
ALELIUJA! ALELIUJA! ALELIUJA!
PO PRIESPAUDOS IR NELAISVĖS DIENŲ LIETUVIŲ TAUTAI VĖL ATEIS 

NEPRIKLAUSOMO GYVENIMO METAS, KAIP PO GAVĖNIOS IŠAUŠTA PRI
SIKĖLIMO RYTAS!

KODĖL NESUSIŠNEKAMA ?
Lietuvių pasiryžimas kovo’i prieš bolševi

kų invaziją ir tani reikalui organizuoti Lietu
vos ginkluotąsias pajėgas iŠ civilfervaltungo 
sutinka pasipriešinimą ir šiandien. Gen. Ple
chavičius buvo susitaręs su vokiečiais, kad po 
rinktinės bus .organizuojama divizija. Bet nu- 
vykusiems j Rygą PlechavičiuiJ Kubiliūnui ir 
Urbonui vokiečiai pastatė sąlygą duoti 
40-00 tūkstančių vyrų geležinkeliam, sandė
liam, aerodromam saugoti ir kitiem užfron
tės darbam, tada leisią ir diviziją. Keisčiausia, 
kad šita pagelbinė kariuomenė (Hilfswillige) 
turi būti siunčiama j Estiją ir Latviją. Dar 
suprantama, kad reikalaujama užfrontės dali-- 
nių, bet kam anuos tūkstančius išsiųsti j Lat- 
v.ją ir Estiją? Kodėl patys estai ir latviai ne
gali perimti iš vokiečių tų užfrontės darbų? 
Vokiečiai visaip tai aiškina, bet tikrąsias prie
žastis nu.yli. O jos yra- ne tiek kalinės, kiek 
politinės: vokiečiai, nepasitiki okupuotaisiais 
kraštais ir dėi tu nenori patikėti jie.-,.s gink
luotos jėgos, palikit ją savam krašte ir leisti 
jai didesniame junginyje susitelkti. Okupuotų 
kraštų ginkluotas jėgas, suskaldytas mažes
niais daliniais, jie nori panaudoti ne tik ko
vai prieš bolševizmą, bet ir vieni kitų prie
žiūrai. Jau dabar yra atgabenta estų į Lietuvą 
tuo tarpu aerodromams saugoti, o lietuviai 
turės būti Estijon gabenami.

Irios vokiečių tikslus mes aiškiai perma- 
tom. Jie nieko bendra neturi su kova prieš 
bolševizmą. Tai tik nevykusios politikos nevy 

, kęs triukas, nepriimtinas ir užgaulus tautom, 
bet naudingas bolševikam, nes sėja daugiau 
nepasitenkinimo ir pasipriešinimo.

Mūsų siekimam šitie triukai yra svetimi. 
Dėl to ir nesusišnekam. Nenorim būti nė es
tam', nė latviam policininkais; nenorim išmes
ti iš savo krašto jėgų, kad bolševikų banditam 
čia lengviau būtų šeimininkauti. Tiesiai ir at
virai tariam:

kovai prieš bolševikų invaziją norim 
organizuoti ginkluotas pajėgas ir pa
galbinę ir reguliarią kariuomenę, norim 
kad tos pajėgos veiktų Lietuvoje ar kadras bei smogiamosios grupės.
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prie jos sienų ir kad jos būtų sutelktos 
vienos lietuviškos vadovybės rankose.

Tai sąiygds, kurios duoda lietuviui prieš 
akis kovos tikslą — kovoti prieš bolševizmą 
ginant savo kraštą. Nuo vokiečių priklausys 
tas minimalines sąlygas sudaryti ar ne. O nuo 
tų sąlygų priklausys lietuvių stojimas. Jokios 
konferencijos Ir garbingi kvietimai nieko ne
gelbės, kol tų sąlygų nebus. Rinktinės orga
nizavimas .puikiai įrodė, kad tik minimalinės 
sąlygos sutelkė šešis kartus tiek jaunimo, kiek- 
buvo laukiama.

