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Kelkite y kelkite,, kelkite

V Az R t A S

Nr„ 1 715/ Sausis - vasaris Z/^oteu*-* 194-7 m.

_VASĄRI0_16 Do AKTĄS_ ĮR_ DTMDOMXSA _ ‘ ‘ .

Kaip visų Lietuvos upių ir upelių srovės subėga į vieną Nemu
ną, taip visos lietuvių tautos politinės srovės, Skirtingais ku
liai# ėjusios, susijungė .Lietuvos Taryboje ir 1918 m., vasario 
16 dieną Vilniuje deklaravo vieningos lietuvių tautos valios pa
reiškimą, paskelbiamos Lietuves Nepriklausomybės Aktą. Akte buvo 
išreikšti lietuvių tautos ir visų jos politinių srovių patys pa
grindiniai troškimais 1/ kad Lietuva būtų nepriklausoma valstybė, 
2/ kad ji atsistatytų demokratiniais pagrindais ir 3/ kad tuos 
pagrindus galutinai nustatytų demokratiniu būdu visų jos gyvento
jų išrinktas Steigiamasis Seimas- Tuo būdu atsistačiusl Lietuvos 
valstybė nuo pat savo pasiskelblmo dienos pasisakė esanti demo
kratiška ir Steigiamojo Seimo 1922 metais priimtoje valstybės 
konstitucijoje beliko tik užakcentuoti, kad Lietuvos valstybė yra 
demokratiška respublika, kurioje visi piliečiai par savo rinktus 
atstovus dalyvauja krašto valdyme, kur visų piliečių teisės yra 
lygios ir kur visi piliečiai naudojasi visomis žmogaus laisvėmis 
ir teisėmis* Atrodė, kad nuo dabar visas Demokratinės Lietuvos 
Respublikos gyvenimas, konstitucijos įstatytas į įstatymo vėžes, 
vyks legaliu keliu, kad visos politinės srovės savo idėjų ir 
tikslų' sieks legaliais konstitucijos būdais, naudodamosi žodžio 
ir spaudos, sąžinės, susirinkimų ir kitomis laisvėmis, kurios tei
kė plačiausių galimumų kiekvienai politinei srovei savo idėjas ir 
siekimus kuo plačiausiai skelbti, veikti žmonių protus ir jausmuos 
telktis kuo plačiausiai aplink vienos ar kitos politinės srovės 
idėjas, siekimus ir tikslus, bad pravestu į seimus daugiausia at
stovų tos politinės partijos, kurios krašte įsigytų didžiausią pa-/ 
lankomą, pritarimą ir pasitikėjimą.. Visoms politinėms srovėms šis 
legalusis konstitucinis kelias buvo atviras, visoms buvo lygiai 
prieinamas ir kiekviena, nors ir mažiausia politinė grupė, jei 
tik jos siekimai ir ketinimai atitiktų tautus daugumos tikruosius 
interesus, galėjo tikėtis išaugti į didžiausią ir seimuose lemian
čią politinę grupę- ■ ‘

Legalus konstitucinis kelias, kuris visoms politinėms grupėms 
patikrina vienodus galimumus pasidaryti valstybėj© pirmaujančio
mis. teikia politinėms partijoms visas konstitucines laisves, bet 
kartu ir reikalauja, kad tos laisvės nebūtų peržengtos, kad nebC-' 
tų išeita iš įstatymo ribų ir kad savo tikslų besi eidamos jos ne- • 
sigriebtų smurto ir prievartos* Tokia yra 1918 m* vasai-iė 16 d. ’ 
Nepriklausomybės Akto dvasia, tokia yra Steigiamojo Seimo. 1922 m. 
konstitucijos dvasia ir raidė.

Čia turime prisiminti, kad mūsų politinės partijos, a kartu ir 
lietuvių tėuta, kuriai tos partijos atstovavo, konstitucinėmis' 
laisvėmis naudojosi palyginti trumpą laiką - tik iki 1926 m. gruo
džio- 17 dienos. Atsirado dvi pelitinės partijos - tautininkų ir 
jiems talkininkavusių krikščionių demokratų, kurios, būdamos ma
žumoje, peržengusios -konstitucijos'suteiktas laisves, pamynusies 
įstatymus, griebėsi smurto ir prievartos, kad ginklo pagalba pa
grobtų valdžią. Šiais savo veiksmais abi minėtosios politinės
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partijos ne tik paniekino veikusią Lietuvos respublikos konstituci-^ 
ją, n# tik paniekino demokratiją, bet tuo pačiu paniekino ir 1918 m. 
vasario 1$ dienos Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, kuris Lietuvos 
valstybes pagrindus buvo paskelbęs demokratiniais. Jei viena iš per
versmą, organizavusių .‘tautininką partija po pervergto iš valdžios iš
stūmė antrąją, tai yra krikščionių demokratą partiją, tas nieko iš 
esmės nekeičia ir Valstybės Konstitucijos ir Nęprl^lau-somybės Akto 
paniekinimo dėmės nuo krikščionių demokratu ndnuplįruna. Šis'faktas 
aiškiai parodė, kad ir talkininkai ir krikščj^ys demokratai yra 
parties nedemokratiškos, %et tokios, kurios, elek^tnos valdžios, 
su jokiomis priemonėmis nesiskaito ir, atmetusios Į&mokrątinį val
džios siekimo kelia, tik tyko progos valdžią įgrobti smurtu, ir jė
ga.

Tautininkų partija ištisus 13 metą laikė lietuvių tautą diktatū
ros varžtuose, panaikinusi visas kitas Lietuvos politines partijas, 
ne tik demokratiškąsias, bet ir 1926 m, perversmo savo talkininkus - 
krikščionis demokratus. Demokratijai Lietuvoje teko išgyventi sunką 
laikotarpį, kuris baigėsi 1940 metais ne demokratijos Lietuvoje at
statymu, bet svetimąją okupacija, dar griežtesne komunistą partijos 
diktatūra ir visą lietuviškų nekomunistinių partiją ir jų narių 
smarkiausių persekiojimu. Panaši būklė tęsėsi Lietuvoje ir vokiečių 
okupacijos metais. Visos lietuvių tautus ir visą lietuvišką parti
ją, kaip demokratinią taip ir -ne-visai demokratinių, troškimai šį 
kartą ir vėl sutapo - atstatyti nepriklausomą Lietuvą. Tas troški
mas visas lietuviškas partijas ir vėl suvedė prie vieno stalo, kur 
jos Lietuvos Išlaisvinimo Komitete vadovavo rezistencijos darbui 
svetimąją okupuotoje Tėvynėje. Turint prieš akis vieningą tikslą, 
įvairių politinių gkppių, dažnai priešingų, buvo rasta vieninga vei
kimo bazė .

Lietuvos išlaisvinimo byla vis dar tebėra tame pačiame dramatiš
kame taške, lietuvių tautos ir Tėvynėje, ir tremtyje, ir užjūriuose 
esančių pagrindinis tikslas yra nepriklausoma' Lietuvos valstybė. 
Visos lietuvių politinės grupės šiandien pasisako esančios demokra
tiškomis ir norinčios būsimą Nepriklausomą Lietuvą' matyti demokra
tiška. Vadinasi, nėra nieko, kas prieštarautą visą politinių srovių 
pagrindiniam tikslui ir tuo pačiu neturėtų būti nieko, kas trukdytų 
joms būti vieningomis, savo veikloje nuoširdžiomis ir tolerantingo
mis.

Vasario 1C d. šventė turėtų būti visos lietuvių tautas vienybės 
ir visų jos politinių partijų tolerancijos švente. Politinės srj/vės 
turėtų tąją vienybę palaikyti gyvu pavyzdžiu ir sugyvendamas vienin
gai dirbti ir bendrųjų tikslų siekti. Bot ar taip, iš tikrųjų, yra?

Tenka apgailestauti, bet taip nėra. Jei grynai demokratiškos po
litinės grupės vieningom Lietuves išlaisvinimo pastangom ieško susi
tarimo kelią no tik tarp savęs, bet ir su joms priešingomis grupė
mis, jei dėl bendro tikslo atsisako vykdyti joms kaip partijoms spe
cifiškus uždavinius, kad visa tai 1& bendros veiklos išskirtų, kad 
tik nepakenktų vienybei, kad tik bendrų pastangą ne su silpnintą, jei 
visame kamė ieško susitarimo dėl bendrųjų tikslų,.atslsakydamos nuo 
savo grupių pretenzijų, tai dvi politinės grupės'- tautininkų ir 
krikščionių demokratų i susitarimo su kitomis politinėmis grupėmis 
ieško tik iš vardo, kur tik galėdamos iškiša savo specifinius gru
pės interesus, atrodo, siekia, kad kitos politinės grupės su jomis 
dirbtų išvien ne susitarimu bet pritarime principu ir visamo kame 
stengiasi dominuoti, neatsižvelgdamos į tai, kad jų dažnai ginčyti-1 
nos pretenzijos kenkia politinių grupių^ tarp savęs sugyvenimui^ ar
do vienybę pagrindinių mūsų tautos tikslą besiekiant ir tuo pačiu 
silpnina Lietuvos išlaisvinime kovą.
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Tautininkų atstovai Amerikoje, susispietę apink "Dirvą" ir "Vie

nybę? jau nuo seniai veikia separatistiniai ir, įsisteigę savo Ame
rikos lietuvių Misiją, dirba skyrium nuo Amerikos lietuvių Tarybos, 
į kurią įeina Visi Amerikos lietuvių politiniai susigrupavimai, iš
skyrus lietuvius komunistus. Amerikos Lietuvių Misija, separatisti
niai veikdama, kartais Lietuves išlaisvinimo bylai pasitarnauja, ir 
tai daugiausia reklaminiu pobūdžiu, bet dažniausia tai bylai kenkia, 
skaldydama Amerikos lietuvių vieningas pastangas, boikotuodama Lie
tuvos išlaisvinimo reikalui paskelbtąjį piniginį vajų ir t.t. Ir jei 
tautininkų srovės žmonės, esantieji Europoje, skelbia, kad jie už 
demokratiją ir už demokratiškos Lietuvos atstatytą, tai mes negali
me jiems tikėti, nes jie ne tik nepasmerkia savo Amerikos vier>miri
čių separatistinės veiklos, bet kur tik galėdami ją gina. Ar tai 
atitinka demokratinėms grupėms būtiną' susitarimą ir ar tai veda į 
būsimą demokratinį bendradarbiavimą, už kurį tautininkai mušasi į 
krūtinę? Aišku, kad ne, nes savo skelbiamus naujus principus tauti
ninkai turi ne žodžiais, bet darbais įrodyti ir ne ryt, bet jau 
šiandien. Tai yra minimumas, kurį iš jų demokratinės grupės gali 
reikalauti.
..Krikščionių demokratų srovė Amerikos lietuvių organizacijose 

bendradarbiauja su kitomis .srovėmis, užimdamos vadovaujančiose ten 
organizacijose ir ALTe ir ‘flALFe..priklausančią jiems pagal padėtį 
proporciją, maždaug vieną trečdalį narių vadovybėje. Lietuvoje, pa
gal paskutinius demokratinius rinkimus į III Seimą, jiems ten taip 
pat atiteko apie trečdalis vietų. Tai būtų tikroji jų proporcija ir 
Vadovaujančiuose Veiksniuose Vak.Europoje. Tačiau čia jie yra užė
mę vadovybėje pusę visų vietų ir su kitomis politinėmis srovėmis ne 
tiek ieškojo bendradarbiavimo, kiek laukia iš jų pritarimo savo ve
damai politikai, o nepritarus stengiasi su kitų politinių grupių 
nusistatymu visai nesiskaityti. Tai priveda prie to, kad Vadovaujan
tieji Veiksniai dar iki dabar nepajėgia išsirinkti sau prezidiumo, 
kad daugelyje svarbių klausimų negalima pasiekti vienybės, kad daug 
kas yra išsprendžiama laikinų kompromisų, bet ne vieningų nutarimų 
prasme. Tokia padėtis yra visiškai nenormali ir aiškiai kenkia ben
driesiems Lietuvos išlaisvinimo reikalams, o taip pat tremtinių kas
dieniniams reikalams ir santykiams. Krikščionių demokratų srovė, 
siekdama dominuoti Vadovaujančiuose Veiksniuose, visose kitose sri
tyse stačiai yra pasinešusi apsoliučios hegemonijos linkme. Ji yra 
paėmusi į visiškas savo rankas švietimą, paversdama mūsų tremtinių 
mokyklas ne bendrinėmis lietuvių mokyklomis, bet konfesinėmis^ kur 
sklepyjama viena pasaulėžiūra ir kur proteguojamas vien krikščio
nių demokratų jaunimo organizacijos ateitininkų veikimas, kur visų 
gimnazijų vadovai yra savo srovės žmonės, kur kitokių pasaulėžiūrų 
pedagogai į mokyklas ne į s Įleidžiami, o jei kur tokie ir patenka., tai 
juos stengiamasi kuo greičiausiai išėsti. Beveik išimtinai į savo ' 
rankas krikščionių demokratų srovė yra paėmusi beveik visą L.B.Kry
žiaus vadovybę centre ir periferijose, kiekvieną iš tų įstaigų 
išeinantį kitokios pasaulėžiūros asmenį pakeisdama savo ^mogumi, net 
neatsižvelgiant į tai, ar tas asmuo skirtam darbui tinka ar no. Per • 
BALFo įgaliotinius, kurie visoje Vak.Europoje yra beveik išimtinai 
krikščionių demokratų srovės žmonės, ši srovė laiko savo žinioje 
BALFn lėšų ir siuntų padalinimą visiems tremtiniams. Be to, šios 
srovės rankose yra dar lietuviams tremtiniams skirtos lėšos per lie
tuvių katalikų Caritas. Tuo būdu krikščionių demokratų srovės žmo
nių rankose yra visienfs lietuviams tremtiniams šelpti surinktos lė
šos iš visų pasaulėžiūrų lietuvių ir šioji srovė tas lėšas gali 
skirstyti pagal savo nuožiūrąs vienminčiams - vienu saiku, kitokio 
nusistatymo lietuviams - kitu saiku, kaip tai daroma su studentų 
stipendijomis. Atsirandant naujoms veikimo sritims krikščionių
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demokratų srovė steigiasi ’tuoj visais būdais uždėti joms savo monopo
lius . Taip apsaugos vyrų orgązfciit^h^a&s ttį>j buvo paiMafi į savas ran
kas ir prieita net prie to, kad atsiradus didesnlai įvažiavimo kvo.t'ai 
į Ameiiką, jau galvojama., kaip ten pirmoje eilėje nugabenti didesnį 
skaičių savo partijos šalininkų, . . ' -

Dominavimo siekimas Vadavau jaučiuose Veiksniuose, visų pozicijų 
paveržimas visose’tremtinių gyvenimo ir veikimo srityse, paverčiant ... 
jas savo partijos monopoliais; nesiskaitymas su kitų pasaulėžiūrų 
ir politinių nusistatymų žmonėmis, daugelyje atveju, kai tie žmonės ; 
skiriami užimti at. sakingo sniu s postus, Juos smeigiant ir niekinant 
žodžiu ir raštais, noras viską vykdyti ne sutarimo su kitomis srovė
mis keliu, bet tik paprasto pritarimo, tik tam, kad vieniems už pada
rytąsias klaidas nereikėtų nešti atsakomybės- visa tai-taip toli nuo 
demokratijos ir visa tai-kvepia tokiais metoclais, kurie labai artimi 
partijų režimams, kuriuos mes jau seniai demokratiniais nebevadiname, 
bet tik jų tikraisiais vardais,.

Ir jei Vasario 16 dienos, lietuvių vienybės, ne dirbtines ir veid
mainiškos, bet tikros ir nuoširdžios, lietuvių solidarumo, Tie primes
to ir priverstino-, bet laisvo ir tolerantingo^ šventės proga visos •- 
šios mintys lenda ,į galvą, tai ne todėl, kad čia norima suvesti su bot 
kuo senas sąskaitas, ne todėl, -kad siekiama kitus bejuodinant save, iš
baltinti, bet todėl, kad Vasario 16 dienos proga norisi išsiaiškinti • . 
kelią, kurį esame nuė^ę, kuriuo einame ir kuriuo turėsime eiti. Ir 
jei tas kelias mums ne visai atrodo plačiuoju lietuvių tautos-vieške
liu, kuriuo nes tariamės einą į Lietuves išlaisvinimą, tai kviečiame 
visus apsidairyti tikrojo kelio, kuris yra įrašytas Lietuvos Nepri
klausomybės Akte ir kuris mums tebegalioja ir šiandien:- " a t s t a -• 
t y t i nepriklausomą demokratiniais 
pamatais s u't v a r k y t ą’ Lietuvos valsty
be? Todėl ir Šaukiamės visų į demokratinius pagrindus-

_ĮTATm^JlbĮAĮ,_KIIRIRj KENKIA^ ' ’ •< ’
Rašyti apie šį reikalą, Iš viso, nereikėtų. Reikalas yra toks 

svarbus ir toks esminis, kad jis turėjo būti išsiaiškintas uždaruose 
kompetentingų Vadovaujančių Veiksnių posėdžiuose. Reikalas liečia pa-, 
čius Vadovaujančius Veiksnius, taigi mūsų tremties ir kovos už Lietu
vos išlaisvinimą sąlygose jis negali būti viešai diskutuojamas, nes 
jau pats tam .reikalui viešumos sudarymas yra nusikaltimas ir paslap- ' ' 
šių išdavimas priešams.

