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:::£®sųkeiia 2t^^ewr^žt^iki<_gaiQ kovoti_už ii^tųyjh^tauto£ 
' ' .-.Z.'' Ir Lietuvos išlaisvinimą

' . .1939‘šų rugpiūčįo 25 d. ir.rugsėje 28 d, sovietų Sąjungos ir 
Uokiet i j os Mąpt.omig. sutari įmįš' sbviėtams be kita - &>.
tijo valstybės Lietuva, Latvija ir Estija, Šią sutartį suda
rius turėjo sekti Lietuvos, užgrobimas, 1939. m^ spąj^Mn^^ier 
tuvjpjk parengta dirva

• mūsų .krašto okupacijai ir sovietizacijai.
1940 m. birželio 15 d., Sovietų Sąjungos gausi aviacija, tan

kai, artilerija, motorizuoti pėstininkų daliniai ir net skurd
žios išvaizdos kavalerija visu frontu iš rytų- plentais, vieš
keliais ir keleliais patraukė vakarų kryptimi ir užėmė Lietuvą 
iki,pat Nemuno. Per savaitę buvo užimta ir Suvalkija iki Rytprū- 

‘šių sienos. Šį bolševikinės Rusijos karinių pajėgų Žygį į vaka
rus, aktyviai rėmė gerai ginkluoti Raudonosios Armijos daliniai 
•iš buvusių Lietuvoje Sovietų karinių bazių. Tuo būdu 
1 9 4 ’7-m.’ birželio 15 rimties ir susi-.
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yp?. 3pyietlzacijfisrapžvalgo je" "Varpo” • Nt'iNkr'g /14/ £ 4 /iŠ/.’ 
Btą-tik'trumpai paliesime- vals-ybinėsj teisineš; kultūfcinėš. ir

v- ^ęjŽiagįHėš itiėtųvpl-ųŽgroVlin^ ’paė^kmesi--

. a :> p-a n a'ik'i'n o ' K‘ė p’r'l VI aęu s o m"'ą.
Lietuvos Respubliką ir jėga įjungė Lietuvą 
į Rūšijoš teritoriją. Formaliai įkurtoji keturioliktoji Lietuvos 
Tarybų; 'Socialistinė Respublika jokių savarankumo-teisių neturį 
Ir Visas Lietuvos-valstybinis gyenimas tvarkomas parėdymais Iš- 
SSSR sostinės Maskvos, Lietuviai ir demokratinis Vakarų pasau
lis šio rusų smurto nepripažino ir, reikia tikėtis, nepripažins.

‘ a u t i n i u požiūriu pradėtas sie
te minga s Lietuvos rusinimas. Knyges ir 
spauda/imta leisti daugumoje rusų kalba. Leidinių turinys ne lie
tuviškas, bet tarptautinis arba marksistiniai bolševikinis.-Vįso- 

'■j . * _1‘ _i. Visa, kas buvo lietuviška, be
----- u----  apšaukta smetonišku raugu, pasmerkta ir . 
ikviduoti. Lietuvių-visuomenės veikėjai patriotai su
sti į kalėjimus arba'-pašalinti iš viešojo gyvenimo, 
tgabenta iš Rusijos daugybė rusų ir kitų tautybių ak-

kalbų radio’transliacija rusų kalba ir 5įkdoma”kįtokia’'rusiška ’

se įstaigose įsigalėjo rusų kalba 
jokio' pasigailėjimo apšaukta smet 
stengtas 
imti* nū 
vietoj __ ----- __
"lų k^Wnistu' partijos veikėjų. Įvesta dainų, paskaitų, įvairių • 
kalbų radio transliacija rusų kalba ir Valoma kitokia rusiška 
propaganda. Žodžiu,, tautiniai lietuviško gyvenimo neliko. Jis be
atodairos pakeistas rusišku
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Lietuvių tautinė kultūra pradėta 
niekinti i r naikint i. Bolševikiniai 
iškelti į pądanges, iškelta" rusų carų ir šiųjiienų. bolševmldjiė kul-' 
tūra bei pasmerkta-visa, ka^-nuveikta lietuvių tautinės kultūros 
dirvoje napri.kl;nrs-cmybės me tais» Spauda terašo apie Lenino - Stall— 
no planus, Lietuvos . tariamą' atsilikimą,- socialistinę gamybą, lenk- | 

ųjjynes, generalinės komunistų partijos linijos išlaikymą ir 1.1.
Liet’, ūkiškasis teatras susovietintas ir stato rusiškas pjeses, arba * 
siauro tipo, bolševikines operas., Plastinis menas pajungtas vien 
bolševikinėis—dvktriiĮOS propagandai o Lietuvių literatūra .apmirė^-— 

. Net bolservild^kiausi^fix'tusiiai rašyto jai okupacį j.os--4ris4aitrniieko , 
‘ vertingesnio nesukūrė, jei neiškaityti--bolševikinės sistemos ,ir

jos vadų.neskanių liaupsinimų. Rašytojai gyvena savo praeities dar
bais. Visų laipsnių mokyklose pirmoje eilėje pradėta mokyti, marksiz
mo leninizmo ir verčiama studijuoti dažniausiai neįvykdomi penkme
čių pianai. Grynojo mokslo tiesos nustumiamos į. šalį ir besimokan
tis jaunimas-pradeda moksle regresuotio Lietuvių tautinės kultūros 
studijos-iš mokyklos pašalintos ir dažniausiai laikomos nusikal
stamu darbu. Garbinga Lietuvos praeitis surusinama, senoji lietuvių

- kalba-paniekinama ir dažnai’pakeičiama-rusų kalba. Lietuviškos mo—-.
kyklos iš esmės nebeliko, ji dar laikėsi formaliai, neš joje rusiš
ki dalykai dar dėstyti lietuvių 

j grynai rusiškos mokyklos.
Materialės kultūros bare a 

-prekyba, gyvenami 
Lietuvos žmonės 
vidualybė s, bet virto 
iš tikrųjų beteisiais vergais. Laisvų žmonių 
Lietuvoje nebeliko. Nusavintos- ir visos žmonių sutaupos bankuose ~/l 
virš 1000 litų. Dėl šio nusavinimo labai daug. Lietuvos darbo žmo
nių nukentėjo. Dažnas.buvo vaizdas: išeinanti iš banko savo ilgų 
metų sutaupų netekusi ašarojanti tarnaitė arba besikeikiantis fi
zinio darbo tvarkingas darbininkas. 4 •

Darbštūs Lietuvos ūkininkai pasijuto nebetvirtai stovį^ąnt-am
žiais valdytos savo nuosavos žemės ir paversti negalvojančiais ma
nekenais, Pradėta jiems nurodinėti, kada, kur ir.ką jie; tūri-.fiėti 
ar’plauti. Nurodinėtojais pasidarė menkai žemės ūkį matę .priemies
čių vaikėzai ar įvairūs nusigyvenėliai. Žiauriomis kalė jimų; ir iŠ 
Ūkių Šalinimo bei Sibiran trėmimo bausmėmis iš ūkininkų', atimama 
.javai ir gyvuliai. Dažnai nepaliekama grūdų sėklai ir-gyvulių dar
bui arba prieaugliui. Už laiku n<?pasė j imą arba pyliavų- neprista- 

---- tymą tos pačios žiaurios bausmėsOrganizuojami svetimi ir neken
čiami Lietuvos žemdirbiams kolchozai. Žemės ūkio pažanga, moder- 
niškumas, racionalumas iš šaknų sugriautas. Ūkininkai virto elge
tomis. ,
— •Suvalstybinta Lietuvos pramonė 
nusmuko. Jai nebetiekiamos- žaliavos ir. mašinų dalys. .Gamyba 
suiro, n-ors griežčiausiai reikalaujama planus, vykdyti. Darbinin
kų atlyginimas krito. Kasdieninis gyvenimas pasidarė baisus. Už 
menką uždarbį nebegalima nei maisto, nei drabužio, nei apavo

- įsigyti. Nestebėtina, kad .1941 m> birželio .2$ d. sukilime prieš
besitraukiančius' į rytus bclš.evik?.i.S'. daugiausiai.- pasireiškė pramo
nės įmonių darbininkaio.t.: ” V . ■ ,: r-u.

. p- r e, k y b aį ; s u v'-a41 --s- t y^b i 'n .'t ja»?:K«xoper^ty5hr .eentrai: 
"Lietūkis**, "Pienocentras", "MaisVd^? ’̂t^^^,’Y^,'»Wa3į^w'*ir k. 
perėjo faktinon bolševikų valdžias • žinion ir griežton komunistų
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partijos kontrolėn. Prekės iš apyvartos dingo. Juodojoj rinkoj-, 
. visų daiktų kainos-dabui pakild. Lietizvx>s^prakyliP6_jryšd&i<su < 
užslepiu nutraukti. . --

Rankai suvalstybinti ir tvirta Lietuvos-valiuta-pakeista be-... 
n’erčiaia-Ttt^lįais. Lietuvos bankuose laikytasis auksas išgaben
tas Rusijon. išvežta ir šiaip brangesnių vertybių ir svarbesnių, 
'įrengimų. Lietuvių taut-o.gLūkis paniekintas ir suardytas* Įvesta 
baisi sovietinė sistema. ' . . " ; 5

Žmonės neteko ž'"m o g a u & ' i r pilie
čio. teisių bei laisvių. Jie atsidūrė žiau
riausio režimo viduramžių laikų policinio tipo valstybėje. Areš
tai dieną ir ypač naktį nuolat paliečia be. jokios išimties vi
sus gyventojus. Net seni komunistai dreba prieš NKVD pareigūnų . 
sauvalę. Tūkstančiai lietuvių suimta, kalinta ir ištremta.Sibi- 
ran.1941 m. birželio 14 - 17 d,d, dešimtys tūkstančių lietuvių 

. inteligentų, valstiečių, darbininkų be skirtumo amžiaus, lyties 
ir politinių įsitikinimų žiauria prievarta užkaltuose vagonuose 
be maisto ir vandens išgabenta į tolimąjį Sibirą.nrievarton*dar
bams, Dauguma jų ten rado baisią kankiniųjnirtį. S i a-i <s & ... 
me tais .birželi? m ė n. 14- 17 dienaiiiąha nė
jo šešerių motų šio baisau ••ynr’-.i
k i o sukaktuvės. t. A riim

Lietuvių trėmimai iš Tėvynės nesibaigia iki pat šių dienų. 1.; 
Dideli skaičiai jaunuolių 14' -18 metų amžiaus gabenami Rusijon 

*Heva apaiokyti pramonėje ir geležinkeliuose. Iš tikrųjų jie ten 
naudojami vergų darbams ir lietuvių tautai žūsta,-

Po trijų metų ne mažiau žiaurios ir baisios rudųjų naoių
- okupaęįjos,bolševikinė raudonoji prievarta Lietuvoje vykdoma 

tOliaų,* 'Daugybė dorųjų lietuvių, nerasdami kitos išeities, perė- 
jo^ppgrindin. Užvirė partizaninės kovos. Tos žūtbūtinės kovos 
su krašto okupantais iš lietuvių tarpo kasdien pareikalauja daUg. 
kraujo aukų. Žūsta daug ir geriausio .lietuvių jaunimo. Kova tę-;; 
siasi* Žmonės naikinami. Tėvynė plūsta, varguose, kančiose ir -j 
geriausių savo vaikų kraujuje, T ū-k s t a n Č i a i lie
tuvių per k a 1 ė- j- i m u-s k ..ja s d i_e n ‘plau
kia v o. r k u t o n. Vakaruose atsidūrę lietuviai nė valan
dėlei negali pamiršti baisaus savo tautiečių likimo.

Visa tat prisimindami lietuviai^tremtiniai ir lietuviai išei
viai privalo išnaudoti visas savo fizines ir dvasines jė^gas ko
vai dėl Lietuvos išlaisvinimo-,iš bolševikinės okupacijos jungo. 
Atsimindami birželio 15 dieną baisią lietuvių tautai sukaktį,■ 

. turime parodyti dorajam pasauliui visas iki šiol padarytąsias ■- 
.Lietuvai ir lietuvių tautai skriaudas, kančias ir nelaimės. Tu- 
’rlme primygtinai' išdėstyti Vakarų- demokratijoms, kas laukia kul
tūringuosius Vakarus,’laisvąsias valstybes ir tautas, jei -raudb- 
nĄS^^^lfey,izmė.s nebus pažabotas, jei jis nebus pašalintas iš ‘ 

o pavergtų valstybių, bet bus jam leista^si- 
gdlė’tl;W^tiuO'pačiu plėstis toliau į vakarus., ■
!tautos kruvinos .kančios‘ir mūsų Tėvynės nepakelia- ’ 

mas skurdas ii vargas bubj.-jV^^^^uliiid perspėjimas, kas gali-, 
iš-tikti ’laisvąsias tautas -ir\ydišš^ė,sr,į jei .pasaulyje Vietoje 

;tarptautinių teisių įr .demoka^tinįųk'^i'syįų?.leidžiama įsigalėti 
•jiė nubaus t pm. smurtuiir•’t • •' ■ .
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LIETUVOS KULTŪRINE IZOLIACIJA 
S3 SS S S sa^jSt SS SS 8X S3 'sx~» SS SS SS S3 SS

Lietuvių—tauta užrištomis akimisx užkimštomis ausimis ir 
užčiau£tomis_lūpomis_

Visokiais aplinkiniais keliais pasiekiančios mus iš Lietuvos 
žinios yra be išimties liūdnos, Pažiniausiai jos praneša tik. apie 

-artimiausių giminių ir pažįstamų' bei kaimynų likimą. Iro nekalto-: 
turinio sudėtas eilutes pamatome begalinį vargą, kančias, artimų
jų- mirtį. Dažnai tik vienas asmuo gauna žinią, kad yri mirę jo. ' 
motina, gralis, švogeris, tuo tarpu kai kitąs brolis dingęs be 
žinios, sesuo gyvenanti.sve-timame Ūkyje ir t»t. Kitame vėl laiške 
tarp eilučių skaitome visą eilę gimtojo- kaimo žmonių, kurie yrą : 
gavę iš sovietų valdžios žemės “aukštame kalnelyje”, apie visą ei- 
!»;. ūkininkų, -lųįrie5..palikęsayo ūkius, išvyko "uždarbiams* į ' . \ 
”brbl iškas?--respttbliiaštT.apt< 'Pfc’žį st amusį' n^jušius4^trirx^ut£ ."urė~ 
dijon’> Žinios kaskart vis tos 'pačios’,“ įvairiems asmenifcts,i is .įvai
rių Lietuvos kampelių. Kartu sudėtos jos nupiešia Lietuvos žmonių 

• gyvenimo pasibaisėtiną vaizdą ir tą skausmo ir kančių kelią, ku
riuo eina mūsų tauta svetimųjų vergiamoje Tėvynėje.

Ret Visa tai tėra fizinės kančios, kurių vaitojimai pasiekia 
’mus ir pasaulį pro "geležinės uždangos* plyšelius. Save, brolių 
dvasines’kančias galime tik įsivaizduoti, nes progų apįe jas 
ir trumpai pranešti jie neturi. 0 tos kančios metai iš metų ir 
diena iš dienos vis didėja. Ryšiai tarp mūsų įr Tėvynėsį t taip 
pat ryšiai tarp Tėvynėje likusių brolių ir viso pasauliu kasdien 
vis labiau nyksta.

Lietuvių tauta, gyvendama savo nepriklausomoje vaistytoje, 
glaudžius politinius, ekonominius, kultūrinius ryšius palaikė su 
Vakarų laisvuoju pasauliu. Bolševikiškoji okupacija tuos ryšius 
nutraukė. "Geležinė uždanga* izoliavo Lietuvą nuo Vakarų demokra
tiškojo laisvojo pasaulio ir politiškai, ir ekonomiškai, ir kultū
riškai. Politiškai ji yra pavergta Rytų, ekonomiškai tų pačių Ry
tų- apgrobiama, o kultūriškai Lietuvoje naikinama viskas, kas mūsų 
tOįų^.taut,įnio -irAkas ■' bendraujant šu: Vakūrais* buvo: sukurtai ’ į~bol- 
evikų vergiamą Lietuvą' šiand.ieh'lš*’VAkfitU“‘nebėprasiftkVerbia’-t}Oks 

šviesos spindulėlis ir viskas, kas laisvuose demokratiškuose Vaka
ruose yra ir pasireiškia, atėjūnų piešiama kuo juodžiausiomis 
spalvomis arba atvaizdūojama kaip didžiausias blogis. Patiems lie
tuviams nebeleista nei matyti, nei girdėti, kas laisvuose kultū
ringuose Vakaruose darosi. Jiems nebeleista apie reiškinius Vaka
ruose turėti savo nuomonę, matuoti ir seikėti Vakarų kultūrines 
vertybes savo mastu. Viskas jiems patiekiama per svetimus Maskvos 
akinius ir ruporus.

Rusų carizmas Lietuvą jau buvo vieną kartą kultūriškai nuo Va
karų izoliavęs - Muravjovo Koriko laikais. Bet jei palyginsime tą 
oąriškojo despotizmo šulą su dabartiniais rusiškojo imperializmo 
Li«$uvos pavergėjais, tai Muravjovą turėsime perkrikštyti Glosty- 
t«i«-. Juk jis leido lietuviams. »«Vo mintis spausdinti bent rusiš- 
lĖžai^.y^Šmenlmis, tuo Lietuvos prispaudėjai
Verčia lietuvius rusiškaimintis spausdinti lietuviškais rašmeni
mis, o lietuviškos miw^s-visai aieleidžia skelbti.