Mūsų sąlygos yra lietuviškos, bet jos pri
imtinos ir tiem, kurie kovoja prieš bolševikus 
ir neturi kitų užkulisinių tikslų. Žinoma, jos 
reikalauja pasitikėjimo lietuviais. Bet pasiti
kėjimas už pasitikėjimą. Mes turim daugiau 
pagrindo nepasitikėti vokiečiais, negu jie lie
tuviais. Kad ir pripažinę mums tas sąlygas, 
vokiečiai paskui j.,s gali sulaužyti. Bet vis dėl 
to mes pasitikėsim, nes tai yra abipusis inte
resas Ar taip padarys vokiečiai -— abejojam.

SAVISAUGOS DALINIAI
Lietuvių savisaugos batalionuose beliko 

nepilni du treždaiiG to, kas buvo jų organi
zavimo pradžioje. Žuvo per 450 vyrų, iš jų 
8 karininkai. Sužeistų daug daugiau. Ir dėl ki
tų priežasčių batalionų eilės rętėjo. Traktavi
mas kaip policininkų, netaktiškas vokiečių ry 
šių karininkų elgesys, menkas aprūpinimas, o 
svarbiausia, žinios, kaip vokiečiai elgiasi Lie
tuvoje, padarė, kad po visą Rytų frontą iš
blaškyti lietuviai nesijautė turį Idealą, už kurį 
galėtų kovoti ir mirti.

Net keli batalionai išformuoti. Kai kurie 
atkelti j Lietuvą. Į Wermachtą įjungti trys ba
talionai, iš kurių 13 bat. yra Latviją dengian
čiame fronto bare. Po vieną batalioną stovi 
Daugpilyje ir Slucke, po du — prie Minsko 
ir Liubline. 8 bat. likučiai Lvove. Koesline iš 
Reiche esančių lietuvių suformuotas batalio
nas „Lietuva“ buvo atkeltas j Ukmergę, o da
bar — į Prienus. Jame, rengiamas žemesnysis
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SOVIETAI VERŽIASI į BALKANUS
Kovos dėl Ukrainos baigiasi. Prasideda 

kautynės dėl Dunojaus baseino ir įėjimo į 
Balkanus. Vokiečių rankose bėra nedidebs 
gabaliukas tarp Bugo ir Dniestro žemupio. 
Pats Dniestras peržengtas plačiu frontu. Bol
ševikai, davę šuolį skersai Besarabiją, 85 km 
frontu pasiekė Pruto upę. Abu galiniai vo
kiečių pietinio fronto stulpai — Tarnopolis 
vakaruose ir Nikolajevas rytuose — apsupti. 
Vakaruose sovietai braunasi į K rpatus, Ven
grijos link. Vidupy ir rytuose juos vokiečiai 
bei rumunai gali bandyti sulaikyti Sere th o upės 
ir Dunojaus žemupio linijoj. Nikolajevo die
nos suskaitytos, o iš Odesos gyventojai gal
votrūkčiais bėga į Rumuniją. Raudonoji armi
ja, panaudodama rezervus, čia eina kaip tva
nas.

Sovietams prisibrovus prie Karpatų, Veng
rija pasidarė svarbus ir kone vienintelis eta
pinis kelias tarp Rumunijos ir Vokietijos. 
Vengrai ligi šiol buvo vieninteliai vokiečių 
sąjungininkai, sugebėję išlaikyti politinę ■ ne
priklausomybę ir neprisiėmė vokiečių kontro
lės savo ūkiui. Vengrai neslėpdavo rsavo pa
sipiktinimo vokiškaisiais Europos va’dymo 
metodais. Jų laikraščiai kritiškai vertindavo 
vokiečių galimybes laimėti karą. O diplomatai 
stengėsi surasti ryšį su anglosaksais, kad iš
tirtų būdus iš karo pasitraukti. Vengrai tik 
sovietus laiko savo priešais. Be abejo, vokie
čiams toks kietasprandis sąjungininkas nega
lėjo patikti. Hitleris pasikvietė Vengrijos re
gentą Horthy, min. pirmininką Kalay, karo 
ministerį ir geri, štabo viršininką, kuriuos pa
reikalavo Vengrijoj paskelbti visuotinę mobi
lizaciją, geležinkelius, ūkį ir gamybą pavesti 
vokiečių kontrolei, o taip pat įvesti spaudos 
cenzūrą ir jos priežiūrą atiduoti vokiečiams. 
Vengrų politikams su tuo nesutinkant, 111.19 
rytą vokiečiai Vengrijon įvedė 10J.C00 savo 
kariuomenės, kuri jėga laidavo šitų sąlygų 
išpildymą. Buvo tuoj sudaryta nauja, Stojay 
vadovaujama vyriausybė. Gestapas vykdo pla
čius visų naciams nepalankių asmenų suėmi
mus. Jau esą įrengta penketas kone, stovyklų. 
Masiškai suiminėjami žydai ir lenkai, kurie 
Vengrijoj buvo radę svetingą prieglaudą. Su
imami ir vokiečiams pasipriešFtię vengrų ka
rininkai. Kai kur tas pasipriešinimas buvo 
stiprokas.