Deja, šis nusikaltimas jau yra įvykdytas ir įvykdė jį: pirmas - 
.krikščionių demokratų srovės organas "Maž.Židinys" g po jo tautinin- 
kų organas "Mūsų Pranešimai" ir tautininkų organas Amerikoje "Vieny
bė? Tuo būdu išvardintų politinių grupių asmens ne tik" nusikalta ne
išlaikydami diskreditiskumo, bet taip pat sulaužė nutarimą, kurį pra
eitų metų rudenį kartu su kitomis politinėmis grupėmis buvo padarę, 
šio reikale viešumon nekelti. • " .

Jau pereitais metais mus iš krašto pasiekė žinia, kad ten yrą susi
daręs vyr.krašto politinis organas VLAKas, kuris užsieniuose tautos 
ir krašto reikalams atstovauti ir jus tvarkyti yra paskyręs delega- 
tūrą. Kol viskas bus patikrinta, buvo susitarta nevesti akcijos nei 
prieš VLAKą, nei prieš VLIKą. Tačiau krikščionių demokratų srovės žmo-- 
nės susitarimą bematant sulaužė ir nepasitikrinę, o taip pat nepa—. 
laukę tikresnių įrodymų per savo organa "Mažasis Židinys" Nr.10 
/1946.X/j straipsnyje "Egoistinės kombinacijos^ puolė VLAKą ir pa
reiškė: "Neturim jokių rimtų duomenų, kad VLAKc- deklaracija nėra ki- . 
lusi čia tremtyje... Naujos jėgos... turi aiškių totalistinių siekimų
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ir metodų. Musų kelias -• atsargumas supašaline-avantiur1stIne ini
ciatyva" ir t.t.

Taigi, turėdami nepatenkamus įrodymus,, kad VLAKns- tikrai yra su
darytas ir neturėdami jokiu įrodymų,, kad"’jis nėra sudarytas, .krik
ščionių demokratų organas puolė VLAKą, o taip pat ir tuos asmenis, 
kurie atvežė pirmąsias žinias apie VLdKą ir kurie žadėjo svaresnius 
įrodymus pristatyti. Jei krašte vyriausioji politinė vadovybė sudar- 
ryta yra /o tam turime rimtų duomenų/, tai krikščioniu demokratų 
srovės žmonės tą, iš kovų, aukų ir kraujo kilusią krašto vadovybę 
ir jos įgaliotinius, gyvybė*kaina atvežusius įgaliojimus ir žinias, 
stačiai apspaudė* Jei vėliau per pasimatymą su atvykusiu įgalioti
niu vienas krikščionių demokratų šulas parodė jam savo jausmus, tai 
visai nenuplauna dėmių, wMažojo Židinio" padarytų..

Tautininkų "Musų Pranešimai” Nr.ll /19469XIO15/ taip svarbia rei
kalu lengva širdimi drėbė? "Relių nenuoramų1 /suprask VLAKo įgalio
tinių! Rėdo/ iniciatyva visa tai pradedama kelti į pigią rinką ir 
norima sudrumstame vandenyje pameškerioti? Nejau viskas, kas darosi 
krašte, visos ten vedamos kovos ir visos dėl jų pakeliamos aukos, 
tautininkams tėra tik meškeriojimas drumstame vandenyje?

Ką turėjs jausti krašte vyriausioji krašto politinė vadovybė, kai 
jai pateks į rankas šie du krikščioniu, demokratėms ir tautininkams 
atstovaują organai, apie tai net pagalvoti Laisvu Ir kaip jiems drįs 
pažvelgti į akis šių rašinių autoriai ir jų inspiratoriai? Pagaliau, 
kam visa tai buvo reikalinga skelbti? Ar tam,kad. apginti VLIKo garbę 
ir interesus? Bet juk VLIKo interesai turi būti tie patys ką ir visų 
lietuvių, kaip tremtyje, taip ir krašte likusių, o tie Interesai rei
kalauja, kad jeigu krašte tikrai yra susidariusi vyriausioji politi
nė vadovybė, reikia ją pripažinti, reikia ją visu nuoširdumu sveikin-. 
ti ir savo veikloje su ja susiderinti. Reikia daryti viską, kad vie
nybė tarp krašte likusiųjų ir tremtyje ir emigracijoje esančių lie
tuvių Lietuvos išlaisvinimo siekiant, būtų išlaikyta. Todėl krikščio
nių demokratų organų negražus visokių insinuacijų kėlimas yra visiš
kai ne vietoje ir griežtai smerktinas. Tai reiškia, kad į ugnį yia 
pilamas ne vanduo, bet benzinas. Mes nesame prieš VLIKą, kuris vokie
čių okupacijos laikais Lietuvoje rezistencijoje nudirbo didelius
darbus, kuris šiandien tremtyje tęsia krašto išlaisvinimo kovą vi
sais galimais diplomatiniais būdais, bet mes taip pat džiaugiamės, 
kad krašte susidarė vyriausioji politinė vadovybė, kuri savo krauju 
moka už kraštu išlaisvinimą, mes reiškiame jai didžiausią pagarbą ir 
tenorime vieno, kad VLIKo ir VLAKo buvimas lietuvių tautos kovą už 
laisvę nesilpnintų, bet stiprintų. Kaip tatai įvyks, ne laikraščių 
polemikos reikalas, bet išmintingų Vadovaujančių Veiksnių politiškų 
sprendimų.

Čia tenka dar pacituoti socialdemokratų srovės organo "Ateities 
Keliu” Nr.6 /1946-47.XI.XII/ straipsnio "Daugiau atsargumo” ištrau
ką: "Sakoma,kad mūsų kraštas turįs savo politinę vadovybę jau namię. 
Ji išaugusi ir susiformavusi pačių kruvinų imtinįų eigoje ir jų pamo
ja. Ar yra reikalu minėti, kad teks faktas mus tegali širdingai 
džiuginti... Bet mūsų tarpe'yra ir Tamošių.^ Tamošius su ypatingai 
švaria akim darosi jau destruktyvus__visuomenėj ^elementas. Turime 
aiškiai pasakyti, kad kalbėdami’"apie perdėtą Tamo'sių," šiuo kartu tu
rime galvoje "Maž.Židinio" 10-am jo numeryje tilpusiu straipsniu 
"Egoistinės kombinacijos" autorių”.,

Aišku, kad mes ne vieni taip manome. Tik.vietoje kaltinti vienus 
straipsnių autorius, mes matome už jų pečių politines grupes,.kuriems 
tie- autoriai atstovauja ir kurie vieni tokiais svambiais pagrindiniais klausimais pasisakyti negali.
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. KAS YRA DEMOKRATIJA
Dialogas , įvykęs tarp keturių D,Britanijos narių; koi
servatoriaus - CJEToįJAs, kiwifflxisto - P.Piratin'o, liberalo - 
E.Roberts*)G ir darhlečio - Ši diskusija bin
perduota per Londono BBC. Perspausdiname ją kiek sutrumpinę ”V; 
pe" kad skaitytojai, kurie nuolat tremtinių spaudoje sutinka v. 

, kitokius demokratijos apibudinimus, galėtų aiškiau ir konkrečls 
demokratijos sąvoką sau išsiaiškinti. .. .„ ■- •
HOLLIS: Demokratija reiškia demoso, tai yra liaudies valdymą. 

Kraštas yra demokratiškas;, jei vyriausybės politika atitinka liau
dies valią ir jei krašte yra konstitucinės įstaigos, kurių pagelti 
liaudis gali pakeisti krašto vyriausybę„Mes jau išaugome iš būvio 
kada liaudies bendruomenės buvo tokios mažos, jog galėdavo suslri 
,kti po vienu medžiu, kad pareikštų savo valią.Modernioji demokrat 
ja yra reikalinga bet kurio liaudies atstovavimo būdo„Tautos atst 
vai turi būti Išrinkti laisvuose rinkimuose. Kiekvienas turi teis 
būti Išstatytas kandidatu ir paduoti savo balsą. Tuo būdu vyriaus 
bė atitinka išrinktųjų atstovų valiai. Kitais žodžiais tariant: t 
tuomet galima laisva visuomenė, kai rinkimams išstatomi rivalizuo 
janti kandidatai ir, nesigriebiant prievartos, balsavimo būdu ir 
konstituciniu keliu vyriausybė gali būti pastatyta ar nušalinta.V 
rlausybė turi prisiderinti prie išrinktų parlsmonten atstovų daug 
mos valios.

PIRATIN-AS: Tai yra gxyaai formalus demokratijos apibūdinimas. 
Kaip komunistas aš manau, jog pirmiausia reikia savęs paklausti, 
kame glūdi tikroji valdžia., Demokratija nėra paprastas balsavimo 
kortelių atidavimas. • .

ROBERTS: Kaip liberalas s.š esu vienos nuomonės su konsėrvatori 
Hollis tame, kad aukščiausioji galia valstybėje turi priklausyti 
laisvai išrinktam parlamentui. Bet vien to nepakanka: demokratija 
turi būti žodžio ir spaudos laisvių puoselėtoja ir globėja, tauta 
laisvai turi prieiti prie visų jai rupimų reiškinių ir idėjų, kie 
vienas paskiras pilietis gali laisvai reikšti savo nuomonę. Ir no 
vien rinkimai turi būti slapti ir laisvi, kiekvienas pilietis tūr 
teisę agituoti, kad kiti balsuotų už jo politinį nusistatymą. 0 t 
reiškia nusistatymų ir spaudos laisvę. Policinėje valstybėje?kuri 
je turįs valdžią gali kitus .’’areštuoti be jokio teisinio pagrindo 
ir kurioje piliečio teisės ir įstatymai nėra dabojami, a^ba-kur 
tautai trukdoma skaityti, klausyti ir skelbti, kas jai tinka,Jais 
rinkimai nebetenka reikšmės. Kaip liberalas aš turiu dar pridėti,, 
jog kiekvieno piliečio balsas rinkimuose turi turėt j. vienodą svo
rį. Nėra jokios prasmės kalbėti apie rinktinuose išrinktą 'parlarm.11 
tą, jei rinkimų nuostatai nesuteikia garantijos, kad kiekvienos p 
tijos išrinktų atstovų skaičius atitinka tis pat partijos rinkikų 
skaičiui. Todėl proporcija yra svarbus dalykas.

WALKER’IS: Proporcinių trinkimų teisės klausimu, kaip darbo 
partijos atstovas, aš esu visai kitos nuomonės negu Roberts. Pro
porciniai rinkimai veda prie silpnų valdžių ir prie to, kad parti 
susigrupavimai parlamente dažnai keičiasi. Tuo būtu jokia partija 
negali faktinai apimti tautos valios. Demokratija turi būti stipr 
Roberts kaip liberalas visą svorį priskiria individui, aš gi prie 
šingai manau, jog masinėje visuomenėje nepakanka, kad individas 
būtų laisvas vien tik savo paties atžvilgiu, nes jis tėra vertin
gas tik priklausydamas organizacijoms kaip profesinės sąjungos, 
partijos ir panašūs, susibūrimai. Kaip socialistas aš pritariu
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. reikšmei, kurią Roberts teikia pilietinėms laisvėtos, tačiau turiu 
dar pridėti, Jog'organizuotosios partijos ir profesinės sąjungos, 
per kurias individas tikrai pasidaro veiklūs* taip" pat turi būti 
laisvos. Be prievartos susiorganizavusių partijų laisvė-'yra demo-\ 
kratijos .apimties svarbiausioji dalis.,; Valstybėje/ kurioje orga-- 
nisacijos yra pajungtos totalitariniams apribojimams, nėra jokios 
demokratijos <■ Todėl prie to,ką čia-buvo pasakę'konservai oria)! ir —. 
liberalai, aš norėčiau dar pri jungti mažumų teisę, t .y .'mažumos tei
sę išaugti į didžiumą,, Aš' nežinau, kiek toli tara' galėtų' pritarti 
komunistas. " ' . . '

■ HIRATIN’AS: Visa tai skamba gerai ir gražiai/ bet aš neimu de-“ 
mokratijos kaip paprastos tam tikrų politinių teisių ir’kenstitu-' 
elnių nuostatų sumos. Reikia matytf, kas; iš tiktųjų/ūž viso to * 
sj^piasi. Už kai kurių taip vadinamos demokratijos formų slepiasi 
diktatūra. Taip, pavyzdžiui, britų darbininkų judėjime yra senas 
posakis: britų darbininkas turi teisę badauti,, -Kapitalistinė d'eho- 
.kratija net labai gali būti fasadu reakcijai. Kodėl žmonėms nėra-’’ 
prieinamos visos informacijos, už ką jie balšuoja/ Kad milijonai' ’

, darbininkų Britanijoje pasisako už konservatorius-, tai sukelia- ■'• "" 
daug galvosūkio, aš esu tvirtai įsitikinęs, kad tuo-yrakaltas są
myšis, kuris yra sukeliamas kapitalistinės' spaudoj klaidinančių •’ 
iddjU. -■

. WALKER’IS: Bet gi jus komunistai nesiruošiate 'atimti darbinin
kams teisę rinkti konservatorius, pakišdami jiem tik vieną kandi
datų sąrasą? c

PIRATIN’AS: Žinoma ne.Bet aš neužįėlsčiau tokios nevaržomos^ 
spaudos galios asmenims, kurie turį' tikslo klaidinti žmones-. Kaip., 
pagaliau, reikia suprasti spaudos laisvę,- 'apie' fcuatCą kalbė jė’libe-- 
ralas Roberts? Ar kad suteikiama teisė išleisti--laikraštį tanųku-1 
ris turi du ar tris milijonus švarų kapitalą. Kol'kapitalistiniai 
spaudos magnatai turi tokias galios pozicijas, negali būti jokios 
tikros spaudos laisvės. '

. HOLLIS: - Jūs, turbūt, atstovaujate nuomonei, kad spauda' kliūdo ■' 
žmonėms pažinti savo tikruosius interesus. Bet -paskutiniai rinki- 

,mai Anglijoje jūsų argumentus, sugriauna. Nors- ■spauda buvo nusista
čiusi prieš darbo partiją, bet ji nebuvo' pakankama,!'-pabėgi-sulaiky
ti žmones, kad nebalsuotų už darbo partiją, arspaudui -tai patiko 
ar ne'. . ... ■ '■:- . _

ROBERTS: Ir nėra nieko, kas tokiai masiniai organizacijai kaip 
profesinės sąjungos, kurios valdo milžiniškas lėšas, galėtų'sutruk
dyti leisti savo nuosavą laikraštį. Nereikia taip pat pamiršti, kad 
anie kapitalistiniai laikraščiai yra labai skirtingi ir.kad jie iš
kelia visas galimas problemas. Taip pat negalima neteikti reikšmės 
ttxdelei lokalinių laikraščių įtakai, o juk jie priklauso mažoms • 
bendrovėms ir pavieniams asmenims. . i •< '

WALKER’IS: Neatitinka tiesą,kad tik kapitalistai gali’ steigti 
laikraščius.Jfenufaktūrininkų sąjunga turi šiandien didelius ištek
lius ir leidžia savaitiųį laikraštį. Tą patį galima pasakyti -apie 
profesines sąjungas..

PIRATIN’AS: Betv darbininkų partijos dienraštis -yra valdomas ’ 
įtakingo kapitalistinio leidėjų koncerno. ,

WALKER’IS: Pagaliau,jei kapitalistams, profesinėms sąjungoms ir 
kitiems nebus leidžiama įeisti laikraščių, kas tuomet? • 1 ‘ •

HOLLIS: Tuomet nepasiliks nieko kito, kaip visas informacijas " 
imti iš vieno šaltinio, būtent iš valstybės. Ir kaip konservato-'' • 
rius, aš negaliu įžiūrėti, kokiu būdu prie panašias- sistemos -galėtų 
"būti spaudos laisvė. Jeigu pripažįstama, kad demokratijoje infer-
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macijos perdavimas turi būti visai laisvas, kaip galite jūs,Pirati
ne, Rusiją vadinti demokratiška, jei Bovinas siūle 5G metų sąjungą, 
o rusų tauta bendrai apie tai nieko nesužino? Kažkas Ten kenkia de
mokratinėms jėgoms, tiesa? '
PIRATIN’AS: Aš tik žinau, kad čionykštėje kapitalistinėje spaudoje 
buvo pranešta, kad šioji žinia Rusijoje nebuvo paskelbta, bet.,,, 
WALKERSIS: Tam yra visa eilė įrodymų* Be to, mes čia klausomės 
Maskvos radijo ir, pagal mūsų klausančių įstaigų pranešimą, toji 
žinia per radijo taip pat nebuvo paskelbta*

ROBERTS: Žinoma, nežymiai mažumai, neturinčiai pakankamai kapi
talo, nėra lengva įsiterpti į spaudą* Bet valstybinė spaudos kon
trolė nėra tikrasis sprendimas. Kai spauda priklauso valstybei, o 
tai reiškia bet kurios prieš valdžią kritikus priespaudą, nebelie
ka jokios demokratijos. Kritikai gi reikia leisti pasireikšti; 
kiekvienai demokratijai tai būtina,

PIRATIN’AS: Mano supratimu kapitalistinėje bendruomenėje negali . 
būti jokios demokratijos. Negalima sustoti tik ties bendruomeninio 
vaizdo politine puse. Kokia čia gali būti demokratija, kuri pasi
tenkina atsitiktinų balsavimo kortelių susikryžiavimu? Ką turi dar
bininkas iš to, jei kartą į kelis metus jis ateina ir savo balsą 
atiduoda vienam iš dviejų ar trijų kandidatų, tuo tarpu kai kasdien, 
aštuonias valandas turi dirbti tai, kas jam įsakoma? Kokia nauda 
jam iš balsavimo teisės, jei ji nepadeda jam nubalsuoti už savo gy
venimo geresnį standartą?

WAIiKER’IS: Bet balsavimu darbininkai padaro pradžią savo reikalų 
gynimui ir būtent per darbiečių partiją.

