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Kelkite, kelkite, želkite!
. Dr .V.Kudirka

V A R P . A S • r’4 ‘i
_________ __________________________________________________ __ _  iru___  
Nr, 5 /15/ Balandžio - Gegužės mėn.________________ 1947 m.

ŽODIS_PASAUL 10 _'L 1 E T U V į A M S

Broliai ir sesės lietuviai! ..
_Ir. tie, kurie, namuosegrumdamiesi su„mirtimi, stovite kovų .dėl 

Lietuvos laisvės avas-garde, ir tie, kurie .tolimo j. Var kuto j ar Sibi
ro tyruose sužeistose širdyse nėšiojafė laisvos Lietuvos viltį, ir

• —**tio, "kurie laisvuose pasaulid“kraSlUoS’e"laisvi'gyvenate “ir'kart'bja- 
te vardą Lietuvos, kaip motinos, ir tie, kurie Vokietijoje, Austri
joje, Italijoje ir kitur, nešdami beteisių žmonių dalią, turi did- 
žiausiąjį troškimą grįžti į laisvą ir nepriklausomą Tėvynę..

Mes, Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjungos nariai tremtyje, 
•šiuo nepaprastu metu susirinkę svetimame krašte metinio suvažiavi
mo jkviečiame visus vieningai Lietuvos išlaisvinimo kavai ir dar
bui, e išlaisvintoje nepriklausomoje Tėvynėje laimingo savo gyveni
mo kūrimui.

Šiuo metu, kai Lietuva žiauraus okupanto atkakliai teriojama. 
kai tūkstančiai lietuvių blaškomi po pasaulį didžiausioje nevilty
je ir ateities baimėje, mes tikime, jog šventas mūsų reikalas, vi- . 
sai tautai susibūrus vieningon kovon, bus vainikuotas pergalės 
džiaugsmu*

Kova reikalinga ryžto, pasišventimo ir aukų, ir mūsų pareiga* 
kur mes bebūtume ir kokiose sąlygose begyventume, neprarasti vil
ties, ugdyti ryžtą ir tikėjimą, .pasišvęsti kovai ir, esant reika
lui, aukotis, kaip aukojasi tie, kurie, okupanto persekiojami, sten
giasi namuose išsaugoti Lietuvos laisvės kibirkštį.

Lietuvių tauta - maža, daugelį šimtmečių teriota ir šiandiena 
tebeteriojama tauta.- o pasaulio ateities vairas didžiųjų rankose. 
Tačiau teisingumas Ir laisvė yra tikrasis laimingo žmonijos gyve
nimo pagrindas, ir jie laimės, tik turime neprarasti vilties, ko
voti, būti tvirti kaip plienas ir kiekvieną akimirką sutelktinėmis 
jėgomis siekti užsibrėžto mūsiį tautos gyvybinio tikslo - jįautinė.sx 
la.1svo_s,_dem£kratinės.;_neprĮklausomos Lietuvos,

Net pavienis žmogus, Jei Jis 'šventai Tiki užsibrėžtąjį tikslą, 
jei jis nepraranda jėgos kovoti kritiškiausiais momentais, yra pa
jėgus galiūnų žygiams« Bet kai pavienių žmonių masės, susiorgani
zuoja, kai-jos eina petys į petį, kai visinuo silpniausio iki ga-- 
lingiausio, susiburia bendram žygiui, dftiomet pergalės aušra tūk- 

-• - - stančius kartų tikresnė0 —“ - — — . —.....................
- Mūsų padėtis pasaulio painiavų daugybėje yra be galo sunki, ta
čiau žinokime, jog niekas, niekuomet ir niekur nelaimėjo nekovoda
mas pats ir savo tikslo atkakliai' nesiekdamas* Todėl taes, nuošird
žiai sveikindami tuos tautos sūnus, kurie, ar namuose, ar tremty
je, ar laisvuose pasaulio kraštuose, sudėjo, tebededa ir dės did
žias aukas ant kovos aukuro, bet pasmerkdami kenksmingą mūsų tau
tiečių dalies pasyvumą kavai ir darbui, visus ^rganižuo-
tis, kad nelikiįų^nei_vieno lietuvio pasauly je_,_nei_vieno_a_smens, 
Turis^ ne'6uTų_nariu organizacijosx dirbančias ir kovojančioj Lie- 
Tuvos Išlaisvinimui. “

Nictacall**
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Organizuota tauta nėra vadų tvarkoma žmonių masė ir ne fiktyvių 

grupelių, dažnai tarpusavyje niekuo nesiskiriančių, junginys. Or
ganizuota tauta yra tauta, susiskirsčiusi į didžiules demokratiš
kas, socialiniais ir ekonominiais pagrindais susikristalizavusias 
politines sroves, reprezentuojamas didelių politinių partijų, mo
kančių bendrai dirbti savo šalies gerovei. Taip yra demokratijos 
kraštuose, o mes jau seniai subrendome gyventi demokratiškiausių- 
jų pasaulio valstybių pavyzdžiu ir jau seniai laikas mums tokį-gy
venimą organizuoti.

Mes, Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjungos suvažiavimas, 
kviečiame visus lietuvius tremtyje ir užsieniuose, pagaliau, mestj 
politlnį_abejingumą ir_pas^yuma ir burtis organizuotam mūsų tau- “ 
Tos 1r~kfadto Išlaisvinimo darnui ir kovai,.

'■-Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjunga, pradėjusi savo koyos 
kadrus auklėti Petro Kraučiūno mokykloje dar 1883 metais,, pasisė
musi savo tautines idėjas iš Dr,Jono Basanavičiaus "Aušros? drau
ge su Dr,Vincu Kudirka pradėjusi politinę lietuvių tautos diferen
ciaciją, skelbdama demokratines idėjas, ir galingai šaukusi visai 
tautai,"kelkite, kelkite, kelkite!? drauge su Povilu Višinskiu , 
kovojusi prieš svetimus ir savus despotus, su Mykolu Šleževičium, 
kartą ^gelbėjusiu Lietuvą nuo bolševikiško jungo 1918-1919 me
tais, telkusi Lietuvos savanorius nepriklausomybės kovoms, drauge 
su Felicija BortkeviČiene gelbėjusi tautai ir ypatingai pažan
giosios tautinės demokratinės srovės jaunuomenei, drauge su Dr.Ka- 1 
žiu Grinium, visą amžių kovojusiu ir dirbusiu ir šiandieną tebe
dirbančiu dėl laisvos nepriklausomos Lietuvos, drauge su liaudi- . 
ninkais, ėjusiais ir einančiais per savųjų ir svetimųjų Lietuvos ' 
laisvės priešų kalėjimus ir lagerius, šaukia vi su s^ pažangi o srau
tinės demokratinės srovės moteris ir vyrus visose £ą£aul1o“šaly-~ 
1e_į_organlzuoTą“vleningą Iietuvos_idlaisv1n1mo lovą ir darbą - 
atstuty;m^ joazanglod TaUtinds_laisvcs nepriklausomos demokratinės_ 
liejtuyosf^espullLlkos, kurioje visi p11Teciai“bus lygus prieš ą.'šta- 
Tymus, naudę'sTs""vTsomis teisėmis bei laisvėmis ir patys tvarkysis 
savo laisvą ir laimingą gyvenimą.,

Mes kviečiame į darbą, į kovą, į žygį, mes kviečiame į savo 
eiles ir ūkininką ir darbininką, ir mokslininką ir tarnautoją, 
ir karį ir menininką, ir kooperatininką ir amatininką - Visus! 
Visus tuos, kurie patys yra ir kurių tėvai ar protėviai yra buvę 
žemaičiais ar vilniečiais, aukštaičiais ar suvalkiečiais. Prūsų 
arba Mažosios Lietuvos lietuviais!

Tenelieka nei vieno neorganizubo lietuvio pasaulyje!
Tenebūnie nei vieno lietuvio pasaulyje, kuris neįneštų savo 

fizinio ar dvasinio įnašo Lietuvos išlaisvinimui! '■ * >
Tik bendromis visos organinio t os__tautos jėgomis gal i ma_at sta

tyti laisvą nepriklausomą demokralinę^Lletuvos Respubliką ir vėl ’ 
įvesti ją ly^iateisiu nariu J Ta1svų_pasauTio Tautų del valsTy- 
bių delmą!” ~ ~ ~ ~

LIETUVOS VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ 
SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS’ .

1947 m. kovo mėnc 23 d0 ■ Vokietijoje --
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KQVk_ UŽ_ DEMOKEĄTIimJS _PRINCIPUS MU^_^APS^RĘTOTMŲ__gUTEgnj 

Demokratinės_kov£s_eyoliuci jos_klausi_mu
Mūsų gyvenamasis amžius ypatingas tuo, kad. jame vyksta kovos ne 

tarp atskirų tautų ir ne vien dėl ekonominių, teritorialinių ar ki
tų interesų, "bet dėl visiškai skirtingų principų, kuriais turi "bū
ti tvarkomas pasaulis. Praūžęs Antrasis Pasaulinis karas yra tos 
milžiniškos kovos pradžia. Kova tebevyksta toliau, o mes, ir paski
ri žmonės, ir paskiros tautos, esame į tų kovų įtraukti prieš savo 
valių ir, norime ar ne, turime būti tos kovos dalyviais. 0 jeigu 
taip yra, tai visuomet gera žinoti, dėl ko kovojama, už-kų,-..turime — 
-apsisjirSSti -ir -kaip -kovoti? —---- -

Prieškarinis pasaulis jau buvo suskilęs į dvi ryškias stovyklas, 
nors daug kam klaidingai atrodė, kad kovojančių pusių yra ne dvi, 

k bet trys. Viduryje buvo statomas demokratinis pa Saulis, ± d fear is savo—■■ 
principus atskirose yaLs.tyJxėaa, b.wwT--J^kW.US if^yvendlnę sielis . •* 

——ši’mtfeė^Tūs^'kaip Anglijojej vėliau Šveicarijoje, Šiaurės Amerikoje, 
Prancūzijoje, ir kuris savo principus tarptautinėje plotmėje buvo 
pradėjęs skelbti 1917 metais Prezidento Vilsono 12 punktų, 1941 m.' 
Atlanto Chartoje, per Prezidento Roosevelto pagrindinėse laisvė
se ir mėginęs tuos principus įgyvendinti - anksčiau per Tautų Sų- 
jungą, o dabar per Jungtinių Tautų Organizacijų. Pasaulis eina 
nuo atskirų valstybių prie viso žemės rutulio demokratizacijos,ku
ri žada žmonijai laisvę, o paskiroms tautoms, didelėms ir mažoms, 
teisę būti nepriklausomais, laisvai apsispręsti dėl savo valdymo

• formos ir savo sukurtose valstybėse savarankiškai gyventi.
Demokratiniam pasauliui iš dešinės buvo statomas.fašizmas /su 

visais jame didžiųjų vadų ir mažųjų vadukų atspalviais/, kuris 
skelbė teisę gyventi ir pasauliui viešpatauti tik savo išrinkta
jai tautai ar rasei, pajungtai vienos diktatūrinės partijos sava- 
valiai? o iš kairės buvo statomas totalistinis komunizmas, kuris 
pripažino ,tik proletariato diktatūros pasaulyje dominavimų, bet, 
iš tikrųjų, vienos partijos su jos vadais viešpatavimų.

Demokratija nėra aprėžta ir negya doktrina. Demokratijos pa
grinde yra laisvės, lygybės ir teisės principai, apimų žmonių, * ’ 

• bendruomenių, tautų, valstybių ir net visos žmonijos ir viso pa
saulio tvarkymosi problemas. Tie principai, būdami labai bendri, 
duoda galimumų ir paskiriems žmonėms, ir tautoms, ir valstybėms 
tvarkytis pagal savo skirtingas gyvenimo sųlygas, pagal skirtin
gus materialinius išteklius., kultūrinius ir pasaulėžiūrinius sa
vumus. Jei prilygintume skirtingas tautus ir valstybes įvairiems 
žiedams, tai galėtume pasakyti, kad demokratinei principai Aeid—■— 
žia kiekvienam žiedui žydėti--savo--atskirs spalva, kvepėti savo 
atskiru kvapu, bet visus žiedus surinkus vienon puokštėn gaunasi 
darni spalvų ir kvapų harmonija.
\ Visų pakraipų diktatūros /salazaristinė, ulmaninė* ir 1.1./,, 
visų pakraipų fašizmai^hit.l£XixiiS^---mu&eiaim»?SY :frankistTnis Ir . •i’ 

... ts't./-,-^v±sų''^ūkfaTpų’'totalizmai /stalininis, titinis ir 1.1./ yra 
aiškiai užbaigtos siauros doktrinos, panaikinančios- žmonių lais
ves savuose kraštuose, pavergiančios svetimus tautas, siekian
čios viešpatavimo visame pasaulyje brutalia jėga ir prievarta. 
Jei diktatūrinei-fašistines- totalistines doktrinas prilygintu
me augalams ir iš jų sudarytume, puokštę, tai spalvų ir kvypų har
monija čia pakeistų dilgėlės, durnaropės ir dagio kaimynystė. 
Kaip atrodytų gėlių puokštė, į kurių įterptume nors vienų iš šių 
augalų? Irx nors visos diktatūrinės doktrinos tarp savęs nehar
monizuoja, nors jų tarpe vyko ir tebevyksta kova, tačiau
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f'^IwcQagr induose ^os turi labai daug bendro? jų- visų brutali
•' . j^gair. prievarta yra nukr eipta &rieš žmonių ir tautų pag£in»—- 

Ji Ine s laisves, prieš tai, ją demokratija gina, kaą^sudaro de-‘ ; 
mokratijos principų esmę, taigi yru nukręlpta-prleš- pačią demo
kratiją* Demokratijai visas dikta?tūjros; --^faširmai ir.bolševiz-• 

■■mai- .yra lygūs. priešai^- ' J’;-- w . ' i
Neužmerkdami akių ist-oriniams faktams, tukime pripažinti: 

veltui demokratijos' šaukėsi vienos rūšies totalizmo /komunis
tinio/ kovai prieš kitos rūšies,'totaližmą.- fašistinį 1939 m, 
vasarą; fašizmas /nacicnalsociali’stiniš/ yra šaukęsis totalis-, 
tinį komunizmą prieš demokratijas 1939? 40, 41 metais ir yra 
g©^ęs iš jo paramos; totalistinis' komunizmas S vėl šaukėsi demo
kratijų pageltos prieš fašizmą 1941 metaišir pasidarė demo
kratijų sąjungininku prieš-fašizmą,-bet jis-tai padarė iš prie- 

' vartos* Nenatūrali sąjunga davė visiškai nenatūralų vaisių - 
demokratijos, priverstinoje sąjungoje su totalištinlu komuniz
mu nugalėjusios fašizmą, po karo ir vėl atsidūrė kby-os /kol 
kas idėjinės, ekonominės ir politinės/ padėtyje prieš savo bu
vusį totalistinį sąjungininką, nes demokratinei principai, pa- 

'~-gal kuriuos pasaulis galėtų būti tvarkomas, niekad nebuvo, nė
ra ir negali būti suderinti su totalistinėmis doktrinomis, pa- 
tal kurias pasaulis turi būti prievartą valdomas* Pasaulis kaip 

uvo taip ir likx>—suskilęs į..dvi dalis - demokratijos laisvie
ji principai stovi prieš totalistines prievartes doktrinas* Ir 
toji kova vyks tol', kol viena pusė nugalės, kol tautoms ir žmo
nijai nušvis__ąrba demokrat^ių_JLaisviiį_dienax arba sutems dlk-_ 
Tatūrinių vergljų naktis* .

