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VIRPĄS

ir* Dvisavaitinis lietuvių laikraštis 1946 m. birželio mėn.u 6.

J

DroK.Grinius

’ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAI 
’ (1920 - 1927 a.)-

* *
1920 m, jjagūzėH mėn. 15 įvyko pirksią Lietuvos Steigiamojd 

Seimo, noeėdis. Taigi į Šiais metais gegužes 15 d« nuo ano posėdžio su
kako 2b metai* Per visą.13 pastarųjų Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo 
matų Steigiamojo Seimo ir kitxj Seimų reikšmė valdančiųjų buvo sąmonin
gai stengiamasi mažinti, jų darbus niekinti, juos pasius juodinti. Šel
miu sukaktys buvo nutylimos. Tad nors dabar šių 26 ra. sukaktuvių, proga 
reikia plakiau ir objektyviai pažvelgti į Lietuvos Seimų atliktas tik-< 
irai didžius valstybės atkūrimo ir sutvarkymo darbūs. \

Lietuvos Steigiamojo Seimo gimimas buvo nelengvas. \
Nors 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Deklaraoijo- '• 

je aiškiai buvo įrašyta, kad kiek galima greičiau L turės būti, sušauk
tas Lietuvos Steg» Seimas, kuris nustatys tvirtus Lietuvos santvarkos 
pagrindus, bet pra'ėjo daugiau kaip f dveji metai, kol tas pažadas buvo 
ištesėtas. Kliūčių tam Seimui sušaukti buvo keletas. į

Pirmiausia- sunku buvo išleisti pačiam Steigiamajam Seimui rinkti 
ir jo galiai nustatyti Įstatymai. Antra, Įsiviešpatavusi žxxidtakijjĘt±įnM 
Lietuvos Taryba su prezidentu priešaky, atrodė nelabai besiskubiapanti 
perduoti valdžią naujaipĮstalgai. Tręšia, 1918-1919 m. ėjo kovos dėl 
Lietuvos išlaisvinimo ięj okupantų ir užpuolikų. Musų drąsūs savanorių- 
pulkai tuomet turėjo kovoti i-r su raudonaisiais, ir su lenkais, ir su 
bermontininkais, ir pagaliau su vidiniais šalies drumstėjais. Net bro
liai latviai buvo ūžėmę Lietuvai priklausančią Palangos sritį. Visi,, 
kas tik galėio, stengėsi ŠĮ tą iš Lietuvos žemit’ pasisavinti. Ir tik 
1920 m. pradžioj buvo pavykę^ žymesnę etnografinės Lietuvos teritorijos 
dalį suvienyti po trispalve Lietuvos vėliava. \

Sunkumų buvo ir dėl nenusistovėjustos šalyje tvarkos. Buvo bandy
mų pačiam Lietuvos.kūne susikurti atskirų ’’respublikų” (VendŽiogaloj, 
Perlojoj).

Atsimenu, kaip 1920 m. saAsio mėn. numalšinus bolševizmu kvepiantį, > 
vadinamąjį Vizgirdą karinį sukilimą, aš ir inž.Silvestrąs Grinkevičius, 
paskiau buvęs susisiekimo ministerijos-valdyto jas, aplankėm prezidentą 
A.Smetoną ir kiek įmąnydatni^kalbinom jį greičiau paskelbti rinkimus į 
Stelg. Seimą, kad Lietuva išvengtų naujų, gal dar pavojingesnių riau
šių. A,Smetona teisinosi f kad rinkimų .vilkinimas esąs neišvengiamas., 
nes rinkiminis įstatyrias ilgas, painus ir negreit galėsiąs būti parengtas. 
Bet, girdi, jisai visa ką darysiąs, kad rinkimų diena kuo greičiai šiai 
ateitų. 
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Paga 
Pagaliau 1920m. balandžio men. buvo paskelbti rinkimai!' ir. gegužės 

,15 d» 12 vali. Kaune tuomet-savivaldybės žinioje buvusiam teatre, miesto 
' sode, susirinko Steig* Seimo nariai. Į Steig.Seimą buvo išrinkta 112 at

stovu, arba, kaip paskui kun.A .Dambrauskas šaipėsi, 112 Lietuvos kard- 
liu.Tsi ir buvo Lietuvos Respublikos Seimų pradžia. Seimų sudėtis maty
ti ič "žios lentelės:

' Steig.Šeimas I Seimas
■Praknijos pavad. 192C-1922m. 1922-192,
TlKrifesŪ.Šemokr. 2> at3T23,1% 15-20,5% _ _ ,
2. Ūkininkui ęąjung.18 = 16 % 12=16^4% 18-23%
3. Darbo federacijal6 = 14,1% 11-15.0% 9—11,J
4oValstieŽ.liaudinink.29=25,6% 19-26,0% 18 =23,1
5,Socialdemokr. 14 = 12,4% 11-15,1% 8 -10,;
6 .Ūkininkų part. - ' -
7-tautininkų, sąj. - - . .'
8 .Mažumos 10 - 8,8% 5-6,8% 12 -15,

Ič viso . 112 73 78 85 348

Taigi, lietuviu tautos atstovų. Steigiamajam Seime buvo 102 arba 91,2? 
kitataučių. 10 arba 8.8%. Ič tų. 102 lietuvių, atstovų, priklausė: I

Krikščionių, srovei 59 atstovai arba 57,84% /
Valstieč.Liaudiniu. 29 ** " 28,44% /
LSD partijai 14 " " 13.72%. /

Tuo būdu dešiniąją! {krik.dėmų) pusei priklausė beveik 50%, o kairiaJai- 
427=. t? santykį sutrumpinus gaunam 4:3» tad 1920 m. demokratiniai rin
kimai parodė, kad lietuviai buvo čitaip pasiskirstę: trims kairiesiems a 
tik) keturi dečinieJi(kuniginiai), vienam liaudininkui - du krikdemai.

Ke’“minėtųjų. lietuvių politinių partijų Stegiamojo Seimo rinkimuose 
dar dalyvavo Pažangos partiJa(A.SMetonos, A.Voldemaro irM.YČo vadovauja
ma) ir 1914-1918 m. karo metu nuo demokratų atkritusi Santaros partija 
(P-iLeono, R0SkipiČio ir kt.). Tačiau Juodvi nė vieno atstovo į Seimų 
nelaimėjo.

Vėliau kituose Seimuose partijų santykis po truputį keitėsi. I/Sein 
krikdemai teturėjo 38 atstovus is 73 arba 52,03%,’ o valst.Liaudininkai 
su socialdemokratais 30 atstovų arba 41,12%, II Seime krikdemai gavo 40 
is 78 arba 51,28%, o<liaudininkai su socialdemokratais 26 atst. arba 
33,34% ir pagaliau III Seime - krikdemai Jau tik 30 atstovų ič 85 arba 
35,29%, leiudininkai su eocialdemokratais 37 atstovus arba 43,43%.Vidu- 
tinis procentas visuose Seimuose - ' 
demokratais - 39,07%, liaudininkų - 25,3%»

III Seimo sudėtis buvo tokia: valst.liaudininkų 22 atstovai 
demokratų 15, krikdemų 30. tautininkų 3, ūkininke ----
klaipėdiečių 5, lenkų 4, žydų 3 ir rusų 1. Viso r

Sudėjus III Seimo krikdemų bloko atstovų skaičių su tautininkų Ja ts t 
vų skaičiumi gaunama:30+3 » 33, o sudėjus liaudininkų, socialdemokratų 
ir ūkininkų partijos frakcijų atstovų skaičius gauname: 22+15+2-39. Pįro- 
centualiai lietuvių atstovų santykis III 1926 m. Seime buvo toks: deč|~1 
riojl lietuvių pusė turėjo 45,8%, o kairioji - 54.2%

krikdemu 48,01%, lidudininkų su sočia

XXXIA.^. C. C. BUOUŲVai. SQOi&l 
cu partijos 2, mažumu: 
o_5 atstovai.
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Minėtieji skaiciai^-rxxi<r,“k:?d.J^4^iv-os Respublikos gyventokją pcli= 
tinė 6 metu (,L9i2O-J-926) nuotaika ėjo ne krikdemą srovėsnaudai. Dary» 
ti iš to išvadą, kad tokiu pat būdu būtą smukusi ir katalikybė, nega™ 
Įima-, nes tarp liaudininką.;, kurią programa tikybą palieka nuošaliai 
nuo politikos, buvo ir praktikuojančią kataliką. Tai matyti ne tik 
13 liaudininką programos, bet ir is-praktikos* Kai Seimo nariai pra= 
dėdami eiti savo pareigas turėdavo-Seime duoti iškilmingą priesaiką, 
tai dalis valst. liaudininką tą priesaiką atlikdavo katalikiškai., nors 
didesnioji atstovą dalis duodavo iškilmingą viešą civilį pasiadėjimą.

III Seime labai žymas, mažumą^psdidėjimas, Kai atsitiko dėl to, kad 
jo rinkimuose dalyvavo ir klaipėdiečiai, išstatę savo atstovus, kurie 
dėjosi prie mažumą. ■ •

Steigiamojo Seimo darbai ir nuopelnai.

• Svarbiausias Steig.Seimo nuopelnas, kaip a3 manau, buvo laimingai 
baigta kova dėl nepriklausomybės Išlaikymo ir nors dalies buvusios oku® 
puotos etnografinės Lietuvos teritorijos atgavimas. Steig.Seimo metai 
Lietuvai buvo sunkis ir pavojingi* Vos t? a Steig.Seimui susirinkus 13 
naujo prasidėjo SSSR-Lenki jos karas0. Sovietą kariuomenei žygiuo jant. 
Varduvos link, Vilniaus sritis pagal 1920 m. liepos mėn. sutartį grįžo 
Lietuvai. Tašiau šia tuojau atsirado Kapsukas ir bandė sukurti ts.Raudo=» 
nąją Lietuva?. Sovietams karą Lenkijoj pralaimėjus ir is Vilnijos pabė« 
gus, po klastingos Suvaiką sutarties J.Pilsudskio slaptai įsakytas gea 
Želigovskis sukelia "vilniešią maistą” prieš Lietuvą. 1920 m. spaliu 
9 d. jis užima Vilnią ir pradeda pulti vakarinę Lietuvą. Nors Lietuvos 
kariuomenė, Lady go s vadovaujama, nosenaiai Suvalką-Gibą pusėje buvo.; . 
lenką atstumta ir turėjo didelią nuostolią, bet’tas pralaimė jiraas gfėir 
tai buvo atitaisytas. M.SleževiŠiaus iniciatyva
susikūręs Vyriausias Gynimo Komitetas sutelkė daugiau jėgą ir atsįgrie® 
busi mūsą kariuomenė ties Giedraišiais-Sirvintais užpuolikams sudavė / 
labai skaudą smūgį. Gen.Želigovskio puoliką brigada panikoj pabėgoL 
Gen.želigovskis-abejo jo, ai’ nesitraukti ir iš Vilniaus* Tuo pačiu l\lku 
Lietuvos Respublikos pakviesta tara ginšui spręsti Tautą Sąjunga nust^ė 
visu pasieniu tarp kariaujančią žalią 10 kilometrą neutralią juosta* ■ 
Nors toji Tautą S-gos komisija ir nepajėgė is karto sustabdyti ginklą 
žvangėjimo, tai bent gegokai jį susilpnino* Slaptas partizaninis l'įe« 
tuvią-lenką karas apie tą neutralią juostą tebėjo dar iki 1923? Kais 
metais vadinamoji 5 didžiąją (Anė;lijos,JA.V,Italijos,Japonijos ir Pran=« 
ožūzijos) ambasadarią konferencija pravedė tarp Lietuvos ir Lenkijos 
administracinę liniją, išlikusią iki 1939 m. spąlią 29 d. Tuo būdu 
1920-1923 m. lietuvią-lenką karas pasibaigė. Lietuvos Respublika, paly® 
ginus su 1920 m. rudenio padėtimi, atgavo apie 2.000 kv«km. tęritori*® 

los(Žaslius, Vievį, Kaišiadorius, GiedraiŠius ir širvintus)? Lietuva 
žymiai priartėjo prie Vilniaus. • • \ '
. Sunkiausią to žygio naštą reikėjo panešti Steig.Seimui ir jo pclž£ 
komai vyriausybei. Jei visi-kalba, kad 1920 m. lenki ja tik stebuklu it- 
sigynusi nuo SSSR, tai nemažesnis stebuklas buvo i-r tai, kad 19202-1923 
m. Lietuva iš daug stipresnio priešo atsiėmė daugiau negu 2.000 kv km 
teritorijos.-Tš tikrąją gi tai buvo ne stebuklas, bet musą tautos, mū?= 
są kariuomenės, patieė Steig.Seimo ii’ visą gyventoją parody tas į didelis 
pasiaukojimas tėvynės labui, sumanumas, stiprumas, patvarumas^.darbšti* 
mas ir vieningumas. Vadinasi, tai buvo lietuvią tautos tėvynės>meilės - 
išdava. . I '

■
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Stedg*Seimui teko 
vos-SSSR taikos sutartu, pagal kurią, Sovietų. Sąjunga visiems laikams 
atsisakė dalies buvusios Rusijos Imperijos teritorijos,- apie 83.000 kv'to 
ploti su maždaug 3,5 milijono gyventojų - ir sutiko perduoti Lietuvai į 
3 milijonus aukso rublių, kurie pargabenti Lietuvon sudarė pagrindą. Lietu® 
vca valiutai (litui) ir Lietuvos Bankui.

Steig.Seimas priėmė Lietuvos Respublikos demokratinę konstitucijų 
ir žemės reformos įstatymą,, neskaitant visds eilės kitvj. taip, pat labai 
reikšmingų įstatymų. Reakcijos gaivalai 192? m. buvo tuos pagrindinius 
mūsų,tautos gerovės įstatymus sudarkę, bet panaikinti jyj. nepajėgė. Prof. 
A,Voldemaras ir prezJUSmetona 1927 m- buvo sumanę žemės reformos įstatys 
mę panaikinti, o demokratinęę. konstitucijų pakeisti-fašistine į. kad Lie«= 
tuva būtų valdoma be demokratinio seimo vieno vado vedama ir kad dvarininft 
kai sustiprėtų, nors tam reiktų is jų buvusių žemių išvaryti naujakurius, 
daugiausiai buvusius savanorius. -Tokie jų norai vis dėlto nevisai pavyko. 
Apie Šiuos Voldemaro-Smetonos planus vėliau pasakojo buvę jų ministerial.

.Mažai galvoja žmonės kartais mėgdavo sakyti, kad carui viešpataus 
jaut (iki J.915 m.) Lietuvos valstiečiams buvę geriau gyventi negu nepri«= 

tintas. Tik pagalvokime. 
700.000 ha Žemės? Tik 

susidaro milžiniška suma -'35°.000.000 litų. Steig.

klausomo j Respublikoj. Tai tikriausias nesus?pratintas. Tik 
Argi nepriklausomybė neatidavė valstiečiams apie 
po 500 Lt ha skaitant, r*”4-..... ; "
Seimo įvykdytoji žemės reforma davė žemės apie 70.000 šeimų arba apie 
350.000 asmenų. Antra dovana iš Steig7Seimo sutvirtintos Lietuvos Respub® 
likos buvo lietuviams valdininkams kasmet išmokama apie 100 milijonų 
litų algos. Vadinasi, apie 30.000 įietuvix> šeimų buvo aprūpinta naudingu 
darbu ir pragyvenimo šaltiniu. Tai vėl sudaro apie 120.000 Žmonių. Ar gi 
prie caro valdžios nors desimta 'dalis jų būtų gavusi valstybines tarny« 
has Lietuveje.. Apskritai reikia pasakyti, kad Steig.Seimo teisingai nusta« 
tytos valstybinės demokratinės gairės, ors ir gadinamos paskesniųjų v&L» 
dytojų, visiems gyventojų sluoksniams padėjo susikurti Žymiai aukštesnį 
gyvenimo lygį negu caro laikais.