PIRATINES: Taip. Bet kur dingsta demokratija fabrike ir dalykuo
se, kurių darbininkas yra reikalingas. Demokratija darbininkams 
bendrai nieko nereiškia, iki jo darbo sąlygos ir teisė į darbą pri
klauso nuo finansinės prievartos ir didžiųjų kapitalistų. Privatinė 
nuosavybė paverčia demokratiją farsu. _ . >

HOLLIS: Turiu pasakyti, kad komunizmas reiškia nepaprastą nuosa
vybės koncentraciją, dar blogesnę negu didysis kapitalizmas, būtent 
koncentraciją valstybės rankose.Kaip konservatorius aš esu už kaip' 
galima platesnį privačios nuosavybės paskirstymą. Tai mano manymu 
yra būtiniausia sąlyga demokratijai išlaikyti. Jūs tur būt atsime
nate Hilaire Belloc žodžius: "Reikia atstatyti instituciją arba pri
vačios nuosavybės arba vergijos!! Aš manau, jog tai tiesa. Geriausias 
demokratijos laidas yra galimai platesnis gamybos priemonių padali
nimas tarp daugelio privačių savininkų, negu jų sukaupimas valsty
bės arba didelių monopolių rankose. ■ ■ *

WALKER’IS: As geriau pritariu Piratinui negu jums, Holll. Mes ne
galime grįžti prie smulkių ūkininkų arba amatininkų ūkio, prie ku
rio kiekvienas turi savo karvę arba savo varstotą, nors jūs konser
vatoriai ir labai to norėtumėte. Pagal darbo partijos nusistatymą 
moderninė demokratija tik tuomet demokratiška, jei joje valstybė yra 
ypač aktinga ir į žmonių gyvenimą įsikiša tiek plačiai, kad apsaugo
ja juos nuo tam tikrų baimių.Mes esame reikalingi pozityviai sudary
tos valstybės, kad pašalintume nedarbo baimę, baimę patekti į sun
kias medžiagines sąlygas ligos atveju ir baimę būti darbdavio pa-' 
liuosuotam. Jei žmonės neturi tikrumo ir pakenčiamo medžiaginio mi
nimumo, tai rodo, jeg demokratijai trūksta psichologinių išvadų,kad 
ji jomis nesidomi. Tik, kai valstybė veikia pozityviai ir stipriai, 
dabartinio parlamento būdais, kurie laisvę ne tik apriboja, bet per 
darbą, švietimą, medžiaginį ir socialinį aprūpinimą taip pat laisvę 
ir praplečia, tik tokiu būdu liaudis įgyja ir laisvę demokratijoje 
dalyvauti bendrai.
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: , HQLLIS: Mums konservatoriams aišku,kad val^rtry^^'^Xta . reiškė L
valstybės vyrų galią, ov valstybės vyras kaip ir kiekvienas mirtiu- 
gasis nėra laisvas nuo paveldėtų nuodėmių.- • <

ROBERTS: Mos liberalai, kurie nesilaiknne doktrinini*' socialismn, 
ąkba komunizmo pagrindų, esame nucmnnės, kai negali būti jokios de- 
'nokratijos, jei šalia vienas kito yra labai turtingi ir labai, 'aetnx- 
tingi luomai. Iš kitos pusės demokratija negali būti sukurta tuo bū- ; 
du, kad žmonėms užtikrinamas saugumas. Demokratija yra karais 'dva
singo, kas iškyla iš žmonių siekimo sudaryti savo nu<.gyv^nžino 
būdą.; ' " .-,-r -r.' ■

PIRATIN’AS: Bet demokratijos probldmo's yra teikias, pat,- kaip kas
dieninės duonos, kurios tūri būti išspręstos pirmoje.eilėje, 

, WALKER’IS: Ir todėl yra reikalinga aktinga valstybė..Tąibūtin*. 
sudaryti sąlygas demokratijai bendrail Bet mintį, kad idmckratljos 
esmė yra vien tik socialiniame liaudies aprūpinime, pašalddirie eko
nominių negerovių ir 1.1., aš atmetu. Demokratijai priklaus© įvai
rūs būdingi bruožai, kurie lygiai turi būti vertinami, Partijų sis
tema, žodžio laisvė, mažumos teisė išsiplėsti į didžiumą, visa tai 
taip pat svarbu, kaip ir visa kita. Ar jūs tam pritariate s Pirą tirt’ai? 

‘ PIRATIN’AS; Aš žinauikad daugeliui anglų dviejų,partijų sistema 
atrodo kaip idiliška demokratiškos tvarkos forma. Žmonės dažnai tl- 
ki, “kad mūsiškė demokratijos forma yra vienintelė. Be to, per tuos 
du šimtmečius, kada Wigai /liberalai/ kovojo su Tories /konservato
riai#/, nė viena iš tų dviejų partijų niekad nemanė remtis visu me- 
aėsninės santvarkos pagrindais. Jos abi gynė privačią nuosavybę ir 
abi tarnavo mažos visuomenės grupės interesams.

HOLLIS: Bet juk tai buvo demokratiška gixrti privačią Nuosavybę, 
jei už tai buvo didžioji tautos dalis. . . *

WALKER’IS: Aš noriu atsakyti Piratin’ui, kad nepaprastai staigus 
darblečių partijos iškilimas pakeitė visą padėtį* Mes dabar nesulai
komai organizuojame viešumą, kad radikaliai pakeistume*: visuomeni- 

■ r,ius pagrindus. Bet aš niekad nepaneigsiu teisės tiį pūsų-piliečių, 
kurie su mumis nesutinka, savo nuomones reikšti ir skelbti*

PIRATIN’AS: Pagaliau, ko ■ gi,-norima su tautos įr par tijų balsavi
mais pasiekti? Partijų tikslas yra rūpintis tuo,kad 'tautos valia ?* 
būtų įvykdyta, Jei parlamente vienu balsu arba beveik vienu balsu 
yrą nubalsuojama, kaip kuris nors reikalas turi būti sutvarkytas, ar 
bereikalingos dar tuomet iš viso kelios partijos? Mes komunistai 
manome, kad partijos tėra klasių atvaizdai. Natūralu, mos pripažįs
tame tik dvi svarbiausias klases - kapitalistų ir darbininkų.. Be jų 

■ yra dar platūs viduriniojo luomo sluogsniai, kurie vis ląbiau ir la
biau įsijungia į tas dvi paminėtąsias klases. Šokia padėtis atsispin
di šiandien Anglijos Žemuosiuose Rūmuose; Jei dabar, laikui bėgant, 
kapitalistų klasė bus pašalinta...

HOLLIS: Ją sušaudant? ■'
PIRATIN’AS: Ne sušaudant,bet pašalinant jos kapitalo galią,, pa

našiai kaip dabar tai pergyvena anglies kasyklų savininkai, tuomet 
•nebeliks "jokios kapitalistų klasės.Ir tuomet nebereikalinga jokia 
partija jos interesams atstovauti. Kai visi bus sulyginti, nuomonių 
skirtumai gali būti suderinti ir vienoje vienintelėje par t i joje., 

WALKER’IS: Kaip pulku, kaip paprasta! Priešinga bet- kokiam isto
riniam, patyrimui ir priešinga žmogiškai prigimčiai tikėti, ’ j cg pa
naikinus vieną klasę nebeliks jokių svarbių konfliktų! ;

HOLLIŠ: Bet aš mielai norėčiau žinoti,Piratin’ai, kas anot jūsų 
yra demokratiška ir legitimu tame pereiname laikotarpyje, kuomet te
bėra iar-kelios klasės? Iki tos vietos, iki kurios, jūs esate su. :nx- 
mis vienodos nuomonės, mano supratimu, tarp jūsų ir Lenine, išeities
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taškų yra apčiuopiamas skirtumas. Leninas nesiteikė tikėti į demokra
tiją. Jis galvojo apie proletariato diktatūrą, į vieno mažo darbinin
kų klasės branduolio, partijos turinčios stipriausią klasinį susi
pratimą. Jis skelbė visiškai aiškiai, kad politika neprivalo remtis 
atsilikusių masių proto lygiu, ir - kartoju pačio Lenino žodžius - 
komunistų partija, kaip toliausiai priekin pažengusioji proletariato 
dalis, yra įpareigota pereinamame laikotarpyje primesti kitiems savo 
valdžią. Lenino pažiūra svarbiausia tame pasireiškė, kad jis, panie
kindamas bet kokią demokratiją, pereinamame laikotarpyje suko į ko
munizmą. Ir jo ateities paveikslas, kuriame valstybė turėtų pati sa
ve panaikinti, yra daugiau panašus į anarchiją, kurioje bendrai nė
ra jokios valdžios, negu į demokratiją, kurioje valdo liaudis,

PIRATIN’AS: Aš džiaugiuosi, Holli, kad jūs domitės Leninu, bet jū
sų atpasakojimas netikslus. Leninas tvirtino, kad vėlyvajame kapita
lizmo laikotarpyje darbininkų klasė yra toliausiai valstybėje pažen
gusi grupė; todėl tik darbininkų klasė gali tikrai vadovauti tautos 
interesams krašte. Kadangi komunistų partija remiasi darbininkų klase, 
tai ji sutampa su tautos interesais kaip viena vienume. Pirmuoju ru
sų revoliucijos laikotarpiu^ 1917 - 18 m., ši teorija veikė ir ja pas! 
rėmus buvo paimta valdžia. Si valdžia nebuvo, reikalinga gauti daugu
mos balsų; tai buvo, pagaliau, darbininkų klasė, kuri geriausia ži
nojo, ko reikalingas yra kraštas ir tuo pasirėmusi, ji paėmė valdžią 
ir ją išlaikė• . *

HOLLIS: Bet gi jūs tai nepavadinsite demokratija, jei komunistai 
mano, jog jie geriausia žino, kas tautai yra gera. Tai nėra daugumos 
nutarimas.

PIRATIN’AS: AŠ nevadinu tai demokratija parlamento rinkimų it bal
savimo prasme. Bet aš vadinu tai demokratija prasme "darbas tautos 
interesų dėliai".

ROBERTS: Taip tvirtina kiekviena diktatūra.
HOLLIS: Tuo būdu jūs su manim sutinkat, jog tai nėra demokratija 

mūsiške prasme?
PIRATIN’AS: Jūs gi visi žinote, kad'Sovietų Sąjungoje 1936 m. 

buvo įvesta nauja konstitucija, pagal kurią kiekvienas gali rinkti 
visiškai laisvai.

WALKER’ISr Bet kaip iš socialdemokratiško taško žiūrint tie rin
kimai gali būti tikri, jei nėra jokių kitokių politinių partijų? Kur 
pasilieka mažumos šansai kada nors virsti didžiuma? Jokioje Rusijos 
dalyje neišstatomi kandidatai, kurie tarp savęs konkuruotų. Kokią 
vertę turi rinkimų teisė, jei tėra išstatomas vienas kandidatų są
rašas?

PIRATIN’AS: Bet juk mes visi žinome, kad rinkimų procedūra Sovie
tų Sąjungoje nuo mūsiškės skiriasi. Ten ištisais mėnesiais vyksta 
laisvos diskusijos ir kandidatų laisvas pasirinkimas ir atrinkimas.

WALKER’IS: Taip, bet ar galima tą iš anksto vykstantį kandidatų atrinkimą pavadinti demokratiniu, jei nėra jokių kitų politinių par
tijų?

PIRATIN’AS: Kandidatus gali pastatyti ne viena komunistę partija, 
tai gali padaryti ir kitos organizacijos. Geroka išrinktųjų atstovų 
dalis yra išstatoma ne komunistų partijos.

ROBERTS: Bet grįžkime prie to, kas buvo pasakyta apie partijas 
ir klases. Aš atmetu mintį, jog partijos atitinka pavienes ekonomi
nes klases. Į partiją įsijungiama ne tuo tikslu, kad patenkinti in
teresus klasės, prie kurios pats save priskaitai. Reikia visuomet 
prieš akis turėti, kas geriausia tinka visuomenei. Iškeliant klasi
nius jausmus į pirmą vietą demokratija negali egzistuoti. Todėl aš
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noriu iškelti dar platesnį -demokratlj-os apikitdiniimį? įvairius visuo
meninės klasės turi galimai daugiw tarp savęs susimaišyti, nes tik . . 
visai priešingos padėties žmonėms s«4ėjus į d* angy e tę. į- į dvasinį są~ 
lytį., jie supras kitos klasės intei-esusc Kitaip jie Valius, pozicijas? 
•kurių laikėsi Piratines, Ir galvos savo klasės ląVėkcmis, vietoje 
galvoje sąvokomis visriomeucaėipi's kaip bendrosiomis.,

■ PKATIIFASe Jei yrą netūx<&ogų -ir* tortingų žmonių tikrus visue- 
meniškas susimaišymas negalimas, ~ ,. .

WALKER51S? kas pasakyta apie klasių sūsiii&lžyną as visiška.', pri
tariu Robert su i ir norėčiau manyti, kad tas suė ii Įėjima s šiandien jau , 
yra gerokai pažengęs, Bent aš tikrai tikiu? kad dėl daibiečlų veda
mos politikos? auklėjimo ir kitko susimaišymas pasmorkės*

PiHATiN^AŠf Noriu grįžti prie to* ką buvau pasakęs, Netikiu? kad 
dviejų ar trijų partijų'sistema neišvengiamai yra tobuliausia ir vie
nintelė demokratijos ‘forma;, Demokratinės sistemos esmė yrą>tame? ar 
Vykdoma tautos valiuc Dviejų partijų sistemoje-nedaug kas padaroma,.. 
Toje'sistemoje, jei norima‘padaryti ką .nors konstruktyvaus,. visuomet 
tenka sudaryti koalicinę vyriausybę,- • *'

ROBERTSi Jei Piratinis pasisako už koaliciją Visais tais atvejais, 
kuriais reikia- veikti, tai tenka pasakyti r kad. koalicija labai leng
vai gali būti apvaldyta vienos partijos, Koalicijos dažnai tėra fa- • 
salai, kurie vaizduoja demokratišką ir liaudišką politiką? tikrumoje 
tokia neb&damic Neretai koalicinė vyriausybė reiškią, kad kabinete.. 
Už uždarų durų arba per miriisterių intrigas iškišamos įvairios poli
tinės alternaty/cs, vietoje kai jos būtų diskutuojamos parlamento 
plenume. Jei koalicinė politika patiekiama viešumai,. labai sunkti 
prieš ją pravesti kritiką^ mažosios grupės, kurios tai išdrįsta da
ryti, yra apšaukiamos trockis tinėmis arba kitais, ^meiliais5'' pavadi*- 
nimaiSo Kiekvienu atveju įvairios alternatyvos viešumai nėra aiškiai 
skelbiamos* ■ .

WALK£R?ISz Aš pritariu Robert su i. Turiu pasakyti, k.?.6. užsitęsia 
ilgai trunkąp sutarimas, paš .mane visuomet atsiranda įtarimas^'kad 
demkratlja nebeveikia ii- kad., taip vadinamas parlamentas' virsta -in
stitucija, kurioje vyriausybės darbai -tik skelbiami, bet ne tusti:-' 
tucija? kuri savo' rankose turi tikrąją valdžią. Tikroji valdžia tuo . 
tarpu pasilieka užkulisiuose, ■ 4 ' .

PIRATIN’AS" Leiskite,pagaliau,kalbėti, mūsų pačių patyrimuii^š' 
stebėjau parlementą ištisus septynius mėnesius ir manauykad opozici
ja dažnai tėra kitas.pavadinimas obstrukcijai* Yra labai sunku bet • 
ką pravesti, kai opozicija taip.uoliai naudoja sąmoningą obstrukėi- 
ją« - • ■ "

WALKEtVISr Opozicijos sistemą aš laikau absoliučiai svarbis.,Aš 
norėčiau, kad ji būtų veiklesnė. Mano manymu, tokiai didelei pari.1- . 
jai kaip mūsiškė, net labai T.ūtina, kad jai būtų oponuojama rimtai1 
ir pagrindinai. Iš priešintum-:, žinoma, gali atsirasti obstrukcija. 
Bet įjeigu ji tikrai butų, inas --u ja susidorotume * .Komisijoms, svak-*-- 
stančioms projektus, galime nustatyti tam tikrą laiko api-ibojimą, 
ir parlamentas gali priimti nutartimis? kurie obstrukciją padarytų 
nebeįmanoma, . ' , '

ROBERTSž Bet ką nutarti tik tuomet yra teisinga; jei ir priešių-, 
gos pusės nuomonė yra pagrindinai ištirta ir paskelbta. Demokratijai-. 
būtina,kad joje pasireikštų kompromiso su mažuma dvasiau Reikia-vi
suomet pasakyt lt' tai puikūs pasiūlymas, mes nerime jus tuo įtikinti, 
bet mes norime ■ taip~pat jiis išklausyti ir savo pasiūlymą apginti, 

WALKER-’ISs Ne, aš tik pasakyčiau^ mes norime jus išklausyti; * ‘
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HOLLISs- Aš nė akimirkos nesilaikau mitMjnonės, kad opozicijos veik
la yra nenaudinga. Čia reikalas ne vien tik kohipioailae ir ne vien 
tik tame, kad būtų išklausyta priešinga pusė, bet visuomet esama ar
čiau tiesoss kai abiejų pusių samprotavimai galimai atidžiau ištiria
mi o Pasiūlytasis įstatymas bus daug kartų, tobulesnis, kai jis bus 
aštriai galvojančių galvų pagrindinai išmėgintas* Bet jeigu jis bus 
priimtas be kritikos, bus menkas*

- O - O - o - o -

_A_M_E_R_I_K _0_S_ „b_I_S^T_U_V_I_A_I_ _I_R_ _M_E_S_

Atrodo, load nėra reikalo plačiau čia aiškinti, kokį nepaprastai 
reikšmingą vaidmenį yra suvaidinę ir tebevaidina Amerikos lietuviai 
kovose dėl lietuvių tautos laisvės ir valstybės nepriklausomybės. 
Jau daugiau kaip 60 metų, kai lietuvių tauta visuose svarbesniuose : 
jai rūpimuose klausimuose turi stipriu nuolatinę moralinę ir mate
rialinę paramą iš anapus Atlanto* Ypač ji aiškiai jūntama sunkiau
siais tautos gyvenimo-momentais, kai ji labiausiai reikalinga.