j ■’ ’’Prieš kiekvleną“žmogų5’ prieš kiekvieną tautą ir prieš visą 
• žmoniją atsistoja problema: už ką apsispręsti? Demokrątinis pa

saulis, kurio priešakyje tiek moraliniu, tiek fiziniu kolosu 
šiandien stovi JAV ir Prezidentas Trumanas, skelbia, kad demo
kratijos turi įtempti visas jėgas atsilaikyti prieš totalisti- 
nes doktrinas - prieš komunizmą ir prieš fašizmo, likučius* To
talizmo grąsinamems tautoms suteikiama, pagelba, o totalizmo pa
vergtoms tautoms - viltis atgauti laisvę* Mes, totalistinio to- 
komunizmo pavergtoji lietuvių tauta, tik išsiiaišiiindmo^vilti- 
mis tegyvenai*!, ryžtingai atsistojome demokratijų pusėje ne 
vien todėl, kad demokratinis pasaulis mums iiuuūsų tautai žada 
laisvę, bet kad ir mesenatys esame_demokratai įt_trokštam'e_iš- 
laisvintfį Lietuvą atstatyt/ Hemokratinįalė pagrindais* 
" ‘"’’Tačiau lemokratlrils pasaulis ne--tTH saukia kovon su totaiiz- 
mu, bet jis kartu nurodo, kaip toji kova turi būti vedama* Vel
tui kaikas viliasi, kad jeigu fašizmas buvo nugalėtas tčtalis- 
tiniam komunizmui padedant, tai- dabar, pradėjus kovą prieš pa
tį totalistinį komunizmą, galima atgaivinti fašizmą arba kitus 
to paties tipo diktatūrinius sąjūdžius ir pasitelkti, juos pa- 
gelbon.Prezidentas Trumanas aiškiai pareiškė, ir visas demokra- 
iinis pasaulis jam pritariu, kad šioje paskutinėje demokratijos 
r.diktatūrinio totalizmo kovoje demokratija jokių sąjungų su 

bet kuria diktatūrine totalistine doktrina nebedarys* Iš"JAV 
valstybinio ir viešojo gyvenimo išjungiami.tiek komunistai, 
tiek fašistai; taip turi būti padaryta visame pasaulyje ir'visu 
nuoseklumu, nes priešingai kova demokratinių principų su dikta
tūrinei totalistinėmis doktrinomis niekad nebus baigta* Dikta
tūrinės bei totalistinės doktrinų šalininkai, neorganizuoti ar 
organizuoti pasilikę demokratijų eilėse, prie pirmos'progos
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mėgins demokratijas sprogdinti iš vidaus ir stengsis atgauti sa- 

, vo pralaimėtą,s pozicijas.,
Žinoma, diktatūrinei totalistinės grupės gali šaukti, kad jų 

išstūmimas iš demokratijos tarpo prieštarauja pilnutinės demokra
tijos principams, pagrindinėms žodžio, įsitikinimų ir organizaci
jų laisvėms, kad demokratiškoje santvarkoje neleisti joms veikti 
yra nedemokratiška. Visa tai tik nelogiški išvedžiojimai, nes 
vienas,taip pat pagrindinis, demokratijos principas sako, jog 
žmogaus ir organizacijų laisvės tesiekia ribų, kur jos nepažeid
žia ,ir nesiekia pažeisti kitų žmonių ir kitų organizacijų pagrin
dinių laisvių, 0 kadangi diktatūrinei totalistinės doktrinos per , 
savd išpažintojus ir jų organizacijas siekia panaikinti pagrindi
nes kitų žmonių laisves, kadangi jų sudarytosios politinės parti
jos, kokiomis demokratinėmis iškabomis-jos besidangstytų, siekia 
panaikinti visas kitas politines partijas, tai, iš pačių demokra
tinių principų išeinant, joms negali būti leidžiama veikti, nes 
tie*laikai, kada demokratinės laisvės buvo naudojamos demoxrati- 
niaffis principams ir pūčiai demokratijai griauti^ jau praėjo. De- 
mokfatijos tuo būdu savo principų, ne'atsisako ir jų’nesusiaūrind, 
tik istorinių įvykių, bei tautų ir žmonijos nelaimių pamokytos, 

i. savo principus nuosekliau ir griežčiau taiko gyvenimui, kad baig
tų pasaulyje anarchiją ir įgyvendintų demokratinę tvarką.

Tad ir mes lietuviai demokratai, drauge su JAV ir viso pasaulio 
demokratais, dalyvaudami bendroje demokratinio pasaulio kovoje su 
diktatūrinei totalistiniais režimais, tik iš demkratijos pergalės 
tikėdamiesi lietuvių tautai laisvės ir_Lietuyai nepriklausomybėsx 
turime prisiTaTkytl bendros Ičovo's paskelbtųjų gairių: atsipalai
duoti nuo-'savųjų diktatūrinei' totalistinių doktrinų šalininkų, pa- 

’ šalinti juos ir jų organizacijas /jei tokios atsirastų/ iš savo 
eilių ir nebekviesti jų nei talkininkais nei sąjungininkais, kad 
ateityje negalėtų patiekti jokių savo nuopelnų vekselių, kuriuos 

■ išlaisvintoje Lietuvoje apmokant susidarytų kad ir mažiausias pa
vojus nebetekti demokratinių laisvių nors ir menkiausios dalies.

A.a. diplomuotas teisininkas -JUOZAS KRIKŠČIŪNAS

Gauta liūdna žinia, kad Sibire, baisiose tremties sąlygose mirė 
buvęs ilgametis Marijampolės Apygardos Teismd narys ir paskutinis 
Kauno Apygardos Teismo Prokuroras Juozas Krikščiūnas, bolševikų 

. ištremtas klaikiomis 1941 m. birželio mėn.14-17 dienomis. Velionis 
kiĮęs iš Ašmintos kaimo, Prienų valsč., garbingos Krikščiūnų šei
mos. Jįs yra brolis neseniai mirusio Prof.Pr,Jurgio Krikščiūno,

Juozas Krikščiūnas mokėsi gimnazijoje Marijampolėje ir Pirmojo 
Pasaulinio karo metu Rusijoje. Baigė realinę Marijampolės gimnazi
ją. Velionis, besimokydamas gimnazijoje ir bestudijuodamas universi
tete, aktingai dalyvavo pažangiųjų studentų ir moksleivių tautinėse 
organizacijose. Baigęs studijas 1926 metais įsijungė į demokratinės 
lietuvių visuomenės eiles. Jis buvo'Lietuvos Valstiečių liaudininkų 
akcijos dalyvis. -

Juozas Krikščiūnas sąžiningai ir . ^kruopščiai -dirbo apygardos ' 
teisėjo ir laikinosios sostinės prokuroro darbą. Visiems jis buvo 
teisingas ir objektyvus, visi jam buvo suprantami ir prieš įstaty
mus lygūs. Todėl mūsų visuomenėje įgyjo tauraus lietuvio,-visuome
nininko ir teisėjo vardą. -

Tebus Jam lengva tolimo ir šalt Sibiro žemė. Jo pasibaigusiems 
vargams kentėti okupantai Rusijos gilumon ištrėmė brolį - ūkininką,
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A«a( Prof. Dr. JURGIS KRIKŠČIŪNAS

.te-į 
e 
ik

.1947 m. kovo mėn.24 d.mirusio ir kovo 28 d. Hamburge - Ohls- 
dorfo kapinėse palaidoto Prof.J.Krikščiūno visa sąmoningojo gy
venimo veikla ištisai buvo visuomeninė. Jo mokslo, visuomenės, 
tautos ūkio, spaudos, valstybės gerovės, jaunuomenės ir visi 

’ kiti darbai buvo grynai visuomeniški. Velionis nebuvo siauras 
specialistas - tautos ūkio Žinovas, bet visą laiką buvo pla
taus mąsto visuomeninkas - veikėjas. Jis visuomet siekė bendri
nės lietuvių tautos gerovės. . -

Visuomeninėje veikloJe_J.Krikščiūnas,dar gimnazijos suole pa
suko pažangia tuut'ine demokratine linkme. Jis aktingai dirbo 
moksleivių būreliuose. Bestudentaudamas Petrapilyje vadovavo 
Lietuvių Studentų Draugijai ir plačiai veikė Lietuvos Liaudi
ninkų Demokratų partijoje. Nepriklausmoje Lietuvoje buvo darb
štus Valstiečių Liaudininkų veikėjas ir ilgametis Centro Komi
teto narys. Šalę, partinės veiklos velionis nesišalino nuo dar
bo kitose visuomeninėse organizacijose. Jis ilgą- laiką buvo' 
Lietuvos Kooperatyvų Tarybos, Ekonominių Studijų Draugijos ir 
Agronomų Sąjungos Pirmininku. Tremtyje dirbo tremtinių labui 
Berlyne, Weimare ir pirmininkavo lietuvių Sąjungai Wūrzburgš 
bei Detmolde. Taip put buvo Tremtinių Ūkininkų ir Agronomų Į 
Draugijos Tarybos xirmininkas* Antivokiškos rezistencijos me
tais velionis gelbėjo suorganizuoti Vyriausiąjį Lietuvių Kom:. tą ir kurį laiką buvo šio komiteto nariu. Visoje savo veikioji 
turėjo didelį lietuvių visuomenės pasitikėjimą ir dažnai bevt: 
vienbalsiai buvo renkamas atstovaujamoms pareigoms.

Valstybinį darbą_J.Krikščiūnas pradėjo Šiaulių Apskrities 
agronomo poreTgose. 1926 m., L.Valstiečiams Liaudininkams lai 
mėjus demokratinius Seimo rinkimus, velionis buvo pakviestas 
Žemės Ūkio ministeriu. įsigalėjusį Lietuvoje javų ūkį kreipė 
gyvulininkystės ir pienininkystės kryptim.Ieškojo užsieniuose

• žemės ūkiui kreditų. Daug dėmesio kreipė žemės ūkio švietimo 
visuomeninės agronomijos reikalams. Danijos pavyzdžiu pradėjo 
organizuoti jaunųjų ūkininkų ratelius. Pertvarkė, iki tol vykd 
tą žemės reformą racionaliais pagrindais*Ją spartino. Stambiu 
ir apleistus dvarus skirstė bežemiams ir mažažemiams, Naujaku
riams masiniai pradėjo išdavinėti nuosavybės dokumentus ir rėAė; 
jų trobesių statybą lėšomis ir statybine medžiaga., Plačiai vyr-į 
dė kaimų skirstymą viensėdžiais ir žemės ūkio melioracija. Emė-i 
si miškus želdinti ir tausoti* Po 1926 m. gruodžio 17 d. buvo \ 
priverstas iš minister!© pareigų pasitraukti ir vadovavo žemės) 
ūkio tyrimo įstaigai. Buvusiuose dvaruose suorganizavo įvairiųį 
žemės ūkio kultūrų bandymo ūkius. 1'959 m. antrų; kart buvo pa- 
kviestus žemės ūkio ministeriu. Kėlė ūkį, mėgino tautininkų j 
valdžios ’’susiaurinimus" žemės reformoje atitaisyti, bet dėl to’; 
kilo konfliktas su A. Smetona ir velionis buvo priverstas iš pa-i 
reigų pasitraukti. Velionis daug kartų dalyvavo Lietuvos delega* 
cijose ūkinėse derybose su Vokietija, Danija ir kitomis valsty- 
bėmis.

Tautos__ūkyje_ velionis dirbo'centrinių ūkinių organizacijų 
vadovybėse, Ilgesnį laiką buvo renkamas kooperatyvų "Lietūkio", 
"Lino", Draudimo Sąjungos "Kooperacija" valdybų pirmininku ir 
"Pienocentro" Tarybos Pirmininku, Lietuvos kooperatininkų masės j 
pasitikėjo J. Krikščiūnu ir nuolat jį atsakingoms pareigoms 
perrinkdavo. V el ton ia_huva daugelio mūsų kooperatyvų organiza-
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torium ir faktinuoju valdytoju. Žemės ūkio produktų gamyboje, su
rinkime ir eksporte, pienininkystės ir gyvulininkystės organizavi
me, linų ūkyje velionies platus baras išvarytus. Cukrinių runkelių 
auginimo pastangos ir cukraus gamyba neapsiėjo be velionies pastan
gų. Bendrosios Lietuvos ūkinės problemos nuolat J.Krikščiūno neap
leido, Ypač jam rūpėjo juo racionaliau išnaudoti gamtinius mūsų 
krašto resursus ir kaip galima aukščiau pakelti žmonių gerovę. Nė 
vienas rimtesnis Lietuvos ūkio klausimas neapsiėjo be teigiamos 
velionies įtakos,

Moksle_ savo darbą J.Krikščiūnas pradėjo Petrapilio universitete. 
Agronomijos mokslo studijas baigė daktaro laipsniu Halle/S. Puikią 
disertaciją parašė apie cukrinių runkelių auginimo galimybes Lietu
voje. Profesorių buvo aukštai vertinamas ir mėgiamas. Su jais ry
šių nenutraukė iki paskutinių metų. Žemės ūkio mokslui daug nuvei
kė vadovaudamas žemės ūkio tyrimo įstaigai. Bandomųjų ūkių ir lau
kelių daviniai velionies buvo kruopščiai renkami, moksliniai stu
dijuojami ir pagrįstos išvados skelbiamos viešumai. Velionis rašė 
knygas žemės ūkio klausimais lietuvių, vokiečių ir anglų kalbomis 
/Die Landwirtsohaft Litauens, Agriculture of Lithuania ir k./,'Lai
mėjo daug pirmųjų premijų už knygeles žemės ūkio klausimais. Ypač 
daug parašė mokslinių straipsnių lietuvių ir kitataučių žurnaluo
se. Įvairiomis progomis skaitė visuomenei populiarias mokslines 
paskaitas auditorijose ir per radio. Mokslo darbą dirbo Dotnuvos 
Žemės Ūkio Akademijoje ir buvo extra ordinarinis profesorius žemės 
ūkio politikos ir visuomeninės agronomijos katedroje. Tremtyje Ir-; 
bai daug dirbo Baltijos Universitete Hamburge ir parašė savo dėstfl’' 
mo dalyko kursą.Sakėsi, kad dar niekad taip naudingai laiko nebuv.J 
išnaudojęs kaip čia. Buvo parengęs medžiagą veikalui apie ūkinius 
Lietuvos laimėjimus nepriklausomybės metais ir irėsi išleisti anglų 
kalba Š.Amerikoje, Rašė ir Lietuvos ūkinio atkūrimo klausimais.Ve
lionies gili mokslinė veikla laukia plačių studijų.

Spaudoje_ J.Krikščiūnas dirbo iš senesnių laikų. Jis bendradar
biavo "Lietuvos Ūkininke”,’ "Aušrinėje", "Lietuvos Žiniose", "Varpe" 
ir kituose leidiniuose. Redagavo "Žemės Ūkį". "Tautos Ūkį", "Talką", 
"Žemės Ūkio Vadovą" ir daugelį kitų. Rašė taip pat rezistencinėje 
spaudoje "Nepriklausomoje Lietuvoj*". Rašė svetimomis kalbomis už
sienio spaudai. Jo raštai, surinkti krūvon, sudarytu .ištisus tomus.

Jaunuomenės? ūgdyme_ velionis buvo nepakeičiamas darbininkas. 
ProTesioriaudamas Dotnuvoje, kruopščiai parengdamas savo paskaitas, 
įdomiai pravesdamas seminaro darbus, J.Krikščiūnas buvo studentų' 
labai mėgiamas ir turėjo jiems didelės įtakos.. Jis parengė gražų 
būrų jaunųjų agronomų - visuomenininkų, kurie spėjo teigiamai pa
sireikšti Lietuvos žemės ūkyje,

Kaip_žmogus Prof.J.Krikščiūnas buvo gilus demokratas, griežtas, 
savo sprendimuose ir labai darbštus. Persikrovimas darbais ir parei
gomis neigiamai paveikė velionies sveikatą ir žymiai sutrumpino, jo 
amžių. Žmones ir bendradarbius velionis vertino pagal jų darbus. 
Nevengdavo sakyti teisybę stačiai į akis, o "todėl kartais turėdavo 
ir asmeninių priešų, nors plačiose lietuvių masėse labai teigiamai 
buvo yertinamas. Velionis išaugino gražią, tikrai lietuvišką šeimą. 
Per daugiau kaip 30 metų sąmoningo darbo Labai daug nuveikė įvai
riausiose gyvenimo srityse. Jo veiklos visapusis nušvietimas lau
kia kruopščių darbininkų. Pirmoje eilėje būtina surinkti visus «• 
Prof. J.Krikščiūno raštus ir išleisti atskirais rinkiniais. Bičių-- 
lių pareiga neatidėliojant pradėti šį darbą ir Prof,Dr.Jurgio Krikš
čiūno raštų išleidimu^pusrtatydinti^tikrai garbingam vyrui niekad 
ne žūst antį.~paminkĮą. ' —
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A.A.'jON-AS EIDUKEVIČIUS •' '
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Du skaudūs smūgiai ištiko lietuvių tremtinių bendruomenę Vokie-. 
tijoje ir Lietuvos-valstiečių liaudininkų^ jsą jungą. Vos tik~dviems 
dienoms praėjus po Prof.Dr* Jurgio K-r i k š č i ū n o mirties, 
1947 m. kovo mėn, 26 d.; keturis mėnesius sunkiai pasirgęs, toli 
nuo savo našiųjų dirvų ir vilnijančių pievų, svetimoj Švabijoj, 
Pfullingene mirė vienas šviesiausių atgimusios Lietuvos ūkininkų 
Jonas,. Eidukevičius, Kiek Dr.J, Krikščiūnas buvo’ žymus 
ir nusipelnęs Lietuvos žemės ūkiui savo moksliniais darbais. "savo 
organizaciniais sugebėjimais, tiek JoEidukevičius buvo plačiai ži
nomas, kaip didis žemės ūkio praktikas, pažangus ūkininkas{ suge
bėjęs savo ūkį iškelti į pačių pavyzdingiausių Lietuvos ūkių skai
čių* Abiejų jų mirtis yra nepaprastai skaudus nuostolis Lietuvos 
žemės,ūkiui: netekta didžio teoretiko ir didžio praktiko.

