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T AVT I B Ž V I B N Y B Ž . '

Pagrindiniu mūsą tautos reikalu mes esame visiškai vieningi: 
visi mes 3X3K2I siekiame ir kovojame už ne pr Įklausoma 
L i e t u v su šiuo atžvilgiu tik viena lietuviu tautos dali&ė ir 
tai tik mažutė dalelėj, suorganizuota į kompartiją, įneša į 61$ 
tautos vienybę disonansąo Tašiau-, kaip jau minėta, tai tėra tik 
labai mažytė mūsą tautiečiu dalelė, apie kurią dėl jos menkumo 
ir kalbėti netenka^ Taigi, kad L i ’<a t u v a turi būti n e p r i- 
klausoma tvirtai ir aiškiai pasisako visa lietu
viu tauta,

Taėiau na tokia vieningi mes esame Lietuves besimosios san
tvarkos klauslmuo Kai vieni manome, kad Lietuva turi būti ne tik 
išoriniai, bet ir vidujiniai laisva, tęy» kai vieni manome, kad 
Lietuva turi būti ne vien nepriklausomą, bet ir laisva de
mokratinė respublika, tai vis dėlto dar yra 
dalis tautiečiu, kuria mano, kad užtenka tik išorinės laisvės, o 
viduje ji gali ir net turi .būti diktatūriniai vaĮ3oma0 "TaigT? tas 
ro<36"kad krašto..yąldvm.o^Tbrmos^cTaušimu pas mus nėra vienybės0 

£3±3±Jelgū prfieŪ Llerūvoa naprlkTaušomyKą” y r“i nū s i s t at ę tik' 
vieni komunistai, tai prieš demokratinu santvarką ir už diktatūrą 
jie turi talkininku ir iš kitą politiniu srovi;i<,Ankstiau nepri
klausomoj Lietuvoj'tebuvo tik dvi partijos, aiškiai pasisakiusios 
už diktatūrinį, krašto valdymą- būtent: Lietuvos Tautininku Sąjun- 
fa - viena diktatūriniai valdžiusi kraštą daugiau negu 13 metą

Š bendro 22 mėty. Nepriklausomybės laikotarpio - ir Voldemarlnin- 
kti (vėlšau pasivadinusi Naoionalisfj) partija, siekusi viena vadi
namąjį ^tautos valą* pakeisti kitu ir dar griežčiau pasukti to
talines diktatūros kryptimi o Prieš keletą matą tokia diktatūriniai 
polinkiai pradėjo reikštis ir kitur& Greta Šią minėtąją fašistinio 
pobūdžio dvieju diktatūriniu Lietuvos partiją Lietuvos Tautinin
ką Fąjungos (dabar pasivadinusios Lietuviu. Tautiniu Sąjūdžiu) ir 
Nąclsnalistą partijos (į ją, kaip į tam tikru laikotarpiu vienin
telę viešą lietuviu organizaciją buvo įstoję nemaža ir demokrati
niai nusiteikusio jaunimo, kuria, pamatąs kur pateko, tuojau ap
leido šięps partijos eiles) -► su nemažiau ryškiais diktatūriniais 
užsimojimais atsistojo ir vadinamasis Liatuvip. F r o n- 
tas, sudarytas iš krikščioniu demokratę srovės jaunesnėsės kartos. 
Taigi, tuo būdu jau turime tris politines grupes, tris politines 
partijas, kurios mielai nerštu pajungti kraštą kiekviena savo 
diktatūrinei sistemai^ Tuo būdu, mes nesame vieningi dėl būsimos 
santvarkos Lietuvoje^ demokratinė ar diktatūrinė ji turėtą būti?!

Tašiau kiekviena diena mums primena, kad pasaulyje dar nėra 
taikos, nors karas j?” Senokai pasibaigė <». Sunaikinus vienos dik-
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tatūrinės sistemos di džiuosius židinius, dar liko Įeita diktatori
ai sistemoj apimanti didalą pasaulio dali ir grasinanti dar li.oiau 
išsiplėsti* Juo toliau;, juo.labiau visiems aiškija, kad tik t u oi u i 

■bus--galima pasiekti grąžą valstybių ir txxyrsy? tautu tarpusavi 
sugyvenimut tik tuomet bus galima 'susilaukti pastosiąs ir tuisiuG - ; 
t alkosfl tik tuomet pasaulis bus laisvas nuo visokeriopos baimės.
kai bus sunaikintas didysis boiSavlkinir,- diktat Orinio režimo *Ži’ji~ ‘ 
nys ir visa jo nelemtoji, sistema» o po jo nušluoti ir mažesnieji 
diktatūriniai reiškiniai ir ’užkirstas, kelias ją užmačioms primesti 
savo valią ir prievartą tautoms, Tuomet galės Įsivyrauti nasaulyje 
talka ir kultūringas sugyvenimas ns tik’tara tautą.ir vaistyti i- 
bet Ir tarp politiniu partiją, kurios tegalįs būti tik demokratinu • j 
t atgis tik Ir tautinės politinės organizacijos 8 nes kiekvienas u.H-- 
tatūrlnią užmačią pasireiškimas bus laikomės nusikaltimu, iš e 1- -.- 
gi juk kiekviena diktatūros siekianti politinė organizacija- yrū * 
tautinėj norinti tautai prieš jos valią ir borą primesti savo j.J-- - .-i 
m^*-Jeigu kur nors ir atsirastą tokiu jžgą8 kurios ang&ule ar t.: .. j 
pasigrobtą valdžią! tai vistiek- ją valdymas bus vienadienis; vai 
joms pašalinti neužteks vidaus jlgąP jeigu šios jėgos-būtą pa.UnJJ .-•? 
vienašmenio ar kolektyvinio diktatoriaus. tai tą reikalą sutveri, " . 
atitinkamos tarptautinės institucijos ~ demokratijai saugoti ir 
institucijos* Kito.kelio į pastovą tarptautinį sugyvenimą nėra, T"‘ 
•diktatūriniu užmačią turinčioms politinėms organizacijoms ateitis < 
daug ko nežada* Ir juo joa anksčiau tai supras, juo bus geriau: gąl 
tą pranykti daugelis nesklandumą^ trukdančią tikram tautos viening-,. i.

Dsmokratinią partiją pareiga'-. neįsileisti- diktatūrini’; grupi j. 
į tautos ar valstybės organus s neduoti joms galimumo ® sus Įdaryti”'- 
moralinį kreditu kaip. pav#f iš dalies ji susidarė Prancūzijos, k■ 
munlstą partija, rezistencinėj kovoj šalia tautiniu demokratiniu 
organizaciją prieš -okupantą# Tas kreditas paskiau blogam tikslui- 
naudojamas prieš pačią tauta ir prieš demokratines jos organizeul»■:? 
Kitos gi'diktatūrinės organizacijos tokį kreditą įsigyja sėdė dar. p! 
prie vieno stalo su demokratinėmis politinėmis organizacijomis.,- K:■ 
gi, kąlp jau minėt a f visos diktatūrinės organizacijos 'ar. partijos 
iŠ esmės yra a n t 1 t a u t i n ’"a s,' nes jos siekia -p a j.-u n g 
tautą savo sauvale 1^ tai joa negali būti prile.idž.i.ui.-ui 
prie tautos reikalą sprendimo* ~ .

Konkrečiau kalbant, pažvelgus Ir Į mūsą 1918 «> 1920 m, u j 
iki Steigiamojo Seimo rlnklmąa po kur 1 ąf savaime aiškų -nusistovėk 
pastovesnė krašto santvarka, matomą, kad visą lietuviškują politic 
nlą gr iplą sugyvenimas buvo’gana darnus3 todėl ir visoks kūrybinis . • 
bendras darbas buvo našus ir vaisingas* Ir dabar darė reikią- 
tie& klek tuomet palyginti tokiu nepaprasto sunkumo sąlygose -t-u o 
padaryta. Tauta taip pat buvo žymiai vieningesnė, Svarbiausia tax - 
buvo atsiekta dėl to.s kad tuomet vis dėlt ..- nė politine j; u,-;< 
neturėjo ir nedemonstravo savo dlk'Įatūrihin"’užjma‘V'ią deja’* J . > 
pas’^aik.-'s net per daug ijažnalo Juk nsu. lima vraėTtis visiems ■ a,.u s ferB’^par^rTaT^^aWinimls 'priemenūmis*salipdyta* ' me-m t 
nlška vienybė tik sukuria ir palieka marius kartėlio, ir pagintos,

Demokratinės partijoss nsšdamoa demokratijos vėliavą'ir už ..a' 
vėliavą kovodamos? tiiri būti o f e n z y v e j sQ Šiandien;mes -jc 
pasaulį o s paskirą ya.lstybiu ir .tautą nąprikla-AsomybTs”'ir asmeiis* 

vTenas stipTunremcKr^Hą smūgis - ir i. 
TTFs.Cmtr laisvIT Taniau turime žiūrėtit, kad mūsą tarpę nebūtą tokią, 
kurie kėsintąjį Išnaudoti ■ laisvę tšplėšrlo
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; 193-9 a« įvykiai bėgo vienas paskui kitą nepaprastu tampu© K<}.? i
'7j 15 d, vokieėiv, Žaibiškai -įvykdytoji čekij 7a ckaoaolja pagaliau . 

privertė praregėti ir akluolusE pabudino ir -miegalius o Kovo 22 d* 
KlaiuSdc-s pagrobimas buvo, palygint i, nežymus /tarptautinis ,'Įvykt?’ 
t ame" bendrams Europos įvykiu kaleidoskope® Anėkrll-ę.l..gįs; bendrc/l 
to meto Europos a.tt-uaclja bisk t-isk primina žinomąjį. pasakėčią 
•anie gulbą, lyd# ir vėii.f kuri-^'kiekvienas -stengiąs! eiti -.nubia/ 
vū keliu* 'Hitleris -nepaprastai -.skubinosi smogti kardu/ Stalinas -j 
gi manevravo * stengdamasis pasilikti nuošaliai/ kai Kplutokrat&.t- ■-,
kapitalistai-' griebs vienas kitam už--gerkles ir pasiners. > kraujo »
jūrą? Vakaru demokratijos 8 kariniai silpnai paBlrangUSips,-vįa.dar 
vidury dienos t?bėsapnavę“apie j V pajėgusią sustabdyti agresiją!. ,Hj 

Ąngiur»prano‘azę pasitarimai su sovietais, praside.js-gegužėš.'mėn* 3 
nusitęsė ūer visą Vasarą© Londonas? ir Paryžius tikėjęsi atgaivinti 
satania/'sū Rusija* kuri buvo palai iota-paskutiniam ana -Pasaulinio 

-karo atapuo Buvo tikimasiP kad Si bandomoji sukurti koalicija bus 
pakank-nma-t stipri sustabdyti .imperialistinius Hitlerio apetitu.? * 
Prasidėjus tįsias pas lt ar imama Maskvoj s; pradėjo sklisti gandai 
anie vadinamąją "netiesioginės agresijos’ sąvoką, kurią į derybų 
dienotvarke įtraukė sovietai, kaip pąvyž-41, nurcdydamt Latvija ii

" Estiją/'kur tokią «aatiesieging agresiją’ vokiečiai-esą galėtą 
nenaudoti* Sovietai reikalavo taisės kontroliuoti Latviją ir Esti-

' ?ao Lietuvos gi vardas sąryšy su šia sąvoka nebuvo kol kas minima.-? , 
nes-sovietai neturėjo bendros sienos su Lietuva: Vilniaus-4$ven&to» 
n* n koridorius skyrė Lietuvą nuo Sov©Sąjungos* Teisybės vardan Bll-* , 
tanijos ministsrlo-pirmininko. N*Chamberlaino ir jo užsieniu reikalą 
ministarięi lordo-Hsiifakso garbei reikia pabrėžti, kad jie nesutiko 
su'šiuo‘Sovietą reikalavimu -perleisti ją kontrolei L.ąi,yij.ą ir Esti=

• 4ą ir nesutiko daugiausia! d'il. stinial-moralinią priežasbią. Vėlesni 
įvykiai aiškiai .parodė, kad Sovietą Sąjungos vyriausybė iš viso 
nebuvo linkusi audar-yfe^ su Vakar n demokratijomis sąjungą* Joa tik«= . 
-iėlal buvo vlr-a'i prlealngi* Tos ligai užtrukusios sovietu derybos 

anglaiff^pran2?ir-al® buvo ne-kas kitasa kaip tik gana gudriai ao~ 
vietą surežisuotas farsas* $te reiškinio prležasėią iš dalies Tal
kia leėkotil938 a8 M&iobeno paktebet daugiausiai sovietu'Imperia- 
lisma* Vekartaėlai nežadėjo Sovietams jokią naują toMtorlniu lal« 
mėjim^p o iŠ vokisšią ' jie galėjo ši tą gauti, juo labiau, kad tuo 
reikalu Jau vyko labai slėpt! aovietą<-»vokležLu pasitarimai? Apie $ - 
juos man tuomet pakartotinai kelia kartus minėj o vienas Baltijos 
valstybių karo attaohe Berlyną* . ■

Eaktinai pirmieji bandymui sudaryt! Staliao-ilitlėkio paktą ba- 
vo pradėti jau 195-3 m* gruodžio m&no ; %y. po Anglijos ii 2rp.ntėzi«? 
jos kapituliacijos MCaohena© Kaip dažniausiai tokiais atvejais-esti* 
pradžią tokioms politiūšd^ Hitlerio-Stalino deryboms davė visai 
nekaltas pasiūlymas pradėti prekybinįus $aslta.tĮ-jaus* Tuose pasita
rimuose Vokietija atstovavo kunigaikštis Wernsi von Schulenburgj( 
Vokieti jos ambasadorius. Maskvoj e* senos mokyklos diplomatas* Taū/v 
iš t-u pradiniu derybų nieko neišėjo ir 1?59 -u© sausio mšnt vokiečiu 
ūkini delegacija buvo atšaukta namo© žie pasitarimai buvo atnau
jinti balandžio kai Hitleris panar&p kad vargu ar jam pasiseks 
talšiomid priemonėmis ’susitvarkyti*’--su Lanki Ja©' Ba tos neabejotinai 

sudaryti . taxpusav** pagal--*
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tos palctą* Taigi j vieną balandžio mėn0 pabaigos dieną Spvietą atst 
vas Berlyne Mer skaitovas • buvo staigiai pakviestas į Vokietijos užso 
reikalu ministeriją, o pulkoGerasimovasj, Sovietu karo attaohexBer= 
lyneP*‘ į Vyriausiu stabą* Po to jie apu"tuojau išvyko į Maskvą Atr 
do9 kad toji diena ir bus buvusi tą slaptu sovietu^vokiečią politic 
nią pasitarimu pradžia,, kurie privedė prie rugpižaio 25 do pakto irP 
ipso faoto, prie Antrojo pasaulinio karo* Gegužės 2 d, Litvinovas, 
buvo atleistas iš užs* reik* komisaro pareigu jo vietai užėmė Molotov ;

Sovietu gi laikysena ją pasitarimuose su anglą-prancėzą atstos 
vais darėsi vis kietesnėj, bekompromisinš* Be kitko sovietai dar 
reikalavo tranzito teisės j v armijai per Lenkiją ir Rumuniją* Suži* 
noję apie tai3 lenkai ir rumunai visai nieko nenorėjo apie tokioj 
teise kalbėti* Baltijos valstybės vis labiau susirūpino savo likimu* 
Pabržždomos savo nepriklausomumą ir protestuodamos prieš tas už 
uždangos vedamas anglą-pranotizą* su sovietais derybasp Latvija ir 
Estija birželio 7 d, pasirašė nspuolimo paktus su Vokietija* Vokia* 
šiai tuo pat matu atliko keletą demonstratyvi p. politiniai karinio 
pobodžio manevrą: tai triukšminga generolo Halderio, Vokietiios 
Gen*Štabo viršininko kelionė į Suomija ir Estiją^ panašios rūšies - 
generolo von Tippelskiroh kelionė į Lfetuvą;b keleto vokieėią po* 
vandeniniu laivą ekskursija į Taliną ir pagaliau sistemingas vo= 
kiečiu bombonsšią skraidymas iš Brustarort (Rytprūsiuos) į Taliną 
ir Helsinkį ir atgal su suomiu ir estu lakūnais, kaip pagalbiniais 
pilotais* Visi šie faktai neliko nepastebėti rusą* Tokiais savo mu- 
nevrais vokiečiai bandė padaryti sovietus sukalbamesnius per dery* 
bus# Sovietai gi iš savo pusės nervino vokiečius tomis ilgomis de^ 
rybomis du anglais ir prancūzais ir galimumu susitarti* Trumpai 
sakantt abi pusės manevravo visomis savo dispozicijoj turimomis 
priemonėmis* , ■ " :;y

Greta oficialią anglą-prancūzą pasitarimą su sovietais birže? 
lio ir liepos mėn* kartu vyko ir labai slapti ją pasitarimai su vo* 
kiečiais* Sovietams tai buvo naudinga,, jie galėjo lyginti sieną 
ir kitą reikalavimus ir pasiūlymus* Atrodo, k^d vakariečiams so» 
vietai vis dėl to nedrįso kelti visai atvirą? savo imperialistiniu 
užmačią, tuo tarpu jie iš vokiečią reikalavo didslią teritoriuią 
kompensaciją Suomijos, Estljosj Latvijos,, Rytinės Lenkijos ir Besą* 
rabijos eąskaiton* Vokiečiai gi stengusi prikalbėti sovietus bendrai 
pulti ir pasidalinti Lenkiją* Apie birželio vidutį į Maskvą atvy* 
ko išgarsėjus vokiečią ekonomistas dr*H0WohXtiiat tąsti jau‘seniau 
pradėtus ir nutrūkusiu?' prekybinius pasitarimus* Tašiau šios pre* 
kybinės derybos tebuvo daugiau skraistė, už kurios buvo tariamasi 
politiniais reikalais* Sovietą-vokiečią prakybos sutartis buvo pa* 
sirešyta rugpiščio 19 d*

Lietuvos vardas tose Sovietą—vokiečią derybose ne per dažniausiu? 
buvo minimas* Mato vokiečiai buvo nusprendę Lietuvą patinti į savo 
’’globą” ir tuo reikalu nesileido į platesnes .diskusijas* Už tai Lie* 
tuva tuvo paminėta kitur - Lenkijos-Didž*Britunijos savitarpinės

- pokalbes pakte, kuris buvo pasirašytas rugpiūbio 25 d* Lenkams rei= 
kalaujant, britai sutiko į tą paktą įtraukti kaip “oo^ug foederis” 
Lietuvą tuo atvšju? jei vokiečiai bandytu veržtis į Lietuvos tari* 
tori,1ą0 ši aplinkybė rodo- kokią strateginą reikimą Lietuvai skyrė 
Lenkija*

Lemiamoji sovietą-,vokiečią pasitarimą diena,, atrodo? bits buvusi 
rugpiūėio 53 kai Vokietijos Eiibreris galutinai nusprendė pasirašyt? 