Nuo pat didžiojo mūsų tautos veikėjo aušrininko Dr.J.Šliūpo at
vykimo 1884 m„ į Ameriką prasidėjęs platus sąmoningas tautinis lie
tuvių išeivių Amerikoje organizavimasis ir visokeriopa plati veikla 
Lietuvos išlaisvinimui iš Rusijos jungo, laikui bėgant vis labiau 
šakojosi tiek gilyn, tiek platyn, kol-1918 m.buvo įgyvendintas,nors 
teritoriniu atžvilgiu ir nepilnas, didysis lietuvių tautos troški
mas, Jį įgyvendinti Amerikos lietuviai ypač daug yra prisidėję. Ne
bekalbant jau apie ankstyvesniuosius laikus /1884 - 1914 m./ ir ne
priklausomos Lietuvos minties pribrandinimą šimtuose tūkstančių Ame
rikos lietuvių, ano Didžiojo karo metu ir pirmaisiais pokariniais 
metais, jų išugdytoji politinė ir propagandinė veikla tiek pačioje 
Amerikoje tiek tarptautiniame forume, jų nuolatinės aukos ir didžiu
lės paskolos buvo vienas tų svarbiųjų ramsčių, kurie padėjo Lietu
vai atsikelti ir tvirtai atsistoti ant kojų. Užteks čia tik paminė
ti anuometinį nuolatinį Amerikos lietuvių JAV vyriausybės bombarda
vimą memorandumais, seimų ir konferencijų rezoliucijomis, delegaci
jų lankymąsi, plačią propagandą JAV spaudoje ir kontaktu su JAV poli
tikais. Visa tai buvo daroma vienam aiškiam tikslui - iškovoti Lie
tuvai laisvę. Visą šią didžią Amerikos lietuvių akciją apvainikavo 
milijono parašų /sudarančių 138 knygas/ įteikimas JAV prezidentui, 
reikalaujant kuo skubinusiai pripažinti Lietuvos respubliką d e 
jure, didžiausią pasisekimą turėjusios Lietuvos laisvės pasko
los bonų /apie 2 milijonus dol./ išpirkimas ir simbolinio Laisvė.s 
Varpo atsiuntimas į Lietuvą, kad jis savo garsais amžinai primintų 
Lietuvos vaikams reikalą budėti ir ginti savo laisvę...

Apskritai reikia pasakyti, kad retai kur galima sutikti tokį ne-/ 
paprastai išbujojusį tautinį susipratimą, didį patriotizmą ir ne
paprastą duosnumą bei pasiryžimą, koks 1914 - 1921 m. laikotarpyje 
vyravo Amerikos lietuvių tarpe. Tai buvo tiesiog nuostabus idealis
tinio patriotinio antuziazmo, savo senajai tėvynei susikaupusios 
meilės ir pasitikėjimo gražia ir šviesia Lietuvos ateitimi ir demo
kratine jos santvarka issiliejimas iš šimtų tūkstančių Amerikos lie-, 
tuvių krūtinių. Nenuostabu, kad jis davė tekių žymių vaisių.

Kokia gi padėtis dabar ir koks Amerikos lietuvių nusistatymas 
Lietuvos ir mūsų, tremtinių reikalu? Su džiaugsmu tenka konstatuo
ti, kad jis nėra pasikeitęs. Visi žinom ir gėrimės tokiu tvirtu ir 
atkakliu milžiniškos Amerikos lietuvių daugumos nusistatymu ir nuo
latiniais jų žygiais bei propagandine veikla dėl Lietuvos nepaikiąy-
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somybės atstatymo.. Didžioji Amerikos lietuvių dalis yra nepaprastai 
giliai sukrėsta Lietuvą ištikusios nelaimės ir su tokiu-.pat skausmu, 
kaip ir mes, pergyvena visas Jietii-A>s kančias ir vergus. Jie taip 
pat atjaučia ir mūsų.; po visą Europą išsklaidytų.tremtinių kančias-. 
Amerikos lietuviais ypač vadovaujantieji asmens, nepaprastai daug 
dirba ir visomis priemonėmis ir progomis kelia į viešumą Lietuvos 
klausimą ir koifbja dėl teisingo jo. išsprendijmOi. ^Bendromis visų pat- • 
riotiniai nusiteikusių .Amerikos lietuvių pastangomis įsteigtasis 
BALE atlieka didžiulį darbą ir jo šalpa naudojasi ne vienas tremti
nys.

Tačiau vis dėl to reikia konstatuoti,, kad šiuo metu Amerikos 
lietuvių tarpe /masiniu atžvilgių/ nebėra to didelio patriotinio 
entuziazmo, tokio nepaprasto duosnumo ir meilės Lietuvai, kokia jų tarpe vyravo anais 1911 - 1921 m. Kodėl taip yra, nesunku suprasti. 
Per pastaruosius 50 metų išmirė arba grįžo į Lietuvą labai didelė 
dalis senesniųjų Lietuvoje gimusių Amerikos lietuvių. Jų vietoj ten 
išaugo nauja jau Amerikoj gimusių lietuvių karta, kuri Lietuvos jau 
nėra mačiusi, kurios su Lietuva nebesieja tokie sentimentai, kurie . 
jų tėvus 'Siejo. Dažnas Amerikoj gimęs lietuvis jau -nebemoka arba 
silpnai temoka lietuviškai ir apie Lietuvą jis daugiau ar mažiau 
težino tik iš savo tėvų pasakojimų. Aišku, kad Šioji karta nebegali 
būti tokia patriotlnga ir taip visą "imti’į širdį”, kaip jų tėvai. 
Kita priežastis /būkim atviri ir turėkim drąsos pripažinti/, kuri 
sumažino Amerikos lietuvių sentimentus Lietuvai ir jų patriotinį 
entuziazmą bei duosnumą, tai žymios jų dalies nusivylimas neprikišu- / 
soma Lietuva. Kaip tik už Šį dalyką kaltė krenta mums visiems,

1. Pirmą nemažą nusivylimą daugelis Amerikos lietuvių pergyveno,' 
kai ne vieno jų sunkiai uždirbti doleriai žuvo įvairiose bendrovė
se, kurios 1919 - 1925 m. laikotarpyje dygo kaip, grybai po lietaus 
ir kuriomis Amerikos lietuviai visai pasitikėjo.Tiesa, nenormali 
tuometinė ūkinė Lietuvos padėtis, nepastovi valiuta ir 1922 m. įvy
kęs lito įvedimas daug kur prisidėjo prie tų bendrovių .žlugimo, bet, 
vis dėlto, be abejonės^ šen bei ten būta ir piktų lengvo pasipelny-* 
nūs troškulių ir aferiškumo.Tie Amerikos lietuvių sunkiai uždirbti 
doleriai ne vienam plačios sąžinės veikėjui buvo kaip iš dangaus 
nukritusi mada ir atvėrė jam duris į pr-abangišką gyvenimą. Ir visi 
tie dalykai baigėsi laba?. "švariai? nebuvo, nors kai kur ir labai 
reikėjo, iškelts skandalingos bylos ir nukentėjusioms Amerikos lie
tuviams nebuvo patiekta ne tik jokios satisfikacijos, bet ir pa
aiškinimą. Aišku, kalvienę kartą jau taip "apstatyti” Amerikos lie
tuviai darėsi atsargesni ir santūresni viskam kitam.

2. Antras jau masinis Amerikog lietuvių nusivylimas nepriklausoma Lietuva įvyko 192b m., kai maža avantiūristų saujelė savo ir 
dvarininkų interesų žiūrėdama ir krikščionių demokratų bloko poli
tikierių remiama ir laiminama smurtu pagrobė valdžią, pašalindama' 
teisėtą demokratinę Lietuvos vyriausybę. /Apie 1926 m.gruodžio 17-d. 
perversmą per 15visą 15 vėlesniųjų melų Lietuvos visuomenė buvo 
nuolatos propagandiniais sumetamais maitinama sąmoningai paskleis
tomis ‘.pasakomis,todėl daugelis ir yra susidarę kreivą vaizdą.Ateis 
laikas, bus argumentuotai nušviesta faktinoji 1926 m. būklė ir 
tikrosios perversme, priežastys ir kt./. Amerikos lietuviams gyve
nantiems demokratinių laisvių šalyje, ir tiek daug pastangų padėju
sioms dėl Lietuvos laisvės atgavimo ir demokratinės Lietuvos sukū
rimo, 1926 m.gruodžio 17 d. perversmas buvo lyg smūgis nešvaria maz
gote -į veidą,, Jie jokiu būdu negalėje- suprasti ir sutikti, kad tokie 
dalykai iš viso yra galimi, kad maža savanaudžių klika su uzurpato
riumi priešakyje gali visą tautą pavergti, užgniaužti pagrindines
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tautos teises, elementarines piliečio laisves ir vls^ Lietuvą pa
versti vienos ‘šeimos ir jos pakalikų dvaru. Amerikos M-etuv^ams ne-* 
galėjo tilpti į galvą mintis,, kaip Lengva širdimi moravjoviškais 
potvarkiais galima atimti iš Lietuvos žrrcjiįįų tautinių politinių par
tijų ir kitų organizacijų J^uurvę, tų partijų, kurios ant savo pečių 
jau nuo "Aušros" ir "Varpo* laikų nešė visą kovos už Lietuvos laisvę 
naštą? v ,

Nežiūrint didelių Lietuvos (UMatfLrJnijjJtu pastangų, Amerikos lie
tuvių tarpe jie tesusirado tik vieną kitą paskirą šalininką,, netu
rėjusį jokios įtakos Amerikos lietuvių masėje.'Visos didžiosios Ame
rikos lietuvių^organizacijos - sandai iečiai. socialistai ir po tau
tininkų - krikščionių demokratų bloke ’’■’perskyrų’1’ Lietuvoje taip pat 
Amerikos lietuviai katalikai. - visą laiką stovėjo ir. kovojo už de
mokratijos ir pilietinių' laisvių atstatymą Lietuvoje? Tos Amerikos 
lietuvių pastangos nesiribojo vien tik tyliu Lietuvoje įvykdyto 
smurto ir tautos pavergimo pasmerkimu; Priešingai, Lietuvos ir jos 
santvarkos klausimas, demokratijos grąžinimas, Vilniaus ir,Klaipėdos 
klausimai visuomet buvo pirmoje eilėje gausiuose Amerikos lietuvių 
metiniuose seimuose, paskirų organizacijų konferencijose ir suvažia
vimuose? Šie seimai ir konferencijos priimdavo vienbalses griežtas 
rezoliucijas, reikalaujančias demokratijos Lietuvoje atstatymo, lais
vų rinkimų į seimą, organizacijų, spaudos ir žodžio laisvės. Ir šios 
rezoliucijos metai iš metų buvo atsiunčiamos į Lietuvą jos vadovaujan
tiems asmenims? Tai buvo aiškus ir nedviprasmiškas Amerikos lietuvių 
balsas. 0 kaip gi Uometiniai Lietuvos valdovai to reikšmingo Ameri
kos lietuvių balso klausė? Visos tos Amerikos lietuvių rezoliucijos 
ir nutarimai jų buvo.ramiausiai numetamos į krepšį ir lietuvių tau
ta nieko nesužinodavo apie Amerikos lietuvių norus ir pastangas. 
Paskelbki bent vieną tų rezoliucijų Lietuvos spaudoje trukdė cenzū
ra.

Ir kažin kaip turėjo jaustis tas žmogus, 1941 m. nuvykęs į Amer-ikąj 
kaip dar didesnio diktatoriaus auka? Kaip jis turėjo jaustis akis į 
akį susidūręs su tais. Amerikos lietuviais, kurių reikalavimus jis 

* daugiau kaip 13 metų visiškai ignoravo, rezoliucijas ir nutarimus 
ramiausiai metė / į krepšį? Dabar gi jis buvo priverstas kreiptis 
pas tuos pačius jo ignoruotus Amerikos lietuvius ir prašyti pagalbos. 
Ką gi geros akys dūmų nebijo. Nenuostabu? kad jo atžvilgiu Amerikos • 
lietuviai liko šalti ir jis ten neturėjo jokio autoriteto. Tas jo ir 
šeimos atvykimas į JAV politiniu atžvilgiu Lietuvai gal ir naudin
gas, bet Amerikos lietuvių veiklai, kaip vėliau pamatysim, buvo žalin
gas. Jis ten pasėjo nesantaikos sėklą, kuri ir dabar atsiliepia ir 
kenkia bendram Amerikos lietuvių darbui.

Taigi, neabejotinas faktas, kad 1926 m. perversmas ir 15 metų • 
trukęs diktatūrinis režimas Lietuvoje gerokai atšaldė Amerikos lie
tuvių jausmus. Juo labiau., kad visą laiką Amerikos lietuvių spauda 
buvo labai gerai informuota apie visą diktatūrinio laikotarpio Lie
tuvoje .gyvenimą, nesibaigiančius pučus/ klikines malversacijas, val
stybės iždo pinigų švaistymus, svetimtaučių ir dvarininkų protegavi-' 
mus, apskrities viršininkų ir policijos sauvales, kariuomenės teismų 
drakoniškus sprendimus, amžiną karo stovį Lietuvoje, draugijų, spau
dos ir opozicinių partijų užgniaužimus? Taigi! tik aklas arba užkie
tėjęs diktatūrĮninkas dar iki šiolei negali įžiūrėti tos milžiniškos 
žalos, kurią Lietuvai padarė diktatūrinis tautininkų režimas. Todėl 
ir nuostabu, kad tremtinių tarpe atsiranda žmonių, kurie to asmens 
vardu vadina skautų draugoves, jo paveikslais puošia laikraščių pus
lapius. Juo labiau kai tuo būdu dar pademonstruojamos tam tikros
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simpatijos fašizmui, dėl kurio tremtiniams ir taip jau tenka daug 
priekaištų girdėti. Ar gi jau per 13 metų taip Įprasta į diktatū
rinius pyragus? Blaiviai į tą reikalą, atrodo, žiūri kovojanti, 
partizanų Lietuva, kur bet kurio diktatoriaus šalininkai neturi 
balso. _

3. Dar vienas dalykas nebuvo pilnai išnaudotas, kai ktain rėiką- 
lui buvo parankiausios sąlygos - tai artimų kultūrinių ryšiųsu 
Amerikos lietuviais užmezgimas ir puoselėjimas. Čia kaltas labai.. '' 
didelis mūsų apsnūdimas ir inertiškumas. Tiesiog gėda konstatuoti,: 
kad per visą 23 mc nepriklausomybės laikotarpį nepajėgta užmegsti 
glaudesnių santykių su Amerikos lietuviais. Juk ar ne kurjozafe, 
kad nė vienas mūsų dienraštis neturėjo JAV nuolatinio kbrespon-? *. 
dento, nors ten gyvena mūsų tautos trečdalis ir mes turėjom būti 
suinteresuoti sekti jų gyvenimu ir informuoti apie jį Lietuvos 
visuomenę. Opoziciniai laikraščiai beveik visą laiką buvo ubagai ,. 
bet oficiozas šimtais tūkstančių litų mito iš valstybės iždo.Ar- 
ba ar gi nebuvo galima užmegsti artimesnio meninio bendradarbia
vimo tarp Lietuvos ir Amerikos lietuvių? Ar nebuvo galima pasiųs-.. 
ti ten vieną kitų mūsų teatro trupę su solistais, ar nereikėjo 
pasiųsti ten visą eilę gerų paskaitininkų su geromis kino apžval
gomis. pavaizduojančiomis Lietuvos gyvenimą. Viską, ką mes per ; 
23 metus pajėgėm padaryti - tai pasiųsti į JAV kelioliką lietuvių 
sportininkų. Iš niekur nebuvo iniciatyvos, visi murkdėmės po dik
tatūrinių intrygų balą. Tad nenuostabu, kad ir šioj srityje ini
ciatyvos turėjo imtis patys amerikiečiai. Jie iš aukų suorganiza
vo nemirtingąjį Dariaus - Girėno ir vėliau Vaitkaus skridimą, jie 
suorganizavo gražią Amerikos lietuvių sportininkų delegaciją į 
Tautinę olimpiadą Kaune, jie kasmet organizuodavo gausias JAV lie- 
tuvių ekskursijas į Lietuvą. Jie susidomėjo /deja, privatūs biz
nieriai/ daryti Lietuvoje filmų nuotraukas ir demonstruoti naujo
sios Lietuvos vaizdus Amerikos lietuviams, kai tuo tarpu mūsų 
privilegiuotas kino apžvalgų koncesininkas nuolatos žiūrovams į 
akis bruko Tautos vadą. Taigi, iš mūsų pusės visur buvo didžiau
sias apsileidimas ir iš niekur nebuvo jokios iniciatyvos. Tai ir v 
nenuostabu, nes diktatūrinis režimas., neradęs sau šalininkų Ame
rikos lietuvių tarpe, neturėjo intereso palaikyti artimesnį kon
taktą su demokratiniu mūsų tautos trečdaliu Amerikoje. Antrojo 
nepriklausomybės dešimtmečio viduryje įsisteigusi Draugija užsie
nio lietuviams remti bandė lyg ir užmegsti glaudesnį kontaktą sū 
visais užsieniuose gyvenančiais lietuviais, bet tie santykiai vi
są laiką liko daugiau formalūs bei oficialūs. y

Taigi, ką pasisėjom, tą ir piaukim. Ir po viso to vertinant 
dabartinę Amerikos lietuvių veiklą tikrai’malonu konstatuoti, kad', 
ji vis dėlto yra plati ir galinga. Nežiūrint tų didelių praeities 
šešėlių, temdinančių Amerikos lietuvių patriotinius sentimentus. • 
Lietuvai, vis dėlto Amerikos lietuvių visuomenė daug dirba ir au
koja Lietuvos labui. Didžiosios Amerikos lietuvių demokratinės 
organizacijos - sandariečiai, socialistai ir katalikai - jau seniai 
yra susibūrę į Vieną bendrą kovos frontą ir sudarę Amerikos Lie
tuvių Tarybą, kuri kalba Amerikos lietuvių vardu ir neša kovos už 
Lietuvos laisvę naštą. Apie Amerikos Lietuvių Tarybos darbus ir 
žygius, nuolatinį jos klabenimą į JAV prezidento ir Užsienių rei
kalų ministerįjos duris Lietuvos ir lietuvių tremtinių reikalu, 
apie jos priimtas rezoliucijas ir nutarimus, kontaktus su JAV po
litikais, 'apie jos įkurtą Informacijų Centrą /LAIC/ ir to Centro 
vykdomą propagandinę veiklą bei leidinius mes nuolatos girdime iš
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spaudos. Amerikos Lietuvių Taryba palaiko nuclatinį kontaktą su Ameri
kos piliečių iš Rytų ir Centro Europos kilusių federacija ir Su kito
mis Tautų ir' žmogaus teisėms ginti tarptautinėmis organizacijomis. Pla
tus ir sėkmingas Amerikos Lietuvių Tarybos vykdomas darbas. Jį uoliai 
remia didieji Amerikos lietuvių laikraščiai: ..dienraščiai’,^Naujienos" 
ir "Drangas7 savaitraščiai "Sandaraj9 "Amerika” , "Keleivis!/ "Garsas? 
"Darbininkas"s "Tėvynė", ,rJ,ietuvių Žinios" ir Irt.