Velionis J. Eidukevičius buvo gimęs 1889 m, Obelupių kaime, 
Alvito valsč., Vilkaviškio apskr, Baigęs pradinę mokyklą, jis įsto
jo į Marijampolės gimnaziją, kurioje baigė 5 klases. Mokslą jis tu
rėjo nutraukti ir grįžti .į ūkį, tačiau šviestis ir lavintis jis ir 
toliau nenustojo. Pats savo jėgomis jis ypač gilinosi į žemės ūkio 
klausimus, daug skaitė ir visas įgytasis žinias praktiškai taikė 
savo ūkyje. Ilgu, planingu darbu velionis J.Eidukevičius savo 
69 ha ūkį Obelupiuose padarė bene pačiu pavyzdingiausiu, geriau
siai tvarkomu ūkiu visoje Lietuvoje, Jo ūkį nuolatos lankydavo 
įvairios ekskursijos, norinčios pamatyti kaip reikia ūkininkauti. 
Dažnai atvykdavo ir svetimšaliai. .

0 J, Eidukevičiaus ūkyje buvo ko pasižiūrėti, Visa jo žemė buvo 
drenuota, drenažo grioviai pašalinti, dirvos gerai įdirbtos,- gerai 
įtręštos, pievos rūpes.tingai prižiūrimos. Todėl javų ūkyje jis pa
siekdavo tiesiog nuostabių rezultatų, PaV., varpinių javų vidurkis 
Lietuvoje iš ha buvo 22 - 24 centneriai / 1 cent, - 50 kg./, o 
J,Eidukevičius iš ha gaudavo net iki 66 centnerių. Jo galvijų ban
da buvo rūpestingai kontroliuojama. Jis turėjo 10 karvių, kurių 
kiekviena per metus duodavo nemažiau kaip 240 kg riebalų, Eiduke
vičiaus ūkiui priklausė ir Lietuvos rekordistė karvė "Matilda”, 
davusi 578 kg per metus ir parodose gavusi medalius. Kiaulės ir 
arkliai taip pat buvo rinktiniai^ geriausių veislių, rūpestingai 
prižiūrimi. Pagaliau J. Eidukevičius nebuvo užmiršęs ir paukščių 
ūkio. Ir šioje šakoje jis buvo pasiekęs gražių rezultatų. Vištoms 
jis turėjo įrengęs modernišką elektra šildomą vištidę, gaidį išra- . 
šęs net iš Amerikos. Kiekviena jo ūkio višta per metus sudėdavo ne- • 
mažiau kaip 200 kiaušinių. ’

Taip rūpestingai ir pavyzdingai tvarkydamas savo ūkį, J,Eiduke
vičius rasdavo laiko ir politiniai visuomeniniam ir kooperatiniam 
darbui. Nuo pat savo jaunystės J,Eidukevičius buvo-gilus demokra
tas, susipratęs lietuvis. Visą laiką iki pat mirties jis buvo ak
tyvus Valstiečių Liaudininkų Sąjungos narys. Demokratinės Lietuvos 
laikais Valst. Liaudininkų Sąjungos jis buvo išstatytas kandidatu 
į seimo narius. Buvo ilgametis Vilkaviškio apskr, valst.liaudininkų 
komiteto narys, kaip to komiteto narys aktyviai dalyvavo Suvalkijos, 
ūkininkų judėjime prieš smetoninį režimą ir vėliau okupacijos lai
kais rezistencinėj kovoj prieš okupantus,

J. Eidukevičius buvo vienas enerningiausių Vilkaviškio apskri
tyje kooperatininkų. Jis buvo nuolatinis Vilkaviškio smulkaus kre
dito bankelio ir kooperatyvo "Žiedas” valdybos narys* Nežiūrint, 
kad vienu laikotarpiu, kai Lietuvos kooperacija, politinių įtakų
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veikiama,'pergyveno tam tikrą krizę, jis gerokai materialiai be 
• jokios Savo kaltės nukentėjo, bet is aktyiųjų kooperatininku ei
lių jis niekuomet nepasitraukė, visą laiką likdamas veikliu koope
ratininku - organizatoriumi 0

Paskutinis velionies noras - jo kūną perkelti Lietuvon, A.A.J. 
Eidukevičius palaidotus Pfullingeno, Reutlingeno apskr., kapinėse.

X • ‘ X
X

• , i
' LIETUVOS- VALSTIEČIŲ- LIAUDININKŲ -SUVĄŽIAVIME-

Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjungos antrasis tremtyje vi
suotinis narių suvažiavimas įvyko Vakarų Vokietijoje 1947 m. kovo 
mėn. 22 - 23 dienomis. Suvažiavimas buvo skaitlingas ir praėjo 
darnioje- ir darbingoje nuotaikoje. Svarbiausias dalykas, kurį 
lietė visi pranešėjai ir kuriuo didžiausią rūpestį parodė visi su
važiavusieji, buvo Lietuvos—išlaisvinimo kęvos ir—jos suaktyvinimo 
reikalas—

’ L1^1ūv£s_1šlaiminimo reikalu-
Suvažiavimas, aptaręs pavergtos Tėvynės ir išblaškytos pasau

lyje lietuvių tautos kančias, konstatavo, kad šiuo svarbiu istori- * 
niu laikotarpiu, kada vienaip arba kitaip gali būti išspręstas Lie-. 
.tuvcs ir lietuvių tautos likimas, svarbu:

Išlaikyti Lietuvoje likusių ir tremtyje esančių lietuvių mora
linę ir fizinę galią, suburti tautą aplink demokratines idėjas l^r- 
jėgas, kurios šiandien vienintelės veda pasaulyje kovą už visų 
tautų laisvę ir valstybių nepriklausomybę prieš komunistinį, mažą-- 
sias tautas ir Valstybes vergiantį, totalizmą. .

Subarusios aplink save visas gyasias tautos jėgas, demokrati
nės politinės grupės turi vadovauti lietuvių tautos kovai už ne-- 
priklausomos demokratinės Lietuvos valstybės išlaisvininią ir joje 
visu piliečio ir žmogaus pagrindinių laisvių įgyvendinimą.

Visos lietuvių tautos demokratinės politinės grupės, Lietuvos 
išlaisvinimo kovą vesdamos,-turi būti šioje-kovoje vieningos, turi 
kiekvieną pajėgų ir sugebanti lietuvį įtraukti į Lietuvos išlaisvi
nimo darbą ir siekti, kad kiekvienas tam darbui pašauktas lietuvis 
neatsisakytų, bet laikytų jam pavedamą darbą šventa pareiga.

Vieningai pritarę tokiam nusistatymui suvažiavusieji aptarė dar 
kai kuriuos konkrečius darbus, kuriais Lietuvos Valstiečių Liaudi
ninkų Sąjunga kaip demokratinė politinė grupė aktyviai prisideda 
ir dar prisidės prie Lietuvos išlaisvinimo kovos.

Dėl politinių grupių^santykiavimo
Suvažiavimas vieningai pasisakė, kad Lietuvos politinės grupės 

turi vengti nenormalių grupinių rivalizaoijų, turi vengti fikty
vaus vienos politinės srovės skaldymosi į mažas grupeles tik tuo 
tikslu, kad vadovaujančiuose veiksniuose sudarytų dirbtiną savo 
srovės daugumą, kad, bendrais vieningos kovos sūkiais prisidengda
mos, nesiektų savo politinės srovės tikslų, kad Lietuvos išlaisvi
nimo kova visų demokratinių politinių grupių būtų vedama visu nuo
širdumu, būtų pastatyta Šiuo svarbiu istoriniu lietuvių tautai ir-
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valstybei metu pagrindiniu tikslu, kad to bendro svarbiausio tiks
lo besiekdamos politinės grupės vengtų trynimos! dėl antraeilių 
grynai grupinių dalykų, kad santykiuose tarp savęs ir santykiuose 

, tarp skirtingų politinių grupių narių būtų visiška tolerancija ir 
nebūtų griebiamasi negarbingų priemonių ir veiksmų.

• Suvažiavusieji pareiškė viltį, kad politinėms grupėms, atsiža
dėjus kai kurių savo grynai grupinių viešpatavimo tendencijų, vie
ningas darbas tarp jų bendriniam Lietuvos išlaisvinimo reikalui;nė 
tik galimas, bet ir būtinas.

- Kitais__klausi4nais jį;- 7 >- < - > ' ■ ■ ■■■•■■<' • '• ■ •

Aptaręs Lietuvos Valstiečių Jįiaudininkų Sąjungos organizacinius * 
reikalus, palietęs opiausius bndrinius tremtinių klausimus, kurių 
tarpe kultūriniai, švietimo, spaudos, darbo, aprūpinimo ir emigra- ’ 
eijos reikalai buvo svarnesnieji, suvažiavimas priėmė visą eilę 
rezoliucijų ir sveikinimų: buv. Lietuvos Respublikos Prezidentui 
ir L.V.L. Sąjungos Garbės Pirmininkui Dr. Kaziui Griniui, Lietu-' 
vos įgaliotiems ministeriamš užsieniuose, Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoje, Amerikos Lietuvių Tautinei Sandarai, Amerikos Lietuvių 
Tarybai ir k.. Paskutiniai au sveikinimai skelbiami ištisai.

-AMERIKOS __LIETUVIU ^TAUTINEI -SANDARAI
Broliai ir Sesės lietuviai ^Amerikoje! ’ ’
Jusm, gyvenantiems tikrai demokratiškos, laisvos Šalies gyveni- • 

mą, bet nenutraukiantiems amžino ryšio su šiandieną žiauriai kanki
nama Tėvyne Motina, mes, Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjungos 
Suvažiavimas Vokietijoje, kaip savovienminčiams ir didžio darbu 
bei kovos bendrininkams, iš vargingos tremtinių padėties siunčiame 
nuoširdžiausius sveikinimus.

Sunkiose kovose gimusi laisvė tebuvo tik trumpas atgijimo ir 
kūrybos pakilimo laikotarpis. Mūsų Tėvynė vėl didelių nelaimių 
užgriūta. Jos žemė praeinančių kariuomenių sutrypta ir išdeginta* ’ 
okupacijų ir okupantų išniekinta. Tėvynė vėl pavergta, tauta įka- ■ 
linta, terorizuojama, deportuojama į negirdėto žiaurumo konoentra- . 
oijos stovyklas, išblaškyta ir tebeblaškoma. xr visa, kas mums, 
kaip ir Jums andpus Atlanto, dar tebeliko, tai tik viltis, kad po 

, nakties'ateina diena, kad po audrų vėl išaušta giedras dangus.
Mes tikime, kad bendrasis mūsų ir Jūsų gyvenimo kovos ir darbo- 

»• tikslas - grąžinti laisvę ir nepriklausmybę demokratinei Lietuvos ' 
Respublikai, kurioje kiekvienas lietuvis būtų lygus įstatymams 
ir pats galėtų savo laimingą ir nepriklausomą gyvenimą tvarkyti,. 4 * 
bus laimėtas, jeigu visi, kaip vienas, visa tauta sustosime petys 
į petį kovai ir kas kuo galėdami tą kovą remsime.

Brangūs broliai ir sesės Sandariečiai! Mes linkime, kad Jūsų 
organizacijos idėjos, siekiančios savo pradais Dr, Vinco Kudirkos’, 
Povilo Višinskio, Mykolo Sleževičiaus, Albino Rimkos. Dr. Jono 
Šliupo, Dr. Kazio Griniaus ir kitų tautos ir krašto išlaisvinimo 
kovotojų žygių, rastų ko plačiausįį atgarsį Amerikos lietuvių 
tarpe ir jungtų juos į darbą ir kovą tam tikslui, kuris šiandie
ną yra vienintėlis kiekvienam pasauly esančiam lietuviui.

Mes linkime, kad, Jums susibūrus į dar stipresnį, dar energin- 
gesnį žygį, neliktų Jūsų laisvės šalyje nei vieno lietuvio, kuris 
ar savo auka, ar savo kūrybiniu darbu nepadėtų įnašo ant Tėvynės 
išlaisvinimo aukuro.

Broliai ir sesės Sandariečiai! Mes žinome, kad Lietuvos liki
mas šiandien yra ne vien Tėvynėje svetimo okupanto teriojamos ir
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žudomos tautos rankose, bet jis priklauso nuo viso pasaulio nelai
miu sprendimo, o kas nedirba ir nekovoja, tas nelaimiu.Jūsų įnašas 
į šitą kovą yra milžiniškas.

Todėl - i darbą, broliai, vyrs į vyrą? Į kovą? Ir atstatysim 
laisvą nepriklausomą demokratinę Lietuvos Respubliką!

AMERIKOS^'LIĘTUVIŲ__ TARYBAI' "7........ .... "/ . ~
•Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjunge nariai tremtyje, nega- 

' lėdami šiandieną laisvai prabilti okupanto žudomoje Tėvynėje ir 
todėl suvažiavę svetimame krašte, Vakarų Vokietijoje, metinio su
sirinkimo, siunčia Jums, broliai ir sesės Amerikos lietuviai, sa
vo sveikinimus, linkėdami sėkmingai.užbaigti, savo .didžiuosius dar-- - 
bus lietuvių tautos ir Lietuvos išlaisvinimu, ■

Su dideliu džiaugsmu mes, dar Tėvynėje nešdami okupantų jungą, 
prieš kelis metus sužinojome? kad didžiosios demokratinės Amerikos 
lietuvių srovės susibūrė į vieną kovos dėl Lietuvos laisvės organi
zaciją - Amerikos Lietuvių Tarjją. Su tokiu pat pasitenkinimu ir 
dėkingumu mes visą laiką stebėjome ir gėrėjomės tuo dideliu ir sek- 

.mingu Amerikos Lietuvių Tarybos darbu, kuris ligi šiolei jos nu
veiktas lietuvių tautos labui ir su tokiu pat pasiryžimu tęsiamas.

Pasaulio įvykiu eigoje Lietuvos likimas ne mūsų vienų rankose, 
bet niekas jo neišspręs taip, kaip visa tauta trokšta, jeigu tėvy
nės išlaisvinimo darbui ir kovai nesusibursime kaip vienas viso 
pasaulio lietuviai.Todėl niekur šioje žemėje neturi likti nė vie
no lietuvio, kuris-į tą milžinišką žygį neįdėtų savo aukos, ar 
duokle, ar darbu, ar žygiu0 -x

Lai Amerikos Lietuvių Taryba būna ta organizacija, kurios vado
vaujami mūsų užjūrio broliai ir sesės, nuveiktų didžiuosius dar-.
bus ir žygius atstatyti . laisvai nepriklausomai demokratinei Lietu
vos Respublikai? kuri galėtų savo ateities gyvenimą taip tvarkyti, 
kad joje visi piliečiai gyventų gražų ir laimingą gyvenimą.

Mūsų širdys - Lietuvoje Tėvynėje, tad ir mūsų darbas ir kova 
šiuo tragišku metu turi būti skirtas Jai! ■

' ’ A 2n®a3^A°_A^m°^£aAu^
Suvažiavusieji vienbalsiai nutarė pasiųsti sveikinimus ir padė

kas Vakarų ir užjūrio didiesiems demokratams, vadovaujantiems -savo 
valstybėms ir kiekviena proga užtariantiems mažųjų tautų ir valsty
bių teises būti nepriklausomomis, o taip pat kreiptis į Vakarų De
mokratijų didžiąsias ir įtakingąsias demokratines partijas, kad sa- 

. vo kraštų vyriausybėse ir parlamentuose prašytu* užtarimo ir paramos 
lietuvių tautos kovoms dėl Lietuvos valstybės išlaisvinimo.

