "prezidentu",ar ne Krik
demai? Ar tai suderinama su demokratijos principais?

Krikdemų lyderiam visos priemonės geros:melas,suktybės,.apgavimas,bile tik
slas butų atsiektas,bile galėtų prisibriauti prie ėdžįų.

Duosiu čia keletą pavyzdžių čigoniškos (kitaip Jos pavadinti ne
galima) Krikdemų lyderių taktikos.
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Dar pačioj pradžioj,tik ką Krikdemų partijai įsikūrus,per rinkimus į III-ją 
Rusų Durną jie išstatė savo sąraše pirmoj vietoj D-rą Basanavičių,kai jų sąrpša 
jra&Jo dėka Basanavičiui,tai Jie prašalinę jį pasiunta į Durną kun. Lauka lt į. Dr. 
3asanavičius pasipiktinęs iškelk Krikdemų apgavystę spaudoj ("Vilty") ir ra
inučiam šias eilutes sake 1924 m.,kad jei Krikdemai valdys Lietuvą,tai savo 
ligoniška politika ją pražudys.Deja,neapsiriko t

Kai viršuj minėjau 1926 m. jie padarę perversmą su Smetona tikėjosi jį ap
auti,nustumdami jį į šalį,o jo vietoj automatiškai všl pastatę Stulginską.Sei 
20 pirmininką.Negaišdami jį nuversti (nepavykęs Petruičio pučias 1928 m.) pri
sitaiko prie Smetoninių konstitucpalaikių ir 1936 m. siunčia smetoninln "Sei- 
aan" všl tą patį kun.Laukaitį.(Vis tik arčiau prie šdžlųl)

1938 m. Krikdemai jau ineina in tikrą koaliciją drauge su Liaudininkais ir 
Tautininkais,ne reikalaudami tikrosios konstitucijos Visagalio Dievo vardu 1922 
m. paskelbtosios gražinimo,bet priimdami smetoninį šlamštą ("konstitucijas"). 
Ar tai demokratiška? Krikdemai,dgisibriovę prie šdžlų,laukia tik progos,kad pra 
Salinus kitus nuo ėdžių užimt jas viehiems patiems.Jie sutinka įsileisti Mas
kolių garnizonus,kas jiem Lietuvos suverenybe,bile šdžios jiems lieka?l Jie 
trauge su Smetona ir j o g e n g e išduoda Lietu- 
.? ą ■ p r i e š u i. -

Kur buvo tada Krupavičius? Kodšl jis tada nepavartojo Savo gilųjį "vhlsty- 
blnį" protą ir ugninę iškalbą mus tautos neprigulmybšs apgynimui.J is t y - 
L š Jo,tad jis s u t i k oi Tad jis yra kaltas su S m e- 
t"o n a,jo kabink tuir karo vadovybe-tautos ir 
v a 1 s t y b š s i š d a v i. m e už ką jis turės atsakyti,,

Ir šiandien ta partija susidavėjusi,subankrutijusi,su Jos demonetizuotais 
‘.yderlais drįsta dar kėsintis vaidenti politinį vaidmenį?

Ji nesiliauja ir dabar Čigoniškai sukčiavusi.Ji pripažino Lozoraitį "prezi- 
lentu" s ą 1 y g i n-i a ijt.y.jei jis bus jai reikalingas dabar tremtyje,o 
grižus Lietuvon "prezidentu" pasiskelbs kun.Krupavičius.

Na,ar tai ne čigoniškas demokratizmas?
Dabar šią nusigyvenusią ir subankrutrįjusią partiją Krupavičius nori atgai

lint!.Argi jis nemato,kad ji yra moritura (merdšjanti)«Jis nori ją re
formuoti pamėgdžiodamas Prancūzų - Mouvement Republicain Populaire MRP.Mat, 
francuzų Krikdemai numetę kunigišką šlebę nuo savo partijos pasivadino ne kle- 
?ikališku,bet civiliu vardu:"Liaudies Republikonų Sąjūdis".Galima eiti laižy
tų, kad ir Krupavičius netrukus pakrikštys savo partiją,pavadindamas ją panašiu 
• civiliu vardu.

Savo organe "Tšvynes Sarge" jis nesugeba sukurti savo ideologijos,jis 
'.avinasi Prancuzų:Maritaln’o ir Lacroix ėvetimą mums ideologiją.

Pats Krupavičius,pavadinęs savo organą "žurnalu'1 (bjaurus rusicizmas pasisa
lintas iš Rusų kalbos,jų pačių pasisavintas iš Prancūzų - Journal - dlenraš- 
ls,tad žurnalas - mėnesinis dienraštis - nesąmonei Keista mus "elitas" dabar • 

gyvenąs Europoj vis dar nesugeba atsipalaiduoti nuo Maskolių įtakos.-Red.), 
jasisako,kad jo "žurnalas" liudysiąs,kad jis dar esąs gyvas ir savo(?)darbą 
lirbąs.

Argi kunigo darbas ne bažnyčioj,ne zokristijoj,ne klebenijoj,kur mes tam 
klerikalizmo skleidėjui Lietuvių tarpe patartume kuogreičiausial grižti.Nes 
Jei vietoj sugrybfejusio A.A.vysk.Karoso Vilkaviškio (buv.Seinų) vyskupijoj bus 
paskirtas doras ir išmintingas vyskupas,tai jis,beabejo,Uždarys kun.Kru
pavičių iki gyvai galvai Marionų vienuolyne Mariampolšj daryti atgailą už jo 
?adarytą žalą Katalikų bažnyčiai ir Lietuvai ir kad daugiau jis jom nekenktų.

Budinga.kad kun.Krupavičius nesugebšjo nieko originalaus sugalvoti,pameg- 
žiodamas "Tautos Sargybą" pasisavino senąjį kun.Tumo organo "Tšvynšs Sargo" 
avadinlmą,nors jo "žurnalui" bfitų geriau tikęs pavadinimas: "Klerikalų Sargas"

Kiekvienam puola akin,kad Krupavičiaus, "žurnale" nedalyvauja jaunieji Krik- 
’emų ideologąi:Mace Ina,Grinius.Jiems,matomai,nepakeliui su nusigyvenusiu ir 
lubankrutijusiu Krupavičium:jie geriau suprantą dabartį,Jie mato,kad klerlka- 
.izmas yr pragaištingas Lietuvai ir Bažnyčiai.
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Tuk paskutiniame Krikdemų Seime tik vieno balso dauguma praėjo rezoliucija’ dar 
a e draudžianti.kunigams lysti i politiką.

Krikdemų partija yra išvakarėse Jei ne galutino žuvimo,tai skilimo,kur Jau
nosios Jėgos atsipalaiduos nuo senojo klerikalinio balasto.

