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'®'.’PO MASKVOS KONI-£renCIJO:
Maskvps: konferencija buvo šuplanuot i 

Maskvos karinių laimėjimų, ženkle. 'Tų laimė
jimų šešėlis jausti ir politiniuose konferenci
jos sprendimuose. Konferencijos rezuliątai 
susiskirsto į tris grupes. Vienais klausimais 
buv > galutinai susitarta. Kitais klausimais pa
siekta principinių nutarimų, kuriuos sukon
kretinti pavedama sudarysimam ir Londone 
įsikursiačiam patariamajam Europos komite
tui. Šitos grupės 'klausiniai diplomatiniu ke
liu bus apsprendžiami (Londono komitetui 
pateikus atitinkamus pasiūlymus) tada, kai 
karo eiga juos suaktualins. Trečioj eilėj eina 
klausimai, kuriais buvo tik atvirai ir išsamiai 
išsišnekėta,

Abi šalys — anglosaksai ir sovietai — tik
rai- sumaniai stengėsi nestatyti formalinių 
kliūčių, kurios gadintų išorinį t ijų didžiųjų 
sąjungininkų susitarimo įspūdį. Stalinas per 
priėmimus pirmą sykį pasirodė neįprastojo
je „rubaškej“, bet puošnioj sovietų maršalo 
uniformoj, tu ordinais ir epoletais. - Tatai da
vė progos anglų komentatoriams prisiminti 
visą eilę, iš esmės tariamų, sovietų keitimosi 
reiškinių (kominterno panaikinimą, ortodoksų 
sinodo atnaujinimą...) ir pastebėti, kad toji 
evoliucija jungianti senosios carų Rusijos na
cionalines bei ortodoksines tradicijas su so
vietiniu socalizmu. Atseit, tatai anglosaksams 
leidžia sovietus traktuoti kaip priimtinus part
nerius. Būsimo pokarinio bendradarbiavimo 
pagrindai išreikšti labai gražiomis demokrati-

ATSAKYMAS STAL1NUJ
Paskutinėje savo kalboje Stalinas paketi

no „išvaduoti“ Lietuvą ta prasme, kad ji vėl pri
klausytų Sovietų Sąjungai. Į tai mes atsakome;

1. Lietuvių Tauta nuo pat savo istorijos 
pradžios vedė kovą už savo nepriklausomą 
Valstybę ir ją tebeveda ligi šiol su visais tais, 
kurie yra šios nepriklausomybės priešai;

_2. Bolševikus mes laikome pikčiausiais 
musų Tautos ir Valstybės priešais, protestuo
jame prieš jų užmačias mus iš naujo paverg
ti ir ryžtamės nuo jų gintis ligi mirties.

Šia proga organas, kuris duoda nurody
mus, kreipiasi į lietuvių visuomenę:

L neskleisti dėl bolševikų pavojaus ne
reikalingos panikos, kurią sukelti yra mūsų 
priešų tikslas.

2. budėti ir, tautos pasitikėjimą turinčiam, 
organui pašaukus, visiems ir neatidėliojant 
griebtis ginklo.
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nėmis sąvokomis, kurios primena Atlanto cliar- 
tą. Sovietai dar kartą iškilmingai pasisakė ger
biu „visų laisvę mylinčių tautų teises“.

Bet kaip tos teisės atrodo Rytų Europoje, 
konferencijos nutarimai nieko nesako. IŠ vienos 
pusės, anglosaksai stengėsi n'esusikirsii su lai
minčia Sov. S-ga, o iš kitos — vadovavosi in
teresu nesusikompromituoti, įsakmiai pripažįs
tant sovietų pretenzijas į Pabaltijį. Šventos ra
mybės sumetimais Pabaltijo klausimas į konfe
rencijos programą nebuvo įsakmiai įrašytas, 
bet paliktas išspręsti skyrium, diplomatiniu ke
liu, kai karo eiga jį suaktualins. Iki to laiko 
gal ir aplinkybės pasikeis. Kai kurių ramina
mų gestų padarė ir sovietai, nes yra žinių, 
kad Maskva atnaujinusi diplomatinius santy
kius su Lenkija.