STUDENTŲ_ yARPlNlNKŲ_ ŠĄJUNGAI_ ATSIKŪRUS........
• Lietuviai studentai Varpininkai, kurių ideologinius pagrindus 
sudaro Dr.Vinoo Kudirkos skelbtieji ir dar šiandien neįgyvendin
tieji tautiniai ir demokratiniai idealai, besimokančios lietuvių 
studentijos buvo puoselėti jau Rusijos carizmo laikais, skelbiant 
tautiškumą, demokratiškumą, humanizmą, toleranciją, dvasinį sava
rankumą, ir vykdomi anuomet kovojant 'dėl tautinės laisvos demokral 
tinės Lietuvos, kol, pagaliau, nepriklausoma Lietuva atsikūrė, 
Nepriklausomos Lietuvos laikais lietuviai studentai Varpininkai 
išaugo skaičiumi ir jų įtaka Lietuvos jaunimo tarpe vis didėjo. 
Pasikeitus režimui, studentai Varpininkai, pasinaudodami Universi-
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tetui suteikta autonomija, aktyviai gynė tautinei—demokratines-" 
humanistines idėjaso Svetimųjų okupacijoms užgriuvus, lietuviai 
studentai Varpininkai aktyviai dalyvavo rezistenciniame pogrin-, 
dyje, sudedami ant Tėvynės laisvės aukuro gausias aukas, netekę., 
is savo eiliij ir vokiškojo ir bolševikiškojo okupanto didelio •’ 
skaičiaus nužudytų, kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose nu- ’ 
•kankintų_ir-1 e be kankinamų draugų 0 Kova dėl Lietuvos i šia išvijimo" 
tebevyksta visu atkaklunu0 Čia tremtyje atkūrę savo turtingą . is 
demokratinėmis.tradicijomis organizaciją, studentai Varpininkai . 
eina ir toliau tautiškumo, demokr.at.ybės, humaniškumo, toleranci
jos ir dvasinio savarankumo keliu ir ruošiasi pavaduoti” vyresnių-., 
ją kovotojų už laisvės ir demokratijos principus kartą, patys 
aktyviai dalyvaudami tautinės laisvos demokratinės Lietuvos Res-. 
publikos išlaisiinimo kovoje, dirbdami kultūros baruose ir ne- ? 
užleisdami studijų darbo0 Sveikindami atsikūrusią tremtyje lietu
vių Studentų Varpininkų Sąjungą, linkime jos vadovybei ir visiems, 
nariams geriausios sėkmės darbuose, pasižadėdami jų pastangas.

. efektyviai paremti0 . . '

■' Dr, J, Pajaujis •

POLITINĖ- KRYŽKELĖ- LIETUVOJE J?RIEŠ_ 20_ METŲ_

Io_Ar beverta prisiminti? •
Kai žmogus perserga sunkią ligą, jis nemielai nori tuos laikus 

prisimintio Ir mes šiandien nemielai kalbame apie tą nepajėgią 
ir nekūrybingų diktatūrą, kuri, deja, aptemdo didesnę dali nepri
klausomybės laikotarpio. Nemiela gruodžio 17 prisiminti jos. tech
niškiems organizatoriams ir vykdytojams, mažiau aktyvioms grupėms 
ir pačiai aktingiausiai, gavusiai vėliau voldemarininkų vardą. Jei 
sakoma, kad-revoliucija pati suėda savo vaikus,"tai šitai visiš
kai pasitvirtino diktatūros istorijoje Lietuvoje: jau nuo 1929 me
tų aktyviausieji gruodžio 17 nakties veikėjai buvo be atvangos 

'persekiojami, tremiami, kalinami, kol 1940 m, birželio dienomis 
jų grupė buvo iš Dimitravo ir Paberžės darbo stovyklų pervesta ■' ' 
i Kauno kalėjimą ir. nesutikus A,Smetonai tuolaikinio Teisingumo 
inisterio paklausyti ir juos paleisti, pateko į bolševikų'nagus,•.

Nemiela gruodžio 17 perversmą prisiminti ir ilgamečiams jo .• 
naudininkams, vokiškai tariant nųtzniesser’iams, generalliniji? 
niams tautininkams,v ' f

Nemiela ir krikščionims demokratams prisiminti tie fatališkas" 
klaidos laikai, kada jie,kovos aistros apakinti, ryžosi nueit/ 
nuo rimtos parlamentarizmo platformos, kurios ligi tol laikėsi, 
kad leistųsi į diktatūros rėmimo avantiūrą. Ir jie norėtų iš- ./ 
braukti tą laikotarpi iš savo partijos praeities.

Ir nemaloniausi, žinoma, atsiminimai-tai liaudininkams ir so
cialdemokratams, ypač tiems jų. kuriems paskui teko pakelti kovos 
naštą, matyti Tauragėje, Suvalkijoje ir kitur žudomus savo vien
minčius, patiems išgyventi kalėjlinus, ištrėmimus_ir-kitas skriau- ' 
das<>
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Buvo, praėjo. Ar beverta šiandien tremtyje, kai visų tų sro
vių žmonės Lietuvo je yra lygiai persekiojami,' žudomi ir šiaurės 
Sibiran grūdami, kalbėti apie gruodžio 17, nors ir praleidus 20 
metų sukaktį? Sutikime visi, jog tai labai opus dalykas. Nerei- 
-kia praeities nesantaikos prisiminimais aitrinti dabarties tar
pusavio santykių. Bet yra itin svarbių .motyvų, kodėl negalima tų 
įvykių visiškai nutylėti. Viena, jaunuomenė, ar net vyresnės kfir-< 
tos žmonės, nežino faktinų istorinių sąryšių ir mato grundžio-17 

l įvykius iškreiptoje-Jšvie-saje. Berods, istorija Tašyti dar neatė
jo paikas. Daugelio veikėjų pavardė^nėtainėtiCos dėl suprantamų 
priežasčių.“Taigi, asmenų vaidmenį išaiškinti reikia palikti 
ateičiai. Bet objektyviąsias aplinkybes galima ii reikia nušvies
ti. Lietuvoje juk cenzūra niekad neleido to padaryti. 0 šitai 
reikalinga labiausiai todėl, kad partijų santykių podirvyje ir

■ šiandien dar srovena nemaža tų pačių srovelių, kurios paplovė bė- 
st at omą Lietuve s demokratijos pastatą. Jei tad ateityje mūstj par- 

’ V* įijos, stovinčios ant tautinės ir demokratinės platformos, nori 
”bendradarbiauti glaudžioje koalicijoje, tai jos privalo pirmiau

siai pašalinti is savo tarpusaviu santykių ir iš vidinės savo 
ideologijos tą ardomąją medžiagą, kuri privedė prie gruodžio 17 
vienpartinio režimo.

Antra, kelioliką metų trukęs režimas negalėjo nepalikti savo 
padarinių šiandieniniai Lietuvai. Turime trumpai pažvelgti, kaip 
tai atsiliepia į mūsų laisvės kovą ir kas darytina rytoj tiems 
neigiamiems padariniams pašalinti.

2± Partįjos^ir demokratija ligi_1926 metų_ ’
Jau 1918 metų vasario 16 d. Nepriklausomybės Deklaracija skel- 

. bia demokratinės Lietuvos Respublikos įkūrimą, pavesdama vyriausią . 
. galią Steigiamajam Seimui. Kol valstybės kūrimas 1917- 18 metais 

tebuvo daugiau abstraktinis, nes kraštą faktiškai valdė vokiečių 
okupaciniai organai, politinis gyvenimas negalėjo reikštis demo
kratinėmis formomis. Pirmoji valstybės konferencija, 1917 m., iš
rinkusi Valstybės Tarybą, buvo kviestinė! ir kitokia negalėjo būti. • 
Pirmoji A.Voldemaro.vyriausybė nebuvo nei parlamentarinė, nei de
mokratinė, o grynai asmeninė Bet tai ir nebuvo svarbu, nes ji 
nieko nevaldė.. egzistavo tik popieriuje ir subyrėjo, kai 1913 m. 
vokiečiai traukėsi, o į Lietuvą slinko rusų bolševikų gaujos, neš
damos ant durtuvų Kapsuko - Mickevičiaus valdžią. A.Smetona su

..A.Voldemaru, palikę kraštą savo likimui, pabėgo į užsienį, nors ’’ 
- jų pirmasis.buvo perspėtas, kad pabėgimo atveju gali būti paskelb

tas Tėvynės išdaviku. Atrodo, kad tuomet-asmeniškas saugumas jiems 
nusvėrė krašto reikalus.

Realiosios visuomenės jėgos politinei ir krašto gynimo akcijai 
anuomet susibūrė Vilniuje 1918 m, lapkričio ir gruodžio mėnesinis, 
kai buvo sudaryta Mykolo Šleževičiaus koalicinė vyriausybė, į ku
rią įėjo visos lietuviškos partijos, išskyrus komunistus ir į už- •• 
.slėnį pabėgusius tautininkų, anuomet pažangiečių, vadus. Nuo į 
koaliciją įėjusių partijų ideologijos, nuo jų pažiūros į demokra
tiją, turėjo priklausyti ir būsimos Lieūvos valstybės struktūra. 

’Mykolo Šleževičiaus vadovaujamas ir kitų demokratinių partijų/pa
laikomas kabinetas ne tik turėjo stabilizuoti ir sutvarkyti anuo
met krašto vidaus padėtį, ne tik suorganizuoti Lietuvos gynimą nuo 
bolševikų ir fąktinai_krašt^ nuo bolševikinio_pavojaus išgelbėti, 
bet susidariusioji koalicija Turėjo taip pal nulemti rinkimų /į *" - 

. Steigiamąjį Seimą įstatymą ir vėliau konstitucijos formą,* Social-
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demokratų ir liaudininkų demokratų partijų programose dar'prieš 
1905 metus buvo įrašyti demokratinės santvarkos reikalavimai, 
kaip pagrindiniai tų programų principais Abejonių galėjo kelti 
naujai susiformavusi ir žymios įtakos įgavusi katalikų politinė 
partija, pasivadinusi krikščionimis demokratais. Anais laikais 
Lietuvoje tai buvo panašus persilaužymąs, kaip šluojnetuPrancū- 
zijoje MsRcPuo Senieji' kunigai neskyrė demokrato nuo bbl&ėvikūT^’-' 
Jiems geriausiai būtų tikęs Lietuvai valdyti koks katalikiškas 
karaliukas, turįs"valdžią iš Dievo". Antai, Jakštas Dambrauskas 
iki gyvenimo dienų galo negalėjo susitaikyti su "seimokratija" ir - 
nesiliovė jos vanojos. Tačiau jaunesnieji, progresyvesnieji kuni
gai, paskatinti jau popiežiaus Leono; XIII enciklikos "De rerum 
novarum", o vėliau patyrę 1917 metų Rusijos revoliucijos įtakos, • 
atsisakė laikytis katalikybės sąjungoje su politiniu ir sociali
niu konservatizmu /monarchija ir turtinguoju luomu/. Jie palinko 
prie demokratinių formų politikoje ir gana radikalių socialinių 
reformų. Šitai padarė galimą artimą bendradarbiavimą visų demo
kratinių grupių, kurios išdava buvo praktiškai nepriklausomybę 
atkūrusi koalicinė vyriausybė, o juridiškai - Steigiamojo Seimo 
1922 mo priimtoji demokratinė valstybės konstitucija ir vėliau 
žemės reformos įstatymaso Tačiau, šiai, palyginti, jaunai katali
kų partijai demokratiškumas menkai tebuvo prigijęs ir kaip poli
tinė doktrina, nekalbant jau apie partijos vidaus demokratiją, kur 
ji yra sunkiai beįmanoma, nes juk vadovaujantis kleras tvarkosi 
pagal autoritetinį hierarchijos principą. Be to, konservatyvusis 
krikščipniut demokratų sparnas visados turėjo stiprios įtakos ir 
darydavo nemaža sunkumų jauniems radikaliesiems vadams. Tų konser
vatorių įtaka stiprėjo *juo labiau, juo labiau įtakingieji katali
kų žmonės prasikūrė /bankų bizniai ir dvarų centrai/. Solidus po-- 
nas direktorius ar 80 ha savininkas, savaime suprantama, turėjo 
galvoti 1926 metais kitaip, negu L919 - 20 merais tik ką grįžęą 
iš Rusijos suvargęs studentas. Tai tolesnei mūsų krašto politi
nei raidai yra daug svarbiau, negu ideologinių skirtumų paaštrėr- 
jimas /d la civilinė metrikacija/, dėl kurių suiro koalicija.tarp 
liaudininkų ir krikščionių demokratų ir šie ėmėsi nuo 192? metų 
valdyti vieni.

Nebuvo abejonių dėl antidemokratlškumo kitos lietuvių politi
nės grupės, vadovaujamos A,Smetonos, A.Voldemaro ir kt y Tautiniu-^ — 
kais ;ji pasivadino vėliau? bet apskritai šios grupės programą su
darė ne tiek principai, klek asmens, Kurį laiką jie vadinosi "pa
žangiečiais" /iš to "Pažangos" rūmų pavadinimas/. Būdami konser-. 
vatyvus, reakcingi, jie tuo vardu tarytum norėjo paslėpti savo 
retrogradiškumą /atžagareivumą/. Pries demokratinį valdymo būdą, 
prieš demokratiniai rinktą Seimą? A.Smetona buvo nusistatęs prin- 
oipiniaiį jis sakėsi? kad visuotini rinkimai negali duoti tokios 
atrankos, kuriai, kaip valdžiai, galima būtų patikėti tautos li
kimas, kadangi liaudis esanti politiškai nepribrendusi? - šitas 
mintis girdėjau A.Smetoną reiškiant jau 1917 metais, privačiuose ' \ 
pasikalbėjimuose, kai kildavo kalba apie būsimos Lietuvos, valsty
bės tvarkymą. Socialinė tos grupės programa atsispindėjo pirmojo- 
A»Voldemaro kabineto 1918 metų deklaracijoje. Opus žemėš klausi-- 
mas, bežemių ir mažažemių valstiečių aprūpinimas žeme, išparce
liuojant dvarus,buvo ten žadamas spręsti taip: turint galvoje, 
kad dvarininkai nusigyvena ir jų žemė parduodama iš varžytynių, 
Lietuvos vyriausybė įsteigs Valstiečių Banką, kurs šupirkiriės 
/rinkos kaina/ tokių parduodamų dvarų žemes ir perpardavinės jas
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,ų dvarininkų ir, kū
jų leidžiamas savaitraštis 

.šia buvo skaitomas 

.r karininkų ir darė 
kai buvo, pozicijoje 

ar Smetonienė buvo presidentlė
ni-, tebebūdami-koaUb 
ilgokai ėjo ranka 
sparnas mėgino' ir-

pagal šitokią programą sprendžiant' žemės klausimą, dvarų žemė nebū-
■ L tų patekusi į lietuvio valstiečio rankas, nes Lc-nkija,. šiainarį

taip, turėjo daugiau pinigų ir jai būtų buvę nesunku' subvencio- ’ _ 
nuoti dvarininkus lenkus, kad jiems nereikėtų bankrotuoti*. arba 
parūpinti pigešnitr-kre-drto smulkiai lenkų šlėktai, kad neišleistų 
žemės iš lenkų "plaęuvkų” rankų. Šiandien tie visi išgelbėti dva
rai būtų scvchozai, o jų kumečiai - "dėkingi” tarybiniai‘piliečiai.

Su tokia politine ir socialine programa tautininkai negalėjo 
pasidaryti masine partija- Jie neturėjo masėms ką duoti. 0-tos lie
tuviškos masės pasirodė ne taip jau rie subrendusios^ kaip manyta. 
Rinkikas gana gerai :skSrė partijų programas, lygiai, kaip vė-

■ liau lietuvis ūkininkas -labai guviai .. orientavosi bekonų r inko je 
ir sugebėjo taikytis. Dėlto per visą nepriklausomybės laikotarpį

. turėjome paradoksą: tautininkai nemėgo tautos ir tauta nemėgo tau
tininkų. Neturėdami įtakos plačiuose visuomenės sluogsniuose, tau-

■ tininkai nebuvo ir rimtas koalicijos partneris kitoms grupėms par-
■ lamentariniame režime,, Pirmas ir trumpas jų dalyvavimas koalicinėje 

vyriausybėje buvo 1919 metais, grįžus jiems po dė-zertiravimo už
sienin, kai Lietuvos, vidaus reikąlai jau buvo susitvarkę, o išori-

: nis bolševikų.antplūdis sulaikytas ir : aidėtas stumti atgal. Antra
sis gi jų dalyvavimas koalicinėje vyriausybėje buvo 1959 metais. 
Tai buvo nesusipratimas, kurs buvo vadinamas "vieningo darbo vy-

• riausybe" ir kuris neparodė nei vieningumo nei darbo.
Tačiau tautininkų reikšmė Lietuvos politiniame gyvenime buvo 

kiek didesnė, negu rodė parlamentarinė*aritmetika. Negalėdami au 
savo reakcinga programa patraukti į save tautos daugumos ar bent 

' kiek platesnių sluogsnių, jie vis dėlto įsigijo simpatijų tarpe 
"apžėlusių" lietuvių inteligentų, lietuvėjuncių dvarininkų ir, ku
riam laikui, tarp stambiųjų ūkininkų, Jų n■*-------- ---- _ _
"Lietuvis", nors ir nedidelio tiražo, daugiau 
inteligentų, aukštesnių civilinių pareigūnų i: 
tiems sluogsniams žymios įtakos. Ar tautiniu 

. ar opozicijoje, priklausė nuo'to, ;
nė, ar ne. Nuo 1919 metų krikščionys demckzn 
oijoje su liaudininkais, užkulisyje ir viešai 
rankon su tautininkais. Dešinysis<fcrikščionių

• anksčiau netgi perversminius būdus kairiesiems palenkti /nevykęs 
pulk.Glovacko pučas prieš M,Šleževičiaus kabinetą 1919 m. sausio 
mėn. su kun.Staugaičio, tuo metu Valstybės Tarybos pirmininko, už
kulisiniu, palaiminimu/, A. Smetona prezidentavo prieš 1926’metus 
iŠ krikščionių demokratų malonės. Savų pasauliečių, tinkamų tam 
postui, jie dar neturėjo? o statyti valstybės priešakyje dvasinin
ką buvo nepatogu. Bet kai jauniesiems katalikų*inteligentams pąžė-
,lė barzdos ir jie buvo tariami tinką reprezentacijai, krikščionys 
demokratai nutraukė nerašytą paktą su tautininkais. Išrinkus Res
publikos Prezidentu A.Stulginskįj tautininkai, savaime suprantama., 
perėjo griežton opozicijon krikščionims demokratams.