Panašiai vokiečiai pasielgė su rumunais. 
Ir bulgatus laukia nekitoks likimas. Be abejo, 
vokiečiai viską tose šalyse paėmę sayo žinion, 
tuo tarpu turės tam tikros naudos. Žinant vo
kiečių administravimo metodus, nesunku at
spėti, kad daug rudmarškinių sugebės gražiai 
praturtėti. Juo labiau, kad tokioj Vengrijoj yra 
daugiau kaip milijonas žydų. Tose šalyse, ypaė* 
Vengrijoj, ligi šiol nemėgti vokiečiai pasidarys 
visiškai nekenčiami. Vokiečiai turės reikalo su 
nepatikimu gaivalu, kuriam prižiūrėti reikės 

nemaža savos kariuomenės. Gi lemiamu mo
mentu visa tai veiks vokiečių nenaudai. v .

Rytų fronto šiaurinėje dalyje sovietų ofen
zyvos banga atmušta ir greičiausiai ligi vasa
ros platesniu mastu nebus pakartota. Pabalti
jo strateginę padėtį stiprina suomiai, kurie 
oficialiai paskelbė, kad Maskvos paliaubų są
lygos jiems nepriimtinos. Po to greičiausiai 
nutrūko visi ryšiai, kurie buvo susidarę tarp 
Suomijos ir SSSR vyriausybių. Italijai užmez
gus diplomatinius santykius su SSSR ir nuta
rus pasikeisti atstovais, anglosaksų užs. reik, 
min. — Hullis ir Edenas — savo pareiški
muose da<ė aiškiai suprasti, kad sovietai tuo 
klausimu nei su JAV, nei su Anglija nesitarė 
ir kad dėl tokio nelojalaus SSSR vyriausybės 
pa-ielgimo reiškia savo nepasitenkinimą.

Anglijos pietinis pakraštys ir žymi dalis ry- T 
tinto pajūrio 60 km gilumo juosta paskelbta^ 
draudžiamąją zona, į kurią tik labai nedidelis 
žmonių skaičius galės įžengti. Laikoma, kad 
tai padaryta su paskutiniais pasiruošimais že
mynui pulti. Daugelis komentatorių nori ma
nyti, kad tas puolimas įvyks apie gegužės mėn. 
Esą Rooseveltas prieš JAV prezidento rinki
mus turi pateikti savo kraštui kokį nors stam
bų karinį laimėjimą. Gi birželio mėn. praside
da didžioji rinkimų kampanija. Tačiau kili ko
mentatoriai teigia, kad žemyno puolimas bus 
atidėliojimas, kol sovietai nepradės rodyti di
desnių ga’utinio nusilpimo žymių.
MASKVAI NEVYKSTA PRAŠMUGELIUO-

T1 PABALTIJO PRIJUNGIMO
JAV užs. reik, pasekreto ių Siettinijų U 1.9 

žurnalistai paklausė, ar JAV vyriausybė sutik
sianti priimti „nepriklausomų sovie inių Pa
baltijo respublikų“ diplomatinius atstovus, ko
kius skirti Maskvos numatyta pakeistoje Sta
lino konstitucijoje. Steltinins atsakė, kad pa
dėtis, kokia ji yra dabar, pasiliekanti ir t >liau 
ir jis nieko naujo negalįs pasakysi. Vadinasi, 
JAV ir toliau pripažįsta dabartinius Pabaltijo 
šalių pasiuntinius, paskirtus jų nepriklausomo 
gyvenimo metais.