.Maskvos nutarimuose anglosaksų ir sovie
tų bendradarbiavimas aiškiai sustiprintas. Ta
tai negeli neveikti mažųjų, ypačjai P. Europos, 
V- kietijos sąjungininkų, kurie mato sprendžia
mąjį momentą sparčiai artėjant. Iš kitos pu
sės, tame bendradarbiavime tos valstybės įžiūri 
šiokią tokią galimybę iš dabartinės klaikios 
balos išsikapstyti. Tokia Vengrija jau dabar 
sustiprino diplomatinę veiklą paiuoštisajygoms, 
kurios palengvintų įsijungimą į naująją Vidu
rio bei Piet. Rytų Europos tvarką nūn nesun
kiai permatomų laimėtojų globoje. Tos tvarkos 
kontūrai dar labai neaiškūs, todėl anglu, pub
licistai yra teisūs, kalbėdami apie „šiurpią tai
kos kovą“. Mažiesiem teks paderi daug pas
tangų ir aukoti kraujo, kad didžiųjų rankose 
laikomos s vartyk, nusvertų pageidaujam, pusėn.

Sąmoningai neminime jau dabar besikris
talizuojančių mažųjų tautų kombinacijų. Ne
seniai lenkai išleido brošiūrėlę „Lietuva vakar, 
šiandien ir rytoj“, kurioj gąsdinimais-peršama 
federacija su Lenkija ir remiamasi visuotiniu 
anglosaksų prielankumu lenkų reikalams. Len
kai, kaip kenčianti ir atkakliai kovojanti tau
ta, turi daug simpatijų ne tik anglosaksuose, 
bet ir visame žmoniškame pasauly. Bet bri
tams nesuprantami atiodė ir dabar atrodo ma
žųjų tautų kivirčai dėl, jų manymų, menkų da
lykų, kai didieji kainynai jas stegiasi pagrob
ti. Ateityje apie tokius ginčus anglai nieko ne
benorės girdėti.

Tačiau toje pačioje anglų poblicistikoje daž
nai esti brutaliai atvirų priekaištų ir kritikos 
atsilikusiai lenkų socialinei tvarkai, tautybių 
politikai ir tt. Neretai sakoma, kad tai prive
dę lenkus prie dabartinės jų nelaimes. Nebe

sukelia į 2 pusi.)
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VOKIEČIAI BANDO ATSIGRIEBTI
Po Italijos sugriuvimo vokiečiai Europos 

pietuose buvo a sidūrę mirtiuiame pavojuje. 
Iš Rytų atitraukė kelioliką divizijų, kad užkai
šiotų fronto spragas ir sulaikytų žemynam iš
sikėlusius anglosak-ųs Tuo pasinaudoję bol
ševikai pradėjo rudens ofenzyvą. Ukrainoje 
Stalinas persikėlė per Dnieprą, paėmė Kijevą 
ir atsidūrė mažiau kaip už 100 km nuo buv. 
Lenkijos sienos. Prie Nevelio bolševikai pri
artėjo net ligi 50 km nuo Latvijos sienos, 
Smolensko rajone telkė vis naujas divizijas 
žygiui Į Rygos įlanką. Tačiau anglosaksai Eu
ropos pietuose neparodė didesnio noro išnau
doti Labai sunkią vokiečių padėlį ir aiškiai 
delsė. Todėl Hitleris, iš viso turėdamas 400 
div., per porą mėnesių gerokai apvalė Balka
nus nuo partizanų, anglus su amerikiečiais 
sulaikė Italijos viduryje ir paskubomis pradė
jo gabenti kariuomenę atgal į Rytus. Po 
smarkių mūšių Smolensko ruože bolševikai 
buvo sulaikyti. Ukrainos fronte vokiečiai pra
dėjo plataus masto ligi šiol sėkmingus prieš- 
puolius, stengdamiesi ties Kijevu prasilaužu- 
sias sovietų armijas nublokšti Į Pripetės pel
kes Jr atsiimti patį miestą.