Nuo 1923 ligi 1926 metų gegužės mėn. visą valdžią, tiek prezi
dento postą, tiek Seimo daugumą /tiesa, nedidelę/ turėjo savo- 
rankose krikščionys demokratai vieni, nos dirbtinai ir susiskaidę 
į tris frakcijas: K.- do, ūkininkų sąjungos ir darbo federacijos. 
Apie tą jų valdymo laikotarpį nuomonės griežtai skiriasi. Jei 
spręsti is ano meto, opozicinės spaudos, Lieiuva atrodytų buvusi 
privesta ko ne prie bedugnės-krašto. Šiandien objektyviai žiūrint 
atgalios, reikia pasakyti, kad tas krilcščionių demokratų valdymas,
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turėjęs berods gana tamsių pusių, nebuvo jau taip^lngas, kaip 
paišyta opozicijos spaudoje ir per rinkiminę agitaciją. Kai kup
riais atžvilgiais jį reikia laikyti netgi pozityviu, konsolldavu-. 
sį. Lietuvos padėtį užsienyje ir vykdžiusį pagrindinius krašto 
įstatymus viduje, Tiesa, k,- d., gavę valdžią per demokratinius 
Seimo rinkimus, valdė toli gražu nedemokratiškai, nuolatos laiky
dami krašte }$aru stovį, preventyvinę cenzūrą ir kitus iš to ei-

' -nančius pilietinių laisvių suvaržius. Viena žalingiausių priemo
nių, kliudžiusių tautai bręsti valdymosi meno kryptimi buvo savi
valdybių teisių siaurinimasc Tuo būdu tauta, negalėdama aktyviai 
dalyvauti krašto valdyme, neturėjo ir galimumo išeiti tos politi
nio gyvenimo mokyklos, be kurios demokratija negali giliai įleisti 
šaknų tautoje.

Demokratija juk nėra toks dalykas,-kurs duodamas tautai iš vir
šaus, gatavas. Kad Vyriausioji Rinkimų Komisija, Petro Leono va- 
vovaujama, paruošė klasikinį demokratinį rinkimų įstatymą ir pa
gal tą įstatymą išrinktas Steigiamasis Seimas išleido demokratinę 

--- konstituciją, —-tuo dar. nebuvo įgyvendint a.Lie tuvo j e demokrat i ja.
Tai buvo tik metmens be ataudų, tik išorinės sąlygos, kuriose Jl _ 
turėjo ilgainiui įprasti patys save valdyti žmonės lietuviai, ku- 
niekad ligi tol savęs nevaldziusieji, o visados buvę valdomi - se
niau savųjų kunigaikščių ir ponų, paskui svetimųjų.. Iš tų pačių 
valstiečių išėjusiems inteligentams, vadovaujantiems daugiau ar 
mažiau organizuotoms grupėms - politinėms partijoms, buvo skiria
mas uždavinys taip vadovauti, kad kiekvienas pilietis, turėdamas 
išorinės laisvės sąlygas, įgytų vis daugiau pilietinės sąmonės, 
vis aktyviau įsitrauktų į visuomeninį gyvenimą ir krašto -Valdymą. 
Tik tuo keliu demokratija, užuot likusi formalia negyva raide, ga
lėjo būti įvesdinta į gyvenimą, tapti lietuvių tautos politinio 
gyvenimo forma, kaip ji yra tapusi šveicarų, anglų ar amerikiečių 
tautų savybe. Tas keliąs nėra nei lengvas, nei greitas, nes demo
kratija yra aukščiausiai kultūriškai pakilusios visuomenės valdy
mosi forma ir dėlto sunkiausia, sudėtingiausia,, Tvirtinti, kad 
lietuvių tauta per pirmąjį valdymosi dešimtmetį buvo nepribrendu
si demokratijai, tai menkas gudrumas. Kiekviena auklė žino, jog vai
kas pirmaisiais metais nemoka vaikščioti, Bet ko verta būtų tokia 
auklė, kuri visados laikytų vaiką apkaltą stovynėje, kad jis nemo
kėdamas, o bandydamas vaikščioti, ko gero nesusižeistų... Deja, 
tokiais metodais buvo "auklėjama” lietuvių tauta. Matyt, patiems 
auklėtojams taip' buvo patogiau,

Grįžtant prie trimečio prieš 1926 metus, reikia pasakyti, kad 
valdžiusioji partija, krikščionys demokratai, tebuvo savo amžiaus 
ir savo tautos vaikai. "Tauta turi tokius "rabinus”, kokių yra 
verta".Ir tokias partijas, kokias iš savęs nužiesti pajėgia. Ar 
galima buvo laukti tos politinės išminties ir santūrumo, kokio tu
ri štai britų valdžios /ir opozicijos/ partijų žmonės, iš mūsų 
jaunų politikų, kurių tarpe buvo nebaigusių studentų, pradžios mo
kyklų mokytojų, kunigų - vikarų. Valdžia, kaip vynas, svaigina ir 

.. -kartais saiko jausmą atimą. Ir mūsieji krikščionys anuo metu ta
rytum apsisvaigino valdžia, pametė saiką irnuovoką, 3og THTaKina*' 
mas tas yra dalykas, o ne amžinas. Gavę valdžią į vienos partijos 
rankas, jie elg'ėsi taip, lyg jie vieni ir turėtų valdyti visais 
laikais. Jie pamiršo, jog demokratija yra laisvas visuomeninių 
grupių lenktyniavimas, jog tos grupės prieš tautos forumą yra ly
giateisės reikšti savo' nuomonę, ir valdžioje esanti partija nepri
valo užgniaužti burnos opozicijai.

Iš to nenorėjimo ar nemokėjimo suprasti demckraijos ėsmės ėjo
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siauras krikščionių demokratų vienpartiškurnąs, siekimas pajungti 
partijos interesams valdinį aparatą, protegavimas savos partijos 
žmonių, dengiant net jų korupcinius veiksmus, kitų pasrijų žmonių 
persekiojimas be jokio arba dėl visai menko pagrindo,, nusižengiant 
net įstatymams, stūmimas iš vietų arba degradavimas Knesavų” žmo
nių., Tą ypač skaudžiai pajuto tarnautojai, o labiausiai mokytojai 
provincijoje, kur klebonas bv.vc- pasidaręs ’’caras ir Pievas”c-'0 tų 
klebonų dažnai pasitaikydavo tikrų autokratų, nepakenčiančių. jokio 
prieštaravimo, jokios skirtingos nuomonės, vargas tam mokytojui, 
kurs drįso.nesutikti kame nors su klebonu! Buvo ir gražesnių dalykų: 
štai vienas rimtas pagyvenęs pradžios-mokyklų inspektorius vos ne- 
išlėkė iš vietos dėlto,, kad "nesutiko pagal kunige.’ vikaro reikalavi
mą perkelti į miestelio mokyklą iš kaimo vienos ’’jauno® -mokyto jos**o 
Jau buvęs paruoštas ir-įsakymas jį iš vietos atleisti,, tik gerai, ~ 
kad jis pinkertonišku būdu pagavęs į rankas vikaro meilės laiškus ' 
tai mokytojai, ir, turėdamas' takius argumentus kišenėje, nuvažiavęs 
asmeniškai jas ministerį Bistrą išsiaiškinti, /Tai ne,prasimanymas: 
minimas inspektorius yra šiuo metu tremtyje Vokietijoje ir./ jei bū-

— -4ų-kvesiljonue j ama,_ galėtų,paskelbti vietas ir vardus/0 Šis atvejis 
išimtinas tik savo ryškumu, bet~“jis yra "būdingas"'t o- laiko dvasiai-----
ir santykiams* Tokia netolerancija; toks beatodairiniš .partiškumas 
tik sustiprino opoziciją, pastūmėjo į jos eiles ir tuos neparti
nius inteligentus, kurie'nenorėjo besąlyginiai paklusti klebonams»

Partinis fanatizmas reiškėsi ne tik valstybės administrap’ijoje, 
bet buvo įneštas ir į ekonominę krašto organizaciją* Krikščionys 
demokratai, anuomet, mažiau turėdami pasauliečių inteligentų, nepa
jėgė natūraliu organizacijos keliu gauti didesnės įtakos kooperaty
vuose, . 0 gal ir dėlto, kad jų žmonės-daugiau buvo linkę į privačius 

’biznius, negu į kooperaciją* Negalėdami pasiekti.persvaros koopera
tyvuose laisvos konkurencij’os būdu, aktyviu darbu juose, imtasi pp—. 
litinėmis priemonėmis užkariauti kooperaciją. Tiekiant prcivilegi— 
juotus kreditus^ir^kitas lengvatas, imtasi steigtūJcatalik.iški

■ kooperatyvai tose pat \'deteee^_JmrLjrnx-y,e-lkė---S'eMe ji, -sulQii;.ta ,ir ' 
jų centrinė sąjunga, kaip konlęurenoięė organizacija veikusiai ." 

.Kooperatyvų Sąjungai* Iš to radosi nesveikas paralelizmas koopera-- 
cijoje /katalikiškas ir nekatalikiškas zuperis/, įnešta partinė ko
va ten, kur turėtų reikštis visu vartotojų solidarumas. Pasitaikius 
dar vienai kitai malversaoijai /lašinių •’skutimo” byla, masiniai 
išaikvojimai ^katalikiškuose” kooperatyvuose/ šitoks politinės vald- 

< žies šališkai partinis kišimasis į ekonomines organizacijas; savų 
užtarimas ir jose įvykusių malversac i jų dengimas., c -nesavų varžymas, 
davė tik opozicijai progos išnaudoti, agitacijai visus paslydimus* 
Šitai dar labiau apnuodino savitarpinius srovių santykius*

Bet daugiausia gal nulėmė 1926-'metų rinkimu rezultatus valdan
čios krikščionių demokratų partijos vestoji finansinė ir prekybos 
politika* Krikščionių demokratų partijos, šulai /ypač broliai Vailo
kaičiai/ būvu susiję interesais su mrLestų bizniais - bankais, pra
mone, prekyba* Ir opozicija ne be pagrindo kėlė priekaištus, jog ne
tiesioginiais mokesčiais, muitais ir akcizais, visa-finansinė'našta 

__buvę užkrauta kaimiečiu i-'ūkininkui, kaip gausiausiam vartotojui, 
proteguojant apsauginiais muitais pramonę,- įsivežančią žaliavas—ar_ — 
pusfabrikačius, tuo tarpu kai žemės ūkio pajamoms pakelti maža kas 
arba nieku nebuvo'daroma,., Tiesa, tokios ekonominės krizės, kokia 
ėmė siausti 1952-54 metais, tada nebuvo: tačiau kaimietis matė, 
kaip miesto buržuazija turtėjo tuo metu, kai ūkininkas vos galus 
su galiais suvedė* Šitokia- politika-aiškiai vedė prie politinio ban- 

, tarot o krikščioniškąją Ūkininkų Sąjungą, kuri jok'turėjo būti pc-li-
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tine ūkininkų atstovybe.
Dar blogiau sekėsi tariamai darbininkų atstovybei - Darbo De- 

deradijai. Politika darbininkų atžvilgiu būva iš.viso silpniau
sia Lietuvos valdžios vieta nuo pat nepriklausomybės pradžios. 
Daugelio senesnių lietuvių inteligentų pažiūras į darbininkų pro
letarų veikė, iš vienos pusės, caristinės Rusijos laikų raugas, o 
iš dalies, bolševikų brovimasis išnaudoti darbininkų klausimų sa
viems. tikslams’. ..Todė.l .mūsų naujosios miesčionijos psichologijoje 
darbininkas, jau vien dėlto, kad jis yra darbininkas proletaras,- 
buvo laikomas jei jau ne tiesiog "valstybės priešu", tai bent 
tikra medžiaga Valstybės priešams* Darbininkų pastangos organi
zuotis, kaip luomui, į savo profesines organizacijas, kokios se
niai buvo kituose kraštuose, Lietuvoje buvo sutinkamos su įtari
mu, su baime, ir tuojau virsdavo medžiaga saugumo policijos valdi- 

• -ninkams. Streikas, nors grynai ekraninis, - ta sena darbininkų tei- 
: sė ir.vienintėlė nekruvinos kovos priemonė kapitalistinėje santvar

koje * Lietuvoje dešiniųjų buvo laikomas tiesiog politiniu maištu, 
tuojau malšintinu policinėmis priemonėmis. Jei valstybės valdžia 
šališkai stoja darbdavio pusėn ir darbininkų ttaktuojaį kaip 
maištingų posūnį, tai suprantama, valstybė negali laukti didelio - 
"valstybingumo" iš darbininko pusės./Šiandien galime tik stebėtis 
ir gėrėtis, kad lietuviai darbininkai, nežiūrint _į tai, parodė • 
didžiausių atsparumų bolševikams 1940 metais, davę 'daugiausia par
tizanų 1941 metų birželio dienomis ir šiuo metu kietai priešinasi 
okupantams/. Faktas, kad prieš 1926 metus Lietuvos darbininkas ne
gavo dorai ir normaliai susiorganizuoti į savo profesines organi
zacijas, iškovoti jose kovų su besismelkiančiais komunistais, 
išūgdyti savo profesines bei valstybines tradicijas ir įeiti į 
visuomeninį gyvenimų kaip organizuota jėga. - šis faktas turėjo 
sprendžiamos reikšmės ne tik gruodžio 17 dienos įvykiams, bet ir 
tolesnei mūsų politinio gyvenimo raidai ligi šių dienų.

Šitaip krikščionims demokratams forsuojant visas gyvenimo sritis 
palenkti pagal savo partinį kurpalį be jokios atodairos į kitaip 
manančius, santykiai su kitomis srovėmis - socialdemokratais, 
liaudininkais - darėsi vis aštresni, vidaus padėtis vis labiau . 
įtempta. Partinė kova dažnai išeidavo iš kultūringos diskusijos 
ribų, virsdavo demagoginiu ieškojimu krislo priešininko akyse, 
asmenų šmeižimu, įnešant politines kovos aistras į asmeniškus san
tykius, Opozicija, reikia pasakyti, pasirodė ne kų kultūringesnė 
už pozicijų, Po kelių metų nebuvimo Lietuvoje, grįžau pavėlintai 

• baigęs studijas, 1926 m. balandžio mėn., patekau į patį priešrin
kiminės agitacijos įkarštį ir labai nustebau, pajutęs taip įsisiū
bavusias politines aistras. Ir čia, tikrai sakant, reikia Įžiūrėti 
visų mūsų politinių partijų, tų organizuotų tautos grupių, kultū
rinis -nepriaugimas ir neišmdkimas padoria agitacija ginti savo 
programas. Vėliau dėliai šito tautininkai pasigavo šūkį "karas 
partijoms", o patys griebėsi vadizmo, t.y. vienos partijos dikta
tūros. Kam, kam, net jau tautininkams tai mažiausiai dera vanoti 
partijas dėl nesugyvenimo ir demagoginio koliojimosi. Viena, per 
paskutinius demokratinius rinkimus 1926 metais jie nė kiek nema
žiau, o-gal net daugiau varė demagogijos, kaip kitos partijos. 
Tautininkų nuopelnas čia tik tas,, kad rinkikai jų neklausė. Antra, ; 
visos partinės rietenos, kokios aštrios jos bebuvo. Ugi 1926 m. 
gruodžio tėra nekaltas, nors kartais ir negražus, kumščiu barnis, 
.palyginti su kruvinais mušeikiškais santykiais, kokius įvedė į ' 
lietuvių visuomenę "naujoji era"•
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Partijų kovos ligi 1926 m^rudžio 17 d. vis dėlto tik nuomonių 
ir žodžių kovos, Tautinių lietuvių kraujas nebuvo brolžudiškai 
pralietos, kalėjimai .ir koncentracijos stovyklos nebuvo patriotų .■ 
masiniai prikimštos; nors pavienių atsitikimų krikščionių demokra* 
tų valdymo metais ir buvo? kai būdavo persekiojami^~ix--ilg8rfr*kalė- 

' jimuose be teismo Inikumi^imcn^, kit^p_gaivxrįaiiiieji negu vai- ' 
dančioji partija® —~

5o_Politinių_parjti2ų__santj:klai_ po_1926 m „Seimo rinkimų _
Vidaus politinių santykių įtempimas buyo blogybė ne tiek pa

čiais to meto kovos reiškiniais, kiek tuo, kad paruošė kelią to
lesnei įvykių raidai® 1926 metų pavasario rinkimus į Seimą krikš
čionys demokratai pralaimėjo® Senos, įsigyvenusios demokratijos 
krašte tai būtų buvęs paprastas, normalus reiškinys. Visai natu- 
ralu5 valdė viena grupė, pc pralaimėtų rinkimų perima valdžią opo-• . 
zicija, Lietuvos to meto sąlygose tai reiškė daugiau,, buvo panašu 
kone į revoliuciją® Kodėl? Valdžiusios partijos režimas buvo ,buvęs 
perdaug presyvus, po ta presija, tartum katile, susirinko perdaug . 
suslėgtų dujų, kurios dabar veržte veržėsi oriop. Antra vertus, 
valdžios partijos pozicijos visai nebuvo paruoštos atsitraukimui 
į antrą liniją, nereikalingi galai - /atskirų partijos veikėjų 
korupcijos, malveršacijos ir t,t./ nebuvo gerai paslėpti, Viskas 

^hUMD-.laikyta- kaip^—lyg—š±tą-meAų-tektų-vieniems valdyti,-Todėl • 
pralaimėjimas grėsė ilgainiui virsti katastrofa.