Pagrindinis bolševikų; skelbiamasis ir vykdomasis Liet^o^ 
kultūrinės veiklus' dėsnis yra ^"Kūryba pagal savo turinį tturi būti 
socialistinė, o pagal savx> Totma gali likti tautinė". Kadangi jų 
skelbiamas ir vykdamas sdbializmasyfa grynai rusiškas, niekur ki
tur pasaulyje nepripažįstamas, tai ir visas lietuviškos kūrybos
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■turinys tegali būti rusiškas: rusiškasis komunizmas^rusiškasis 
totallzm&S, rusiškasis "Tautų vado" garbinimas, rusiškasis patrio-. 
tizmas, piatilietkos ir t .t. Ar^ajiie visa tai bus rašoma—Lietuviš- 
komis ar kuzachiškomis raidėmis, vistiek tai bus rusiška. 0 juk 
apie nieką kitą rašyti negalima, nes taip reikalauja pats "tautų 
vadas" savo patikėtinio Ždanovo lūpomis. Lietuviai rašytojai: K.Bo- 
rūta, K.Jakubėnas, H.Lukauskaitė atsidūrė Sibiro katargoje tik 
už tai, kad panorėjo-kurti.lietuviškai. 0 daugelis lietuvių rašy
tojų- Lietuvoje nieko nerašo tik todėl,kad-rus^škai.lietuviškais 
rašmenimis rašyti nemoka, - ' ’........ ■ -

Tenka paabejoti, ar taip rašyti mokėjo net tie, kuriuos rusai 
laikė savo šalininkais, o mes jų pataikūnais ir tarnais. Visa'jų 
eilė.išmirė staigiomis mirtimis gana trumpu laiku. Net Petro Cvir
kos širdis neišlaikė. Jau kas kas, o jis tikrai, rodos, turėjo mo
kėti rašyti rusiškai lietuviškais rašmenimis. Ne veltui gi jis 
viešai ragino daryti tai kitus lietuvius rašytojus, ne veltui jiems 
grąsino. 0 tačiau pats per visus tuos šešeris metus.tėra parašęs, 
berods, tik dvi noveliukštes, visą laiką gyvendamas iš dar nepri
klausomoj Lietuvoj sukurtų savo kūrinių ir pasiektos garbės pro
centų, Ne, kažkas ten netvarkoj: arba rašyti nenori, ir keliauja 
į Sibirą, arba rašyti nemoka ir, gyvendamas nemalonėje, turi kęsti 

.persekiojimų baimę, arba rašyti moka ir pradeda rašyti, bet nebe
išlaiko širdis,,.

Lietuviškos literatūrinės kūrybos Lietuvoje nebeliko. Naujų 
kūrinių beveik nepasirodo ir negali pasirodyti. Produktingiausias 
pasirodęs Dauguvietis, parašęs ir pastatęs Vilniaus teatro sceno
je net tris rusiško turinio lietuviškais žodžiais išreikštus dra
mos veikalus, vargu ar yra lietuvis, nes jo ir pats vardas - Bori
sas, Šiaip lietuviškos literatūros lentyną Lietuvoje šihndien už
pildo Lenino, Stalino ir Kalinino raštai, išleidžiami lietuviškais 
rašmenimis gausiausiais tiražais. Ir nors lietuviai išalkę kultū
rinio peno, bet 4 tuos raštus bežiūrėdami jie miršta badu. Ir nie
ko nuostabaus, juk badas yra viena iš bolševikinio kultūrinimo 
-priemonių.

Vieninteliai šaltiniai, iš kurių lietuvis šiandien gali sužino
ti, kas darosi pasaulyje yra :

T a r £ b i nė spauda. Tačiau šios spaudos pasaulis nė
ra platus. Ji's ne tTk neperžengia "geležinės uždangos", bet jis 
neapima ir visos Lietuvos. "Tiesa", kuri yra didžiausias Tarybinės 
Lietuvos dienraštis, užpildo savo liesas skiltis pranešimais apie 
paruošas, kiek Kriukų valsčiuje kuris laukas turės duoti centne- , 
rių kviečių, avižų, rugių, bulvių. Kitame vėl puslapyje nesibai
giąs sąrašas "buožių", kurie neatidavę valstybei pyliavų. Trečia
me puslapyje - kokios įmonės bus atstatytos ar pastatytos plane. 
Pagaliau, pačiame gale "Tasso" pranešimai, kaip Graikijoje skriaud
žiama, o Turkijoje mulkinama Liaudis; kaip JAV kongresas skiria 
paskolas valstybėms kovai prieš totalizmą, neatsižvelgdamas į tai, 
kad visa JAV tauta ir visi kongresmanai yra prieš tokias paskolas 
ir balsuoja už tik todėl, kad nenori pažeisti Prezidento Trumano 
prestižo.

Kas nepasitenkina spauda, gali pasiklausyti, ką skelbia 
Tar,ybinis_ra d i j a s. Tie geri laikai, kai dažnas 

nepriklausomos Lietuvos pilietis Turėjo savo nuos:ivą priimtuvą, 
jau seniui praėjo. Antrosios okupacijos pradžioje atvykę rusai 
lietuviams pareiškė: "U nas vsio jest!" ir pasiėmė beveik visus 
priimtuvus. Ryšys su Vakarų’-. pasauliu eterio bangomis buvo nu
trauktas. Tuo būdu, kad nežinotų, kas vakaruose dedasi, lietu
viams ausys buvo užkimštos. Begalima buvo klausyti t.ik tarybinių 
radio stočių per miestų aikštėse, įstaigose ir įmonėse pastatytus 
garsintuvus. Juos valdė ir sukinėjo n'ematomos rankos, parenkancio
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laiką-dtr--&t-ov.J-s^-O naujienos visada įdomios ir aktu*. U-rvs-y, Kaldnl nn~ 
var-do kolchozas llemidovknš..raJc-ne-_pa^išadėrj<<Jižauginti ant vieno- 
ha žemės 502 pūdus kviečių ir tuo sumušė Selivanovkos kolchozo re
kordą, kuris buvo pasižadėjęs ant vieno ha teužauginti tik .5G0-pū- 
dų. Arba - Raudonosios Žvaigždės tekstilės fabrikas Brianske- jau 
baigė visas atsistatyti ir šiemet pagamins 60$ tekstilės daugiau 
negu praė jusiais metais. Kadangi nepasakyta, kiek tas-fabrikas pe- 

, reitais'metalu pagamino, klausytojui paliekama visiška iliuzija
spjėlioti apie; atsistatančio s pramonės produkciją. Arba dar - Astra
chanės rajonų kolchožnikai išpylė vaisinei visas pyliavas ir dar

- nuo savęs paaukojo 10,000 pūdų kviečių. Ir čia pat Vilniaus radio
fonas kreipiasi į»Lie'tuvos ūkininkas ragindamas pildai atiduoti 
visas prievoles;, 'nes vidurinės Volgos srityse buvusi sausra ir rei
kią padėti tenykščiams kolchozams.Klausytojas pasidaro išvadą, 
kad Lietuvos ūkininkai'privalo sušelpti Astrachanės kolchoznikus, 
kad anie galėtų tarybinei valdžiai aukoti gautuosius grūdus ir 
patys badauti.   » _ _

. Jokių žinių iš Vakarų"pasaulio,--jokių-žinių.apie ateities per
spektyvas, visiška izoliacijai Lietuvos žmonėms tekalba tik vienos 
tarybinio radio stotys, kurio veda savo atkaklią propagandą, o viso 
pasaulio radio stotys tyli, lyg viso likusiojo pasaulio ir visai 
nebūtų, lyg jis būtų seniai miręs. Ir tik kartais netikėtai iš Vil
niaus radio pasigirsta tarybinių pareigūnų balsas,' kuris skelbia: 
”Skaitome Palemono straipsnį: "Dr.Griniuš-Goebelso papūgos rolėje”. 
Grinius ir už jo nugaros stovintieji neranda reikalo pasmerkti na
cių. Jis laimina į kovą prieš tarybų valdžią “ir t.t,” Žmonės pui- 
kiai žino, kad Dr.Grinius su naciais nieko bendro neturėjo ir juo3- labiau šiandien turėti negali? nes nacių jau nebėra. Žmonės žino, 
jog čia skelbiama kažkokia netiesa, bet kartu jie išgirsta, kad už 
"geležinės uždangosHyra kažkoks gyvenimas, kad Dr.Grinius ten kažką 
veikia ir veikia naudingo Lietuvai ir lietuvių tautai. Taip bolše
vikų propagandinis melas atskleidžia žmonėms dalelę kažkokios ne
žinomos tiesos, kad laisvasis demokratinis Vakarų pasaulis dar gy
vas, ir kad jame Lietuvos reikalai dar neužmiršti.

„ Tarybinis filmas prieinamus-daugiausia tik miestų gyventojams, 
bet ir Jis "tėra Tarybinio gyvenimo blankus šešėlis. Kronikos ap
žvalgos nesibaigianti paradai, kuriuos lietuviai miestiečiai pui- 
kiai pažįsta iš priverstinos prievolės juose dalyvauti ir žygiuo
jant pro, pavergėjų "garbės tribūnas" rodyti "džiaugsmu nušvitusius" 
veidus. 0 filmuose ,vis tos pačios rusiškos dainos, tų pačių sveti
mų veidų ir svetimo gyvenimo vaizdeliai, toji pati propagandinė ten
dencija, kad gera tėra tik tarybinėje plačioje tėvynėje, o visur 
kitur badas, skurdas ir pragarais. Tarybinio filmo tikslas užrišti 
žmonėms akis, kad jie geresnio gyvenimo negu tarybinis neįsivaiz-^ 
duotų, o pamatyti, kaip gyvena Vakarai, negalima, nes filmai iš už 
"geležinės uždangos" neįšĮleidžiami, kaip pikčiausios maro bacilos. 
Ir be jų gana, nes daug pačių tarybinių rusų per šį karą pamatė,

— kaip gyvena Vakarai ir dabar didžiausia problema, kaip juos nuo tų
- vaizdų išgydyti,’kad jie netikėtų, ką savo akimis buvo matę.

Taip gyvena nuo laisvų Vakarų-kultūrinio pasaulio visiškai izo- 
liuoti Tėvynėje lietuviai. Gyvena nustumti į tarybinės pilkumos , - 
kasdienybę, gyvena baimėje dėl artimiausios dienos, kuri jiems ga
li atnešti tokį pat likimą, kaip tūkstantiems tų, kurių jų tarpe 

"i jau nebėra. Gyvena 'ir laukia, kada ateis diena, kai Kakaruose pasi- 
< xody's pragiedruliai, turį priartinti fizinių ir dvasinių kančių 
' galą.-- .■ • •' • .• - •

' ' . :• ■ ’ . ' X X
-X
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Šio straipsnio autorius yra žymus JAV poli-
_ tikaS ir žurnalistas.Jis gimęs 1878 m, ir poli-

. ■ ........ tiniame savo'krašto-gyvenime dalyvauja nuo pat 
jaunystės, Nuo 1935 m. jis užima svarbius pps- 

-tus.kaip JAV ambasadorius Ispanijoje, Čilėje. 
Gia patiekiame jo vieno straipsnio svarbesnes ■ 

x ištraukas, kaip argumentus tiems,kurie,laikyda
mi save demokratais,nuolat pasisako prieš poli
tines partijas ir skelbia jų pačių gerai nesu
prastos vienybės mintį.

Paskutiniu.metu vis labiau.įsivyrauja paprotys neigti politines 
partijas ir net jomis biaurė’tis. Fašistinė''propaganda buvo' pagris
ta' dėsnio, kad visos politinės partijos, kurių nekontroliuoja 

, valstybė, tėra tik paradoksas, o visi politikai tesą pavojingi 
valdžios korupolonieriaio ■

Nieko nėra juokingesnio, kaip teigti, jog panaikinus politines 
partijas /kas, pagaliau, tikrovėje reikštų visišką demokratijos 

v sunaikinįtną/, išnyktų valdžių korupcija. Mes pakankamai žinome, 
kad fašizmo Italijoje ir naoionalsooializmo Vokietijoje vadai, 
atvirai ir viešai grobdami svetimas vertybes, susikrovė sau ir 
savo klikai milžiniškus turtus, Tie patys tironai, kurie pralobo 
vagystėmis, taip pat pagrobė savo tautiečių pilietines teises, jų 
asmens laisvę ir net jų žmogiškąsias teises. Šis valstybės ir 
piliečių apgrobimas nebūtų įmanomas šalyse, kur tauta turėtų ga
limybę kaltininkus pašalinti legalia politine akcija arba per
duoti teismo organams»' .

Gyvenime yra politikų ir politikierių, lygiai kaip yra gerų 
‘ finansų žinovų ir maklerių. Kaikurie politikieriai apgaudinėja 

' savanaudiškai—žmonfe^ knip..makleriai spekuliuoja savo klijentų 
turtu.

Kas yra politika? Mažojoje savo enciklopedijoje Websteris duo
da šią definiciją;"politika yra valdymo mokslas ir menas, ji na
grinėja valstybės organizacijos, jos vadovavimo ir tvarkymo klau
simus". z

0 kas gi yra politikas? Tas pats Websteris sako, kad tai yra 
aspųo, "turįs tepretišką ir praktišką pasiruošimą valstybės tvar
kymo darbui"o Taigi šiuose apibrėžimuose negalima įžiūrėti ko 
nors negarbingbc Tačiau fašistų, nacionalsooialistų /ir komunistų/ 
propaganda nuolat ir užsispyrusiai šaukia, kad visi politikai tik 
dėl -savo asmeninės garbės ir didelio atlyginimo viliojami kovoja 
už valdžią. Bet istorija žino daug asmenų, kurie apleido labai 
pelningas'vietas ir nuėjo politinio gyvenimo keliais, asmeniškai 
dėl t c vpa t irdami labai daug materialinių nuostolių. Politinio' gy- 

'.venimo kelią jie pasirinko vien dėlto, kad norėjo likti ištikimi 
"savo principams bei savo pasaulėžiūrai ir pasistatė sau vieninte
lį tikslą tarnauti savo krašto gerovei ir savo tautos labui. Šių 
politikųzeilėse yra nemaža asmenybių, kurie, dirbdami politinį 
darbą, tautos labui paaukojo ne tik gerą uždarbį ar asmeniškus pa
togumus, bet ir visas savo fizines jėgas, sveikatą ir net gyvybę.

Iš to, kas pasakyta,; daros'i aišku, kodėl fašistinės teorijos 
taip neigia politines partijas. Mussolini, Hitleris, Franco be
sąlyginiai neapkentė visų politinių partijų, išskyrus vienintelę

11 
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‘"Pavo—uar;tiją* turėti organizuotą apoziciją,
Opozioijc'k~>a»ti^es šiems tautos teisių uzurpatoriams lėmė- liūd
ną galąQ 1'elitinių tautos "laisvių pngr^-m^^ubei^-poli^inių prie
šų pašalinimas kulka ir kalėjimu pranašavo jiems liūdną likimąj-- 
•Opozicijos partijos-visados nurodo valdžios-padarytas klaidas, 
reikalauja viešų paaiškinimų ir nušviečia krašto politinio gyve
nimo sceną aiškia dienos šviesa viešumai ir visai tautai, kuri 
turi pilną teisę ir pareigą’ viską žinoti, nes už krašto valdymą 
ji vienu yra galutinai atsakinga,

Liudui praeities patyrimai rodo? kad ir daugelio ekonominių 
orgeniza-.-ijų veikla butų buvusi žymiai sėkmingesnė, jeigu jų prie
žiūras organuose būtų radusi vietos įsiterpti opozicijao

, Be politinių partijų demokratinėje gyvenimo santvarkoje vieš
patautų ojjaosas, o vienos partijos, kuri valdžioje laikosi jėga 
ir ginklu^.—sistema sukuria -fašistinę ir diktatūrinę santvarką. 
Iš čia aišku, kad gyvenime politinės partijos yra ‘būtinas'veik
snys, Tačiau jeigu yra politinės partijos, tai turi būti ir šių. 
pąrrijų vadovai arba politikai, 0 kad šie politikai turėtų didės-*, 
nės įtakos į viešąjį gyvenimą, jie turi būti’didžiai išlavinti, 
išmokslinti ir gyvenimiškai patyrę asmenys.