Panaši padėtis ir Londone. Lapkričio gale 
Maskva buvo pareikalavusi į komisija faktams 
rinkti apie karo kriminalistus įsileisti Rusijo-, 
Ukrainos, Gudijos, Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos atstovus, nurodydama, kad britų domini
jos irgi turėsiančios savo atstovus toje komi- , 
sijoje. Tačiau anglai atsisakė, motyvuodami, 
kad britų dominijos yra suvereninės ir turi sa
vo diplomatL.es atstovybes užsienyje, kai so
vietinės respublikos to suverenumo neturi. 
Augiai taip pat neteikia didesnės reikšmės pa
dėčiai, kuru susidarė po Stalino konstitucijos 
pakeitimo. Švedų „Morgon Tidningen“ prane
šė, kad „sovietinės Pabaltijo respublikos“ ne
gaunančios steigti savo atskiras pasiuntinybes 
prie britų vyriausybės. Vietoj to prie SSSR 
ambasados Londone sudaromi specialūs sky
riai toms šalims. O tai jau sovietų diploma
tinės orgmizacijos vidaus reikalas.-
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PLEČIAMOS GINKLUOTOSIOS PAJĖGOS
Nevykstani susitarti su ei viKerval tu ngo 

žmonėmis, gen, Plechavičius II 1.21-23 išbuvo 
kelionėje, kur susitiko su aukštaisiais Rytų 
fronto šiaurinės dalies wehrjnachto karinin
kais. Su'arfa: 1. Ligi gegužės 1 d. lietuviai 
duoda 10 500 vyrų į užfrontės kariuomenę 
(Hilfswillige), kuri formuojama batalionais; 
batalionų vadai ir visi karininkai lietuviai ir 
jie yra atitinkamo armijos vado žinioje. 2. 
Formuojama I Lietuvos divizija, kuri veiks 
Lietuvą dengiančiame fronto bare. 3. Tas 
ginkluotąsias pajėgas organizuoja .Lieluvos 
ginki, pajėgų gen. inspektorius. Vietinė Pink- 
rinė ir toliau lieka numatytai paskirčiai.

Tas sąlygas 111.24 priėmė ir tarėjai. Atro
do, kad gen. Plechavičius darosi gen. inspek
toriumi, o Rinktinės štabas automatiškai virs
ta gen. inspektoriaus štabu. Netrukus laukti
na gen. Plechavičiaus atsišaukimo, kuriuo tam 
tikros klasės bus kviečiamos j užfrontės ka
riuomenę ir diviziją.

PRIEVOLIŲ POLITIKA ŽLUGDO ŪKĮ
Lietuvis ūkininkas negauna dirbtinių trąšų. 

Trūksta darbo jėgos. Neturi kuo pakeisti pa
senusių gyvulių ar susidėvėjusių mašinų bei 
Įrankių. Nuolat gaišinamas pas’otėmis ir miš
ko kirtimo darbais. Dėl to ūkio pajėgumas 
nepaprastai sumažėjęs. Tuo tar, u ž. ūkio ga
minių prievolės nustatytos ° pagal normalius 
— 1938 m. Atskiriems ūkiams prievolių atli
kimą labai pasunkina nevienodas jų paskirs
tymas apskritimis ir nepaisymas, ar ūkis rei
kalaujamas gėrybes iš tikro gamina. Kiaulių 
prievolės nustatyta neatsižvelgiant Į sumažė
jusį kiaulių skaičių ir pašaro trūkumą dėl 
metiko bulvių derliaus. Vietoj trūkstamos kiau
lienos ūkininkai priversti duoti raguočius, ku
rių ūkis vedamas Į katastrofą. Perdidelė pil 
no prievolė skatina ūkininkus pasilikti tik po 
vieną kaivę.