* * m-m * * m Tautinas,w w *■? w w w

Tovtininkų užgaidos-totalitarinė Lietuva.
"Laisvoji Lietuva" atstojanti Tovtlninkams tremtyje "Lietuvos 

■.Idą",kurio buvusieji bendradarbiai neišskiriant ir idiotiško Melchioro Pute
lės autoriaus didžiumoj krypto-lenkal,ten dabar susispietę,kėsinasi "duoti to
ną" ir kalbėti e x katedr a,kaip anais laimingais smetoniniais laikais. 
Jie vis dar neatsisako savo "ėdžių Ideologijos" ir mano,kad su nauju jų "vadu 

. irgi krypto-lenku Lozoraičiu laimingieji smetoninlai-lozoraitiniai laikai gri
žo.

Jų "ideologas",pasislėpęs po pretenciozišku slapyvardžiu Egidas L it 
. t a u r a s,slepenčiu tur but koki krypto-lenką,ką galima spręsti iš prošepani- 

4 ko žargono,kuriuom yra rašytas jo straipsnis:"Lietuvos politinės partijos - 
Partijos krizė",kur jis parelškia:"partijos reprezentuoja (ar ne lenkizmas? 
tad.) nieką daugiau (ar ne lenkizmas?!- nle viencej.Red.),kalp politinių dema
gogų klikas pagrobti valdžioms (?),kurios teikia valdantiems daugybę patogumų"c 
Ja,ar tai ne prošepaniškas jovalas!

Egidas Liutauras mano Ameriką atradęs,Jis smerkia visas partijas,žinoma, iš- 
ekyriant savają "Tovtininkų",Jis beabejo mano,kad išnykus visoms kitoms,tepasi- 
Liks tik "TovtĮninkai",kurie valdydami Lietuvą be "partinio parlamentarizmo 
(kaip Smetonos "Seimas") ir be ekonominio ir politinio liberalizmo"- vadinasi 
diktatoriškai su nauju proše-panų diktatorium "prezidentu-vadu" 
Lozoraičiu galės lengvai inkorporuoti Litwa Polščdn od morža do morža.

Autorius aiškiai nepasisako,kad jis yra šalininkas vienpartinės Lietuvos 
’aldymo,kaip tai buvo SmetoninėJ Lietuvoj,bet lengvai galima padaryti tą išva
lą iš jo svaičiojimų, kaip antai šlsj'jEąrtiJos sukuria ne tikrumo, valdžios nepa- 
tovumo nuotaikas ir išgriauna valdžios ir vadovaujančių asmenybių autoritetą, 

a r t i n i o parlamentarizmo santvarkoje im
sis politiko s,n ors ir kilniausiais tikslą is,- 
■eiškia tą pati,ką šokti į srutų duobę".

Vadinasi:kada ne "Tovtlninkai" bet kitos partijos parlamenta riU 
udu valdys Lietuvą,tai "Tovtininkam" vis tiek ką "šokti 1 srutų duobę",-par- 
amentarizmas jiem srutų duobė! Na,o jų nepartlnls-smetonis "Seimas" kas buvo? 
ozicija be opozicijos.Susiklausymo,k 1 u s n u m o Smetonai ir jo dviem ši
enam su proše-panų kamarile,paruošusių Lietuvai gėdingą Lenkų ultimatumą ir 
askuj išdavusių Lietuvą Maskoliam.

Tai šia prie ko privedė Lietuvą Tovtininkų vienpartinė diktatoriška santvar- 
a be opozicijos.

Reikia dar pažymėti,kad Tovtininkų nusmukęs organiukas,mėgstąs kjtus mokyti 
lietuviškos stylistikos" pasižymi savo proše-panišku žargonu,kaip mes Jau 
iršuj esame davę pavyzdį.

Šia dar du sakiniu straipsnyje to pačio Egido Liutauro (???) 
rodančių "tyrumą" jo "lietuviškos" stylistikos ir,be abejo,autoriaus proše- 
anišką kilmę: "Valstybės aparatas apsodinamas (versta iš lenkiškotobsadzony) 
savo" partijos žmonėmis,net neatsižvelgiant į pretendentų (?) sugebėjimus,ir 
itaip stengiamasi (?) "savais" užimti dominuojančius (?) valstybės.visuomenės 
r ūkio postus(??)". Tik penki barbarizmai-lenkizmai viename sakiny.

Sekančiam sakiny negeriau,ta pati proše-paniška stylistika: "iš to darosi 
?) aišku,kad demokratija negali būti demagogiškų spekuliacijų (?) objektas,^ 
et reikalauja rimtos interpretacijos (?) ir savarankiško pritaikymo lietuviš- 
am (?) terenui (?)". Vėl penki lenkizmai viename sakiny.0 styllus,stylius ir 
intakeė! Ar ne proše-panlški?!
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Ir šie proše-paniški nemokšos Nr.29 savo šlamštelio nori mokyti tikrus,au
tentiškus Lietuvius "politinio subrendimo" ir net jų kalbos,Jie nesugeba ats
kirti "Lietuvių Radikalų-Demokratų"bloko nuo partijos,paprasto pareiškimo nuo 
programos,jiem tai "politinis vinigretas,parašytas labai bjauria Lietuvių kal
ba" .(Lai pasižiūri į savo prošepanišką jovalą "Laisvojoj (?) Lietuvoj").

Ar L.R.D, pareiškimo kalba jiems del to yra b j a u r i,kad ten nėra len
kiškų barbarizmų,valdiško-smetoninio styliaus?

"Laisvajai (?) Lietuvai",kur susispietę proše-panų lozoraitiniai klapčiu
kai,nepatinka ir "Tautos Sargyba",del to kad Ji rėžia teisybę in akis,vadin
iams viską tikruoju vardu.Proše-panų organiukui" tai "bulvarinis šmeižtas" 
(Žiūrėk koks jų delikatnumasJ JI).Jiems tai "preVokacijos ir bolševikinis (?) 
griovimo darbas". - ■

Kaip-gis,kas prieš Lozoraitįsir proše-panų politiką Lietuvoj - tas provo
katorius ir bolševikas.Tie ponaičiai nemėgsta kritikos ir bijo opozicijos,jie 
pratę prie klusnumo,jiem reikalinga "klausoma" Lietuva.

Jie giriasi "griežtai pasisaką prieš politinių avantiūristų veiklą".Melas 1 
Kada ir kur Tovtinlnkų likučiai yrą-pasisakę prieš.didžiausią Lietuvos avan
tiūristą, žydiškai-lenkišką akiplėšą(arba lenkiškai - n a c h a 1 ą),Jau pasi
skelbusį "prezidentu",kaipo Smetonos įpėdinis (?).