Be politinių partijų tarpusavės polemikos- nebūtų įmanomos vi
sos demokratiškosios laisvės., nes nebūtų organizacijos, kuri vie
šai skelbtų faktus ir suformuluotų žmonių nusiteikimą. Vienas 
didis, demokratas yra pasakęs§ ^Valdyti - reiškia .auklėti!«, Taip • 
sakydamas jis turėjo galvoje žmonių auklėjimą ne vien mokyklų 
suoluose, bet taip pat ir per kalbėtojų tribūnas. Totalitarinio 
režimo kraštuose yra nepakenčiamos■politinės-partijos, nes tų 
partijų egzistavimas sudaro sąlygas visus krašto valdymo klausi- - 
mus viešai diskutuoti ir kritikuoti, Diktatorius politinių par
tijų veiksmą stengiasi, nuslopinti, nes.jo paties darbai ir veik
smai turi būti įgyvendinti- ir paklusniai priimti, nežiūrint'vi
sos tautos pasipriešinimo, Turėdami vieną vienintelę partiją, 
kuri yra ne kas kitas,, o’ tik diktatoriaus. valias reiškimo prie
monė, diktatoriai gali, laikyti tautą visiškoje rožinio j e ir uzur
puoti jos teises bei valią,. ■

Klausimus, ąr galima sugalvoti kokią nors tobulesnę krašto 
valdymo sistemą už demokratiją iki šiol yra dar dieviškoji pa
slaptis, - “ ■„ '

Politinių partijų, valdymas grindžiamas balsavimo kortele, ta
čiau diktatūrinis-valdymas grindžiamas kalėjimu ir-kulką, ;• •į

Patyrimas rodo/ kad"be organizacijų ir protingai' Vadovaujamų 
politinių partijų žmonių-demokratiškosios laisvės negali būti 
garantuotos', i ik .-prisiminkime Vokietijos „ir Italijos netolimą- ? 
praeitį, Atskirų ašmenų .protestai- prieš tautai daromas neteisy
bes baigėsi-žaibj šku šių’ asmenų’ likvidavimu, Laimei njnerikoje 
mes tironijos pat y rimi neturėjome,

JeffersoKak'rašė? W-Bsū priešingas visų partijų sujungimui? ,irs 
mano -Eįahymu;-?šl idėja ‘viešajam interesui yra' nepageidautina ir 
kenksminga*'Partijos "viėna antrą kritikuoja it .tuo .būdu visuome
ne gali padaryti teisingą. Sprendimą,/Kiekvienoj laisvoj bendruo
menėj turi--būtį’;priešingos,uhrtįj'oš\ nes. to reikalaują pagrindi
niai gamtos istątyiai,. Žmonių iiįįoinbnės valstybės valdymo reika
lais išsl skyrė ir ‘susideginu- atskiromis -partijomis, todėl kur 
yra palaikomos pagrindinės Žmonių laisvės, ten partijų egzisten
cija turi būti garyųtuotą ir apsaugota* Mūsų politinės partijos ' 
ir jų nariui turi vieniaie?X tiesis - bondrucjfeenė,s naudą ir još 
garevę,-Jų-.,nuomonių ^kirt-iami-i susidaro tik dėl skirtingų priemonių
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ir metodų siekiant bendro-tikslo ir tautos gerovės bei valstybės 
—lahg^Vieni mano, kad yra tiksliau sudaryti vienu būdu vyriausy
bę. kitą•vyrĮauaybĄa-rSudarymcc'būdą. Šių nuomonių,
teisingumą tufi nuspręsti pati tauta, kurį savo pasitikėjimą pa* 
reiškia vienai ar kitai partijai”. , ; '

Nętgriežčiausi kritikai turi pripažinti, kad vyriausieji poli
tinių partijų vadai visada aukoją savą jėgas tautos naudai, todėl 
savo kritiką jie dažniausią remi© eilinių partijos dalyvių'juo
dais darbais ir pabrėžia. ‘knd---ir--ttrurlejį partijų politikai yra 
prikląusotni puo. tų.,.eilinių .^rii.j.os>.daW ?

■ '^r^^iz^oi^'*t^ 1̂,j^^0/ve-iSlą i$$tėsti .i
^a^iWsiaiFp¥rifėM'jast*wWi^^ ’pitminihka1! savo’ 'lai-
kimusį ir galvojimu turi užsitarnauti plataus Žmonių rėspekto. - 

Jeffersonas sako: "Politika yru pareiga*. Ir tuo būdu visi per 
. partijas atlieka pareigą savo vyriausybei, nes, būdami savo pa

reigose, jie yra kartu ir valstybės tarnyboje. Be politikų nega
lėtų egzistuoti partijos, o tuo pačiu būtų neįmanoma ir demokra
tijų.

Šiuo metu negalima kalbėti apie politikų eliminavimą iš gyve
nimo, bet reikia visas pastangas dėti, kaip galima daugiau pri
siauginti politikų, kurie būtų savo darbui išmokslinti ir gerai 
pasiruošę. Kad tinkamai tvarkytų viešumos gyvenimą, politikai 
šiandien turi būti gėriau pasiruošę negu anksčiau. Komplikuotas 
modernios valstybės ekonominių, socialinių ir visuomeninių organi
zacijų darbas reikalauja gero pasiruošimo ir išsimokslinimo. No- 

. rint tiksliai spręsti politines problemas, nepakanka vien gerai 
Žinoti istoriją ar filosofiją, bet taip pat reikia labai gerai 
orientuotis visoje ekonominio gyvenimo misterijoje. Ir nuo to lai
ko, kada nauji išradimai absoliučiai išsprendė visam pasaulyj? 
susisiekimo bei susižinojimo problemą ir tolimiausi kraštai-pasi- 

nuo yįęnąs.,, antr^. prĮklausančįaįSrt kaimynais,tkiek>r i.

mo dvasiai bei studijoms. Šitaip pasiruošęs jis turi pagrindinai 
išstudijuoji politinės psichologijos klausimus, kad galėtų savo 
darbą garbingai ir tiksliai atlikti. .

Trumpai suglaudus:
Demokratija funkcionuoja tik per politines partijas.
Tik politikai pateisina politinės partijos egzistenciją.
IŠskyrę iš gyvenimo politikus, sunaikiname politines partijas.
Paneigę politines partijas, demokratiją stumiam į neorganizuo

tą ir nedrausmingą chaosą, >
- Jeigu demokratinėje„santvarkųje žmonės nėra tinkamai suorgani

zuoti, nedrausmingi ar palikti be demokratinės vadovybės, tai tuo - 
<ačiu sudaromos geriausios sąlygos susikurti fašizmui, nes tada 
uri atsirasti tironas, kuris, pasinaudodamas netvarka, brutalia 

jėga pavergia visą tautą. Tai ir yra svarbiausioji priežastis, 
kodėl visi diktatoriai stengiasi pirmoje eilėje visus politikus 
iiifaįayti bei sunaikinti.

visa tai galvoje, skandu, liūdna ir apgailėtina,, kad
■ <r demokratijo? šalininkai dalyvauja propagandoje, prieš 

^^litiku? ir politines partijas, o tuo-pačiu kalba patys prieš 
'■-save, ir pasisakouž savo įsitikinimų sunaikinimą.

Vertė J, Dabreika.
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ISTORINĖ— LIETUVOS- SOVIETIZACIJOS- APŽVĄLGA_ 
/Pradžia "Varpo* 2/14/ - 3/15/ Nr?Nr.7

Komuniptai_dirbtinai—sudaro nuotaikas
Paskelbus rinkimus į Liaudies Seimą ir rinkimų įstatymą - tuo

jau visame krašte prasidėjo rinkiminė agitacijai mitingų.eisenų ir 
darbo žmonių susirinkimų banga* Reikėjo skubėti, nes laiko buvo ma
ža, rinkimai turėjo įvykti liepos 14 d. Insoenizatoriams rūpėjo, 
kad būtų kiek galima daugiau triukšmo, kad būtų maksimallnis entu
ziazmo įspūdis, kad atmosfera neleistų žmonėms atsipeikėti ir 
"liaudies priešų", vadinasi ne komunistiniams, veiksniams atsikvėp- , 
ti ir nors iš pasalų drumsti sudalomą "vieningumo* ir "džiaugsmo* 
neva nuotaiką. Tačiau komunistams, kaip inscenizacijos menininkams, 
rūpėjo ir tai, kad jų pageidaujamas rinkimų rezultatas nedarytų 
įspūdžio, kad tai esą jų vienų darbas, vadinasi rūpėjo, kad su . 
jais bendradarbiautų ir ne patentuotas komunistinis elementas, 
nors, žinoma,toks, kuris veiks jųjų žinioje ir jų diriguojamas. 
Todėl tuojau pasirūpinta sudaryti tam tikras rinkiminis blokas,' į 
kurį įėjo įvairių profesijų žmonės: darbininkai, valstiečiai, 
"darbo inteligentai*-, keli rašytojai, menininkai, profesoriai ir 
t.t., įvairios organizacijos ir Lietuvos Kompartijos Centro Komi
tetas.' Šių parinktų žmonių ir organizacijų susibūrimas pasivadino 
"Lietuvos darbo sąjunga* ir dalyvaujančių joje parašais išleido 
pirmą jį rinkiminį'atsišaukimą ir ėmė tvarkyti-rinkimus., statydamas 
visoms rinkimų apygardoms kandidatų sąrašus, kurie ir buvo patiekia^ 
mi apskričių "darbo žmonių susirinkimams*. Visi susirinkimai ir 
priėmė bei vienbalsiai "pasiūlė* "Lietuvos darbo sąjungos* patiek
tus kandidatų sąrašus ir tokiu būdu Kompartijos vadovaujama, bet 
savo formą išlaikiusi "Lietuvos darbo sąjunga" visus rinkimus be 
jokios konkurencijos užvaldė ir įvykdė.

"Lietuvos darbo sąjungos" atsišaukimas dar kalbama ne apie Lie
tuvos įsijungimą į Sovietus, bet apie tvirtą ir nelaužomą Lietuvos 
Respublikos ir SSSR sąjungą. Vadinasi, komunistų ruošiama Lietuvos 
inkorporacija į Sovietus dar tuo tarpu neafišuojama. Nekomunisti
niai "Lietuvos darbo sąjungos" bendradarbiai dar laikosi dvišališko 
Lietuvos valstybės ir Sovietų santykio. Šiems elementams ir plačioms 
Lietuvos rinkikų masėms Lietuvos valstybės ir Sovietų S2- gos su
liejimas dar būtų būvąs perdhug ryškus ir svetimas. Tačiau išple
čiamoje rinkiminėje agitacijoje tuojau jau pasigirsta ir pirmieji 
tikrojo siekimo obalsiai. Rodos, pirmą kartą Vilniuje liepos 7 d. 
mitinge Lukiškio aikštėje, plakatų jūroje pasirodo plakatas su bū
dingu šūkiu: "Tegyvuoja Lietuva - 13-ji Sovietų Respublika*. Mol
davijos sovietinė socialistinė respublika dar tuo laiku nebuvo' su
daryta, tad Lietuvai įėjus į Sovietų Sąjungą, ji būtų tapusi 13-ji 
respublika Sovietų sąstate.Paskui Moldavijai užėmus 13-ją vietą, 
Lietuvai atiteko 14-ji. Tačiau iki rinkimų šūkis - "Tegyvuoja Lie
tuva - 13-ji Sovietų Respubliką", dar nebuvo dominuojantis; labiau 
laikytasi "Lietuvos darbo sąjungos" paskelbtos"platformos" šūkio, 
būtent dvišališkos sąjungos Lietuvos su Sovietais,

K°£3inistų pastangos prĮversti visus balsuoti—
Liepos mėn.14 d. visoje Lietuvoje įvyko rinkimai /balsąvimai/. 

Kandidatai visose rinkimų apygardose buvo pastatyti tik "Lietuvos 
darbo sąjungos*. Iš tikrųjų šių monopolinių kandidatų pastatymas

)
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sudaręs sitį

pats savaime jau buvo tolygus išrinkimui* Balsavimas jų neišrinko, 
bet jų apriorinį išrinkimą, arba tiksliau tariaūt, jų paskyrimą. tik
tai aposteriori sankcionavo arba įregistravo* Priešrinkiminiai ko>- • 
zungai ir plakatų .šūkiai: ’’Balsuokite tiktai už Lietuvos darbo są
jungos kandidatus”, "Nė vieno balso liaudies priešams5 iš esmės bu
vo bergždi, nes nesant .jokių konkurencinių kandidatų, iš viso nega
lima buvo balsuoti už kitokius kandidatus, nė už tariamus ’’liaudies 
priešus** Tašiau šie šūkiai buvo aiškinami taip,.kadarigi vieninte
liai ištikimi liaudies draugai esą tik čia pasiūlyti "Lietuvos dar
bo sąjungos" kandidatai, tai esą tasai pilietis-rinkikąs, kuris ne
balsuoja už šiuos kandidatus, - vis tiek, ar jis iš viso neatlieka 
balsavimo akto, arba balsuodamas neįdeda į voką balsavimo kortelės 
su šių kandidatų pavardėmis, tuo pačiu- neatiduodamas savo balso tik
riesiems "Ina^llaudies draugams*,, jis tuo pačiu jau atiduodąs savo 
balsą pasislėpusiems "liaudies priešams”*

Tad visos agitacinės pastangos buvo nukreiptos į tai, kad žmonės 
būtinai balsuotų. Komunistams rūpėjo didžiausias masinis 'paduotų bal
sų, skaičius* Tai buvo įprastas sovietinės .inscenizacijos metodas, 
reikalaują s’/'kad viskas’Visuomet-vyktų vienbalsiai o-~yisi piliečiai, 
buvo sekami ir susilaikymas nuo balsavimo negalėjo būti nepastebė
tas, o kad piliečio dalyvavimas arba nedalyvavimas balsavime būtų 
aiškus, kad iš to vėliau galima būtų padaryti eventualias išvadas, 
buvo panaudotas balsavimo žymėjimas pasuose arba asmens dokumentuose* 
Baisių sovietinių NKVD-istų įstaigų pasirodymo sąlygose visi žmonės 
tam, kas vyksta, neturėję nė mažiausio entuziazmo,, bijojo nebalsavi- 
mo padarinių ir’dėl pažymėjimo pase prieš savo norą ir nusistatymą 
skubėjo į balsavimo vietą ir balsavo* Tad balsavimas, sudaręs šių 
rinkimų komediją, buvo tikrai masinis* Kaip liepos '1b d* paskelbė 
Vyriausioj i’Rinkimų Komisija, turinčiųjų teisę balsuoti balsavo 
,95*51%. ir už "Lietuvos darbo sąjungos” kandidatus /kitokių nebuvo/ 
balsavo 99,19% visų balsavusiųjų^ skundų jokių nebuvo paduotaj tad 
visi pasiūlytieji kandidatai tapo išrinkti*

Nuo liepomsd* kmunistai _sku'oina įi^tuvo sūpavęrglmo__prooesą.
Laikotarpy nuo liepos.5 d, Lietuvos pavergimo proceso eiga ryš

kiai suintensyvinta* Visur kur nepaprastas skubotumas* Matyti, to 
reikalavo Dekanozov ir kompartija, nes jau viskas buvo paruošta pas-; 
kutinėms išvadoms padaryti ir šio proceso inscajiizat'oriai buvo -tik
ri laimėsią* Liepos 5 d* buvo paskelbti rinkimai ir liepos 6 dį pas
kelbtas rinkimų įstatymas-, liepos 14—15 d0 rinkimai įvyko^ liepos 
16 d* Vyriausioji Rinkimu/Komisija pranešė apie atstovų išrinkimą, ' . 
liepos 21 d* Liaudies Seimas jau susirinko pirmojo posėdžio- Kaune*. 
Apie tai buvo paskelbta "Respublikos Prezidento” liepos 18 do aktu* 

"Liaudies Vyriausybės* aktai buvo tęsiami, kaip iki tol* Iš žy
mesnių to laiko aktų, turinčių politinio pobūdžio, pažymėsime Lie
tuvos Šaulių Sąjungos likvidavimo liepos 15 d* įstatymą,“tos pačios 
datos amnestijos įstatymą, Lietuves Skdutų Sąjungos likvidavimo- lie
pos 20 d, įstatymą* Tai buvo gana būdingi'įstatymai, tačiau galuti
nėje išvadoje ne jie buvo perversminiai*

Svarbiausios lemiamų .žygių problemos.buvo orientuojamos jaune 
į Liaudies Vyriausybės veiklą, bet į Liaudies Beimą* Tasai' Selmagr 
pasijuto esąs suvereninis, esąr. Lietuvos šeimininkas, jos likimo 
sprendėjas* Susirinkęs jisai pats toks pasijuto, ir taip jo esmę 
interpretavo komunistų partija, spauda /ji buvo tapusi jau tik ko
munistinė, nes kitokia buvo uždaryta/, mitingai ir susirinkimai, ku 
rie visi buvo komunistų veikiami ir prižiūrimi* Buvo skelbiama-"kad 
Liaudies Seimas yra Lietuvos' steigiamosios galios reiškė jas* Ir ta
tai buys, paga.ltau»^jaixmas ir lemiamas formalus kou^liuoirdj^ąer-^
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versme .toljpexvoxsmas, kuris neabejctinai
jau nuo. birželio 15' do 'buvo įv^įkę^i buvo tlks?rf^-8oo4«liškai po-'' 
litinis? neįžengęs į formalines konstitucijos? teisės sritį? nenu
rodys konstitucinių teisinių nuostatų raidės? kurios tąsą buvo 
stengiamasi išlaikyti, nors tatai buvo, žinoma,.tiktai forma, 

^neatitinkanti naujo socialinio turinio, turėjusio anksčiau ar vė
liau" išsprogdinti ir suardyti teisiškai-kcnstitucinę 'šalies 
konstrukciją? neatitinkančią naujo jo socialinių jėgų santykiavi-^ 
mo, paveikto'sovietų jėgos spaudimo?Dabar tasai..sprogdinimo - mo- ; 
mestas atėjo® įvykių ir visos jų eigos šviesoje tatai buvo s <? c lė
liškai visiškai logiška ir tatai įvykti-turė jo?-•-Ir hiatai turėjo- - 
suardyti ne tiktai šiokią ar tokią Lietuvos valstybės konstituci
nės . . • teisė*? konstrukciją,, bet ir pačią Lietuvos valstybę,, 
Lietuvos valstybę tuo laiku galėtų išgelbėti tiktai tokie įvykiai,
,kurie- būtų pašalinę Sovietų karinęs pajėgas ir jų politinę galią 
Lietuvoje,, Tokių įvykių tada nebuvo, gi pačios Lietuvos pajėgos 
buvo per menkos®

Insc_enizuo_tas Liaudi<eSMSeimo_suverenuraas__
Veikusi paskutinė Nepriklausomos Lietuvos konstitucija nenuma-- 

tė tokio “suvereninio" Seimo? kokiu panorėjo būti 1540 n, vadina
masis "Liaudies Seimas"® Šios konstitucijos Seimąs.buvo tarnybi
nis įsteigtosios teisinės, bet ne suvereninės valdžios'organas, 
tam tikros aprėžtos kompetencijos organas,, žymiai pareinąs nuo 
Respublikos Prezidento, savo steigiamoje konstitucijoje /193S m® 
konstitucijos,154 str0 taip pat jos 1 ir 3 str?/, Niekur šieje 
konstitucijoje suverenumas nepavedamas Seimui ir su Seimo aprėžta., 
galia nėra susijęs® Juo labiau pagal šią konstituoiją? Seimas,' 

.-■•lygiai kaip joks‘kitas įsteigtosios .konstitucinės valdžios orga
nas, neturi teisinės galios spręsti pačios valstybės likimo? Tad 
suvereninės galios pasisavinimas, logipgai'einant 
linio perversmo ir i_‘ . ‘
pagrindu, jokiu būdu konstitucinis nebuvo$ 
viešai ir aiškiai išeita iš formalaus konst itucingumo rib 
konstitucinės evoliucijos tąsa® kuri iki tol-buvo f------- L
laikoma, pagaliau, buvo nutraukta? • . ..... ---- .......