Prie viso'to vokiečiai dar naudoja tiesiog 
dirbinąs priemones gamybinėms nuotaikoms 
žlugdyti. Pavasarį buvo pažadėta pristatytus 
cu rinius runkelius įskaityti j bulvių ir avižų 
kontingentą Rudenį tas pažadas atšauktas. 
Į ūkius kemšami atvežtiniai rusai, tačiau ne
norima į prievolę iškaityti jų maitinimo. Vil
niaus krašte vokiečiai net palaiko banditus, 
kurie latukius ūkininkus, tiek iš Suvalkų tri
kampio atkeltus, tiek vietinius, tiesiog vaiko 
iš ūktų. Apskritai, viskas iš ūkininko imama, 
o nieko jam neduodama.

Tačiau labiausiai gamybinę nuotaiką žlug
do prievolių išieškojimo komisijų žiaurumas 
ir neteisingumas. Jos siaučia visur — ir tose 
apskrityse, kur prievolės atiduodamos tiesiog 
pavyzdingai (Biržų apsk ), ir pas prievolei ati
davusius. Ypač nukentėjo Kretmgos ir Tau
ragės apskr. ūkininkai, kur siaučia tiesiog bau
džiamoji 100 žmonių eksped'ctja, kurioje yra 

repatrijantų iš Rytprūsių ir net latvių ar estų. 
Iš daugelio ūkininkų atimtos veislinės kiaulės 
ir prieauglis. Maistas jų nepriima, — viskas 
pusvelčiui parduodama repatrijantams ir spe
kuliantams. Javai atiminėjami ir iŠ visas prie
voles attikusiųjų. Repatriantai akiplėšiškai šau
kia, kad tuos javus suvežė prievolių neatida- 
vusieji kaimynai. Ištikrųjų, tai papildomosios 
duoklės, kurių reikalaujama ir kitur. (Simno v.).

Vokiečiai, laužydami net savo pačių išleis
tus potvarkius, naikina Lietuvos žemės ūkį 
ir nekartą verčia ūkininkus elgtis taip, kaip 
elgėsi Rusij-s ūkininkai, bolševikų varomi į 
kolchozus.

GUDIJOJE MOBILIZACIJA
Vokiečių sudarytoji Gudų Centrinė Taryba 

III.6 paskelbė mobilizaciją. ■ Jos atsišaukime 
rašoma: „Niekada neturėjome tokios progos 
laimėti tikrąją laisvę, kaip dabar. Pasinaudo
kime!. “ Vokiečiai duosią ginklus, kuriais pir
miausiai bus išvalytos bolševikinės ir kitokios 
bandos. Po karo kovotojams atsilyginsią že
me ir kt. Kas gi neatliksiąs savo pareigos, 
atsakys kaip išdavikas ir bus sušaudomas.

Dar vienas vokiečių aktas tautų prievarta
vime! Bolševikų agitacija, banditizmas ir vo
kiečių žiaurumai j u spėjo taijr suniokoti gu
dų tautą, kad nė didžiausios vokiečių politi
nės nuolaidos nebesukels guduose jėgų, rei
kalingų savo valstybei kurti. Vokiečiai nieko 
net nežada. Apie tautinį gudų kar. junginį 
nėra nė kalbos. Mobilizuojami 1908-1924 m. 
gim. Kartu imami ir į Lietuvą grįžti užsirašę 
lietuviai. Vokiečiai prasitaria, kad dauguma 
paimtų gausią kastuvus, o ne šautuvus. Šito
kia mobilizacija banditizmą dar padidins.

AUKOJO: xa, Ko, Valkata, EMA, VM.B M 
po 5; DK, LV, Rudfnirškinis po 8; Pipiras?; 
DjiKl jū-iai, AS'S, NVB, MK, Fpp, Audra, P, 