Jiems rūpinti "Lietuvos n e p r i k 1 a u s o m y b ė".Melas I Jiems rupi 
Lietuvos "priklaus o m y b e",o apie Lietuvos neprigulmybę jie nėra ne 
svajote nesvajojo.Jiems bile Lietuva,nesvarbu kokia,smetonine ar lozoraltine, 
melžiamos karves pavidale,bile butų pienučio,nesant Smetonos,

Jie neužmiršta "pagarbinti" ir D-rą Gabrį,drįsusį atskleisti Lozoraičio ir 
proše-panų klastą,tie besarmačiai drįsta šį prityrusį pasaulinio masto politi
ką mokyti politikos ir "grynos lietuviškos kalbos" jį,žinovą lyginamosios' kal
botyros,parašiusi pranc.kalba veikalą dideles vertės apie svarbą mus kal
bos lingvistikai ir prie š’i stori jai.

Tovtininkų šlamštelio "Laisvoji (?) Lietuva" leidėjai geriau padarytų,kad 
savo organluką leistų "proše-panų" kalba,užuot darkę Lietuvių kalbą* 

*#****#••. f ••
Abejingas Liaudininkų de m.o k r a t iš kurna s.
"Varpas",retas svečias. N-ry 8-9 pereitų me tų,straipsny "Tautinė vienybė" 

gvildenamas klausimas vidujinio mus tautos vieningumo.Prieinama išvados:visos 
srovės,išskyrlant nereikšmingą mažutę "kompartiją1 ,reikalauja n e p r i g u &- 
rningos Lietuv.o s,hat viduje esama tokių srovių,ką dengiamosios ne
va demokratiniais ūbaisiais nori grįžti prie diktatūrinio valdymo,būtent:Tov- 
Linlnkai,Voldemarininkal,paskuj Nacionalistai,Krikdeminis Lietuvių Frontas.

"Varpas" mano kad:"Demokratinių partijų pareiga neįsileisti diktatūrinių 
grupių į tautos ar valstybės organus,neduoti joms galimumo "susidaryti" mora
linį kreditą,kaip,pav.,iš dalies jį susidarė Prancūzijos komunistų partija re
zistencinėj kovoj šalia tautinių demokratinių organizacijų prieš okupantą.Tas 
kreditas paskiau blogam tikslui naudojamas prieš pačią tautą ir prieš demokra
tines jos organizacijas.Kitos gi diktatūrinės organizacijos tokį kreditą įsi
gyja sėdėdamos prie vieno stalo su demokratinėmis politinėmis organizacijomis, 
kadangi,kaip jau minėta,visos diktatūrinės organizacijos ar partijos iš esmės 
/ra antitautlnė s,ne s jos siekia pajungti tautą s a - 
vosauvale i,tai jos negali būti prileidžiamos prie tautos reikalų 
sprendimo".

Teisinga pastaba.Taip turėtų būtil Bet mes paklausime "Varpo".atstovaujančio 
Liaudininkų srovę (n c valstleči ų),kodėl jų srovės atstovai dalyvau
ja VLIK-e drauge su atstovais viršminėtų diktatorinįų srovių? Visas VLIK-as ar 
lė diktatūrinis padaras,pripažinęs Lozoraičio klastą.pasiškalbusio,kaipo Sme
tonos įpėdini s,Lietuvos "pre z i d e n t u"- v a d u - d i k t a - 
o o r i u m. Mes dar negirdėjom,kad Liaudininkai būtų kur nors protas- 
i a v ą prieš Lozoraičio projektuojamą diktatūrą,
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Ar Varpininkai mano,kad t e o r-i joj galima smerkti diktatūrą,bet 
praktikoj ją toleruoti ir pasitaikius progai,kaip 1938 m.,briautis 
včl prie valstybinių §-d ž i ų,nepaisant kad tos ėdžios yra d i k- 
taturinbs. f‘

Prie šios progos mes turime pažymėti,kad Liaudininkų lyderiai smarkiai 
grieš!jo ir sunkiai nusidėjo demokratijos principams,Jų vyriausias lyderis 
Mikas raudonasis,Nemakščių šunbajoris.žydbernis (žiur.T.S. Nr.ll) buvo didžia
usias oportunistas,jam demokratijos principai nerūpėjo,jam terūpėjo valstybi
nes bdžios.Kiti jų lyderiai ne ką geresni.

Liaudininkų partija dalyvavusi Smetonos koalicijoj lygiai kaip Tovtininkų 
Ir Krikdemų atsakingi už Lietuvos išdavimą Mas keliam,Tos partijos y r mo
raliai žuvusioseKovojanti Lietuva visas tas tris partijas pasmerkė (žiu. 
VLAK-o pareiškimą T.S. Nr.ll). i

"Varpas" baigdamas vedamąjį sako:"Demokratines partijos.nešdamos demokrati- i 

< jos vėliavą ir už Ją kovodamos,turi’biiti "o f e n z y v o j e". Gerail Bet 
• Liaudininkai jei jie dar nori prigulėti prie demokrat 1- 

n i ų partijų,tai turi visu pirma padaryti atgailą, apsivalyt i nuo savo ly
derių žydbernių ir lenkbernių — a la Mikas raudonasis,atsižadštl 
oportunizmo ir šventai saugoti demokratizmo principus* 

*#«***

Kodėl tapo panaikintas Lietuvių židinys 
Yverdone? ,
"Ziburių"Nr,41 J.Kalvaitis labai šališkai nušvietė priežastis del kurių ta 

po panaikintas Lietuvių židinys Šveicarijoj*
Svarbiausia priežastim nesantaikos kilusios Lietuvių tarpe buvo šališkumas 

EALF-o Įgaliotinių kun.Borevičiaus ir Turausko pašalpų skirstyme.Yverdon'o Lie 
tuviai buvo jų padalyti 1 dvi kategorijas "musiškia i" .Krikdemų nusi
statymo, ir bepartyviai ar anti-krikdemą i,PIrmaja kategorija Įprasta buvo vadi: 
ti parapijiečiais,

Parapijiečiai naudojosi ypatinga kun.Borevičiaus ir Turausko malone,jie 
gaudavo didžiauslae pašalpas siekiančias 1000 (tūkstančio) Sv.frankų.Ne-para- 
pijiečiai negaudavo jokių pašalpų,nors ir labjausi Jų butų reikalingi,arba gar 
davo labai mažas nesiekiančias nei 100 (šimto) fr* Jokia kritika nors ir švel
niausia nebuvo leistina.

Pavyzdžlui:po vienai triukšmingai Turausko prakalbai tas pats J.Kalvaitis 
viltvylingai pareiškė,kad Turauskas tiktų 1 prezidentus.Lukas-Lukošlūs paste
bėjo,kad ne tremtiniam sprąsti kas tinka 1 prezidentus,bet reikia atsiklausti 

, pirma Lietuvos partizanų.BUvo tai pranešta jo Ex-Celencijai.Jo Ex-Celencija 
Įsižeidė.Vargšas Lukas-Lukošius buvo persekiojamas,kol iš žydlnio neišsikrau-

- ste.Jis buvo priekaitytas prie opozicijonieri ų.Buvo ir daugiau 
. panašių atsitikimų.