Žiemoti vokiečiai rengiasi sutrumpintose 
pozicijose. Šiaurės frontas nuo Velikije Lūki 
ligi pat Leningrado evakuojamas ir rengia
masi gintis netoli Latvijos ir Estijos sienų. 
Vokiečiai ištraukia kariuomenę iš Murmans
ko fronto Š. Suomijoj ir gabena ginklus iš 
Norvegijos šiaurės j jos pietus. Vokiečiai 
ruošiasi visokiems netikėtumams ir Baltijos 
jūros bei Skandinavijos erdvėje, nors bendro
ji karo veiksnių eiga krypsta į Europos pietų 
rytus — Balkanus, sąsiaurius, Viduržemio jūrą.

Bolševikų artėjimas iššaukia lietuvių, lat
vių ir estų norą ginklu priešintis. Tuo pasi
naudodami, vokiečiai bando Pabaltijo tautas 
sumobilizuoti į savanorių SS legijonus (lat
viai savo SS legijone turi apie 1 LOCO vyrų, 
estai- — apie 6.000), nieko už tai joms neduo
dami. Laivių nervai neišlaikė ir jų savivalda 
paskelbė 1915—1924 m. mobilizaciją. Nors 
strategiškai Estijos padėtis dar pavojingesnė, 
negu Latvijos, tačiau estai buvo kietesni: ša
lia iegijono jie išsikovojo estų brigadą ir pa
šaukė vieną klasę — 1925 m. gimusius. Sklin-

(Atkelta iš 1 psl.) 
minim laisvųjų neitraliųjų kraštų viešosios op:- 
nijos, kuri griežtai pasisako prieš buvusią len
kų politinę praktiką. Priešingai. Mažųjų Pabal
tijo šalių pažanga,dar ir dabar su pasigerėji
mu prisimenama. Švedų korespondentai iš Va
šingtono prieš pat Maskvos l onf. pranešinėjo, 
jog anglosaksų diplomatai Maskvos konferen
cijoje toli gražu nelinkę guldyti galvos už v r- 
saiinę Lenkiją, kai Pabaltijo valstybės Londo
ne ir Vašingtone esančios užsit -.ritavusios gi
lių simpatijų, nors, pastebima, žymia dalimi 
platoninio pobūdžio. (Slc-ckh. Tidn., 41 X 22). 

da gandai, kad latviai ir estai už tai dabar f 
gausią autonomijas, o tučtuojau po karo — / 
neprikl. tisomybes. Bet ligi šiol nėra jokių 
duomenų, kurie tuos gžu-Tm patvirtintų.

DVI AMERIKOS LIETUVIŲ XLU.DOS «
1940 m. spalio 15 prez. Rooseveltas priė

mė Amerikos lietuvių delegaciją, kuri jam 
įteikė raštą. Savo atsakyme delegacijai Roo
seveltas pireiškė: „Leiskit man tuo tarpu pa
stebėti, kad Jūs esate padarę dvi klaidas. Pir
moji klaida yra Jūsų rašte, kurį man įteikėte. 
Ten pasakyta, jog Lietuva netekusi nepriklau
somybės. Tai netikslus pasakymas. Lietuva 
nėra netekusi nepriklausomybės, tik Lietuvos 
nepriklausomybės funkcionavimas tėra laiki
nai sustabdytas. Ateis laikas, kada Lietuva iš 
naujo taps laisva. Ir tas laikas ateis ankščiau, 
negu gal Jūs manote. Antrąją klaidą padarė 
vienas’ iš Jūsiškių delegatų, kurie nurodė į 
Lietuvą, kaip į mažą valstybę. Pažvelkit į loty
nų Amerikos respublikas ir pamatysite, kad 
tarp jų yra mažesnių už Lietuvą, kurios ta
čiau gyvena laisvos ir laimingos. Apie Lietu
vos mažumą negali būti nė kalbos. Ir ma
žiausios tautos turi tą pačią teisę į laisvę, 
kaip ir didžiausios“.

Nėra jokių duomenų, kad Rooseveltas nuo 
savo prieš trejus metus paskelbto pareiškimo 
būtų nukrypęs, nors Maskvos konfern. Pabal
tijo klausimas ir buvo aplenktas, iš Maskvos 
grįžęs liuilis žurnalistams Vašingtone pareiš
kė, kad atvaduojant vokiečių pavergtus Eilio
jos kraštus, Pabaltijo ir Balkanų reikalai bus 
vaikomi taip, kaip dabar tvarkoma Italija. Tuo 

_ AV dar kartą aiškiai pasisakė, bad Pabaltijo 
dausirnas nėra išspręstas, nors Maskva ban
do Lietuvą, Latviją ir Estiją laikyti neginėiti- 
notnis Sovietų S-gos teritorijomis.