■ ninku pasijuto tasai Seimus, kuris buvo išrinktas svetimai jėgai, 
spaudžiant, iš tikrųjų, buvo tos jėgos inscenizuotas.- buvo jos 
rankose marionetė? skiriama tam? kad atliktų jai įsakytą darbą, 
vykdant svetimos valstybės siekimą? Tai buyo politinės komedijos 
galas?. * .

Iki tol formaliskai konstitucijos raidė buvo lyg saugojama,, iš
skyrus jos pažeidimus?, liečiančius piliečių - rinkikų ir renkamų 
geimo narių amžiaus cenzą, kuris.buvo veikusioje konstitucijoje 
užfiksuotas ir kurio neatitiko Liaudies Seimo rinkimų'įstatymo 
nuostatai^ ir ypač, išskyrus Li-.udips Seimo atstovų imperatyvinį 
mandatą, nustatytą to paties įstatymo ir neatitinkantį' veikusios 
konstitucijos nuostatus® Dabar buvo nasirųpšta visiškam konstitu- 

’ ęijos nutraukimui? kuriuo turėjo būti pagrįstais Lietuvos pavergimo

ari teisinės galios spręsti pačios valstybės likimo? Tad 
Įsavinimas, logipgai’"einant įvykusio, sooia- • 

faktine Lietuvos pavergimo syetimal valstybei ■ 
tuo pačiu buvo visai. 

ūmo ribų, o 
formaliskai iš- 

wSuvereniniu“ Lietuvos šelmį-

iš tikrųjų, buvo tos jėgos inscenizuotas.- buvo jos ’* 
onetė, skiriama taijn kad atliktų jai įsakytą darbą,

Kuįp_buvo klastojama_lįetuyos^ liaudies_vnlia -
Pasiruošta skubiai® Šiai ruošai buyp sunaudotas trumpas laikas? 

likęs nuo glaudies Seimo rinkimų 'iki to Seimo pirmoje posėdžio, 
nuo liepos 15 d? iki liesos 21 d® Lietuvos įsijungimo ,į._Sovietų 
sąstatą "šūkiai tuo laiku buvo tiktai atsitiktini? neturį oficia
laus pobūdžio® įsijungimo tezė dar buvo laikomu per daug ryški ir
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„—griežta, kol dar reikėjo tęabkmi plačiąsias mases į balsavimo ak

tą. Tačiau kai balsavimas įvyko ir rinkimai buvo baigti, su pla
čiąją masią nuotaikomis jau tiek, kiek pirmiau, skaitytis neteko. 
Dabar marionetė buvo perkelta iš plačiąją masią į "išrinktąjį" 
Liaudies Seimą!" Liaudies Seimas, kurio sąstatas komunistą buvo 
rūpestingai parinktas, buvo ištikimas. Bijoti kurią nors netikė
tumą, laukti iš Liaudies Seimo kurio nors savai’ankaus elgimosi, 
neteko* Tad kortas buvo galima atidengti, laimėjimas--ner Liaudies 
Seimą buvo tikras* Jau ir pirma visa spauda buvo pilna straipsnią, 

• giriančią ir reklamuojančią viską, kas yra Sovietuose. Dabar, ši ’• .
propaganda dar labiau sustiprinama, tiesiog kalama. Po'rinkimą 

'''''spaudoje rašoma, esą ’’Lietuvos liaudis: nedviprasmiškai parodė savo 
pasiryžimą suristi savo likimą su laisvomis ir laimingomis Sovie
tą Sąjungos tautomis*** Liaudies Seimas iš to turi daryti visas 
išvadas..u Liaudis'nenori likti pusiaukelyje*.o ir t *t.KĮmonėse 
komunistams vadovaujant, inscenizuojami darbininką tarybą rinkimai-., 
tai tarybą užuomazga Lietuvoje, Agitacija už Įsijungimą Į Sovietą 
Sąjungos sąstatą varoma pilnu tempu per spaudą-• mitingus, susirin
kimus. Straipsny;šūkiai, plakatai, rezoliucijos*Jokią kitą te- 
zįą nereiškiama ir reikšti, neleidžiama ir nedrįstama,

‘Kuriuo būdu "liaudis" /nat"-jeigu_jos balsavimas per rinkimus’ 
būtą buvęs .tikrai laisvas/ būtą pasisakiusi už Lietinvus-įsljungimą,., 
į Sovietą sąstatą, jeigu rinkamą organizatorią ’’platformoje" toks 
šūkis iš'Viso nebuvo pareikštas ir skleidžiamas, - tatai,'anali- ». 
zuoti_ ir-aiškiati-nerūpėtu-*-^P&sisakė-ruT”K«.edv-ipraštaiškai-parodė”, ' t -
"davė suprasti" - ir baigtas dalykas* Pati ’’liaudis” tyli, triukš
mą kelia’ gitatoriai ir propagandistai, prieštarauti niekas nedrįs
ta. Tad esą įrodyta- kad toks buvęs liaudies' įsakymas išrinktie- » 
siems atstovams, sudaręs jąją mandatą. .Abejojimą nėra ir būti ne
gali* 0 jeigu tatai "įrodyta”, tai išvadoms daryti,patarnauja so
vietinė atstovą imperatyvinio mandato-teorija* Jie ?esą rinkiką, 
juos išrinkusios liaudies "valios" reiškėjai ir tarnai. Ir pats 
"Liaudies Seimo" suverenumas, darąs jį valstybės ir tautos likimo• 
šeimininku be jokią ribą, .be jokią konstitucinią suvaržymą / esąs 
kaip tik imperatyvinės "liaudies valis" refleksas, josios įgyven
dinimo potencionalas. .. , '

Liaudie s_Se ims s. ka_ip<__sve_timią_s^_ekimą_vykdyt_o_ja>s t
Liepos 21 d* susirinko Liaudies Seimas. Jisai posėdžiavo tris 

dienas. Visos kalbos jame krypo į vieną vyriausiąjį tikslą - sovie- 
tizuoti Lietuvą, dėtis į Sovietą Sąjungą* Seimas priėmė įvairins - 
darbininką, valstiečią, darbo inteligentą, vaiką delegacijas, ku
ries jį sveikino ir tą patį apie Sovėtus kartojo, daug plojo, kė
lė ovacijas ir - žinoma vienbalsiai - priėmė nutarimus, kuriems ' 
jis buvo skirtas* Viskas Vyko unisonu,> pavyzdingoje vienybėje, be 
jokią ginčą ir svyravimą* Viskas vyko taip,: lyg kad ttai būtą muzi
kos koncertas wiš gaidą. • *

Pirmąją dieną Liaudies Seimas priėmė dvi pamatines peiversmi- ’ 
nes Lietuves valstybės likimo deklaracijas* Pirmoji šią deklaraci
ją skelbia Lietuvą Socialistine Sovietą Respublika. Antroji - pra-' 
šo Sovietus, priimti Lietuvos Socialistinę Sovietą Respubliką į 
SSSR sąstatu, kaip sąjunginę respubliką tais pačiais pagrindais, 
kuriais šioje sąjungoje dalyvauja Ukrainos, Gudijos ir kitos So
vietą respublikos* ~ ,

Kitą dieną - liepos 22 d* - abi Liaudies Seimo priimtos dėklą—į 
racijos skelbiamos ^Vyriausybės Žinįošę^_ąuksp.rsjj-d.emis.ant. yna- 
tingo pupierloo*; ” ......... - ' •

Žinoma, šią abieją deklaraciją nutarimą motyvai, pareikšti pa-
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čicse deklaracijose, yra tie patys, kurie rjaxuzbuvo visuose mitin
guose, agituoindrse kalbose ir spaudoje nuolat skelbdami ir kartoja^, 
mi. Juos galima suskirstyti . į dvi dalis: iš vienos pusės peikimas 
ir net šmeižimas viso, kas buvo Nepriklausomoje Lietuvos respubli
koje, kurios negailestingoji "kritikį” piešia karikatūrinį viso
kių nuodėmių iš blogybių vaizdą, iš antrosios - be saiko ideali
zuojami Sovietai, į kurinės įsijungus busiąs, pagaliau, laiduotas 
tikras Lietuvos * suverenumas, tikras ūkinis pakilimas, tikras 
kultūrinių ir tautinių jėgų išsiplėtojimas,.. Kitaip sakant - Lie
tuvos Respublikoje buvęs pragaras,, Lietuvos socialistinėje tarybų 
respublikoje Sovietų Sąjungos sąstate būsiąs tobulas dr -laimin
gas rojus.

Lietuvos valstybingumo likvidavimo dienos
Šiomis dviem deklaracijomis Liaudies- Seimas įvykdė tai, kas su

darė birželio mėn,Sovietų žygio Lietuvoje pačią esmę. Tai yra tei
sinis ne pačios Lietuvos socialinių jėgų santykiavimo, ne jos 
•liaudies valios”, bet Sovietu žygio Lietuvoje padarinys, Padari
nys, kuris glūdėjo pačiame ‘žygyje, Kuris buvo SovIeTų""politikos 
sumanytas ir tiksliai įgyvendintas .Visa, kas nuo birželio 15 d, 
iki liepos 21 d.vyko Lietuvoje - tai buvo tiktai šios Sovietų jė
gos spaudimu pagrįstas jų politikos inscenizavimas, sui generis 
politinio teatre vaidinimas. Šio inscenizavimo žymiausias sąmonin
gas veikėjas, buvo kompartija, režisierius buvo Dekanozov su Pozd- 
niukovu, Molotovui ir Stalinui vadovaujant, agentais gi buvo 
Liaudies Vyriausybė ir Liaudies SeimasB Liaudies Seimo’ liepos 21 d. 
deklaracijos - tai buvo Sovietų žygio vaisius, tai buvo tikras So
vietų politikos derlius„Lietuva? Lietuvos liaudis jokio sprendžia
mo vaidmens čia nevaidino, ji stebėjo įvykius, negalėdama pajudėti, 
svetimos jėgos paraližuota, svetimųjų supančiota, tačiau viskas 
buvo svetimųjų daroma jos vardu. Tai, kas šioje inscenizacijoje 
vyko Lietuvoje, lygiai taip pat, tuo pačiu šablonu, vyko kartu vi
same Pabalty, Vaidinimą paįvairinti nesirūpinta. Sovietų karinės 
pajėgos smurtus ir politinė klasta buvo kartu įvykdyta Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje, ’ . .

Toliau vaidinimo scena perkeliama į Maskvą. Rugpiūčio 5 d,Aukš- 
čiausioje Taryboje Maskvoje sprendžiamas ’’.Lietuvos liaudies delega*- 
oijos* pareiškimas priimti Lietuvos Tarybų Socialistine Respubli
ką į Sovietų Sąjungos sąstatą. Žinoma, plojimai, ovačijosj.prašy
mas vienbalsiai patenkintas, /Sovietų tarybose viskas priimama 
vienbalsiai, opozicijos būti negali/, priimamas įstatymas apie 
Lietuvos įjungimą į Sovietus. Lietuva tampa 14-ji Sovietų Respub
lika. Betarpiškai po to Aukščiausios Tarybos dienotvarkėje ta pati 
Latvijos įjungimo /15-ji respublika/ ir Estijos įjungimo /16-ji 
respublika/ ceremonija. Sovietų Sąjunga praturtėjo keturiomis res? 
publikomis: Moldavija. Lietuvą., Latvija ir Estija, Ji_nieko nepa
grobusi, tiktai maloniai priglaudusi keturias j[iš laisvintai Tautas, 

~Rinite" le comedleT ToTilini'd T'eatro‘~vaidinimas "oalgfas.“'
Rugpiūčio 24 d. Lietuvoje ’’Liaudies Seimas” - dar kartą šaukiamas 

nepaprastai sesijai. Jisai, žinoma, vienbalsiai priima Lietuvos 
TSR konstituciją, iš tikrųjų, tai "buvo nuorašas jau Sovietų Sąjun
goje veikusių trylikos lygiai tokių pat konstitucijų tariamose bro
liškose Tarybų respublikose. Dar Liaudies Seimas nutaria virsti 
Laikinąja Lietuvos Tarybų Stalai1stinės Respublikos Aukščiausiąja 

iParyba su visomis šios tarybos konstitucinėmis teisėmis iki bus 
išrinkta nuolatinė Aukščiausioji Taryba, <

Nuo dabar Lietuva skęsta Sovietų sąstate ir net baisiajam karui 
praūžus, po visų Atlanto Chartos ir kitų laisvių deklaracijų neį-" 
stengia is pavergusios ją svetimos jėgos išsilaisvinti.
z ■ .# /Pabaiga/

1
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TAIKOS" .N$I_ KARO .POLITIKA. '
Nei taika, nei karas, atrodo, pats t inknrM ąuHina—vn-rdn s dabartie, 

niam. mūsų gyvenamam laikotarpiui, kuris jau tęsiasi dvejus metus ir 
dar niekas" negali tiksliai pasakyti, kol ji*s truks0 Šiuo at-žvilgiu 
jis šiek tiek primena 1913 m.Rytų Europoje, kai, 'prasidėjus Lietu
vos Brastoje sovietų - vokiečių separatinės taikos deryboms, so
vietai bandė naudotis panašia taktika, kaip ir per begalines šių 
dienų derybas su anglosaksaisB Tačiau vokiečiai tuomet buvo žymiai 
nekantresni, nes nebaigtas karas Vakarų fronte vertė juos kuo sku
biausiai pasiekti sprendimų Rytuose. Kelis mėnesius pasiklausę agi
tacinių Trookio, Joffės ir kitų sovietų atstovų tose derybose kal
bų, sakomų ne tiek savo derybų partneriams vokiečiams, kiek visam 
pasauliui /panašiai, kaip dabar Molotovas, Višinskis, Gromyko ir . 
kiti sovietų delegatai pasaulinę tribūnų naudoja bolševikinei pro
pagandai/, vokiečiai pamatė, kad šiuo keliu jie nieko konkretesnio . 
nepasieks ir todėl davė savo divizijoms įsakymų veržtis gilyn į su
kežusių Rusiją. Vokiečiai tuojau atsidūrė prie Petrapilio ir tai 
sovietus padarė labai sukalbamus, (Pats Leninas įsakė pasirašyti 
vokiečių padiktuotų sutartį.

Ar dabartiniai sovietų partneriai pasiryš konkretesnėmis priemo
nėmis, ne vien tik gražiais žodžiais, pabandyti įtikinti sovietus, 
kad vis dėlto reikia vykdyti duotus pažadus, išpirkti Atlanto Char- • 
tos ir kitų sutarčių vekselius ir įgyvendinti Europoje pastovesnę 
taikų? Kol kas dar vis nėra duomenų spręsti, kad anglosaksai linktų 
šia‘kryptimi ir .todėl tenka skaitytis su galimumu, kad toks nei ka
ro, nei taikos laikotarpis dar gali užtrukti ilgokų laikų, 0 to so
vietai, kaip iš visos jų ligšiolinės laikysenos atrodo, kaip tik - 
ir trokšta. Sudrumstame vandenyje geriau žvejoti. Policinis ir ūki
nis Europos chaosas sovietams labai parankus., todėl nenuostabu, kad 
jie stengiasi jį kuo ilgiausiai užvilkinti ii’ savo interesams iš
naudoti, Sovietai nenori skubėti susitarti, nes tuomet turėtų' pasi
traukti bent iš keleto okupuotų kraštų, kurių jie dar nėra galutinai 
"sutvarkę, pagal savo modelį.

Šiaip ar taip, bet šis karas sovietams<ėcip. laimingai pasibaigė, 
kaip jie gal nė nebuvo sapnavę. Milžiniški amerikiečių tiekimai ir 
paskolos juos ne tik išgelbėjo nuo visai realios karinės katastro
fos, bet ir padėjo užimti.visų Centro ir Pietryčių Europą. taip’ pat 
nemažus pietūs Tolimuosiuose Rytuose. Stalinui pavyko pasiekti tai, 
ko dar nė vienas Rusijos caras nebuvo pasiekęs ir ko Leninas 1919 - 

.1920 m. siekė pirmajam etape į'pasaulinę revoliucijų. Du svarbiausi 
^naujųjų laikų Rusijos varžovai Europoje Azijoje -.Vokietija ir 
Japonija visai sugniuš din tos ir ilgiems laikams bejėgės. Pagaliau 
įgyvendinta ir sena rusų nacionalistų "mesianistihė" panslavizmo 
svajonė - visi Europos slavai dabar "matuškos Rusi jos":globoje ir 
dar daugiau - slavų tautus ribos pastumtos nepaprastai'toli į Vaka
rus: iki Neisės ir Oderio. Kitas ilgų amžių rusų svajonių objektas- 
Konstantinopclis ir Dardanelai beveik ranka pasiekiami is Bulgari
jos. Be slavų tautų į Rusijos nagus pateko ir visa eilė ne slavų 
tautų: 3 Pabaltijo tautos, rumunai, vengrai, albanai ir apie treč
dalis vokiečių ir austrų. Susidarė apie 150'milijonų naujų žmonių, 
kurie beveik dvigubai padidina ir taip jau milžiniškus sovietų žmo
nių rezervus. Bet čia sovietams iškilo uždavinys’juos sukensol■įduo
ti, suniveliuoti, priversti pakluasti komunistinei diktatūrai ir 
įjungti į sovietų ūkį bei ginklavimųsį. ' .