0 štai dar prieinamas visiems vaikams pradinis mokslas. Platus mo®-- 
kyklų tinklas su daugiau kaip 300.000 mokinių ir daugiau kaip 5»000 mo« 
kytojų. 0 kur dar gimnazijos, seminarijos, specialios mokyklos, institu- 
tai, akademijos, universitetai?

Grįžtant dar prie Lietuvos Respublikos sienų nustatymo-, reikia pa« 
minėti 1921m. prof.Simpsono superarbitražą, nustatant Lietuvos-Latvijos 
sieną ir Palangos atgavimų. Be to, Steigiamojo 'Seimo metu I92O m. vasa-^ 
rą Lietuva 75 dienas valdė Vilnių ir jo sritį. Tas platesnis lietuvių 
"įsibrovimas” į Vilniję buvo atliktas mūsų karJuomenės ir tninisterįų 
kabineto su Steig.Seimo parama. Kova už-Vilniaus sritį buvo ilga ir 
sunki, bet vis dėl to ji ėjo laimingai lietuvių naudai, mano nuomone, 
penkiais etapais per pastarąjį 50 metų (1895 - 1945 m.) laikotarpį ?'Pir» 
jaasis etapas, man rodos, buvo 1895 m. varpininkų ir socialdemokratų \ 
įsitvirtinimas Vilniųje.Antrasis etapas - P.Vileišio ir ^Vilniaus Zinlil” 
po 1904 m. spaudos atgavimoj trečiasis - 1917 m. susikūrusios Lietuvių v 
Tautos tarybos, ketvirtasis - 1920 a. Steigiamojo Seimo vyriausybės ir \ > 

\ pagaliau penktasis - 1939 m. Vilniaus grįžimas Lietuvai. Taip-pat lie« Ą 
tuvių tautos ribų praplėtimu aš laikau ir Steig.Seimo įvykdytą žemės 
reforma, kai iš kelių šimtų-lietuvių tautai svetimų dvarininkų buvo nusa= 
vintą žemė ir išdalyta-bežemiams lietuviams, "a pat prasme aš vertinu 
ir Steig. Seimo-sėkmingas-pastangas pagelbėti lietuviams kolonizuoti 
savo miestus.
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Pasaulinis pripažinimas Lietuvos Respublikos de jure »•
taip pat "buvo nemenkas Steig-Seimo darbuoto jąąnuopelnas. '

Sunku trumpame straipsnyje ir suminėti visus didžius Steig.' 
Seimo darbus. Trumpai paminėsiu dar l?22m. vasario 16 d. Lietuvos 
universiteto Kaune įsteigimą, mūsą kariuomenės pertvarkymą ir lie* 
tuviskos valiutos įvedimą. 0 kur dar visa eilė kitą jo atliktą, darbą?

•Pagaliau Steigiamojo Seimo įtaka atsiliepia ir dabar. Štai visai 
mūsą. ±x Lietuvai bandanti vadovauti institucija 1945 m. nusistatė 
vadovautis Steigiamojo Seimo paskelbtąja demokratine 1922 m. kon
st ituc į ja. Gaila, kad ji iki čiol neišlaiko demokratiniais rinkimaia 
ĮŽ2OĮĮŽ26 m. nustatytos savo sudėčiai proporcijos ir nepajėgia pa-" 1 
darytį ič to demokratinių, konsekvenoiją. “ ’

Baigdamas dar noriu pasakyti, kad Steig.Seimo nustatytoji de
mokratinė Šalies valdymo santvarka 1920 - 1926 m. buvo davusi Lietu
vos Respublikai pastovią vidinę ramybę, neskaitant 1926 m. gruodžio 
17-d. mllitariniai politinio sukilimo? kitokią suminimą Lietuvoj, 
per tuos 6 metus visai nebuvo. Ne taip gi buvo 1927”1939 diktatū
riniam laikotarpy, kad vidiniai sukilimai tam tikrais perijodais 
nuolat pasikartodavo. '

I)r« J.krikččiūnas

iSLAISVINTOS LIETUVOS ŽE^ŽS ŪKIO ATKŪRIMAS

(Pirmasis etapas)

Kokiu8__nu.o_s tolius j3ajiarė_Lįe_tuvo_s žemėja ūkiui karas, AiLoku£aclį>s? I

Antrasis pasauli karas ir svetimąją - rusą, vokiečią - okupaci
jos padarė ir tebedaro mūsą žemės ūkiui daug Žaizdą. Jas išgydyti 
ir atstatyti normalą gyvenimą - sunkus uždavinys. Lietuvos atkūrimo 
klausimus reikia todėl jau dabar pradėti.nagrinėti, kad tam darbui 
tinkamai pasiruožtume ir, laikui atėjus, galėtume jį atlikti galimai 
sėkmingiau ir greičiau.

Karo ir okupaciją paliktus neigiamus padarinius galima suskirsty* . 
ti į 3 grupes:a)nuostoliai Žmonėmis, b)valstybinio, Ūkinio ir kultūrini, 
gyvenimo organizacijos sugriovimas ir įvedimas naują, mums netinkan

čią formą, cjmeažiaginiai nuostoliai.
Netekimas kelią Išimtą tūkstančią žmonią mums ypatingai skaudus: 

mūsą tauta maža; tolimesnis jos mažinimas kelia baimės, kad jį redu
kuosią į liliputinę nereikšmingą tautelę/ eventualiai galinsią visai 
išnykti. Sunaikintą žmonią, suprantama, negalima iž kapą prikelti* 
Ta proga tačiau galima pagalvoti apie būdus ir priemones grąžinti 
į tėvynę kitur gyvenančiu lietuvią dalį (pav.,Pietą ir Siaurės Ame
rikoj, Gudijoj, Latvijoj ir kt.). Uždavinys nelengvas, bet vis,dėlto 
įmanoma ir jį Išspręsti kraštui naudinga prasme. Be tė, ižsilaįsvl** 
nustoję Lietuvoje būtinai reikės rūpintis gyventoją prieauglio padi
dinimu, imantis priemonią sumažinti mirimą ir padidinti gimimą skal
sią. Šią klausimą tačiau mes čia plačiau nenagrinėsime
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Okupantus iŠ Lietuvos pašalinus, suprantama, reikšs perorgani=> 
zuoti visą, gyvenimą© Nors prieš karą mūšą valstybinio? sav Įvaldyto iriio, 
kultūrinio ir ūkinio--^yvexiimo organizacija buvo palyginti gera.' bet 
vis dėlto nebus įmanoma greit pasalinti okupantą įvestus pek’eitimus 
ir mechaniškai grąžinti 1940 h, būklę; prašjo ir dar praeis daug laiko, 
todėl padaryti pakeltijnal bus palikę dideliąg nelengvai pabalinamą, 
pėdsaką; pagaliau ir gyvenimas nestovi vietoje s kai kas iš-to, -kaž 
buvo I94O ms, naujiems laikams netiks© Orgąnizaciniąs pertvarkymus 
tuo tarpu planuoti per anksti, todėl ir Šiuos klausimus šį kar1$pa« 
liksime nuošalyo . ■ • ' • ,

. Kol okupacija nepasibaigus, medžiaginiu nuostoliu tiksliai apakai.-- 
biuoti. negalim.1-’a Viena tačiau jau dabar aiškus Jie lapai didelio Jiems 
išlyginti reikės .įtempti visos tautos protines ir fizines jėgas©

Jei skaityti, kad iki šio meto Lietuvos žemės ftkūui 2-Jo pasauli' 
karo ir okupaciją padaryti nuostoliai sleuia 0,5 milijjardo litą, sk.si« 
t ant pigiomis prieškarinėmis kainomis, mes beitume tuos nuostolius ne para
dinę, bet sumažinę© Juos išlyginti pokarinėse sąlygose, kai visą žsctom 
prekių kainos bus aukštesnės, reikės daugiau išleisti; Jei pavyktu 
krašto žemės ūkį atstatyti ligi Į94O nu lygio? už 1>2<*1.,5 millJ© litą,, 
butą gerai; veikiausiai reikės išleisti dauginu-J Be to/darbą pradėjus, 
paaiškės, kad yra ir kitu dalyką, kuriuos neatidėliojant reikia vienus 
pakeisti, kitus patvarkyti, modernizuoti, ir tt©Juk atsilikusi carinė 
Rusija jafes musą tėvynę valdė 120 m*5 ta ilga okupacija paliko daugybą 
paseką, kurias nebuvo įmanoma •pašalinti per trumpą nepriklausomo gyveni** 
mo laikotarpi; atkurinnta££ ūkį ir gydant pastaro j’c karo ir pastarąją jt’u 
okupaciją, žaizdas,. reikės, šalinti ir ankstyvesnio karo ir ankstyvesnių 
okupaciją skaudžiau pasireiškiančius pėdsakus© ši aplinkybė uždavinį 
išplečiat o įjo vykdymą sukomplikuoja ir pabrangina© Pėl to ir-pasidarė 
neįmanoma Šį didelį reikalą išspręsti vienu planu ir Vienu etapu© Jįa 
tenka skaldyti© čia kalbėsime, tik apie pirmą jį darbo etapą> š»y«apiė mšę.ą 
Žemės ūkio atkūrimą ma'ž daug iki 194G m© gamybinio lygio/kitus ne garny* 
b lai *13-reikalus patvarkant tik tiek, kad jie nekliudytą gyvenimui žengti 
priekin ir leistą žmoniškai gyventi Mūsą ūkininkams? žemės ūkio darbi* 
ninkama ir kt» * • • ..•••.

j-Š/kur teks nnti_lėšjį a.tkurti įietjivjos^ž^inės^Ūkiui? \
" -**■- *” • . . , y

Yra Žmoni’.’5 kurie tiki., kad Lietuvą gali atkurti svetimos valstybėj , 
tarptautinės organizacijos area bent šios gali tą darbą efektyviai 
finansuoti©'’Šokias viltis laikau iliuzija?-.kai kurią paskolą, gal būt, - . 
ir pašaipi? iŠ užsieniu gali būti, bet nėra mažiausio pagrindo manyti 
kad jos bus didelėse Pagaliau, jei ir butą galima gauti iŠ UŽsienią 
ne mažą .paskolą? sprendžiant ją paėmimo klausimą9 reikštą. 3E®ęž± elgtis 
labai’atsargiai ir kietai vengti per didelio krašto įskolinimo,. neimti 
paskolą sunkiomis sąlygomis ir tt©Stambiai isįskAlinęs Žmogus, event© 
ir tauta patenka i sui generis vergi ją s kuri skiriasi nuo senovės vęrgi= 
Ją savo forma? bet nedaug tesisnirie. esmėje, Ypatingai .pavojinga į 
sinę vergiją patekti mažoms tautomsvadinusi, ir Lietuvai© \

Pagrindi/iis tikras- ir realus šaltinis,- ds kuri,o teks semti lėšas 
išlaisvintai mtisą tėvynei, taip pat ir jos Žemės ūkiui,-atstatyt?, bus 
Lietuvos iikininko bei darbininko darbas -ir visos lietuviškos visuomenės 
organizaciniai sugebėjimai© Netektą 'ūkininkams laukti bent kiek rimtesnei 
paramos ir iš kitą Lietuvos gyvento ją luomą; ir miestai karo bei okupa'< 
oi ją metu bus žiauriai nukentėję; reikės juos atstatinėti; reikės pramonę 
tvarkyti ir" ją-plėsti; tiems dalykams taip pat teks išleisti' daug pinigą 
jiems ir, išeis miestąjiy-,/entają~iizd-arbiSo . " ,
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Lietuvos žemas Ūkyje dirbančių žmonių, darbo vaisiai nėra maži: 
amerikiečių, ir angį# ekonomistai prieš karų apskaičiuodavo, kad 
1930*193$ m. dirbančio Lietuvos gyventojo vidutinis metinis už
darbis siekė 200 del. arba 1200 lt. Tikra,kad vidut. žemės ūkyje 
dirbančio žmogaus uždarbis buvo mažesnis.Jei mes laikysime,kad jis 
siekė 1,100 lt.per metus,tai mažai-apsiriksime (Žinoma ,šia skaitomas 
vi$ąs uždarbi s j’tey, ir ta jo daLis^kurių dirbantis Žmogus atsiima • 
natūra t maistas, patalpos ,drabužiai irkt.J.

Visur,t.y,ir pas mus žemės ūkio darbus dirba palyginsi didelis 
kaime gyvenančių Žmonių procentasspaaugllai ir senyvo amžiaus žmo
nės taip pat dalyvauja darbo procese, formaliai tų procentų Lietu
voje galima ūžtų laikyti lygiu 60,bet po šio karo ir okupacijų aud
rų Lietuve je- bus sumažėjęs jaunų vyrų prooentas;laikysime,kad ra
liai žemės Ūkio darbuose aktyviai dalyvaus 55^ ten gyvenančių žmo
nių. , . •

. Laikysime,kad kaimo ir miesto gyventojų santykis pasiliks maž 
daug tas pats,koks buvo priš Ši karų, t.y. Žemės ūkyje gyvens 7J>£ 
visų gyventojų. Bendrą gyventojų skaičių po.karo skaitysime lygiu 2.4 
mil. (vietoje buvusių su priskirta Vilnį-ua krašto dalimi oa 2j8nrfl.)» 
Išeidami iš tik ką suminėtu prileidimų, mes galime spėti, kad iš- 
laisvintos-Lietuvos žemės ūkyje dirbs apie 99O.OOO žmonių; kada • 
gamyba pasieks prieškarinį-lygį, visų jų uždarbis, skaitant se
nomis prieškarinėmis kainomis, sieks apie 1,1 milijardų litų.

Jei laikysime, kad mūsų ž.ūkyje gyvena 320.000 seimų ir kad vie
nai šeimai būtiniausioms gyvenimo reikalams reikia apie 2.200 it. 
per metus, tai jau. bus paskaitytas kiek aukštesnis gyvenimo štan* 
dartas,.kalp kad’buvo prieš karų. Visos žemės ūkyje dirbančių Žmo
nių pragyvenimui reikalingos išlaidos tokiu būdu siektų 700 mil. 
lt. Vadinasi, kultūriniams ir ksašto gyvenimo atkūrimo bei moder- 
ninimo reikalams kasmet liktų apie 400 mil. lit. Planuojant krašto 
atkūrimų visa šia suma operuoti negalima: pinigii ir medžiagų da- 
lis nukryps sunkiai sukontroliuojamomis, dažnai neproduktyvių ir nepa
geidaujamu išlaidų srovėmis ir srovelėmis. Si suma tik rodo, kad 
lietuvis ūkininkas daug uždirba ir kad sumaniai priėjus prie jo 
darbo vaisių šaltinio ir kreipiant nuo pragyvenimo atliekančias 
lėšas valstybei ir ūkininkams pageidaudama linkme, galima daug 
pasiekti. • . ..