Vis tik, tuo tarpu nebuvo kitos išeities, kaip laikytis konsti-. 
tucijos ir perduoti valdžią,Bet geruoju ir čia nėjosi. Jei imtume 
palyginimą su ūkiu, kurį valdė vienas brolis, o paskum,, tėvo lie
piamas, turi perduoti kitam broliui valdyti, tai čia buvo perduota . 
labai nebroliškai, e piktai trenkus duris ir prĮgadinus, kur tik 
'spėta. Taip štai, susirinkus naujam Seimui, Kaune grupelės paaug
lių vaikėzų tarėsi irtgi pajutę !? laisvę” ir pradėjo gatvėse chuli- , 
ganyti, užkabinėti praeivius, net karininkus, ir buvo toks įvykis, 
kad šie chuliganėliai numetė nuo galvos kepurę gerai žinomam senam 
generolui Bulotai, Valdžia tebebuvo krikščionių demokratų rankose, 
vidaus reikalų ministeriją tų įvykių metu valdė Endziulaitis, Jie 
sąmoningai leido gatvėse kilti netvarkai, kad paskui galėtų neži
nantiems sakyti; ”Žiūrėkite, kokia tvarka prie kairiųjų valdžios: 
generolams kepures gatvėse nuo galvų mėto!" - ir darytis iš to sau 
politinį kapitalą. Šitas demagoginis triukas ilgai dar buvo eksploa
tuojamas ir vėliau tnutininkiškos diktatūros laikais,

■ /b.d,/ -- -

VIENOS PARTIJOS ANATOMIJA j , '=Has=ss==s=s:= = t=:s:s::ž:H::»=5=s:=:=::=ss=::a3HSSSB
Demokrato pasisakymas , z '

Gaujos politinės partijos dažniausiai atsiranda arba didelių 
sąjūdžių metu, kai keičiasi valstybėse luomų santykiai, kai pri- ' 
bręsta naujų socialinių reformų reikalas, kai iškyla nauji politi
niai ar ekonominiai principai, pagal kuriuos valstybių.tvarkymas 
gali būti pakreiptas laisvių išplėtimo arba apribojimo kryptimi, 
kai pasaulėžiūrų rivalizacijos pasėkoje prasideda kulturkampfas, 
kai visuomenėje atsiranda idėjų, skatinančių arba prie valstybių 
vidaus jsantvarkų^pakedLtimc-ar-ba-prie ekspansijų į-išorę ir t,t. 
Iš to seka, kad kiekvienai naujai politinei partijai būtina atsto-
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vauti: arba kurio nors luomo jxterejsus-. arba kuiią n nrs^s j akt i n n 
-naują socialinę reformą, arba< kurią nmtją politinę ar ekonominę '? 

' doktriną, siekiančią iškovoti sau pripnžiuimą-sL< jrtuinvavimą ly- ’ 
giai su -suėstosiomis politinėmis grupėmis, arba kUrią nors religi
nio,-. etinio ar kuJLtfiriniopobūdžio pasaulėžiūrą, arba kurią nors"? 
naują visuomeninę smvę -Areakcinę, imperialistinę, revoliucinę, 
vistieko

Naujai atsiradusi politinė partija, kuri -nėra iššaukta didesnio 
sukrėtimo, kurį savo pagrinduose neturi nieko naujo, kūriniuos'" 
pagrindus, lipdo iš jau atgyvenusios partijos liekanųj-ls' tebegyve
nančių partijų principų, juos kritikuodama, "bet ir neatmesdama ir 
savo aiškių naujų neiškildama, vargu ar gali būti pavadinta nauja 
politine partija, ne bent senų atgyenusių principų antikvare ir

• svetimų kolekcioniere, Tokiu atveju kyla visai" suprantami klausi
mai: kokių principų naujoji.politinė partija laikosi, ko siekia, 
ką atstovauja ir, pagaliau, ar iš viso pateisintina? Gal tai tik 
tautą skaldantis veiksnys?

Kalbant apie naują politinę partiją, čia turima galvoje Lietu
vių Tautinis Sąjūdis. Jis atsirado 1946 m. pradžioje ir pradėjo -. 
reikštis ne kuria nors konkrečia veikla, bet tik per savo rotato^ 
riumi spausdinamą laikraštį "Mūšių Pranešimai". Jaū pats naujos po-. 
litinės^partijos. tremties.sąlygomis atsiradimas, atrodo ne visai 
normalus reiškinys, kadangi šios sąlygos nesukuria rąalių priežąs-. 
čių naujoms politinėms partijoms atsirasti, čia nevyksta nei naujų, 

_ .-.vlauoaenijlų ...sąjūdžių ,—nen ir--pažioš- vis.uomenė-s- platesne -prasme 
nėra, nei naujų Itėomų ar skirtingų interesų kristalizavimasis.Kaip 
tik'priešingai, visi esame susilyginę viename DP, luome, kur visos, 
socialinės ir ekonominės problemos susilieja į vieną ir tą pačią 
dabar UNRRAoę, o vėliau IRO nustatomąją Šelpimo problemą, kur visi 
pclitinia±--siekimai yra nukreipti viena kryptim - išlaisvinti pa- . 
vergtąją Lietuvą, Kadangi beveik visa Nepriklausomoje Lietuvoje 
veikusios politinės partijos čia tremtyje yra atstovaujamos, kadan
gi jos yisas savo jėgas ir pastangas skiria Lietuvos išlaisvinimuiį 
kadangi jų progrsimos paskirai ir visos bendrai apima būsimos išlais-

• vihtos nepriklausomos demokratinės Lietuvos atstatymą ir tvarkymą- 
su visais galimais niuansais? tai, atrodo,'jog visi tremtyje esą 
lietuviai gali į senųjų politinių partijų rėmus tilpti ir nebuvo ‘ 
realaus reikalo kurti dar vieną politinę partiją,.ne bent ji iš
keltų kurias visiškai naujas problemas.

Politinę partiją galima vertinti ne tiek iš jos skelbiamų prin
cipų ir programos, kiek iš darbų, kurie turi vaizdžiai rodyti, ar 
programoje skelbiamieji principai' yra vykdomi realiame gyvenime. 
Tremties sąlygos naujai politinei partijai, kurios dar nebuvo nei 
nepriklausomoje Lietuvoje, nei- bolševiku ir vokiečiii okupacijų me-< 

. tais^rezlstcncljoje, neduoda galimybių praktiškai ir realiai pasi
reikšti, Tad esame verčiami naująją politinę partiją - Lietuvių 

tTautinį Sąjūdį vertinti tik iš jos pasisakymų spaudoje. Jei tai da
rome po metų naujajai partijai įsisteigus, tai tik tuo kiekvienam 

,--suprantamu motyvu, jog nebuvome tikri, kad naujoji politinė partija 
taip pat staigiai dings, kaip staigiai ji be jokios priežasties at-

• sirado. Paanalizuoti naująją politinę partiją paskatino dar ir toji 
aplinkybė, kad visai neseniai Stuttgarte buvo įvykęs jos vienminčii 
suvažiavimas, kuris priėmė’ naujosios partijos principus,

"• Apie"’save "naujoji partija taip pasisako: "Eidami į ateitį norime, 
bazuotis tik grynai tautiniais siekimais”, /M,Pr,46,VII, 1/. "Partijų 

___atsiradimasit jų-Programos,jų veiklos metodai -turi- būti įkvėpti
t £& osiosųdemokrat i j c s W jų« <,' Ai P -,47,TT 6 25/ .1 š t o « cksų j og ;. • •

•H

21



• ' ■• •• ■ . 4 21 - ' " ■' t " • ’ . ‘ . *

•--.-Lietuvių Tautinis Sąjūdis atsirado_tikrosios demgkra t Įjos j/įėjiįf*-
" ir krid Jo_.sįekl.ia±Tyra ^gryuajT^EąutTšKio

kokios tikro sL&a^jdemokrat įjos idėjos—"*• 
naujosios partijos steigėjus įkvėpė ir ką jie Laiko grynu tautiš

dalinu?
Straipsnyje ’’tikrosios demokratijos beieškant" /McPr.47.Ur25/7'’ 

v kuris naujosios partijos vienminčių suvažiavimo StuLtgarte^buvęs 
priimtas kaip partijos pagrindiniai principai, sakoma:

šiuo metu demokratija turi dvi pagrindines jos vertinimo 
kategorijas, vieną - ’;Vakarų_dempkrati_įą^ kitą - "Rytų demo
kratiją", Bet nei viena nei antra kategorija neapTmatlKro- 
"siTs“demokrati“0£ dvasios."GT "demokratijos " auk sinisjvi dury sj\ 
turi“būti sudarytas Tš pažiūros., kad demokratijos kasė yra 
liberalinė kultūra, bet kad pats žmogus savo veikloje remiasi - 
savais išrokavimaiš /dvasiniais ir medžiaginiais/. Tokia yra 
gyvenimo realybė. Jos negalima paneigti ir su ja reikia skai
tytis, norint remti visuomenės susitvarkymą ne iliuzijomis, c 
realiais psichologiniais, socialiniais, ekonominiais fakto
riais, Demokratijos_ praeitis yra tokia, kad nereikia_j>os 
nei perdaug gailėtis^ nei perdaug keikti. Socialiniai taikai 
yra pavojaus is Tokios demokratijos, kuri nepripažįsta žmo
nių, tautų bei valstybių interesų evoliucijos. Pats sociali
nis pliuralizmas skatina savitarpinę konkurenciją' ir palaiko 
atskirų žmonių ir tautų dinamiką, Čia susiduriame su laisvės 
problema demokratijoje. Laisvė_yra_nuolatinė_proga konflik-^ 
tams_ir anarchijai. Kur surasti Teisingą-laisvaskriteriumą? 
Mums rodosi,“kad“būtų visiškai tikslu tokiu kriteriumi pasi
rinkti vienybę. Vienybė pasireiškia ne balsų kalku
liacijomis. Ieškant vienybės dera remtis tekiais sprendimais 
ir tekiais įstatymais, kurie plačiausiai apima visų intere
sus. Vienybę įr_tvarką reikia_apmokėti laisvės kainomis^

Tiek pasisakyta del demkratijos turinio. Kas Liečia demokrati-. 
jos~vgldymosi formas, toliau sakoma:. . - -■ • - - :'•* ' "

—------- ^Demokratija yra priversta balsus tik skaičiuoti. Ir čia
gludi visa demokratijos nelaimė.,. Kai trijų neišmanėlių 
balsai nulemia dviejų išmintingų balsusj tai tikrai kiekvie-- 
nas tikras-demokratas pasakys, kad toks "teisingo" sprendi
mo būdas yra absurdiškas. ’!Kraštasgali_būti demokratiškai „ 
vaįdomas_nė karto nebalsuodamasc"jflaclau/rj)artijos yra ne
išvengiamas cTemoIčratTjos palydovas, bet jos.daug neigiamybių 
atneša gyveniman. Labai tolimi ir labai artimi pavyzdžiai 
aiškiai ..rodo, kad per didelis partijų skaičius krašte visada 
susargdina demokratiją ir net ją numarina.

Iš Lietuvių Tautinio Sąjūdžio pasisakymo, matyti, kad, nors vi
same pasaulyje tėra pripažįstamą viena nedaloma demokratija - Va
karų, naujosios partijos ideologai išrado dar antrą. "Rytų demokra
tiją", kurią visas pasaulis vadina ir laiko totalistiniu komunizmu, 
reiškiniu diametrališkai priešingu demokratijai. Tačiau jie sakosi 
-atmeta ir tą totalistinei - komunistinę Rytų demokratiją ir, anot 
jų, liberalistinę Vakarų demokratiją, kad ieškotų dar kažkokios 
trečios tikrosios demokratijos, kažkokio aukso vidurio, kuris, jų 
sąvokomis galvojant, turėtų būti ne toks egoistinis, kaip’totaliz- 
mas, ir ne toks liberalist inis, kaip Vakarų demokratija., kuri esan
ti nelanksti ir nepripažįstanti interesų evoliucijos. Tos partijos 
ideologai, .demokratijos pagrinde matydami liberalistinę kultūrą, 
visiškai pamiršta, kad demokratija yra net tūkstančius_metų senesnė
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už liberalizmą ir kad jos pagrinde yra principai. kurie visiems 
laikams buvo- ir pas.1 1i-eka._b-eki ninmi. Į demokratijos praeitį nauja- 
ji partija lengva širdimi visai nesigilina ir daro tą malonę, kad 
jos bent nekeikia,. Nepripažinęs ir nutolęs nuo Vakarų dem n kr a t ĮuIįlv 

. principų Lietuvių Tautinis Sąjūdis- demokratinė se laisvėse temato ; 
nuolatinę progų anarchijai, Vietoje laisvės pastat-omarvienybė. ir . 
tvarka, kurias reikia apmokėti laisvės kainomisTlTo ji laisvės vie-- 
toje pastatytoji vienybė remiamą sprendimais-ir- įstatymais,-kurier^ 

.-turi būti pirremtd ^ie“b-ilsūviriu kalkuliacijomis. .Kas gi tokiu atve-1!
ju tuos laisvę suvaržančius sprendimus padaro ir”įstatymus priima, 
nepasakyta niefco<> Taip pat nieko nepasakyta, kas peršamoje ”auks£ 
vidurio demokratijoje" turi suverenines teises, ar tauta per“savo ■ 
rinkini atstovybes, ar kas kitas. Pripažinimas, kad kraštas gali 
būti demokratiškai valiomu&--ūė kart o_nebalsuodama  sx primena senai, 
kažkada girdėtus, tt<a1rie3.es'“ir~ve?č1a įtarti, kad”"aukso vidurio 
demokratija” būdama viduryje tarp Rytų tctalizmo ir Vakarų demo-<. 
kratijos ne tik nėra demokratiška, bet kvepia stačiai diktatūra. 
Neigiamas politinių partijų vertinimas tą įtarimą dar pagilina.

Kadangi naujosios politinės partijos principai nėra pakankamai 
. išryškinti, o vis dėlto norėtųsi sąžiningai be priekaišti•išsiaiš

kinti, ar partija kartais nėra tikrai demokratiška, kokia norėtų 
pasirodyti, verčiame -.Mūsų Pranešimų" puslapius ir ieškome, kaip 
Lietuvių Tautinis Sąjūdis pasisako įvairiais klausimais.