Prie visų šių laimėjimų dar prisidėjo nepaprastas'sovietų svorio 
padidėjimas tarptautinėje politikoje ir jų penktosios kolonos ki
tuose kraštuose - tų kraštų komunistinės partijos >ir jų įtaka į kai 
kurių šalių vy-iausybes, Nenuostabu, kad tokie nepaprasti ir taip
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palyginti lengvai Potsdame anglosaksų sankcionuoti sovietams ati
tekę pergalės vaisiai /tiesa, didžiausia jų dalis teoretiniai tik 
laikinai/ gerokai susuko galvas ne tik patiems bolševikams, bet net 
ir nemažam skaičiui senųjų rusų emigrantų„Visa tai, be abejo, tu
rėjo žymios įtakos ir tolimesniems pulitbiuro sprendimams,, Galimas 
dalykas, kad tai dar labiau sutartinu politbiuro ’IšAinčių" tikė
jimą, jog pasaulinė komunistinė imperija'visai realus dalykas, kad 
jų pasirinktas kelias visai teisingas, jei jis duoda tokių laimėji
mų, kad iš' viso tėra likęs tik vienas rimtas priešas - anglosaksai, 
kuriuos sutriuškinus, bus galima įgyvendinti komunizmą visame pa
saulyje. 0 kad tai taip buvo, taip ir liko pats pagrindinis, sovie
tų 'tikslas, .mums praktiškai su komunizmu susipažinusiems, negali 
kilti jokių abejonių, nežiūrint karo meto Stalino pareiškimų ir 
pažadų Rooseveltui ir kominterno tariamojo likvidavimo. Todėl vos 
tik nuskambėjus paskutiniam karo šūviui, sovietai vėl karštligiškai 
šoko ginkluotis. To . jie ir neslepia: ginklavimasis padėtas naujojo 
penkmečio pagrinde, apie jį viešai kalbėjo Stalinas, Bulganinas ir 
kiti, Į savo ginklavimosi pramonę ir naujų ginklų tobulinimą sovie
tai visokiom priemonėm yra pritraukę nemažą skaičių vokiečių moksli
ninkų ir prityrusių, specialistų.

Sovietai aiškiai nujaučia, kad naujas /pagal jų mokslą - neiš
vengiamas/ susirėmimas su'anglosaksais tikriausiai jiems bus sun
kesnis ir pavojingesnis už Hitlerio suduotus smūgius. Hitleris ne
turėjo atominės bombos, neturėjo tokios galingos ir taip toli sie
kiančios. aviacijos, kokią dabar turi anglosaksai, ir į Sovietų Są
jungą jis tegalėjo veržtis tik iš vieno šono. Be to, Hitleris turė
jo daugiausiai tenkintis beveik vienos tik Vokietijos jėgomis prieš 
Sov, Sąjungą, nepajėgė suorganizuoti jokios platesnės koalicijos.

, 0 anglosaksai, tie tikrieji visokių koalicijų specialis'ta'i, tikriau
siai sugebės suorganizuoti pasaulinę koaliciją. Sovietai, tieca, 
daug vilčių deda į savo penktąsias kolonas ir jų įtaką kai kuriuose 
kraštutse į profesines darbininkų sąjungas, kurios streikais, sabo
tažais ir kitomis priemonėmis suparaližuosiančios "kapitalistų" 
pastangas, bet pirmiausiai jie nori būti patys stiprūs, pasiruošę, 
užsitikrinę strategines bazes ir tvirtai į savo rankas-paėmę visas 

. okupuotąsias sritis.
Sovietų politika Centro Europoje ir Balkanuose yra labai geras 

veidrodis, parodus jų tikslus ir metodus.Pirmiausiai sovietai pasi
stengė visas tas valstybes ūkiniai įjungti į savo sferą, aišku, ge
rokai jas išnaudodami, Pav,,lenkai turi žymiai brangiau mokėti už 
rusišką naftą negu jie mokėtų pirkdami ją Anglijoj ar Amerikoj. 
Panašūs dalykai ir kitose valstybėse. Rumunijoj, pav.,beveik visa 
stambesnė pramonė pateko į naujai sukurtos rusų - rumunų bendrovės 
rankas, kurioj rusai turi sprendžiamą vaidmenį,Tokį ūkinį tų valsty
bių įjungimą į savo sistemą sovietams nebuvo sunku įvykdyti, kadangi 
visur kur yra nemažos sovietų įgulos ir komunistų dominuojamos vy
riausybės. Nieko šiuo atžvilgiu nepajėgė pakeisti gausios anglosak- 

- sų notos.
Sunkesnis klausimas buvo politinis kai kurių okupuotų kraštų su- 

niveliavimas pagal bolševikinį modelį. Noroms nenoroms- sovietai tu
rėjo šiek tiek laikytis Jaltos ir Potsdamo susitarimų, todėl bent 
Rumunijoj ir Vengrijoj buvo kiek skirtingi režimai, negu pav., Ju
goslavijoj ar Bulgarijoj. Tačiau nuo Trumano paramos Graikijai ir.Tur
kijai paskelbimo sovietai pradėjo keisti savo politiką okupuotose 
valstybėse. Paskutinieji įvykiai Vengrijoj, Bulgarijoj, Rumunijoj 
ir Austrijoj aiškiai rodo, kad ir ten stengiamasi prievarta visą 
valdžią perduoti mažoms komunistų partijoms, likviduojant visas 
kitas partijas ir aktyvesnius jų veikėjus. Sovietai nori turėti
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visiškai sau atsidavusias vyriausybes ir šia kryptimi dar netartas 
paskutinis jų žodis„ Galimu net laukti, kad šios valstybės gali 
būti visai susovietIntos, nežiūrint gausių anglosaksų protesto notų

Apskritai gi* plyšys tarp buvusių sąjungininkų,-ypač-sovietams
- atmetus Marshalio pianą, vis didėja, ir .ola nieko nepadės visi ban

dymai jį nutylėti ar paneigti. Geležinė uždanga vis labiau už
sklendžia rytus nuo vakarų,o. Ateinantieji mėnesiai tai, atrodo, dar 
labiau pįryskins, nebent įvvktų koks nors staigus ir radikalus so
vietų taktinis posūkis*

•w ~ ~ — o — o — o —
ĮSI_STEIGE_ LIBERALŲ INTERNACIONALAS _

liberalai reikalaujia_.laisvės^ir teisii^kįekvienai tautai_- ■
Balandžio mėn. viduryje OksforSe,Anglijoj, įvyko .pirmoji tokia 

plati viso pasaulio liberalų partijų atstovų konferencijaj kurio
je dalyvavo 19 tautų* Konferencija priėmė naujos pasaulinės poli
tinėj organizacijos /Pasaulio Liberalų Sąjungos/ statutą ir iš
rinko laikinąjį vykdomąjį komitetą,, Liberalų internacionalas pasi- 

... .ryžęs visame .pasaulyje ginti--- individe 4®-tautų-lelsvęv— ——
Konferencija paskelbė liberalų manifestą, kuriame sakoma:
^NĮes 19 kraštų liberalai, susirinkę Oksfortan po dviejų pašau- * 

linių karų sukeltos netvarkos, skurdo,-bado ir baimės, tvirtai 
įsitikinę, kad šios sąlygos pasaulyje susidarė daugiausia dėlto, 
kad buvo pane igt-LJLibernliį_Įnrino irai, savo tikėjimą patvirtiname ' 
šia deklaracijas ' _

lfl Žmogus yra pirmutinė ir uagrindinė būtybė, .turinti neorįklau
somos minties ir akcijos jėgą ir sugebanti atskirti gėrį nuo blogio, 

2oPagarba žmogaus asmeniui ir-Šeimai yra tikrasis visuomenės 
pagrindas.

x 5. Valstybė tėra tik bendruomenės įrankis, ji neturi pasisavin
ti jokios galios, kuri prieštarautų pagrindinėms piliečio teisėms 
ir sąlygoms, būtinoms atsakingam ir kūrybiniam gyvenimui - būtent, 
asmens laisvėms? sąžinės laisvei, žodžio ir spaudos laisvei, orga
nizacijų laisvei ir privačios iniciatyvos laisvei, o taip pat nuo
savybės teisei* •

4o .Šios laisvės ir teisės gali būti vien tiktai demokratijos- 
užtikrintos.- Tikroji demokratija yra neatskiriama nuo politinės . 
laisvės' ir yra pagrįsta sąmoningu ir laisvu daugumos pritarimu, 
išreikštu per laisvus ir slaptus balsavimus»” *

Toliau manifeste sakoma, kad karo galima.išvengti ir pasaulinė 
taika ir ūkinė gerovė gali būti atstajta, jei visos tautos, tiek 
didelės, tiek mažos, lojaliai susiburs į pasaulinę organizaciją 
ir jcms visoms bus taikomi tie patys nuostatai'ir jos lygiai bus. 
traktuojamos..

Red, pastabas •turėdami kiek skirtingą pažiūrą į socialinių, 
ir u r imu "re ikalų tvarkymą valstybėje negu liberalai, mes prita
riame, jų manifesto pelitinei pusei Ir todėl maname bus naudinga 
savo' skaitytojus painformuoti apie šio naujo internacionalo įsi- - ' 
steigimą kuris angliškai pavadintas World Liberal Union.
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’ /Pradžia ."Varpe* 3/15/ Hr./

Kairiojo bloko-vadų entuziazmas po laimėtų rinkimų greitai at
vėso. Tikrovės pasirodė nebūsiu taip lengva sudaryti naujų vyriau
sybę. Valstiečių liaudininkų ir socialdemokratų koalicijos heužt-e— 
kc daugumai Seime sudaryti. Buvusios opozicijos-pasitarimuose dėl 

~ "kabineto sudarymo dalyvavo ir tautininkai, A.Voldemaro atstovauja
mi. Per Seimo^rinkimus jie.tepravedė 3 atstovus iš-75t. bet ir tai • 
tik dėka likučių sujungimo su liaudininkų sąrašais. Per pasitarimus 
jie davė suprasti, jog remtų kairiųjų vyriausybę, jei Smetona būtų 

jr-enkamas prezidentu, o Voldemaras gautų'užsienių reikalų minister!© 
portfelį, Smetonai buvo pasiūlyta įeiti kabinetan Vyriausiu Valsty
bės Kontrolierium. Tautininkai nesutiko. Tuomet jie tolimesniems 
susitarimams atpuolė, nesgi niekas negalėjo tenkinti jų ligi nerim
tumo perdėtų pretenzijų.

Kairiesiems teko tartis su mažumomis; žydų, lenkų, klaipėdiškių 
vokiečių atstovais. Sunkiai-vyko. Iš vienos pusės, buvo savaime 
reikalas keisti šovinistinę k.d. politiką tautinių mažumų atžvilgiu; 
bet iš antros pusės, turėjome reikalą su kai kuriomis mažumomis, 

■ aiškiui nelojaliomis Lietuvos valstybei. Pavyzdžiui, Klaipėdos vokie
čių statomi reikalavimai toli prašoko mažumų teises ir reiškė kiši-? 
mąsi į centro valdžios kompetenciją santykiams su autonomine sri- 
Aimi tvarkyti. Visi panašus reikalavimai buvo atmesti. Jokių nuo- 

- laidų frelstatinėms tendencijoms nebuvo padaryta, Susitarimas su ki
tomis tautinėmis mažumomis buvo pakenčiamas. Nors dešiniųjų agita
cija pagavo pulti kairįjį bloką dėl bendradarbiavimo su tautinėmis 
mažumomis, apšauk*' Jai valstybės "parceliaoija", bet iš tikrųjų 
tais susitarimais Lietuvoje tautinėms mąžumoms buvo pripažintos 
ne didesnes teisės, negu demokratinėje Čekoslovakijoje. Bet, šiaįpV. 
ar taip, tai buvo medžiaga demagoginei agitacijai.

Antras ir daug svarbesnis agitacijos motyvas buvo bolševizmo ark- 
’ liukas. Kairiųjų vyriausybė-xpaiuiiJrin^kur o stovį ir išleido amnes

tijos įstatymą, pratuštinusį k.d. vyriausybės pripildytus kalėjimus. 
Išėjo laisvėn ir keliolika bolševikų agitatorių. Komunistų partija 
nebuvo legalizuota, bet komunistai, kad ir nesivadindami savo vardu, - 
turėjo galimumo veikti. Ir vėlgi, senos demokratijos krašte tai nebū
tų buvęs toks baisus dalykas. Mūsų dešiniesiems kiekvienas komunis
tinis lapelis, kiekvienas komunisto pasirodymas kuriame darbininkų 

'susirinkime, buvo tarytum raudona skara ispaniškam buliui. Su ko- 
’munizmu jie nemokėjo kovoti kitaip, kaip tik policijos ir kalėjimo 
pagelba. O komunistais jie laikė kone visus Lietuvos darbininkus, 
Išskyrus nebent tik krikščioniškuosius federaųtus ir zitietes. Todėl 
ir-į kiekvieną darbininkų sąjūdį, nors ir legališkiausią, jie žiū
rėjo su nepasitikėjimu ir baime.<

Demokratinių srovių politikai manė, jog negalima prieiti prie 
sveikų socialinių santykių Lietuvoje, vien tik persekiojant komunis
tus, darant iš jų kankinius darbininkų- akyse, ir drauge vedant reak
cinę politiką darbininkų atžvilgiu. Kova dAl lietuvio darbininko sie
los, dėl jo nusistatymo valstybingumo, turėjo būti iškovota ideolo
giškai, demaskuojant komunistus tiesioje ir viešoje diskusijoje, 
leidžiant darbininkams susiorganizuoti į savas laisvas profesines 
organizacijas ir drauge padedant pagerinti jų medžiaginį būvį, kurs
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galėjo ir turėjo būti Lietuvoje geresnis, žiūrint į bendrąjį krašte, 
ypač miesto buržuazijos, gyvenimų. Valstybės kūrimo laikotarpy, 
1918-19 metais nebijota be policijos pagelbos viešuose susirinki
muose šusiremti su komunistais diskusijose ir laimėta, nes juk di
desnė dalis savanorių atėjo iš bežemių ir mažažemių darbininkų luo
mo, iš kurio dabar, vystantis pramonei,, pasipildė—rimnaninis.. prole
tariatas. Argi Lietuves valstybė^per* šešetų pietų buvo tapusi darbi— • 
ninkui tekia pamotė, kad dabar reikėjo bijotis-komunistų įtakos į •— 
darbininkų mases? Ne be to: krikščionių demokratų policinėmis prie
monėmis vykdytasis režimas gerokai šia kryptimi paveikė. Darbininkai 
negavo susiorganizuoti į rimtas profesines sujungus, negavo savose 
crganizaoijc.se išeiti politinės mokįcH&s/, tuo tarpu suvaryti į pože
mį komunistai tęsė save akcijų darbininkų tarpe, jų slaptos jačei- 
kos veikė daugely j e'-įmonių. Pakeitus politikos kursų, ’ prasidėjo at
vira kova tarp socialdemokratų ir komunistų dėl įtakos darbininkų 
tarpe. Šioji kova vyko ir tebevyksta Visame pasaulyje. Šių dienų Vo-

- kietijes pavyzdys ryškiausiai rodo, komunistai laimi tik ten, kur 
juos remiu ginkluota jėga ir NKVD policija, bet ne laisvose minties 
rungtynėse.. 1926 m, Lietuvoje komunistų agitacijos pavojus buvo gal 
galimas,bet ne grėsmingas. Stipriai aktingi,Maskvos dosniai'remia
mi,komunistai Lietuvoje tačiau ir tada buvo negausūs, intelektua
liai menkai pajėgūs, kaip visuomeninė grupė silpni. Nelyginant .. 
tuščia bačka, jie daug kėlė triukšmo*'. nors patys žinojo,- savo silp
numų. /Aš galiu turėti apie tai paPrįaėų nuomonę', nes vėliau, 192-7- 
2'9 metais, gavau kalėjimuose gerokai pažinti jų žmones ir jėgas/. 
Komunistų keliamas triukšmas ir sambrūzdis įmonėse sunkino demokra
tinės vyriausybės padėtį ir buve vanduo vadiętiniam malūnui, kurs 
netrūkus turėjo būti užsuktas. • -

Ar -^em - kr a t inių jįėgų_sambūris ir_peryersr:o_eiga
• 1926 m. vasarų tarp tautininkų ir krįkščitnių demokratų įvyko 

interesų sųjungis. Tautininkai, netekę vilties gauti norimus pos
tus vyriausybėje, perėjo aštrien opozicijon. Krikščionys demokratai, 
ypačiai jų padalinys Ūkininkų Sųjunga, gulėjo laukti krašte dides
nes ktnpr .ua.taeijĄS po eilės ruošiamų bylų dM politiškai - komer
cinių nelegalumų. Čia prisidėjo dur visa eil^ kitų veiksnių, apie 
kurduos netrukus pakalbėsime.

Gruodžio pirmomis dienomis Kaune jau atvirai kalbėta apie ren
giamų perversmų. Sakoma, kad vyras paskutinis sužino apie žmones ne
ištikimybę. Atrodo,• kad ir Vidaus heikalų Ministerija bur. paskutinė 
sužinojusi apie planuojamų pučų. Vis dėlto, kad ir ne detalės, tai 

.pats rengimo faktas žinota laiku, ir - neišvengta.* Atidėduni toliau 
nagrinėjimų fuktinų ar tariamų motyvų, dėl kurių gruodžio 17 d. per
versmus buvo durom/'. peržvelkime iš pradžios techniškų "-eigų.