Pirmus kelęris po Lietuvos išlaisvinimo metus gaiuyba nesieks 
prieškarinio lygio. Dėl to kraštui atkurti negalima'bus kasmet leisti 
400 mil. lt. ar pan. sumų. Kokia stirna pirmais metais galėsime ope
ruoti, šiandien pasakyti neįmanoma. Tačiau jau šiandien aišku, kad 
Lietuvos žtemės_ūkio atkųrimų_ręikia pradėti nuo_j_o gamyboEi rejątąąų- 
rąvimoT Sitai^ reikia jster^tjls^padaryti sąllmaĮ" pigesnėmis priemone* 
mis Jr_g^allmai__g r eičiau-. ~

Savaimingai vykstąs Lietuvos atsikėlimo procesas taip pat Ji at- 
štiTyT27_be t_-j|i s perJlgaT TrukTųT ~------------ ~ '----------X -----------

xs pa’sa'Eyto Išeina, kad mes "turime nemažų lėšų šaltinį Lietuvos 
atstatymui finansuoti. Reikia tik sugebėti-prie jo prieiti ir jo 
lūšas mokėti pakreipti pageidaujama linkmes Kraštas, atseit, ir jo 
žemės ūkis gali ,žinoma, atsikurti ir savaime, be įsikišimo iš • 
viršaus: ūkininkai prašės kaupti jų Ūkiams reikalingas medžiagas 
ir pinigus; pamažu jie. atstatys savus Ūkius, tokiu būdu atsistatytų 
ir visas Lietuvos žemės ūkiso Tašiau toks savaimingas procesas duotų 
per daug margų vaizdų ir. per. ilgai truktų: mažai nukentėję ūkininkai-
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greit atsigautų.; neilgai trukus jie pradėtu daryti išlaidų, kurios 
tuo metu visam kraštui nebūtų aktualios, kaip pav., statytų naujus 
trobesius, taisytųsi per brangų inventorių ir tt; tie gi Ūkininkai,, 
kurie-labai skaudžiai nukentėjų - netekę trobesių, viso inventoriaus, 
lėšų reikalingiausioms medžiagoms pirkti ir apyvartai - turėtų ilgus web 
metus ūkiškai tik vegetuoti, o patys labai vargtų, kol susilauktų nopmai- 
Įlos gamybos ir normalaus gyvenimo; tarp šių kraštutinių grupių būtų.daų 
tarpinių; negreit atsigautų ir normali krašto gamyba. •

s. Organizuotas išlaisvintos Lietuvos žemės ūkio atkūrimas iki 
pribsSariHiff ¥i'Eu, prTe¥karTnįų_ ribųj • ~ ~~ • ~

. Lietuvos žemės ūkio- aTkūrTmą vyEdant arganizuotai^ j.is eis'sklan-,,. 
džiau ir duos-tikresnių vaisių. Jį organizuojant, visų pirma reikės 
susirūpinti buvusių , kartais ir naujų, ūkininkų įmonių bei Įstaigų 
atkūrimu ir suteikimu joms sąlygų dirbti; gamybinės bei prekybinės" 
organizacijos, žemės Ūkio Rūmai ir kt. turas būti tuojau pašaukti 
4 darbų .y politinė krašto vadovybė - Seimas, vykdomo ji valdžia, even
tualiai-naujai suorganizuota Ūkio taryta, dirbdamos sutartinai su 

: ūkininkų ir ūkinėmis organizacijomis, turi padėti visas pastangas 
galimai greičiau atstatyti krašto žemės ūkio ^mybą. Kol ūkis mažai 
produkuos, nebus vilties prieiti prie aukščiau miįėto ūkininkų darbo 
vaisių gausaus šaltinio, atseit, nebus galima reikiamu-tempu atsta
tinėti kraštų* - . .

Pirmais atkūrimo metais 4 gamybą reikėtų sukoncentruoti" visų dė« 
mesi ir sudėti visus turimus išteklius, o ilgalaikineš investicijas 
atidėti tolimesniam laikui* Tav>. pirmais metais nereikėtų leisti - 
statyti pastovių trobesių* Tuos z. ūkio trobesius, kurie karo me tu 
šavo arba taip suiro, kad pasidarė visai netinkami, reikėtų restaų®. 
ruoti, bet jų Vietoje statyti ne pastovius ir, savaime- suprantama, ne 
brangius, o tik laikinius , pigius: barakinio tipo nedideli gyvenami 
nameliai, moliniai maži tvarteliai, paprasti kaugių uždengimai vibtoje 
kluonų (daržinių) .- būtų tinkamiausi pirmais atkūrimo metais Ūkinin
kams statomi trobesiai. v • .

Iš žemės ir trobesių dar nepasidaro normalus 2. ūkis; be Žemės 
ir trobesių jam dar reikia inventoriaus, medžiagų ir lėšų apyvartai..„SiiL 
Šitie dalykai būtinai reikalingi gamybai ir tuti būti sutvarkyti jau .- 

’ pirmais atstatyto metais. Visai jų neturės tik nedidelė ūkininkų 
dalis; Šiems jų reikės parūpinti išlyginimo keliu, t.y. paimant (pa
geidaujama. su atlyginimu) is tų, kurie medžiagų ir inventoriaus dau=«. 
giau turi ir atiduodant tiems, kurie jų neturi» .....

Šias abi operacijas, t .y.: laikinųjų trobesių pastatymą ir reika«y. . 
lingiąusio Inventoriaus bei medžiagų parūpinimą totaliniai sunaikint* 
tiems ūkimas, turėtų pasiimti vyriausybė.savo sąskaiton. Taip elgian- . 
t is, galima būtų iš karto pastatyti nors ir ant silpnų kojų skaudžiau*“ 
šiai nukentėjusius-ūkininkus ir patvrarkyti gamybą» Karas ir okupaci^ 
jos yra bendras tautos nelaimės; visa tauta turi pasiimti ir jų pasekaso 

Pastačius ten, kur labiausiai reikia, laikinuosius trobesius ir 
patvarkius skaudžiai nukentėjusiuose ūkiuose gamybą, reikės kelerius 
metus palaukti, kol mūsų žemės ūkis pradės visokių gėrybių-gaminti 
maždaug tiek, kiek jis jų-gamino prieš karą.jKiek šitai truks^pareis 

.nuo aplinkybių, kurios bus. atkūrimo metais, nuo ūkininkų darbštumo, ... 
darbo nuotaikos ir, svarbiausia, mko ūkininkų ir-vyriausybės suge«» 
bėjimo atkūrimą finansuoti ir organizuoti* Esu Linkęs' manyti, kad Šis 
p-irmęsis mūsų žemės ūkio atkūrimo etapas neturėtų trukti ilgiau kaip.
4-5-mt., bet kaip bus iš tikrųjų, šiuo metu niekas: negali tikrai pasąkyiU
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Atstačius Žemės ūkio gamyba iki prieškarinio lygio ir patvara 
kius labiausiai nukentėjusius ūkininką pastatus, paaiškės, kad yra 
labai daug dalyku, kuriuos reikia tvarkyti, modernizuoti, stiprinti’ 
pav., labai aktualus bus kai kurie melioracijų darbai) gyvojo ir 
negyvojo inventoriaus, sustiprinimo reikalai, pastoviu trobesixj. vietoj 
je laikinųjų.pasenusią ir nusidėvėjusiu .statymas ir daug kitu* 
Reikės planuoti antra atkūrimo etapą* Bet 'Bis klausimas jau nebeina 
į Šio straipsnio ribasc

’E 8 y J, r- / . '
' . V : ' , t

Liūd£8-D_ovyd_ėnaS_

VIENA KOJA ŽENGlk-Į jLAKTJ,.’.. i ' '

. Tai buvo 1$>44 metais, gegužės mėnesi. K*.o» seniūnas sukvietė 
savo senifinl4o.8_.gyventojus. Tuos, kurie galėtu valdyti Šautuvą, .t I 
kastuvą, fabriko įranki.- "Visi, kurie naudingi Trečiajam
Reichui", buvo paradyta kr* krivūlės rašte, "turi ateiti ii’ 

. išklausyti.” 1 ’ • ” ' \
: .-Dienos buvo pilnos nepaprastą lūkesčiu; skersai išilgai Liettivą 

_• lėkė gandai, kad ..."iš Baltijos juros atplauks amerikiečią-ąngluą 
kariai1; kad. , ."miškuose jau yra augalotą vyrą, kurie rūką "Prines’ . > 
Albert", cigaretes-ir saką, "kad..oChurchiliui ir ROOseweltui visos 
visos marios ligi kelią". Ach, kad tik Vakarai nepavėluotą 1....

. ■ Ša Po medžiais susirinkusiems seniūnus skaito dar vieną atsišau" 
kimą. Kebeahrenka susirinkusieji, kelintas tai atsišaukimas, bet kad 
tai paskutinis - svyruoti netenka. Darbą ir gimdymą išvargintos 
moterys, vaikai, senukai nebepajėgia abejoti.

Gretą stovinčio seniūno sadi' Fridrich Neumeier, valsčiaus rekvi
ziciją ir prievolių tvarkytojas. Tai pilvotas, plikas rudmarškinis? 
dažnai šluosto prakaitą nuo kaktos ir dar dažniau šliuožia siauromis 

"■ rudomis akimis per susirinkusiu ją veidus, rankomis atsirėmęs j. odi» 
nlą kelnią kelius. . ' - ’ .

Kaitri popietė nuo saulės ir tvankumo, kaitri nuo Ivykią, kurie 
mala į pelus Tretijį Reichą».."Dar kartą kreipiasi į Jus, Lietuvos, 

'vyrai ir: moterys, Wehrmachto ir. parti jos, vadoiy bė, įsakydama stoti - 
ginti savo šąli nuo raudonąją. gaują, ginti Europos kultūra ir oivi« 
įizaoiją. Tūkstančiai ir tuksiančiai geriausią ' Europos sunu ir 
dukterą. fronte ir fabrike$• argi,-Lietuves gyvento jai / ir dabar nešto** 
.šit į paskutinę ir žūtbūtinę kovą", skaito seniūnas ramiu ūkinink> 
balsu.

Dar kartą ponas Fridrich Neumeier paragino atlikti prievoles, ' 
visiems stoti prie ginklo ir 'Įrankio, ir isvaŽLavo poriniu vežimu 4 Ji 
kitą kaimą, pas kitą sonAhą, kur laukė būrys.seneliu, motorą į.-vaiką.,. ' 
nes ginklo, ir Įrankio vyrai ir moterys nebesiduoda gaudomi. Šfe karti,' 

■i buyo kviečiami nekaltam pasitarimui, pa.,"pasitarti, kaip kovoti su 
Piktžolėmis". Tačiau ir tikj susirinkimą apsupdavo SS. gestapo arba 
.vietiniu vokiečiu puriai, žinoma, vienos "piktžolės" atsidūrė Reicho
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fabrikuose, kiti ,*Luftwaffės* daliniuose, treti - kalėjimuose»
Dar Fridrich ui neišvykus, seneliai, .moterėlės is lėto, susikaupę y 

slinko Į. senino virtuvę-, kur vietinė lietuviu policija atvežė kito® 
kių rastų...« 1 . ■

Tie Raštai vėlų vakarę, prie.žvakės šviesos po keletą susimetusių, 
koletų kartų buvo perskaityti., ... • ■ “ .

“Dar kartę: Nei -’’šaukė stambesnių raidžių antraštė. "Vokiečiai 
dar kartę gaudys vyrus-į V/ehrmaohtą, moteris apkasams kasti ir po lėk® 
tuvų bombų kruša gaminti žhz±x žvėriškam karui ginklus. Daug mūsų 
tėvų, brolių, seserų, kurie priešinosi jau daug kartų skelbtoms mobi
lizacijoms, sėdi kalėjimuose, kenūia kankinimus arba guli kapuose. Jų 
atsparumas, jų garbė turi Ir paskutinį sunkų bandymą mums padėti atlai
kyti. Ateina didžioji demokratijos laimėjimų teisė, kuri grąžins ir 
Qusų šaliai laisvą Nepriklausomą gyvenimą. Iškentėję tiek nacių priespa* 
dog, pakelkime paskutinį "bandymą. Todėl nacinės Vokietijos okupantams 
sakome dąr kartą: Nei ' f.

Antanas Bertulis, ūkininko sūnus, 1? vasarų vyras, su dviem saVo, 
draugais, gal penktą kartą klėtyje prie vaškinės žvakės perskaitė; . / 
tetulės atneštą atsišaukimą ir veik visi vienu kartu t,arė: "Dar kar^ązNe1.

Kaip ir po visų panašių atsitikimų, prasidėjo medžioklės. Gestapo ji 
daliniai, specialūs daliniai, sudaryti is rusų belaisvių, vadinami 
"Plėšikavimo stachanovieŠiais1’ darė "kęselius” kaimuose, miestuose, 
budėjo prie bažnyčių, vaistiniu,. /

Antanas Bertulis, kaip ir kiti jo amžiaus vyrai, nakvojo miškuose, 
dieną ėjo žvalgų pareigas prie kryžkelių.. Bet vieną dieną nuvažiavo į 
malūną. Malūnas stovi upės slėnyje-, todėl nepastebėjus apsupo SS būrys. 
Taip ir sugavo malūne Antaną Bertulį su dviem draugais:Simu Valiuko- 
niu ir Kostu Dūdaiciu. Sugar.,o tza lūnd pastogėje. ‘SS v’yra i, visus tris 
lazda mušdami,- paklausė . kodėl isdubdą tėvynę'kulturo š gėdai, -bolsevik®s.

Po septyniii dienų iš GjaudenŽ,o išvyko SS,, uniformose ginkluoti, 
bet be šovinių.“Kad mes kariausti neparuošti, mes "svetimšaliai?,1 . 
pasakė lydėjusiam žandarui Antanas Bertulis. "Kulka neklausia diplę® 

»juo ir pavardės /’aiškiai atsakė šturmfiihreris & ’ ' • •
Šovinius gavo prieš aušrą, ka4 įlipo į apkasui už Vilniaus, prie\ 

Medininkų girios. Simas Valiuko užsirūkė delnais apsuptą cigaretę ir 
pasakė:"Mes dabar tarp kūjo ir priekalo... Arba mirsim arba užsi
rūkysią "Prince Albert" cigaretę... ' - - .

Tą rytą aiškiai užtekėjusi saulė atskleidė mūšio lauką, kai prasi® 
dėjusios artilerijos kanonados arti kritęs šovinys apibėrė žemėmis, \ 
Antanas Bertulis atsiminė bolševikų mėtytus lapelius, Maskvos radiją, - 
kurie skelbė:"Kas talkininkauja fašistams, bus sunaikintas"...0 jis, 
Antanas Bertulis, nuo Vilkaviškio, -SS uniformoje... Priešakyje mirtis, > 
užpakalyje lauko žandarmerijos kulka. Ir taip jis pradėjo įlipimą ir iš
lipimą is visokių-apkasų. -

Bet Antanas Bertulis turėjo sustoti palei Schweidnizfą,įur ąrtilę.® 
rijos skeveldra sutriuškino dešinės ko^os blauzdikaulį» Kad ir su viena 

. koja, jis per keletą važiavimų, atsidūrė Neumorkto ligoninėje, kur jis? ! 
užsirūkė seniai svajotą, cigarete,. Tiesa, tai buvo ne "Prince Alnert" ,\ 
bet "Chesterfield". Tatai dėjosi šit kaip: pp'želių dienų betvarkės, 

. ligoninėje tarpduryje sustojo rusvoj uniformoj jaunas tiesus karys.
Permetęs juos penkis bekojus: du vokiečiu, vengrą, totorių ir jį, karys • 
padalijo po cigaretę. Antanas Bertulis-vis nerūkė,‘bet ilgai skaitė:- 
"Chesterfield, Cherterfield, Chesterfield”...’Kur Simas Valiukonis...

I
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nelaimės is apkasų ?,,, Ar jie jau rūkėKur Bždaiti 
cigaretę

Vieną naktį Antanas Bertulis sapnavo.kad jis su cigarete “Ches
terfield“ ,virtusia ilga baltai apsireggusia panele ,eina plataus 
lauko takeliu pasivaikščioti,•** .

• . ' - X ____ -
» X . • .