KARO ŪKIO SABOTAŽN1NKA1
Visoje Lietuvoje veikia kelios dešimtys 

ekspedicijų, kurios iš ūkininkų atiminėja gy
vulius dėl nepristatytų, kad ir‘mažiausių, pie
no ar mėsos kontingentų. Daug atimtų gyvu
lių perduodama vaisi. ūkiams ar repatrijan- 
tams. „Maisto“ skerdyklos nebepajėgia per
dirbti nenormaliai pristatyto gyvulių skaičiaus 
nes rudenį nkin-ai, prievoles atlikdami, pa
prastai gyvulių pristatinėja žymiai daugiau. 
Fabrikų treuhetideriai yra Vokietijoj buvę 
eiliniai mėsinink..i, net mėsinių sargai, kurie 
visai nenusimano apie tokių fabrikų, kaip 
„Maistas“, tvarkymą. Dėl jų trukdimų jokių 
pasiruošimų nepadaryta. Gyvuliai kasdien lie- 
sėja ir stimpa dešimtimis. Dėl vokiečio kal
tės Kaimo „Maiste“ supūdyta apie 1000 ver
šių. Iš jų pagamintos dešros norėta parduoti 
lietuviams, bet pasipriešinus veterinoriams, 
dešras perdavė belaisvių stovykloms.

Jei tokius nuostolius karo ūkiui darytų lie
tuviai, bet ne eidlfervauuugo pareigūnai, jie 
seniai būtų kaip sabotažninkai sušaudyti.
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4 TŽI< Už LIETUVOS K A3l UOMENĘ

‘ Lapkričio 23-21 d. Kaune posėdžiavo ta- 
. | rėjai, faryba :r kviestieji visuomenės bei ka- 
*s rininkijos atstovai Lietuvos kariuomenės r. i- 

kalu. Iniciatyva kilusi iš Kubiliūno, nes vokie
čiai, jo pranešimu, dabar šiuo klausimu lai
kąsi pasyviai: Esą jie sutiktu svarsty;; gink
luotos lietuvių pajėgos klausimą, tik tada! jei 
patys lietuviai paprašytų. Siam reikalui kaip 
tik ir buvo sukviesti minėti posėdžiai. Visuo
menės atstovų, -ta- ėjų ir tarybos bendrame 
posėdyje (2-1 d.) buvo priimta tokio turinio 
rezoliucija:

1. Lietuviai energingai stoja j kovą su bol
ševikais, gindami Lietuvos teritoriją.

2. Siam reikalui rauda būtina turėti gink
luotą pajėgą.

3. Ši ginkluota pajėga yra organizuojama 
Lietuvos Kariuomenės forma.

4. Lietuvos Kariuomenei vadovauja lietu
vis, torįs vokiečių ir lietuvių pasitikėjimą.

_ 5. Šita kariuomenė teikiama mobilizacijos 
badu.

Be šių principinių minčių, buvo priimti dar 
techniški nuostatai: 1. kad Lietuvos Kariuo- 
menė butų vieningas junginys, 2. kad ji bū
tų visų ginklo rūšių, 3. kad ji apjungtų visus 
dabartinius lietuvių batalionus, 4. kad p' būtų 
pradžioje bent vieno korpo didumo. (Vėliau, 
buvo pabrėžta, be,didesnių sunkumų būtų 
galima sutelkti 150 000 vyrų").

Rezoliucija buvo priimta 37 balsa's už; 3 
balsavo prieš: pik. Byrontas, mjr. Šimkus ir 
kpt. Ivanauskas (Kauno Didžiojo Teatro di
rektorius). Tarėjai sus laikė. Pats posėdis 
praėjo labai vieningoje nuotaikoje. Visi kal
bėjusieji p-brėžė: i. kariuomenės reikalingu
mą, 2. tautinės kariuomenės formą, 3. mobi
lizacijos reikalą ir k SS legijoaų nepopuliarumą

Jeigu vokiečiai nori turėti realią lietuvių 
karinę pajėgą kovoje prieš bolševikus, turė
tų šitą visuomenės nusistatymą priimti ir jį 
paremti. Jo įvykdymas būtų tikras.