■ formalą paktą'su Stalinu* Von der SShulenburgui buvo duota instruk* 
cijU.painformuoti Varkomindielą■(scvlntą užs* reikalą komisariatu),
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kad Vokietija sutinka su jau slaptose derybose aptartomis sąlygomis* 
• Beliko tik galutinai parengti sutarties tekstu ir jį pasirašyti, Tai 
atliko rugpiūbip. 23 d, von Blbbentroppag Maskvoje, Koks suktas Maakvo^ 
j e ėjo žaidimas galima sprąsti jau is to, kad kaip tik tą rugpiftėlo 
5 d0 į Maskva atvyko jungtinė anglu ir prancūzu karinė delegacija, 
kurios buvo reikalavęs Stalinas, aptarti karinio bendradarbiavimo 
klausimus* Bugpižbio 24 3, ši korinė delegacija kurtu su politiniu 
klausimą sne oi alintais išvyko iŠ Maskvos* Sovietu Sąjunga jau buvo 

*0 prekybinės sutarties sovietai su vokiečiais rug- 
__ ___ __  __ _ašė vadinamu "Nepuolimo7’, sutartį su keliais slap^ 

tais papildomais protokolais* Ji 
junga ir Vokietija pasidalina įtuo.v 
Lenkiją, be to sovietiškosios pretenzijos į Suomija 
"D4 rma •? e m c T er\4 o 4 o m t\ a v\ 4 1 •vyi <xm 'rtn-’ Q 1311V O pfl &y*TI H

tapusi Vokietijos blėlule* 
Be jau minėtos

plėšio 23 do pasiri— ------
uose buvo užfiksuotu, kaip Sov,Są« 
taką sferomis Pabaltijo valstybes, 

‘ i ir Bescrrbiją0
Pirmajam slaptajam papildomam protokole buvo pažymėta, kad Suomija, 
Estija ir Latvija pereins į sovietą įtakos sferą, Lietuva, kuriai 
turi būti grąžinta Vilniaus sritis, pasilieka Vokietijos sferojį o 

ri eiti Narevc«»Vislus«Sano upėmis* Vėliau, bai®. 
Šis susitarimas buvo pakeistas ta prasme, kad 

*, susą įtakos sfera, o kompensuodami už 
iki maždaug dabartinės, 
'jo pasilikti sau Lietun 

’" 6 'o sau Suvalkijos

ra nd

gražinta Vilniaus sritis 
pi’uvis per Lenkiją tuz ' 
gus- karą’ALenkijoį? Šis 
Lietuva perėjo iš vokiečiu į rusu įtakos sferą- -i komflp 
tai, sovietai Lenkėjai atsitraukė nuo Vlslc-s : 
C-uršono llnijose Vokiečiai gi taip labai nerėj; 
yą, kad ir atsisakydami jns, vis dėlto dar išsiderėjo 
kampoj, maždaug 3 apskričiu ploto* Tokiu bėdų pagal šį ^-džentelmeną 
susitarimą” Lietuva taip pat turėjo bfeti padalinta tarp, dviejų vai® 
stybią, Be tos sovietai tame susitarime ^rimtai® pasižadėjo kai.ku-«'": ' 
rię į ją įtakas sferą atiduotu valstybių (Pabaltijo) neaneksuoti.,. ’ -
neokupuoti ir nesovietlzuoti, \

Šia proga reikia pažymėti tam tikrą laikiną įtempimą ‘sovietą- 
vokiečiu santykiuos j. nežiūrint ją susitarimo, kuris kilos.kai rugbš-*. . 
jo 17 de rand0 armija pasijudino į Vakarus, Silpnos prieš ’rusus By=. ; . 
tiaėi Lenkijoj laikytas, geneAnder&o vadovaujamos lenką Jėgos nė ne®' 
bandė ilgiau sulaikyti sovietu veržimosi. Tuo tarpu vokiečiai kai ktt® 
rlose vietose jau buvo Lankijoj pažengs toliau negu rugpiė&lo 23 d, • 
slaptajam protokole buvo numatyta - reiškia, ją kariuomenės daliniai 
kai kur -jau buvo įkSlą koją į sovietą įtakos sferon atiduotas žemes. 
Bijant galimą konfliktą tarp abieju milžinišku armiją buvo griebta® 
si nustatyti naują demarkacijos liniją. Apie rugsėjo 20 d, Hitleris ■ 
su savo štabu atvyko į Dancigą, Atrodo, kad ten ir buvo svarstomas 
naujo susitarimo su sovietais’klausimas, Vokiečiai labai nenorėjo .iš®. 
leisti Lietuvos iš savo replią, Apie tą patį laiką von -Bibbentroppas 
pareiškė norą skubiai pasimatyti su Lietuves užsieniu reikalą mintate® 
riu Juozu Urbšiu, Matyte von Hibbentroppas kombinavo'koktus naujus ®ryh 
Šiua® sustiprinti Lietuvos--Vokietijos -Mraiigystą”, Tašiau tas von Rl® 
bbentrbppo-Urbšio susitikimas neįvyko, Von Ribbentržppaa nieko nepaaiš® 
kino į Urbšio užklausimą dėl tokio susitikimo tikslo, Vietoj min,Uzbštc 
vieną dieną į Dancigą buvo iškviestas Lietuvos pasiuntinys Berlyne 
pnlkuKoŠkirpa0 Bet pasirodė, kad ir ši jo kelionė buvo bergždžia, X 
Berlyną jis grįžo po 24 valandą* Lietuvos klausimą vokiečiai.' sprendė 
savu nuoži’draoJarĮeiadanii Lietuvą sovietams, jie gavo nemažus centri® 
nšs Lenkijos plotus su maždaug 5 iii Ii jonais gyvent o j u, Visa tai: buys 
galutinai sutarta Maskvoje per anjrą von Ribbentroppo vizitą rugsėjo 
28 d. Tarp kitą klausimą ten buvo išspręstas ir sovietiškąją'Įgulu 
klausimas Pabaltijo valstybėse, ta4-"^'-* ’■-----  ---- -  —
t i sovietams savo ginklus! Suomijoj

Ateitis, be abejo- 
eigai ir

ig-.nr

duos dar daugiau medžiagos visai tai fvykią 
Jdlek galima objektyviau ir.
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GĄRBŽS KALINIAI KONCENTPaCIJOS  STOVYKLOJE

Amerikiečiu tautininklškoje wvienybėjs* yra pasireišku- 
si tendencija buvo nacią koncentracijos stovyklą gafbės 
kalinius, ypač jei jie nėra vienminčiai, traktuos 
ti kaip kažkokius menkaverčius* Pačiai garbės ka= 
linio sąvokai suteikiama kažkokia beveik įžeidžia® 
moji reikšmė* Visa tai daroma, tur būt, asmeną, kurie 
apie naclą koncentracijos stovyklas ir apie tikrą
ją būklę jose neturi mažiausio supratimo, nes patys 
koncentracijos stovykloje nėra niekad buvę#* ė"*-

Kiekvienas naujo lietuvio kalinio, ypač iš rezistencijos Lietu® 
voje pasirodymas Stutthofa visiems stovyklos kaliniams lietuviams 
būdavo ypatingas įvykis* Nors naujai atvarytasis gal jau du mėne- 
sius būdavo ėjęs per visokius gestapo skyrius, per etapo kalėjimus, 
bet atrodydavo- kad vis dar nuo jo dvelkia tėviškės oras, akyse at
sispindi gimtinės dangus, veidas gyvas ir judrus, kupinas dar lais
vės įpūdžią ir neturi tu sustingusiu.; kaliniams būdingu bruožu, ku
rie musę veidus yra pavertę kažkokiomis kaukėmis. Kiekvienas naujai 
atvarytasis yra tikras žirniu šaltinis apie Lietuvę, apie jos ne
laimes apie jos viltis ir pastangas į dažnai apie savuosius. Bet 
taip pat kiekvienas naujai atvarytasis yra reikalingas pagalbos. 
Dažniausiai tai būdavo ještapo ir jo tardytoju skaudžiai sumušti 
ir net sužaloti žmonės, kalėjimuose išbadėję ir nusilpę. Čia sto
vykloje nuo pat pirmos dienos juos varydavo'kartu su visais darbams, 
o3 kaip naujokus, paprastai nesvariausiems ir patiems sunkiausiems. 
Jau kelyje iki koncentracijos stovyklos nustipusiems &la pirmieji 
mėnesiai ir net pirmosios kelios savaitės grūsdavo baigtis kremą- 
torij aus krosnimi, kaip jos baigdavosi šimtams ir tūkstančiams ka
liniu. kurie jokio kolektyvą nebuvo palaikomi, kurie iš niekur 
negalej o pagelbos susilaukti* Naujai atvarytiems lietuviams šiuo 
atvėju geriau* Ir ne todėl- kad stovykloje yra pora šimtą lietuviu 
kaliniu, kurie juos atjaučia- bet negali padėti, kadangi patys yra 
reikalingi uagelbos, bet todėl, kad stovykloje yra 35 lietuviai gar
bės kaliniai, kurie ne tik kiekvieną lietuvį atjaučia, bet jam pa
deda: pirmoje eilėje maistu, o vėliau ir visu kitu, ką jie per 
savo pažintis su kitais kaliniais pareigūnais gali sukombinuoti. Ir 
tos pagelbos išdavas nuostabios šimtai išgelbėtą nuo visiško fizi
nio išsekimo, Šimtai išgelbėtą gyvyblą lietuviu ir nelietuvią, nes 
stovyklos kanūią l-r mirties fone nėra nei žydo, nei alino, o tėra 
kenčiantis žmogus*

Nuo Stutthofo koncentracijos stovyklos įsteigimo 1941 m» iki 
1945 m* pavasario per ją perėjo daugiau negu šimtas lietuviu, dau
giausia darbininką ir ūkininką jaunimo, atgabento 1 Reichą darbams 
ir Ūla nuo darbą pabėgusią ir uz tai patekusią Į stovyklą# Iš te 
skaičiaus per tą patį laiką mirė netoli šimto lietuviu- gal bėt^ 
koks 90 visu patekusiąją* 1943 m* kovoo mėnesio gale iš Kauno 
ir Vilniaus į'stovyklą buvo atgabenti 45 lietuviai inteligentai, 
kaltinti vadovavę Lietuvoje priešnaciSkai akcijai* Buvo tai žmo
nės įvairią pažiūrą ir įvairaus politinio nusistatymo - nuo deši
niąja iki kairiąją, įvairaus išsilavinimo -* nuo studentą iki uni
versiteto profesarią, įvairios visuomeninės padėties - nuo smulkaus 
tarnautojo ar laisves profesijos Žmogaus iki ministerią* Taip pat 
ir amžiaus atžvilgiu buvo ten nuo dvidešimties metu jaunuoliu iki 
šešiasdešimties su viršum metą žilagalviu* Pavardžių neminėsim, 
nes jos lietuviu tremtiniu ir amerlklefein spaudoje buvo no kartą 
minimose
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J Stutthofą atvarytieji. lietuviai inteligentai, kaip lx visi 

-naujokai, buvo bkiriami patiems sunkiausiems darbams; buvo dau
giausia įrišami ir daugiausia vaikomi* Tad po kelių savaičių jie 
nuo bado* mušimo ir sunkiausia darbo buvo taip išsakę, kad pradėk 
jo sirgti visomis stovykloje paplitusiomis ligomis ir per penki.as 
savaites iš 45 žmonių' 9 mirė ir buvo krematorij ūme sudeginti. Šios 
mirtys, kai žinios apie Jas pasiekė Lietuvą, sukėlė ten tikrą siauM 
bą. Kaltinamųjų giminės pradėjo veržtis pro visas galimas duris ir 
ieškoti būdų, kaip likusiųjų, gyvų padėtį, bent kiek pagerinti, Ka
dangi vokiečių okupacinė valdžia dar tikėjosi iš lietuvių bet ką 
išspausti, tai ji padarė Berlynui įtakos ir tuos likusius gy« 
vais 55 lietuvius inteligentus lis p6 perkelti Stutthofo stovyklo
je į garbės kalinių, grupę. Tai išgelbėjo ne tik jų gyvybę, bet ir 
daugelio kitų lietuvių inteligentų ir neinteligontų, kurie sto
vykloje jau buvo arba'pateko į Ją'kiek vėliau, ir buvo eiliniai 
kaliniai.

Garbės kaliniai gyveno atskirame bloke, kuris buvo lygiai toks 
.pat,kaip ir visi kiti stovyklos blokai, ne bent, kad jame buvo 
įvestas radio ruporas, kurį esesininkai įjungdavo iš savo sargy* 
bos prie vartųA kada norėdavo ir leisdavo išklausyti žinių, kurios 
jiems patikdavo. Vienas ir pats svarbiausias lietuviams garbės ka
liniams privalumas buvo tas, kad jie visi 55 gyveno kartu ir tuo 
bėdų sudarė lyg ir atskira organizuotu vienetų, galintį kolekty
viai pasirūpinti savo it kitų reikalais0 Visi kiti lietuviai kali
niai buvo išbarstyti pc gausius blokus po vieną, kelis ar kelioli- 

/ką ir susitikti vieni su kitais ne per dažniausia progų turėdavo. 
Antra, garbės kaliniams darbas nebuvo privalomas. Jei juos kartais 
stovyklos arb&ltsemtaa ir paprašydavo dirbti, tai paiūlydavo kur 
nors darbą raštinėje; sandelyje ar šiaip kur laikino pobūdžio trum
pa darbelį. Nors garbės kaliniai ir nuo tokių darbų atsisakyti ga
lėjo, bet jie to nedarė, Iš vienos pusės nenorėjo nustatyti priešė 
save"stovyklos administracijos, iŠ antros - mate iŠ to naudos savo 
tautiečiams ir kitiems -stovyklos kaliniams. Tokiu būdu lietuviai 
garbės kaliniai dirbo: stovyklos raštinės patikrinimų skyriuje, 
finansų skyriuje, kalinių kartotskoį skyriuje, ūkio skyriuje, sto
vyklos 'pašte,' kalinių drabužių sandėlyje, drabužių dalinimo kamero
je ir kalinių ligoninėje? IŠ raštinių jie visuomet pirmieji patir
davo apie visokius galinčius įvykti stovyklos kalinių būklėje pa
sikeitimus, apie galimus perkėlimus ir visuomet laiku painformuo
davo tautiečius ir kitų, tautybių kalinius, kuriuos tai liesdavo* 
Pašte dirbantieji padėdavo susižinojimo reikaluose,. Dirbantieji 
drabužių sandėliuose aprūpindavo silpnesniuosius ir sergančiuosius 
Šiltomis kojinėmis,-, pirštinėmis- megstukais ir kitais žiemų reika
lingais daiktais pagal išgales ir kiek tai pasisekdavo "suorganizuo 
t.-i« slaptai niekam nematant ir nežinant * Dar kiti garbės kaliniai 
buvo varomi iškrauti prie virtuvės iš sunkvežimių duonų ar kuriuos 
kitus produktus ir tuo būdu *suorganizuodavo” šiek tiek maisto:, 
d&onos, papildomų sriubas bakelį ir tt» Tokiu būdu susidarydavo fen 
das labiau nusilpusiems It paramos reikalingiems šelpti*