Weidenstadt o IIP lageryje teko užpildyti anketą> kur buvo klau- 
simas?’’kada,kur ir kiek laiko tarnavai Wehrmacht-o ar kitokioje vo
kiečių karinėje tarnyboje?” Bertulis užrašė: "TarnavausBuvauekojos 
netekau*” Vadinasi.net koją paaukojau už Tretįjį Šeichą,už nacius.c* 
^Jaila, žinoma .kad tik koją*• • ' '

Vieną pavakarę KP stovyklos viršininkas visiems.tarnavusiems 
vokiečių ginklui.perdavė karo komendanto įsakymąiPalikti EP lagerį 
ir pereiti vokiečįųspoiicijos žinion*0 .vokiečių poliai ja pa
siuntė į kaimąp^as ūkininkuse5r bekojus ir berankius,sugautus malš- 
nėDeliansje..bažnyčiojeckapuose duobes kasant* Taip žengė J? vyrai, 
visokių tautybių,visokio amžiaus irbudo*

Antanas Bertulis pasiliko pirmam kaimo,nes jau temo.ūkininkui ru
dens metu nereikėjo nei darbo rankų,nei šaukšto kilnotojo»Ūkinin- 
kas supyko ant policijos už primetimą “fašistinio bekojo” ir Šaukė 
ant viso kaimo,kad ”visokius Hitlerio palaikytojus” reikią siųsti 
į Burnbergąo.Aai dvigubai naudinga kalba nesenam partlęšiuit jis 
kratėsi nereikalingos burnos ir rodė lojalumą nebe Hitleriui, o Tini
mą nu i ..

ūkininkas^invalido prašomas,sutiko apnakvindinti tvarte ant šiau
dų ^netoliese darbo jauęiųQTvarkingas bavaras kelis kartus perspėjo 
nerūkyti ir gulėti ramiai5nes rytoj darbui jaučiai turį gerai pail
sėti .Pasėdėjęs ant tvarto slenksčio ^Bertulis nfitarė eiti... kur 
nors„gal 1 kitą kaimąoEiti ir eiti**.

Su maišiuku ant kupros užkopė Antanas Bertulis ant kalniuko,siau
ru lauko taku* Jis nutarė Užsitraukti dūmą.nes išpylė prakaitas ir 
stigo oro*.* Ečko,bet durnai kai'tšs.*# Gręžta jis mintimis po senais 
klevais,kur buvo zidinyš>eglinis stalas,kertėje Žv,Jurgio paveiks
las, motina3dvi seserys,bobutė,radijoaTąs nadijjo jam atnešė keturias 
Hoosevelto laisves ir didelę viltį,vienintelę viltį ,kad šiokios ar 
tokios tiranijos sulauks galo ».* 1

G'i s nutraukė puse “Chesterfield” cigaretės ir pažvelgė į pietuo
se nukritusia žvaigždę*o* ^Jam bežiūrint į žvaigždes,ėmė į nakties 
tamsa iš aukštybių kristi žvaigždės* -

Is užpakalyje likusio kaimo.du paaugliai nusikvatojo .kai vienas 
parodė nakties horizonte kalniuku žengiančią* koją « Antrasis paaug
lys ,ne slėpdamas vykusio apibudinimo, garsiea. sušuko?

•Viena koja žengia į naktį t
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DABARTINE SUOMIJA

Nelaimingoji suomių tauta-nepažabotos SSSR agresijos auką-per du. ka 
ru su SSSR 1959«I944 ro.olaikotarpy>je labai daug nukentėjo,! Tos jos kai
čios nesibaigia ir dabar.nors huropoj jau senokai nutilo ginklu žvan
gesys. Suomija dabar pergyvena didelius akinius ir politinius sunku- 
mus ir nėra saugi dėS savo nepriklausomybės ir ateitieso

Karo metais Suomija neteko didelės dalies savo gyventojų.Vieni jų 
zuvom frontuose „kiti nelaiką mirė nuo pasunkėjusių gyvenimo sąlygą 

ir padidėjusių ligų.. Gimimų, skaičius per karą, sumažėjo net 30.000. 
Negausiai suomių tautai tokie žmonių nuostoliai yra per daug skaudas.

Priversta atiduoti sovietams Kareliją. Fetsamo sritį ir kai 
kuriuos kitus rajonus, Suomija neteko 3=200.000 ha miško arba 12,8% 
visų, savo miškų, .ir 10% ariamos žemės. Fetsamo srity je.. Suomi ja neteko 
didelių, geležies rudos atsargu. Netekus Vipuri miesto, kartu uzsi= 
darė ir reikšmingas Saimos kanalas. *uo Būdu 1'1% visos teritorijos 
nebeturi tiesioginio kelio Į jurą. 1aclauktai dar ne viskas. Iš so= 
vietams atiduotų, sričių, visi gyventojai išsikėlė. Apie pusė' mili= 
jono kareliešių pasklido po visą kraątą, palikdami namuose beveik 
visą savo turtą, kurio Vertė apskaičiuojama apie 30 bilijonų suomių 
markių.

’Karo paliaubų sutartimi Suomijai u/zkrauta. 300 milijonų dolerių 
reParacijų. Iš tikrųjų Šią sumą reikia laikyti dar 13 % didesne, 
nes mokėti sovietams reikės prekėmis, bet ne dabartinėmis prekių 
kainomis, o 1938 m. Reparacijų išmokėjimo terminas hiv.o nustatytas 
6 metai, po 30 milijonų dolerių kasmeto Praėjusiu metų spalių mėn. 
Stalinas prailgino išmokėjimo terminą ixi 8 metų, tokiu budu suomiai 
kasmet turėtų mokėti-po 37,3 milijono dolerių. Tačiau kartu su šia 
Stalino "malone” buvo patiektas ir Kitas reikalavimas5 Suomija turi 
perduoti sovietams visą vokiečių turtą Suomi jo jskurio vertė yra 
apie 13 milijonų dolerių, ir dar papildomai sumokėti 13 milijonų 
dolerių už tuos nuostolius, kuriuos esą suomių kariuomenė padariusi 
Karelijoj per. karą. Tuo budu sovietų reikalaujama reparacijų suma ge£ 
rokai padidėjo. Ir šiais metais suomiai vietoj 30 milijonų dolerių ti 
turisumokėti 63,3 mil. dol. ,

Karui pasibaigus, nepaprastu pasiryžimu Suomijoj buvo nugalėtas 
ned®Bbtaklanb<i(aai9ir šimtade.nĮŪ£Hd3n£iĖų $ekėbūhUzHMųtĘa3edivių buvo sh 
nedarbo klausimas, ir šimtams tūkstančių demobilizuotų kareivių 
buvo surasta darbo. 1944 m. rudenį sudarius paliaubų sutartį, suo= 
®iams grėsė bado pavojus*, jis buvo pašalintas Švedijos pagalba. 
Takiau ekonominė krašto būklė visą laiką tebėra kritiška ir kraštui 
gresia infliacijos pavojus. Karo metu, nežiūrint nepaprastai didelių 
išlaidų kariuomenei, Suomijos vyriausybei didziausįi fix pastangų 
dėka pasisekė išlaikyti sava valiutos pastovumą. Suomių markė pra= 
dėjo smarkiai kristi jau karhi pasibaigus. 1944m. spalio mėn. mini= 
“alios vieno žmogaus pragyvenimo išlaidos per mėnesį siekė 204 suomįų, 
markes, o 194-3 spalio mėn. jau 323 mrk. Maisto produktų trukumas 
Suomijoj tebėra labai didelis. Mat, Suomija per karą neteko 30.000 
galvijų ir kiaulių skaičius sumažėjo 33.000. Savo pašios duonos 
Suomijai niekuomet neužteko, o dabar, netekus dar 10% ariamos žemės, 
duonos reikalai dar pablogėjo. Kad išlaikytų dabartinių duonos kortelų
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normą iki naujo derliaus^ Suomija yra priversta įsivežti iš 
užsienio 290-000 ton^ grūdą. Bet kur dabartinėse sąlygose tą 
grūdą gauti ir kuo už juos sumokėti?

. Suomįjos pramonės veikla vis dar tebėra žymiai paraližuo= • 
ta karo padarytu žaizdą ir Žaliavą bei kuro trūkumo. Šiuo metu 
ji pasiekė tik 63% prieškarinės gamyboSo Svarbiausią gi ekspor® 
tlnią pramonės Žaką; popięrio, celiuliozės ir lentą gamyba sie= 
kią tik 40% prieškarinio lygio. Vis dėlto per 9 pirmuosius 
1945 m. mėnesius suomią užsienio prekyba buvo aktyvi. Suomija 
eksportavo prekią už 6.700 milijonus markią ir importavo už 
5»o92 milo markią. Is tikrąją g į sis užsienio prekybos aktyvus 
mas yra fiktyvus, nes tą .prekią 4.846 mil. markią vertės buvo 
pasiąstavouietams reparaciją sąskaiton. Taigi, tikrumoje suomią - 
užsienio prekyba turėjo net daugiau negu 2.000 mil. markią pasyvai 
Apskaižiuojama, kad tikrasis^l946 m. suomią eksportas sieks 

k tik 12-13% 1938 m. lygio ir šiuo keliu gautosios užsienio *" 
liūtos k jokiu būdu neužteks apmokėti ir būtiniausią prekią 
minimalaus importo o Be svetimą valštybią didelįą paskolą Suomi= 

• ja jokiu būdu negalės issiversti.
? - •. . - • . . .

• ; 11 *
' ^aciau ne vien tik ūkiniai rūpesiiaū suomiams kelia neme= 

žą nerimo. Politiniai klausimai;•santykiai Sov.Sąjunga ir
vidaus politinė būklė ir yra kitas nerimo šaltinis.

1944^m. rudenį žarna karo paliaubą su Sov. Sąjunga sudarymas, 
automatiškai pašuto suomią uzsienią politikos orientaciją, iž A'• 
buvusio Vokietijos karinio sąjungininko Suomija pavirto Vokie= 
ti jos priešu ir turėjo su ja karinį konfliktą. Nauja suomiu 
užs. politikos orientacija pasidarė neišvengiama, kai nebeteko 
prasmės senasis posakis, kad Europa baigiasi prie vakarinės 
SSSR sienos. Šio karo pasekmėj SSSR tapo Europos kontinente vy= 
raujanti militarinė ir politinė galybė. Tad noroms nenoroms ir 
Suomija turi derintis prie SSSR pageidavimą. Ir niekur kitur 
ta .SSSR .įtaka nėra taip ryškiai juntama, kaip Suomijos vidaus 
politiko j1. • .

Suomi ja buvo pirmasis-Europos kraštas, kuriame po žio 
karo įvyko parlamento rinkimai. Rinkimai iš tikrąją buvo laisvi^T 
Aktyvi rinkimą teisė niekam nebuvo apribota, tašiau dėl-pasy= . -' 
vids rinkimą teisės tuometinis ministeris pirmininkas Paasikiyi 
buvo pareiŽkąiN pageidavimą, kad arikstyvesniąją vyriausybią žy=. 
mfesnieji nariai.nestatytą savo kandidatūrą. Rinkimai į suomią 
parlamentą - Eduskuntą -įvyko 1945m.kovo 17—18 d. ir davė 
tokius rezultatus; '

S o c ia1de mokrata i
Nacionaliniu demokratą

blokas(komun./ 398.618 
ižemdirbią sąjunga 362.662 
Koalicinė partiją ■ ... '

(Pramonininkai ir prek.) 255 »394 
*? /Svedal(Nae.demokrat) 154.106 ■ 

Erogręsįstai(Liberalai) 87.868 
Švedai radikalai

va«
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Opozicijoj liko koalicinė partija ir progresistai <» Takiau dabartinės 
se sąlygoje Suomijoj is tikrųjų sunku pravesti demarkacinę liniją 
tarp vyriausybės partijų,ir opozicijose Tiek socialdemokratai, tiek 
ir žemdirbiai dažnai kritikuoja vyriausybę, o opozicija kartais x 
vyriausybę užgiria® Apskritai, suomių, parlamente dabar bėra ginžų 
dėl užsienio politikose Visi suomiai priversti skaitytis su neis® 
vengiamu dalyku. Parlamento diskusijos daugiausiai ir sukasi apie 
ekonominę krašto Sžlę ir vidaus reikalus, kur pastaruoju metu vyk® 
sta ypatingi reiškiniais kat9 kaip ir visur kitur5 kur tik sovietų, 
ranka pasiekia, Suomijos vidaus reikalų ministeris yra komunistas 
Leino i Juo toliau juo labiau krašto viduje pradedama nesiskaityti 
ir su elementariausiais suomių įstatymų nuostatais ir piliečiai 
pradeda jausti gr/smę Savo laisvei. Komunistai vis labiau prade® 

■Ąa operuoti savo mitingų demagogiškais reikalavimais ir stengiasi 
savo, mažumos-, nuomonę primesti tautos daugumai. Toj akcijoj jiems 
uoliai talkininkauja Leino vadovaujama politinė policija’* Krašte 
vis daugėja areštų® Jokio nusikaltimo nepadarę žmonės staiga<suima® 
mi ir jų seimos.apie jų likimą negauna jokių žinių. Suimtieji'laiko® 
mi griežtai izoliuoti ir nežino, kuo jie kaitinami, uz ką suimami 
ir kas juos teis. Prie suomių įstaigų steigiasi lyg ir tam tikri 
kedrų skyriai. Priimant naujus tarnautojus, pirmiausiai žiūrima 
jų politinių įsitiKinimų, nebekreipiama dėmesio, er jis moka dirbti, 
Priež kelis mėnesius suomius gerokai nustebino, kai ir komunistai 
parismente parėmė reikalavimą paleisti politinę policiją® I& tikrųjų 
gi tai reiškė .tik Akosios politinės policijos likvidavimą. Į nau® 
jąją buvo pradėta telkti tik .vienos politinės spalvos žmonės. Ir 
naująjį biudžetą svarstant, vidaus reikalų minitteris pareikalavo 
50$ padidinti politinės policijos fondą.

Suomijoj vis daugiau pasigirsta nusiskundimų dėl spaudos, 
laisvės varžymo. Tai yra komunistinių mitingų reikalavimų - "su® 
griežtinti cenzurą'J nes "reakciniai elementai" spaudos laisvę is= 
kdudoją saviems-tikslams" - rezultatas. '

Pagaliau sovietų reikalavimais^iskeltos buvusiems karo metais 
aukštiesiems valstybės vyrantis baudžiamosios bylos aiškiai rodo, 
kad Suomija nebėra laisva ir visiškai nepriklausoma.

, Kurna, lietuviams, pergyvenusiems sovietiškąją okupaciją ir savo®
- mis akimis maniusiems visą sovietizacijos eigą ir metodus, vi® 
, Viskai aišku, koks likimas laukia suomių, jei Europoj neįvyks \' 
' didesnių persitvarkymų. Anksčiau paminėtieji reiškiniai - ypač 

politinės policijos plėtimas ir jos sauvaliavimas, spaudos laisvės 
vartymas, komunistinių mitingų demagogiški reikalavimai - aiškiai 
rodo, kad ir Suomija eina tuo pačiu sovietizacijos keliu, nors 
ir ne tokiu pasiutišku tempu, kokiu 1940 m. smurtu buvo priverstos 
e*"ti Lietuva, .Latvija ir Estija, kol jos per pusantro mėnesio tapo 
sovietiskomis respublikomis Nr.14, Nr®l> ir Nr.16.