LIETUVIAI IR SS LEGIJONAS
Kodėl lietuviai, kelias dešimtis tūkstančių 

jaunimo sutelkę prieš bolševikus sukilimui,de
šimtis tūkstančių vairiems batalionams, griež
tai atsisako stoti SS legijoną? Vokiečiai tat 
laiko intelektualų rurstymu, nusistatymu prieš 
vokiečius ir it

Jie klysta. Kad SS legijonas tarptautiniu at
žvilgiu nėra laikomas, kariuomene ir jam ne
taikomos tarptautinės karinės teisės, — tas lie
tuvių negąsdina. Negąsdina ir tai, kad frontui 
subirus SS legijonai bus nugin luoti. Svarbes
nė priežastis, kad SS legijonas gali būti nukel
tas Į pietų ar vakarų frontą eiti policinių pa
reigi}, palaikyti okupacinio rėžimo kitose oku
puotose valstybėse. Lietuviai žino laisvės ver
tę ir jos kitiems slopinti nenori. Jie pasiryžę 
tik kovoti prieš bolševizmo invaziją.

Bet .-varbiausia nusistatymo prieš SS legi
joną priežastis tegali būti’suprantama tam. kas 
pažįsta lietuvių tautos likimą ir jo įtakoje su
sidariusį tautos charakterį. Tai, gaivališkas 
prieš SS nusiteikimas, kuris gal. l-.ūU palygin
tas su lietuvių nusistatymu prieš graždanką, 
trukusia 4(1 metų. Graždanka još autoriams 
rusams buvo geras ir garbingas dalykas, bet 
lietuviam buvo nutautinimo ir riukaialikinimo 
simbolis. S3 legijonas geras ir garbingas vo
kiečiams, bet lietuviai jį sutinka su tokiu pat 
pergyveniniu, kaip seniau graždanka, nes SS 
— tai vokiečių partijos kariuomenė, jos elitas. 
O partija lietuvių akyse tai ne Vokietija. Su 
partija susijusios visos okupacinės skriaudos 
bu partijos auklėjimu ir jos politine praktika 
yra susijusi antibažnytinė ir antireliginė pro
paganda. Lietuvių jaunimas, kilęs ir išaugęs 
giliose religinėse tradicijose, gaivališkai purto
si SS legijono ideologine įtaka, priesaikom ir 
it., kaip jo seneliai purtėsi graždanka, nors 
ir nebuvo jokių intelektualų, kurie juos būtų 
sukurstę. Užtat lietuvių tauta, norėdama orga
nizuoti ginkluotą atspyrį bolševikam, ir prašo 
leisti jai organizuoti Lietuvos Kariuomenę lie
tuvių karininkų vadovybėje.

Sakoma, kad legijonas jau e ąs priimtas 
latvių, estų, ir vokiečiai lietuviams išimčių 
negalėsią daryti. Tačiau strategas, opera'.y vi
rius planus rengdamas, atsižiūri į vietovę. 
Politikas turi atsižvelgti Į tautos charakterį. 
Li tuvių tautos psichologija yra kitokia, nei 
latvių ar estų. Jiems, protestantams, legijonai 
galėjo ne; ukclti tokių pergyvenimų, kokių jie 
rukdia lietuviams katalikams. Antra, Latvijoje 
y ra tik SS legijonas, o Estijoje — ir legijo
nas ir estiška brigada. Taigi, mastas šioms 
dviems tautoms jau nevienodas. Nevienodą 
mastą vokiečiai p įtaikė ir savivaldas įvesda
mi: estams direktorius, latviams gencraldirek- 
torius, o lietuviams penerginius tarėjus. Dėl 
to nebus joks nusikaltimas sistemai, jei lietu
viams bus leista organizuoti Lietuvos Kariuo
menę. Trečia, šitokios kariuomenės reikalą 
kovai su bolševikais lietuviai įrodė daugiau, kaip 
kas kitas, nes iš msų Pabaltijo valstybių lietu
viai spontaniškiausiai irsavarankiškiausiai pir
mieji organizavo ginkluotą kovą sti bolševikais.