_CŠ, In, St, P, Liepsna, Niškinis, Gaidelis, Ku
biliūnas II, La ižėnai, LPelėda, Ilgasis po 10; 
SBA 12; ABC, PiestkalnisAdomas Ar po 15; 
(M, xy po 10; per Cų-ndą 18; VJ, MP, Girtas, 
Lapas, Šilas, Pelė, IČa, Sib, L, Kardas, MB, 
J S, KSB, H 20, KDS, ŽBK, GLP, ZS. KC, 
Kažys, V, HD, Aras po 20: RV, J V, ABGN 
po 25; ST, Lie, Keleivis, Plienas, Aguona, 
Duš po 30: SDA 39; KP, ges, Šilas, xm,Kar
das, Lazdelė, Prrr po 40; BJurg, Ži, Tap, Nr 
6, Lapiai, Akmuo,. Kukais, Linksmutis, Eglė, 
Šmukšt, JSt, Antena, BaltSesuo po 50; ESB 
55; Keleivis, Žemaičiai, Garnys, Z-is po C0; 
C2 61; Viltis 65; Gatdenis 70; DR 75; VAKL, 
Kalvis po 80; Pašilutis, J I J, B-13, Sausis, 
Bredis, VV,Aš, Gražioji, A o, ŽemaičiųPem- 
pė, Gražiosbangos po 100; Didžusis 105;ŽaM 
125; Mergaitės per Viltį 132; MBB 159; Bir
žai, AB po 200; GJM 235; Ravičius 250; RA, 
ŠdK, Panevėžys, RA po 300; TaurasRadvilai, 
Virvyčia po 400; JonRek 460; M-į-KR 500; 
K A 60d; Ps 10; Lietuvospušynas 225; Žemai
čiai 800 ir JbŽ 100.
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I REFORMUOTĄ
7. Trys pažangos pagrindai

Valstybė sieki ; gerovės kiekvienam skyrium 
ir visiems bendrai. Dėi to norint darnios ir 
socialiniu atžvilgiu teisingos valstybinio gy- - 
veninio pažangos, reikia nuolat derinti kiek
vieno gerovę su visų gerove. Kiekvienas turi 
turėti tiek laisvės, kūrybinės iniciatyvos, ma
terialinės gerovės,' kiek ji nepažeidžia kitų 
tokias pat teises.

1. Kad tikslingiau būtų suderinti kiek
vieno ir visų reikalai ir kuriamos materialinės 
bei kultūrinės gerybės, valstybės gyvenimas 
turi būti r a c i o .n a 1 i z u o t a s. Nacio
nalizuoti tai reiškia pramatyti svarbiuosius už
davinius kiekvienoje srityje, suderinti juos tarp 
savęs, pauiost, žmonių ir priemonių pramaty
tam dalykui įvykdyti. Turi būti pramatyta, ko 
siekia kiekviena sritis skyrium —- politinė, ūki
nė, kultūrinė, kas vykdytina pirmiausia, o kas 
atidedama į tolesnius planus. Tik tokiu būdu 
galima nuosekliai vykdyti pažangą kiekvienam 
ir visiems.

Praeity per daug pas mus buvo daroma 
atsitiktinai, o atskirų sričių darbai net vieni 
kitiems prieštaraudavo.

2. Gali būti paruošti ir geriausi planai, 
bet jie nebus įvykdyti, ir gyvenimas nedarys 
pažangos, jeigu nebus specializaci- 
j <rs. Specializuotis tai yra siekti, kad kiek
vieną darbą dirbtų atitinkamas jo specialistas. 
Tokiu atveju geriau bus patenkinti ir patys 
dirbantieji, savo srity būdami, ir darbas bus 
našesnis. Skaičių tų, kurie „gabūs“ visoms sri
tims ir į visas puolasi, reikia mažinti.

Tiesa, ir dabar pasigirsta balsų: atsirado 
jau perdaug diplomuotų; jie visas vietas užė
mė, ir mes, kuriem nebuvo lemta diplomai 
pasiekti, būsim išstumti; tad dabar metas dar 
tuos visus diplomuotus nustumti ir mums ati
tinkamas pozicijas užimti... Toks galvojimas 
yra savanaudiškas, antisocialus ir antivalsty
binis, vedąs tik į avantiūras. Priešingai. Dar 
per maža pas mus specializacijos. Ligi šiol jos 
buvo reikalaujama iš mokytojų, gydytojų, ku
nigų, teisininkų, inžinierių, miškininkų, bet jos 
nebuvo reikalaujama iŠ verslininkų, iš preky
bininkų, laikraštininkų, visuomenininkų, ūki
ninkų, administratorių. Kiekvienas tarias galįs 
būti visuomenininku, valdininku, laikraštinin
ku. O iš tikrųjų, ar jau šitos profesijos ne
svarbios ir jos nereikalauja specialaus pasi
ruošimo? Negalima tenkintis tuo, kas išmok
ta iš tėvų, ir sustoti pusiaukelėj, jei norima 
pažangos.