AoP.
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JONĄ- S VILEIŠIS

Dr.®K®G r i n i u s

( 1871 - 1942 mZJ

Trumpa yra lietuvių tautos prisikėlimo istorija, bet ji b. 
turi visą eilę didelių, pasiryžėlių, net kentėtojų., ne tik 
paskirų asmenų, bet ir seimų, kurios yra davusios po kėlėt ą 
savo narių, ilgai ir sėkmingai dirbusių musų tautos labui« 
Tarp tokių patriotinių seimų bene seniai šia, o gal ir npšinna 
šia ar nebus pasVališkiu Vileišių seime., Ji yra davusi inŽ. 
Petr^ Vileišį (1851-192om.), ištvermingų kovotoją dėl lie® 
tuviskos spaudos susigrąžinimo, aušrininką, varpininkų pirmo® 
jo lietuvių dienraščio "Vilniaus ŽiniųfĮ (l?04-l?09m.) steigė® 
•9». antrosios lietuvių "invazijos15 į Vilnių sumanytoja, nepr‘® 
klausomos Lietuvos 19.22 susisiekimo minister!., ištisos 
eilės lietuviškų spausdinių autoriij ir leidėją^

Antrasis lietuvių tautai žymiai nusipelnęs tos pašios 
seimos narys buvo medogydyto jas Antenas Vileišis, inž.Petro 

^ts yra parašęs ilgų eilę lietuviškų medicinišku 
^?o^sdinxų-’,tek'fco! bu-vo ilgametis Žymus Vilniaus lietuvių v 
visuomenės darbuotojaso *

^Nebekalbėdamas apie kitas tos Šeimos atžalas, noriu^kifflaK 
plačiau parašyti apie teisininką. Joną V i 1 e i s Į, nuo 
kurio mirties birželio 1 d sukako ketveri metais

Jauniausias anų kilnių darbuotojų brolis teisininkas 
Jonas Vileišis ^re taip pat labai Įvairiose srityse palikęs 
žymių pėdsakų musų tautos gyvenime o Baigas Šiaulių gimnazi® 
jų ir Petrapilio universiteto teisių f-tą, jis apie 1898m® 

•pPsigyveno Vilniuje ir pradėjo advokato padėjėjo praktiką,. 
Lietuvių inteligente ras tas laikotarpis buvo rimtas ir pavp® 
jingas; tekdavo. nekartą Įtempti jėgas, kad galėtų atlaikyta, 
savo pozicijas9

štai 1897-1899 m® Marijampolės šr nčte rų viršininkas Von= 
•siaokiš sudaro Sūduvos lietuviams didelę politinę tylą 
dėl priklausymo slaptai '’Sietyno" draugi jai« Nukenčia 35 žmo
nės. Daugelis jus iki 3 motų ištremiami Į Kusijos gilumą. 
Taip išblaškomas Varpininkų zoteitetas, is kurio sudėties Lie
tuvoje pasilieka tik dr«K„Griniuso Tokio pat, jei ne didesnio 
išblaškymo 1&97 cu susilaukia ir Vilniuje susitelkusi Lietuvos 
socialdemokratų partija® Minėtas Vonsiackis 1899 nukeltas 
Į Liepojų sukelia ten antrą vadinamą Vsineikio politinę lie® 
tuviams bylą® Nukenčia apie 15 veiklių lietuvių® Pats dr.E® 
Vaineikis 5 metams ištremiamas i Šiaurės Sibirą.

1899 lapkričio 16 d® miršta dr®VJiuEirkao Varpininkų 
(lietuvių demokratų) padėtis darosi tiesiog baigi® Nuo 18b9!n-> 
irl89° m. ėję jų laikraščiai "Varpas" ir "Ūkininkas", taip 
kkk Žymiai praretėjus bendradarbiii, platintojų ir rėmėjų ei
lėms, pakibo tartum ant siūlo® Laimingu būdu, caro Įsakymu 
3 metams Į Via.tkg tremiamas drs JęBagdonąsnepaklausęs to 
visagalio Viešpačio Įsakymo, iš Vilkaviškio iškeliauja ne i 
+v«įką» bet Į Kaząją Lietuvą ir tu®ja 1899 pavasari ima 
J^rkyti ūkininką o- pabaigo j metų ir "Varpą“® Sa&iau ir 
raip jau maža varpininzų kasa visai ištuštėja® Spaustuvi® 
ninkai nenori kredituoti, rt.ike.luuja mokėti skolas® Nedaug 
tų SKolų - nepilnas tūkstantis markių arba apie 400 rublių®
Bet ir tiek nėra is Kur paimti® . ’ • .
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Stai tokiu momentu 1899 m. pabaigoj ar 1900 m.- pradžioj ir uzsu= 
ka pa samane į Pilviškius Jone,s Vileišis su kitu vilniečiu vet. gydo 
Donevicium. J.Vileisis - kario uniformoj, mat, turėjo 1 metus 
atitarna.uti^kariuomenė  j. Apsvarstėme liūdnu varpininkę, padėtį# 
Čia J.Vileisis .pareiškia, kad situacija jam neatrodanti tokia 
bloga o Jis tuojau išima is portfelio inž.Petro Vileišio keletą 
parašytų, knygučių, (bene 4) ir pataria perleisti ^jas per "Ūkininką.'} 
o is jo perspausdinti atskirai po keletą tūkstančių egzempliorių.

-'Štai šiam reikalui brolis Petras yra paskyręs 100 rublių,- pasaf* 
kė jis, paklodamas ant stalo šimtinę o -Parvažiavęs namo, pasistengi 
siu dar kiek pinigo pasieškoti.

Labai nudžiugau, nes spaustuvininkai Schoenke,i jau bus kas pakisti 
ir kuriam laikui’ jį nuraminti. Taip pat ir redaktoriui J«Bagdo= 

nui bus galima si tą duoti,
Su vilniečiais svečiais susitarėm, kad jie^Vilniųje suorgani= 

zuos varpininkų kuopą. Kai jie susiburs, tai as nuvažiuosiu į Vilnių 
ir ten padarysime varpininkų susirinkimą. Pasirodė, kad tai buvo 
geras sumanymas,, Vilniuje susikūrė gana stipri varpininkų,organizeci= 
ja. Pagerėjo ir spaudos reikalai# "Varpas" ir "Ūkininkas", J.Vileiši., 
remiamas (rastais ir pinigais), Dr.J.Bagdono redaguojamas, M.Zau= 
itiutės administruojamas, ėmė stiprėti ir per 17 metu tautos atgimime 
ir prisikėlimo darbe išvarė savo gilią vagą. įr iki 1905 m., kai 
šie varpininkų laikraščiai liovėsi 20 ėję, nė vienas tos .partijos 
stambesnis žygis neapsiėjo be J.Vileišio veiklaus.dalyvavimo..
. 1904 m..J.Vileišiui pavyko gauti leidimą.savaįtrąsciui "Lietuvos
Ūkinin-cas" leisti. Sis laikraštis netrukus virto Lietuvos demokra= 
tų partijos organu ir tarnavo, jai ir jos įpėdinei .Lietuvos valstie= 
oių-liaudininkų sąjungai iki 1940 m. bolševikų okupacijos. 1909 m. 
vietoj sustojusių "Vilniaus Žinių" J.Vileisis įsteigia "Lietuvos

ir K.Griniaus bendrovei. Jo pradėtosios leisti "Lietuvos žinios 
1914 m. virto dienraščiu, kuris 1915 m. vokiečiams užėjus turėjo 
sustoti. 1922 m. "Lietuvos Žinios" vėl atgimė ir ėjo iki 1940 m. 
bolseviKinės okupacijos. Taigi. "Lietuvos Ūkininkas" ėjo 1905-1940 m., 
o "Liet.Žinios" - I9O9-194O m. Juokais būdavo kalbama, kad J?Vilei= 
sis turi lengvą ranką, nešėjo pradėti laikraščiai ilgai gyvena, 
bet neilgai jo rankose tebūna.

I9IS m. vokiečiams užėmus Vilnių, Vileišis pasilieka jame. į 
Rusi ją.nebėga. Vokiečiams jis nepatinka; netrukus suimamas ir 
ištremiamas, bet vėliau vis dėlto pavyksta grįžti. Aktyviai dely= 
vauja Lietuvių Tautos Taryboj ir kartu su jos kairiaisiais nariais 
iskovoja 1918 m. vasario.16 d„ deklaraciją.

Sulaukus neprikjį.Lietuvos,. J.Vileisis. kaip finansų ministerisf 
dalyvauja M.Slezeviciaus I-me minist.kabinete. Pasitraukęs is tos 
vietos,. 1919 m. jis v.aziuoja į Jungt.Amerikos Valstybes, kur su 
dideliu pasisekimu organizuoja Laisvės paskolą ir išrūpina JAV 
vyriausybės pripažinimą Lietuvos Respublikos d e jure.

Grįžus Lietuvon, jis išrenkamas Kauno miesto burmistru. Tas 
pareigas eidamas. J.Vileisis yra parodęs nepaprastą kūrybingumą, 
toj srity j su juo negali susilyginti nė vienas kitas Kauno bur= * 
mistras. Sutvarkęs finansinę pusę. pc.kėlęs miesto pajamas, pasi= 
rinkęs tinkamus skyrių vedėjus,' išugdęs wiuno Mestą, jis visose 
srityse yra palikęs didžiausius savo kūrybinio genijaus pėdsakus.

Daugiau negu 15 milijonų litų kaštavusios kanalizacijos ir 
-vandentiekio įmonės, miesto ploto nuo 18 iki 40 kv km praplėtimas, 

5 puikių tiltų pastatymas, erdvių, sveikų mokykloms .trobesių statyba,

7
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gatvių sutvarkymas, autobusų susisiekimo įvedimas sanitari- 
niuų reikalų, mokinių ir beturčių gydymo sutvarkymas, kova 
su apkrečiamomis ligomis, ugniagesybos žymus pagerinimas, Kau
no pakraščių išplanavimas, aikščių ir sodų sutvarkymas ir, 
apskritai, viso miesto apšvarinimas ir pagražinimas daugiau- 
siaij,Vileišio nuopelnas. Suprantama, kad didūs burmistro 
J,Vileišio sumanymai dažnai susilaukdavo prieštaravimų, tačiau 
jis sugebėdavo juos nugalėti. Ir taip, Kaunas pasidarė svei
kesnis, mirtingumas Žymiai sumažėjo, 
dvigubėjo.

Tautininkų diktatūriniam režimui 
J.Vileišiui pasidarė sunkiau dirbti, 
pirmasis tautininkas direktorius ėmė prie J.Vileišio kabinėtis. 
J.Vileišiui po kelerių metų kovos pagaliau reikėjo užleisti 
burmistro kėdę tautininkams /J.Vokietaičiui,A.Graurokui,J»Pik- 
Čilingiui,A,Merkiui), tačiau nė vienas jų savo darbais nepri
lygo Vileišiui,

J.Vileišiui teko kurį laikų skaityti paskaitas Teisių fakul
tete, pasitraukęs iš .burmistravimo, kelerius metus jisebuvo 
Valstybės Tarybos nariu. Laimingai pergyvenęs bolševikmetį,J.Vi
leišis susilaukė vokiečių okupacijos. Apie metus padirbėjęs 
liaudininkų organizacijoj, veikusioj pogrindy ir kovojusioj 
prieš biaurius vokiečių nacių planus, siekusius sunaikinti 
lietuvių taiktų, jis trumpai pasirgęs smegenų apopleksija ir’ 
plaučių uždegimu mirė 1942 m. birželio mėn. Paliko našlę, 
sūnų ir 3 ištekėjusias dukras. Didžiausias jo palikimas - 
Vileišių Šeimos tėvynės meilės tradicijos, kurias palaiko 
įpėdiniai

du 
tai 
30

kiek aimanų aplink - o kieki 
Bet norisi dar vienų kartų 
Nauju Pavasariu tikėt!

E.SlapSys

Dar kartų
Kaskart iŠ naujo ilgesys atbunda 
jį blaškantis kratinėje jauti - 
į tylų, sopulingų skundų 
ištvinsta nerimas ir rūškana viltis, 

lyg klausdamos, į kalnų akys plečias 
kai sieloje nerimsta ilgesys - . 
tada jauties Šia Žemėje tik svečias

18



-18-
Jį, Audėnas 

TREMTINIAI IR KOOBsRaCIJA **•' .-■-n • ..-*«* • -• ». ... «»_. i -»»<■> m
Vos tik susibarėme į didesnes koloųi jas-stovykl’as, 'tuojau ėmėmės dm 

darbo ir organizavome mums įprastas ir labai svarbias" švietimo įs
taigas - darželius, mokyklas, gimnazijas. IŠ jų jau susilaukėme gra
žiu vaisių. Daug kur mokyklos ir gimnazijos jau pradėjo, kitur gi 
greit pradės naujus mokslo metus. Turėsime nemaža būrį abiturientų-čių. 
Jais, kaip ir šiais metais, ir vėl papildysime mūsų studentų eiles, 
kurie pamažu baigia įsiterpti į vietos aukštąsias mokyklas.

Paskutiniu metu mūsų spaudoje prasidėjo nauja, maloni ir rem
tina akcija - mokytis amatų.. Jeigu jaunimas jau pradeda antruosius 
mokslo metus, tai suaugusiems taip pat nieko nelaukiant reikia im
tis šiuo ypatingu momentu mokytis amato. Jei kur nėra kursų., moky
tojų. ar šiaip sąlygų., visai pravartu eiti pas vietos amatininkus 
ir ten grynai-praktiškai mokytis ir dirbti.

< Trečiasis dalykas, spaudoje ir gyvenime plačiai aptariamas ir 
neigiamai■ aqtkaxtajaaaK vertinamas, yra vadinamoji plėšikiškoji spe- 
kuliącija. Jos priežastys - didelis visokiu pirkių ir kitų reikmenų, 
trūkumas, Nors stovyklose daug kuo mus UNRRA ir aprūpina, bet 
vistiek<»daug ko dar trokštame ir ieškome būdų tas trūkstamas gėrybes 
•įsigysi, Ir niekas kitas, o tik prekybininkas gali mums tų. trūk
stamų... gėrybių pasiūlyti. Kad nebdtųme apiplėšti, imkimės to darbo 
patysi!.Visi. Organizuokime stovyklose kooperatyvus,

Hanau lietuvių tremtinių stovykloje kooperatyvas "Nemunas" vei
kia jau nuo 1945m. liepos mėn.Vidutiniai per menesį jis parduoda 
prekių už 30-40.000 RM. Nors, prekes gauti sunkoka, Įtartais reikia nemaž 
nemažų priedų,- tačiau kooperatyve parduodamų prekių kainos 2-5 kartus' 
mažesnės negu "laisvoje" rinkoje.Kai tik kooperatyve kurios nors 
prekės pritrūksta, o jos atsiranda "laisvojoj rinkoj", tuojau visi 
pirkėjai įsitikina kainų skirtumu,

Panašus į Hanau, kooperatyvas yra įsteigtas ir Wiesbadeno lie
tuvių tremtiniu, stovykloj, kuriam ypač gerai sekasi. Juo ypatingai 
domisi ir rūpinasi vietos UNRRA direktorius, Si kooperatyvų jis pa
vertė visos tarptautinės stovyklos kantina. Jis parūpina leidimus 
prekėms pirkti, suteikia susisiekimo priemonių - joms atgabenti. Abu 
Šie lietuviški kooperatyvai tarpusavy taip pat bendrauja.

Šiais pavyzdžiais jau susidomėjo ir kitos didesnės stovyklos.
Juk jau Lietuvoj esame patyrų, kad kovoje su lupikavimu,ypač 

kitataučių, didžiausių ir pagrindinį,vaidmenį suvaidino mūsų koope
ratyvai. Dar daugiau] Kas gi pakėlė mūsų prekyoinę kultūrą?'Juk ne 
kas kitas, o Kauno "Parama" pirmoji įrengė didelius krautuvių lan
gus, juos dekoravo,, užėjusį pirkėją.lietuviškai pasveikino, kainas 
be derybų pasakė ir tt. Juk ne kas kitas, o "Maistas" iŠ vos kojas 
pavelkan/cio Žiemkenčio išaugino puikiausių bekonų, patekdavusį net 
į Anglijos karaliaus stalų ir savo• krėštui kasmet pamešdavusį po 
kelias dešimtis milijonų litų Jie kas kitas, o "Pienocentras" iš
augino mūsų karves į 6.0C0 kg. pieno per metus duodančias ir aukso 
medalius gaunančias, To dėka”milijonai litų plaukė ?r mūsų kraštų.
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Juk nekeis kitas, o tik "Lietūkis" ne tik likusius grėdus 
pakenčiamomis kainomis į užsienį parduodavo ir iš ten atvež
davo trąšą ir puikiausiu žemes Ūkio mašiną., bet jis dar 
atrinkdavo sėklas, kurios duodavo Žymiai geresnį dsiiąx derliu. 