Amerikos Lietuvių Tarybai kenkimo darbą a>ykdd abu diktatūriniai 
Amerikos lietuvių elementai - komunistai ir . ..■ tautininkai. 'Jie abu 
sutartinai kaišioja baslius į riedančius ALT ratus „Apie kcxminlstus 
nėra reikalo daug kalbėti^ nes tai aiškūs Maskvos agentai. Nors ir 
neturėdami daug šalininkų, bet būdami veiklūs ir turėdami du, dienraš
čiu "Laisvė" ir "Vilnis", kurie leidžiami už Maskvos pinigus, jie viso
mis priemonėmis talkininkauja Lietuvos okupantui ir stengiasi ta prasme 
nuteikti kitus Amerikos lietuvius.

Kiek kitokia padėtis Vadinamųjų Amerikos lietuvių tautininkų, ku
rie dar mažiau gausūs negu komunistai. Jie spiečiasi apie savaitrašty 
"Dirvą" ir iš dalies apie "Vienybę? Nors jie tvirtina, kad ir jie ko
voja už Lietuvos nepriklausomybę, bet jų darbai rodo ką kita. Paskuti
niame visuotiniame Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavime 1945 Jk. gruo
džio mėn. vienybės ir bendro darbo sumetimais buvo pasiūlyta jiems/ 
įstoti lygiateisiu nariu į ALT, bet jie atsisakė. Turėdami savo sukurtą 
Amerikos Lietuvių Misiją, jie pasiliko nuošaliai ir tęsia savo., trukdo
mąjį darbą.

A.Smetonos ir šeimos nuvykimas į JA V kaip tik sustiprino fašisti
nius negausių Amerikos lietuvių tautininkų įsitikinimus ir išmokė į 
bendruosius tautos ir valstybės reikalus žiūrėti,per partinius akinius. 
Jam mirus, jo vietą tautininkų hierarchijoj užėmė įpėdinis Julius Sme
tona, kuris dabar su "Dirvos" redaktoriumi’ Kurpiumi faktinai ir vado
vauja visai kenkimo akcijai. į. tą akciją su pasitenkinimu žiūri jų ša
lininkai Europoje, susispietę apie "Mūsų pranąŠimus*. Taigi, taip dir
ba "patriotinį" darbą didieji mūsų "patriotai?, kurie pei 15 diktatūri
nių mėtų krūtinėn mušdamiesi skelbėsi esą vieninteliai tikri lietuviai, 
vienintėliai patriotai... . ;

KitaS^bendrąs mus su Amerikos lietuviais jungiąs reikalas yra BALE- 
Jie yra šelpėjai, mes - šelpiamieji. BALFas yra bendrinė visų Amerikos 
lietuvių, išskiriant komunistus, Šalpos organizacija, įsteigta šio karo 
metu lietuviams tremtiniams- šelpti. Jos vadovybę sudaro visų didžiųjų 
Amerikos lietuvių organizacijų atstovai po lygų skaičių;BALFo rinklia
vos vykdomos visose lietuvių kolonijose ir lygiai visų tautiniai nusi
teikusių ^lietuvių remiamos. J.Tik gaila, kad ir čia’Europos tremtiniams 
skirtas šalpas paėmė į savo rankas viena politinė grupė, kas neatitinką 
BALFo pobūdį.

Baigiant tektų pageidauti, kad nežiūrint visokių praeities ir dabar
ties klaidų, negerovių ir ginčų, mušti santykiai su Amerikos- lietuviais 
kuo labiausiai tamprėtų ir gyvėtų, "Izoliacionizmo" politikos, kuri bu
vo vykdoma diktatūriniame laikotarpyje, mes niekuomet nebeturėtumėm 
griebtis.

-o-, o-o-o-
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Lietuvos išlaisvinimo kovoje* kaip ir kiekvitozu^:<i^eJdaine dar

be, lėšos buvo ir tebėra pagrindinės reikšmės 4a3y5įašP Eezisteaci- . 
. nis ir viešasis darbas, spauda, kelionės ir kitkas ^reikalauja daug 
pinigų* Be to, karo metu atsirado daug žmonių,, kurisos tenka medžia
giniai ir kultūriniai ramti. Šiems reikalams Whines viešosios lėšos.

Idetuvą okupacijoms užgriuvus ir prasidėjus pogrindžio darbui, 
tuoj pasigesta pinigų* Nepriklausomybės metais šiam slaptajam dar
bui buvo nepasiruošta, pagaliau, niekas nenumatė/ kad. jis bus r e i- . 
kalingas* Reikalui atsiradus lėšas ėmė mobilizuoti paskiri’asmens, 
ir visuomenės organizacijos. Ypač šis darbas išsiplėtė vokiečių oku
pacijos laikais. Buvo surenkama daug aukų, prekybos ir pramonės 
įmonių asignavimų, o kartais nevergta net priverstinų atskaitymų. 
Pinigus saug&jo, skirstė ir kontroliavo pitys rinkėjai. Įsikūrus 
vienam rezistencijos sentrui, buvo centralizuotas,-3» lėšų telkimas*- 
Urėta Šio centre veikė Tautos Fondas* , ' ■«-k.

Pinigų įplaukdavo gana daug ir žymiomis sumomis*’ 'Lietuvių tauta 
gerai suprato išsilaisvinimo reikšme ir jokių aukų nesigailėjoJ)a»* 
gybė tautiečių vieningai dėjosi į kdvą prieš rudųjų nacių okupacijų 
ir gausiai aukojo lėšas. Atlikti žymesnius darbus rezistencijos or
ganams pinigų pakako. Tų Organų veikla išsiplėtė ne tik visuose Lie
tuvos kampeliuose, paraližavo okupantų planus pajungti lietuvius sa-. 
vięms tikslams, bet pasiekė net užsienį Švediją, P*Britaniją, Ame* 
riką ir 1.1.

Artinosi antroji bolševikų okupacija* Vadovaujančių veiksnių mo
mentas nebuvo tinkamai įvertintas. Lėšomis busimajam darbui laiku ; 
nepasirūpinta. Nesudarytos tam žymesnės sumos pinigų* Besitraukiant 
iš Lietuvos pinigų labai mažai išvežta. Bent.finansinį ir ūkinį Lie
tuvos gyvenimą tvarkę daugiausia krikščionišini-katalikiškos srovės 
žmonės jokių sumų Lietuvos išlaisvinime organams Vak.Europoje iki 
šiol neperdavė. Buvo gautos nežymios suinoą tik iš keleto pažanges
niųjų asmenų bei jų vadovautų organizacijų. Sunku įtikėti, kad pas
kutiniu prieš vykimą iš Lietuvos metu-, pinigus tvarkantieji asmenys 
būtų tuščiomis kišenėmis atsidūrę Vak.Europo je, bėt tenka pripažinti 
faktą, kad-kol kas jie pinigų neparodė ir Sakėsi nieko neturį!!!

Atsidūrus Vokietijoje lietuvių tremtinių lėšas tvarkė Lietuvių 
Sąjunga su savo skyriais ir Lietuvių Globos Įstaiga., Šių įstaigų, 
lėšos buvo renkamos ir skirstomės. Balis lėšų karo sūkuriuose išnyko. 
Tik karui pasibaigus pradėjo kurtis savotiškas Šelpimo centras Bam
berge., Jam vadovavo žymūs krikščionių-katalikų veikėjai. Savo darbą 
baigė skandalingai, nors nuvykusieji revizoriai konstatavo vęš or
ganizacinį nesugebėjimą.

Buvušlo Tautos Fondo veikėjai irgi gana ilgą laiką buvo sunkiai - 
sukalbami. Atrodė, kad jiems kas žadą htaiga būtų atėmęs.,. Tik po * 
ilgų pasikalbėjimų menką sumelę įnešė bendrajam darbui ir -pusiau 
lūpų pasižadėjo prireikus daugiau pinigų skirti.

Pasitaikė asmenų, kurie su viešaisiais pinigais Iš viso neatsi
liepė į pakartotinus atsakingų įstaigų skelbimus ir nemalonėjo tin
kamai piniginiai susitvarkyti, nors buvo riet Baudz*statuto sankci
jomis grąsinfena. Žymesnių viešųjų turtų taip pat tautiniams reika
lams Vokietijoje nepasirodė. r ' , 1
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Tuo būdu veikiantieji Vak* Vokietijoje centrai nebuvo lėšomis turtini 

Bendras darbas dėl lėšų stokos trukdėsi, ners ir buvo įkurtas bei velto 
Tautos Fondas su nauja vadovybe* ‘

Tik subyrėjus nacių režimui? Tautos Fondo vadovybė kreipėsi lėšų 
reikalu Į tremtinius* ir susilaukė labai rimtos paramoš. Markėmis' Įplau] 
didesnė pinigų suma ir darbas galėjo sėkmingai yystytis* Vėliau atsira
do nežymių sumų ir iš Amerikos lietuvių bei jų organizacijų,, Palis šių 
pinigų klaidžioje ir išnyko pašalinėse rankose! Pavyzdžiui, .500 doleri! 
buvo .pasiskirstyta Bamberge tremtinių apylinkėje*

Amerikoje vyKdomas 250į000 dolerių Lietuvos išlaisvinimo vajus.;Greta šio vajaus ŠALPAS renka.apie 500*000 dolerių sumą* šiito metu niekas 
neturi didesnių perspektyvų šias sumas surinktf„Lietuvos likimo spren
dimas artinasi* Išlaidos auga* Reikia turėti pakankamai pinigų šioms 
išlaidoms dengti* .. .......- . '

2u_V_i_e_š_ų_j_ų_ _l_ė_š_ų_ _t_e__l_k_i_m o _o_r_g_a_n_i_z_a_c_i_j_j
Išlaisvinimo kovai besitęsiant ir tremties gyvenimui tuo tarpu ne

sibaigiant, rimtai pradėta svarstyt j. lėšų telkimo ir skirstyto organi
zacijos reikalus* Kompetentingųjų veiksnių nutarta sudaryti vieną visų 
lėšų atsakingą centrą - vieningą iždą, kaip Lietuvoje valstybės iždas 
atstovavo ir tvarkė visus šalies turtus? pajamas ir išlaidas, taip ir 
tremties sąlygose norėta visas viešąsias lėšas centralizuoti ir kon
troliuoti,, Lėšos plauktų Įvairiais kanalais, bet vienas vadovaujantis 
centras telktų lėšų akumuliacijos žinias, tvirtintų Įvairių organiza
cijų pajamų ir išlaidų sąmatas bei sekttį jų vykdymą* Centras vadovautų 
.remties ūkio ir finansų ‘politikai ir jam subordinv.oiksi visos tremties 
1.šas gaunančios ir skirstančios viešojo pobūdžio Įstaigos*.Svarbes
nėse vietose centras turėtų savo Įgaliotinius* Tautos turtų ir finansų 
;ntrolė taip pat būtų centralizuota. • .
Prieš kurį laiką ūkio ir finansų vadovybė Įžiurta, bet kol kas iš 

;.mės reikalai nepasikeitė ir nesusitvarkė* Piniginiai reikalai eina ss 
ais keliais be rimtos įtakos iš finansinio centro*

1 į £ 1 U 1 3 _ iii 11 _ i J?. ± _ i £
m ja s__

Šiuo metu viešiesiems reikalams lėšos telkiamos ir skirstomos ’įvai
riausiais būdais ii’ priemenėmis* Baugiausiai šio nelengvo darbo imasi 
krikščioniškai-katalikiškos srovės- žmonės* Pasitikėjimas šiuose reika
luose gerokai pakirstas* Nėatideliojant reikia imtis sanacijos priemo
nių* Peržvelkime tik bendrais bruožais lėšų akumuliacijos kelius ir 
priemones*

a/ T a u t o s- F_o n d a s
Tautos Fondas~yra pagrindinė lėšų telkimo.ir skirstymo institucija 

LietuvdS' išlaisvinimo reikalams* Čia gaunamos lėšos iš Amerikos ir ki
tų kraštų lietuvių bei ju organizacijų* Inkasuojami iš Lietuvos išvež
tieji viešojo pobūdžio pinigai ir kitos vertybės* Rūpinamasi iš Lie
tuvos išgabentais turtais* Tautos Fondas vykdo antrąjį aukų rinkimo 
vajų tremtinių masėse* Šiam vajui rimta kliūtis tuo pat metu paskelb
tasis L *3 and*Kryžiaus piniginis vajus* Ar negalėjo šios centrinės įštai 
gos susitarti ir laiką pasiskirstyti* Iš esmės abu piniginiai vajai 
gyvai remtini* ‘

Tautos Fondo iniciatyva centrinė politinė vadovybė nutarė ir.Pir
moji Konferencija tą nutarimą parėmė skelbti Lietuvos išlaisvinimo 
sakalui didesnės sumos vajų* ŠĮ reikalą rėmė visos lietuvių politinės
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srovės, .kurių skaičiuje ir smetoniniai tautiniUkaj., Šį reikalą
» svarstė Amerikos Lietuvių■'l’arybos suvažiavimas it. Lietuvos išlai- 

svinimo. reikalams paskelbė 25O,OQO dol, piniginį vajų. Vajus tęŠta-Į 
'si iki 1947 m, vasario j.6 d. ir dabar yra pačiABie įkarštyje, Pašau-j 
lie gydai paskelbė dol,vujų'ir trumpu laiku, realizavo^.
Arnearlkes lietuviai skelbia ke tarties mill jono dolerių- vajų ir, 
atrodą, šis vajus turėtu, lengvai pasisekti., kad “ ■

-. Amerikos lietuvių Nekilnojamasis, prekyMs ■ ir pre^vriė.s įmonių tur- 
tas vertas apie, vieną qilijardą loler j.ų^Ą.rhde-lk-5®• iietuvių metinės \ 
pajamos siekia taip pat vieną milijardą, .tai surinkt i* tokiam svar-: 
biam-reikalui ketvirtį milijono vieni niekai, Juo-'-labiau/ kad vajų

•"• skelbia Amerikos Lietuvių -Taryba , remia'irtįsų diplomatai už jttry j e-,. l 
o agitaciją už vajų vykdą vietos"'lietuvių veikėjai ir ką tik •.nuvo
kusieji -Amerikon -lietuviai tremtiniai, .0, iš tikrųjų/ reikalus nė-;, 
toks lengvas,. Yra tam ir rimtų .klinčių? ;.

1« -Amerikos lie t uv j ų lietuvių jaunoj.! karta; gerokai nutautusi. ' 
■ir mažiau vertina lietuvių tautos pagrindinius reikalus; Ne-visi

1 ■ vyresnieji lietuviai yra susipratę ir nė visi, tiki greitu Lietu
vos išlaisvinimu^ jų dalis noriai žymias sumas'autoja vietos baž*. 
nyčioms ar .vienuolynams statyti, bet tik po 1 dolerį Skiria .Lie
tuvos reikalams. •’■■■ '■■

2. Pagal oficialius ' pranešimus iš Amerikos tautininkai iš 
"Vienybės“ įžūliai kovoja prieš šį vajų, Gi smetoniniai tauti-' ■ 
ninkai iš “Dirvos” su Karpiam'ir Jullu Smetona atvirai- Lietuvos 
išlaisvinime Vajų sabotuoja. Kors. "jų.tik saujelė, bet‘ir menko 

.-balselio pakanka mažiau.susipratuslems ir abejojantiems, ar sklr- 
•■ ■ ti kokį dolerį .ar jį savo kišenėje pasilaikyti, ”

TautĮninku.elgesys-visai nesuprantamas/.Jų.šulai Europoje sėdi .
1 centruose, šį vajų tarytum remia/ 9 Ameriką j ę jų vienminčiai dir- 

V,-.ba'kenkėjų darbą.. Jrdri-pašaliniai-aitgumentai esminės kovos prieš .
.-Lietuvos • išlaisvinimo va jų negali pateisinti’ Ir'tautininkai savo
-• antilietuviška, veikla atsiduria grėta"Amerikos. lietuvi’’ komunis-'

* ,tųj kurie Maskvai tarnauja įr.kurių kova prieš'vajų visai supratt^ 
tama!. DiktstūrĮninką reikalai sutampa'?. . .