Nėra pagrindo kaltinti vien studentus už opozicijos atsirgtdimą Lietuvių ži
diny.Bet ar opozicija yranūs Įžengimąs.Anuot J.Kalvaičio išeitų,kad 
tai taip.Berods,jis pats buvus karštas smetonines diktatūros rembjas,paskui 
okupantų bendradarbis,reikalavo na susiklausimo,bat absoliutaus klusnumo*Jis 
buvo priešingas kokiai nors opozicijai,nors ir sveikiausiai.

Didžiausiais kaltininkais Lietuvių nesantaikos ir žydinio panaikinimo Yver- 
done buvo Turauskas su kun.Borevičium ir pats J.Kalvaitis,įnešęs nesantaiką
Lietuvių tarpe.Tad nedera ta kalte dabar versti ant kitų.

J.Kalvaitis.minėdamas paskaitininkus,lankiusius Yyerdonnžydlnį,nutylėjo 
keletą Dr.Gabrlo paskaitų apie "Lietuvos bei Šveicarijos4 istbr2j4iMat.Dr.Gab-
rys yra priskaitomas prie cpozicijonierių.

Berods.reikia dar pažymeti.kad.be Lietuvių nesantaikos,buvo ir grynai ad- 
ministratyvlų priežasčių Liet.žydinio Yverdons panaikinimo.Iš pradžių žydiny
buvo apie 200 Lietuvių,bet paskuj didžiumai apleidus Yverdoną ten teliko tik 
apie 60.Tokiam skaičiui neapsimokėjo užleisti visą didelį viešbutį,kur galbjo 
tilpti virš 200 asmenų. ###### Buvqs xvoi’clon© •******
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Tąsa*. ----- KODĖL ŽLUGO LIETUVA. TAUTINAS.
PRAKALBA.

’Jjį faktų ir atsiminiau pluoštą,šį rašinį aš rašiau mano ašarom ant rytoją 
' >40 n. Birželio 15 d ,matydamas viso nano gyvenimo tikslą -Lietuvos neprlgu 
-■ę - sakau noprigulm^lę no nepriklausomybę sugriauta -tčvynba laisvę žlaurau 
priešo po kojom paminta.

Musų tauta vol atkrito priešo vergovon.
Kodėl,vai kodėl? Kilausiau aš pats savęs įsitikinęs,kad žmogaus,atseit žno: 

alia daug gali,jei no viską,stačiau sau klausimą rausdamas iš gšdos:Kodėl,v 
:odol niekas noi r irs tę: nepajudino,kad ginti tėvynę? Juk laisvas n 
aortas t a 3,k ą negina jos!

Kodėl tas,ką ntsistd jo 1926 n. prieš tautos valią jos prlšaky 
is pasivadino išdidžiai ’’tautos vadu" ,dabar pirmutinis išbšgo?

Au žinojau, k j yra verta ta žmogysta .Aš įspėjau tautą tris kart - 1919m.,l! 
. >29 m. kad Jo?, ji atsietos prib mus valstybes vairo ir ją valdys,tai sugraž; 

us tautą naujon priešo vorgijcn,o jis pats su visa savo paderme išbšgs kaip 
3 m.. Eo Ja ,no r apsirikau •

Bet kodšl mus tauta n n klaus d manęs? ■’
Kaltindamas tariamąjį " tautos vadą" ir Jo bendradarbius už mus tautos g 
Ingą ?satastrofą,aš kaltinu pirmoj olldj pats save.Nors tautos darbą aš 

radijau dirbti dar valkoj būdamas,nuo gimnazijos suolo po asmenišku Dr.Vinco 
udlrkos impulsu, iškilmingai prižadčjęsfprisiekęs) Jam per visą mano gyvenimą 
toveti rus tautos sargybe J, jaučiausi prieš tėvynę kaltas esąs, 
ors ne kartą aš stačiau canorlaisvę ir gyvybę pavojun,buvau kalinamas ir tre 
lamas ,su ginklu rankoj kovojau už Ją,buvau sužeistas,savuJų šmolžiamasCkas r 
jvo įkandžiausia),tačiau nenustojau niekad stovėjęs mus tautos 
a *7 g y b o j, aukavę s jai žymią dalį nano tu r to, žymią dalį nano darbo ir 18 

J;.-.šmotinšjau sau ir kaltinau savo:n opaaukavęs Jai viso m 
* r7 turto,v Įso mano darbo ir lalk o .Pagaliaus,kritiškoj
.landoj 1938 n. po Lonki| ultimatum!,” tautos vadui" ir jo kamarilci pastačl 
Letuvą ant prarajos kras to,kaltinau savo nebandęs,nors ir su didžiausiu mane 

, 'vybei pavojun,IŠplbŠti >tėvynę iš budelio rankų.(Apystovos paaiškės iš nano 
wakojimu).

Tad kaltindamas kitus,pirmo j oilšj aš kaltinu pats save.Tačiaus vien kalti 
i tiek savo,tiek kitus ntJužtorka.Kal nanas,blogaį statomas sugriuna,roik iš- 
■.rti/kodšl jis sugriuvo, i,dan t statant kitą erdvesnį ir puošnesnį nekartotume 
? išvengtume senųjų klaidų.

Slo rašto .tikslas yra nurodyti mus nano - mus valstybes statytojų klaidas, 
fit nūsĮžengimus,idant mus,Jas sužinoję ir ištyrę atskirtumo gerą medžiagą n 
Logos,sukauptume pirmąją ir atneštune antrąją,kaipo sutrūnijusią,supuvusią,m 
ik iš sveikos ir patvarios medžiagos privalysimo statyti b 
.ną nūs tovynšs runą.
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Nors Šiandien mus tauta gyvena,vieni tėvynėje,kiti tremtyje,sunkiausiu, 
skaudžJ.ausią viso Jps gyvavimo laikotarpį,tašiaus mes neturime nustoti vilties 
atvadu oti mus tėvynei ir atstatyti mus valstybę.Tautų gajumas yra labai, didelis 
jos Instinktyviai ntpasiduoda naikinamos ir suranda apsigynimo priemonių.Turi- 
□om -jiniom taip elgiasi ir mus tauta.Nors didžiuma mūs elito apleido tėvynę, 
Vielok likusioji tėvynėje dalis nenuleidžia rankų ir stengiasi apsaugoti mus 
Sa' .tą nuo isnaikinir Oo • •

Pasaulinė konjunl.tura nuolat kinta.Šiandien pasaulio opinija talko mums,ly- 
' tai kaip ir kitom Baltijos tautom, t ylos konspiracij ą,o pašau- 
J.nė diplomatija -holokausto p o 1 i t h. k ą, ryto j viena ir kita 
gali pasikeisti dvi j jų didžiulių valstybių santykiavimi .Prisimins tada pašau- 
T.le nežmonišką skri a ūdą padarytą mūs tdutai ir turės ją atitaisyti.