Visų pirm, ar jis pripažįsta, kad demokratinė santvarka yra 
' tinkama valstybės tvarkymosi forma? ‘

į tą klausimą, gauname nedviprasmišką atsakymą "Laiškuose iš 
Prancūzijos", kur sakomas "’Jei mums reiktų mokytis, kaip nereikia 
valdytis, tai tą galima būtų gerai išmokti Prancūzijoje, Čia yra 
daug pavyzdžių, kaip ir kokios demokratijos reikia daugiau bijo- 
tis, negu Piktos2d1kTaTūro8”7pabroauTo7 /M,Pr.?6,XT.T5/.^Naujosios 
partijos ideologai" toms mintims, matomai pritaria,, nes jie niekur 
savo nepritarimo joms nėra pareiškę. Priešingai, evoliucionuodami - 
diktatūros kryptimi, tume pat wMoPro" numeryje, kur buvo skelbiami 
naujos partijos principai, 19 pusi, rašomas "Prancūzijos ateitis ■ 
stovi prieš dilemų? nrba^korrar.izmas arba fašizmas, Ir__toji dilema_ 
nėra specifinė. muno”’nuoEone7 PranoūSilals ji yra v1suoTinė,»vi- ” 
som pasauliui kilsianti vėliau ar anSsciau.. .“Jei pasaulis Ir Eu
ropa eis į kompromisinę taikų, tai viršų galės paimti komunizmas; . 
jei jis eis į ^rėijto__kunflikto _e£apųx _tąi faAistinis_pasaulis nu--— 
stelbs",. /visi- pubr tnū€-or ./o'" President a ą ^rumunas šikclbia demokra- 
finio pasaulio kovą komunizmui ir tikisi demokratijų^laimėjlmo, o 
Lietuvių 1Tautinio &^ūdžio__ideologai iš tos kovos tikisi laimėjimo 
TalizmuiT "" ■

Ar yra naujoji partija demokratiška?
Antraar pripažįsta Lietuvių Tautinis Sąjūdis pagrindinius de

mokratinių laisvių principus - asmens, įsitikinimų ir sekančią'iš -■ 
jų politinių organizacijų laisvę?

Atsakymas duodamas lesamus? "Dabartinėje padėtyje ne tik kalbė
ti, bet net galvoti apie bet kokias partijas ir jų. reikalus, yra 
arba aklas neišmanymas arba, kas dar aršiau, kvepia valstybės 
išdavysle."7^°ir olb/Vlio1/o Tai raikąs principuose 'apibūdinta 
"kaip neišvengiama blogybė, čia jau vadinama valstybės išdavyste,

Ar yra naujoji partija demokratiška?-
Trecia, ar pripažįsta naujoji partija vieną pagrindinių demokra-.. 

tinių laisvių - žodžiu laisvę? \
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Naujosios politinės partijos ideologai* kalbėdami apie tarp 
.lietuviškų politinių partijų, kartais kylančius ginčus ir priekaiš- 

' tus, grųsina: "Tas žarijas, kurias kai kas bando žarstyti, 
progų ir pasiūlysiu! patiems susirinkti kitomis priemenėmis negu de
magogija" « /Morro46oVII4I/0 Ar tos priemonės pries laisvų žodį bus 
'bent kiek, švelnesnės už.. komunistinę s ir nacionalsocialistines, pa-- 
liekama paslaptyje, > :

Ar yra Lietuvių Tautinis Sųjudis demokratiškas?
Ketvirta, kokius santykius nori naujoji partija palaikyti su 

senosiomis demokratinėmis politinėmis partijomis?
. Atsakymas duodamas aiškus ir konkretus: "Ir koks demokratijos 

tragizmas, kad didelis nuošimtis tų, kurie be atodairos švaistosi 
demokratijos šūkiais, jais be saiko didžiuojasi, o kitus kaltina 
antidemokratiškumu, yra ne kas kita, kaip gražiii demokratijos rūmų 
šarlatanai, suelgetėję partijų liekanos, t S* ŽMTPr^TVlT,"25/o Uenie- 

‘3’i“demokratai vadinami suelgetėję partijų liekanomis ir šarlata
nais, Kuriais laikais šis stilius buvo girdėtas "ir ar kartais tie 
laikai dar nėra pasibaigę?

K Ar yra Lietuvių Tautinis Sųjudis demokratiškas?
Penkta, ar? pagaliau, 'naujosios partijos siekimai tikrai yra 

tautiški ir siekia vienybės?
Atsakymas konkretus: "Paskelbtasis ALT vajus yra socialistų - 

katalikų bloko reikalas, .ners to vajaus obalsis yra Lietuvos Iš
laisvinimo byla" /M,Pr647.IIIo25/o

Ar taip Lietuvių Tautinis Sąjūdis supranta tautinį solidarumų 
ir siekia vienybės? • • z

Iš visų naujosios partijos pasisakymų seka, kad jos atsiradimas- 
-nebuvo tikros demokratijos idėjų įkvėptas, bet to įkvėpimo reikia • 
ieškoti visai kitur., kad ji pušsako prieš demokratijų kaip valsty
bės valdymosi formų, kad nepripažįsta pagrindinių demokratinių 
principų - žodžio, minties ir organizacijų laisvės, kad nėra tole
rantinga ir nesilaiko tautinio solidarumo ir vienybės bendruose 
visoms lietuvių politinėms grupėms dalykuose#

Tad būdami švelnūs savo išvadose, leiskime pačiai naujajai 
Lietuvių Tautinio Sąjūdžio partijai išnešti sau sprendimų, kuris 
jos pačios suformuluotas paskelbtuose "Mūsų Pranešimų" principuo
se ir kuris žodis žodin skamba taip:

"Partija, kuri’ pati’"šnv#£-V’nėpažista ir nesivadovauja 
tikrosios demokratijos dvasia, niekados nesudaiys .tėlglaiU*

'. įnašų demokratijai"# /M0Pr«47.II#2$.
0 tokia partija šiais demokratijos ir jos kovos už žmonių ir 

tautų laisves laikais nieko negali atstovauti ir visiškai nepatei
sinama,

x x *
x <

OrdoprofoMaR# 
ISTORINE- LIETUVOS- SOVIETIZACIJOS- APŽVALGA-

/Pradžia "Varpo" 2 /14/ Nr,/
Soviet indįų_tikj31ų ma_skavic^s_lietuviškais patrjL opiniais šūkiais
•Paleckis per radiju, 1940m# birželio 18 d», pasakytoje dėklam- 

tyvinėje kalboje kraštui dar'nėra davęs jokių nurodymų į tų valsty
binį Lietuvos likimų, kuris jau buvo Sovietų išspręstas ir iš tik
rųjų pradėtas vykdyti ir kuris jau artimiausiu laiku turėjo būti
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realizuotas□ čia kalbama apie smurtu pagrįstos '"diktatūros* Lietuvo
je galą, apie naują laisvės ir liaudies gerovės gadynę laisvoje' Lie
tuve jeę apie ncrmaliniu.santykių su visomis valstybėmis- palaikymą, . 
ypač gi apie nuoširdžius ir draugiškus santykius su Sovietų Sąjunga# 
Vyriausybės politikos principai esąs apsaugoti Lietuvos liaudies tei
ses, pakelti—kUitūrin-į -lygį. i-r medžiaginę-gerovę, Vyriausybės ...pro.gxa- 
ma esanti šis' politinis santvarkos perIvorkynbb, paleidus’ esamąjį 
Seimą, panaikinus censinę rinkimų sistemą, grąžinus laisvę peliti
niams kaliniams, kovojusiems už liaudies laisvę, uždarius privilegi
juotas sąjungas bei partijas, pašalinus šovinizmą ir įgyvendinus tau
tybių lygybę^ be to/plačios'reformos,, socialinė apsauga, liaudies 
masių švietimas.

Jau birželio 19 d, uždaromą Lietuvių Tąutinlnkų Sąjunga ir naujo 
Respublikos Prezidento ’’malonės” aktu Kaune paleidžiami visi poli
tiniai 'kaliniaio Politinių kalinių paleidimas vykdomas demonstraty
vi škai, lydimas atitinkamų manifestacijų, sudaromas jiems globoti 
komitetas, jiems pagerbti vyksta eilė ■mitingų,Politinių kalinių, 
pagerbimo aktai.duoda progos.ryškiau pasireikšti kaip’ tik komunis
tiniam elementui ir’ komunistiniams šūkiams, tačiau dar saistomiems 
su Lietuvos laisvės ir patriotizmo proklamavimu, nes esą kaip tik 
komunistai buvę nuosekliausi kovotojai už Lietuvos nepriklausomybę. . 
Pas "Respublikos Prezidentą" J^.Paleckį vyksta karių ir šaulių au
diencija - kalbos.apie tėvynę, apie laisvą tautą, apie nepriklau
somybę, apie pareigą stovėti jos sargyboje. ’’Prezidentas", fotogra
fuojasi su delegacija,, nuotrauka dedama^laikrašeiuose, 1940 m, 
birželio mėn«21 d, skelbiamas einančio Šaūlių Sąjungos vado parei
gas įsakymas"šauliams, kuriame sakoma, esą "tik dabar atėjo lai
kas, kada šaulių darbas bus 'reikšmingas ir svarbus"# Mitinguose, 
kur vyrauja, o greitai ir visiškai viešpataus, komunistinis mo
mentas, kiek mažiau* kalbama apįy? patriotizmą ir valstybinę nepri
klausomybę, tačiau, vis dėlto, ir tatai dar' pabrėžiama^, čia la
biau puolama buržuazija, buvusi valdžia, reiškiamas entuziaštiš-. , 
kas gėrėjimasis Sovietais, kelinmi-^trod^jlfnįai momentai, ”vyriau- 
sybė" pradedama vadinti "Liaudies Vyriausybe”# Sąjūdžio eigos Ini
ciatyva vis labinu ir aiškiau pereina iš "Vyriausybės" į komunis
tų vadovaujamus mitingus0 Pirmieji naujų reikalavimų šūkiai iške
liami mitingų jT-mas-inių. eisenų, plakatuose b.ei mitinginių kalbėto jų . 
kalbose# Čia reikalaujama komunistų.partijos legalizavimo, čia So
vietų Sąjunga skelbiama viso pasaulio- darbo žmonių /tad ir Lietu
vos darbo žmonių/ tėvyne, čia demonstratyviškni nešami ir pager
biami Sovietų vadų, ypač Stalino, Molotovo atvaizdai /greta ją, - 
šioje sovietinių atvaizdų jūroje, Įtartais pasitaiko ir Paleckio 
atvaizdas/, čia, rodos pirmą kartą, mitinge Vileišio aikštėje 
Kaune, paleidžiamas naujas.sūkis? "tegyvuoja Sovietų Socialisti
nė Lietuva"# Greta įsivyraujančių komunistų kitų/ kad ir buvusių, 
opozicinių, politinių srovių žmonės jau nebesirodo ir nedrįsta ■ 
demonstruoti, Jie yra politiškai atstumti, dezorientuoti, įtaria
mi esą "liaudies priešui"# . ,

Skubu s_Lietuvos> perdažymas komunistinėmis spalvomis
1940 m, birželio 25 d#, vidaus reikalų ministerio Gedvile įsa

kymu legal-’s up j ama Lietuvos komunistų partija, ji įrršcica į 
draugijų registrą, Birželio mėli# 28 d-#lsg«lišvejama Lietuvos Kom
jaunimo Sąjunga# Is karto buvo tikėtasi /tam pritarė ir to,rodos,
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tikėjosi ir patys or is šakiniai ’“'Liaudies Vyriausybės" žmonės/, 
kad uždarius Lietuvių Tautininkų Sąjungą, kaip-nuverst o s Lie-

■ tuvos valdžios ekspozitūrą ir ramstį, būsiančios legalizuotos 
be kompartijos ir kitos bent buvusios opozicines politinės par
tijos, Tačiau ši viltis greitai-žlugo. Visos šios srovės tapo 
nutrintos,- iš veiklaus gyvenime komunistų išstumtos, mitingi-' 
nėse kaltose išniekintos, į bendrą "liaudies, priešų" stovyk
lą' suvarytos, , -

__ "Prezidento1/. ąktu_nuo 1940 .nu liepos mėn,_l d, paleidžiamas 
senasis Šeimas, Liepos ’meru 2 dienos įstatymu Lietuvos karino-' 
menė pavadinama "Lietuvos Liaudies Kariuomene",. įvedama "poli
tinių vadovų" /politrukų/ instituciją kariuomenėje, steigiamas 
kariuomenėje "Propagandos skyrius", Siame trumpame 2-5 savai
čių laikotarpyje."nors dar išlaikoma Lietuvos laisvės ir net 
valstybinio nepriklausomumo ir patriotizme fikcija, tačiau ori
entacija ir komunistinis Lietuvos perdažymas skubiai ir ryškiai 
žengia pirmyn,

“ Tačiau jau nrasideda naujoji įvkių- fazė. Komunistinė srovė 
Lietuvoje aiškiai įsigali, Sovietų pajėgų, užnugaryje konkuren
tų ji nebeturi ir nebijo. Tad 'jau pribrendo laikas išvadoms 
daryti,Šios išvados - tai jau bus Lietuvos sovietizacija^ jos 
suvirškinimas sovietuose, pradėto proceso užbaigimas. Tačiau 
šios "evoliucijos" inscenizavimas- turi būti išlaikytas: Lietu- .

'va turi "pati", "laisvai?I ir "džiaugsmingai" nuslinkti į Sovie
tų gerklę ir sutirpti jų kūne. Šioms išvadoms užkulisinės ini
ciatyvos ’yėl ėmėsi Sovietų valdžia, vykdytoja gi buvo kompar
tija, tapusi vienintėlė valdančioji socialinė jėga Lietuvoje, 
kurios kontrolėje turi "veikti” Liaudies vyriausybės marione
tė, Vairas jau aiškiai išspruko iš šios vyriausybės rankų: iš 
tikrųjų ji niekuomet šie vairo nevaldė, nors iš karto turėjo 
saldžių valdžios iliuzijų,

V c Molottrę-ss įsikišo į Lietuvos vidaus reikalus

Užsienių reikalų liaudies komisaras Molotovas kviečia ei
nantį ministerio pirmininko pareigas užsienių reikalų ministe- 

• rį prof, VoKrevę -Mickevičių vizito Maskvon, Birželio mėn.
50 d, pastarasis išvyksta, Molotovas jį priima. Pasikalbėjimas 
liečia tolesnį Lietuvos tvarkymąsį ir galutinį Lietuvos san
tykių su Sovietais nustatymą* Esą, štai Lietuva pagaliau esan- 

. ~ t'i laisva, nusikračiusi tautininkų, plutokra-tinės buržuazijos, 
dvasininkų,, karjeristų ir panašių diktatūros padarinių, Lie
tuvos liaudis galinti pradėti laisvą gyvenimą; dėka Sovietų 
raudonajai armijai ir jos galingajai globai Lietuvos liaudis 
esanti apsaugota ir nuo vidaus priešų išnaudojimo ir nuo karo 
pavojaus; Lietuvos Liaudies Vyriausybė esanti, žinoma, nusi- • 
pelniusi šiame Lietuvos apvalymo darbe, tačiau žodis jau reikė
tų pavesti pačiai išlaisvinta jai Lietuvos liaudžiai... tikrajai 
demokratinės šalies šeimininke i;.. esą, žinoma, Sovietai džiau
giasi Lietuvos laisvės laimėjimais, jie nemaną jokios presijos 
Lietuvos liaudies sprendimams daryti,, jie laukią šių sprendimų 
ir.gerbsią juos, tačiau vis dėlto jie pageidautų aiškumo ir ta-?, 
sai aiškumas busiąs Lietuvos liaudies žodyje. Kitaip sakant,, 
būtų laikas pagalvoti apie Lietuvos liaudies Seimą, nuo kurio ♦

' sprendimo pareisiąs Lietuvos valstybės tolesnis tvirtas likimas.
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Tai būsianti demokratinė įvykusios Lietuvos liaudies emancipa
cijos sankcija# Prof# Krėvė •• Mickevičius į tai mėginys atsa
kyti kitokiais pasiūlymais# Esą, svarbiausia būtų nustatyti 
pastovus Valstybės santykis su didžiąja Sovietų Sąjunga# Šiam 
reikalui paruosti ir susitarti su Sovietais gal geriausiai tik
tų esamoji Lietuvos Liaudies Vyriausybė, turinti krašte visiš- 

: . ką- pasitikė j imą, organizuota.; susitvarkiusi ir nusistačiusi ne 
tiktai plėsti draugiškus santykius su Sovietais, bet;ir suras
ti jiems aiškias ir tvirtas tam tikros pastovios ir nuolatinės 
sąjungos formą# Ssą? .sukrėtimo metu pavesti viską projektuoti 
dar nesamam Seimui gal, būtų kiek painiau# Demokratiškai visuo
tinu balsavimu išrinktas ir Seimas galįs būti nepastovus; ja
me galį dar pasireikšti įvairus netikėtumai; šalies gyventojų 
masėse dar'galinčios būti įvairios nuotaikos; su svetima, kad .