Praeity tos pažangos pritrūkdavo dažnai 
kaip tik dėl to, kad nebuvo paruošiama spe
cialistų ar jų nebuvo reikalaujama. Nuo tos 
spragos ir lig šiol skaudžiai kenčiame.

3. Kiekviena profesija yra susijusi su kitų 
auklėjimu. Tik nevienodai. Mažiau — žemės 
ūkis, pramonė, prekyba, verslai, amatai. Dau-
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giau — teismai, administracija, Daugiausia — 
mokykla, bažnyčia, spauda, visuomeninis dar
bas. Čia auklėjamoji įtaka reiškiasi net ne 
tiek objektyvinėm ąų skelbianiom idėjom, kiek 
asmeniniu kiekvieno viešu- elgesiu ir jo san
tykiais su žmonėmis. Visuomeninė moralė, 
viešasis padorumas išlaikyti ši
tiem žmonėm ne mažiau reiškia kaip specia
lybė.

Visuomeninės moralės ligi šiol daugiau 
buvo reikalaujama iš bažnyčios ir mokyklos 
darbininkų. Bet ar ne toks pat masių auklėto
jas yra laikraštininkas, administratorius, po
litikas, visuomenės veikėjas? Kas jis per blai
vintojas, jei apie blaivybę rašo tik išsipagi
riojęs. Kas per visuomenės idealų kūrėjas ir 
reiškėjas, jei šiandien jis skelbia vienus idea
lus, o rytoj jau priešingus, kurie jam asme
niškai naudingesni, prisiderinant p ie naujos 
padėties. Visuomeninės moralės iš tų, kurie 
leidžiasi, į profesijas artimai susijusias su vi
suomenės gyventu, turime reikalauti.

Praeityje jos trūkumas labiausiai kėlė ir 
aštrino spaudos ir visuomenės tarpgrupinius 
santykius iki aitrios demagogijos. Nuo to bus 
kenčiama tol, kolei į šias profesijas ir vietas 
nebus uždarytos duris žmonėms be tinkamos 
visuomeninės kultūros ir moralės.

Racionalizacijos, specializacijos ir visuome
ninės moralės gali "reikalauti iš dalies vahti- 
bės iš dalies visuomenė. Valstybė pati orga
nizuoja planus, ruošia žmones ir atitinkamam 
darbui įstatymu reikabuja specialistų. Savo 
tarnybai imdama žmones, pasirenka tokius, 
kurių v.ešasis elgesys nėra pažeidęs visuo
meninės moralės tradicijų, arba sudaro sąly
gas, kuiios skatina ir ugdo viešojo santykia
vimo formas (pvz.', spaudos teismas, ne cen
zūra!) Tačiau visuomeninės moralės niekas 
valstybinėm priemonėm neįves. Čia jau sritis 
daugiau- pačios visuomenės. Ji gali su
daryti tauresnes tradicijas, nejsileisdama į sa
vo organizacinio gyvenimo vadovaujamas vie
tas žmonių be tinkamos visuomeninės kultū
ros ir moralės.

Ko tuo būdu bus pasiekta? Bus sparčiau 
kuriama materialinė ir kultūrinė pažanga, pa
tenkinti kiekvieno ir visų reikalai kiek galima 
teisingiau, Išlyginti tarpusavio santykiai iki 
aukštos kultūros laipsnio.

— Kovo pradžioje gestapas išleido „Lais
vės Kovotoją“, kuris buvo be eilinio numerio 
ir pažymėtas: „Leidžia Lietuvos Laisvės Ko
votojų Jaunoji Karta“.

— Iš Plienu evakuotųjų- rusų stovyklos vi
sus šviesiaplaukius mėlynakius vąikus vokie
čiai išvežė į Reichą, kur tie rusiukai bus au
ginami tikrais vokiečiais ir turės palaikyti “gry
ną“ germanų rasę. Su jais buvę tėvai tuo tar
pu hkp stovykloje.

4


	1944-Nr.05-I-LAISVE-0001
	1944-Nr.05-I-LAISVE-0002
	1944-Nr.05-I-LAISVE-0003
	1944-Nr.05-I-LAISVE-0004