Keletą. Šimtmečiu buvusi reprezentacinė Lietuvos prekė - 
linas ligi paskutiniu laiką nebuvo padariusi didesnės pažangos. 
Mat, ji buvo palikta laisvos ir privačios-iniciatyvos valiai. 
Ji buvo paskiru asmeny pralobimo Šaltinis. UŽ tai nenuostabi’, 
kad tie asmenys, kartais ir lietuviai, pridengdami kitataučius, 
iŠ visą jėgą kovojo prieš tariamąjį kooperacijos monopolį. 
Jei linu ūkis būtu, kaip pieno ūkis, patekęs i kooperacijos 
rankas, daug daugiau gimtą milijoną, litu būtą jis Lietuvai 
pargabenąs.

Esame tremtiniai-, sudarome tremtiniu bendruomenę. Turime - 
bendruomenės stovyklas ir komitetus. Malonu konstatuoti, kad 
suradome tinkamą, pavadinimą, - “ bendruose n". Būkime to vardo 
verti| Imkimės bendro darbo, nes. tik tuo būdu galėsime užkim
šti tas mūsą, gyvenimo spragas, kurios sudaro negerovių versmę - 
Reikia imtis pozityvaus darbo, nepasikliauti vien draudimo ar 
baudimo priemonėmis. Imkimės bendro kooperatinio darbo.

Kooperatyvas niekam individuoaliai pralobti nepadeda-, Jis 
tik, kaip bendro darbo ir bendros idėjos reiškėjas, padeda vi
sai bendruomenei sutaupyti milijonus arba juos naujai uždirbti. 
Tačiau ir tai dar ne viskas, Koopetgtyvas yra demokratinė .' 
institucija, Ji pirmoj vietoj pastato žmogų, auklėja jį visuo
meniškai santykiauti, bendrauti, vieni kitiems padėti. Tai yla 
tinkamiausia, jei taip galima pasakyti, "savigalbos ir savirū- 
pos" priemonė. Todėl mums, ilgesnį laiką, buvusiems diktatūrinią 
režimą apsuptiems, ir patiems nemaža ragavusiems diktatūrinių 
prieskonių, visai pravnrtu ne tik demokratiniu būdu rinkti 
savo bendruomenių komitetus, bet ir lygiai įsijungti į savo 
demokratines organizacijas, Per jas mes ne tik geriau pažinsi
me demokratijos principus ir formas, bet ir patį darbą,. bend..’’, 
darbu -vienas už visus, visi už vieną - vadinamą.

Niekas nieko negali turėti pi-ieš atskirą asmenų. Švariomis 
priemonėmis praturtėjimą. , Tašiau kai vienas kitas pralobst i 
tik -savą nelaimingą tremtinių, savo brolių, paskutiniu grašio, 
kurį dėl reikiamo daikto išspaudžia*, tai jau neleitina, nebe
kalbant jau, kad tai visai nežmoniška, Kas prekiauja pasitenkb.4 
damas 25-50^. uždarbio, jei jis parūpina gyventojams reikiamą 
prekią, atsižvelgiant į sąlygas, reikia tik sveikinti. Tačiau 
kai siekiama 500 - ioOOJfa uždarbio, tai jau apiplėšimas.

Norėčiau dar vieną pavyzdį patiekti, prieš keletą mėne
sių Hanau stovykloje vienas žmogus ėmėsi iniciatyvos suorga
nizuoti batą taisymo dirbtuvę. Važinėjo, pirko įrankius, rnedži . 
gą ir tt. Pagaliau jis subūrė stovykloj gyvenančią kurpią 
būrį (7-8 žmonės)', Dabar parūpindamas -pats ar gaudamas 19 
UNRROS didesnius kiekius medžiagą, jis gana sėkmingai patar-
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nauja visai 3.000 lietuviu bendruomenei. Visi uždirba normaliai, 
o Rainos nukrito 3-5 kartus. Tai suprantama. Jei kiekvienas paskirai 
ieško, važinėja užpirkti, tai ir tų. pardavėjų apetitai paprastai 
bdna Žymiai didesni, todėl ir užpirkimai bCtna kelis kartus brangesni. 

Šia proga linkėčiau buvusiems kooperatininkams ir koope
racijos mėgėjams, gyvenantiems stovyklos®, imtis darbo - organi
zuoti kooperatyvus. Tas darbas ir ypač tas patyrimas, kurį čia 
tokiose sąlygose įgysime, labai ir labai mums pravers, kai grįšime 
4 savo išvargintų ir išgriautų mielų Lietuvą.

PILIETIS TOMAS PAINE
Ttę-sinys iš nr.5) ”

Tuomet 1787 m. su savo modeliu jis išvyko į Pranclziją. Taip, 
jis perplaukė vandenynų, jis palilgo Ameriką, kurioj turėjo priešų; 
tačiau vien tik dėl savo išradimo jis vyko i Pranctlziją,

0 po to į Angliją, Ir kodėl jam nenukeliauti i Angliją? Kodėl 
nepamatyti savo tėvynės? Ji buvo taip arti ir tiek jau daug metų 
praslinką, kai jis jų matė. Seni vaidai Smiršti, Ar gi nebuvo pasakoja. 
kad Jurgis Vašingtonas Anglijoj esąs dar garsesnis negu Amerikoj? Pain, 
nuplaukė į Londoną,

Vadovaują visuomenės nariai kvietėsi jį pietų,
Burke pasikvietė jį į savo dvarą ir pristatė tokioms asmeny

bėms, kaip Pittas ir Portlendo kunigaikštis. Paine svečiavosi Ba
lionuose, kur Švietė penki šimtai žvakių ir gražios aukštosios kla
sės damos Šypsokis jam. ■ • ,

1789 - išsiveržė šis tas naujo ir sutrukdė patogų Tomo Painės 
gyvenimus Jeffersonas parašė jam iš Paryžiaus, ramiais, šaltais 
žodžiais pavaizduodamas revoliucijos pradžių. Paine traukte traukė 
į Prancūziją. Jis nuvyko ten, kaip stebėtojas, kaip liudininkas.

Ir kaip maloniai prancūzai jį pasveikino, kai sužinojo, kas 
jis yra? f ~ . •

Netrukus jis išgirdo, kad Burke, kurio namuose Anglijoj jis 
trumpų laikų taip ramiai ir patogiai gyveno. House of Commons (Že
muosiuose Rimuose) prakeikęs pranclzijos revoliucijų,
* - Ar norite jam atsakyti?- paklausė Condorcet.

Paine linktelėjo,
Ir taip atsitiko, kad paine vėl sėdėjo Londone pasidėjus prieš 

save Edmundo Burkės knygą "Samprotavimai apie revoliucijąs Pran
cūzijoj"; tai buvo tokia įmyga, kuri pasmerkė ne tiktai Prancflzijos 
revoliuciją, bet visas revoliucijas,visų pažangų, visas viltis. 
Burkė rašė, kad žmogus savyje neturįs jokių teisią. Paine gi dabar 
pradėjo rašyti apie žmonių teises. Savo knyga, kuri buvo dedikuota 
Jurgiui Vašingtonui, jis pavadino paprastai:"The Rights of Man" - 
"Žmogaus teisės."

Joje buvo parašyta; "Tolerancijų reikia naujoj šviesoj vertin
ti, Žmogus garbina ne pats save, bet savo Sutvėrėja ir sabinės
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laisvės jis reikalauja ne save garbinti, bet savo Dievų ■... 
Tai kas gi tu esi, laikinoji bdtybe iŠ dulkiu ir pelenu, tu, 
karaliau arba vyskupe, bažnyčia ar valstybe, parlamente, ar 
kas tu bebdtum, kad tu tokį tavo nereikšmingumu, bruki tarp 
žmogaus sielos ir jo Sutvėrėjo?"

- Tai valstybės išdavimas,- pareiškė leidėjas Jordanas, 
-Ar aš galiu tai spausdinti?

Knyga pasirodė. Šimtai egzempliorių buvo nusiųsti į Walles; 
tūkstančiai - į Skotijų, po to sekė kiti du tūkstančiai. TCLk- 
stantis jų rado kelių į Oardifo anglių kasyklas. Ir dešimts, 
dvidešimts, penkiasdešimts tdkstančių pigios jos laidos sučiulpė 
Londonas, Mancheateris, Sefitdas, Liverpulis... Anglijoj buvo 

užkurtas gaisras,
Prancdzijoj Paine buvo radęs pagrindinę idėjų, iš pradžių 

tik jos bruožus, po to gi vidų išsamių koncepcijų; Jungtinių 
Europos Valstybių šalia Jungtinių Amerikos Valstybių, idėjų; 
tai Žmonių brolystė, kuri jau per septynerius metus galėjo būti 
įgyvendinta ir kuri pagaliau dar prieš pačių XVIII amž, pabui_T 
turėjo išsiskleisti per visų pasaulį; Pati tauta, savais inters^ 
sais vadovaudamosi, valdykis ir vyriausybė rūpinsis, kad niekas 
nebadautų, niekas nevargtų, kad neapykanta, skurdas ir nūsik J<1- 
mai auklėjimo ir švietimo pagalba pranyktų. 0 tai reikštų galu, 
karams, galų karaliams ir despotams. Kristus pasirodys žemėje* 
paprastame visų žmonių gerume,,,

Su Lafayette Paryžiuje jis aptarė respublikoniškos visurmeni
nės tvarkos otganizavimų; pirmas žingsnis buvo nužengtas: ameri-

• kiečių respubliką sekė Prancūzijos respublika.
.Tačiau Londone kiekviena, Painės žingsnį sekė policijos 3.1- 

pai. Į,jį čia buvo Židrima, kaip į velnio ppąštalų, Valstybės 
z organai .laikė Painę savo bftčyje, bet jie veikė palengva. Jei at

kilimas numalšinamas, tai tuo pačiu jau pripažįstama, kad sukili
mas buvo, bet jei veikiama gųsdinimais ir tyliais grųsinimais, 
jei slaptai suiminėjama, tai sukilimų galima pačioje pradžioje 
CLŽgniaužti,

Walles kalnakasiai, Sefildo kalviai, Liverpužio ir Tynė dokų 
darbininkai sudarė celes ir visi jie į Paine ŽiClrėjo, kaip į 
savo vadų; tačiau nespėjus jam dar gauti progos sušaukti kongre
sų, nespėjus sumegsti nors ir plonų revoliucijos gijų, įsikišo 
vyriausybė. Paine buvo įspėtas ir, kiek ga-ledamas greičiau, pabė
go, Jis sužinojo, kad celių vadai suimti ir kad jo leidėjas Jor
danas pakviestas į teismą. Jis buvo kaltinamas valstybės išdavi 
mu, kurį jis padarė išleisdamas labai išdavikiškų įmygu, pava
dintų "Žmogaus teisės".

- Bėgti? - paklausė pats savęs Paine. - Pabėgti, užuot lai" iu • 
sis čia ir - mirus? AŠ esu senas Žmogus, 1776 m, buvau jaunas ir 
8aįjar9ono si'ov^° kiti jauni vyrai su ginklais rankose. Kur ji j

Ir vienų 1792 m. rugsėjo mėn, rytų nuo laivo ŽiClrėjo jis į 
palengvą horizonte pranykstančias baltas Doverio uolas.

(B.d.)
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v Is PASAULINES SPAUDOS.

A_m. _e_r_i_k _i_e__6_i jį■ Kjx .o_t_a_i_k_o_s 
va Kokios dabar iš tikrąją amerikieSią tautos nuolaikos? Ką jie 
galvoja ir kaip žiūri Į dabartinę pasaulio, o ypač Europos padėtį? 
Šie klauimai domina mus visus, nes nuo JAV labai daug priklausys 
tolimesnė pasaulio raida. Atrodo, kad gana tiksliai, dabartiną dau
gumo amerikiedią nuotaiką, ii’ pažiūras į "degančius" klaninius pa
vaizdavo Žymi Žurnalistė Dorothy Thompson savo straipsnyje, para
šytum gegužės 26 d. "Observer", Londcdo savaitrašty. Štai ką ji 
rašo:,,

"IŠ Londono Mr.Ąyrnes grįžo su pralaimėjimo ir atsiprašymo 
išraiška. Nepasisekus Paryžiaus konferencijai, vyrauja kita nuo
taika, Jo pozicija senate abiejose partijose yra tvirta. Jo pa
siūlytasis^ 25 metą, planas garantuoti Vokietijos nuginklavimą, šia 
buvo populiarus, kadangi jis atitinka paprasto amerikiečio ("the 
man in The street") pažiūra į tai, už ką jis mano kovojąs. Taip 
put šia populiarus buvo jo pasiūlymas taikos sudarymą atiduoti 
į UNO pilnaties rankas, mat, Amerikoj yra ti’adicinė simpatija 
mažūją tautą, kurios priešinasi didžidj^. valstybią "jėgos poli
tikai", teisėms,

Amerikiečiai raginami aukotišm mažiau valgyti, kad būtą ga- “ 
Įima "maitinti" išlaisvintus kraštus. Tuo tarpu jie laikraščiuose 
skaito, kad kiti išlaisvintojai patys sunaudoja tai, ką ameri- 
kieūią nuomone, jie turėtą, duoti kitiems. Todėl daugelio ją 
asmeniškas noras, kad rusai pasitrauktų, iŠ Austrijos ir kad 
maistas iš Rytą Vokietijos patektą į Vakarines zonas. \ - • -

Negalima nepabrėžti to reikšmingo fakto, kad dabartinė Byrnes 
politika atrodo esanti daugiau senato politika, o ne JaV užsieniu 
reikalą ministerijos. Amerikiečiai yra 'linkę’manyti, kad diploma
tai yra daugiau atskira kasta ir užsienią reikalą ministerijai trflke±a-g 

„ sta artimą ryšią su gyventoją masėmis, tuo tarpu senatoriai su savo 
valstybią žmonėmis turi gyvus ryšius. Todėl senatorią Vanderbergo 
ir Connolly kalbos amęrikiečią opinijai turį daugiau įtakos negu 
Byrnes kalbos. J

Mišri rasinė Šio krašto gyventoją,sudėtis vaidina didesnį 
politinį vaidmenį, negu mes manome. Lenką,Seką, olandą, norve- 
gą ir jugoslavą kilmės amęrikiefiią;-parama vaidino svarbą vaidmenį 
perrenkant Roosevąitą, ]5adar lenki akos kilmės amerikieSią didžiau
sia dauguma yra nusistačiusi prieš dabartinį Lenkijos režimą, ką 
aiškiai rodo ją? spauda ir priėmimai, kariuos jie surengė ge
nerolui Borui.. Amerikos jugoslavą koloniją daugiausiai sudaro 
serbai, kurią daugumas neapkenčia Tito, Airiai yra nusistatę 
prieš rusus dėl re i.iginią, priežąsfiią. Netgi ir tarp Amerikos 
Seką, kurie labai optimistiškai žiūrėjo į Busi ją. dabar pradeda kilti 
klausimas, ar Čekoslovakija atgaus visišką nepriklausom^!?^.