— XI. 9 areštuotas Žiežmarių klebonasprel. 
S ižiedėlis, savo dvasinei vyriausybei parašęs 
raportą, kaip Harmo ir Wulfo žandarai §. m. 
IX. 10 išniekino Žiežmarių bažnyčią. Žmonėm 
gaudyti ekspedicija atvyko pamaldų metu. Wul
fo pavad. įteksimas pareikalavo vietos kunigus 
išvaryti žmones iš bažnyčios.Šiems atsisakius, 
į bažnyčią su šalmais, autom, ginklais ir gra
natomis įsiveržė per 20 vok. žandarų. Klūpan
čias jaunesnes ir gražesnes moteris jie ėmė 
už parankių ir tempė Į 'tikrinimo komisiją. Prie 
altoriaus subėgusios jaunos merginos ranko
mis susikibusios vokiečių virtinės buvo krūti
nėmis Išstumtos. Komisijos paimtos tuojau bu
vo sodinamos į sunkvežimius ir išvežamos.
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1 REFORMUOTĄ
2, Profesinis susiorganizavimas.

Šalia visuomenės politinio susiorganižavi- 
mo partijom demokratinėj valstybėj visuome
nė organizuojasi profesiniu pagrindu. 
Prof, susiorganizavimo formos dvejopos: 1. 
vienos profesijos žmonės sudaro prof, sąjun
gas. 2. artimos savo darbu prof, sąjungos su
daro profesiniu* rūmus.

Profesinio susiorg. tikslas pirmiausia pro
fesinis: prof, s-gos ir rūmai rūpinasi, kad kiek
vienas profesijos žmogus būtų tinkamai aprū
pintas socialiniu ir kultūriniu atžvilgiu; rūpi
nasi, kad atitinkamos profesijos darbas būtų 
kuo produktyviausias. Vienas su kitu susiję: 
tik ten, kor dirbantysis yra pakankamai aprū
pintas ir kur jo kvalifikacijos aukštos, gali bū
ti ir didžiausia darbo produkcija. Tinkamas 
uždarbis, sveikatos apsauga, socialinė globa, 
kultūrinės pramogos, sportas, švietimas dirban- 
tiesiem, ir iš kitos pusės, darbo įrankių pa
gerinimas, gaminiams rinka, profesionalų pa
tobulinimas, priežiūra, kad profesija nebūtų 
piktnaudojimas — visa taiyra profesinių rūmų 
ir s-gų darbo sritis. Tokiu" būdu profesinį gy
venimą tvarko patys profesionalai.

Profes. susiorganizavimas turi ir auklėja
mosios reikšmės. Į politines partijas ne visi 
nori dėtis, o profesija, visus įtraukdama į ben
druomenę, žmones padaro bendrv.omeniškes- 
r.ius, socialesnius, leidžia pasireikšti jų inicia
tyvai. Profesijoje lengviau atrinkti ir iškelti ge
riausius, gabiausius žmones, nes savo profe
sijoje bendradarbiams jie geriausiai pažįstami, 
į gyvenimo priekį išlįsti avantiūristam sunkiau. 
Profesijose vietoj veikėjo politiko ugdomas 
profesionalas, kuris mažoj valstybėj, taupan- 
čioj jėgas, yra svarbesnis už pirmąjį

Profes. susiorganizavimas turi ir politinės 
reikšmės. įstatymų projektai, kurie liečia atski
ras prof-jas, prieš švaistant seime, pereina per 
atitinkamus ritmus. Rūmai ir savo iniciatyva 
kelia įstatymų projektus seimui. Politiniu atž
vilgiu iš to dvejopa nauda: daugiau iniciatyvos 
išeina iš specialistų; labiau spsisaugoja sei
mas nuo klaidų, galimų nespecialistam, ir nuo 
pasikarščiavimo parlamentinėj kovoj.