Šiaip jau garbės kaliniai kitų privilegijų neturėjo* Jie taip 
pat dėvėjo kalinių dryžuotus drabužius- tik vietoje numerio ant 
kairės rankovės turėjo geltoną raiŠtel-įj taip pat kiekvieną rytą 
ir vakarą’turėjo stovėti per patikrinimus, gaudavo lygiai tokį pat 
maistą kaip ir visi kaliniai* Dargi ir mušti jie ęalėjo gauti, tik 
juos muštį turėjo taisą ne kiekvienas kapas iš-pačių kalinių, bet 
lageriaiyyTesnysis ir kiekvienas esesininkas*

x -v x - x
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Dvidešimt minuėią po dvyliktos* Visi kaliniai savo gautoji 
pistą davinį -♦ skystos griežčiu sriubos fiubenŠlį - spėjo jau gerte 
išgerti ir dairosi alkanomis akimis aplink ar nepaliks kas savo 
dubenėlyje kokio supuvusio griežčio kąsnį* Bet tokią neatsiranda, 
visi lygiai alkani, Pavalgęs kiekvienas taikos?, kur nors barako 
pasienyje ramiau atsisėsti, kad likusi iki darbo pradžios pąsva- 
landi kišk pasilsėti* Kalinią judėjimas stovykloje palyginti mažas. 
Tik sekdamas akimis XI bloką, kuriame gyvena garbės kaliniai lie- 
tuviai, matai, kaip eulyausioą ir nuskurusios žmogystos prisėlina 
prie durą, apsidairo ir greit smunka vidun* Prieini prie bloko, 
Žvelgi per langą, bet nieko 33. pašalinio viduj nematyti* 2x±m±bž 
ssžjflTis tia pa^ya pažįstami veidai* Pažvelgi per langą į erdvią • 
bloko prausykla, bat ir šia nieko įtartino, Matai tik, kaip praiin 
sykio# kampą fliovi Sakinas ir kažką pasilenkęs krapštosi. Bet 
pamėgink įeiti Į vidą ir savo akimis netikėsi, Ant grindą palangėse, 
kad niekas nematytą- prisėdą visa eilė sulysėšią ir, užgulę ant 
dubenėliu- kad kerta tai kerta* Kitas, savo davinį, suvalgęs, dar 
prašo* Bet Rak&nas ne permali auj amass

«s»Dar. trys turi ateiti, o 61a pas mane ir pilną triją samėią 
nebebus* Pakaki, vyrai, kitą kartai

Vyrai po vieną taip pat nepastebimai smunka iš barako lauk ir . 
Įsimaišą bendroje kalinią minioje, o ją vieton ateina pavėlavu- 
šieji trys atsiimti savo papildomo davinio*

-■Šitas buvo kaip nupešiotas vlŠSioke-s, vos kojas pavilko, •* 
aiškina Raktines, ploiamas kokiu dvidešimties metą jaunuoliui per 
petį,'•♦Dabar jau žiūrėk, veideliai pradeda pūstis * Antras mėnuo- 
su juo kankinuosir set vistiek daugiau kalorijų nėr tą laiką į jį 
suvergiau negu darbas ir.mušimai iš jo galėjo iščiulpti* Bus vienu 
kandidatu Į kremai ori ju mažiau*

Vyrukas tik šypsosi ir mauna Per duris, o Raktines paleidžia 
iš krano vandeni ir pradeda plauti' Švariai išvalgytus dubenis. 

Ir taip kiekvieną dieną* Ka garbės kaliniai lietuviai suorga
nizuoja, tą Rakėnas savo nuožiūra reikalingiems paramos išdalina* 
Jei Šį darbą susektą esesininkai, kliūtą na vienRakūnui, bet visiems 
garbes kaliniams* Bat Ūla niekas*to nepaiso* Svarbu, kad lietuviai 
stovykloje dėl jėgą•Išsekimo beveik nebemirš-ta*

x x
X .

Stovyklos'ligoninė* Gydo'joje eeptyni gydytojai - visi kaliniai* 
Penki lenkai, vienas latvis ir vienas lietuvis prof^Antanas Starkus* 
Visi jie ligoninėn paskirti stovyklos asbeitsamto, gyvena visi vie
name mažame kambarėlyje, šia pat ligoninės barake, miega triją aukštą 
lovose, kaip ir visi kaliniai, gauna tą patį maisto davinį* Ją tie
sioginis viršininkas esesįniakaž.-pŪEkarininkis, vyras storas, daž- 
nai girtas, didelis rėksnys ir triukšmadarkso Auksėiausioji val
džia priklauso esesininkui Hauptsturmfiureriul -* vokie&iui gydytojui* 
Tašiau jis nieko negydo ir ligoninėn ateina kiekvieną rytą apie 
10 valandą^ kad jam atrudanūius svalkesnius ligonius iš ligoninės 
išvarytą darbams* Gydytojai kaliniai turi daug vargo, kad kartais 
sveikstanti ligonį užmaskuotą ir galėtą baigti'jo gydymą iki jis 
vokiečio is ligoninės bus išmestas*

Ar turi llgonys pagrindo skąstis kaliniais gydytojais? Se, neturi* 
Gydytojai daro, ką gali* Juos matai palatose ir anksti rytą, ir 
prieš piet, ir po plot ir vėlai vekare* Ir lenkas, ir rusas, ir 
prancūzas, ir danas, ir kiti stengiasi patekti Į droStarkaus pa
lata, nes jis yra geriausias gydytojas, Lietuviai pas jį patekti 
nesistengia, nes tuo paslr6.pi.ua pats dr0Starkus* Padaro jis tai 
kažkaip nežymiai, svetimiesiems neparodydamas, kad lietuviai ypaė 
jam rūpi*

9
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Ir taip vaikšto dS^Starkus po Savo .palatų su visokįaie švirk
štais vienoje chalato kišenėje* su visokiomis piliulėmis -< kitoje* 
Kam piliulėj. burna ?>3ian kam Įleis injekcija© Pirma jis apsis ke--« 
lis lenkus į rusus ir kitusp o jau gale prieis prie lietuvioj nors 
tuo kartu jam gal tik vienas lietuvis terūpėjo© 0 to. pasekmė j.^daug 
išgelbėtą gyvybių o' - . ..

x z ■■..■'
Ii ■ x ' ; '. ’

Glaudžiai save tarno laikydamiesi3 cčtgunlžuotai telkdami pagol® 
ba patekusiems J, Stutthoio koacėntraoijos stcvySlę lietuviams; gar® 
bes kaliniai sumažino stovykloje lietuviu mirtingumą© Jei iki ■jiems 
atvykus visu patekusiu Stutthotea lietuvi’/mirė apie 90 jei jiu 
patys per penkla.5 savaites iŠ 4.5 neteko 9 žmoniy. arba 20 °/ot ta?, šių 
naišės procentai vėliau sumažėjo© Spaudos darbuotoju grupes -»1$ as 
menu, kurie pateko i Stutthofu .1945 m© gegužės 6 d0? neteko jau? 
tiktai 2 asmeny-arba 12,o dar vėliau. patukusiu inteligentu dar
bininku ir ūkininku mirtingąja procentas- dar labiau sumažėjo* Visa 
tai lietuviu garbės kaliniu nuopelnas© 0 kai atėjo naciu režimo’ 
paskutinės dienosa kai dėl’karo veiksmu jie Stutthofą ėvakuavo, kai 
kaliniai Žiemas ŠalSiuoso išbadėjus haūrasmiškę Žygiu ix kankinimu 
nukamuoti-, epidemiją pažluptl savo Selli> Į laisvu nuklojo draugu 
lavonais; tai šia garbės kaliniai nieko .jau padėti nebegalėj o t nes 
ir jie turėjo kęsti lygias kan&ias a-u visais kitais kaliniais; -pa« 
likdami tame kelyje ir savo draugu lavonus©

0 dabar., kai Stutthofas jau praeitis, kai jame kentėjusi/ žmo
nių atmintyje jis iškyla tik kaip pergyventas kožmeras, atsiranda 
žmonių kurie; kaip tautininkai ^Vienybė ja" j>piadede šaukti:MJis 
buvo tik garbes kalinys!* arbas”Jls buvo koncentracijos stovykloje 
daktaras!” Panašiais Sankdaais lyg norėdami tarp a i luėiy. pasakyti: 
"Tik pamanykite? koks nl&kadėjaer

Tai yra visiškai netvarkoje ir tai iž srovinės polemikos turi 
būti šalinama-, Nėntekinktm t-alj kas yra brangu’visai lietuviu 
t aut ai I

«W» «3 •«» ,

HUSAI SU VASARI BENGUSI BŪTI ANGLIJOJE : /
New Yorke ,1 t>T' patiekia sokaašię inžcrmecld#: ■ ■■• J • •-• .
"Paskutiniu metu oš Europos ateina keistos žinios# Taip vienas 

asmuo iŠ Prano&zt j >s r.aŽ ož^Viea »s š$j anginty, armijų karininkas j-gr.^ 
ž$g iė Berlynu, pasakoja- kad įkaišą sovietp. karininkai .ir kariai 
pavasarį prasitardavęf kad va&ar$ jie bėsią Anglijoje ir kad, jiems 
pavyksią tai, kas nopavyk§ Hitleriui©” . _• •

- ’ "Kitas vėl mėsų oendJ!adaxbis$raŠQ toliau ”S«Vo”s "praneša iš
Anglijos apie tokį atsitikimu/ įvykusi vienojo žydu labdarybėsor^ 
ganizacijoje: ’ " ‘

"Kai kilęs klausimas persiusti vien$ žydu nažlaiėiįigtuti^iįš 
sovietu -okupuotos zonos Į,Angliją sovietu karininkas-;su. kuriuo 
buvo vedamos dorybps,- pareiėkęss jai jžs norite nuo musp.-pneurukti , 
tai vykite geriau kur nerd į. Pat agonijoj nes Anglijoje mea: vist ink 
greit bėgime©” '• - • . . •

"Kad jie ruošėsi Lėti Anglijoj® dar šia vasaroj prideda nuo 
savas laikraštiss" tai žinoma, nošęmonė© bot jeleu tikrai pandai 
Sovietu karininkai kalbs.^? taiai reikia, laikyt'* labai būdingu ju 
nuotaikos pavai.md^Tlmuo”
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Birželio pabaigoje Belgijos liberal# pertija minėjo savo valkios 
šimtmetį© Šia proga Briuselyje Įvyko gausns tarptautinis Europos li
berališkąją politiniai partijų, kongresas© Jame be Belgijos liberalu 
dar dalyvavo kitą Europos valstybių Isiberal# partiją delegatai: Angli
jos liberalą. partijos?Pranaūzijas radikalą ir radlkalsooialist# 
partijąB Olandijos laisves partijos, Šveicarijos radtkaldemokratu 
partijos, Švedijos liaudies partijos ir lapanijos emigrantus ii® 
beralus atstovavo Salvadoras Demašanlabeo Kongreso tikslas - 
aptarti, suderinti ir pagyvinti Europos liberalini# partiją veiklu 
ir tarpusavius saitus, siekiant juo didesnės Įtakos Į politinį 
Europos gyvenimu „ .

Liberalini# Europos partiją Įnašas i politinį ir kultūrini 
Europos gyveninę yra nepaprastai reikšmingas© ilgus dešimtmeėius 
šios partijos dominavo vis# Vakaru politinį gyvenimą© Nuo pat 
Didžiosios Prancūzą F.evoliucijos laiką Europos liberalai atkakliai 
kovojo tiek už paskirą tautą, tiek ir ui individo visokeriopa laisvę* 
Ano Didžiojo karo rezultato bevelk visas pastarasis mūsą šimtme* 
8io ketvirtadalis buvo labai nepalankus liberališkoms idėjoms* 
Daugelyje Europos kraštą Įsigalėjo kraštiniaisj i diktatūriniai 
totalizmaij sutryps visas tas per ilgus šimtmečius tokiomis dide« 
Išmis aukomis iškovotas laisves© Po šio karo padėtis Europoje no 
kiek nepadorėjo, bot dar pablogėjo© Bolševikiškasis totalizmas grot* 
šia užgniaužti bot kokia tiok taut#.-, tiek paskirą, žmogaus laisvę 
visoj Europoj© Tai ir yra rimtas akstinas vėl būrtis Į krūvą visiems 
Europos liberalams ir dar atkakliau kovoti negu iki šiolei©

šia prasme kongresas ir pasisakė© Pagal Demadarlabos pasiūlys 
mą, Europos liberalai savo tikslus ir principus paskelbė manifeste, 
Javadintam ’’Briuselio dekiarą3i.1a’’<> Anot Belgijos liberal# parties delegatoP«m5Mj^W20^t»rio Augusto Buisseret pareiš
kimo, ši "Briuselio deklaracija" yra -Liberal# internacionalo" stei
gimo pradžia©

Europos liberal# manifestus« turįs 5 punktus, skamba taip: 
loMes tvirtinam savo pasitikėjimu dvasine Žmogaus laisve© Mes 

atmetam bet kuri rožimą, kuris noužtikrina kiekvienam piliečiui 
sąžinės laisvės, spaudos laisvės, draugij# laisvės ir teisės laisvai 
pareikšti savo tikėjimą ir savo nuomonę©

2»Mos atmetam kiekvieną roakringa ir totalinį režima.oMcs tvirti
nam savo pasitikėjimą politinėmis laisvėmis ir demokratija©

3©Mes esame Įsitikinę, kad ūkinės laisvės suvaržymas veda pfio 
politinės laisvės netekimo ir*todėl mos tvirtinam savo pasitikėjimu 
tokia ūkine santvarka, kurioje yra gerbiama privatinė iniciatyva, 
kūrybingumo ir indivldualio atsakingume dvasia© Mos,esame nutars Su- 
kuri! tokį ekonominės demokratijos ir solidarumo režimą, kuris iš 
vienos pusės palaipsniui ir atitinkamai pagal kiekvieno krašto 
sąlygas - leis darbininkams dalyvauti įmonl# tvarkyme ir naudokis 
ją pelnu, o iš antros pusės kiekvieną pilietį apdraus nuo skurdo, 
ligos ir bedarbės©

4©Karas gali būti nanaikintas tikrai pasaulinės jungtini# taut# - 
nežiūrint ar. jos didelės ar mažos - organ.lzac5.jos pagalba, pagal 
Vieną visiems bendrą to.is ybės ir lygybes Įstatymą© Pasaulio taika 
ir pasaulio ūkinė gerovė reikalauja laisvo pasikeitimo prekėmis ir 
tarnybomis, laisvo žJfconi# ir kapitalą.judėjimo$ panaikinimo vis# 
rušlu. varžt# ūkiniuose santykiuose tarp valstybi# ir tuo pa&iu 
Įsteigimo vartotoj# naudai tautini# ir tarptautini# trestą ir mo
nopolies kontrolės©

5»MUs# tikslas yra plėsti žmoni# švietimą ir ugdyti j# chaJtak- 
torį, Įdiegti jiems laisvės ir atsakingumo jausmą ir tuo būdu Įga
linti juos tarnauti savo kraštams ir visai žmonijai©
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P A S , Nlj I N I'EU O'S

* Čia parašyt a, •< pastebėjo senj oras: Verreyra, sklaidydamas < 
laikfaštį, kad mas galėtume Europoje- išmaitinti 'milijonus žmo- ... 
niu. jei šia pas save Argentinoje vienę diėnęsavaitėje valgys* ' ; . 
tumamė be mėsos*-Kai jis rimtai pridėjo:- Tatai reikia bėtinai 
ola įvesti,.. šeimos ratelis reagavo .Įprastu, niekam naįsiparei» - 
Jojančiu peėię truktelėjimu* Tik dėdė Lėmusio suerzintas atsi« 
iepŠ;- Nesąmonė t Kokiu bėdų galima padėti Europai/, jei patys 

badausime? ,
- Montanezas pareiškė* jo žmona esanti tos idėjos pagauta ♦ *.»- 

tęsė toliau Eerreyra* - Puiki, pažangi moteris* Visuomet žengia 
pirmoji* ' . ‘

Senjora reagavo tuoj nedelsdama:- Bet aš juk dar nieko, dėl to 
nesu sakiusi, Juanai* Ar ne aš buvau pirmoji visoje apygardoje, kuri 
suruošė Raudonojo.Kryžiaus naudai arbatėlę? Ar ne aš buvau pasi- 

, ruošusi eiti daryti rinkliavą rusu labui dar anuo metu, kai j(xs ■ 
. tebekontėte raudonojo pavojaus baimę? ir vis dėlt.o, kas liečia 

dienas be mėsos, reikia pagalvoti* . ■ > ’
,■ - Bet, Luiza, nemanai rimtai? - pareiškė dėdė Lemuel© abejin

gai* «♦ Kę gi mes. dėl Dievo malonės, tokiomis nemėsiškomis dieno- 
mis valgysim? ir be to - valkall Tai paveiks, ję brendimui! . i , 

' - Man tai visai nepakanka,- atsiliepė septyniolikmetė Lola,
kuri’darė viskę, kad tik įmanoma, kad susilaikytu nestorėjusi, 
0 jos brolis Mario rimtai’pridėjo,: -Jei pažvelgti į di^tlkos 
problemą iš teoretiško taško, tai mėsiškųjų maisto prohuktę 
realityvi kaloriją vertė*06

- Nesąmonėj - nutraukė jį dėdė Lemuelo* - Mėsiškieji maisto 
produktai! Tu kalbi kaip vegetaras,*

, - Ne taip £ra dar bloga,- atsakė Mario,- jei tu galvotum kaip 
Volteras arba Shelley arba Bernardas Ska'S* AŠ visiškai nenoriu 
turėti•jaučio išminties* Tai yra iš Šekspyro,- įterpė jis, pama
tęs dėdes lemuelo veidą apsinia'ik^i$&įxiant0

i Užtenka Marioj- Įsikišo tėvas*-Mes visi žinome, kad tu 1S 
literatėros turi penkotukę* ' , ■

- Bet iš tikybos, atvirai pasakius, ne! - pramykė Lamuelo.
- Atsimink'Kainę: jis buvo pirmasis vegetaras ir pirmasis žmog
žudys »Be toy dar brolžudįI

- Jei jis bėtę suvalgęs pora bifštekii,- pareiškė Mario įsiti
kinusiu balsu.- be abejo, bėty. išžudęs vįšę šeimas

Etemuelo jį sUignoravo* - Nestatyk save sveikatos žaidimui, Luiza.,, 
pasakė jis rimtai* - Pažvelk įmanė: šešiasdešimt penkerię. mėty 
amžiaus, ir nė vienos dienos nesu sirgęs* Ir kodėl? Paprasta, kad 
visę gyvenimu maitinausi mėsiškais

‘-Mes, žinoma, tai padaryyslme tik tuomet, jei tu pritarsi dėde,- 
užtikrino Luiza* - Pr-ioBingu atvšju tai reikšti’ tik dvigubę virimę, 
0 tu žinai, virėjos turi savo kaprizus*

-Tarp kitkr, atrodo, jog maitinimo klausimas pradeda gerėti,-♦ 
tęsė Eerreyra, vedžiodamas pirštu kitoje laikraščio vietoje. -Cie 
pasakyta, jog. tur but, prunoėzai greit galės valgyti su mėsa vienę 
kartę per savaitę.