Todėl mūsų priedarmė neužleisti mus bylą,nuolatos ją judinti ir priminti 
pasauliui mus tautai padarytą ir tebedaromą skri&udą,o viduje ir tremtyje mus 
tautiečių tarpe gaivinti viltį.®

Bet ir mūs tautiečiai,ypao tie,ką yra prisidėję sąmoningą! ar nesąmoningai 
prie mus valstybės žudymo,remdami ir liaupsindami.mus tautos tyroną,gėdingai 
oražudziusį mus valstybę ir sužalojusį tautą - privalo padaryti atgailą ir ne
kartoti senųjų klaidų.,vol remdami naują uzurpatorių jau besikėsinantį pagrobti 
atstatytosios Lietuvos vyriausybę savo rankosna ir eiti Smetonos pėdomis.

»*»«**#

žilame rašto,rašytame po pirmuoju ištikusios mūt tautą katastrofos įspūdžiu 
iš nieko nokoiciu,t Ik paskutinį skyrių - išvadas (5.apildžiauV'įvykiais paskuti- 
lių 6-rių motų.Didžiuosius mus katastrofos kaltininkus aš nurodau jų vardais 
ir pavardėj,kitus žymiu tik inicialais,kitų aprašau tik darbas,-jie patys pa
gins savo ir,gal padarę atgailą,stengsis atitaisy 
aus tėvynei. ,

Kas dėl mirusiųjų aš nemaniau galimu laikytis 
i u t b e n o,a u "j n

g! klaidas ir žalą padarytą

r losnio:d o ri o r t U i s 
apie mirusius ajr gerai,ar nięko,-ncb juk ta

la reikėtų panaikinsi istoriją.Aš nurodau klaidai ir nusižengimus ne privaSių 
;smonų,bet visuomenes ir tautos 

paštasSis mano
veikė jų, atseit
yra pirm

mjs kuriamosios valstybės vyrų 
utinis liudymas

i h i 1

aus tautas istorijos byloji

Didžiuosius mus tautos katastrofos kaltininkui turės kaltinti jei ne vals
tybės gynėjas ir tautos teismas busimoj Lietuvej j atkurtoj naujais demokrati
niais pagrindais,tai bent istorijos teismas.

Tie,ką įrašė bjauriausią gėdos lapą ,garbingon mūs tautos istorijon,tupės 
oūtl teisiami ir baudžiami už jų nusižengimus. ( 

****#«*#
$ls ve Įkalas,leidžiamas dabar per “Taupos Sarjybą” išeis skyrium ribotam 

kaišiuje,m a n u s k r i p t o - r a n k r a š. i io teisėmis, visi ekzemp- 
ioriai numeruoti.

Ištisas perspausdinimas griežtai draudžiamas, remiantis Copyright 
teisėmis.

Recenzentams leidžiamos citatos nedaugiau 5 užlų iš puslapio. .

1947 m. Rugsėjo mėnuo. Tautiną Bį
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VII.

LIETUVA ŽEMIAU ALBANIJOS , IJ? NE Kft AUKŠČIAU LIBERIJOS.
Užviešpatavus Lietuvę SmetonoByChadakausku dinastijai pačių Tautininkų tar 

pe atsirado išmintingesnių žmonių’,kurie išsigando pamatę gresiančias pasėkas, 
pakvipo katastrofazaišku buvo,kad valstybę nebegalima buvo kfrrti ant supuvusi 
sutrūnijusių pamatų.

■ Kilo rcpus klausimas Voldemaro sukcessljos,kaipo užsienių reik.ministe ric. 
Pakeisti Voldemarų buvo nelengva.Lietuvos vardas ir garbė buvo jau taip nus
mukę,kad Ji buvo statoma žemiau už, Albaniją ir ne ką aukščiau už Liberiją.Ga
lime sakyti Lietuvai teko priešpaskutini vieta valstybių tarpe.

Lapenas■,vienas žymesnių Tautininkų lyderių,atvyko pas mane su pasiulymu su 
sitaikyti su Smetona ir sutikti stoti į vyriausybę,užsienių reikalų minister^ 

Aš griežtai atsisakiau.Bet pradėjus jam mane įtikinėti ir aimanuoti,kad 
Smetonų-Chadakauskų dinastija pražudys Lietuvą,jei vyriausybėj neatsiras rim
tų, stiprių ir dorų asmenybių,kurįos .išgelbėtų Lietuvą nuo pražūties.Aš sutik? 
pagaliau,priimti pasiūlymą,bet su būtina sąlyga,kad bxgije 3 mxn. butų sušau! 
tas naujas Steigiamas Sclinas,idanfc atstatytų teisėtumą Lietuvoj.Aš gerai žinc 
jau,kad ši sąlyga "tautos vadui" bus nepriimtina ir kad jis nenore sau kilpoi 
ant kaklo!...

Prie šios progos pridera bent trumpai priminti kas buvo Lapenas.Paskirtas 
"Maisto" direktorium,jis pasirodė pirmos rūšies bi z n i e riu m.Už pask; 
rimą jis buvo sulygęs su Jadviga duoti jai ketvirtą dalį, lito nuo vuodegos 
kiekvieno bekono paskersto "Maiste". .Pasirodžius,kad "Maistas" skersdavo apie 
milijoną bekonų kasmet,.tai Jadviga užsimanė greit tapti milionere ir pareika
lavo iš Lapino p u s < s lite už kiaulės vuodegą.žinome,Lapznas nesutiko k 
sti sutartį.Iš čia kilo ginčias ir nesantaika,pasibaigusi byla iškelta Lapxn

Jadviga,bijodama,kad Lap'nas visko "neišplepėtų",skaitė reikalingu prasid 
jds bylai išvykti užsienin "pasigydyti".Bet paaiškėjus pirmoj instancijoj,ka 
Lapenas "korektingai" laikosi -neišdavė Jadvigcs,tai buvo nutarta 
išbaltinti Lapeną antrojoj instancijoj - Apeliacijos Bumuos,nors p 
moji instancija buvo jį pripažinusi kaltu.Ką berods "vado" suklausintas teis 
mas klusniai ir padarė - išbaltino.

Berods,Lapenas,neilgai džiaugėsi laisvę ir savo gražiais aukštais riamais, 
iš kurių matx k a 1 ė J i m ą,ir kuriuos m a t < i § k 
Įėjiu o.Deja,jis staiga mirė nuo širdies smūgio.Artimas Lapėnui asmuo sa 
rašančiam šias eilutes,kad Lapėnas stiprios Konstrukcijos širdies liga nesir 
go,greičiausiai jis bus miręs nuo nikotino nuodų,iššaukiančių širdies smūgį. 
Mat mirusieji nekalba,nusinešdami paslaptis amžinastin.