- . 3 UJr.eta-Lietuvos išlaisvinimo 'vajaus -vykdcmąs dar BALFO : 
525.000- dol. telkimas^ Pastarasis-piniginis vajus -Mtinai turėjo 

..susiderinti; ir neskaidyti tautinių jėgų i BALFO vajus labiau kon
kretiems: lietuvių tremtinių reikalam^ amerikiečiams suprantames- 

„_nis it todėl gali- turėti- didesnį pasisekimą* •'. •
■ 4. • 250,000.. dol, vajaus laikas per' trumpąs.'- vos 5_ki vasario ’’

16 d. Terminas turės? trati-pratęstas. Vajaus organizacija šiuhąo>':
' ja ir ypač pasigendama šiuo reikalu atsi šaukimą iš Vakarų- Euro--' . 
pos* Todėl_maža vilties numatytu ląiku surinkti visus 250r000 do
lerių* / ■ , ' ' -x‘

Tautinis Fondas tremtinių re&alų -nefinansuoja, eis tik finan- - 
šuoja lietuvių tautos-laisvės kovas ir žygius. Tautos Fondo pa
jamos ir išlaidos•nuolat tikrinamos ir yra patikimose-rankose, 
-Pajamos pakvituojamos, o išlaidos daromos ne Tautos Fondo valdy
tojo sprendimais, bet aukštesniųjų centrinių organų.

į į ®. J £ Z ° S. 5. S 3 ii 3 3 3 -E X jt 3 s
L,Baud,Kryžius tremtiniams šelpti lėšas traukia Iš,'užsienio 

lietuvių.-ir ypač iš BA1«FO,-Taįp' pat renka pinigas 'vietoje iš la
biau pasiturinčių tautiečių ir skirsto pašalpų reikalingiems 
tremtiniams. Pajamos siekia gana stambias sumas. Lėšų telkimas

• nėra lengvas darbas, yra tat gana komplikuotos operacijos ir
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kartais sukelia tremtiniams gana rimtų abejonių. Dabartiniais sun
kiais laikais šiame darbe pagrindinis reikalas yra - pasitikėjimas 
vadovybėje dirbančiais asmenimis,, Be pasitikėjimo darbas neįmano
mas ir todėl L.R.K. vadovybė privalo šį pasitikėjimą labai ir labai 
gerbti ir puoselėti.

Be pinigų tremtiniams gaunama daug siuntų rūbais, avaline, maistu, 
vaistais. Visa tat skirstoma per L.R.K. skyrius ir įgaliotinius. 
Pastaruoju metu L.R.K. faktinoji vadovybė atsidūrė beveik vienos 
krikščicniškai-katalikiškos politinės srovės rankose. Dėl šio fak
tine vienos politinės srovės įsigalėjimo žymiai sumažėjo pasitikėji
mas L.R.K. dabartiniais faktinais vadovais ir jų veikla. Būtina juo 
greičiau susitvarkyti. Kur vartaliojasi milijonai markių viešojo tur-? 
to - ten būtinas visų lietuvių pasitikėjimas.

Dalis BALFo brangių rūbų, avalinės ir maisto siuntų pakliuvo 
UNRRai ir išdalinta įvairių tautybių DP. Žymi dalis L.R.Kryžiui at- 

- siųstų iš BALFo vaistų pateko JAV kariuomenės daliniams AUSTRIJOJE 
BE JOKIO ATLYGINIMO! ' • ,

L.RcK. sandėlių tvarka ne kokia ir sukelia žmonėse labai daug 
įvairių kalbų. Sandėlių atskaitomybė, o ypač jų perdavimą vieno vedė
jo kitam, reiktų, pagaliau, sutvarkyti.

L.R.K. kontrolės komisija veikia. Tačiau šios komisijos darbas ne
turi būti vien formaluj ir pripuolamas, bet turi būti esminis ir nuo
latinis. Būtinas visų kmisijos narių aktyvumas ir, kuris dėl kitų '• 

^pareigų vengia kontrolės darbo, privalo savo vietą užleisti kitiems. 
"Juk už viešąjį ir vargstantiems tremtiniams skiriamą turtą tenka gana 
rimta atsakomybė.

c/ _BA.TiFO_
BALFO pirmininko kun.dr. Končiaus lėšų skirstymas vyko jam besi

lankant Vak.Europoje vien asmeniška nuožiūra ir be didesnio rimtumo. 
Kas kun. Končiui daugiau patiko - organizacija, įstaiga ar asmuo - tam 
ir pinigus skyrė. Buvo atsitikimų, kad už skirtus pinigus jokių kvitų 
neėdė. Su BALFO siuntomis kun. Končius ir jokių ceremonijų nedarė* 
L.R.K. vadovybės pasiūlymų menkai paisė ir iš pradžios sau beveik gal
vos nekvaršino, jei BALFO siuntos tenka UNRRAI, c vaistai kariuomenei, 
bet ne lietuviams tremtiniams. Savo dažnai beprasmiams ir nuolatiniams 
važinėjimams Vak. Europoje kun. Končius tikrai žymias pinigų sumas veltu 
išleido. Jo finansinė veikla reikalinga rimtesnio tyrinėjimo. Tremti
niuose dar ir dabar kursuoja daug linksmų anekdotų apie kun.Končiaus 
veiklą lankantis Vak.Europoje.

Lietuviai tremtiniai ne to tikėjosi iš BALFO pirmininko kun. Kon
čiaus. Daug kur jis lietuvių neparėmė, bet užgavo, sukiršino ir panie
kino „T ik į savo kelionės pabaigą kiek atsikvošėjo, pradėjo aiškintis 
ir teisintis. Sitoki "rėmėjai" kaip kun. Končius, tremtiniams tikrai 
^nereikalingi, net žalingi. BALFO įgaliotiniai paskirti kun, Končiaus 
nuožiūra: Prancūzų zonoje - dr.Petras Karvelis, dr.A.Trimakas, dr.Do
mas Jasaitis ir kun. prof.Petraitis^ Austrijoje - dr.Daukša, p.Vokie- 
taltls, ir p.Baliūnas; JAV zonoje - kun.prof.M.Ražaitls ir p.Minkūnasj 
.Anglų zonoje - p.Dimša.^Beveik visi įgaliotiniai vienos politinės 
krlksči miškai-katalikiškos srovės žmonės. Šitoks vienos partijos as
menų skyrimas nieku nepateisinamas ir kenkia bendram lietuvių tremti
nių šalpos darbui. Atrodė, kad kun.^Končius stačiai nerado kitokio nu
sistatymo žmonių tremtinių masėse! Šie jo skyrimai juo labiau nesu
prantami, kad BALFO direktoriją sudaro 7 socialistai, 7 santariečiai 

_ įr tik 7 katalikai!
Be to, nors dėl šių įgaliotinių skyrimo principo BALFO suvažiavime 

New Yorke 1946 m. spalių mėn. p.A. Devenienė-Vileišytė protestavo ir

21



21 - f. ' '
BALU) direktorija jos pasjiAytoą dauguma baįsų priėmė, "bet iki ' 
šiol tremtiniai nejaučia įgaliotdjiįų p(*rvrarkyir*o. dąu seniai pa-/ • 
tys tremtiniai galėtų dentoix a tintu. Wdu išsirinktS sau patikimus

'■'įgaliotinius BĄJ<FO gaunamoms lėšoms ir siuntoms i^Fkyti.
Kiekvienas minėtų skirtinių įgaliotinių turi dar po keJjetą 

įvairių pareigų. Ką .jis dirba ir kas jų darbą kontroliuoja, ne
aišku e Kaip vyksta RALFO lėšų ir siuntų skirstymas, menkai kas 
žino. Tremtinių visuomenėje jie negali turėti reikiamo pasitikėji- • 
moa Nepasitikėjimas jais kaupiasi e. :

Su RALFO įgaliotiniais kitose valstybėse ir na viskas tvar
koje. įgaliotinis Švedijoje Dr. A. Starkus, išvykdamas Amerikon, 
rinktajam lietuvių visuomenės komitetui perdavė vos 17 švedų kro
nų, ^Daug kalbų apie įgaliotinius Šveicarijoje. Ar nereiktų šią 
viešų lėšų tvarkymo sritį gerokai pravėdinti ir iš esmės pertvar
kyti? Ar negalėtų patys tremtiniai ir jų rinktosios įstaigos 
šiuo atvėju savo rimtą žodį tarti?

d/_ LTB _l__ė_š c s__ . ■ ' ' - ‘. t
LTB lėšas sudarė nuolatiniai skambaus vardA tautinio solida

rumo mokesčiai .ir nepaprastosios pajamos. Sumos turi susidaryti 
impozantiškos. Jų Išskirstymą turi kontroliuoti LTB Kontrolės 
komisija, bet kaip ji savo darbą atlieka, nieko nežinoma, nes • 
niekas viešai neskelbiama. Būtų būtina sušaukti I>TB atstovų, 
suvažiavimą, kuris galėtų LTB Vyriausio Komiteto pajamų ir iš
laidų sąmatą patvirtinti ir kuriam Kontrolės Komisija galėtų pa
daryti savo pranešimą. Šiaip jau bendruomenėse visko prikalbama. 
Tvirtinama, kad kai kurių kelionių išlaidos esą gana aukštosikad 
anglų zonoje kai kur neveikia apygardų komitetai ir kad solidaru
mo mokestį kruopščiai renka tūli ryšio karininkai, o.kam jie iš
leidžia tuos^pinigus, esą vienas.Dievas težinąs; kad iš gautų 
Anglų zonai šimtatūkstantinių sumų švietimo reikalams Liubeko 
gimnazijai vos 400 RM paskirta; kad žymios pinigų sumos gulin
čios Vyr.Komiteto žinioje ir nenaudojamos tikrai spirginantiems, 
tremtinių reikalams ir t „t. Kiek šie ir daugybė ne suminėtų prie- 
kaištų pagrįsti,- sunku pasakyti, bet kiekvienu atveju Vyr.Tr.komi-S 
tetui būtinai reiktų paboti visuomenės nepasitenkinimus ir rasti y 
progą paskelbti autentiškas apyskaitas.

e/ Š 1 p i_m a £ __ p e r _ 1 1 e t u .v i ų _ k a t a 1 1 .- 
k ų _ C a r i t a-js . •• ’ . . ..

Lietuvių katalikų Caritas organizacijos pajamos ir išlaidos 
eina nežinomais keliais. Mūsų studentai plačiai kalba, kad atei
tininkai gauna stipendijas is Caritas Ir iš bendrųjų tremtinių 
šelpimo organizacijų. Reikėtų studentų stipendijas patikrinti.

Spaudoje buvo plačiai skelbiama, kad Apaštališkasis sostas 
net dviem atvėjais skyrė žymesnes pinigų sumas lietuviams trem
tiniams, bet kas šias sumas gavo ir kas. jas sunaudojo, niekas 
nežino. 0 vis dėlto tremtiniu visuomenė turėtų žinoti, .kam- jai.*, 
skirtos lėšos sunaudotos ir kas jas apvaldė..

£/ K i t o £ pa š [a į p o s _
' Bavarijos centre įvairiais titulais gaunama siuntų ir ypač 

didesnį, kiekiai rūkalų. Šie rūkalai pakartotinai buvo išvagią&&»-.- 
Be to jie skirstomi daugiausia vieno asmens nuožiūrai Ar nebūtį;. » 
pravarti ir čia viešumos kontrolė?

Europos krepšinio pirmenybėms pasiruošti komiteto plačiai
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buvo renkamos lėšos ne tik Vak.Vokietijoje, bet ir Amerikoje,,Surinkta 
žymesnė pinigų suma, bet krepšinio rungtynėse lietuvių komanda neda
lyvavo* Viešai ir pakartotinai žadėtoji apyskaita nepaskelbta, nors 
gražaus laiko jau praėjo* Sportininkai kalba apie klajojančias ir 
kažkur užkliuvusias sumas. Kontrolieriai esą nesusigaudę apyskaitose, 
o komiteto nariai nesusitariu dėl išleistų sumų. Reikalas .kvepia ne
skaniai. Būtina greitesnė reakcija, kad nenukentėtų vardas, reikalą • 
parėmusios gana aukštos įstaigos ir nieku dėtų asmenų. Pirmoje eilė
je šiuo reikalu turi susirūpinti veikiančių sporto organizacijų vado
vybės. ,

Paminėjau keletą viešųjų lėšų rinkime ir sklrstyrifu centrų. Jų 
yra žymiai daugiau. Dažnai įvairiausiais titulais renkami pinigai ir 
skirstomi labiau reikalingiems.. Dalis šių pinigų išleidžiama vedina
moms administracijos išlaidoms? valdomųjų organų ir tarnautojų atly
ginimams, kelionės ir kitokiems reikalams. Baigiant norėtųsi šiuo 
reikalu padaryti tokias išvadas?

1. Kol dar nevėlu, būtinai reikalinga atgaivinti pasitikėjimą lė
šų rinkimo ir skirstymo įstaigoms, nes šis pasitikėjimas gerokai su
šlubavo ir gali nulemti tolimesnį pinigų rinkimą.

Tremtiniams skiriamų lėšų gavime ir paskirstyme turi dalyvauti 
pačių tremtinių rinktieji atstovai ir tremtinių suvažiavimuose turėtų 
būti periodiniai skelbiamos šių lėšų pajamų ir išlaidų autentiškos 
apyskaitos. . .

3. Kontroliuojantieji organai turi energingai imtis savo tiesio
ginio darbo ir kovoti su turtiniais išaikvojlmais bei reikalauti tin
kamų piniginių ir turtinių apyskaitų.

4. Beveik vienos politinės srovės asmenų rankose faktinai susitel
kusias viešąsias lėšas perduoti organizacijoms, kurių vadovybėse, iš 
tikrųjų dalyvautų įvairių srovių žmonės.

5. Visi viešąsias lėšas ir turtą tvarką žmonės turi jausti žymią -I
daugiau visuomeninės pareigos šias lėšas juo tinkamiau sutelkti ir 
atsakingiau paskirstyti būtinai jų reikalingiems. Ne vieta savanau
diškumui viešuosius išteklius betvarkant. •

.. - o- o - o - o —

^ŪįlZl^^_2PĘKULIĄCIJĄ
Krikščionių demokratų srovės Organas "Mažasis Židinys” Nr.10 

/1946.X/ straipsnyje "Lietuvos bylos kronika” iškelia mintį, kad 
tik krikščioniškoji pasaulio visuomenė rūpinasi Lietuvos laisvės 
reikalu, tuo tarpu kai: "nepasiteisino daug kieno viltys sulaukti 
mūsų reikalams paramos iš užsienio socialistinės visuomenės...3 
Toliau rašoma: "Nekalbant jau apie socialistinių vyriausybių /Šve
dijos, Šveicarijos, Anglijos/ laikysena... tiek socialistiniai-• 
visuomenės sąjūdžiai, tiek ir laisvoji socialistinė spauda musų 
reikalams ligšiol yra beveik nebyliai”.

Čia pareikštos mintys yra aiškiai neobjektyvios. Visa pasaulio 
socialistinė visuomenė veda atkaklią kovą už demokratinių princi
pų įgyvendinimą tarptautinėje politikoje. Nuo tų principų įgyven-. 
dinimo priklauso ir mūsų krašto likimas. Jei šiai visuomenei at-* ~ 
stovaūjamoje spaudoje Lietuvos reikalas kartojamas ne kasdien 
/j jis ten gana dažnai minimas/, iš to negalima daryti išvados, 
kad socialistinė pasaulio visuomenė nesirūpina mažųjų tautų /tai
gi ir lietuvių/ laisve.Juk pasitaiko, kad ir krikščioniškieji vys
kupai laimino Sovietų Sąjungą, o šiomis dienomis net užsienio spau
doje kiekvienas galėjo pamatyti nuotraukas,kaip New Yorke aukštas 
dvasiškis sveikina per pamaldas bažnyčioje žinomą DP ėdiką Višinskį*
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GORDIJAUS MAZGAS
J *** M* —- •— W—• • —• —— —.
Viso pasaulio dėmesys pradeda krypti į netruko^, kovo 10 d., 

Maskvon susirenkančią sąjungininkų konferenciją taikos sutarties 
projektams su Vokietija ir Austrija parengti. Pagaliau beveik 
dvejiems metams po Vokietijos kapituliacijos praėjus bus pradėta 
narplioti ši viena svarbiausių pokarinių metų problemų, jau spė
jusi tapti, viso pasaulio susirūpinimo ir susidomėjimo centru, 
nes nuo vienokio ar kitokio jos sprendimo priklausys ilgesnis ar 
trumpesnis taikos perijodas Europoje ir visam pasaulyje. Galima 
sakyti, kad. kaip 1939 m. Vokietija buvo.raktas į antrąjį pasau
linį karą, taip ji dabar yra raktas į trečiąjį pasaulinį karą 
arba ilgesnį pastovesnės taikos laikotarpį.