Tyla* Lemuelos raudonas veidas dar labiau paraudo* - Dėl manęs, 
.galit pradėti savo prakeiktu temėsiškę disnęl- apdsisfci sušuko jis ' 
piktai ir sunkiai pakilęs ėjo iš kambario, vienu durt? trinktelėjimu 
nutraukdamas diskusijas*
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Buvo pasirinktas pirmadienis0 kadangi po Visos savaites sunkiu 

mėsišką valgią, atrodė, dieną sumanymą bus lengviausiai įvykdyti. 
Ir pirmadienis atėjo. Lola tik gūžtelėjo vod pastebimai bočiais. Sie
lotis dėl mėsos - koks menkniekis mergaitei5 kuri-, kad išlaikytu, 
kūno .linijas, buvo atsisakiusi daugelio skanėstui Gi Mario?priesin= 
gal, pemiršo vįąas diatikos problemas ir Šturmavo virtuvą, bet rado 
spiatą-Šaldytuvą užrakintą ir jo. smalsumas liko lygiai bevaisis, 
kaip ir bemėsia* Ydingoji tarnaitėj dėl kuries bijota, kad naująją 
idėją ji panaudos kaip priežastį pakeisti vietą, nes tarnai&ią 
luomui vietų keitimo norus yra įgimtas^ priešingai panaudojo tą 
aplinkybe, tokia jau meniško temperamento yda? kad parodytą savo pul
ką sugebėjimą gaminti valgius iš žuvies-, paukščiu, žvėrienos ir kitą 
nemėaišku produktą*

Greit pirmadieniai buvom visą mielai laukiem!, žinoma, išskyrus 
dėdę Lamueloo Per savo ilgą gyvenimą jis kiekvieną dieną? kad i*^ kas 
bebūtą pietums gaminama, du kartus suvalgydavo dar po befštkką, kurio 
buvo jam gaminami ekstra. 0 argentinietiškus oefšteksas, kaip jis 
šiame krašte valgomas, neturi nieko bendro su anuo skurdžiuoju, at
vėsusiu Europos emigrantu. Lamuelo praleisdavo pirmadienius susik
rimtęs. Jis buvo tvirtai nusistatęs nssiskąsti, bet pasiliko sau 
teise kiekvieną-pirmadienį btiti nepatenkintas. Antradieniais jis 
susirūpinąs lipdavo ant svarstyklių., kad patikrintą, ar vis dar te
beturi- savo 93 kilogramus svorio. Kadangi jis niekad mažiau nesvė- 
rA,išskyrus tuos atsitikimus, kai sverdamasia ausivilkdavo švarką, 
visi pradėjo abejoti, gal jis tikrai blogai jaučiasi, ir Farrei- 
rai pradėjo susipūpinti 0

Lėmusio nebuvo joks turtingas dėdė, kuris žadėjo palikti pa
likimą, bet jis nebuvo ir bamblys, kuris pats nežino, ko norį. 
Jis gyvena pas juos dėl tos paprastos priežasties, kad Farreirai 
jį mėgo. Ar tikrai jie turi kenkti seno žmogaus sveikatai, griau
dami jo per ilgą gyvenimą nusistovėjusius papročius? Jie klausi
nėjo jį. ir senis baiminančiu balsu ir choleriškoje nuotaikoje 
pasisakė, kad lis jaučiąsis sergąs ir, galimas dalykus, greit bū
siąs dar nesveikennis ir kad j is esąs priverstas sulaužytai savo 
gyvenimo rekordą ir pasiduoti daktaro apžiūrimas. Bet, žinoma, 
pačio geriausio visame mieste, įkalbinėjo jį šeima. Prislėgta 
nuotaika jie laukė dėdės sugrįžtant# Vaikai triukšmingai kal
tino vienas antrą pritarę nemėsiškai dienai. Bet tarnaitėiš- 
blaškė ją mintis, pareikšdama, kad pas žmogą, turintį tokį 
žvėrišką apetitą kaip dėdės, turi būti viskas tvarkoje.

Kai jis sugrįžo, atrodė lyg būtą likimo smūgio ištiktas. 
Jis vengė kiekvienam pažvelgti į akis# Jis stengėsi išvengti ją 
klausinėjimo. Gydytojai galį apsirikti-, ir jis mėginsiąs dar vie
ną kartą# Nesą jokios prasmės jau dabar nuogąstauti, paaiškino 
jis, ir tuo dar daugiau įvarė visiems baimės. Bet antrojo gydy
tojo apžiūrėjimas patvirtino pirmojo apžiūrėjimą3 Kas yra, iš
blyškęs ir nustojęs vilties Lėmusio vis dar nenorėjo pasakyti. 
Taip, tie tipeliai pasakę kažką nepalankaus apie jo inkstus ir 
stačiai kažką storžieviško apie jo kepenis. Bet ten esą dar kaž
kas žymiai rimtesnio. Jis laukiąs dar galutino sprendimo, bet šį 
kartą tokio aukšto rango specialistą, kad galva pati pagarbiai 
■nusilenkianti, kai su jais tanką kalbėtis,

Suspaustomis širdimis Ferreisrai laukė pačio blogiausio. La
ižai vaidenosi baisios paslaptingos ligos, o Juertes galvojo apie 
kažką, ko jis jokiu būdu nenorėjo pasakyti. - Ar tai susiję su ko
kia nors operacija?- paklausė jis. kad tik bet ką paklaustą.
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- Tokios laimės aš neturiu, - atsekė LwM-slo nusiminęxs. - 
Man nebėra jokios vilties-

.Jie žiurėjo $ ji lyg-stabo išlikti, -
~ Dideliam kraujo spaudimui negali .padšti Jokia operacija, 

yra tik viena išeitis, pasakė trys žymiausioji krašto daktarai; 
visas diaaaa.be mšsos, Bet tai nieko, jei mos visi badausime - 
svarbiausia, kad jūsų pasiūtą europieėial biitv sotus,

- - o-o -- O - “

BVSTK-mom SOVIETŲ SįJUNGOJS ĮGAUNA.VIS AISKkSSIUB BRUOŽUS

Prieš kelias savaites užsienio spaudoje pasirodė žinios, keti 
kalios sovietą tautinės autonominės respublikos netenka savo au- 
tęnpmijos, o ju gyventojai perkeliami į tolimas Sibiro ir Viduri
nės Azijos sritis, už tai, kad karo metu tą respubliką tautybės 
buvusios nelojalios sovietams9 Nelojaliomis buvo pripažintos net 
šešios autonominės respublikos ir sritys - Kryme. Siauros Kaules • 
3e ir.Pavalgyje kurią autonomija panaikinta, o visi gyvento
jui perkeliami kitur. Vienoje savo kalboje pats Stalinas yra pa
sakas,’ kad iš visą Sovietą Sąjungos tautą susą tauta pasirodė 
natį^. patikimi ausiu ir „lojai Įausta a Buv o a i ifl lai “pabrėžtas’ Ūkiai - 
aoš“uSlniali§'’paX5nkum»s voKieši’j^uraiijėms pirmoje karo stadijoje. 
Visoje alėja sovietu .očinialinią dokumentą dabar pabrėžiama idė
ja, kad rusą tauta yra visą kitu sovietą tautą vyriausius 
brėžis. Tai mini net komunistą partijos Centro Komiteto atsišau
kimas prieš rinkimus Į AukėMausis. T-asyb^, ši naujoji formulė 
dabar kalama $ gaivas, studentams, raudo.mrmlė&iams ir skleidžia-, 
ma sovietu spaudos. Vadinasi,.apie visu sovietu tautu lygybe da
bar jau nebėra jokios kalbos, Ankščiau taip vadinamos broliškos 
respublikas, tai.matėm© Lietuvoje 19^0 - 41 m,, matome ir šian
die, buvo u£tvl nd Intos zusų pareigWdij, vadovaujantis ©balsiu, kad 
šie-ateina savo broliams į pagalbu, kaip prityrę specialistai, 
šiandien jie ateina jau nebe kaip specialistaibet kaip privile
gijuota tauta valdyti labiau menkaver6lūs ir nepatikimus, Šie 
faktai griaunu oficialiąją bolšoviką tautinę politiką, kuria jie 
taip mėgdavo savo propagandoje girt is ir atskleidžia- ją' tikruo
sius imperialistinius i .v not ė o vinį e kinius tikslus. Savaime pra
sėsi .palyginime! su yokįeėią naoionalsoelalistois, .-kuriems tik 
vieni vokietini buvo vertingi kitu tautą- žinoma menkavertasnią. 
Vadovai ir valdytojai o' ■ • •

n«CilG3 101
IJGClŠJCSSi
tu nesi vertas vadintis žn»-

«j2KjJS_K0NTRWTAl..
* v

Nttronbtrgo karo nusikaltėliu .teisme "-vi aną diena buvo pada- 
mšnairuota plokštelė, kurtojo Hitlerio l?iuą naciškasis teisėju 
apklausinėj a Volksgerf elite vieną Woriaeehto leitenant- 
nepalankiai atsiliepus apie Hitlor' " J
loi'tęnantui ao savo balsu: ”Ounenuk;.

’gūraiVienas keiksmas šoka paskui kitą dar biauresuį keiksmą; T..1 
sėjo balsas vis smarkėjo ir pro riksmą nebegalimą suprasti-’ žodži.Į 
Kai plokštelė buvo išjungta, teismo’posėdyje pirmini ūkavus anglr.s 
toisėjas kreipėsi i vieną is kaltinamąją nącią vadą ir tyliu bal
su .paklausė:”Ką tamsta turi daugiau pareikšti?” Tik dabar vlši 
aiškiai suprato, koks skirtumas tarp teismus kuriuose toise no-’ 
ciai ir tarp teismo, kuriamo jie patys' yra teisiami0

tenanta., kaltinama • * 
s te.iso.jas rėkiu . '

14

diaaaa.be


14 
viiWALDiskaiao stiprinimas sovwg s^jungoj^_ 

_Pąrtinė_irj£aldžįos_yiraiinės -susiįungįa_Stalįno_asmenYįa>_

Nau Yoxko leidžiamas šooialistą žurnalas ”Sooia- 
lističeskij Vostnik” įsidėjo įdomą straipsnį apie 
komunistinės vyriausybės Maskvoje evoliuciją, 1)61 
savo išvadą šis straipsnis ir mums yra įdomus*

Šią metą vasario-kovo mėn* Sovietą Sąjungoje įvyko rinkimai 
į aukščiausią ir Tautybių Tarybas, o taip pat pasikeitė vyriausy
bės sudėtis o Šie reiškiniai viso pasaulio^ o taip pat is Amerikos 
spaudoje liko mažai įvertinti* Ket Amerikos laikraš&iy korespon
dentai iš Maskvos pranešė savo laikraščiams * kad nieko naujo nėra įvykę* Ta&iaur ištiktąją, taip nėra* įvyko net labai daug nfijo, 
tik ne visi sugebėjo pastebėti,j. kur suka Maskva*

Karo išvakarėse santykis tarp valdančios partijos ir valsty
bės Sovietu Sąjungoje buvo sudarytas pagal tokią schema: partija 
buvo'vienintelis ir pilnateisis visos valstybės šeimininkas. Ji 
pati .skyrė vyriausybe* Su vyriausybę partija nosusiliejo, bot su
darė savo atskirą organizaciją, nuo kurios vyriausybė buvo visiš
kai priklausomu* Santykis tarp komunistą partijos ir'vyriausybės 
prilygo santykiui privačiojo įmonėje tarp ^.imininko ir įmonės 
reikalą vedėjo. Seimininkas (partija) patikėjo reikalą yodėjui 
(vyriausybei) tam tikras pareigas, bet pats visą laiką reikalu 
vedėjo nepaleido iš aklu ir1 reikalavo, kad tas vykdytą visus sei
mininko paliepimusa

Kad patogiau būtą vyriausybę šokti, partija visą savo apara
tą rikiavo lygiagrečiai su valstybės aparatu* Kiekvienam vyriau
sybės komisariatui partijoje atitiko ypatingas skyrius arba pos
kyris* Sis partinis organas budriai sekė jam pavestą vyriausybes 
organą, rinko reikalingą medžiagą, sprendi tuos pašius klausimus. 
Partijos ir vyriausybės darbai cubliravosį ir šia dubiiravimasis 
ėjo. nuo pat partijos ir vyriausybės viršaus iki pačios apačios, 
įgalindamas partiją sekti kiekvieną vyriausybės ir jos smulkiau
siu įstaigą ir pareigūną žingsnį* Stalinas buvo pripažintas par
tijos vadu, bot jokią pareigą vyriausybėje nuturėjo* Visi,tačiau, 
jį vadino gaspadorium*

Viskas pasikeitė 1941 m,,- kai Stalinas, sulaužydamas tradi
ciją* pats save paskyrė liaudies komisarą tarybos pirmininku* Jau 
tuomet turėjo būti aišku, kad ši permaina turėjo pakeisti Soviet tą Sąjungoje pačią valdymo sistemą* Kadangi valstybės šeimininkas 
taip put pasiėmė valdytojo pareigas, pirmykštis dualizmus tu
rėjo kažkuriame laipsnyje išnykti* Priešingą etvėju ta dualizmo 
praktika galėjo pasidaryti nuolatinės pagundos šaltiniu ieškoti 
šeimininko rolei naują kandidatą* Bet Stalinas yru pakankamai ap
dairus, kad Sies spragos nepastebėtu*

Prasidėjusius pasikeitimus sovietą valdymo sistemoje išvesti, 
iki gali sukliudė kuras<> Karui pasibaigus .ir vėl Sovietą Sąjungo
je ir užsienyje buvo pasklidą gandai, Kad Stalinas nori iš vyriau
sybės pasitraukti ir pasilikti sau partijoje senąją generalinio 
sekretoriaus vietą0 Visa tai buvo kažkokią ton vykusią nuotaiką •’ 
atspindys* Dabar mos žinoma* kad tai buvo na Stalino nuotaikos," 
Jis yra tvirtai nusistatęs Ilgam pasilikti sau visaš vadovaujan
čias vietas vyriausybėje ir•partijoje * Toji aplinkybė reikalau
ja skubiai pakeisti santykius tarp partijos ir vyriausybės,

Iki karo aukštinusius, valdžios organas ir partijai ir vals-
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tybei Sovietų. Sąjungoje buvo TKPfbjGK Polit'inis-i-luras. Jis .vado
vavo lygiagrečiai abiejų instltucijų politikai ir aparato darbui. 
Iš 14 Politinių, biuro narių ir kandidatų. 7 Įėjo į Liaudies Komi
sarų Taryba, kaip svarbiausiųjų komisariatų vadovai,, Tio septyni 
kartu su kitais Politinio biuro nariais vadovavo taip pat darbui 
likusių komisariatų, kurių kiekvienas buvo priskirtas kuriam'nors 
Politinio biuro nariui. Tai roiškias kad kiekvienas liaudies ko
misaras atitinkamam Politinio biuro nariui darydavo pranešimus ir 
gaudavo iš jo instrukcijas* Tik. labui painūs ir ginčytini klausia 
mai buvo patiekiami spręsti Politinio biuro pilnačiai* Tuo budu 
Politinis biuras buvo Aukščiausioji Liaudies Komisarų Taryba arba 
Liaudies Komisarų Taryba kvadrate*

Dabartinę sovietų oficialių vadovybę sudaro Stalinas, kaip 
vyriausybės galva, ir dar 8 Politinio biuro nariai* Iš jų tiktai 
3 užima oficialias ministerių vietas., likusioji 5 jokių portfe
lių neturi. Visi tie 8 Politinio biuro neriai paskirti Stalino pa
vaduotojais. Netenka abejoti, kad ministerių pristiprinimas prie 
Politinio biuro narių bus ir dabar praktikuojamas ir kad bUtani 
tio 8 nariai ir pats Stalinas bus politiniai visų kitų ministeri
jų Bdrstoiwh. vadovai. 3ot taip pat aišku, kad politinį ministeri
jų vadovavimų tio 8 asmens vykdys no tik kaip Politinio biuro na
riai, bot kaip Stalino pavaduotojai ministerio pirmininko•parei
gose. Stalinas su savo 8 pavaduotojais sudarys dabar kolegijų, 
kuri vykdys politinės vyriausybės funkcijas, tuo tarpu kai išplės- 
ta naujų ministerių taryba sudarys darbo kolegijų. Politinio biu
ro pilnačiai bus perduodam! spręsti tik patys svarbieji klausimai, 
ir.bUtont tie,‘kuriuos norės jam pavesti spręsti pats Stalinas. IŠ 
viso aukščiau pasakyto aišku, kad Sovietų Sąjungoje Stalinas- sie
kia sujungti partijos viršūnes su vyriausybes viršūnėmis,. -

; &rota reformų vyriausybėje yra sudaryta ir krašto gynimų pnk-t 
čianti reforma..Visi krašto gynimo komisariatai sujungti į vieną 
ginkluotų pajėgų ministerijų. Jos priešakyje stovi Stalinas ir 5 
jo tojo ministerijoje pavaduotojai. Šios ministerijos ryšys su mi
nister lų taryba yra tik asmeninis per Stalina. Tokiu bildu Stalino 
tiesioginėj e žinioje atsiduria visi partiniai, vyriausybiniai ir 
kariuomenės reikalai. Stalinui nebėra reikalo perkelti J Politinį 
biurų svarbesnius klausimus, jis gali juos išspręsti arba pats ar
ba, kartu su savo 8 pavaduotojais, nes jie kartu su Stalinu suda
ro 9 Politinio biuro narius iš 14.