Lietuvoj veikusių trejų rėmų rezulta ibuvo 
blankus ir dirbantiesiem aprūpinti ir pasiai 
gamybai pakelti, nes trūko jiems vienos ar 
kitos iš šių pagrindinių sąlygų:

L Profesija, turi būti ištisai suorganizuo
ta. Visi gyventojai turi priklausyti atitinkamom 
prof, sąjungom, kurios apskrityse turi savo ra
jonus, valsčiuo: e skyrius. Pasitenkinti tik rū
mų ar prof, s-gos sudarymo yra klaida.

2. Prof, s-gų ir rūmų vadovybės turi bū
ti renkamos. Tik į irimų tarybas šalia ištįtik
tųjų narių vyriausybė gali dalį (pav., trečdalį) 
ir paskirti. Totalistinės valstybės, iš viršaus 
primesdamos vadovybes, darė čia klaidą.

DEMOKRATĖ f
3. Prof, susiorganizavimo 'vienetas turi 

apimti visus toje profesijoje diibančius. Pvz, 
žemės ūkio rūmuose turi būti atstovaujami 
i? ūkininkai, ir lauko darbininkai, ir agrono-- 
msi lygiomis; pram, prekybos tuntuose atsto
vaujami darbdaviai ir darbininkai. Senasis prin
cipas organizuoti į darbo rūmus darbininkus,
į kitus rūmus darbdavius yra klaida dėl dvie
jų priežasčių. Viena, jis neatitinka dirbamo 
darbo pobūdžio, nes darbe dalyvauja ir darb
davys, ir darbininkas, ir nuo vieno gerovės 
priklauso kito gerovė ir darbo sėkmingumas. 
Antra, jis suorganizuoja du frontus, kurie, 
gindami tik savo interesus, sukelia kovą, ant
riesiems ir pačiai gamybai. Marksistinis tsr, u- 
savio kovos principas turi būti pakeistas tar
pusavio solidarumo principu, kuris realizuo
jamas dalyvaujant bendrame organe įp darb
daviams ir darbininkai! s.

Pagal d.-.rbo pagrindines <ritis, kuriose reiš
kiasi profesijos, Lietuvoje realų pagrindą turi 
treji rūmai; kultūros, prekybos bei pramonės 
ir žemės ūkio. Pirmieji apima profesijas, su
sijusia; su dvasine kūryba ar jos administra
vimu: mokytojų, meninkų, žurnalistų, rašyto
jų, gydytojų, teisininkų, dvasihiskų, adminis
tracijos tarnautojų ir tt. Antrieji — prekybos, 
pramonės, amatų, verslų profesijas. Tretieji 
— ūkininkus, žemės darbininkus, agronomus.

4. Rūmai turi turėti įstatymo iniciatyvos 
teisę: profesinio darbo organizavimu rūpintis 
ne tik esamų įstatymų riboje, bet ir pasiūlyti 
seimui įstatymus socialiniais, ekonominiais, 
kultūriniais reikalais, pasisakyti dėl tokių įsta
tymų projektų, jeigu jie kiltų iš paties seimo 
iniciatyvos.

Šitokios rūšies profesinis susiorgrmizavi- 
mas, atsiribodamas nuo totatistinio korpora- 
lizmo ir nuo marksizmo klaidų, gali būti 
labai naudingas ir atskiram piliečiui ir eko
nominei, sociriinei, kultūrinei kūrybos pa
žangai.

VEŽAMI irt ŠAUDOMI ŽYDAI
— X. 25-27 iš Kauno geto vokiečiai išvežė 

apie 400J žydų, parinktų pačios geto savival
dos. Vyrai išvežti į Rytus apkasų kasti, mote
rys, seniai ir vaikai—Į Lenkiją. Spėtina, kad 
jų laukia krematoriumas. Kauno gete dar yra 
likę apie 10 000 žydų.

Varšuvoje vokiečiaiai skubiai baigia sta
tyti kelis krematoriumus, kurie galės „perdirb
ti“ po 1500 lavonų per dieną.

—Kauno miesto žydai ligi š m. lapkričio 
1 d. priklausė Kauno Miesto Komisariatui. 

,Nuo lapkričio pirmos jie perėjo Kauno kon
centracijos lagerio komendantūros žinion.

— Lapkričio mėn. pradžioje iš Šiaulių ge- 
hto j įvairias apylinkes išvežė 8 sunkveži
mius r.edatbingų žydų ir juos sušaudė.
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