Lapėnas buvo išmintingas patriotas,nepaisąs "vadų",bet statęs tėvynėg gei 
vę už visą ką aukščiau.Dėlto,matomai,jis ir pateko į nemalonę ir d: 
juom nusikratyta kaipo pavojingu.perdaug žinančiu.

Tautininkų partijos lyderis nei su "Slaptosios Karininkų Sąjungos" įtaklr 
gaiš karininkais nesugebėjo įtikinti "tautos vadą" priimti mano pastatyta ją 
sąlygą.Užs.reik.ministeriu buvo paskirtas valdininkas D.Zaunius,kuriam buvo 
pastatyta sąlygą išsiskirti su sątęp žmona - afrikiete, kuri buvo "užminus anl 
kojos" poniai prezidentienei,jei jis nori būti ministru.

Afrikietė sutiko divorsuoti,kad negadinus Zauniui karjeros,bet pareikala^ 
atpirkimo: h 1O.OCC (t.y. pusx milijono litų).Zaunius,sumokėjąs £ 1000 (t.y. 
50.000 litų) rankpinigių,dav' savo ex-žmonai raštišką pasižadėjimą likusiaj: 
dalį sumok-sląs 2 metų bėgyje.

Šitas,tarytum,privataus pobūdžio faktas gyvenime musų supuvusios biurokr: 
tijos turėjo labai neigiamos reikšmės mus valstybei.

Kas buvo Zaunius? Skersprusis atsibastęs iš Tilzxs.Rašančiam šias eilute- 
teko ji pažinti dar gimnazistu.Jis buvo Mortos Zaunyt-s brolis,pasižymėjusi- 
kaipo "Varpo" ir "Ūkininko" administratorės Tilžėj.Dėka jos įtakai jis pasl 
Lietuvos "patriotu" ir įstojo diplomatinxn Lietuvos tarnybon.Jis padarė sre 
gerą karjerą,buvo paskirtas pasiuntiniu Pragoj,o paskui Voldemaras jį vėžio 
vos! Genevon Tautų Sąjungon,kaipo aukšto ūgio stiprų vyrą,idant jis jį apgi 
reikalui esant,nuo kokie nors eventualio užp'&liko.Tautų Sąjungos kuluaruos 
dindavo Zaunių Voldemaro lekajura.
.... Jis. atsisėdęs jo buvusio "Viešpačio" - Voldemaro suolan... išdido.Genevo

-----------4., aab-MctnMnm.taL.BU
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Algos ir reprezentacinių, kurie nemaži-,neužtenka.Ministe-rio sąskaita greit 
P?'reikveta.0 čia reikia dar afrikietei už diversą kontribucija - pusę milijč 
ne sumokėti.Iš kur paimt pinigų? Reik pelnyti iš šalies.

Gudrasis biznierius Berlyno pasiuntinys pasiūlė užvesti prekybą garbes ko 
mulatais Vokietijoj ir Austrijoj sulig nustatytos taksos:50.000 aukso fr. u? 
paprastą konsulatą ir 50.000 aukso fr. už generalinį garbes konsulatą.Ko čia 
varžytis! Geras biznis,niekam skriaudos nedaroma,© nauda nemaža,kuria miriist
ras dalinasi su savo pasiuntiniu.

Bet šio pelno neužtenka visų skylių užkimšimui.Nereikia užmiršti,kad Zau
nius, gimęs kaipo Vokietijos pilietis,ir nors priimąs Lietuvos pilietybę,nenu 
stojo,sulig Vokiečių įstatymų,pirmosios savo pilietybes.Ką,be rods,Vokietijos 
pasiuntinys Kaune Jo Exc. Mohrat’as jam maloniai priminė,jis neprivaląs už
miršti ir pirmosios savo "tėvynės" ir jai turi pasitarnauti.Kadel ne! Jei ge 

■<s ,jc* 1,11 -• ut s 817roiss mou>r alxcf ua o^'-rfonen sfį
'a&enf tĖa?d'!'ieaf’^a^^iilWa^^S^^Genevo

I W % į ąpjfttrld a
Tad Zaunius tarnavov i

po T.S.sesijai,tai pirma eidavo su raportu pas Mohrat'ą.o paskui pas "prezi
dentą". Kai 1952 m. Klaipėdos byla <jc T.3.Taryboj ir kai Zaunius spyrėsi p 
prieš Kūreijų,Vokieti jos Užs.Reik.ministerį,Gauss'as Vok.juriskonsultas,pri
ėjęs prie Zauniaus,jam pašnabždėjo kelis žodžius,tai jis,paraudąs,nutilo ir 
daugiau nereagavo į Kurcijaus priekaištus .Visi T.S.Tarybos nariai ir žurnali- 
tai buvo labai nustebinti šiuom Zauniaus pasielgimu.Buvo aišku,kad jis nebuv 
nuo Vokiečių neprigulmingas.

Apie šitą skandalingą Zauniaus pasielgimą buvo pranešta Smetonai,kaipo, vy
riausybes šefui ir nuorašas buvo pasiųstas teisingumo ministeriui Žilinskui, 
kaipo vyr.valstybės gynėjui.Tačiau,Zaunius pasiliko savo vietoj ir toliau tą
sė pragaištingą Lietuvai darbą. i

Zaunius buvo įvėlęs Lietuvą į nešvarią teroristinę Ukrainiečių aferą,jo ' 
pavardė buvo linksniuojama jų byloj.Varšavoj,jis santykiavo su žinomu Ukrai
niečių teroristu Konovalec'u ne tiek Lietuvos politikos sumetimais,kiek tarpi 
ninkaudamas kaipo Vokiečių agentas,teikdamas Ukrainiečiams vokiškas instrukc! 
jas (rašančiam šias eilutes yr tai žinoma iš Ukrainiečių pus^s).Jis duodamas 
piniginę subsidiją nuo 5.000 iki 10.000 dol. kasmet Kcnovalec’ui,buvo sutei
kęs jam Lietuvos pasą ir net buvo pažadėjęs jam išrūpinti "Lietuvos žinių" 
korespondento liūdijimą,idant jis turėtų laisvą in«jimą į Tautų Sąjungos Rū
mus, Dievas žino kokio kruvinojo atentato paruošimui. ' - ry

Rašančiam šias eilutes,sužino jus apie tai nuo kitų Ukrainiečių,teko laiku 
įspėti ponią Bortkevičienę,"Lietuvos 'Žinių!' administratorę,idant ši klaida - 
nebūtų padaryta.(Kaip žinoma Kcnovąlec’as liūdnai užbaigė gavo kruvinąją kar
jerą ,susprogdintas bomba,įteikta jam Amsterdame Vokiečių šnipų su banknotų - 
pluoštu,idant galutinai atsikračius nuo perdaug paslapčių žinančio bendradar
bio). . .. .. mo jn j..jį;, yrT'o.ism jf.id ua of^tons-n alf ‘

*9 Vl Zaunius,paskendęs':sk016se?ąiedziodamas “litusdolerius,pą^kęs^ Byfj.J’rgpkus,pa
siryžęs tarnaut pačiam aitvarui,kad tik gerai užmokėtų’,idant gal-tų sumokėti- 
savo ex-žmonai afrikietei suligtają sumą (pusę milijono litų) už divorsą.Argi 
toks asmuo galėjo padoriai ir sanžin.’gal ginti Lietuvos reikalus? Jam terupd 
jo vien jo asmeniniai reikalai surišti su pasipelnymu,idant jis galėtų užkai
šioti savo skolų skyles.