Iki karo visi politinio biuro nariai buvo formaliai lygtis. 
Stalinas iš jų t"rpo niekuo nesiskyrė. Stalino dominuojantį padė
tis Politiniame biuro jokia forma nebuvo užfiksuota, ir kada bu
vo spausdinami Politinio biuro narių surašai, juos spausdindavo 
alfabeto tvarka,ir Stalino pavardė būdavo beveik paskutinė»-Da
bar apie tokį Stalino vardo negerbimą baisu net pagalvoti. Nežiū
rint visų alfabeto reikalavimų Stalino vardas visur ir visuomet 
spausdinamas pirmojo vietoje. Ir tai visiškai suprantama: du 
trečdaliai Politinio biuro narių formaliai yra Stalino joxxaMsBtsx 
jai pavaldiniai, kaip jo pavaduotojai vyriausybėje. Politinio bius
to viduje nebegali būti net formalios lygybės.

Tokiu bildu centru, aplink kurį telkiamu politinė ir valstybi
nė valdžia nebėru Politinis biuras, bet Stalino asmuo* Jis dabar 
vyriausybės galva-, vyriausias ginkluotų pajėgų viršininkas ir vy
riausią partijos Organizacinio biuro galva. Politiniam biurui lem
ta vis daugiau ir daugiau menkėti* Visa valdžia koncentruojasi 
Stalino rankose ir jis darosi neribotas visos Sovietų Sąjungos 
vienvaldis, kurio'rnnkoso-visee v^lsiybčs likimas.
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p i l kas is p b a h g u z i j o s_ g y. v a n i,.m a. s_
(.Laiškas iš Strasbourg’o )

Jau nemaža laiko praėjo nuo karo pabaigos, bet Prancūzija vis 
dar negali tvirtai atsistoti ant, savo koją. Daug kas jau padary
ta. bot no taip greitai galima atstatyti sugriautus miestus,tiltus, 
kelius, kai trūksta statybines medžiagos , garvožią, vagoną? laivą 
ir kt.® Dalį reikalingą daiktu tonka pirktis užsienyje, tad reikia 
turėti tvirtus finansus® Kad gautą užsienio valiutos, prancūzai ąo- 
roms nonoroms yra priversti parduoti užsieniui vynus,- šilką,teks
tilę ir jos gaminius, odą ir jos gaminius^ akmens anglį ĮSyor^srf'-* 
jai), nors š£ą preklą trūksta ir pa&iai Prancūzijai. Trūksta, 
nes ir mėsos. Tuo tarpu trlją didžiąją partiją koalicinis valdy
mas, kaip praktika rodo, yra labai sunkaus tipo masina.

Tašiau nežiūrint visą tą sunkumą, jeigu jums būtą rėkę pergy
venti 'Prancūzijoj liepos 14 d. šventu, turėtumėt tikrai patikėti, 
kad tai yra pati laimingiausia tauta pasaulyje. Laisvas nuoširdus 
džiaugsmas ir ontuziazrąas? individualūs ir .tuo pąėiu masinis.kaip 
visa tai skiriasi nuo nacią ir ... sovietą didžiąją bvencią! Ir 
kasdieniniam gyvenimo prancūzai yra gerai nusitaiką, sąžiningai 
atlieka savo pareigas. Visai nejuntamas klasinis ar socialinis an
tagonizmas. Visi nori ramaus gyvenimo. Tiesu, laikraščiai kurtais 
ir aštrokai pasijuokia ir pasiskundžia dėl įvairią vidaus_negala
vimą ir nodatoklią, tašiau tai daroma be pagiežos ir pykėio..

Ar gi nebūdingas Įvykis š.m. gegužės men. valdžios pranešimas, 
nuskambėjęs visam pasaulyje, kad prancūzai panaikina duonos korto- 
los. šis panaikinimas truko neilgai, apie mėnesį laiko, nos vol 
teko grįžti prie kortolią. Pasirodė, kad būta sąskaitybos klaidos. 
Maitinimo ministerial teko pasiieškoti kito darbo. Užsiminus apie 
duoną, reiklu pastebėti, kad Sovietą Sąjungos parduoti Prancūzi
jai grūdaidavė progos sukelti nemaža propagandinį triukšmą, savo
tiškas iškilmes Marsely, ir prancūzams toko susipažinti su. ’’rau
donesnis gurguolėmis”... Tuo tarpu nuolatos einą iš JaV? Kanados 
ir Argentinos maisto ir kitą gorybią transportai Uoka lyg ir ne
pastebėti. Tai būdingas pavyzdys,•kaip kartais gali būtį ’’objek
tyvi” propaganda.

Kaip gi gyvena mažas prancūzą valdininkas bei darbininkas? 
Kukliai* i* not labai kukliai. Mc.it4 našia tik pagal korteles ir. 
net pagal jas nu visi įstengia viską išpirkti - per brangu^ 
Kainos labai įvairios. Atrodo, kad vyriausybė nelabai spėja kai
ną sutvarkyti. Jas tvarko gyvenimas - pnsiūluo Bendra tendonci- 
jajkainpB krinta, nors' kartais ir labai nervuatai®

Čia patiekdama strasburgo kainą lentelė; pagal korteles duo
na 7,8 fr., pianas 7 fr®, sviestas £.50 fr., dešra 12o-200 fr»., 
jautiena 9d fr*. kiauliena 250 fra Laisvoje rinkoje spekuliatyvi
nėmis kainomis šią produktą kaina dviguba arba net triguba. Laisvo
je rinkoje; .šviež, bulvės kl. .10 fr®, kopūstai 15 fr», vynuogės 
100 frCJ vynas but..120-250 fr. romas 200 fr.» konjakas 550-800 
fr., cigaretės prene,{25 št-.),60 fr®, amerikoniškos (2d št,) 150 fr» 

Duonos norma - 500 gr. dienai, mėsos « 150-250 gr. savaitė!, 
riebalą goo gr. mėn.

Darbininką valandinis atlyginimas 20-3.5 ir® < specialisto) .Pa
prasto darbininko ir nedidelio valdininko bei tarnautojo atlygini
mas 3.000 - 5.000 fr» mėnesiui, įmonės buchalterio 8®000 -> 10,000 
tr.» Stengiamasi atlyginimą pakelti iki 1,5 kas sustiprintą tar
nautoją ir darbininką biudžetą.

Rūbą ir avalinės klausines g-nna blogas. Kiekvienas gauna 150 
tekstilės punktą, bet nieko pedoresnio, bent iki šioliai nebuvo gi.-
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liras gauti, Baltiniams,batons reikalingi bonai: kuriuos taip pat 
sunkoka, gauti,

Opiausias klausimas,tai butai® Ję-labai trūksta ir jie pa
sidaro spekuliacijos objektus, Už patogesnio buto perlcidimę 
kartais sumokama iki 50,000 - 100<>000 fr, Oficiali nuoma 800 - 
1,000 fr. mėnesiui, Paprasčiausias k'.-nbar filis viešbutyje 75-100 
fr, parai. Mebliuotas ( 2 kumb,) butelis stį teise naudotis vir
tuvo iki 1,500 fr,, dujos ir šviesa skyrium iki 500 f,r*. Tramva
jus • 5^6 iff r ,j laikraštis 2-4 >fr<> 3 kinas 25-40 fr«$ tdatraš, kon
certas 5°~100 fr,

Blogiausias atvėjis -Tigr., Gydytojai,tiesa9 labai paslau
gas, bot reikia gart i sumokėti, Vizitas 150-500 fra Dantį ištrau
kti 200 fr®, para ligoninėje 150-200 fr*

Išvadoje j kol žmogus sveikas, turi rūbę ir apavo, galima \ 
šiaip taip stumtis0 Blogiau joi reikia pirktis riiby., o jei suser
gi - tikra katastrofa. Taip pat sunku gyventi šeimai, kurios tik 
vienas narys tegali dirbti* Tenka išsiperdivinėti, Perduodant gi 
kainos labai žemos* Tad visp lietuvię akys yra nukreiptos į B^LF*, 
bot ir jo rukos bei pašalpos neįstengia visę patenkinti.

• Kaip prancūzai žiūri į užsieniečius, apskritai imant jio 
yra tolurantūs<> Prie užsioniašiu pripratę, jie jais nesipiktina, 
bot dėl ję ir nesijaudina, Pradžioj keliolikai lietuviu šoimę 
(Markiroha) atsitiko nelabai malonus ivykiss toko epio 6 savai
tes pasėdėti garsiojoj naci# laikais Širmuko stovykloj kartu su 
vokiečiais, Tai įvyko pirmais laisvos mėnesiais, kai visa void 
džia buvo vietos komunistu žinioj. Klaida paaiškėjo, nors ji kai 
kam ir paliko kartelį ilgesniam laikui8 Apskritai gi0 kurtę pa
tikrinę jūsę popierius2 prancūzai palioku jus ramybėje, žinomu, 
joi p? ts gyvoni romiai ir niekam neįkyri, Nelabai, pavyzdžiui, 
pavydėtinus gyvenimas Prancuzlj‘os provincijos miestelyje kokly, 
nors šeimyniniai 1fsusidfi jusiu” ir pan®. Taip pat nelabai čia mė
giamas dalykas kilnojimąsis iš vienos gyvenamosios vietos kiton, 
nors ir nėra negulimas.

Darbo sąlygos užsienio šiuris nu visai aiškios* Žemės ūkio 
darbininkę yra tiškus trūkumus, oi- lp gi lietuviai kol kas darbo 
ieškotis pas prancūzus privengia, Sis reiškinys turi daug ir 
rintę priežasčių* Pirmiausia nepakankamas kalbos mokuj imas.antru 
- menki atlyginimai, trąšiu gi - visokios nmėšikiečię įstaigas, 
kurios priima užsieniaSius, Darbas pas amorikioSius paprastas, 
bot svarbiausia ton gorus maistus. Tai ypač svarbu turintims 
ašinę. Pas amerikiečius dirbęs lietuvis valgo ir gyvena žymiai 
goriau užprnnčtizus® Dėjo .amerikietiškos įstaigos vis mažėja ir 
tarnautojai etloidžicdi, "Yra ii tokię nolaimingę tautiofeię, .ku
rio gyvena tik iš B.-.LEO pašalpos 2,000-5,000 fr, mėnesiui, Tai 
per maža pragyventi ir per daug iš bado nunirti. Be to tos pašal
pos turi .ir neigiamos įtakos: sukelia pavydę? šmeižtus, be to 
kai kuriuos dirbti pajėgius vyrus ir moteris sulaiko ieškotis 
darbo, Dtrbe gi susirasti nors ir sunkoka, bot galimo, ^išku. 
gydytojai, inžinieriai (jiems Šiokię toklę galimumu bitę), advo- 
krtaij mokytojai negalį tl'.-tie gauti savo profesinio darbo - įs
tatymai neleidžiu, nors gyvenimo ir iuntnmės ję trūkumas* Baigę 
Prancūzijos universitetus galfit-ę turėti Šnnsę, ^matininkas žy- > 
iriai lengvinu susirasti savo profesijoje darbo, pirmenybė mokan
tiems prancūziškai, (Elzt-so kol kas gulina verstis mokant vokiš
kai), Paprast-; fizinio darbo susirasti visai ne sunku.

Išaiškinti musu dabar Prancūzijoj osunfiię tikrę juridinę 
būklę sunku ir? gal’būtf prie dnbartinię sę.lygę negulima. Vyriau
sybė turi svarbesnię klausinę. Sunku numatyti, kada šis klausimas 
bus pajudintas, Viena aišku? ir tai tvirtina rimti straipsniai
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ŠAUD YMAS

Į užgrūdinu plienine 
Lentę Šaudau pistoletu, 
Bot ištyška visas kulkos. 
Tartum gyvsidabriu spiaučiau.

Noatšoka, kai suduoda, 
jjosuspčja. - ir iš greičio 
Tirpsta Virdama ir laša 
Spindinčiu lašu metalo*

Jai eilėrašty norėtum
Aldgoriję surasti
Ar pamokymo ieškoti, ' ' .
Tau, bičiuli, duodu laisvę.

Prikabink sau kę tik nori
Pyle’ta šaudomojo plieno. t
Pykšt, pykšt, pyksti O nos sau švilpiam, 
Mos - tai reiškia: aš ir kulkos*

‘ Vertė Henr. Radauskas.
-------------- './•'■ ■ • ,

Tuviu - žymus šię dienę Lenkijos poetas, autorius "Šokan
čio Sokrato", "Čigonę biblijos" ir kt. cilėraščię rinkiniu.

spaudoj ("La Monde*), kad Prancūzijai reikia žmonię. reikia imig
rantę ir gana c Įdėlio skaičiaus. Mūsę neaiškios padėties pavyzdys 
yra tas, kad didžioji dauguma mils u neturim čatte d’identitė, o tik 
rScėpisso; Tiktai gavę carte d’identitė mes naudosimės įstatymais 
užsieniečiams. Tie įstatymai nėra por puikiausi, jie taikia daug 
laisvės prefektams, bet,.* vis geriau negu nieko... .

Dabar kiekvienas gelbstisi srvo iniciatyva. Biurokratija baisi, 
prieš ję kovoja daug pačię prancūzę patriotę . Bot tai sunki kova. Ak 
ta proga kartais prisimeni mūsę "jaunos neprityrusios” Lietuvos, prak
tikai Ir natai, kad daug kur mos buvom gerokai pralenkę didž. vakarę 
Valstybes.

Baigiant tenka apgailestauti, kad Prancūzijos lietuviai, bent 
Paryžiaus kolonija, neturi jokio, nors ir menkučio leidinėlio. Dar 
didesnė bėda, kad mūsę reikalais nčra kam kalbėtis ir tartis su Pran
cūzijos vyriausybe, o roikalę yrp. Vargu ar visi čia esantieji lietu
viai galčs vykti kur nors toliau, jau nekalbant apie tai, kad dauge
lis lietuvię nori čia atvykti iš Vbkiotijos, kur gyvenimo sęxlygos 
mūsiškiams vargu ar bus pakenčlnmesnčs ilgesnį laikę. Bo to tonka 
pridėti, kad patekti šiandien į Prancūziję nėra taip lengva. Oficia
liai ko nors šia kryptim pasiekti, kol prancūzę vyriausybė nėra iš
sprendusi imigracijos klausimo, beveik negalima. Reinas, skirięs Voki 
tiję nuo Prancūzijos, pasidarė nepor£±xongiama kliūtis.

Strasbourg, • * ■ \ !t
1946 m. liepos JI d, ' • .

19



19 -
V. T»

BUSIMASIS P .A S Ą U L I O P R E Z I -D A_N_T_ą_Ę
( Dr. HERBERT V. EVaTT -mažę tautu gynėjas’. ) - i •

Australijos užsienio reikalu minister!© EVaTTO vardas jau yra 
pasidaręs simbolišku. Jis linksniuojamas didžiose pasaulio' sostinė- 
se, dar dažniau jis kartojamas tu milijonu lūpose, kurie su tam yik- 
ra baime laukia, kaip keturiu didžiųjų direktorija išspręs ju Ilki-* 
mę. j’is pasidarė žmogaus teisię ir tautu laisvės advokatas. Jis yra. 
mažųjų tautę teisiu gynėjas visuose tarptautiniuose f orumuose.. Jis 
yra pasaulinės valstybės pranašas ir apaštalas, ir, kaip rašo yie- 
nas pranciizę žurnalas, jis bus pirmasis tokios pasaulinės valsty-/ 
bės prezidentas. Prancūzija pavydi, kad jis nėra, prancūzas. Išant- 
ros pusės, ne Albanija, ne Jugoslavija, ne Lenkija, bet pati Mask-. ... 
va pakėlė balsę prieš Dr. Evettę, kaltindama jį pasaulio harmoni
jos ardymu ir mėgindama įrodyti, kad jis tėta Britę imperijos vasa- 
las ir negali taip laisvai ir nepriklausomai kalbėti, kaip Cekoslp-' 
vakijos arba kokios ten Ukrainos atstovai. Maskvos nuomone, austrą-, 
lijos politikai turėtu daugiau rūpėti at'ię auginimas, negu didieji- 
pasaulio politikos klausimai,

Taėiau Dr. Evattas šiandie Paryžiaus konferencijoje, vakar 
Saugumo Taryboje, rytoj Kamberos parlamento kalba, kalbėjo ir kal
bės ne tik tolimosios Australijos vardu, jis kalba kiekvieno žmo
gaus vardu, žmogaus, kuris myli ir siekia laisvės, kuris nori sau 
if kovoja už kitę teises. Dėl to jo balsas sveria daugiau negu 
septyni milijonai Australijos gyventoju. Ir kai jis šiandie reika
lauja, kad visos tautos: didelės ir mažos turėtę lygias teises,j is, 
be abejo, nėra utopininkas, nutolęs nuo realybės, bet jis jaučia, 
kad didelė pasaulio daugumaturi tę patį supratimę apie pagrindi
nius pasaulio organizacijos principus ir kad didelė dalis pasaulio 
liejo krauję dėl tę principę igyvnndinimo. Keldamas balsę jis jau
čia, kad kelia balsę ne tik už mažęję tautę taisos , bet už tuos 
bendruosius principus, be kurię nėra įmanoma teisinga ir patvari 
taika.