C - ■’ ’■ ■''
1 • • - -r ' >.
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Prie šių dar neikia pridėti tuos amerikiečius, kurių, kilmė 
paeina iš buvusių ašies valstybių® Dabar jie gauna iš’ savo 
giminių laiškus, kurie visai prieštarauja Rytų Europos valv 
stybių vyriausybių skleidžiamai propagandai o

Jeigu komunistų spauda tiksliai pavaizduoja rusų'opini
ją, tai Rusi ja j atrodo, tiuinti, kad jai gresiąs Amerikos 
kapitalistų ir imperialistų sąmokslo pavojus® Mano stebėji
mai šios nuomonės nepatvirtina® Daugelis didelių biznierių 
mano, kad jie galį daryti biznius su Rusija® Kaip tik tarp 
plačiųjų masixj. daugiausiai auga nusivylimas Rusija, kas 
atsispindi ir profesinių sąjungų politikoj® Jei dar prieš 
aštųonius mėnesius žmonės, idealizuodami Roosveltą sakydavo, 
kad jis butų geriau-sutvarkęs^santykius su Rusija negu 
"reakcionierius” Byrnes, tai šiandien tie patys.žmonės sa
ko, kad Rooseveltas buvo apgautas dėl jo nuoširdaus pasiti
kėjimo® . , •

žmonės junta, kad mes slenkame karo link® .Tai suteikia 
jiems baimės, bet vyrauja savotiška tuo reikalu rezignacijas 
"Jeigu jis kils, tai bus ne musų kaltė®" Užsieniečiams yra 
sunku pajusti tą jausmingą ir savotišką amerikiečių opini
ją, Vokiečių diplomatija visuomet ją klaidingai įvertindavo 
ir aš bijau, kad rusai, kurie yra dar daugiau teoretiški 
negu vokiečiai, daro lygiai tokius pat klaidingus apskaičia
vimus, gal būt, dar ir dėl to, kad jų informacijų šaltiniai 
nėra nei tokie reprezentatyvūs£ nei patikimi®

Visai ne Hitlerio ekonominė sistema uždegė amerikiečių 
ppinijąj tai buvo jo koncentracijos stovyklos® Kai amerikie-. 
tis galvoja apie lygybę, paprastai jis tai išreiškia tokia 
fraze: "Taigi, kiekvienas iš musų yra žmogus, ar gi ne?" Vis 
didėjantis įsitikinimas, kad ne kiekvienas rusams yra Žmo- • 
gus, turi daugiau įtakos amerikiečių sąmonei negu susfeška- 
sis komunizmas ar valstybinis kapitalizmas®

Amerikiečiai visuomet užjaučia skriaudžiamuosius® Kai 
Britų Amperija buvo pačioj-savo galybės viršūnėj, amerikie
čiai buvo antibritiškai-nusiteikę o žmonės, kurie neturi nė 
mažiausio supratimo-apie Indijos Įstoji ją ir jos problemas, 
buvo griežti indų šalininkai} Kai Rusija kovojo už savo gyvy
bę prie Maskvos vartų, Amerika šimtaprocentiniai buvo proru
siška® Tačiau sentimentai kinta, situacijai keičiantis, ir 
greitai® •

Aš linkėčiau, visų suinteresuotųjų labui, kad Rusijos l \ 
vyriausybė geriau suprastų šį kraštą® Jei ji to pasiektų, ■ 
tai nesiųstų savo delegacijos ar'14’■’k San Prancišką šarvuo- 
taės automobiliuos ir su as-^^nėmis sargybom!so Ir po as
tuonių mėnesių San Erancisko batų valytojai ir viešbučių } 
porteriai dar kalbas "ką jie galvoja - kad mes juos nuŠEasim?" 
Tuo rusų žygiu jie yra prajukinti, įžeisti ir pasipiktinę®

Gromyko išėjimas iš UNO taip pat buvo bloga reklama Rusi
jai® Ir vėl paprastas gatvės amerikietis sakė: "Ar gi jis ne
galėjo ginti savo paties bylos?" Taigi, daugiausiai pakelti 
Byrnes prestižą prisidėjo SSSR®

Ir labai apgailėtina, kad taip pagreitėjus susisiekimui 
ir augant vilčiai dėl vieno.-pasaulio 3 dvasinis bendradarbia
vimas yra mirties taške ir ne tik tarp vyriausybių, bet 
ir tarp žmonių"
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Tiek daug ržpes'žią JTO Saugumo Karybai šukėms Irano klau- 
simas tebex’a įstrigęs tos .Tarybos dienotvarkė j# Tuo tarpu įvy
kiai Irane rieda i Maskvą pasvirusia nuožulnia. plokštuma o Tai 
Pripažįsta visa didžioji pasaulinė spaudao Londono ^Spectator* 
ražo,.kad-dabartinis Irano premjeras Qawann s rengiąs dirbą 
visiškam sovietą dominavimui Irano« Visi pranožimai iŽ Sabrizo 
ir Teherano rodą, kafl&fe&tę. įtaka ten visai sutanžejusi, o sovie
tą nepaprastai ieaugufiio .Dabartinės situacija Irane esanti 
tokia j kad reikalavimus' statąs ne 'Wwacsas, bet,*autonominiow 
Azerbaidžano premjeras komunistas E.t'ševarisf kuris. siekiąs 
daug toliau negu vienos tik Azei'baįMžano autonomijos# Jo tik
slas - paimti valdžią ne tik ®abrizee bet ir Teherane#

Pisevarlo patiektosios centrinei vyriausybei sąlygos susi
dedančios iŽ dyi&ją daliąS ą) Azerbaidžano- įsikalu ir b) visos 
Irano*santvarkos reikalu# ' . - .

Pagal Pžc-vario projektą,. Azerbaidžanas turįs teisę atmesti 
centro vyriausybės priimtus'įstatymus,-savo., sienas saugoti nuo** 
sava armija, skirti savo nuožiūra mįnisterįue ir oehtr> vyriau
sybei teduoti tik iki 2.5 visą mokesūiąo 0 viso Irano klausimu 
PisevaMs reikalaująs# kad Irano parlamente vieną trečdalį jo 
nariu sudarytą Azerbaidžano ir Kurdistano atstovai# tuo budu 
Žią provinciją atstovavimą parlamente pakeliant nuo 3 iki-’. 
45 atstovą# . - ■. - . '

Jei centrinė Qawamo vyriausybė su tuo sutiksianti; tai 
netoli esąs tas laikas# kai Žluo keliu į parlamentą infil
truoti Azerbaidžano n demokrate i*4 kartu su vietos panašios 
krypties Tudeh partija sudarysią parlamente daugumą ir lega 

’ liai galėsią paimti visą Irano valdžią į savo -rankas#

ISE k T.1 Jt.I/g/K b AU S I k A X
Teisinė p&bąĮtįeoAjį^brecitinią ^QAlė

i^Pąba^tĮeŽią tremtiniu nusistatymas savo pilietybės klausimu 
jjręla/įskąšffSię laiko save Lietuvos, Latvijos ir Estijos pilią- 
ciarĮ^<^.ų^ą vpįėtybės S^etiws- jėgos, okupuotos# Pagal •

tar}jtauLi:noel-i^iXPB pŽdn<^40g&^l$upBofą. .vąlstybią.. < 
P4.Lie;3iąi jdėl svetimas -okti^^Joo nė .praranda,. .

to nei žmonai s -be pilicri^e)r}’7^^
ckupRatės.Jbistyfrėė pill-e'di'aięo 3esik»iMausią ožupėci*,'

. je buvo1 vykdomas* tap prineįpns. kadr-3iwcfp^įokuraoi j.ajb 
klos-tvirtos lemiamos ie’lksmčo 'ūkuvnotoe-va'lsivbės Žmo: lietybe “

“» JXit ■
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Maskva, remdamosi Persišku Pabaltijo valstybių įjungi® 
' mUį/SSSRSndėtį., laiko,' kad tuo būdu Pabaltijo valstybių 
pilietybė automatiškai pranyko ir jos vietoje atsirado 
SSSR pilietybė* Tokiu badu Maskva užsispyrusiai laiko pa- - 
baltieėius savo piliečiais ir nori, kad ir kitos valstybės 
juos traktuotu ka'ip SSSR piliečius.

Kitu kraštų nusistatymas pabaltiečių tremtiniu pilietybės 
klausimu novisuomet yra aiškus* Kai kurie kraštai, spręsdami 
šį klausžmą, išeina iš to ar Pabaltijo valstybių įjungimas 
į SSSR sudėtį jų pripažintas teisėtu aktu ar nepripažintass 
ar tas klausimas dar noišĮĮrgstaa* Pav*,Vokietija 1940 m* pa 
draugiškosios Molotovo-Ribentropo sutarties Pabaltijo oku
paciją oficialiai pripažino, bot, laimei, tas nacių pripa
žinimas dabot nebeturi jokios praktiškos reikšmės, juo labiau 
nepatogu sovietams dabar remtis savo buvusiu draugu jiems 
parodytu palankiu mostu.

Kai kurio kiti kraštai, sovietu spaudžiami, pripažįsta 
Pabaltijo įjungimu do facto* Tokio kraštai nebegali laiky
ti pabaltiooių tremtiniu Pabaltijo valstybių pilioriais. Ta
šiau jausdami, kaip neteisinga ir beprasmiška laikyti tuos 

• žmonos sovietu piliečiais, jie laiko juos neturinčiais pi- 
liotyb&š.O daugelis kraštu, nopr i pažinus iii Pabaltijo valsty
bių įjungimo į SSSR teisėtu aktųa vis tebelaiko Pabaltijo 
gyventojus ir pabaltioėius tremtinius Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos piliečiais-*

Tad valstybių tarpo nėra tuo klausimu vienodos nuomonėse 
Kiekviena valstybė sprendžia ,^į klausimų individualinio

Pasu problema., taip nevienodai traktuojant tremtinių pi
lietybę, tiok teoretiškai, tiek ir praktiškai tremtiniams 
yra labai svarbi ir opi* Pilietybė oficialiai įrodoma pasu 
arba kuriais kitais jį utstojan&iaiš dokumentais* Daugumas 
tremtinių turi tik paprastus Pabaltijo valstybių pasus, kurio 
įrpdė j i; tapatybę - Bet dažniausiai tuose kraštuose, kur nėra 

. aiškaus nusistatymo dėl tremtinių pilietybės, šio pasai ne
turi jokios praktiškos vertės* Be to3 dalis tremtinių karo 
audrose dotoko visų .savo dokumentų ir dabar neturi jokio paso* 
Tokių tremtiniu padėtis dar sunkesnė,, Todėl tokiais atvejais 
visi tremtiniai aprūpinami spocibaliais svetimšaliu pasais, 
įvairių formų iri įvairiu pavadinimų* Bot šioje sistemoje

. dar k nėra standartinio tarptaiitinio organizavimo,
Būtų galima siūlyti, kad tokiais pasais aprūpintų trem

tinius Pabaltijo kraštų diplomatiniai atstovai užsieniuose* 
Tačiau dabartinėse sąlygose praktiškai tai sunkiai įvykdomas 
dalykas*

Pasų problema yra glaudžiai sušijktsi su teise keisti 
gyvenamųjų vietų, kas dabar yra labai svarbu ieškant darbo 
ir pastovesnio apsigyvenimo^ Pabaltij-o valstybių pasai ga
lioja tose valstybėse, kurios nėra pripažinusius SSSR anek
sijos Pabaltijui* Tereikia gauti tik formaliu keliu įvažia
vimo vizą* 0 svetimšalių pasai, priešingai, .sudaro Sunkumų 
įvažiuoti į kitų valstybę, juo labiau- jei juose pažymėta^ 
kad įvažiuojąs asmuo neturi pilietybės, Tik tie kraštai, kfk- 
fio suinteresuoti imigracijos priemone padidinti savo gyven
tojų skaičių, nekreipia į tai dėmesio* Deja, įsikūrimo są
lygos tokiuose kraštuose yruJLabui sunkios4
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Pilietybės problema glaudžiai susijusi wyykttx ir su 
diplomatine tremtiniu apsaugos problema* Asmuo be piliety-^ 
bėa neturi jokios diplomatinės apsaugos* Pabaltijo piliety- 
b? turinčius tremtinius turėtu globoti Pabaltijo diploma
tinės atstovybės užjūryje, nes ton likęs ją tikklas yra 

toks pat, kaip ir prioė karę* Kad ir silppa ir nepatenkina
ma tegali dabartinėse sąlygose būti te. globa, bet vis geriau 

negu iš viso jokios globos nebūtą* Didesnioji dalis Pabaltijo 
valštybią konsulatą Europoje nebeegzistuoju* Vokietijoje jie? . 
buvo prievarta uždaryti po soviotą-naoią draugiškumo sutarties 
pasįrašymo* •

Austrai prašo išgabenti visus DR* '■
Iš Vienos pranešama, kad Austrijos vyriausybėkrepusis i 

Kontrolinę Sąjungininką Tcrybą Austrijoj prašydama išgaben
ti'iš Austrijos visus ten esančius 300*000 DP, 

šiuo klausimu Austrijos užs. reikalu ministerid dr♦Gra
veris štai ką pareiškęs; ^Austrijoj osą’DP trukdo draugiškus 
Austrijos santykius su jos kaimynais, jie spekuliuoja, DP sto
vyklą kaimynystėj nesą viešojo saugumo, be to, DP gerui mui- • 
tinaml ir nieko nedirba* Tiesiog nesuprantama, kodėl britai £* 
ir amerlkieėią įstaigos toleruoja šiuos žmonos, kuri ą dideli’ 
lid procentas ošę bendradarbiavo su vokiečiais* Rusai, kuriu 
zonoj nėra nė, vieno DP, šiuo klausimu remia mus, o prancūzai 
bent leidžia DP panaudoti naudingam darbui* Vieni austrai ne
gali išspręsti šios problemos, kol britai ir amerikiečiai 
DP laiko didesniais ar mažesniais savo sąjungininkais, ir 
austrą policija negali įeiti į DP stovyklas ir suimti nusi
kaltėlius, kai DP laisvai išeina iš savo stovyklą ir plėšia 
mūsą ūkius,* • .

4 milijonai DP .
Pagal JTO specialaus pabegėlią ir DP komiteto duomenis, 

iš viso pasaulyje šiuo motu osą arti 4 milijoną pabėgėliu ’ 
ir DP, Iš to skaičiaus Europoje, Artinuosiuose Rytuose ir 
Afrikoje esą apie I*675o000, kuriais rūpinasi įvairios JTO 
organizacijos* Vien tik UNRRA Europoj ir Artim,Rytuose rė- 
pinasi 846*146 DP* Tarp to 1,67 milijono DP esą 212,000 
ispaną respublikoną ir apie 110,000 antinaoią vokiočią iš 
Vokietijos, Austrijos ir Sudetenlando*

Kitas labai didelis DP sambūriys esąs Tolimuosiuose 
Rytuose* Ten esą sunku nustatyti ir tikra DP skaliku, bet, .- 
manoma, kad ją skaičius apytikriai sieksiąs apie 2*200,000 
žmonią* Europiečią ją tarpo esą apie 200*000, tarp kurią 
107*000 olandą iš olandą Indijos ir apie 75*000 rusą nansea 
nistą (po ano karo pabėgusią nuo bolševiką?*

Tuo būdu iš viso pasaulyje yra arti 4 milijoną DP*
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jątCB aidžiuojaą,6e liotuvlh taut**?* Li^'3ptJ musą- krabui 
momentu cf£3žlaušxa oxogySTT yra por JtuSartyvas j uod as pesimiz- 

~mas* kuris no vieną'mūsų tremtinį jau yra ^aoiupąa į savo 
gniuždančias ruples* *Baį.lufij daug kartą nirsta*, sako patar
lė, Tikrai, per tuos audringus mctuš mums. daug karty, teka su
sidurti su mirtinais pavojais, .daug ko nesekti, su viskuo ap-» 
atprasti-. tačiau mos visą laiką buvom drąsus ? pasiryžę ir tu«+ 
rėjom viską gaivinon&ia vilti=‘Būkime tokie ir fcsinsu toliau, 
ir 16 i&_įą6ko vortinkimo nors kardais mum^ir nemalonią įvy»t 
kiti raidą* x ... .