Jis yra kaltas už skandalingą Konkordato nutraukimą su Vatikanu (apie tai 
plačiai IV tome mano atsiminimų).Kaip1žemiau matysime (klausau-diplomatų sky
riuje) .Zaunius ypatingu stropumu saVo^parelgų £jime nepasižymėjo.Būdamas Gena 
voj,ar paprastose Tautų Sąjungos sesijose,ar Klaipėdos,ar Vilniaus reikalais, 
užuot sanžiningai gynęs Lietuvos reikalus išvykdavo į kalnus pramogauti,ar į 
gėlių švontę į Montreux,Maža to,Jis važinėjo užsieny,tiek Genovoj,tiek kitur, 
automobily su Anglijos veluku.Užklaus tas rašančio šias eiles,ar jis gėdisi 
mus trispalvės,jis atrėmė,kad tai esąs jo žmonos-afrikietės automobilis (su 
kuria jis seniai buvo išsiskyręs).

Matant Zauniaus nesanžiningumą,rašančiam šias eilutes,teko pristatyti prid. 
Zauniaus du detektyvu (savo lėšom),idant tiksliai nustačius kaip toli ėjo jo ’ 
nesąžiningumas.Paaiškėjo,kad Zaunius prieš kožną posėdį Tautų Sąjungoj,kur 
turėjo būti svarstomas Klaipėdos klausimas,turėdavo ilgus pasikalbėjimus su 
Kūreijum,Vok.Užs.Reik.rainisteriu arba jo juriskonsultu Dr.Gauss?u.
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pranešimai buvo siunčiami express’ais ar oro paštu ,lda«-f pasiektų Sauną pirma 
Zauniaus,nepaisant,ar Jis užtruks Berlyne, trumpis** ar ilgiau,id*nt ten davus 
atskaitą,kaipo Vokietijos piliečiui.

Jis pagaliau net ir Smetonos?.vyriausybei paaidar* nepalewfClemas, 1934 m. ji 
buvo pakeistas Lozoraičiu,kurio kalkuriuoe Mnaopelnus" mes jau atpasakojo® 
aukščiau.

Nenuostabu,kad Zaunius apleisdamas U^s.Reik. Ministeriją paliko ten didelę 
skylę ne vien moraliu,bet ir materiali* atveju - pereikvojęs savo sąmatą ke
liais šimtais tūkstančių litą.

Moraliu atveju jis nutrenk* Lietuvą žemiau Albanijos ir ne ką aukščiau už 
ii be riją.

tJražus balansa&l
VIII.

I TAUTOS DniORALIZAVIMAB.
Jeigu Lietuvos garb* ir vardas žlugo užsieniuos,vykdant mūs užsienių poli

tiką tokiem asmenim kaip Zaunius,kurie savo elgesiu nustūmė mūs tautą 1 prieš 
paskutinę vietą tarp Albanijos ir Liberijos,tai vidui demoralizacija ėjo dar 
smarkesniu ’tempu. ■'

Pamatinis dėsnis vidaus politikoj buvo:akla ištikimybė Smetonai ir klus_nu- 
mas.Nesvarbu,ar valstybės tarnautojas yra stropus,doras ir atsidavęs tautos 
ir valstybes reikalam,svarbu,kad jie būtų aklai atsidavęs Smetonai.Bis dėsnis 
buvo taikomas nuo viršūnes iki valstybinio aparato apačios,Į savo ministrus 
Smetona kvietėsi ne prityrusius,išmintingus tautos veik*jus,bet tankiai men
kos vertės,be tinkamo pasiruošimo ir mokslo valdininkus jaunuolius,kurie ver
žėsi 1 viršūnes tankiai dėka dviejų sijonų protekcijai,kaip an
tai Stanislovas Lozoraitis.

Jfad patekti į dviejų sijonų malonę buvo daug galimybių,tikriausia tai buvo 
pralošti vienai Jų gerą sumą pinigų.Buvo atsitikimų,kad aukšti valdininkai 
pralošdavo dideles sumas valstybinių pinigų,kaip tai atsitiko su Palangos bur 
mistru.Kal šis pakliuvo teisman už<savivaldybės pinigų išeikvojimą,tai aukšto^ 
ji ponia priversta buvo gražinti savivaldybei virš 10.000. litų,išloštųjų iš: 
burmistro... Kad išvengus skandalo "tautos vadas" tur*Jo nustoti važinėjęs 
atostogų Jo mylimon Palangon ir perkėlė vasarinę savo rezidenciją savo ūkin 
Užulėnin,kur buvo mažiau progos kaziriavlmui.

Berods,Palanga lengviau atsiduso,nes ten "tautos vadui" viešint gražioji 
mūsų vasarvietė buvo daugiau panaši į koncentracijos stovyklą negu į vasarvis- 
tę.Prezidentiška vila apsupta spygliotom vielom,saugojama dieną ir naktį rai
tų ir p*sčių žvalgų-poĮleistų ir karciviųjpamary prezidento budelė irgi apsup
ta spygliotom vielom,šimto metrų atstu,saugojama gaujos žvalgų neprileidžian
čių publikos prie pamario.Visoj Palangoj pilna šnipų ir žvalgų,sekiojančių 
piliečius...

Kur tie laimingi laikai,kai prezidentas Stulginskis kukliai "špacieruodavo' 
parke su prezidentiene ir pažystamais,arba važinėdavo dviračiu iš 
Palangos - Kretingon be jokios apsaugos?...

"Tautos vadas",tarytum koks carukas ar Persų satrapas,savo išdidžiu asme
niu 4 vadė Lietuvoj aziatiškų satrapų papročius.paruošdamas dirvą tikriem Azia- 
tam.Tai vis,rodos.mažmožiai,bet Jis turi didelės reikšmės tautos gyvenime,kai 
pavyzdis eina iš viršaus. "Vado" pavyzdi sekdami,išdidumu užsikrėtę aukštieji 
ir žemieji valdininkai Įsivaizdavo,kad ne jie privalo tarnauti tautai,bet tau
ta jiems.Kiek šie "ponai" prikankindavo mus kaimiečius sunku apsakyti.