Dr. Evattas yra no tik mažos tautos atstovas, bet ir pats ma
žas. Jo apvalus ir linksmas veidas, susiraukšlėję paakiai amžinai 
besijuokienėię aklę. Jis šnekus., kaip šarka, ir pasikalbėjimai su 
juo niekados nesibaigia. Jis dažnai sulaiko kokį nors atstovą.už 
sagos, šimtai delegatę sukaliojasi aplink jįs kad galėtę išgirsti, 
kę jis pasakoja. Jis atsigabeno į Paryžiaus konferenciję vienę 
vienintelę drabužię eilutę ir penkis kilogramus arbatos, kuria ap
laistė savo elokvcnciję, Jis nieko nesivaržo ir kalba su Molotovu 
lygiai taip, kaip, pav.. su Peru pasiuntiniu.

194d m. jis visai šaltai pareiškė Churchiliui:
- Jūsų strategija Ramiajame Vandenyno yra visiškai kvaila.
Pasaulio politikoje jis pasirodė 1940 n.. Karo pradžioje jis 

buvo vyriausios Tribunolo teisėjas Kanberoje ir buvo vadinamas 
raudonuoju teisėju dėl savo revoliucinię ir viskę griaununftię pa
žiurę. 1940 m. jis pastatė savo kandidatūrę į parlamentę kaip Aus
tralijos darbieėię atstovas, o 194* m. jis jau užsienię reikalę mi- 
nisteris. Australijai pasiutusiai reikėjo energingo ir gabaus minis- 
terio. Japonai bombardavo Port-Darvinę, o smarkiai apkultas JaV ka
ro pajėgę viršininkes Pacifike gen. Mac-Arturas buvo pasiryžęs pusę 
Australijos žemyno užleisti japonams. 47 metę amžiaus naujasis mi
nister is, galima sakyti, sulaikė japonę antplūdį.

Jis tuojau pat leidosi į Londonę , kur iš Churchilio gavo ati- i 
tinkamę kiekį lėktuvę naikintuvę. Iš Londono jis metėsi į Vašing- J 
tonę, kur išprezidento Ruzvelto gavo bembonešię. Dabar gen. liacvAr- 
turas; negalėjo sakyti, kad jis neturi kuo ginti Australijos. 1943 m.
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jis vėl Vašingtone ir trankydamas visas duris ir visus stalus šaukė;

- Lėktuvą ir dar kurtę lėktuvą! :
Ir jis gavo daugiau nagu norėjo. Roosveltas juokdamasis jam pa

sakė, jog jis davęs vionu lėktuvų daugiau, kad Dr. Evattas gelėtą 
juo grįžti atgal.

Pirmą kartę tarpt autini amo forumo San-Erancisko.. konferencijoje, 
kad galėtą pasakyti viską, ką jis turėjo pasakyti, konferencija’ turė . 
jo 8 dienas ilgiau tęytiš. Jis ton pasakė du šimtus ilgę ir trumpę?; 
kalbą. Jis dalyvavo 20 komisiją, pirma išreikalavęs. kad mažosios 
valstybės ttat butą atstovaujamos visose komisijose. Jis lekstš iš vie
nos posėdžią salės į kitą, lydimas padususią savo patarėją. Jei reika
lavo iš karto dalyvauti dviejose komisijose, jis pasirinkdavo tą,‘ 
kurioje kova turėjo būti sunkesnė. Jis padarė J8 naujus pasiūlymus, o - 
pravedė 20. ’ - ■

Dabar Paryžiuje, matydamas, kaip Dr. Evattas jau pirmą konferen
cijos dieną pakilo į tribūna, vienas JaV delegatas išsigandęs sušuko:

- Jis vėl pradeda San-Pranei sko mūšį! ■ ;i,, ; ' - 1
... Atrodo, neklystu. Liuksenburgo rūmuose Evattas jaučiasi^ kaip 

žuvis vandenyje. Jis mėgsta fotografus. Tiktai jam patiko "Life” pa
raštė po jo fotografija "Vienintelis San-Erancisko konferencijos did- - 
vįris", Kiekviena S± dieną jis turį savo eprūdos konferenciją. ;

-Aš jus sukviečiau,- sako jis žurnalistams,- dėlto, kad ašmąnau, 
jog visad pasaulis turi žinoti, kas čia -dedasi.

Iš .visą v&lstybią jis labiausia mėgsta Prancūziją. Jis mėgsta 
prancūzę tapybą ir Vyną. Mėgsta taip pat visa, kas amerikoniška ( jo 
žmonai amerikietė) išskyrus JaV užsienio politiką. Iš tikrąją, jis su 
tam tikru nepasitikėjimu žiūri į visus didžiuosius. ’ -■ ; -

- Rusija spiauna į mus - pareiškė jis San-Erancisko.
Užtat, mažieji jįlebai mėgsta..
- Jūs ošate pati drąsa, - pasakė vieną dieną vienas šoką delęga- , 

cijos narys.-Bot kur yra Australija?- Šiuo klausimu jis lyg norėjo 
pasakyti, kad bepigu Evrttui būti tokiam drąsiam, nes jo-kraštas yrą 
toli nuo ringo, kur grumiasi kolosai.

Mažąjątautą teisią čempionas dabar Paryžiuje užvedė kovą ypąč 
trijuose frontuose:

1. /Nutarimai turi būti priimami paprasta balsą dauguma, Vienuo
likos tautą nutarimas, nors jos būtą ir pačios mažiausios, tūri pasi
daryti pasaulio įstatymu. ' 1 ..

2. Visi.posėdžiai turi būti vieši.
J. Visos tautos turi būti reprezentuojamos visose komisijose',

---- o_.—
/

__BRąZILĮTAI IEŠKOMI „..K0L0NĮSTąI_

JAV v fikia organizacija, kuri pasistačiusi sau. tikslą kolonizuo
ti Braziliją. Tos organizacijos atstovė Mis Jonson yra dabar atvykusi 
Šveicarijon, kun tiria dirvą surasti tinkamus asmenis nugabenti į Bra
ziliją kolonizacijai. Esą JaV teikianti Brazilijai 14-15 milijoną do- 
lerią paskolą kolonizavimo ‘reikalams parengti ir trobesiams pastatyti. 
Kolonistai gautas valdyti žemės sklypus su reikalingais trobesiais tu
rėtą įkeisti Brazilijos vyriausybei ir per eilę motę dalimis išmokėti, 
pirmenybė būsianti teikiama tremtiniams DP, bet būsią žiūrima, kad ko
lonistai būtą gera darbo jėga - ūkininkai, fiziniai darbininkai ir ne 
vyresni kaip 55-metą. ’ - .

Atrodo, kad čia vykdoma dar viena darb jėgos medžioklė,. naudinga, 
tik Brazilijai ir tik jos interesą težiūrint!, bet nenaudinga tręm- . 
tiniams, nes atrodo,be pasižadėjimą ir pareigą jiems jokios teisės 
nėra naujame kolonizacijos krašto nėra patikrinamos.
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Tautinių grupių federacija JAV Jungia 12 milijo
nu amerikiečių, o Antibolševikinis Tautui Blokas no
li apimti apie 200 milijonu žmonių.

Siu notą. balandžio 11 d, Vašingtonu įsteigta iš Centro ir Ry
tu Europos tautu kilusiu amerikiečių federacija. J federacijų įėjo: 
JAV ir Kanados Graiku Kataliku Suxjunga, Amerikos Lietuviu Taryba, 
Amerikos Lenku Kongresas, Slovėnu Kataliku Sujunga, Jungtinė JAV ir 

■ Kanados Kroatu Sąjunga ir Kroatu Katalikų’sąjunga, Serbu Tautinėi’e- 
deracija, Amerikos SlovakuLyga, Vengru Reformatu Federacija Ameri
koje, Ukrainiečių Tautinė Sujunga su Ukrainiečiu Kataliku Sąjunga. 
Federacija jungia 12 milijonu iš Centro ir RytųEuropos tautu kilu
siu amerikiečiu ir tuo biidu yra gausi ir didelį politinį svorį ga- . 
linti turėti organizacija, ką pripažįsta amerikiečiu spauda. Federa
cijos tikslas apsaugoti Amerikos demokratiją, kovoti už mažųjų Pa
vergtą tautą išlaįsvimimą, kad biitų' sudaryta teisinga ir pastovi tai
ka, paremta Atlanto Chartos keturių pagrindiniu laisvių principais, 

. Raginti Amerikos vyriausybę siekti gražinimo suvereniniu teisią ir 
savos vyriausybės toms tautoms, iš kuriu tai jėga atimta ir užtik
rinti apsisprendimo taisą toms tautoms, kurioms ši teisė neduodame 

, arba varžome, kaip Centro ir Rytą Europos tautoms, patekusioms So
vietu Sąjungos įtakon.. Raginti Amerikos vyriausybę įgyvendinti ga
rantijas laisvu nevaržomą rinkimą aukščiau minėtuose kraštuose tarp- 
sąjunginės komisijos priežiūroje. Reikalauti, kad Sovietą kariuomo- Į 
nės daliniai ir sovietą slaptoji policija tuojau butą atitrauktos 
iš neutralią ir sąjunginių kraštą,- kaip tai numatyta m. Mask
vos deklaracijos 6 straipsnyjec

šie principai federacijos konferencijoje buvo priimti visą tau
tiniu grupią lyderiu vienu balsu.

Atrodo, kad visai nepriklausomai nuo Tautiniu Grupią Federaci
jos JAV, pačioje Europoje tarp Centro, Vidurio Europos, o taip pat 
ir kitą Sovietą Sąjungos pavergtą tautą, esančiu dabar ištrėmime ir 
gyvenančią įvairiose Europos valstybėse, prasidėjo sąjūdis, kuris 
pasivadino Antibolšovikiniu Tautą Bloku - sutrumpintai vadinsime Jį 
aTB.- Si naujai atsiradusi organizacija paskelbė deklaraciją, kurio
je išdėstė savd principus ir tikslus. Pagrindinis bloko principas 
yra kova su komunizmu už tautą ir žmogaus laisvą. Blokas pasisako 
siekiąs rusiškojo imperializmo, koks jšs bebūtą - raudonas, baltas, 
rudas ar Juodas - visiško' sunaikinimo ir ant sugruvusios rusą impe
rijos penatą atstatyti visą rusiškojo imperializmo pavergtą tautą 
nepriklausomas valstybes. ATB po savo kovos su komunizmu ir Rusiš
kuoju imperializmu vėliavomis sujungti tautas: suomius, estus, lat
vius, gudus, lenkus, slovėnus, čekus. vengrus, serbus, chorvatus, 
albanus, bulgarus, rumunus, ukrainiečius, Dono ir kitą kazokišką 
sričią kazokus, kalmukus, siaurės Kaukazo tautas, gruzinus, armėnus, 
azerbeidžianiecius, turkestanie-čius.;. (turkmėnus,- uzbekus, tadžikus, 
kazachus, kirgizus) ir visas taip vadinamas RSFSR tautas, totorius, 
baškirus, Sibiro ir Tolimąją Rytą mongoliškas ir kitas tautas; Iš
kaičius Europos tautos aTB norėtą apimti 150 rail, žmonių, o priskei- , 
čius Kaukazo, Pavolgio ir Azijos tautas virš 200 milijoną. Blokas 
savo deklaracijoje pabrėžia, kad jis kovoja "už išgriovimą bolševi
kinio tautą kalėjimo SSSR ir už likvidavimą bolševikinių režimą 
SSSR vasalinėse ir satelitinėse valstybėse, -už nepriklausomas, sa
varankiškas tautines valstybes ir laisvas tautas, iškilusius ant 
SSSR' griūvėsią ir už grąžinimą pilnos nepriklausomybės SSSR vasali
nėms ir satelitinėms valstybėms."

f ' I
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PILIETIS___ T_O_M_Ą_S___

( Tęsinys iš Ėr. 6-7 )

Beveik visas Cnlais miestas buvo susirinkę į uostę.
- Valio Pelno! - šaukė .jie.
Burmistras apkabino jį. Miesto tarėjai iš pradžią prancūziškai, 

o po to bloga angly kalba pranašė jam, kad esęs išrinktas Galais ats-kx 
tovu į Tautinį Prancūzę šusirinkimę,

Prancūzijos revoliucija dar tebebuvo pradinėj stadijoj. Painu 
sėdėjo Tautos Konvente. Jo draugai, žirondistais vedinami, buvo libe- 
ralaiT Ję įtaka mažėjo, tuo tarpu jakobinai vis labiau'stiprėjo.

Dantonas jam pareiškė:
- Tautos dauguma yra su mumis, jakobinais: kairieji turi daugumę.

■- Aš nieko neturiu prieš drugumę, - atsakė x-aine, - aš gyvenu 
dėl žm'onię daugumos pasaulyje. Ir jei Prancūzija yra laisva, tai bus 
antra tauta, kuri įgyvendins visų, žmonię brolystę.

šioj dvasioj jis parašė ''Prakalbę į Prancūzę Tautę”. Prancūzijos, 
rašė jis ton, kovoja ne vien tik už Prancūziję, bet ir už būsimę pa
saulinę respublikę, už visę žmoniję.

Paine žinojo, kurioj pusėj jis turi stovėti. Tai jau buvo senas 
giliai susirūpinęs žmogus, kuris dabar vėl prabilo Konvento. Dieno
tvarkėj buvo klausimas, ar reikia karalių pasięsti po giljotina. Jau 
18 metę kai karaliai ir aristokratai neturėjo kito tokio kieto, prie
šo, kaip Paine, ta&iau jis nemanė, kad Liudvikas XVI yra užsitarna
vęs mirties bausmę. Jis pareiškė, kad Vašingtonas niekuomet neužmir
šęs, kiek kolonijos šiam karaliui yra skolingos. ”0 be Amerikos,. ’’su
šuko jis,’’kiek gi toli mes tenueisim? Žmonija trokšta- brolystės, o 
ne kraujo!” Bet Liudviko mirties sprendimas buvo nutartas. Prancūzę 
revoliucija suskilo į dešinę ir kairę. 

x x
Pasaulis pasikeitė. Po keleto dienę beveik visos Europos tautos, 

įskaitant .Angliję, buvo paskelbusios karę Prancūzijai. Paine savano
riu užsirašė į frontę, bet jo prašymas buvo atmestas; jis buvo per 
senes.

Žirondos galas atėjo staigiai ir baisiai. Jos vadai buvo suimti. 
Revoliucija žygiavo. St. Justas sušuko:"Aš kaltinu jus, pilieti Paine!

Paine atsistojo ir paklausė: -Kuo?
- Prancūzijos išdavimu!
Paine tiktai pakratė savo galvy:
- Tamsta kalbi su Tomas Paine, Monsieur!- Galerijoj kilo entu

ziastingas pritarimas jo žodžiams. St. Just nieko nebesakė*
Taip Paine sėdėjo Konvente, bet tylėjo. Istorija skubėjo pro jį, 

palikdama jį užpakalyje. Revoliucinis tribunolas pradėjo stVo derby, 
baisus laikotarpis prasidėjo. Paine pasitraukė į provinciję. Jis sė
dėjo prie stalo ir rašė nauję knygę ’’The Age of Reason” - (proto am
žius ).

”AŠ tikiu į Diovę,” rašė jis, ’’bet aš netikiu į apibrėžty reli- 
giję, kaip ji yra bažnyčios - Romos katalikę, protestantę, žydę, grai
kę, turkę - skelbiamo* Mano protas yra mano bužny&ia.”

Vieny naktį kažkas pasibaidė į jo duris.
- Įsakymas areštuoti pilietį Tomę Painę.
Jis buvo nugabentas į Liuksenburgo rūmus, kuris buvo paverstas 

kalėjimu, paskutine stotimi prieš ešafotę.
Iš kalėjimo Paine išėjo tik po keliu ilgę mėnesię, kai teroras 

jau buvo pasibaigęs. Išėjo senas žilutelis. ‘ 
x x x
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Jis gyveno-pcs Nicholas de JBann4ivlll&7 "ylen»o.JLaikraš6io redtk- 

tortą,' liberalą ir r o s puhlikoną.^
Vieną 1797 m# rudens rytą į Bonnevlllos duris pasibeldė žemo 

ūgio storokas vyras ir paklausė Tono Painės# Iš pradžią rnadame do 
Bonneville nepasitikėdama žiurėjo*į svečią, bot netrukus jį paži
no ir susijaudinusi pasveikino; įvedė į salioną t pasiūlė stiklą^ 
vyno, kurio jis atsisakė, ir nuskubėjo laiptais aukštyn pakviesti 
pilietį Painę# '

-Monsieur, Bonaparte laukia apačioj! - sušuko/ jinai,- ir nori 
pasikalbėti su piliečiu Tomu Painę# Suprantate mane?