Gražaus optimizmo «TAV sąvaitr.aatyjo *Am©rxka* paskloido- 
mūsą poetas J-6Aisti*s ’stžaipistiyjo ^Mos didžiuojamės liotuvią . . 
tauta*, kurio keletą miiiūiy. mos 61a pacituojamos

-j -Nors aū bstn‘i"'l& pašaukimo poetas ir mano plauko žionės 
dažnai nemėgsta svai&lbti natiksliua -žodžius, bot asu-linkąs; ;£ 
3. dalykus nažvolVėl nuogomis akimis i'r vad'i&ftė daiktus 'tikrai- - 
šiais ?’u vardais* Dėl to mano dažnai erzina, kai išgirstu kal
bant apie nūdieną mano tautos tragediją* GalfiĮe kalb&ti -apio 
vokiešią tautos tragediją, iX> būk5.to tikri, kad bus galimą- 
kalbėti' apie dar didesnės taupos ir Car,• dį^jasną tragediją,’.3><S£~-. 
mūšą tautą ‘ištikusios nėgoroy&š negalima pavadinti kitu, kaip; • 
tik'nelaimūs vardu* Tragedijai, reikia būtinai dvieją sąlygąj ir 
būtont$ valios Ir klaidos , o įausą tautu šioj o nolaimSje. noi 
savo valios nepareiškė uoi klaidos yaiasĄ nepadarė, atseit s- jai 
fit nelaimė yra primostaj:. ji" no' iš musu tautas vidaus- eina, bot 
16 lauko primostn,' ir primesta netoieatu,’neteisingu ir dan
gaus korėto Šaukiančiu smurto būdu,

Siaidięhykžtū lietuvi;;.-: t autos,nelaimė be nebus puti . didžiau
sia, ir tikrai kruviniausią visoje cAsą ištarijojo, bet ąž -joss 
vis dūlio negSttu lyginti. su ta, kuri be triukšmo vyko XVIII. 
amžiuje,‘kuri buvo bebaigianti pribaigti .tautą ir-ypač mūsą 
kalbą* • ' v ' - . *
\ Esu tikras, jog sugrįžus palankashūrne sąlygoms, ife &ios 

nelaimės tauta por vioną'dešimtmetį a^siafcpt-ya taip, kad nuos-• 
toliįi nė žymės neliks, o iž X7III amžiaus susmukimo atsikelti 
tauta dėjo -pastangas daugiau negu šimtą notą, jo padarytus . 

'nuostoliais jautėme visą neprįkalūsomp gyvenimo .maSąs®.laiką,*
Šiandien lie t avi. ą tautą Žino, kas. ji.yra ir.ko ii trokšta j 

ir to jai niekas neatims, .nežiūrint /.aip priešas butą žiaurus 
ir galingas * ‘ \

Visa- '-m5c^*gnivb6 -yraJaumyse. poliuose o Ir batai parodė kaip 
tik 6i nolaim&o ?Io vienu mano tautpa.Istorijos momentu aš no-* 
galėjau taip džiaugtis Ir di-lfeiučtis, kaip dabar, kaip šian
dien* Ii numanykite., kad r& tai sakau šiaip sau - į orą* -Ne, 
mano akyse griuvo dideles,tautės su tūkstantmetino velėtybūa 
tradicija, ir m&n buvo šlykštu žiSrėti į taid kaip žemai gali 
didelis nukristi* Taaa jiB jau buvau tikras, 'kad meno tautą taip 
žemai negalėjo nu.tr ia t i, ir pusi??od6> kad tąi buvo tiesa -» 
man tatai paliudijo ti,o9 kurią savo akimis untŪ*

Lietuvio nopalauže no i pirmą, nei antra okup^ija, jo nepa- 
lauš It tręšia* . .-t- ...

■- !
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Mos daug praradome: sugriovė mtisfy visa gyvenimą, sugriovė 
visa, kę mes dideliu vargu sukūrėme per musu laisves metus, bet 
visi medžiagiški nuostoliai su laiku yra pataisomi. Nepataisą- 
mos tik žmonių aukos, o ši mėsę tautos nelaimė pareikalavo la
bai daug žmoniųj kuriu vieni krito kaip paprastos aukos, kiti 
able j v okupantu buvo kankinami, lodomi ir tremiami, Treti 

žus patys: silpnesnius, kaip žinote, karas pagadina, ir jie 
tautai patys per sava žėsta. Mas nesame pakankamai gausus, 

dėl to tur-ime drebėti dėl kiakvicno vienaip ar kitaip žūstan
čio lietuvio6 Bet atminkite viena? nekaltai pralietas ašaros • ~ 
ir kraujas šaukiasi i dongu atkeršijimo čia pat, žemėje, Vo- ; 

kietis gavo užtarnautu atpildu, tai nemanykite, kad kitas 
išvengs dangaus karšto, Ne, ir jis susilauks atpildo, - atpil
do lygaus jo darbams, ’

Is Lietuvos bus dar pareikalauta didelės aukos, bet po to 
aš matau Lietuvai gražiu ateitį^ Lietuva atsikels Visojd savo 
didybėje -a ir Lietuvos misija bus didesnė nei kunigaikščiu 

laikais: tada jinai gynė Europę nuo mongolu, bet Vakarai ne
suprato jos midijos. Rytoj Lietuva, patikėkite man, švies 
išsigimusiai-Europai, v

Mos galime šiandien didžiuotis savo tautu, bot ateis lai
kas, kada visas’ pasaulis ja didžiuosis. Tik reikia dėti visas 
pastangas, kad ji gyva pereitu &ię sunkiausiu savo kryžiaus 
stacijų* 1 ■ į i?

Tikėkite - Lietuva atsikels graži, demokratiška, teisinga. 
Mos vėl galėsim žengti i laisvųjų savo tėvynę - Į tu nuosta

bu kraštu, musu pažadėtųjų zoiag - brangiąją Lietuvęl"
, ,o,o.

Audra vandens šaukšte,
tor Ūžg avino s'W^ingono lietuviu studentu tarpo įvykęs į 

falyginti, mažas incidentas,,, dėl seklu po 12 vaif vienos po- 
itlnės žmonių pastangomis yra paverstas į ilgę ir komišku 

istorijų. To sęmoningai išpučiamo incidento (jo "baisumui11 \ 
paryškinti buvo griebtasi net Churcbillio autoriteto) atgar
siai pla&iai nuskambėjo spaudoje, o pa&iam "nusikaltimo^ mieste - 
ttlbingeno visas tas incidentas virsta farstl su dvieju gydy-* 

toju liudijimais apie "sužalojimę, pareiškimais Profesorių ta
rybai, dvieju tardytoju rinkimais ir tro&io pririnkimu, dėl 
kurio nesusitarta, politiniam centrui pranešimu ir pagaliau 
skundu Tremtiniu apylinkės teismui, kur kaltinamaisiais nuro
dyti net keli asmons* Ir dar no viskas; pikti liežuviai kalba, 
kad dėl šios "didžiulės" bylos WUrttombergo apyg.laikinasis 
komitetas net savo apylinkės teisėję pakeitęs.,.Kę gi, laiko 
turint, galima žaisti, vis šioks toks įvairumas monotoniškas 

DP dionas gyvenant, į tai galima būtu žiūrėti iš linksmosios 
$usės, jei vis dėlto už viso to noslypėtę kažkas, dėl ko jau 
tiek popicrio sugadinta ir sukeltas toks ormideris...

Pektinai gi incidentas labai paprastas, kokiu, deja, gyve
nime, ypaė jaunimo tarpe, dažnai pasitaiko; į'įžeidimu žodžiu, 
reaguota įžeidimu veiksmu. „Tai iš tikrųjų netinkami ir nevar
totini metodai tarpusavio ideologiniams ar kurioms kitiems gin-‘ 
dams spręsti, nors ir kažkaip karėti tie ginčai bebėtę.
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juo labiau tokio metodai no tinka. mūšy. studontijaĄ ir dar svetur>> 
3sd smerktini lygiai abu įžeidimai.Visai kitaip į šį roikala žiū~* 
ii dr^AoDamušis^pasišovęs būti studentu globoju ir kažkokį u- už«-> 
vaizde” . dalis jo bendraminčiy# Dėdamies vi&nintėliais taria
mai lietuvišku ■įfaktinai gi tik katalikišku] čradioijy saugotojais 
jio smerkia tik vieny įžeidimą , visai nutylėdami aūle kitę , Jei. 
no dr^Domušio ir jo bendraminčiui sukeltasis triukšmas spaudojo ir 
kituretas visai i broliu Domeiky;; gaidžio byly panašus studentu 
tarpusavio kivirčas gal jau senai būtu buvę s baigtas IT nojuo-> 
kintu svieto# Studentai susikivirėijopstudontai ir susitaikys ir 
bus vėl kolegopjjokiu geru, dėdžių pagalbos čia jiems noroikia# 
Kaip tokie gori dėdės iš salios su savo”užuojautomis” ir ^pagalba* 
i studentijos tarpę įneša kiršinanti olementę^O to atrodo,kaip tik 
ir siekta išbusiant visę tę nolo'mtę incident^# Norėta panaudoti jį 
savo poli-Jiniems tikslams ir tuo būdu visuomenės akyso diskredituo
ti jiems nepatinkančiu didelę studentijos dalį,skeptiškiau verti- 
nenčiy bažnytinius gavėnios nuostatus„Toks ir buvo tikrasis šios dr 
A.Dcmušio ir kitę sąmoningai sukeltos audros vandens šaukšto tikslą 
Mūs;i studentija nėra tokia naivi,kad nematytoj ko čia siekiama ir

' nepadarytu iš to atitinkamu išvedu o

Baugiau-tautinio budrumo Į ‘
Neseniai Brlty ‘ir"Amcrlk'i^čiy zonose buvo sulaikyta keliolika 

lietuviškai kalbančiu asmeny.,kurie specialiais tikslais atvyko iš 
Lietuvos.Pasirodė, kad tai tam tikras mokyklas baigę partiečiai^Ap
sirūpino daugyba įvairiy ”tremtiniškyn dokumenty , taip pat svarai* 
doleriais ir kita valiuta.Kokie šiy asmeny tikslai ir ko jie 
tarpan įsibrovę siokty , aiškinti $atrodo, nereiktu#

Taip pat yra duomeny spręsti,kad visa čia Vokietijoj loid.ziamu 
lietuviška spauda„visoki leidiniai ir laiaeadliai taip pat pasiekiu 
Lietuvę,kur pirmiausiai patenka į tam tikrę skyrių ’’apdirbimui” ir 
į ”ataskaitę” paėmimui.Privatūs- laiškai esę taip put ten patenka.

Mūšy tremtiniai mėgsta rašinėti laiškusjvpaė savo giminėms Į 
Amerika. Amerikiečiai gi labai, mėgsta tokius ir privačius laiškus 
skelbti spaudoje.Dažniausiai rašantysis tremtinys nė nepagailojaįkn 

• jo laiškas atsidurs laikraštyje, tad nesivaržydamas prirašo visokiu 
nieky# Be to,dalis tremtiniu giminiu Amerikoj yra subolšovikėjusiy^ 
į jy rankas patekę tokio laiškai gali būti,ir atrodo yra, panaudojo 
mi kįtioms tikslams.

Visi čia paminėtieji dalykai verčia mus būti ypatingai budriai 
ir kiekviena savo veiksmę boi žodį gerokai apgalvoti.Tai ypač turė
tu įsidėmėti mūsą plepesnieji DP.

.Kur pareigingumas? •
Mūšy'tremtiTniy. gyvenimas šiek tiek nusistovėjotapsitvarkėm,pu] 

sėtinai susiorganizavom^Daugumas vionu ar kitu, būdu, yra įsijungęs , 
darbę:turi pareigy ir jas atlieka^Tačiau vis dėlto pasitaikopkad j 
įsipareigoję žmonės kartais por daug paviršutiniškai žiūri į pasi.» 
tas pareigas ir darbas neina taip,kaip roikty# Del to daūg kas n:V> 
konoiė. o juk tremtiniyž bendruomenės reikalai arija pkqfesinly 
organized jy reikalai-vįsy mūsų,’likiminlai reikalai ir nugalina juc

30



ištisus mėnesius palikti ųaturalini' likimo valiaiį Jei kas negalį 
ar nenori dirbtidnebarėtų pareigų.prisiimtino jol^ 
ištesėti ir savodarhą atlįkti* I

* M > •> M M M M V> ! > > > > > > * ‘
' į

Politinės_ moralės klaųslmn^ . < ■...,. ' į
Tokiu paVaSTnJnirkatsIIlH’SSasis ^Mažasis ^dlaysH.^r*? laidę~> 

jo ilgesni straipsnį*Slaueimas tikrai aktualus ir.tdieat^ant m-*sų tetu
tei gerovės frkultėringo paskirų grupių sugyvenime ir nt® aus bendri 
darbo*rimtai svarstytinas na vien teoretiniai. Ynaipargyvežua tokiu', 
biaurius diktatūrinius laikotarpius*Visi turėjom progos įsitikinair 
kur tokia jokių moralinių? principų nevaržoma politika nUveda?Am6ra- 
linė diktatorių politika kartu griauna visus moralinius prinolpuh ir 
kitose gyvenimo srityse ir gyvenimas virsta, pragaru*Tad negali bd-.' 
ti klcusimosar privalu politikoje vadovautis moraliniais principas, 
ar ne?.Atsakymas tegali būti vienasitaip9politikai ypedprivalomi'n 
moraliniai principai*0 tikros demokratijos iš viso negalima įsive's— 
duotijjei ji nesiremtų morale*

Deja„pergyventie j J. diktatūriniai laikotarpiai ir mūsų politiniam 
gyvenime yra paliką nemaža dulkių „kurios. vis dar graužia akis* |!or , 
daug ryškės iv net kaito ką gal masiną buvo yavysdžl ai„kaip v1šq- 
mis priemonėmis;gnosiskaitaht su jokiais moraliniais principais^ / 
siekti valdžios ir kaip tokiu bėdų neteisėtai pasiektą valdžią Taip 
pat visomis priemonėmis ginti* SaigTpbe ’JoEifų skrupulu ■pasirenk.a^t 
seną fž.ban’dytą moFoSų^ikslas pateisina priemone sukuri taip sėkmin
gai'savo praktikoj naudoj a" Komunl'štąTjvTsoEIę"plauko fašistai ir/ 
kartais jėzuitaigiš tikrųjų atsivertų labai platus ir gena .nokoiįp- 
likuotas kelias kopti į siekiamą tikslą.Teėiau kartu tai vis del-* 
to labai slidus kelies„kuriuo ne tik pats gali nugarmėti į beduiną, 
bet ir kitus nutraukti*$esinorėtų,kad takių metodų adepte! turėtų 
didesnės įtakos į mĄsų politinį gyvenimą„nes tuomet bet koks sjisl- ‘ 
rėpūnimas politinė moralės klausimu nepasiektų -tikslo*Teisingai 
”M*23’ pastebi;Apolitinės moralės klaf»almas yra .19 tiktai taktikos? ' 
bot ir palios politinės ideologijos dalykas^K^kia taktika j tokia įr ■■ 
idoologijaunos ideologija galima vaidinti„atseit„meluoti„gi takti-» Į 
kažkaip pats praktinis žmogaus reiškimasis^nemeluodama pasako sk-uš 
žmogus yra (tai daug svarbiau negu tai-ką kas skelbia”)0 Įr Vį4 
dėlto reikia pasakyti^kad tuo požiūriu vertinant mūsų politinį ‘ 
gyvenimą9apie kai kurias ideologijas susidaro liūdnas vaižĮŠB^y 
gražūs jų žodžiai rodt? tikrąjį voidą£bot jų taktika^jų motądai* 
Tai-pasakytina tiek apie kaž kurias mūsų iustituoljasįtiok apie 
visą platųjį tremtinių gyvenimą j tiek šia Vokietijoj atlok įr kl- 
tuijSvodijoj ir pan* Kas Uoka Lšgražių žbdžių is moralizavimų gJ-^^ 
dažai Ayiena puse galvos* stengiamasi lyg ir demokratiškai mas
tyti,o antra puse-diktatoriškai veikti.Tikras ir nuoširdus paliiti- 
nes moralės įgyvendinimas pirmiausiai turėtų pasireikšti plakti- s 
niam gyvenimetatsisekant tam tikrų tm-'ir suktos taktikoj*

Apskritai. £.rrl.e šią ..kLasisl-mo-der jx»ks grįjž*J>>?x pakal
bėti#. . . " . 1
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