Toji eiga, ber»iįei« bruožais^ buvo tkia: gruodžio 1& d?vnų buvo 
Seime tęsiamas svarstyti valstybės biudžetas; jo svarstymus dėl 
krikšči.nių blokę obstrukcijos užsitęsė ilgui ir demokratinės parti
jos, norėdamos vis dėlto Juo greičiau pravesti tų pagrindinį įstaty
mų. nutarė daryti naktinius Seimo posėdžius. Iš/ krikščionių bloko 
laikysenos kai khrlems, mums, kiek.daugiau žinojusiems užkulisius, 
buve matyti tų naktį tam tikras nerimas. Eilė frakcijos narių po ke
lis kartus išeidavo iš posėdžių salės ir po kurio laiko sugrįžę pas
laptingai šnibždėjosi su kolegomis. Buvo įturtina: vis tų pučių as
menų ekskursijos ir tų pučių grupelių šnabždesiui. Vėliau iš tikrųjų 
paaiškėjo, jog tie k.d.bloko Seimo atstuvai /pavardes dėl supranta
mų priežasčių gulima bus tik vėliau paskelbti/ laikė ryšį su .per-' 
versmininkais. Buvo-apie 3 vul. nakties. Tribūnoje k.d. frakcijos 
atstovas M.K. vilkine Žemės LTkio Mi-nisterijos biudžetų.Seimo po-
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sėdžlui_4Lirminixikav^^i^ey±rTTiriiil<as S. K. Staiga per pre^dd.inrnrX. 

—Aiuxis įėjo keturi ar penki ką. .-d rd nk.-.-i^ jų--pyiešaky j e leitenantas
MačUika /vėliau majoras, miręs/. -Priėjęs prie prezidiumo stalo, jis 
pasakė: "Diktatoriaus vardu įsakau išsiskirstyti.Pirmininkaujantis 
šaltai paklausė: "Kas yra diktatorius?" Salėje buvo girdėti "tik mik- 
čiojąntis atsakymas, kuž kas panašaus, kad dabar negalįs pasakyti 
diktatoriaus vardo, bet juo įsakąs visiems skirstytis, o prezidiumą 
sulaikąs.Atstcvas H.K., labai išbalęs nuėjo nuo.tribūnos.Krikščio
nių bloke atstovai ėmė skubiai skirstytis. Keli .karininkai nuo pre
zidiumo scenelės ėmė raginti ir delsiančius atstovus skirstytis. Iš 
ginkluotųjų būrelio Seimo salėję šeimininkavime buvę aišku, jog jie 
čia ne vieni, jog karininkams vadovaujant daromas perversmas, ir pa
likti toliau salėje buvo neparasminga ir reikalui nenaudinga. Iš tik
rųjų, gatvėn išėję pamatėme prieš beimo namus išrikiuotą gusarų pul
ko būrį, vadovaujamą leitenanto X. Prie prezidento rūmų stovėjo ke
li šarvuočiai•ir sustiprinta sargyba, lygiai kaip ir prie generali
nio štabe rūmų. Eidami gatve mažomis grupelėmis, keletas aktyvesnių
jų Seimo atstovų trumpai pasitarėme, ką turime daryti. Aišku buvo, 
kad Kauno.įgula vykdo perversmininkų įsakymus. Todėl buvo sutarta 
vykti į provinciją pasitikrinti padėtį.

Tolesnę eigą Kaune galėjau sekti tik iš nusakymų-, todėl smulk
menose gali pasitaikyti ir paklaidų. Kiti save atsiminimuose jas. pa
taisys. Bet iš esmės dalykų eiga buvo tokia: perversmininkai naktį, 
dar priešuišskirstydami °eimą, užėmė paštą ir^telefonų centrinę, ge
neralinį štabą, suėmė ministerį pirmininką M.Šleževičių ir eilę kitų 
ministerių, c, prie prezidento rūmų perėmė ir sustiprino sargyba. 
Ginkluoto pasipriešinimo niekur nesutiko, nes teka nebuvo paruostas. 
Tačiau valdžią nuversti kartais yra lengviau, negu naują sudaryti. 
Žinoma, turėdamas savo rankose ginkluotą pajėgą, diktatorius gali 
pastatyti kokius tik nori ministerius. Bet čia buvo vienas mažas 
kabliukas, nelyginant tas kupstas, kurs visą vežimą galėjo apveręti. 
Kas gi įvyko gruodžio 17 naktį? Ar revoliucija? Jeigu laužant kon
stituciją - taip. Bet revoliucinė vyriausybė pagal tarptautinę teisę 

’ turi būti iš’ naujo pripažinta kitų valstybių vyriausybių. Ir štai da
bar Lietuvai, neperseniai gavusiai de jure pripažinimą, tektų kreip
tis vėl į didžiąsias valstybes, prašant pripažinti naują revoliuci
nę vyriausybę. Neabejotinai, kad kitos vyriausybės būtų pnsiieira** 
vusios, kokiais gi motyvais padaryta toji revoliucija ir kokia nau
josios revoliucinės vyriausybės konstitucinė programa. Ir daugiau 
negu abejotina, ar didžiosios - demokratinės valstybės būtų pripaži-. 
'nusies vadistinę Smetonos - Voldemaro vyriausybę. Iš-šito jau mato
me, į kokią tarptautinės padėties atžvilgiu avantiūrą rizikavo stum
ti Lietuvą vadistiniai ^tautininkai ir juos palaikęs krikščionių spar
nas. Kada jie gruodžio 17-18 dienomis Kauno gatvėse turėjo visą jė
gą, demokratinės grupės teturėjo šį teisinį kozirį. Jį kietai laikė 

■ savo rankose prezidentas K.Grinius. Ir busimasis diktatorius Volde- 
mara.s turėjo maldaute maldauti prezidente Griniaus, kad padėtų Tęga- 
TizuotT PauėTį^ GTrčfiTką jau daLar padarysi’, sukilusieji karininkaį 
kelio atgal neturi, nes jiems gręsia karo teismas>už valstybės išda
vimą; jei prezidentas nesutiks skirti jų reikalaujamo mlnisterio

- pirmininko ir užleisti savo vietos Smetonai, tada Lietuvai gręsia 
katastrofinga tarptautinė padėtis. Apeliuoti į prezidente Griniaus - 
patriotizmą ir pavaizduoti visą tarptautinės padėties tragiškumą, 
perversmininkams pagelbon pasišovė"kai kurie vadinamosios "ūkininkų 
partijos" žmonės ir diplomatai-. Pavardes čia paliksime ateičiai. Pa
galiau, Voldemaras parašė prezidentui Griniui ilgą trijų ketvirčių 
puslapio laišką /vėliau cenzūros neleistą niekur spausdinti/,/kuriame
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iškilmingai—pasižadė j o saųguti.. d-*mnkr^xtin£r^.Jll^trron^xespublikos^koxLS- 
tituciją. Tas ja pašadasy^žincma, reiškė tiek pat, kaip vilko paža
dai Raudonajai Kepuraitei? tiek pat ir buvo tesėtas. Šiandien galime 
būti įvairių nuomonių, ar privalėjo demokratinės partijos, nors ir 
nuginkluotos iš pasalų- parodyti per prezidento institucijų daugiau 
atsparumo ir nenusileisti vadistams, ar bent už sąlyginį Įeit imą le
galizuoti tarptautinę padėtį išgauti kompromisinį sprendimą, kurs bū
tų užkirtęs kelią tolesnei besąlyginei diktatūrai. Perversmininkai 
tuc mementu jautėsi -labai netikrai ir neabejotinai būtų >įję į tokį 
kompromisą, kurs minimum patikrintų jų nebaustįnumą. Bet tokie sam
protavimai yra greičiausiai šaukštai po pietų. Prezidentas trinius 
tuo laiku buvo galiausiai diplomatų ir net kai kurių bendraminčių 
įtikintas—£naukoti demokratinos. reikalą Lietuve ją. pačio s valstybės^ _ tarptautinės^padėtTes TnTerėl5amsJ''Wauj oji’ era"3" ^aTė'jo'"dabar g’fmll 
Tegaliu kūdikius"liktatūra pradėjo savo maršą per Lietuvą.

J5._T ariamieji ir^tikrieji £ejp<ersmo motyvai
Panagrinėkime dabar, kokie buvo perversmo motyvai, kokios jė'gos 

veikė ir kodėl jis buvo, galimas. Tikruosius motyvus turime skirti 
nuo tariamųjų - agitacinių. Šie jau prieš gruodžio 17 buvo pučiami 
dešiniųjų spaudoje, o juo labiau po., t c. Juos galima būtų suglausti’ 
taip: 1/liaudininkų ir socialdemokratų vyriausybė, pritraukdama koa- 
licijcn mažumas, parceliuoja Lietuvą, išduoda lietuviškus tautinius 
interesus? 2/ toji vyriausybė nepajėgia valdyti, krašte vyksta nuo
latiniai streikai, policija nebežino, ko klausyti, krašte darosi 
"kerenščina”? 3/ ir svarbiausia - kairiųjų vyriausybė atleido vad
žias komunistams, jie nevaržomai veikia ir rengiasi ginkluotam suki
limui, tas sukilimas gali įvykti tuojau pat, taigi, reikia skubiai 
gelbėti valstybę, pašalinant kairiųjų valdžią ir atiduodant ją į 
tvirtas gerų patriotų rankas. Pačią perversmo naktį karininkai, iš
vesdami kareivius, taip ilgai neposmavo, o tiesiog pasakė^ kad bol
ševikiniu perversmas jau įvyktų Griniaus _vyriausybė nuversta Ir rei- • 
"Šia eifi sutvarkyti ‘bolševikus 'ir gelbėti Lietuvą.

Kalbėdami apie valdymo sąlygas 1926 metais tarp gegužės ir gruod
žio mėnesių, jau minėjome mažumų klausimą ir. padėtį darbininkų fron
te. Streikų butą, akstinas jiems visur buvo ekonominis, bolševikai, 
žinoma, kisesi, stengdamiesi juos paversti politiniais ir iš to 
susikalti sau politinį- kapitalą. Vyriausybei tai sudarė nemažų sun
kumų , bet jokiu būdu negręsė valstybės saugumui. Pereiti nuo krikš
čionių demokratų ilgamečio režimo į laisvą demokratinę santvarką 
nebuvo taip lengva ir administracijai daug lour sudarė keblumų. Na, 
c visokiems vadistams demokratinės laisvės visados yra ,wkerenščina”, 
lygiai kaip bolševikams.

Bet gal gi Lietuvoje tuo metu demokratija tikrai nebuvo galima, 
gal valstybės interesai neleido demokratiškai tvarkytis? Gal. iš. t ...... 
tikrųjų, buvo atvejis: "tėvynė pavojuje", kada ir.Cincinatuš turėjo 
palikti žagrę ir imtis diktatoriaus kurdo? Taip, sakoma buvo izainen- 
tinio bolševikinio perversmo pavojus. Tai yra grynas melas, turėjęs 
pateisinti tikruosius perversmininkų motyvus.. Toks put melas visuome
nei, kaip perversmo naktį sąmokslininkų karininkų ąnelas kareiviams, 
kad bolševikinis perversmas jau įvykęs. Visų pirm, bolševikinis per
versmas Lietuvoje rautų reiškęs nė ką kitą, lįaip Lietuvos inkorpora
vimą į Sovietų Sąjungą, LTSR formoje. Kad SSRS 1926 m. būtu turėju
si tokius užsimčjimūs, tuo gulėjo tikėti* tik politiniai'analfabetai 
jaunųjų leitenantų,'neo - lithuanų ir ateitininkų tarpe, bet ne 
Smetona- Voldemaras ir k.d. šulai. Šie politikai gerai-žinojo, kad 
Sovietai tuo metu negalėjo leistis į avantiūrą sugriauti pusiausvyrą
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Htytų Jarraro.jp„r j pol šilkus- įtakdię buvrU
besusiartinanti su Vakarų Europos valstybėmis, kada milžiniški 
Amerikos kapitalo kiekiai tik ką buvo atkūrė Vokietijos pramonę. 
Sovietų Sąjunga anuomet stengėsi rodyti Vakarams paesifikuotą vei
dą. Tai matyti ir jis jos pastangų 1926 m. sudaryti su Pabaltijo 
valstybėmis nepuolimo sutartis. Gi žinma, kad te Lfaskvos signalo 
Lietuvos komunistai jokių perversminių žygių daryti negalėje. Tam 
jie neturėjo nei jėgų, nei planų. Ryškiausiai tai patvirtino vėliau 
pačios vadistinės žvalgybos duomens. Perversmas juk buvo padarytas 
pakankamai staigiai. Komunistą vadai Ir archyvai pateko į pervers
mininkų rankas. Taigi, jei būtų buvę komunistinio perversmo planai, 
jie .tikriausia būtų buvę iššifruoti. Voldemaro teismai iŠ to būtų 
padarę didžiulį" procesą^ Juk tai bu-tių“čūvusi branglhu'ši’a*~i!ife’džlg§a • - • 
pakaltinti demokratinę vyriausybę lepšiškunrd ir pateisinti gruodžio 
17 visos tautos akyse, O ką, iš tikrųjų, su tuo išpūstu komunizmo 
baubu vadistai padarė? Perversmo naktį-pagavo 4 kompartijos CK* na-—. 
rius, apie kuriuos dar krikščioniškoji žvalgyba žinojo, kad jie to
kie yra, ir tą pat naktį sušaudė juos be teismo ir tardymo, nes juk 
negalima vadinti teismu keleto perversmninkų karininkių sprendimo,- 
sudariusių "karo teismą", kada dar nebuvo paskelbtas-karo stovis ir 
tokiam teismui nebuvo jokio teisinio pagrindo. Šitai įrodo, kad 
perversmininkai neturėjo kaltinamosios medžiagos. Taip paskubomis 
ir paslapčiomis nelikviduojama vadų sukilimo, dėl kurio reikėjo 
griebtis nuversti demokratinę vyriausybę. Ir vėliau, 1927 m.pradžio
je suimtieji Lietuvos komunistai buvo kaltinami ir teisiami vien 
"už priklausymą komunistų partijai",- jokis bylos ir •jokių įrodymų 
dėl tariamai rengto bolševikimio sukilimo nebuvo patiekta. Šitai 
rodo, jeg bolševikinio perversmo grėsmė buvo tik sąmoningai sukur
tas baubas.

Jei visa tai tebuvo agitacija ir visuomenės akių mulkinimas, tai 
kokie gi buvo tikrieji gruodžio 17 perversmo motyvai ir kokios jėgos 
darė jį galimu, netgi neišvengiamu?

Kaip apskritai visuomenės gyvenimą-, taip ir šį momentą veikė 
ne vienas kuris, vienalytis variklis^ o keletas jų skirtingų:'1/ide- 
alistinių, 2/asįieniškai ambicinių, 5/politiškai de operacinių,, 
4/asmeniskų materialiniųjjuateresų, ~H/kr imi .nnl i st i nių. Panagrinėkime^? 
juos iš eilės.

Būtumėm neteisingi, jei nenorėtume matyti grynai idealistinių • 
paskatų ir pas pelitinį priešininką. Daugelis to meto jaunimo, ypač 
studentų ir jaunųjų karįninkų, dešiniųjų srovių žmonių viešos ir 
slaptos agitacijos pripumpuoti^ tikrai tikėjo, ‘jog reikia "gelbėti" 
Lietuvą nuo tuojau pat grėsiančios anarchijos ir bolševizme pavojaus. 
Jie degė nuoširdaus patriotizmo ugnim. Jie gatavi buvo stoti riterio 
kovon kad ir su medine- "dzida2—prie-š bolševizmo smaką. Visus-kitaip -- 
galvojančius, tuos "supuvusius demokratus", jie mieliausiai-būtų 
Sutrynę į dulkes, suvirinę į smalą, kaip antikristo padarus? Jie ne
siekė sau jokios asmeniškos naudosTai .buvo fanatikai idealistai, • 
panaudoti demagogų, kaip priemonė saviems tikslams. /Tolesnėje eigo- ; 
je žymi jų dalis tapo aukos: to režimo, kurį patys pastatė ant kojų.

Ideologinį..šios grupės pagrindą sudarė itališkasis fašizmus, 
kurs tuo metu buvo pačiame savo jaunystės žydėjime. "Gicvihezza,. 
giovinezza!" iiusdlinio laurai nedavė Voldemarui ramybės,, ir jis pu
šis t bngė suburti savo "fasčįo". Užtektų tik perskaityti pirmuosius 
"Lietuvos Aido" numerius, kad įsitikintume, jog visa1 frazeologija, 
visi demokratijos koliojime;epitetai, lygiai tokie pat kaip Musoli
nio, kaip-vėliau Hitlerio. Buvo tačiau ir didelis skirtumas, paly
ginus su itališkuoju fašizmu. Lietuviškieji sekėjai neturėjo masių,.
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• ^negalėjo padaryti jokio"žygio į Kaunui jiems reikėjo operuoti nak- 
!tie-s tamsoje, smūgiu iš nežinių. Reikėjo ir sųjung'hiijikii.