Atvyksta žmogus Kaunan atsilikti reikalų,kol dasigauna iki kompetentiško 
valdininko,reik, išstovėti eilėj už durų kelias valandas,valdininkas tankiausi! 
sutinka žmogeli labai šiurkščiai}išklausęs,neišklausęs,tankiai nelsigilinęs 1 
reikalą liepia ateit ant rytojaus,nes darbo valandos baigiasi 14 vai. (mat, 
Lietuvoj valdininkai tedirba 6 vai. nuo 8 v, iki 14 v.);žmogus prašo,maldauja:

-Ponuli,susimilk,turiu grįžti namon,nežinau kur gauti nakvinę Kaune,namie 
skubūs ūkio darbai... *

-Kas man rūpi tavo nakvynė,ar darbai,tavo reikalo negaliu išspręsti šian
dien, sakau ateik rytoj.

Kaimiečiai,atvykę Kaunan iš labai toli,išbuvę keletą dienų,tankiai neatsi- 
likg reikalų dėl musų valdininkų nesąžiningumo priversti būdavo grįžti namon 
tuščiom rankom.
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Tekdavo man taukiai traukiny girdyti kaimiečių aimanavimų ir nusiskundimu 
-Kad Jie kur prasmegtų tie mtis ponai,sunku su Jais susikalbėti,nors visi 

ietuv.iškai kalba. •
Kitas kaimietis.pritardamas:
-Su Rusais,ar Vokiečiais lengviau buvo susikalbėti nors nemokėjo lietuvis 

ai.mųs^’p.onai" Jau labai suponėję,pasipūtę;užmiršo,kad kilę iš po šiaudinas 
cstogė's kaip ir mesjprieš didyjį karų į vienų pusdienį atlikd'avai Kaune vis 
clkalus.o dabar,brangus Dievuliau,išbuvau Kaune 3 dienas išleidau arti 100 
,itų ir grižtu reikalų neatlikęs,kad Jie kur prasmegtų,tie mus valdininkai s 
■ų prakeiktu poniškumu ir formalumais.

Kalbėjo senyvas,žilagalvis kaimietis rimtos ir malonios išvaizdos,du kiti 
.iek Jaunesni Jam pritarė.Buvo tai traukiny tarp Kauno ir Šiaulių-1936 m. Ma 
edinčiam gretimam kupė ir vis tai girdint pasidarė skaudu ir nyku,aš.neseni 
.ugrižęs Lietuvon ir po 10 metų nebuvimo,mačiau tą baisią prarają,kurią skri 
’.ė tarp tautos ir vyriausybės smetoninis biurokratizmas.Ne už tokią Lietuvą 
es,senieji veikėjai,kovojome,guldėm galvas ir su pavojum savo gyvybei vaikė 
.§ Jos Rūsų žandarus.Gėda apsipilė mano veidas.nedrįsau aš įsikišti į kaimie 
ių pasikalbėjimą ir sudrausti Juos už patriotizmo stoką:mačiau,kad stoka pa 
iotizmo ne jų,bet nedorų smetoninių valdininkų pusėJReikėjo juos draust 
r smerkti! Bet kaip? smetoniniai valdininkai buvo neliečiami,kaip patsai jų 
vadas",jie buvo įsitikinę,kad jie tarnauja ne tautai,jie Jautėsi atsakingi 
e tautai,bet vyresniem valdininkam,kuriem pataikavo ir viltyliavo.o su pili 
iais (ne vien kaimiečiais, bet ir miestiečiais) elgdavosi, tarytum', su savo ta 
?.is ar vergais..

Man pačiam daug kartų turint reikalų valdiškose įstaigose atsiėjo sudraus 
rogantiškus valdininkus ir net skiesti Juos jų chef’ams.Papasakosiu čia vien 
an tipingą atsitikimą Kauno’pašte’ 1938” m. Reikėjo’ man i.šsi'ųst.į užsienin ček 
pdraustam laiške.Prie langelio stovi apie 20 asmenų.Atėjus mano kaleinai pa 
uodu atidarą voką su čekiu.

-0 kur leidimas Emisijos banko? klausia paštininkas.
-Leidimas Emisijos banko pažymėtas čeky,pačio Emisijos banko išduotam,ats 

au. -L J ■
-Man reikia pačio leidimo.
-Kaip tai? Juk sakau,Tamstai,kad leidimo N. yra pažymėtas čeky,be kurio j 

akis nebūtų galėjęs btiti išduotas.
-Nesvarbu,kad čeky yra pažymėtas leidimo N.,kai atneši,tamsta,leidimą,tad 

3 priimsiu laišką,atremia man arogantiškai paštininkas,trenkdamas man pro 1 
elį voką su čekiu,nei nepažiūrėjęs į čekį,kur buvo pažymėtas leidimo N.

-Aš pačio leidimo-tamstai pristatyti negaliu dėlto,kad gyvenu Klaipėdoj,k 
is liko,Juk negi del to leidimo turiu grišti Klaipedon.šls čekis skubus ter 
minis,Jei jis nebus gautas laiku turėsiu didelių nuostolių.

-Ne mano dalykas! prašau netriukšmauti ir nekelti ne r i m o,nes pašauk 
ollciją,prašau užleisti sekantį,arogantiškai stūmė mane nuo pašto langelio.
-Tamsta elgiesi neteisėtai,aš skbsiuos tamstos viršininkui, ;
-Gali,gali,Tamsta,skhstis,aš nebijau,atsakė risčiai paštininkas.
Eilėj stovinčioj! užpakaly manęs publika smalsiai klausėsi ir žiurėjo į m 

e,matomai,man pritardama,aš išėjęs iš eilės užlipau į III-jį aukštą pas tar 
/bos viršininką p. Banaitį. į

Išaiškinus jam dalyką,jis pritarė man,matydamas sauvaliai neteisėtą pašti 
inko pasielgimą,per' telefoną sudraudė Jį ir pareiškė jam,kad jei dar bus pu 
_kos nusiskundimų,tai jis bus prašalintas iš tarnybos.

Man sugrįžus prie langelio.paštlnikkas pasidarė meilutis,saldutis ir.atsi 
rašinėdamas: t

-Aš nemačiau,kad ant čekio buvo leidimo numeris!
-Kur matysi,kad nei nežiuirė jai^Ūžuot atsiprašinėjęs,velyk sanžiriingiau ei 

ivo pareigas ir nckamuotum piliečių,juk ne piliečiai Tamstai turi tarnauti, 
et Tamsta Jiem.

Aplink stovinti publika,matomai,man pritarė ir vienas Kauno žydelis,ką bu 
11”J su manim laike incidento,tyčia laukė kol aš nesugrįžau iš direkcijos, 
lant matytų,kuom baigsis incidentas.Jis priėjęs prie manęs sveikino sakydam

-Uj.kaip tu jam gerai pamokinai! Kad ir kiti piliečiai j i e m' taip 
3kytų,tal butų visiem gyvenimas!
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