- Žinoma suprantu,- sumurmėjo Paine#- Nustokite rėkti; nuei
kite žemyn ir pasakykite j era, kad jis eitu į visas keturias puses!

-No, ne, nei - .šaukėnadano Bonneville,- to jūs negalite dary
ti, kol po napo stogu gyvenate;

Paine truktelėjo pečiais; jis nusekė, paskui ją laiptais, įėjus 
jam į salioną, Bonaparto pakilo ir nusilenkė#..

- Tamsta esate pilietis Paine?- paklausė Napoleonas, aš esu 
Bonaparto, šios dienos aš visuomet ilgėjausi# No -per dažnai žmonės 
turi laimę susitikti savy amžiaus didžiuosius# Jie išnyksta ir mos 
turime pasitenkinti legendomis apie juo"# Bot dabar aš stoviu prieš 
didžiausią visą legendą, prieš■pilietį Painę!

To Painė nelaukė#
Dėkoju tamstai,generole! - atsakė jis,

- Ne generolus, bet pilietis Bonaparto piliečiui Paine# Mano 
drauge, sėskite prašau!

■ Paine atsisėdo, Napoleonas gi vaikščiojo po kambarį.
- Pilieti Paine, - kalbėjo jis,- nežiūrint ką tamsta apie mana 

■bebūtum galvojęs, aš pasakysiu, ką aš apie* tamstą manau: kad kiek
vienas miestas visame pasaulyje turėtą pastatyti auksinę tamstos 
statulą! Aš" kelis .kartus perskaičiau visas tamstos knygas# Su ton
's tos ”Tho Rights of Man" aš eidavau miegoti, pasikišdavau ją po.gal
va, taip kad negalint užmigti, tas nemigos buvo man palaima-# Tamsta 
ir aš, mes esamo vieninteliai respublikonai i Jungtinės pasaulio vals
tybės? Ašpritariu tamstai. aš sakau; galas autokratijai! Galas dik
tatūras! ! Iš tamstos -ranku a| periiriū žibintą!

Paine spoksojo į įį« ką šie jo godžiai reiškė? a! gi jis ,lai- . 
jie, .būtą taip suklydęs, spręsdamas apie šį vyrą# • . '

- Tamsta man reikalingas, - tąxsė Napoleonas.- Jei. mos kartu 
dirbsimo, kas gali pasakyti, klok pilioėią Painės ir Bonapartės 
sapną išsipildys? Sušauksiu karu tjrybą ir jei tamsta sutinkate jo
jo dalyvauti, aš jausiuosi kartu pagerbtas ir atlygintas#

Paine pasisiuvo naują švarką, kirpėjas jį apkirpo ir apskuto.
- Kai jis Įėjo į salą, kurioj turėjo posėdžiauti karo taryba, ten jau 
i buvo susirinką generolai, admirolai. -patarėjai# Bonaparte pakilo;

- Mano nonai, tai pilietis Paine, apie kurį tamstos esate gir
dėją. Pristatau Jį jums kaip pirmąjį rospiblikoną# ' ..

Beveik visi tarybos nariai buvo jauni žmonės# Tarp'jy Painė 
jautėsi nejaukiai, .lyg praeities liekana# Bonaparte pareiškė;

- Nereikia būti Kolumbu, norint persikelti par Lamanšo kanalą,. 
Tarn mūsą yru žymus respublikonas pilietis Paine# Tikiuosi jam jau . 
išaiškinau, kad visas mūsą' judėjimas tėra revoliucijos tęsimas# Ka 
tamsta, pilieti Paine, manote apie liaudies sukilimo galimumą Ang
lijoje?

- Nėra abejonių, kad britą tauta turi pakankamai pagrindo skys
tis savo vyriausybe,-* atsakė Paine#

- Tuomet ji’padus prancūzą armijai? Ji nesipriešins?
. - J tai Paine labai romiai atsakė:
- Aš manau, kad ji priešinsis, Sir# aš manau, kad ji sudaužys 

mūsą armiją# Iš‘manau, kad jei jūs pradėsite invaziją i Angliją, 
nė Menas jūsą kareivis^nebesugrįš į Prancūziją.
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- x>r tamsta. ndrito mane kvailiu laikyti?-griežtai tarė nonapart •-
- Nežinau, jau labai seniai aš nebebuvau Anglijoj, eidamas ėia 

ašnėmaniau, te. d bus debatų ?j amas invazijos klausimas.,. Anglu tauta 
yra pasipiktinusi ir junta, kad tingai su ja elgiamasi,■ bet invazi
jai tai nieko nepadės,

- 0 kodėl gi ne?- paklausė Bonapartas.
<- Pone generole,, reikia supraski, kad Anglijoje yra du dalykai* 

tauta ir valstybė0 Valstybę galina sunaikinti, bet tautos negalima 
pavergti. Priespauda ją tiktai suvienys ir jei jūs iškelsit save airi, 
Anglijos kranto, tai žmones užmirš, kad jie dirbo už šešis pensus per 
dieną ir galvos vien tik apie.tai, kad jie yra anglai.

Po šių žod.žią visi tylėjo. Tai buvo tokia gili ir grasinanti ty
la, kad Pelnei net nejauku darėsi; jis bijojo. Paskutinė vilties ki
birkštėlė buvo užgesusi. Tai buvo galas viso to, dėl ko jis gyveno: 
invazija į žalius Anglijos krantus', mirtis ir sunaikinimas visu tą 
vargšą žmonių, kuriuos jis kadaise prižadėjo išvesti iš bedugnes į 
skaisčią saules šviesąl

'Pakilo Gabreou ir pašiepdamas tarė;
- Man rodos, pilietis Paine ėia kalba kaip anglas.
- Paklauskite trijų tauty liaudies, ar Paine kuomet nors kalbė

jo užk ką kitę kaip tik už žmoniją, - tyliai atsakė Paine.
- Užteks Monsieur Painei- atsakė Bonaparte.

x „ x-X
Tai buvo ilga kelionė: penkiasdešimt keturios dienos. Tarp kel i- 

vivt buvo senas vyras, kuris dažnai rymojo ant laivo relihgy, Pagali 
pamatė jie žemę. Paine grįžo į Ameriką.

Trumpę laikę jis pasiliko New Yorke, po to išvyko į savo mažę 
Tarmę New Roohelie, kurią jis kadaise buvo nusipirkęs už pajamas iš 
knygą. Gyveno jis ten vienas. Tačiau liga privertė jį persikelti $ 
atgal į New Yorką, kur gyvenp daugely mansardinią kambariu, daug, 
per daug gėrė , turėjo du širdies priepuolius6 ’ ’

x x x ’ ■
Tomo Paines lavoną i New Rochelle fermą ■ palydė jo tik keli gedu

lingi palydovai. Prie kapo susirinko dar keletas apylinkių gyventoj'... 
Jie piktai šypsojosi, kai kvakeris Hicksas prie duobės pasakė kalta, 
Hiksui parodė gabalėlį popierio, ant kurio pats Raine buvo iškraiv.’.- 
lįojęs savo antkapio užrašę?

TUOKUS PniNE, "COMMON SENSE" AUTORIUS
- Tai užtenka pareiškė Hicksas,- Užtenka vienam vyrui. Kiek liū

ty jis turėjo?
- Septyniasdešimt du.
Tai buvo 1809 mėty birželio 8 dieną.
Taėiau to neužteko New Rochelle geriems žmonėms, nes Thomas iv i- 

no buvo, palaidotas nešventintoj žemėj. Jie Įsiveržė į jo Tarmę, suė ... 
zė antkapį? sumindžiojo gėles.

Po dešimties metą tūlas William Cobban sugalvojo iškasti Reinas 
palaikus ir pargabenti juos į Angliję. Čia jis rengėsi viešai įvai
riuose miestuose juos išstatyti pajuokai. Bet Anglijos valdžia už
draudė jam tai daryti ir Tomo Painės palaikai buvo kažkur užkasti An
glijoj.

Ir iki šios dienos niekas nežino, kur Paine amžinai ilsisi ir 
tai yra gerai, nes jo tėvynė buvo visas pasaulis.

(Pabaiga)
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Mes 'buvome ir esame nuomonėsr kadterpgrn^imĄ kova, geriau 

pasakius - rungtyniavimas, turi atsižvelgti į aplinkybes-, vie
tos ir laiko atžvilgiu, kurios tuo ar kitu rungtyniavimo me
tu yrao Be to manome, kad tarpgrupinis konkuravimas turėt# 
reikštis tik savo politinės ideologijos ar programos skelbimą 
ir grynai ’ idėjine-kova su^ sau priešinga'srove er grupe, Tokio
je demokratiniu grupi# kovoje-paaiškėja tautini# demokratini# 
susiskirstymą oolitiniai idealair j# nusiteikimai ir viešoji 
politinė kryotisto e, toy= paaiškėja kartu tautos ar valstybės 
politiniai idealai ir praktiškoji politikos kryptis.

Iš kitos-pusės,, būdami humanistais ir mylėdami žmogą, tu,o 
labiau lietuvį., norėjome ir norime'laikytis tokio urincipo: 
neliesti kitu grupi# žmoni#, nes manoma; kad kiekviena demo
kratinė grunė geriausiai pažįsta savo žmones ir labiausiai 

■' yra suinteresuota savo žmoni# atitinkamu sudrausminimu ir pat
varkymu ir, reikalui- esant, ją iš savo,grupės pašalinimu, 

t. Sprendžiant apie kitą grupių žino n u; pelitiniais sumetimais 
nesunku nukrypti nuo" ob j aktyvumo principo ,5 kas na tik gali 
skaudžiai ir neužtarnautai paliesti žmog#, bet ir grupi# san
tykius paaštrinti- suasmeninant policinius klausimus ir ’po
litini santykiavimu„ Kiekvienai demokratinei grupei reiškia
me pasitikėjimą, te kurio neįmanomas bet koks bendradarbiu- ■ 
vimas„ Žinoma/žsa šio principo galima-laikytis tik t# grupi# 
atžvilgiu, kurios tokio pat principo visai nuoširdžiai ne 
vien žodžiais laikosi.

Laikydamiesi šįp principo pasisakysime apie kitą grupi# 
žmones tik tiek, kiek bus provokuojama ar siekiama vienaša- 
liškaiinformuoti lietuvišką visuomenė. -Šio nusistatymo laiky
damiesi ir šįkart# pasisakomo,,, 

_________________________
rsd. "Maža s i s Židinys” Nro 6 rašo: -’EaLFo pirmininkus, patikrines 
savo įgaliotini# veikla Švedijoje;. rado reikalinga juos atleisti 
ir paskirti dr. A.Stark# (konc'-’ti.ninką). Senieji įgaliotiniai (Šei
nius, Žilinskas) naujajam. įgaliotiniui atsisekė perduoti ,-turtą ir. 
bylasoio.” , -

"Mažasis Židinys” nors'vaidina Dievo baimėje gyvenantį, bet 
šį karta nepabijojo Dievo, nes savo lyg tai nekalta informacija 
tarp eilučių stengiasi sudaryti, lietuvi# visuomenėje iliuziją įkpd.į 
štai,girdi j koki# savanaudišką asmenų esama. Daro j is ^žinoma tai 
ne tiesos j ieškodamas i bet tik Šodėl, kad paliesti•asmenys yra. . 
ne "Mažojo Židinio” atstovaujamos-krikdemą srovės žmonės«_>0 .apie .: 
tokius "M«.Ž" jaučiasi galįs skleisti įvairias insinuacijas, nut-y-: 
lint tikruosius faktus, kad tik juos sukompromitavus., šį kartą 
"Mažojo Židinio” siauras grupinis šališkumas palietė asmenį, ku
ris turi didžią mūs# tautai ir valstybei nuopelną. Toks šališkas 
jo puolimas, be abejo, neprisidės prie palaikymo jom jėgą. taip 
įtemptai dirbti, kaip dirbo p0 Šeinius paskutiniais metais.

Reikalas iškeltas - osame priverpti plačiau pasisakyti,kaip 
gi, iš tikrąją, visa kas buvo? . .,

Lietuvi# pabėgėli# šalpos reikalus Švedijoje tvarkė Lietuvi# 
Komitetas, kuris ėjo B^LFO įgaliotinio pareigas0 Yadario 27-d. 
Stockholman atvyko BaLFo pirmininkas, kuru Končius, kuria šia užtru-
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ko tik apie 12 vai., Jis trumpai pasitarė su Lietuvią Komitetu ir 
kiek ilgesni pasikalbs j imą - turėjo su krikdemą grupės šalininkais: 
P»P» Gyliu ir Starkum® Balandžio 1 d® BALFas atsiuntė Lietuviu ko
mitetui rašt$, iš kurio paaiškėjo, nenurodant priožasėią, kad ir 
Švedijoje Balfo Įgaliotiniu skiriamas dr. A, Starkus, krikdemu sro
vės šalininkas, kaip paprastai visur® kkKKs Lietuviu Komitetas tu'o , 
tuojau parašė BALFui laišku, kuriame nurodė, kad jis, Lietuviu Komi
tetas, balandžio 3 d» yra padaręs tokį nutarimą: "Vykdydamas BaLFo 
vadovybės parėdymu, Lietuviu Komitetas•nutarŠLietuvos pabėgėliu 
šelpimo reikalą perduoti naujai paskirtam įgaliotiniui tuoj po to, 
kai tik bus gautas Švedu Raudo Kryžiaus pritarimas',' nes Lietuviu 
Komitetas tas pareigas ėjo Švedą R.Kryž, priežiūroje ir kontrolėje., 
Tuo labiau, kad balandžio 2d, švedą R, Kryž. davė Lietuviu Komite
tui parėdymą susilaikyti nuo pihigą perdavimo, pridurdamas, kad 
BALFo įgaliotinio pareigą dr. A, Starkui perdavimo reikalą'jis svars
tys, kai tik gaus BALFo pranešimą. Ir iš tikrąją, kai tik toks Švedą 
R,Kryž. sutikimas buvo gautas, pinigai buvo perduoti naujam įgglio- 
tiniui. Trumpai atpasakojus, toks yra viso to įvykio vaizdas® "Mo2i- 
dinio" insinuacija, pagal kurią Lietuvią‘Komitetui metamas tam tik
ras šešėlis, yra visai be pagrindo.

Bet kaip gi-yra su krikdemą srovės'žmonėmis Švedijoje?
Atrodo, kad ten jie, besistengdami perimti i savo rankas BaLFo 

skirtas lėšas lietuviams tremtiniams šelpti ir patį šelpimą, ir tuo 
paėiu siekdami didesnės įtakos tremtiniu tarpe, su priemonėmis nesi
varžė. Kai reikalas, atrodė, buvo sutvarkytas ir užbaigtas, krikde
mą grupės žmogus ir, dėja, buv. Lietuvos ministeris Svedi-joje p. Vyt, 
Gylys, balandžio 23 d. parašė Švedą R. Kryž, raštą. Jis rašė:

"Kiek aš suprantu, Švedijos Raudonajam Kryžiui yra.pain
formuota, kad dr. J.Konėius būvąs visiškai patenkintas Ko
miteto atliktais darbais, Deja, turiu konstatuoti®... Netgi 
paviršutinis jo atskaitomybės patikrinimas parėdė, kad Ko
mitetas nariai veikė prieš iš Amerikos gautas instrukcijas. 
Be to jie negalėjo dr, J.Končiui parodyti kasos knygas,"

"Lietuvią Komitetas - Mr» J,Šeinius - pirm., Mr. a „Vo
kietaitis - iždin.,-LIr ,Vo2ilinskas - sekr. ir t®to"

” Sunkoka diskutuoti mūsą pabėgėlią pasitikėjime Komite
tui klausimą..0 aš manau, kad mūsą mūsą žmonės bus labai 
nepatenkinti sužinoję, kad dr.J,Konėius rado didelį Komi
teto nerūpestingumą ill’eidžįsnū sumas, surinktas JAV."

Raštas pasirašytas: Vytautas Gylys
buv. Lietuvos min® Stockholme.

Kaip pavadinti veiksnį, kada asmuoprisidengęs skambiu titulu 
ir nei kieno neverėiamas, diskredituoja prieš svetimuosius lietuviš
ką organizaciją ir asmenis, kuriuos jis pagal savo.buvusią tarnybinę 
padėtį turėtą prieš svetimuosius tik ginti? Ar tai nėra insinuaci
jos, jokiais faktais neparemtos, tik tuo vieninteliu faktu, kad vi
si "donose" išvardintieji asmenys nėra krikdemą grupės šalininkai 
ir todėl jiems murkdyti visos priemonės leistinos.

Čia reikia priminti, kad pats p<> VoGylys, nors jis rašte savęs 
nepaminėjo, buvo to .paėio apšmeižto Komiteto garbės pirmininkas.