Dabartinė Vokietijos politinėj, ūkinė ir tarptautinė padėtis 
yra ne kas kitas, kaip tikras Gordijaus mazgas, kuriuo ją paver
tė, atrodo, gana lengvomis rankomis Trijų Didžiųjų pasirašytas . 
Potsdamo susitarimas„ Į keturias zonas padalinimas, didelių plo
tų Rytuose Lenkijai priskyrimas, apie 7 milijonui'vokiečių iš 
buvusių Vokietijos rytinių sričių ir Centro Europos valstybių sugrūsimas į apkarpytą Vokietiją, sugriauti miestai ir daug kur 
išmontuoti.pramonės įrengimai reparacijoms mokėti plius dar šim
tai kitų sunkumų sudarė tokią padėtį, kuri jau seniai nęramina 
kai kuriuos sąjungininkus.Be to, čia nedidelėj Vokietijos teri
torijoj, lyg šachmatų lentoje, susiduria tiesioginiai visos trys 
dabartinės pasaulio galybės: JAV, SSSR ir Didž.Britanija Ir kiek
viena jų Čia turi savo skirtingų Interesų, nebekalbant jau apie 
tiesioginius Vokietijos kaimynus: Prancūziją, Lenkiją ir Čekoslo
vakiją. kurios nepaprastai bijo naujo vokiečių imperializmo atgi
jimo. Čia taip pat viena prieš kitą stovi dvi griežtai priešin
gos pasaulėžvalgos ir du skirtingi didžiuliai blokai, kurie fakti
nei jau egzistuoja, nors ir nedrįstama tai prisipažinti.

Visa tai ir daro Vokietijos problemą nepaprastai kietu riešu
tų. Atrodo, kad ir patys tos konferencijos dalyviai neturi dide
lių iliuzijų, kad susitarimas dėl Vokietijos galės būti greitai 
ir lengvai pasiektas. Jau ligšiolinė praktika, ypač sudarant tal
kos sutarčių projektus su buvusiais Vokietijos satelitais, paro- 

■ dė, kad tai labai sunki,, ilga ir varginanti procedūra. Juo labiau, kad taikos sutarčių projektai su bu v. Vokietijos sateli
tais daug kur buvo paremti tarpųsaviais sąjungininkų kompromi- 
~sais, daryti gi kompromisus Vokietijos atžvilgiu jiems bus daug 
sunkiau, nes Vokietija didelė valstybė, dominuojanti Europos 
centrą ir, nežiūrint visų pralaimėjimų, tebeturinti didelę po
tenciją. Todėl galima laukti, kad Maskvos konferencija bus labai 
ilga ir joje vyks kieta, dramatiška su nuolatiniais pavojais da
ryboms nutrūkti kova. Ir niekas negali dabar išpranašauti* kaip " 
ir su kokiais rezultatais toji konferencija pasibaigs.

_18-OS_ VALSTYBIŲ _^ETENZIJOS_
Eaktinai šios derybos dėl Vokietijos ir Austrijos ateities jau 

senokai prasidėjusios. Nuo 1947 m. sausio 14 d, Londone dirba ke
turių didžiųjų /JAV, SSSR, Dldž.Britanijos ir Prancūzijos/ užsie
niu reikalų ministėrių pavaduotojai rinkdami Maskvos konferenci
jai medžiagą ir ruošdami projektų schemas. Vienas pirmųjų jų už
davinių buvo pakviesti 18 per karą nuo Vokietijos ir Austrijos 
daugiau ar mažiau nukentėjusių mažųjų valstybių patiekti jiems 
savo reikalavimus, pageidavimus ir pasiūlymus dėl Vokietijos ir

. '■ . •
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Austrijos. Keturi Didieji gi savo pretenzijas pareikš.atskirai. Visa 
tai surinkus, bus susumuota ir sužinota, kas, ko ir klek iš Vokieti
jos ir Austrijos reikalauja ir bus bandoma tuos reikalavimus suderin
ti.

Pirmieji savo pretenzijas, kurios gana kuklios, patiekė olandai. 
Bet ypatingai didelius reikalavimus Vokietijai tiekia Lenkija ir ki
tes slavų valstybės, dabar esančios sovietų globoje. Be reikalavimų 
dar kiekviena valstybė patiekia ir savo pageidavimus, kokios jie no
rėtų Vokietijos. Čia vėl patenkama lyg į -užburtą ratą, nes beveik “ *■ 
visi Vokietijos kaimynai su Prancūzija priešakyje bijo centralizuo
tos ir su nekontroliuojama pramone Vokietijos. Jų nuomone, jeivo- 
kiečiams vėl bus leista turėti tvirtą centrinę vyriausybę ir nekon
troliuojamą pramsnę, tai vėl atgimsiąs vokiečių militarinis imperia
lizmas ir revanšo troškimas. Iš antros gi pusės, palikus palaidą ar 
silpnais federaciniais ryšiais sujungtą Vokietiją, atėmus iš jos 
pramonės kontrolę, Vokietija niekuomet nesugebės ūkiniai atsigauti 
ir vien iš savo išteklių išsiversti, ji bus amžinas skurdo ir gali- ' 
mų neramumų židinys. Be to, ūkinis Vokietijos stiprumas yra visai 
Europai reikalingas. Todėl Maskvos konferencijoj dėl šių klausimų, ' 
ypač dėl Ruhro krašto pramonės, kurios kontrolėj nori sėdėti ir so
vietai, tenka laukti ypač karštų debatų. Prancūzai gi jau nuo pat 
Vokietijos kapituliacijos labai atkakliai reikalauja Ruhro krašto 
pramonę pavesti tarptautinei kontrolei, kad ji dirbtų visai Europai, 
o ne vien vokiečių militarizmui. Vargu ar pasiseks kitaip Maskvoje 
jų nusistatymą pakeisti.

Be šių svarbiųjų Vokietijos santvarkos ir pramonės klausimų yra 
dar galybė kitų, dėl kurių, be abejonės, taip pat bus labai sunku 
surasti visus patenkinantį sprendimą. Tai Vokietijos ir Austrijos , 
sienų klausimai, reparacijos, Vokietijas indėliai ir turtai užsie
niuose ir kt. Atrodo, kad visos nukentėjusios valstybės patieks 
tokias reparacijų sumas, kad jas sudėjus į krūvą susidarys beveik 
astronominiai skaičiai. C Vokietijos klausimo sprendėjams kils sun
kus uždavinys, kaip tuos reikalavimus patenkinti, iš kur paimti 
tiek pinigų, nors ir per ilgą metų eilę, nenorint visai sunaikinti. • 
vokiečių ir taip jau kol kas visai padriko ūkio. . ..

^TERITORINIAI KLAUSIMAI
Olandai savo reikalavime pareiškė norą gauti iš Vokietijos, apie 

1.200 kv.kl ploto teritorijos sienos išlyginimui, danai gali.pa
reikšti pretenzijų į dalį šiaurės Šlęzviga, belgai taip pat į kokį- - 
nors nedidelį plotą savo pasienyje. Prancūzai greičiausiai reikalaus 
Saaro srities atskyrimo nuo Vokietijos, Tai ir atrodo .Visi teritori- . 
niai reikalavimai, kurie gali būti Vokietijai iškelti 'iš Vakarų 
valstybių. Kaip matome, jie nėra per daug reikšmingi.

Didžiausius teritorinius reikalavimus Vokietijai patieks lenkai 
ir sovietai. Tas rytinis Vokietijos sienų klausimas kaip tik mus 
daugiausiai domina, nes tai vienu ar kitu atžvilgiu palies Lietuvą.

Rytinė Rytprūsių dalis su Karaliaučiumi, kurį Postdame buvo pa
žadėta Sovietų Sąjungai ir kurią jie, nelaukdami nei taikos konfe- 
sutarties su Vokietija sudarymo, jau prisijungė prie *Rusijos auto
nominių tarybinių respublikų federacijos, vargu ar nesukels didės-. . 
nių nuomonių skirtumų. Juk šią sritį, sovietams pakartotinai pažadė
jo buvęs JAV . užsienių reikalų ministeris Byrnes savo garsiojoj 
Stuttgarto kalboje, jei tik sovietai bus sukalbami kitais klausi- 
mals Ir "gero elgesio; 0 mums šios rytinės Rytprūsių dalies klausi
mas yra ypačiai svarbus. Jei jis amžinai atiduodamas Sovietų Sąjun
gai, tai tuo būdu visiškai nuo Vakarų -Europos atkertamas Pabaltijis, 
kurio okupacijos nei JAV, nei Didž.Britanija dar nėra sankcionavusios, pfipažinusios. i ■
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Kitas dar didesnio maisto klautrimas - Lenkijos vska^aJa sienų 

‘. klausimas - dar iki š3x>lei tebėra atviras* FMp dabarti
nės' Lenkijos vakarinės sienos eina Ne įsės ir O&erSc upėmis. Len
kija iš Vokietijos pfisijtngė Aukštąją ir ’Žesjcti^JąJą Silezijas, 

. Vakarų.Prūsiją ir teveik visą Pomeraniją# Nė t'lenft vokiečių par
tija su Šiomis Lenkijos sienomis 'vakaruose negutiae ir nesutiks. ..., 
Anglai ta£p pat nepalankiai žiūri Į tokį didelį Vokietijos apkar
pymą. JAV nusistatymą/šiuo klausimu neseniai pareiškė mine toj sa
vo Stuttgarto kalboje Byrnes„ Tuo savo parelėkimu, kad JAV nesu
tinkančios su vakarinėmis dabartinėmis Lenkijos sienomis, jis 
laimėjo didelės vokiečių daugumos simpatijas^ Taigi? šiuo klausi
mu Maskvoje tenka laukti ypač karšių debatų. Bet taip pat tenka 
skaitytis su galimurra., kad vargu ar prie derybų stalo pasiseka 
priversti lenkus atsitraukti kiek į rytus, kai jau ji> tas naują
sias sritis laiko amžinai lenkiškomis ir smarkiai jas, vokiečius 
išvarą, kolonizuoja., Juo labiau, kai Jaltoje buvo numatyta ir 
sovietų pasigrobtas Vakarų Gudiją ir Vakarų Ukrainą kompensuoti 
iš Vokietijos sąskaitos. Tad nororas nence? oms ąnglpsaksai gali bū- 
fi priversti sutikti su dabartine padėtimi ir naujomis Lenkijos 
vakarų sienomis. Tačiau tokiu atvejų čia slypėtų Tffliolatinis ir 
naujas neramumų židinys, kuris anksčiau ar vėliau.pasidarytų dar 
pavojingesnis.; už buvusį Dancigą ir koridorių. B ė to, anglosak
sai, jau porą metų priversti*padėti vokiečiams išsimaitinti, ma
to, kad Vokietijos ūkiui labai reikalingos tos rytinės žemės 
ūkio sritys, kaip pramoningųjų vakarinių sričių maitintojos,

Kaip ten bebūtų, jei kurio -nors stebuklo dėka Maskvos konfe
rencijoje ir pasisektų visais klausimais susitarti, tai vistiek 
dar gi reikės Vokietijos vyriausybės, kuri parengtą taikus su
tartį pasirašytų ir ją. vykdytų. Vargu gi tokią vyriausybę pasi
seks sudaryti, kol Vokietijoj yra keturios svetimos okupacinės 
kariuomenės su skirtingomis pažiūromis į Vokietiją. Kas, pav., 
gali tikėtis laisvų įr teisingų rinkimų sovietų zonoj, 0 ati
traukti okupacines kariuomenes, kol nėra sudarytos taikos su
tarties su Vokietija, vėl neįmanomas dalykas. Čia ir prasideda 
daina be galo..# Na, bet gi netrukus pamatysim, kaip šis G Ordinų.

• jaus'mazgas narpliojamas Maskvoje... 4
J4ĄSKV0s._ KONFERENCIJA_ ĮR_ LIETUVA

Nėra abejonės, kad.sovietai sąmoningai šią svarbiausius Eu
ropos klausimus sprendžiančią konferenciją sukvietė pas save. 
Po konferencijų Londone, Paryžiuje ir New Yorke tai jiems ne
sunkiai pasisekė. Apie konferenciją, ir jos dalyvius negalės

• suktis, suinteresuoti stebėtojai, kurių kitur nebūtų galima iš
vengti. ‘ '

Tikriausiai, kad konferencijoje bus paliestas iš? Pabaltijo ‘ • 
klausimas, bet kaip ir kokiose aplinkybėse, sunku dabar rmim- \ 
tytio. Sovietų tezė Pabaltijo reikalu yra seniai žinoma. Kiek 
ji teisinga,kitas reikalas, bet neatrodo, kad jie būtų linkę

. bent žingsnį nuo jos pasitraukti..Galimas dalykas, kad jie čia 
dar kartą ir jau galutinai, stengsis šį klausimą sau nor,imą 
kryptimi "sutvarkyti”. Klek bus atsparūs kiek laikysis duo
tųjų pažadų ir Atlanto Ckartos dėsnių kiti trys Didieji, taip ■ 
pat sunku numatyti. Visas šis Pabaltijo klausimas gali priklau-* 
syti nuo bendros konferencijos atmosferos, nuo susitarimo dėl ' t ; 
Vokietijos. Jei pasisektų klausimą dėl Vokietijos greitai, ir 
tvirtai sutvarkyti, vakari1 ^realistai* gali drįsti paaukoti
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Pakaitį jį ant ’’amžines Taikos” su sovietais aukuro. Tad. į mūsų kl su
simą reikia blaiviai žiūrėti.

Gana būdinga, kad tarp 18 mažųjų valstybių, kurios pakviestos pa
reikšti savo pretenzijas Vokietijai, nėra nei laisvojo Pabaltijo at
stovų, bet nėra ir tarybinių Pabaltijo valstybių atstovų, nors Gudi
ja ir Ukraina ten figūruoja šalia SSSR. Taigi, atrodytų lyg Pabalti- 
jis nėra nė kiek nuo kare ir vokiečių okupacijos nukentėjęs. Taip 
nėra ir visi tai gerai žino, bet Pabaltijo reikalas ir čia, kaip ir 
daug kur kitur, dėl politinių aplinkybių liko pakibęs ore. Bet yra - 
ir optimistinių duomenų ir pulti į pesimizmą dar nėra pagrindo.

- o - c — o - o - ’’

HITLERIO VOKIETIJA IR RUSIJA KARO METAIS .
Visi žinome Vokietijos - Rusijos 1939 m. rugpjūčio mėn.23 d. su

sitarimus, kuriais Estija, Latvija ir didesnioji Lietuvos dalis bu
vo priskirta Rusijos interesų sferon. Dabar ateina žinių,' kąri žymią 
dalį Suvalkijos, kuri pagal susitarimą turėjo tekti Vokietijai, pa
staroji už gerą dolerių sumą pardavė Rusijai.

Pastaruoju metu Švedų spauda plačiai skelbia iš JAV užs.reik. 
min. archyvų autentinę medžiagą, nušviečiančią 1940-43 metų Vokie
tijos - Rusijos gana intimius santykius.

Tik sudarius Vokietijos - Italijos - Japonijos trijulį paktą, 
susirupinia ir Rusiją prie šio pakto pritraukti. Visi diktatoriai 
tarėsi dsavo jėgas suburti ir pasaulį pasidalinti. 1940 m.spalių 
mėn. 19 d. Ribentropas parašė Stalinui 19 puslapių laišką apie na
cių užsienių reikalų politikos tikslus ir prašė atsiųsti Molotovą 
Berlynan abiejų kraštų užsienio politikai aptarti. Spalių men.21 d. 
Stalinas patvirtino Ribentropui jo laiško gavimą, dėkojo už "labai 
išsamų analizą" ir pranešė, kad Molotovas atsilankys. JL940~m.lapkri
čio 15 d. Berlyno įvyko žinomas tarp Hitlerio, Ribentropo ir Molo
tovo pasikalbėjimas. Hitleris Molotovui pareiškė, kad, girdi, atė
jęs pats laikas pasidalinti Britų Imperiją, kuri‘esą tuoj subyrė
sianti. Hitlerio supratimu.;, po to, kai Vokietija su Rusija pasida
linusi 1939 m.VIII.23 interesų sferomis Rytų Europoje, nesą jokių 
kliūčių susitarti. Ribentropas su Molotovu tuoj susitarė dėl Rusi
jos prisidėjimo prie trijulės pakto ir parengė .šiuo reikalu du slap
tus protokolus. Pirmame protokole numatyta, kad basi dalinant Britų 
imperiją Vokietijai tenka interesų sritis "Pietų ir Vidurio Afriko
je", Italijai - "Rytų?, ir Šiaurės Afrikoje", Japonijai - "Rytų Azi
ja į pietus nuo Japonijos” ir Rusijai - "Pietuose nuo sovietinių 
respublikų už Kaspijos jūros Indijos vandenyno kryptim? Antrame 
slaptame protokole Vokietija ir Italija pasižada pripažinti Rusijai- 
papildomas teises Dardanėluošo, bet nesutinka čia leisti kurių nors 
rusų įsitvirtinimu. . .

Molotovas grįžo su tais susitarimais Maskvon ir3 1940 m.lapkri
čio 25 d. pasikvietęs Vėkietijos pasiuntinį grafą Sulenbergą pa
reiškė, kad Rusija nepasirašys trijų pakto, jeigu: 1.pirmajame 
slaptame protokole nebus pripažinti Rusijai ypatingi interesai į 
sritis pietuose nuo Baku ir Batumo Persų įlankos kryptimi$ 2.antra
sis protokolas nebus pakeistas ir pripažintos rusų pretenzijos į 
žemės ir jūros įtvirtinimus Bosfore ir Dardančiuose? 5,nebus' suda
rytas tretysis protokolas, kuriuo Rusijai bus suteiktos ypatingos 
teisės Bulgarijoje.