- Vudistinėmis idėjomis susižavėjęs jaunimas turėjo tokį menkų 
bendrąjį svorį lietuvių visumenėje, kaū~jis niekad nebūtų ryžęsis 
valstybiniam perversmui be senų politinių autor'iretų’vadovAvlmo ,Tam 
radosi tautininkų partijos.vadai. Per paskutiniuosius demokratinius"' 
rinkimus tautininkų partija padarė visas galimas pastangas surinkti 

•kuo daugiau balsų.Jie visų laikų—buvo buvę opozicijoje, varė aštrių 
akoįjų .prieš valdančiųjų partijų, rinkimų agitacijon metė visus sa
vo- žmones, nesivaržėxlabiausiai demagogiškais Šukiais, išstatė oriau
sius kandidatus - Smetonų Voldemarų, Mironų, Tubelį. lt rezultate 
3 Seime atstovai iš 75. Kraštas nėjo paskui juos. Į Seimų trys tau
tininku atstovai atėjo be darbo nuotaikos, be iniciatyvos, su apvil
tos didybės ir neįvertinto genijaus poza.Komisijose laikėsi pasy
viai, abuojai, lyg jiems tas darbas visai nerūpėtų. Buvo aišku: vi
sos Viltys parlamentariniu keliu patekti kada nors vėl valdžion 
reikėjo laikyti palaidot- mis. Kas gi daryti? Ir ko iš viso verta to
kia sistema, kuri nedu-.da /ir, matomai, niekad neduos!/ paimti vairų 
į rankas tekiems autoritetingiems vyrams ir karštiems patrijotams, 
kaip AŠ ir Augustinas /arba - AŠ ir Antanas/? Tokius klausimus tu
rėjo statyti sau tautininkų vadai jau kitų dienų po rinkimų. Gi ka
da paaiškėjo, kad liaudininkai nelinkę taikintis tų nuturite tingų 

pyrų į valdžią svarbiuosius postus, tada ir timtai reikėjo pradėti 
■ galvoti apie pačios sistemos sulikvidavimų.

Ir vėlgi turime stengtis būti objektingi ir vengti įžiūrėti po
litinio priešininko elgsenoje vien tik žemus motyvus, šiuC. atveju.’ 
vien savanaudiškų valdžios troškimų, ar ypačiai norų materialiai iš 1 
valdžios turėjime pelnytis,-kaip’ paprastai esti vulgariška nuomonė. 
Kvalifikuotiems žmonėms visuose kraštuose buvimas valdžioje yra as
meniškiems finansams neapsimokantis daljeas. Ir tuo metu Lietuvoje, 
nei Smetona, nei Voldemaras, verždamiesi perversmu valdžion, nesie
kė sau materialinių turtų. Svarbiausias akstinas, be abejo, buvo po
litinė ambicija, siekimas valdžius dėl valdžios. "Machtbegehren", . 
kaip^Vokiečiai pasakytų. Bet ir šių sųvokų reikia plačiai suprasti. 
Mūsiškis "tautos vadas" nebuvo panašus į tuos Pietų Amerikos kunkvis- 
taderų ainius, besikeičiančius diktatorius. Jis greičiau primena 
literatūrinį seno dvarininko tipų, kurs yra įsidingojęs, kad tik jis 
vienas viskų geriau suprantųs, tik vienas galįs valdyti ūkį, c jei 
perleistų jo valdymų,suaugusiems vaikams, tuojau viskas nueitų nie
kais. Taip maždaug ir Smetona, stovėjęs valstybinio darbo priešakyje 
mu pat nepriklausomybės kūrimu pradžios, tafėsi lyg ir turįs pirmų
jų ipotekų tai valstybei, teisę ir net pareigų valdyti jų kol gyvas, 
ir valdžios niekam neužleisti.

Pripažihti reikia, kad Antanas Smetona buvo vienas gabiausių 
lietuvių politikų. Ir visa istorinė mūsų nepriklausomybės periode: 
nelaimė, kad. tas vyras dar jaunose dienose paseno. Vos tik baigęs 
studijas, jis atsimetė nuo demokratinių idėjų ir ■persiėmė politiškai 
konserVytyvine bei sociališkai reakcine ideologija", nuo tol jis pasi
darė svetimas Savosios tautos pintiesiems sluogsniams, kuriems pe
litinė laisvė neturėjo prasmės be ekonominio išsilaisvinimo iš dva
rininkų viešpatavimo - tos baudžiavos liekanos. Lietuviai, valstie
čiai, nors ir neperprasdami dar gerai partijų programų, jauste jautė, 
kad jų reikalais Smetona "blogai šneka". Todėl Smetona ir. apie jį. 
suburtieji tautininkai per visus demokratinius rinkimus likdavo už 
borte. Ir jei jie valdžių žūt būt trešku paimti.į save rankas, tai 
jau tik kitu keliu, negu demokratiniai rinkimai.

/Pabaiga kitam Nr./
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TREMTINIU RYŠIAI SU LIETUVA r
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Ar__dera £usira^inė^i_su likusiais Tėyynė^e^a^imaisiai.s?^.
♦ T

Tųr būt kiekvienas lietuvis tremtinys bent iš dalies serga save 
krašte pasiilgime liga - nostalgija. Tikra arba'net įvairiais su- . 
metimais pramanyta žinutė iš gimtoje krašto sukelia tremtiniuose 
.malonių prisiminimų ir dažnai labai vertinama._Atsiradc_net nesą- 
žinigų žmonių, kurie' šį tremtinių ps"16RoTdgŽnį polinkį sūmaHS' pik- “ 
tai išnaudoti ir platino neva radio keliu išgirstas *žinias” apie * 
stačiai fantastinį partizanų veikimą Lietuvoje. Maža kas-šioms 
pramanytoms žinioms tikėjo, bet daug kas jas atydžiai skaitė ir 
net skleidė. Noriai pasakojami visokie nuotykiai neva iš Lietu
ves gyvenime ir jie žaibo greitumu plinta lietuvių tremtinių masėje.

Prieš kurį laiką pasirodžiusi stovyklose bolševikinė Lietuvos 
spauda perskaitoma ir tūlas tremtinys stengiasi išskaityti tarp, ei
lučių tikrąjį pasilikusiųjų Tėvynėje artimų žmonių likimą bei gy
venimą. Tremtinių spauda nesigaili’ ištraukų iš sovietinių ir Ame
rikos lietuvių komunistų laikraščių,norėdama bent kiek painformuo
ti tautiečius apie gyvenimą Lietuvoje. Kitataučių spaudoje taip 
pat atydžiai sekamos žinios iš rytų. Neriai klausinėjami iš Lietu
vos arba net iš Rusijos ir kitų rytų kraštų atvykusieji asmenys - 
atleistieji vokiečių karo belaisviai, atvykusieji žydai ir visi 
kiti žmonės, turėję laimės patekti į šią geležinės uždangos pusę - 
Vakarų demokratinį pasaulį. Tekiais atvejais dažnai nebojama ’ ' 
reikalingo santūrumo ir net savisaugos sumetinų. Dėl te jau yrą 
buvę karčių nusivylimų. Gyvenimas rusų okupuotose Vokietijos ir f* 
Austrijos zonose taip pat yra dėmesio objektas. '

• Kur mūsų gimtinė, kur gyventa geriausios gyvenime.dienos, kur ’ 
augo ir klestėjo tautinė bei-medžiaginė lietuvių kultūrą, kur Jiko- 
si tėvai, broliai, sesės, dažnai net vaikai sunkiose gyvenime ap
linkybėse. į ten nuolat krypsta visų mūsų žvll^sniat-ir-d^ien^ju^-^ 
rime gauti žinių - žinelių.

Todėl visai suprantama, kad tūlas meta į šalį atsargumą ir ryž
tasi visai konkrečiai pats su gimtine susirišti - rašo laiškus 
savo artimiesiems Lietuvon, nekantriai laukia jų atsakyme ir gavęs 
dalinasi žiniomis su .trmtiniuis. Pastaruoju metu ir be rašyme 
Lietuvon gaunami laiškai iš okupuotosios Tėvynės.

K y l.a rimtas klaus i m a s; ar .liet u - 
v i a i —g a 1- i - b-e — p- a v--©-j -a-u-s sa u -i -r--.-1^1. k-u_*.__- 
siems Tėvynėje a r-1 imi įsiems palai
kyti raštu ryšį su Lietuva?

II. ' • • : .
Komunistinis Sovietų Sąjungos pasaulis save doktrinoje nuclūt" 

kalba apie "kapitalistinį apsupimą", užsienio- "kląsinį priešą", 
"nuolat gręsianti tarybų žemei pavojų" ir 1.1. Reiškia - kas..tik 
už geležinės uždangos, tas jau principiniai priešingas komunisti
nei doktrinai ir vien jau teoretiniu pagrindu laikomas klastingu 
Sovietų Sąjungos priešu.

Prisiminkime, kaip Sovietų Sąjungos sienos budriai saugomos. 
Kariuomenė, pasieninės zonos, išarti ir išakėti,
žemės plotai, stebėjimo bokštai, slapukai, sunes, prožektoriai ir 
t.t. Diehą naktį budima, kad be kontrolės niekas Sovietų pusėn 
nepakliūtų, ar- iš Sovietų užsienin neišvyktų.
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I 'Triukšminga sienų apsaugos prpaganda nuolat vykdoma spaudoje, 
fUrnose, teatrų vaidinimuose, padio transliacijose ir 1.1. Sun
kiai po ilgiausių tikrinimų pakliuvusieji Sovietų Sąjungcn užsie
niečiai budriai sekami ir saugomi. Inturisto ekskursantai taikos 
metu buvo taip "glebojamį", kad negalėje savystoviai keliauti ir 
net Maskvoje laisvai be palydovų pasivaikščioti. Net užsienio 
laikraščių korespondentai ir fote reporteriai,'dalyvavę šių metų 
pradžioje Maskvos taikos konferencijoje, negalėje laisvai pc 
Maskvą judėti, o kiekvienas jų mėginimas bet ką nufotografuoti 
buvo slaptų agentų ir policijos sulaikomas. Tai jie patys pareiš
kę, iš Sovietų Sąjungos pc konferencijos išvažiavę ir atsidūrę 
geležinės uždangos šioje pusėje, kur vėl atgavi judėjimo ir infor
macijų laisvę.

Sovietuose veikia griežta leidimų sistema į beveik visas so
vietines įstaigas. Bet kuris užsieniečių bendravimas ar susiži
nojimas su Sovietų Sąjungos piliečiais griežčiausiai draudžiamas. 
Sovietų piliečiai ir žmonės, gyveną jų užimtuose ir kontroliuoja
muose kraštuose j darbe ir kit-.mis anketomis klausinėjami apie gi
mines ir net pažįstamus užsieniuose. Turėjimas giminių ar pažįs
tamų užsieniuose ir net artumu giminių Amerikoje, kurie ten yra 
išvykę prieš dešimtis metų, yra neištikimybės sovietų sistemai 
įrodymas. 1941 m. birželio mėn. 15 - 17 trėmimo dienomis daug 

' lietuvių išvežta Sibiran vien dėl turėjimoužsienyje giminių ir 
net dėl to, kad vieno iš šeimos narių tėvai buvo užsienio kilmės. 
Tai rodo-, jog net įtartas, kad gali atsirasti užsienyje giminės, 
apie kuriuos pats nieko gali nežinoti, jau yra per seki t-jamas. 
Laiško gavimas iš užsienio laikomas nusikaltimu arba neištikimy
bės įrodymu sovietų sistemai. Šie užsienio laiškai tuoj adresatui 
neįteikiami„ bet is paštu eina tiesiai į komunistų partijos, NKVD 

. arba MGB įstaigas "apdirbimui". It..tas "apdirbimas" yra labai su
dėtingas j kaip kokiu nors būdu .nudaryti laiško gavėjui kal
tinimą. Prasideda viešas arba slapias laiško detalių ir suminėtų 
laiške asmenų aiškinimas. Gavusieji laiškus laikomi neištikimais, 
įtariami šnipinėjimu, talpinami kalėjiman arba dažniausiai ištre
miami. Laiške, autorius taip pat įtraukiamas atitinkamon kartete- 
ken ir, jei atsiranda galimumų ir progų, jį užsienyje pradeda sek
ti slapti sovietų agentai.

Todėl tenka įsisamoninti, kad normalūs ryšiai su Lietuva da- — 
bar visiškai neįmanomi ir-kas tik rašo laiškus savo artimiesiems 

• į bolševikų kontroliuojamas sritis, turi visuomet atsiminti pavo
jų, į kurj stumia artimus žmones, kenkia jiems ir pats sau.

Susirašinėjimas su Lietuva realiai yfa menkai-naudingas, daž
nai tenkina vien smalsumą^, bet nelaimių ir vargų gali labai ir 
labai daug_sukelti. Per sovietų cenzūrą ateinantieji laiškai yra 
labai santūrus, u jei juose tarp eilučių ir įskaitomi svarbesni 
pranešimai apie giminių likimą, tai nereikia manyti, jog sovie-, 
tinė cenzūra yra .tokia naivi, kad ir ji nemoka tarp eilučių 
skaityti ir tyčia taip parašytus laiškus praleidžia, kad sukom
promituotų rašiusįjį ir reikalui esant.jam kaltinimus patiektų. 
Be to, kartais nėra tikrume, kad patys laiškai nebūtų sovietinių 
atitinkamų įstaigų inspiruoti parašyti, nes vienam antram atsi
tikimui panašių duomenų yra.

Taigi, besirengdami kuriuo nors keliu rašyti laiškus Lietuvon, 
visuomet nuodugniai svarstykime visas šio veiksme galimybes 'įr 
pasekmes.

x
X

X

26



A._A_» _„K_R_E_G_Ž_D_Ėj
71894.12 - 1947.4.23/

Petras Kregždė gimė 1894 m. sausiu mėn, 2 do Biržų apskiv 
ir valsčiuje, Lyglaukiu, kaime, ūkininke šeimoje. Išėjęs vidų- • 
rinį muksią, velionis s-.~y.-5ulizavusi agronomijoje ir baigė /' 
Dotnuvos Žemės Ūkio Mokyklą. Pirmojo Pasaulinio Kuro metu 
Petrus Kregždėj, dar visai jaunas vyras, kuro viesulo buvo nu
blokštas į tolimąjį Sibirą. Ten įsijungiu į lietuvių pabėgėlių 
organizavimu ir šelpime darbą, u karui baigiantis ragina pabė
gėlius grįžti, padeda jiems, ir pats, s,kubini grįžta Tėvynėn.

Petrui Kregždei artimiausia ir labiausiai mėgiama sritis - 
Lietuvos ekonomika. Jis vięnns iš "Lietūkio” organizatorių.Jis - 
".Pienucentru" , "Maiste", Žemės Ūkio Rūmų ir kitų didžiųjų Lie
tuvos ūkinių .r^Mloūc'iji^kūrė-jas-tačiau.JPe.tras Kregždė ne v±e»- 
tik tų didžiųjų ūkinių organizacijų pradininkas’ ir jų rėmėjas. 
Jis ilgametis jų darbuotojus, kuris jas stiprino konkrečiu darbu. 
Jis vienas pirmųjų "Lietūkiu" direktorių, ilgametis Žemės Ban
ko direktorius-, nuolatinis Žemės Ūkio Kūmų vice-direktorius.Kaip 
motume, jis dirbo organizacijose, kurių paskirtis plačiausio Lie
tuvos gyventojų slucgsniu - ūininkų reikalų tvarkymas.
. 'Ners Petras Kregždė niekuomet nebuvo grynuo ju, politiku, ta
čiau politiniam s tautus ir karštu reikalams jis buvo visuomet 
jautrus. Būdamas nuoširdus ir gilus demokratas, kaip daugelis ' 
biržiečių, aktyviai dalyvavo Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Są
jungoj. Jos sąrašu būvu išrinktas į III-jį demokratinės Lietu
vos Seimą.

Petras Kregždė būvu Valstiečių Liaudininkų Sąjungos nariu " , 
demokratiniais laikais, neapleido jos eilių ir tada, kai Sąjun
gai atėjo sutemų dienus. Būdamas švelnaus būdo ir labai taktiš
kas vyras, reikalui esant, nevengdavupasakyti tiesos žodį,kad ir ' 
dikt-iturininkų atstovui Žemės Banku valdyboj ar kitų ūkinių orga
nizacijų valdybose ir tarybose, kur jam teko dalyvauti ir ūkinin
kų ir Lietuvos ukiu interesus ginti.

Pirmosios bolševikų okupacijos rnetaš P.Kregždė palaikė ryšius 
su kitais savu vienminčiais, vykdė tu meto rezistencinius užda
vinius, sielojosi mūsų tautus baisiu likimu. Šių eilučių autorius 
prisimena, tarp -daugelio kitų, vieną pasikalbėjimą su velioniu 
1941 m. ankstyvą pavasarį, Putvinskio gatvėje,Kaune. Jis tada ypa 
tingai sielojosi ptadėtu lietuvių ūkininkų iškraustymu iš visų Lietuvos pasienių, iš bolševikų, taip vadinamosios, mirties zim.: 
pradžioj iš 800 metrų, c vėliau - 8 kilometrų ir. pagaliau, net 
numatyto 25 klm.plctu. Skaičiavo jis tada, kiek tautJiečių toks' 
kraustymas palies ir ar nėra kukių ners priemonių nors ir laiki
nai tiems okupantų nelemtiems pasikėsinimams sutrukdyti.

Nemetė-velicnis^politikcs ir vokiškųjų nacių okupacijos JLąi- 
kais. Jis dalyvavo liaudininkų“ rezistenciniuose pogrindžiu.dar- ' 
buusej jc plunksnai priklauso ne vienas memorandumas ir šiaip 
raštąs, ginąs lietuviu ūkininko reikalus.

Petras Kregždė buvo tolerantingasis protestantas. Ir čia jis 
buv-1 didžiai vertinamas, ir čia jis savo svarų įnašą yra davęs. x 
Velionis būvu paskutinis laisvojo Protestantų Evangelikų Sinodo 
pirmininkas Lietuvoje. '

Kaip matome sritys, kuriose Petras Kregždė daug ir ucliai dir- 
. b-.