Dar didesnei jo garbei tenka pridėti:
1. p. V. Gylys, kuris dabar dedasi taip smarkiai orientuotas 

Lietuvią Komiteto veikiojo, 1941 motais, uždarant Btookholmo Lietu
vos atstovybę, jos perdavimo metu neparodė nei reikiamo kietumo nei 
diplomatiško susiorontavimo;

2. nuo 1943 Ko gaudamas pakankamą pašalpą iš lietuvią tautos 
lėšą, iki 1945 m, pavasario noatsisnko nuo žemesnio rango teohniš-

27



-27 -
kos tarnybos vienoju atstovybėje, kas negal&jo-.prisidėti. prio jo 
reikiamo autorine išlaikymo svetimąją akyse j

3. iki šiol naląiko asmeniškus santykius su Švedijoj pragar
sėjusiu p. y, John Hullstrom, kuris karo metu, mils ą dar pogrin

dyje turimomis žiniomis, bjauriausiu būdu niekino ir šmeižė Lietu
va i^ prieš vokioėią okupaciją kovojusius lietuvius;

4" p, V0 Gylys iki- šiol nėra davęs patenkinamo atsakymo, kur 
jis dėjo 10t000 kroną, kurias buvo gavęs lietuviams pabėgėliams 
ialpti:

atbodo- jis tautinei vaikiai kaip ir nepadeda, o priešin
gai - dalis naudingos lietuviškam reikalui medžiagos ilgai išgul.ii 
jo rašomojo stalo staibiuose□

Kad būtu dar Pilnesnis vaiz.dąs Švedijos nenormalumą, tenka 
paliesti vieną-asmenį, tai pe PcDailidąt kuris prieš kiek laiko 
nieko nesiklausęs rerskė pretenziją .Liaudininku vadintis ir net 
jį:vardu kalbėlio„o Kiek mes esame painformuoti, Lietuvos Vals
tiečiu Liaudininku Štanga laikosi principinio nusistatymo; ne
priimti į -savo tarus žnonią, -kurio iš demokratinės grupės yra per
ėja į diktatūrinę partiją, tuo labiau tą„ kurie yra į tokią parti
ja perėję iš V, Liaud. Sąjungos* P*Dailidė buvo įstojęs diktatųri- 
n6n*fašistinio pobūdžio Lietuvos Tautininku Sąjungon-’ ton būdamas 
kenkęs demokratinei spaudai ir netinkamai laikęsis Iietuvią tauti- 
nią pastangų atžvilgiu šio karo metu.

2 j L i_e t u v i u s~a n-..t _y_k_į„a_į _v_e_į^ę_a_r_i_j__O_j
' _ Tas pats ’’Možidinys11 toliau stengiasi juodinti ir kitus ne sa

vo grupės žmones, atsargiai iškeldamas savo krikdomiškos grupės ša
lininką Po B, Turauską, ”MoŽost rašo:

’’Šveicarijoj iš BaLI’o įgaliotinio pareigą pasitraukė
E, Turauskas. Intrigos nuėjo taip toli., kad p„ šaulys dėjo 
pastangas, jei netektą BaLRo įgaliotiniu virsti, jo kandi- 

• i datuį - tas pareigas perduoti Šveicarijos Caritas atstovui 
šveicarui o Tane tarpusavio trynimos! p* Šaulys ėmė šauktis 
net svetimos administracijos intervencijos0 Reikia manyti, 
kad po Šaulys virto užkulisinią veiksniu įrankiu. Bet taip 
pat reikia stebėtis iki kokio- susmulkėjimo priona tie auks- 

• • tieji įmonės, iš kurią mes lankiame aukštesnės misijos,”
• -Dėl Po Šaulio mos šiandie n tik tįpk tiek tepasakysime, kad > ? 

jis- yra pasirašęs 1913 n* vasario 15 d, aktą ir savo metu labai 
aktyviai dalyvavęs tautinėje kovoje (spaudoje). Tuo tarpu-p«.E,Tu-: 7 
rauskss veikla tautinėj dirvoj niekuomet nebuvo ryškesnė. Tiek stu
dijuodamas užsienyje, tiek paskui turėjo lengvą ir patogą gyvenimą, 
niekuomet niekuo nėra rizikavęs* Iškilos gi pusės, koks gi p* E* 
Tūrauskcvaldmuo Šveicarijon patekusią lietuviu atžvilgiu?

• _Gal btit, geriausiai jo vaidmenį šveieąrijoje pavaizduoja vienas 
iietuvią tautos bičiulis Šveicaras-profesorius, ilgai gyvenęs Kaune 
ir mokąs, lietuviu kalbą*. Jo berods niekas neįtars simpatizuojant 
vienai ar kitai iietuvią politinei partijai. Aplankąs Iietuvią trem
tiniu stovyklą Šveicarijoj $ vienam žinomam mūsą diplomatui jis rašo.-

”Čia yra apie 200 lietuviu pabėgilią, daugiausia intelėk- 
tualą* Jie kenčia dėl to . kad p Turauskas ir jo paskirtieji parei- 
gilnai elgiasi su jais diktatoriškai ir sauvališkai, jie negali pa- , 
tys savo reikalą apspręsti. Daugelis ją jaučiasi p, Turausko ir.-jo 
komiteto privilegijuotąją skr ai ud žiorai, kas suteikia progą nuolati

niams skundams, begaliniam nopasftikėjimui ir nepasitenkinimui. Tai 
labai apgailėtinas faktas, kurį negalima pašalinti demokratinė te- • 
loranci j aos.’

Rodos, labai daug ir labai aiškiai pasakyta* Jei p. šaulys pa-
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kėlė prieš tokią p, ^.Turausko I,užvcstą"diktatūrą balsą, tai anot 
"Mažojo Židinio" esąs smerktinas susmulkėjimas,, ,

K, e 1 i__k 1 a_u s _į_m_ą_i
Ar derėjo p* Vosyliui, siekiant grupinią interesą, diskredituoti 

lietuvišką organizaciją ir asmenis svetimąją xąn.u±Eųp4 akyse?
Aišku, nederėjo,,

\Ar derėjo kažkam iš Švedijos lietuvią. taip pat nepagristai, ame
rikiečiu lietuviškoje spaudojo diskredituoti dr. A. Starką ir kitus?

Aišku, nederėjo,
Ar dora Mažajam Židiniui", siekiant populiarinti savo grupės 

žmpnos, leisti diskriminuojaaėias insinuacijas apie kitą grupią žmonos 
Aišku, nedora, 

. Ar dera mums šia į visas tas krikdomą insinuacijas ir diskredi
tavimus panašiu bildu atsakyti?

Aišku, nedora, .,
Ir todėl galime atsakyti į "M.Židinio" vieną klausimą: 
"Kaip pasiekti lojalaus ir kultūringo politinią grupią bendra

darbiavimo?"
Lojaliai ir kultūringai elgtis, kalbėti ir rašyti apie visą sro

vią žmones, kad neduoti pagrindo kitoms grupėms į nolojalą ir nekultū
ringą veiksmą,ar raštą, ar žodi atsakyti tomis pačiomis priemonėmis, 

. V

•
Šiuo motu visose Vokietios okupacinėmise zonose vyksta tremtiniu 

patikrinimas. Norima nustatyti: ką laikyti tremtiniu - DP ir kam šio 
statuso nepripažinti, UNRRa išleistojo tuo reikalu instrukcijoje aiš
kiai nustatyti tremtinio DP požymiai ir pati tikrinimo tvarka. Ta
čiau, nežiūrint to, pats patikrinimas vykdomas, ypač Amerikieėią zo
noj, mechaniškai o Su žmonėmis elgiamasi, lyg su daiktais. Į trumtinią 
gyvenimą tai įnešė daug nerimo, norvinimosi ir kai kur jau Iššaukė 
gana nemalonią staigmeną, kaip pav. Memmingono, kur arti 20‘/o lietuvią 
tremtinią nepripažinta DP status, Dilingeno iš lietuvią. lagerio į 
Nou Uln vokiešią pabėgėlią pereinamąjį lagerį, išvežta apie 40 lietu- 
vią, NUrtingeno šis patikrinimas vykdomas jau antrą ar tre&ią kartą. 
Ir keisčiausia, kad iš DP tarpo išskirtieji tremtiniai plačiau nepa
informuojami, kodėl jie netenka DP statuso. Tas dalykas darosi dar 
neaiškesnis, kai vienodą kategoriją tremtiniai skirtingose stovyklo
se skirtingai vertinami: vienur jie paliekami, o kitur išmetami.Visu 
tai rodo, kad tikrinimo komisijos neturi ar nciilaiko tikslią aiškią 
direktyvą, ką laikyti DP ir ką ne., ir todėl daug kas priklauso nuo 
komisiją nariu nuotaiką, ją politinią įsitikinimą bei visai atsitik
tiną aplinkybių. 0 taip neturėtą Luti, šiuo reikalu reiktą greitai 
susirūpinti ir visomis galimomis priemonėmis daryti žyglą išsiaiškin
ti su karina JAV valdžia Vokietij o ir UNRRa štabu,Prieš tokią neaiš
kią tikrinimo komisiją veiklą, kai kuriu stovyklą gyventojai kolekty
viai protestavo, grasindami paskelbti visuotinį bado streiką, Tu&iau 
tai paskira iniciatyva, čia gi reiktą visą vieningos ir kietos lini
jas. Kitu gi .atveju su mumis darys, ką tik kokie nors komisiją nariai 
norės.

Lietuviai tremtiniai jokią tvarkingą ir teisingu patikrinimu ne
bijo, jie nieko nesijaučia nusikaltą nei savo tautai'nei sąjunginin
kams. Išmestiems išstovyklą ir iš DP tarpo leidžiama skąstis, bet ar 
bus kreipiamas Į tuos skundus dėmesys? Jokie komitetai, jokie tauti
niai atstovai į tas tikrinimo komisijas jjnerikie&ią zonoj neįsiloi- 
džlani ir nieko negali išmetamąją reikalu paaiškinti, ar užtarti. Tai 
dar vienus nemalonus siurprizas tremtiniams.
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Poll t i n ė s p a b i r o s

DAR VIENA POLITINĘ ^PEKULIjdnj* - '

(Trumpas _tau t įninką_payti.los Istorijos kursas ,1V paėd-ąAUpasakėtas)

Lietuvią Tautininku Sąjūdžio "Mūsą Pranešimai” Nr/2 išspaus
dino tokį trumpu Tautininku Sąjungos istorijos kuršę:

”1926 mo gruodžio m. 17 d, perversmas netikėtai tautininką 
srovę pastatė į valdančios partijos padėtį. Si srovė tam nubuvo 
pasiruošusi.” ’"Tautininku srovėjai pačiai nelauktai buvo padary
ta valdančia partija.,o” (Kitaip pasakius, noi skaityti noi-rašy
ti nemokėjo, o karaliais pastatė.) "Si sręvė,pašalintą veiksnią 
(įdomu, kokią?) įstumta valdančios partijos padėtin, buvo’pastaty
ta prieš sunkiai išsprendžiamą uždavinį - reformuoti Lietuvos vals
tybės santvarką’’Pektinai šį uždavinį sprendė... kai,'kurio jos 
(tautininką srovės) vadovaujantieji asmenys,.., stipriai įtoigėja- 
ni Europoje naujai besireiškiančią politinės santvarkos tendenciją’’ 
(fašistiniu, nacionalsocialistiniu, falangistinią). "Nuomuonią 
skirtumai (tarp tautininką valdančios vUsūn&s ir tautininką parti
ja) reiškėsi na del prinpi^inią skirtumą,, o tik dėl priemonią 
bot motodą.” . •

’ Taip nuoširdžiai išp«žiną savo saitus su totalitariniais re
žimais, tautininkai tolinu mėgina rasti ryčius, kurio juos ankš
čiau nova tai jungę ir dar dabar tobojungtą su demokratijomis. Paš
tys sau prieštaraudami ir pamiršę, kas eis. pat buvo pasakyta, jie 
toliau rašo: .

’’Valstybės santvarkos klausimu aną metą tautininkai..„ nobuvo 
opozicijoj demokratinei santvarkai... ’Visi tos srovės ’’tono davė
jai” (koks puikus paryžioti&kns stilius|) buvo žmohės liberališkai 
demokratiško išauklėjimo ir mąstymo, <,*” "Konkrečiai tariant jau 
anuo metu ištautininką sluogsnią kilo tendencija, kad Lietuvai de
mokratinę santvarką butą tikslingiau kurti, nusižiūrėjus verčiau 
į anglo saksu pasaulį,(Koks tolimą įyykią ir permainą numaty
mas, kokia aiškiaregyste savo nusistatymams keisti po viso to, kas 
įvyko i J!)

Ir po viso to iškilmingai pareiškiama: "Tautininkai randa. ■ 
reikalingu pastebėti, kad jie pageidauja (įsidėmėkit, gal ir ne
nori, bet tik pageidauja!) tvarkingos demokratijos.”

• Ir toliau kalbėdami apie tvarkingą demokratiją priduria: ’’Nu
galima apibrėžti, ligi kir-k t j'utĮninką šią dieną socialinės pažiū
ros sutampa su e?cl^liaiistą { o g«& nenional,...<,???) siekimais 
ir kur jos skiriasi,o. Qalima tik apibendrintai tvirtinti, kad šio
je srityje vargu ar bus nesuderinamą skirtumą,”

Visą šią žodžią mišrainę vainikuoja prįsir^žinimaš: ’’Tautinin
ką srovės padėtisg kaip "valdančios partijos" buvo (p. gal ir dabar 
tebėra???) daugiau negu dviprasmiška,”

Prie viso to dar daug ką galimo biitą pridėti, bot. atimti nič 
nieko. -

I&YŽK&TE KANtLfil... . ‘ '

Tautininką "Mūsą Pranešimai” Nro 2 išspausdinta:
"Po 1926 m, gruodžio 1? d, tautininką ... mintai. pradėjo sklis

ti por daugelį oficialiu ir .neoficialią kanalą,,
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šluos kanalus šiandien išvalius paaiškėjo,, jog Smo tono s šalinin
ką mintys, sklidusios per oficialius kanalus, visos pataikė į kana
lizaciją, o neoficialios voldomarininką mintys pataikė į Nūrenborgo 
teismu pas anglą prokurorą, kuris jas panaudojo kaltindamas Ribon- 
tropą kišusis 1 svetimą valstybių reikalus.

Tautininkai, atnaujina išeivijoje savo veiklą pasžyadino “Lie
tuviu Tautinis Sąjūdis." Sis pavadinimas nėra tikslus ir neatitinka 
tautininku tradicijas. Visi atsimename, kad tautininkai,, savo metu 
tėvynėje pradėję ž "lietuviu tautinį spprtg“. pavadino jį "Sporūta". 
Taigi dabar, pradėję "lietuvią tautini sąjūdį", sekdami tradicijas,-, 
turėtą jį pavadinti “Pprjita“, kas turėtu reikšti, jog kiekvienas 
tautininkas nesiima no rūta, kad jąja užmaskuotu savo prarasta poli
tinę nekaltybę. '--------- “

pagaliau, Paaiškėjo— —■ **• —— •— — —• — •— — —4 *— •— — ■*
Pažangiesiems„Lietuvos visuomenės sluogsniams visą laikę buvo ne

aišku, kodėl krikščionys demokratai, visą laiką laikę save demokra
tiška partija, 1926 m. gruodžio 1? d, staiga nuėjo talkininkauti tau
tininkams, kad tie perversmo keliu įvesty savo diktatūrą.

Dabar šią paslaptį atidengė prof. Maceina, kuris studentams per 
vieną viešą paskaitą Tūbingene pareiškė:

"Krikščionią demokratę valdymas Lietuvoje nebuvo tikrai demok
ratiškas“. .

Vadinas, viskas aišku - toks tokiam padėjo. 0 netikėti prof, 
Maceinai neturime pagrindo, kadagi jis yra krikščioniu demokratą 
žmogus ir apie savuosius viską puikiai žino.

KRIKŠČIONYS DEIvIOKP^TaI KLaUSIa - TaUTININKaI aTSaKO M *» *—■ — M A..*. —v— — K-~> — —I— — — — *— — M* >— —* — —■ ■■ •-»—— —
1 klausimas; "Ar dora tremtiniams organizuotis politinėmis grupė -

mis?“ (Mažasis Židinys Nr.4)
Atsakymas: ’’Dabartinėje padėtyje no tik kalbėti, bet not galvoti

apie bet kokias partijas ir ją reikalus yra arba ak
las neišmanymas arba, kas dar aršiau, kvepia valsty
bės išdavyste.“ plušą Pranešimai Nr. ?)

2 klausimas: “Kurios politinės^grupės turės išlikti: ar daf reiktą
organizuoti ką naują kitais pagrindais?2 (Maž.Zįd.Nr.4) 

Atsakymas: “Didžiosios ir’geniališkiausios mintys juk gimsta ne ma
sėse, bet puvienią asrfoną galvose." (Musą Pranešim. Nr.?) 

fi klausimas:- “Kaip pasiekti lojalaus ir kultūringo politinią grupią 
bendradarbiavimo ’̂’ (Mažasis Žadinys Nr. 4)

Atsakymas: “Baisu, kad ir dabar dar tebėra žmonią, kurie vaikšto
apie lietuvį su pagaliu, kad tik pataikius, kad tik 
įkandus, nors pats už visokius darbus vertas ne tik 
įkąsti, bet..-, ir praryti,." (Mūsą Pranešimai Nr. ?)

— o
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