Šie naujieji pasiūlymai buvo-perduoti Berlynui. Iš karto Hitle
ris ir Ribentropas į tai nereagavo. Tik 1941 m.sausio mėn.Moloto-
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vui pasiteiravus dėl atsakymo į minėtą pasiūlymą, šitaip atsakyta: 
"Vokietijos vyriausybė laikosi pasiūlymų, kuriuos įteikė ponui Mo- 

, lotovui Berlyne? . x
Berlyno - Maskvos ryšiai nutrūko, r, po mėnesio Hitleris galuti

nai nusprendė pulti Rusiją,
1943 m- rudenį, kada aiškėjo vokiečių žygio Rusijon pralaimėji

mas ir dar nesudarius karinio sąjungininkų susitarimo Teherane, 
Berlynas zondavo Maskvoje galimybes sudaryti separatinę Vokieti
jos - Rusijos taiką. Atrodė, kad Maskva tokios taikos nevengė,jei- 

/ gu butų priimtos jos sąlygos:
1. pripažinimas Baltijos valstybių prie Rusijos prijungimo;
2. rusų viešpatavimas Dardaneluose;
3. Rusijos prasiplėtimas į pietus ir rytus iki pat Arabą jūros;
4. Vokietijos parama Rusijos siekimui įsiviešpatauti Dairene, 

Mandžūrijojį
5. vokiečių kariuomenės evakuavimas ir SSSR sričių.
Hitleris nenorėjo pripažinti rusams interesų srities Vid.Ry- 

tuose ir derybos nutrūko. Žinoma, smulkmenose viskas galėjo ir 
kitaip plėtotis, bet bendrai imant jos gana įdomios,nes šių di
džiųjų derybose nuolat buvo liečiami ,jir Lietuvos reikalai.

-o-o-o -

TĖVYNES VARDAI —~ 7—7 —— ■*—* —— "—F ' T —•**• 7— «—■

_Dįetuvių tremtinių ne_ DP_ organizacijoj? reikalu
Visi lietuviai tremtiniai, ar jie gyvena stovyklose ir turi 

DP teises, ar jie gyvena privačiai ir DP teisių neturi/ pa
gal LTB statuto 2 straipsnį priklauso tremtinių apylinkei ir- 
tuo pačiu yra Lietuvių Tremtinių Bendruomenės nariai /Statu
to I str./. Skriningai kai kuriems lietuviams - tremtiniams 
atėmė DP teises ir jie pašalinti iš DP stovyklų. Tačiau 
šis faktas neišskyrė ju?s iš Liet.Tremt.Bendruomenės ir jie 
pasilieka šios bendruomenės nariais, naudojasi narių teisėmis 
ir atlieka visas narių pareigas. Kadangi lietuvių tremtinių 
bendruomenės naudojasi kaip ir tam tikros savivaldos teisėmis, 
tai, be abejo, iš bendruomenių išskirtųjų lietuvių teisės yra 
šiek tiek faktinai siauresnės, juo labiau kad UNRRA kai kur 
daro net kliūčių išskirtiesiems su likusiais stovyklose lietu
viais tremtiniais bendrauti. Tuo būdu faktinosios Liet.Tremti
nių Bendruomenės nario teisės išskrininguotiems praktiškai žy
miai susiaurėja, apsiribodamcs šelpimu, juridinėmis konsulta
cijomis ir pagelba, vaikų švietimu ir medicinos pagelba per 
bendruomenės priklausančias medicinos įstaigas. Pasilieka vi
sa plačioji teisinė sritis, kurioje jiems LTB bent šiuo tar
pu efektingiau nieko padėti negali. Tokių išskrininguotų vien 
Amerikiečių zonoje priskaitoma iki 3.000 lietuvių, o kur dar 
dvi tokios zonos ir tremtiniai ,DP teisių jau anksčiau netu
rėję. Visai neperdėtai galime numatyti,kad lietuvių tremti
nių be DP teisių, pasibaigus tikrinimams ir priskaičius šių 
teisių neturėjusius, susidarys ne mažiau 15-000 asmenų. Tokia 
masė, lietuvių vien Vak.Vckietijoje negali likti be tvirtos 
organizacijos, kuri rūpintųsi jų specifiškais reikalais,
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išplaukiančiais iš Jų ypatingos padėties. Organizacijos stoka sunkini 
tremtinių medžiagini, teisinį, tautinį lr kultūrinį išsilaikysiu* To
dėl gal būtiną būtų visiems ne DP trcmtindams- Jietuviams organizuo
tis į Lietuvių Sąjungą pagal jos dar tebeveikiančius įstatus. įsikū
rus Lietuvių Tremtinių Bendruomenei. veikusi dar iš Berlyno laikų Li< 
tuvių Sąjunga nebuvo likviduota., Belieka sąjungos įstatus prisitaiky
ti, legalizuoti atitinkamose įstaigose ir Lietuvių Sąjungai pradėti 
vykdyti šiuose įstatuose numatytus tikslus. Stovyklų lietuviai, LTB 
komitetai ir ypač Vyr. LTB lomi tetas privalo padėti išskrininguo- 
tlems susiburti į Lietuvių Sąjungą.

Tremtinių ikurdinimo_r£ikalai
Tais reikalais pastaruoju metu, pradėta daug kalbėti, svarstyti ir 

planuoti. įkurtas Tremtinių įkurdinimo Biuras Kir-oiieime/T. su inž.J. 
Augustaičiu ir inž.arch.V.Peldavičium priešakyje. įvairiose' stovyk-__ 
lose paskirti Biuro įgaliotiniai. Amerikoje tremtinių įkurdinimo rei
kalais rūpintis įgaliotas ddv. Hap. Skipitis. Ten pat susidarė ir 
BALFo lietuvių tremtinių įkurdinimo komisija. Paryžiuje veikia emi
gracijos sąlygoms tirti komisija. Organizacija, kaip matome, plati ir 

. adėtinga, bet iki šiol maža kas padaryta. Ir tai visai suprantama, n 
is dar nenustojamą vilčių, kad gal mums įsikurdinti svetur ir neteks 

kad galėsime grįžti į' laisvą tėvynę. Todėl lietuvių tremtinių įkurdi- 
■ .-.mo reikalas iki šiol .vyko nesparčiai, nes jei kas ir buvo daroma, 
ai daugiausia laikinam liėtuvių tremtinių apgyvendinimui iki galėsi

ma grįžti nenkupuoton Lietuvon. Tremtiniai įkurdinimo reikaluose tu- 
’ -tų gana santūriai laikytis ir niekur neskubėti, o ypač vengti neaiš 
žiu pasiūlymų ir kombinacijų, kurios plaukia iš visokių emigracijos 
biurų. . ,

Iki šiol tvirtai nusistatyta ir to laikomasi - stengtis laikinai 
įsikurti tik Šiaurės Amerikoje ir Kanadoje. Kiti pasiūlymai tik tiria' 

• mi, bet nerealizuojami. Laukiama padidinant kvotą į JAV. Visi i Irt 
Šiol ten nuvykasieji turi darbo jr gražiai gyvena. Kanadoje lankėsi 
R, Skipitis. Ten gana turtingai gyvęna apie 15.000 lietuvių. Naujiems 
emigrantams čia gana daug vietos ir daug galimybių, kąip ir JAV. Pas
kutiniu metu JAV labai daug kalbama apie DP įku-pdlnimą Aliaskoje. 
Ten negausiai gyvenantieji žmonės gana turtingi ir numatoma galimybė, 
kad JAV vyriausybė šį įkurdinimą paremtų. Aliskon BALFas projektavo 
siųsti kun. Končių, bet pastaruoju metu norima pasiųsti trijų asmenų 
komisiją.

Atsakingų asmenų sugestijinuotas prof. Pakštas norėtų siųsti komi
siją į Britų Hondūrą, o Paryžiaus emigracijosvsąlygoms tirti komisija 
siūlo įsikurti net Naujųjų Hebridų salyne... Šios paskutinės dvi vie
tos čia paminimos vien todėl, kad parodyti, kaip lengvai DP kailiu 
žaidžiama ir kaip lengvai norima lėšas aikvoti įvairioms delegacijoms 
ir komisijoms. Norima dar siųsti delegacijas į Siaurės ir Pietų Afri
ką.

Apie 20.000 tremtinių norima įkurdinti Belgijoje prie anglies’ ka
syklų darbų. 5.000 moterų iš baltų DP kviečiama į: namų ruošos, dau
giausia ligoninės.e, darbus Anglijdn. Moterys įspėjamos, kad jos ątsi- 
'viesti Anglijon savo šeimos narių negalėsiančios. Norinčios vykti tu- 
- tu apsispręsti ar verta vykti Anglijon į užkrečiamųjų ligų ligonl- 

• j, nors iš pradžių darbo sąlygos būtų ir gana viliojančios.
Didesnis būrys jaunų vyrų telkiamas į apsaugos būrius. Šiame darbe 

.'iksta rimtesnės organizacijos. Savanoriai organizatoriai gana dažna;
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nukrypsta asmeninių ir grupinių sumetimų ir interesų keliais. Bū
tina juo greičiau paskirti organizatorių iš pr.ityrusių ir tam rei
kalui kvalifikuotų asmenų tarpo.

Visais įkurdinimo reikalais labai trūksta statistinių duo
menų apie lietuvių tremtinių skaičių, sudėtį, specialybes ir 1.1. 
Vyr.LTB Komitetas net iki šiol nesugebėjo šios statistikos surink
ti, nors latviai jau seniai ją turi. Pastaruoju metu šio darbo 
ėmėsi L.R.Kryžius.

_Žydai_aple emigracijojs galimumus _
Nuo 1883 metų New Yorke veikia pasaulinė žydų emigracijos rei

kalams tvarkyti organizacija HIAS - Hebrew Immigrant Aid Society, 
Jos skyriai apjuosia Visą pasaulį. HIAS vyr. direktorius Vokieti
jai ir Austrijai p.Abbe Grossmann iki šiol savo būstinę turėjo 
Frankfurte/M., bet pastaruoju metu lankęsis Europoje HIAS genera
linis direktorius p.Asofsky esminiai pertvarkė visus žydų emigra
cinius reikalus ir vyr.direktoriaus įstaigą perkėlė į Mttncheną.

Asofsky Vokietijoje tarėsi su JAV karinės valdžios pareigū
nais ir vokiečių nacizmo aukų valstybės komisaru dr.Philipp 
Auerbach’1, kuris rūpinasi žydų būkle ir emigracijos reikalais.

Išvykdamas Amerikon p.Asofsky spaudos atstovams pareiškė, kad • 
žydų tauta per paskutinį karą turėjo 6.000.000 žmonių vien žuvu^ 
siais. Dauguma žydų dar ir dabar klajojanti be savo namų ir nor
malaus gyvenimo.Turinti būti greičiau vykdoma žydų įkurdinimo 
programa. Be taupiai atidariusios žydams duris Amerikos šiuo me
tu nė viena pasaulyje tauta nesutikusi žmoniškai priimti didesnį 
kiekį žydų.Palestinos klausimo teisingas išsprendimas negalįs 
būti išleistas iš akių. Asofsky tikisi, kad naujasis JAV kon
gresas peržiūrėsiąs imigracijos m nuostatus ir praplėsiąs karo 
aukoms įvažiavimą Amerikon. Pirmoje eilėje tu
rima galvoje užpildyti II - jo pa
saulinio karo metu neišnaudotą
sias įvairių valstybių kvotas b e -
n am i a in s žydų pabėgėliams.

Šiaip trumpai apibūdina įsikurdinimo reikalus 63 metų patyri
mą turintis viso pasaulio žydų emigracijos centras HIAS per savo 
vyr.direktorių p*Asofsky.

Lietuvių Tremtinių Bendruomenės atstovų suvažiavimo be- 
laukianf_~ - -------------------------- ,---------------------- ------------------------------

Vyr. LTB Komitetas iki šiol tinkamai nesugeba susitvarkyti.- ’ 
apylinkių komitetai dirba patenkinamai. Jeigu kur tremti

niai pastebi neveiklumo ar nukrypimų, ten šie komitetai per
renkami. Atėję naujieji žmonės buvusių klaidų nebekartoja. Apy
linkių kontrolės komisijos taip pat paenkinamai veikia, nes ir 
jas Savo keliu kontroliuoja patys tremtiniai.

Blogiau dirba apygardų komitetai. Ne visur šie komitetai ir 
veikia. Pavyzdžiui, Anglų zonos apygardose šie komitetai veiklos 
nerodo. Gal ten jie viešai dirbti- ir negali, bet savo funkcijas 
atlikti neviešai vis dėlto galėtų. Negalima visos apygardos 
tremtinių reikalus palikti vien ryšininkams, kurie ir geriausių 
norų vedini dažnai nesuvokia tremtinių bendruomenės reikalų ir
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nesugeba laiku Ir tinkamai šiuos reikalus tenkinti. Visi apygardų komi
tetai turėtų neatidėliojant šaukti tremtinių įgaliotinių susirirkimus * 
/Statuto 51 3tro/, svarstyti apygardos tremtinių Reikalus ir patikrinti 
komiteto narių pasitikėjimų /73 ir 74 strę/t •

Visai darbas nesiseka LTB Vyr.Komitetui. Ilgą laiką buvo ieškoma 
komitetui tinkamos’būstinės. Ją suradus daug vargbą šu tarnautojais ir 
neturėta kas Komiteto nutarimus vykdo ir kas eilinius darbus atlieka. 
Pagaliau, iškeliant stovyklą išblaškyti ir Komiteto nariai. Taigi, dar 
uiki dabar Vyr. Komitetas neturi normalių darbo sąlygų ir negali tinka
mai veikti. Dažniausiai pasitenkinama posėdžiais, nutarimais ir infer- • 
macija. Tremtinių vadovavimo ?r jiems atstovavimo’ nesijaučia’Iki pat 
šių dienų. Buvo pradėta sėkmingai leisti "Tremtinių Žinios®, bet' ir čia 
vienas LTB apylinkės komitetas ir paskiri privatus asmens pakišo trem» 
tinių centrui koją ir pradėtąjį spaudos darbą .nutraukė. Švietimo reika
lais nueita vienos srovės keliaiss. Kontrolės komisijos darbų visai ne
girdėti, ......

LTB Vyr.Komitetui dirbti iki šiol nesisekė. Todėl baigiantis gyva
vimo metams turėtų neatidėliojant šaukti LTB atstovų suvažiavimą 
/ St at .85 štr./f o juo labiau, kad žymi Vyr.Komiteto narių dalls'tebuvo 
kandidatai^ suvažiavime nejaer. daugiausia-balsų gavę._,YraJjvlsa._eilė___
svarbių ir neatidėliotinų klausimų, kuriuos reikia a'psvarsytyti, iš
spręsti ir vykdyti. Sėkmingai tat galėtų atlikti 'naujai perrinktas‘ ir 
darbingas Vyr^Tremtinių Komitetas.

Suprantama,’kad sąlygos LTB centriniams organams dirbti buvo la
bai sunkios, bet. ir. aiose.^sąlygose: reikėjo parodyti dadgiau darbingume.

J SAWALIŠKI_ UNROs’i_TĮKEITIMAI ,

Prieš kurį, laiką visus Amerikiečių zonos tremtinius .sujaudino ži
nia^' kad kai kuriose tremtinių stovyklose -.Augsburge, N&rtlngene, 
Kemptene ir kitur - UNRRA pradėjusi naujus'tremtinių tikrinimus. Au
klėtos’ susidėjo iš begalybės klausimų, kurie reikalavo asmeniškų žinių 
iš tremtinio praeities, statė grynai politinius klausimus ir reikalavo 
įrodomųjų dokumentų. Pasidarė padėtis, kad dokumentų neturint, fremti- 
nys turėjo būti šalinamas iš , DP, kaipo negalįs, savo pareiškimų. įrodyti, 
,0 dokumentus turintis taip pat turėjo būti šalinamas tuo-motyvu, kaip, 
girdi, DP gali iš viso dokumentus turėti! Tremtiniams pareiškus pro
testus raštu ir žodžiu, pasiskundus-Amerikiečių-karinėms; įstaigoms, 
visos reikalas paaiškėjo kaip neteisėtas UKRRos' sauvaliavimas., Ameri
kiečių karinės vadovybės USFET G--5 atstovas net pareiškė, .kad'kai ku
rie UNRRo s Teamai šiuos patikrinimus darė tikslu Išgauti Maskvai ir 
Varšuvai vertingų informacijų, „kad ištardytieji DP galėtų būti šan- z 
tažuojami pasidaryti slaptais tų vyriausybių'agentais ir. davė suprasti, 
kad tuo reikalu būsiąs vedamas ŪNRRoje masinis tardymas., nes reikalas 
einąs apie didelę grėsmę sauguipil. Aišku, kad šie UNRRos- patikrinimai 
tuoj buvo nutraukti. Tačiau taip pat iškilo aikštėn, kad dar vienas DP 
patikrinimas gali būti, nes pagal pereitų metų rugpiūčio mėn.UNRRos 
Tarybos nutarimą Ženevoje visi DP dar kartą turi būti patikrinti, 
kiek jie tinka gauti UNRRos aprūpinimą, -ar asmeniškai nori grįžti na
mo arba gali būti gurdinti kuriame1 kitame krašte.Tačiau USFET štabas 
patikrino, kad tam reikalui nebuvo užplanuotas joks apklausinėjimas ir 

• dar nėra nustatyta,kokiu būdu ir kas dar vieną DP patikrinimą pravęs.
Iš šio įvykio tremtinių bendruomenės gali įsisąmoninti,-kad ne visi 

UNRRos veiksmai gali būti teisėti ir. kad tremtiniams reikia būti bud
riems savo teises beginant. ‘ ?

o -. o-o-o
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