■ir •dšfjuginga valstybe, sąjungos idėja galinti būti krašte ne- 
populiari# Jeigu turinti šalies pasitikėjimą liaudies Vyriau-

- sybė pat5. visko šiuo atžvilgiu neparuošę šio reikalo Seimui pa
vedimo padariniai gali būti kaip tik priešingi tam,- kasvbūtų 
pageidaujama ir sveika# Šiuo laiku, tai būtų neatsargu,Šį pasi
kalbėjimą, kuris, žinomaj nebuvo protokoluojamas viešam paskel
bimui, čia paduoda taip, kaip jį 194O#VII#5 d, atpasakojo bu v. 
Liaudies Vyriausybės ministeris "Ernestas Galvanauskas, tą pači% 
dieną atsistatydinąs0 Toks buvęs bendrais bruožais šio pasikal
bėjimo turinys# Molotovo prof# Krėvė - Mickevičius neįtikino, 
Galima spėti, kad Molotovas, kuris iš Sovietų praktikos gerai 
žino, kaip yra kompartijos preparuojami demokratiniai rinkimai 
ir seimeliai "liaudies valia”, kuri visuomet tiksliausiai pa
reikš tai-, kas rinkimų ir liaudies atstovybės inscenizatorių, 
kompartijos, užmanyta, palaikė prof, Krėvę -Mickevičių naiviu 
senosios demokratijos idėjų a-.-.', jgerbėju, nenusimanančiu, 
kaip toji ’’demokratija” kmunistų preparuojama, kad su tokiu iŠ 
viso bergždžia.kalbėti# Prof# Krėvė ~ Mickevičius tapo paleis
tas grįžti į Lietuvą# o į Kauną tęsti pasikalbėjimo su visa 
Liaudies Vyriausybe ir prižiūrėti tolesnės raidos eigos buvo 
nusiųstas vėl liaudies komisaro pavaduotojas pekanezov.

Paskutiniai ®čginlmai išlaikyti įie.'tuyo jie bent_kokį savarankumą

Liepos mėn# 2 d# grįžo iš Maskvos į Kauną prof, Krėvė - Mic
kevičius, c liepos 3 d# iš Maskvos į Kauną atvyko Dekanpzov# 
Prof# Krėvė - Mickevičius dar mėgino įtikinti Dekanozov^ą Kau
ne, kad būtų tiksliau pirma iš anksto susitarti Sovietų-vald
žiai su Lietuvos Liaudies vyriausybe dėl nuolatinės pastovios 
tarp Lietuvos valstybės ir Sovietų Sąjungos santykio formos, 

< šio susitarimo projektą paruošti ir tada pasiūlyti Liaudies 
Seimui priimti# Mat, šie Liaudies Vyriausybės veiksniai, ku
rios nusistatymą prof,. Krėvė - Mickevičius reiškė, buvo nu
kreipti į tai, kad šiuo būdu pavyktų geriau išsaugoti bent tam 
tikrą Lietuvos autonominio vaistbingumo šešėlį ir sudaryti są
jungą tarp Lietuvos ir Sovietų Sąjungos, kaip dviejų šalių. 
Tuo^manymu, nors esamomis sąlygomis šitokia sąjunga, be abejo, 
neišlaikytų pariteto tarp Lietuvos ir Sovietų Sąjungos.ir už
fiksuotų teisinį Lietuvos vulst^ės pareinamumą nuo Sovietų, 

' ypač kariniu ir užsienio politikos atžvilgiu, tačiau vis dėlto
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galėtų išlaikyti bent socialinį’ir ekonominį Lietuvos savaran
kiškumą ir bent neinkorporuotų Lietuvos į Sovietų Sąjungą, Bu
vo teisingai bijota, kad viską iš karto pavedus Liaudies Seimo7 
sprendimui, turint.galvoje šio Seimo išrinkimą tiesioginėje 
komunistų įtakoje, Lietuvos santykių su Sovietais nustatymas“-' : 
neišvengiamai pasibaigs Lietuvos inkorporavimu į Sovietus. Ta- •.*?; 
čiau tatai gerai suprato ir Dekanozov’as, o kadangi jam rūpėjo 
kaip tik ši inkorporacija ir kadangi Sovietų valdžia buvo tik
ra padėties viešpatė, tai jisai su Krėvės - Mickevičiaus Siūlyt 
mais nesutiko ir kategoringai laikėsi Liaudies Seimo ' ■ j estė- 
zės, pasiremdama's demokratiniais laisvop pačios Lietuvos liau
dies valios principais? "laisvosios” Lietuvos šeimininke esan- .. ;
ti jos liaudis, tad tiktai ji per savo ’’laisvai išrinktą” Sei- ' 
mą galinti daryti teisinius sprendimus dėl Lietuvos Kespubli- 
kos ateities ir santykių su Sovietų Sąjunga; esą negalima už
bėgti liaudžiai už akių ir jos surišti tam tikrais iš anksto 
padarytais užkulisiniais susitarimais tarp vyriausybių, . ■'

Profo-Krėvė - Mickevičius buvo bejėgis prieš tai paveikti, • 
juo labiau, kad savo tezei palaikyti jis neturėjo net viso's 
Liaudies Vyriausybės pritarimo ir negalėjo juoju remtis. Mėgin-. , . 
damas tą savo siūlymą ginti, jisai buvo kontakte ne su visais 
savo kolegomis Liaudies Vyriausybėje, tiktai su keliais jam ar
timesniais, kurie,, kaip jis pats, būtų norėję Lietuvos valsty
bingumo bent-šešėlį, bent tam tikrą liekaną, gelbėti nuo._inkor-. 
poracijbs. Dalis Liaudies Vyriausybės narių jau -buvo aiškioje 
komunistų įtakoje ir inkorporacijos į Sovietus nebijojo ir ne
laikė Lierucos laisvės praradimu. Atvirkščiai,,,

Tad liepos mėnD 5 do buvo paskelbti rinkimai į Liaudies Sei
mą, DekanozovFaš laimėjo* Kitaip ir būti negalėjo. Sovietą! ži
nojo, ką tatai reiškia ir vedė Lietuvą tiesiu keliu į inkorpo
raciją, Inscenizatorius l’ekanozov’as su Sovietų atstovo Lietu
vai* Pozdniakov?o pagelba lengvai atliko savo darbą.

Paskelbus rinkimus į Liaudies Seimą, iš Liaudies Vyriausybės 
pasitraukė tiktai vienas finansų ministeris Ernestas Galvanaus
kas, vienintėlis senųjų Lietuvos Nepriklausomybės laikų valsty
bės vyrų, buvusių ^Liaudies Vyriausybės” eilėse. /Galvanauskas 
iš viso labai skeptiškai žiūrėjo į Liaudies Vyriausybės veik
las perspektyvas Sovietams vadovaujant, tačiau įprašytas suti
ko dalyvauti šioje" vyriausybė je Lietuvos finansinį ūkį išsau
goti nuo suirutės, kol tatai bus galima; pamatęs, kad jau atei
na galas ir kad nieko išsaugoti nebebus galima,- jisai liepos mėn0 5 d<> atsistatydino ir išvyko į užsienius/,

Rinkimai__į_Liaudies Sei.mas__kai2 politinis Sovietu _triuka_s'
Liaudies Seimas buvo sudarytas nepaprastai greitu tempu: 

liepos mėn, 5 d, buvo paskelbti rinkimai, liepos mėn. 6 d. pa
skelbtas rinkimų Įstatymas, liepos mėn. 14 d. įvyko patys rin-. 
kimai /balsavimas/ ir liepos mėn, 21 d, jau susirinko išrink
tasis Seimas,

Liaudies Seimo rinkimų įstatymas, išleistas einančio "Res
publikos Prezidento" pareigas pagal konstitucijos 110 str.,_ku
ris Respublikos Prezidentui paveda įstatymams leisti galią ne
sant Seimo arba tarp Seimo sesijų, nebuvo visiškai naujas. Tai 
buvo reformuotas iki tol veikęs 1936 m. Seimo rinkimų įstatymas,
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pagal kurį Prezidento Smetonos ir tautininkų viešpatavimo me- 
. tu 1956 m. "buvo išrinktas tasai Seimaskurį ta patį liepos 

... mėnesį buvo paleidusi Liaudies Vyriausybėj Reformuota jame bu
vo tai. tos neatitiko neva demokratinius šūkius, ir tiek bei 
tokia krypt imi,/kiek ir kuria kryptimi tatai galėjo patarnau
ti komunistų siekiamiems- tikslams* Konstitucinės raidės at- 

...-žvilgiu -šiam įstatymui negalima nieko prikišti, tos nebūtų.
■ gal-ima prikišti senam veikusiam Seimo rinkimų įstatymui* Be 
'abejo, demokratinių principų ir jų griežtumo atžvilgiu nauja- 

, sis Liaudies Seimo rinkimų įstatymas a/prašoko -senąjį Seimo 
rinkimų įstatymą/,sumažinęs balsavimo amžiaus cenzą ir b/ati
taisė ta senojo 'rinkimų įstatymo spragą, visuotinio balsavi- 

. mo priifcipvi, kuris glūdėjo tame/ kad rinkiminė iniciatyva- 
/kandidatų siūlymas/ buvo pavestas tiktai oenzinės vietos sa- 
.vivaldybės organams it kad tokiu būdu visuotinas balsavimas ' 

. apimdavo tiktai pačią balsavimo procedūrą, bet ne rinkiminę 
iniciatyvą, kuri buvo ne visuotinė, bet’oenzinė» Tačiau svar- 
blausias senosiosminkimų sistemos požymis, būtent rinkimų su
skaldymas į dvi grupes, tas skirtingas operacijas - rinkimų ‘ 
iniciatyvą ir patį balsavimą - liko išlaikytas, tiktai refer- ■ 
muitas* Šiuo atžvilgiu tiek senasis Lietuvos 1936. m. rinkimų 
įstatymas, tiek Sovietinė rinkimų sistema, užfiksuota vadina-

■ moję "Stalino konstltucijoje" /Sovietų 1956 -m* konstitucija/ . 
išlaiko tą patį principą: pats balsavimas yra demokratinis, 
net "demokratiškiausias'’ - visuotinis, lygus-, tiesioginis ir 
slaptas, tačiau jisai reiškiasi tuo, kad balsuoti tegalima tik ■ 
už kandidatus, kurių siūlymas nėra visiems piliečiams laisvai 
pavedamas* Lietuvos "1936 mo įstatymu kandidatų'siūlymas buvo

. monopolizuojamas cenzinų apskričių tarybų-/ir stambiųjų mies- 
; tų tarybų/ naudai* Stalino konstitucijos nuostatai?,- kompar- 

.. . tijos ir jos priežiūroje veikiančiųjų visuomeninių organizaci
jų naudai* Abiem atsitikimais šiaip piliečiai /ne cenziniai, 
ne komunistai/, bendrai visuotinio balsavinio--dalyviai, į kan
didatų siūlymą jokios teisinės įtakos neturėjo ir tegalėjo ’ 
balsuoti tik už tuos kandidatus, kuriuos r\’ '>panorėj<ujoasiū
lyti čia cenziniai,. ten komunistiniai ponai, bet. ne už tokius, 

. kuriuos gal jie patys būtų panorėję pasiūlyti, jei tatai jiems a 
arba jų laisvoms organizacijoms būtų leista padaryti* Kitaip

. sakant, balsavimas visuotinis, bet balsavimas tiktai už tam 
tikrų vyraujančių veiksnių pasitikėjimo žmones* -

Šitas rinkiminės iniciatyvos išskyrimas iš visuotinio bal
savimo, artimas ir sovietinei rinkimų sistemai, buvo išlaiky
tas ir "Lietuvos Seimo rinkimų įstatyme’’* Tiktai čia jis buvo 
reformuotas ir reformuotas labai gudriais būtent taip, kad kan- 
didatų siūlymas /rinkiminė inioiatya/ iš'vienos pusės atrodytų 
kaip tik maksimaliniai demokratinis ir visuotinis, demokratla
kesnis net už pačią tariamai "demokratiškiausią" staliniškai- 
sovietinę rinkimų sistemą, tačiau iš antrosios - esamomis, ap-

■ • linkybėmis užtikrintų absoliutinį rinkimų disponavimą kaip tik
komunistams* Tai buvo gudrus politinės inscenizacijos triukas*

Kandidatų išstatomo komedija
- Kandidatų siūlymas buvo; pavestas "liaudies susirinkimams”. 

Kiekviena' rinkimų apygarda susideda iš trijų apskričių /mies
tai, kaip Kaunas/ Vilnius prilyginami vienam apskričiui/.Kan
didatai siūlomi apskritimis* Siam reikalui kiekvienoje apskri-
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tyje atitinkamos apygardos rinkinių komisijos sušaukiamas ’’dar
bo žmonių susirinkimas'’. Kiekvienas susirinkimas iš pastatytų 
jam kandidatų balsavimu nustato tuos kandidatus, kurie jo, susi
rinkimo, yra pasiūlomi, būtent, tiek kandidatų, kiek atitinka
mai apygardai pavesta išrinkti atstovų. Pasiūlytais laikomi, tie 
kandidatai, kurie susirinkime gavo daugiausia balsų. Pasiūlytus 
kandidatų sąrašus tvirtina Vyriausioji Rinkimų Komisija, 

Masiniai "darbo žmonių susirinkimai" apskrityse ir miestuo
se, buvo mitinginio pobūdžio. Esamomis aplinkybėmis šie mitin
giniai susirinkimai buvo komunistų valdomi.Visuose, vienos apy
gardos apskričių /ir stambių miestų/ darbo žmonių susirinkimuo
se buvo statomi tie patys kandidatai, iš anksto parinkti, ir vi
sur. jie mitinginiu •. . .. Gurnet odų vienbalsiai buvo priimami ir 
tuo pačiu laikomi susirinkimų pasiūlti. Pasipriešinti niekur 
niekas nedrįso. Dirva jau buvo paruosta. .Visi nekomunistiniai 
elementai jau buvo nuslopinti, atstumti, suvaryti į požemį, 
"liaudies priešų" vardu paženklinti. Drįso veikti, tiktai tie, 
kurie ėjo ranka į ranką su komunistais. Šiomis aplinkybėmis oei 
sąlygomis "demokratinė” masinių liaudies susirinkimų rinkiminė 
iniciatyva - tai buvo tiktai propagandinė kaukė, kuri jokios 
tikrenybės neatitiko. Kandidatus siūlė kmunistai ir balsuoti 
tebuvo galima už šiuos pasiūlytus, o kadangi kitokių nebuvo ir 
kadangi pasiūlytųjų skaičius tiksliai atitiko mandatų skaičių,, 
tai balsuojant rinkimuose nieko ir pasirinkti nebuvo galima. 
Išrinkti tegalėjo būti ir tebuvo tiktai visi pasiūlytieji. To
kiu būdu ir "demokratinė" išlaisvintos Lietuvos "liaudies va
lios* ožka buvo išlaikyta ir siekiančio Lietuvą praryti, sovie
tiniai - komunisto vilko apetitas buvo patenkintas, *•

/b,d./ ■. /.

;v.. ■ . . X X
'•a i ■ 'i’Ąf ’S

v s - T įt"; '

_D£šimts_lietuvio tremtinio .įsakymų \

1. Atminti, kad, lietuviai savo -žemėje, Sibire ir tremty-?
. je kenčia, kovoja ir žūsta. Gelbėti savo tautiečiams morali- >- 

niai, fiziniai, tautiniai ir medžiaginiai tinkamai išsilaiky- ’ 
tie . ' - ■ ’

2. Atstovauti garbingai visur ir visuomet.lietuvių tau
tai, mylėti savąją kalbą, išlaikyti, padorius lietuviškas pa
pročius ir ugdyti jaunuomenę lietuviškoje dvasioje.
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■3,. Kovoti visomis= jėgomis ir turimais ištekliais dėl lais
vos ir demokratinės Lietuvos .Respublikos atkūrimo ir būti pasi
ruošus laisvą Tėvynę atkūrusįį ją sugrįžti pirmąja proga.

4. Įsijungti lietuvių visuomenės darban ir teiktis į demo
kratines organizacijas. .- ; '

5. Laikytis demokratinių dėsnių visuomeniniuose darbuose
ir savo kasdieniniame gyvenime. - v '

6e Smerkti visokius diktatūrinius -...bolševikinius ir fašis
tinius -oasireiškimus,,

7. Dirbti sau ir visuomenei naudingą darbą, šviestis ir 
rengtis laisvos Lietuvos kaimų ir miestų atstatymui iš karo 
griuvėsių. Kurti mokslo, tautinės kultūros, meno ir medžiagines 
vertybe s.-

8. Eiti sąžiningai pasiimtąsias visuomenės-ir darbo'pa
reigas. . .

9. Informuoti kitataučius apie Lietuvos praeitį, Nepri
klausomybės metų kultūrinius ir medžiaginius laimėjimus ir bol
ševikų bei nacių okupacijoje primestas Lietuvos valstybei ir 
lietuvių.tautai neteisybes, nelaimes ir padarytąsias skriau
das, - \

10. Vykdyti'vadovaujančių lietuvių centrų bei atsakingų pa
reigūnų nurodymus ir palaikyti su jais artimus ryšius.
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