Kaip_žmcgus, velionis buvo tikrai reto, švelnume ir geros šir
dies. Būdamas nuoširdžiu demokratu, buvo ir dideliu tolerantu ki
toms demokratinėms politinėms pu saulė ž irtoms ir jas atstovaujan
tiems asmenims. Jo santykiai su vadovaujamų įstaigų tarnauto-jais
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buv tikrai demokratiški ir draugiški. Netgi patys jauniausieji 
tarnautojai viena ar kita proga yra buvoję jo šeimos ratelyje. 
Jis buvo nepaprastai atsidavęs savo šeimai.

Paskutinių kar>. audrų Petras Kregždė buvę nublokštas į.Šve
diją, kur palaik’-1 nuoširdžius ryšius su krašte rezistentais. 
Šių metų kovu 2fi d. išplaukė į JAV. Ten .būtų buvęs naudingas 
Susivienijimui Lietuvių Amerikoje, jau buvo bepradėjęs ten dirbt 
Bet išgyvenęs v.s nepilnas tris savaites, balandžio 23 d. 2 vai, 
ryto, širdžiai nustojus plakti, išnyko is gyvųjų tarpe'. Je bro
lis Jokūbus rašo:"Petrus Kregždė, perplaukęs gyvenine audras 
ir Atlanto vandenyną, pasiekęs tą kraštą, kurin tiek daug vilčių 
buvo sudėjęs, atsiskyrė iš šio pasaulio, palikdamas mums gilų 
skausmą,ir liūdesį. 0 buvo tvirtai įsitikinęs, kad ateis laikas, 
kada v-)i gulės grįžti ir dirbti savo motinos Tėvynes naudai ir 
panaudoti savo naujai įsigytas žinias jos •gerovei’’.

B. Bačiulis

-'t

Ai Ao Julius Š V A M B A R Y S

Gauta iš Sibiro liūdna žinia, kad ten kankinio mirtimi žuvč 
.gilios atminties žymus savivaldybininkas, kooperatininkas ir.lie 

' tuvių dethokratinės vi su ome nė suveik ė. j as Julius Švambarys.
Velionis Julius Švambarys iš Lietuvos rusii enkavedistų užkal

tame vagone prievarta ištremtas liūdnomis .1941 eL birželio 13 - 
17 dienomis. Paskutiniai jo gyvenįmc mėtai buvo nežmoniškų kan- 

' čių ir vargo metai. ‘ .
’Velionis buvo šviesaus proto ir,didelių gabumų žmogus. Iš 

profesijos siuvėjus, savo amatą buvo metęs*, gerokai prasilavino 
ir dirbo nepriklausomos Lietuvos savivaldybėse. Ilgus metus buvo 
Šiaulių Apskrities Valdybes nariu..Taip pat, aktyviai veikė ir 
vietos kooperatyvuose. Visuomenėje turėjo pasitikėjimą ir nuo
lat buvo perrenkamas atsakingoms pareigoms. Julius Švambarys 
daug veikė Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjungoje ir kurį 
laiką buvo Sąjungos Centre Komitetu- narys. •Buvo išrinktas liau
dininkų sąrašuose į demokratinį Lietuves i’eimą. Ten daug pozity
viai dirbo Valstiečių Liaudininkų frakcijoje Seime. Po 1926 m. 
gruodžio m'n. perversmu teko jam sėdėti Varnių stovykloje.

Velionis rašinėjo į "Lietuvos Žinias", ir "Lietuvos Ūkininką" 
iš savivaldybių gyvenimo: ir kooperacijos laikraštyje "Talka".

A.A. Juliaus Svambario likimas yra daugelio tūkstančių lietu
vių tremtinių baisus likimas šiaurės Sibiro'priverstinoje ka
torgoje. Susikaupdami ties jo mirtimi, prisimename ir visus 
tuos, kurie ten tebekunkinami už ' ' " ' 
troške savo kraštui laisvės.

3 -.0 -

tai, kad mylėjo savo tautą ir

0 -
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1. UURRA suVv. dienas baigia. Ateina nauja IRO tremt'inių glebes

, organizacija. liauja s. įstaigos tikslas: a/trpintinius repatrijuoti, 
b/nerepatrijuctinus įkurdinti ir c/iki repatriuVimo arba įkurdi-^ 
nim, glib«ti„ IRO statutas nėra tremtiniams palankus ir aiškusaSta
tutė vykdymas ir naujės crgunizucljos darbas daugiausia priklausė 

. nue IRO vadovybės ir vietos administracijos* Todėl labui svarbu,kad, 
juodidesnis skaičius pačių lietuvių tremtinių įsijungtų į šios 
įstaigos darbų* Taip pat -svarbu, kad. juo mažiau, šiame darbe p&silik-' 
tų neigiamai tremtinių atžvilgiu pasižymėjusių buvusių UJJRRA parei
gūnų.

Tremtinių bendru.menių komitetai ir pavieniui asmenys turi rū
pintis, kad tremtiniai juo gausiau lankytų parengiamuosius IRO’ 
pareigūnų kursus, būtinai imtų pasitaikančias tremtinių glebes pa
reigus, jokiu| atveju sugebantieji darbų dirbti šių pareigų neatsi
sakytų, Be tv’ svarbu tinkamu budū kelti aikštėn buvusių UNRRA pa
reigūnų pusĮtaikiusius nusižengimus tremtiniams.

2: Iki IRO darbe pradžios kai kurie UNRRA pareigūnui ar kiti at
sakingi asmenys mėgino tremtinius pakartotinai skręeniuguo.ti, kil
noji iš .seniui gyvenamų žmoniškų stovyklų į labui apleistus ir pil
nas parazitų naujas stovyklas /Ntlrtingeno apskr./, bei daryti kito-

* kių tremtiniams nemalonumų. Energingai pasipriešinus UNRRA išgalvo
ti skieeningai atšaukti. Tremtiniai turi organizuotai ir vieningai 
kov.f? ir prieš beprasmį kilnojimų ir prieš kitas jiems daroma 
negeroves. Tremtiniai n^ra joks objektas, bet labai daug dėl karo 
kentėjusių iy viską praradusių pilnateisių žmonių bėndrucmen*.

5.. Tremtinių buvimus Vak.Eurvpcje yru didelis politinis veiks
nys kovoje dėl jų kraštų išlaisvinime' iš rytų totaliame vergijos.' 
Pet pasilikimus dabartinėse labai vargingose ir taip visiems įgri
susiu. se DP stovyklose labai kenkia tremtinių moralei ir sveikatai* 
Būtina rūpintis, į kur nors išsikelti ir Žmu<iiškiuų laikinai apsi
gyventi. Pabrėžiam: laikinai apsigyventi, nes pastoviai įsikurti.

. .nė vienas lietuvis tremtinys nesirengia ir neguli rengtis. Kiekvie
ni lietuvio tremtinio pagrindinis tikslas yra,grįžti į-savo laisvą •• 
ir - demokratinę Tėvynę^ > . . •

lietuvių tremtinių laikinas įsĮkurdinimus gali būti tik aukštos 
kultūros bei civilizacijos šalyse - Kanadoje,- Šiaurės Amerikoje, 
D,Britanijoje, kur., be.te, iš seno gyvena daug lietuvių. Tremtinių 
kėlimas į (Angliju, tenka teigiamai'vertinti.

Nė vienus lietuvis tremtinys neturi galvoti apie įsikūrimą «trc- 
pikų kraštuose arba neįžengiamuose miškuose ir neapgyventuose plo
tuose, įsikurdinimas organizuotinas. tįik didesnėmis grupėmis. Jokiu 
būdu tremtiniai neguli be rizikos savo likimu pavieniai tartis su 
įvairių kraštų darbo jėgos verbuotojais - visokiomis tremtinių, 
stovyklas lankančiomis komisijomis* Taip pat negalinta pasirašinėti .

■ svetima kalba parašytų ir visai tremtiniams nesuprantamų darbo bei 
’ įsikūrimo sutarčių. Tokių atsitikimų jau yra buvę ir vienam kitam, ‘ v 

lietuviui ’tremtiniui yra tėkę dėl tų jau nukentėti/ f
Kiekvienu atvėju be tremtinių bendruomenės centrų, kurie visus • 

įsikurd’inim,, galimumus tiria ir seka, žinios ir kcnsultacijis šit- 
je srityje veikti Savo asmeniška iniciatyva ir atsakcįaybe nepatar
tinu. . - . | -

■ • % ■ . *
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Lietuves iŠ lai s vinim j reikalus, be abeju, visi gerai supium^, 

jiems dirbame, aukojame savu darbų ir išteklius.Lietuvą suprantame 
jos etnvgrafin,'se rib<sa,taigi su Vilniaus kraštu ir Mažųjų Lietu- , 
va - Tills, Įsručiu,Labguva ir 1.1. Mažę j i Lietuva yra net nuo da
bartinės Tarybinės Lietuves atskirta ir musų tėvynės okupantai laike 
jų save grynai rusiška nucsavybe,rusindami jcs-vtLet tvardžius' ir'ko- 
1 Oūignpflnai. nig-ai a .Vai sų, kaip tautos,pareigo-įrūdyti visam pasauliui, 
kad tas krašta«k_ym lietuviškas „Ypač gerai tai gali atlikti te 
kraštu gyventojai mūsų broliai Mažosios Lietuvos lietuviui. Jie yra 

_ -sudarę savo Mažosios Lietuvos Tarybų, kuri veda pasaulyje plačių 
" propagandų už Mažosios Lietuves iš rusų okupacijas išlaisvinimų ir 

prijungimų prie būsimos Neperiklausmne<IjietuvcSv Tam reikalui Mažo
sios Lietuvos Taryba yra kreipusis-' į visų lietuvių tremtinių bendruc 
menę ir prašiusi paramos, tarp kitko ir piniginėmis aukomis. Mūsų 
žiniomis tos .aukos stovyklose plaukia arba labai arba kai kuries 
stovyklos ir visai atsisako reikalų paremti. Tatai rodo, kad’sto
vyklų komitetai ne visur rimtai tų rekalų vertina'ir žmonėms-jc —. 
neišaiškina. Tikimės, kad ši klaida bus atitaisyta ir rinkliava 
Mažosios Lietuves Tarybbi, kuri dirba visos lietuviu tautos ir jes 
žemių vienoje laisvoje demokratinėje Lietuvos valstybėje sujungimo 
darbų, bus Sėkmingai pravesta ir užbaigta.

j e Lie 
darbų, bus Sėkmingai’pravesta ir užbaigt

i

- L i e _t u cAdi__tei^ininkai_jįūu_dabar
\ turi ruoštis— *— ——— •— —— •— —-—r. —. -—* —~ »

' ii Laisvoje ir demokratinėje valstybėje civilinės padėties aktų re*
’ gistracija laikoma svarbiu dalyku ir atliekama savivaldybės įstaigų.

Nepriklausomoje Lietuv.je visi mėginimai pradėti šių aktų registra
cijų savivaldybėse nepasisekė. Garsusis Vidaus heikalų ministerial 
K.Žalkausko įsakymas, sudarinėti civilinės padėties aktus savivalę 
dyb’?se, liko neįvykdytas. Šie aktai visų laikų buvo sudnrinėjsuii 

__jį va irių religijų • ir net sektų parapijų vadovų. Kitų valstybių tar- 
pe~~Ljja-tu.va šiuo požiūriu buvę toli atsilikusi,

Pnle'š'~prrtr-1£^ visuomenėje /net katalikų Visuomenės da
lyje/ buvo suprasta... kai tai nenormalu. Paskutinis Lietuvos Teisin
gumo ministeris prof .A. T am c. šaltis buvo parengęs civilinės metrika
cijos įstatymo projektų, Deja, kilo karas, įstatymas nebuvo išleis
tas, c jo autorius bolševikų ištremtas žiauriam likimui Sibiran, 

Bolševike okupacijos metu civilin. metrikacijos reikalu buvo 
išleistas gana nevykęs potvarkis. Vokiečių okupacijos laikais šis 
potvarkis buvo pakeistas. Pagal jį žmonės, reikalo verčiami, sudari
nėjo civilinės padėties aktus, bet gimimo, mirimo ir santuokų apei
gų bažnyčiose n’; kiek dėl to nesumažėjo, tik jos įgavo grynai reli
ginę ir nuoširdesnę prasmę.

Tremtyje daug kam teko susidurti su vokiečių arba kitų tautų iš 
sene veikiančiomis civilinės metrikacijos įstaigomis. Net tikrai 
katalikiškoje Bavarijoje iš seno veikia šių aktų registracija vie
tos savivaldybėse ir niekas iš vietos gyventojų negali suprasti,-- ■ 
kaip galima apsieiti be civilinės metrikacijos, Pagaliau, ir dalis 
mūsų katalikiškos visuomenės viajšai yra^paMsnkįusi už civilinę 
metrikacijų. ’

Todėl jau dabar pats laikus studijuoti civilinės metrikacijos 
reikalus Vakarų Europos valstybėse ir iš anksto parengti■tiniamU 
civilinės metrikacijos įstatymo projektų. Tremtiniai teisininkai 
ir visuomenininkai turėtų imtis šio svarbaus.-darbou kuris-bus rei- kalxngns atsikurSimai Lietuvai.
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-Mūsų straipsnis "Vienos partijos anatomija" /"Varpas" Nr.5/15/ 
kuiiame'kritiškiau pagvildentas‘klausimass ar buvo ištikrųjų rei
kalo čia,tremtyje, steigtis dar vienai pelitinei partijai, pasi
vadinusiai lietuvių Tautiniu Sąjūdžiu, ir paminėtą visa eilė jo ____
pasisakymų, sukėlė piktą "Mūsų Pranešimų" Nr.5/17/ reakciją siek--"' 
sniniame straipsnyąe-^Varpo laikysenos anatomija"., Ir ko tin tejf 
neprirašyta ir kuo tik "Varpas" irHLiaudininkai nekaltinami. 
dėta viskas, kas tik ant "tulžimi pasruvusios "Mūsų Praneširų^ 
širdies" buvo... Ir viskas tai dėlto, kad mes, turėdami rimą pa
grindą, suabejejom Lietuvių Tautinio .Sąjūdžio /nauyu~vard*r pasi
vadinusių tautininkų/ demokratinių nusiteikimu. Nėra abejonių, 
kad tie patys "Mūsų Pranešimų"- ’ ' rašytojai lygiai 'tokiais
pat klaikiais žodžiais būtų mus išplūdę, jei vos tik prješ .kele
tą metų mes būtume suabejoję jų vadistiniu nusiteikimu,;." ’ ' 
tempera mutantur... Ir dabar gi "Mūsų Pranešimai" rašo; "Tuščios 
"Varpo" pastangos įrodyti, kad Lietuvių Tautinis Sąjūdis yra nu
tolęs nuo Vakarų demokratijos". Taigi, bent formaliai dabar ir 
tautininkai stengiasi glaustis prie to paties -šaltinio, į kurį 
jie taip ilgai ir taip piktai spiaudė. Tačiau tas jų dąng&tyma- 
sis demokratine skraiste tėra tik formalus.

Čia neturime noro ir-vietos ginčytis su.piktais "Mūsų Prane
šimų" išvedžiojimais. Šia proga tenorime, tik padaryti keletą 
bendresnių pastabų, kai kuriais atžvilgiais liečiančių ne vien 
tik "Mūsų Pranešimus" ir jų skaitytojus.

Pirmiausia, vieną kartą reiktų baigti su pas mus,lietuvius, 
daug kur juokingai suprantama- tautos vienybės idėja.Ji jau pasida- ( 
rė kažkoks tabu, tikras torme-zas, norint pasakyti aiškesnį kriti
kos žodį. Niekas nėra taip daug ir taip dažnai kalbėję apie tautos ’ 
vienybę, kaip mūsų tautininkai ir niekas kitas nėra taip savo 
veiksmais jos ardęs, kaip jie. Ar gi vienjję galima sukurti vien 
tik sakant vieni kitiems kmplimenjnx£T~Ladjned. lietuvių tauta irr 
jos tremtinių masė yra tiek sąmoninga, kad Ji'' 
kas tikrai vienybei ir bendram-darbui kenkia-ir kas ne.

Kiekviename "M.Pr." numeryje randama vietos pakartoti, -kad, -
girdi, keletas buvusių liaudininkų ėję aukštas pareigas 'bolševik- 
mečiu. Lyg nebūtų buvę kitų partijų buvusių narių, o lygiai ir taw- 
'tininkų, nuėjusių tarnauti bolševikams. Nejaugi "M.Pr." norėtų, 
kad mes juos išvardintume, jie ir teip visiems gerai žinomi; Ateis 
laikas. Liaudininkai nuo savo buv. narių ir nuėjusių į bolševikų 
tarnybą seniai atsiribojo ir jų veiksmus pasmerkė.

Tačiau'dėl jų "M.Pr." liaudininkams nori primesti komunizmą. 
Tad lygiai, dėl kelių liaudininkų perėjusių pas tautininkus, pagal 
analcgiją, liaudininkams galėtų būti primetamas ir tautininkiskū
mas. Komunistai taip ir. daro.

Bet jeigu liaudininkus ir iš kairės ir iš dešinės lygiai ^puela 
vadistinės grupės, tai tik patvirtina, kad toji partija tikrai yra 
demokratinė partija. , r '

Keikia pripažinti, kad politinės audros.iš liaudininkų tarpo 
pelus su dulkėmis išnešiojo - tai pas tautininkus, tai pas komu
nistus* Dėl jų liaudininkai nesisieloja, nes grynas grūdas - liau
dininkai nepaliestas. Liaudininkais buvę - liaudininkais paliks.

Mos tik sielojamės dėl- to, kad lietuvių tautoje atsiranda iš- 
famų,- kurie ir Nepriklausomybės laikais ir žiauriųjų okupacijų 
alkais tarnauja svetimiesiems, pamindami po kojomis ne tik savo 

tautos, bet jir elementariausius žmogaus reikalus. . - -

a x
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