
AKAHEMHfl  HAyK  JIHTOBCKOH  CCP
14HCTHTyT  HCTOPHH

EXEroAHMK
MCTOPMM  ^MTBbl

roA   1988

®
814JlbHIOC  «MOKCJIAC»   1989



INSTITUTE  OF HISTORY
OF  THE  ACADEMY  OF SCIENCES  OF  THE  LITHUANIAN  SSR

THE  YEAR-BOOK
OF  LITHUANIAN

HISTORY
1988

VILNIUS 1989

INSTITUT  FUR  GESCHICHTE
DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN DER LITAUISCHEN SSR

JAHRBUCH
FUR   LITAUISCHE

GESCHICHTE
1988

VILNIUS 1989



LIETUVOS  TSR  MOKSLU  AKADEMIJA
ISTORIJOS  INSTITUTAS

LIETUVOS
ISTORIJOS
METRASTIS

1988  metal

®
VILNIUS  „MOKSLAS"  1989



MBBK  9(TL)          1  ,'
•Li237

Redakcine    kolegija:

¥o¥a#sTvayEEa:aK#T[S*#tvsyL;L¢rff;ada#]fa§Er#gsTb;Svf[,£{[Lfsa,SSE:E[£azgvEA&LS£*T:ELd:tS:,¥[k::
gina  ZEPKAITE   (vyr.  redaktoriaus   pavaduotoj  a)

Redakcijos  adresas:
232600  Vilnius,  Kosciu§kos  30

I§leista  pagal  LTSR  MA  Istorijos  instituto  uzsakyma

0503020908-239
M  854(08)-89

Z-89
©  LTSR  MA  Istorijos  institutas,   1989



LIETUVOS   ISTORIJOS   METRASTIS.   1988  METAI.   VILNIUS,   1989
EXEro;|HHK  14cTopl414  7114TBbl.   roI|   ig88.  BHJlbHloc,   ig89

AMERIKOS  LIETUVIU  KONGRESO  VEIKLA
1939  METAIS

ALFONSAS   EIDINTAS

1926   in.   gruodzio   17   d.   karinis   valstybes   perversmas   Lietuvoj.e
sukele   dideli  JAV  lietuviu   iseivijos   demokratiniu   sluoksnit!   nep.asl-
tenkinima.   Stiprejant  opozicijai,   i§eiviu   darbininkai   ktire  organiza-
cijas  kovai  pries   (tada  vadinta  fa§istiniu)   A.  Smeto.nos  autoritarini
rezima   Lietuvoje,   organizavo   protesto   mitingus,   siunte   i   Lietuva`
rezima  smerkian6ias  susirinkimng  rezoliucijas  ir  pan.

Komunistng   Internacionalo  VII   kongresui   1935  in.   i§pletojus  vie-
ningo   Liaudies   fronto   taktika,   antifa§istinei   veiklai,   kuria   kryptin-
gai  organizavo  JAV  lietuviu  komunistai,  i§kilo  nauju  uzdaviniu-
suvienyti  visas  i§eivijos  demokratines  jegas  kovai  pries  tarptauting
reakcija  apskritai  ir  tautininku  rezima   Lietuvoje.   Tarn  tikslui  JAV'komunistt!  partijos  Lietuviu  komunistu  frakcijos  eme  brandinti  nau-

jo,  dar  platesnio JAV  lietuviu  darbininku  suvaziavimo  ideja.
1936  in.   rengiantis   susaukti   toki  foruina  ir  meginti  jame   suda-

ryti  bendra  fronts,  buvo  stengiamasi   atvirai  ir  iki   gaio  i§siai§kinti
su   socialistais,   kokiu   btidu   galima   susivienyti 1.1935   in.   gruodzio
22   d.   Cikagoje  vykusiame   socialistu   ir  komunistt!   delegaciju   Pasi-
tarime  prieita   prie  vienos  nuomones,   kad   socialistams   ir  komunis-v.1

poli`tiniai   molyvai  netrukdo  bendrai  kovoti   uZ   demokra-.   ,          , \,
atktirima   Lietuvoje   ir   jos   nepriklausomybes   i§saugo-

tams
tiniu
LJPlrmE

Visose   didesnese   lietuviu  kolonijose   prasidejo   suvaziavimo   ren-
gimo  darbas.  Konferencijose  ir  susirinkimuose,  spaudoje  buvo  gyvai
diskutuojama,   ar   reikia   bendromis   jegomis   remti   Lietuvos   darbo
Zmoniu   kov?   pries   tautininkt!   rezim?,   uZ   demokratines   santvarkos
atktirima  Lietuvoje.

Suvaziavimas  ivyko   1936  in.  birzelio  20-21   d.   Klyvlende.  Jame.
dalyvavo  382  delegatai,  atstovave  345  JAV  lietuviu  orgapizacijoms,
kurios  junge  apie  71  ttikst.  Iietuviu  darbininku.  Suvaziavlme  po  re-
feratu   ir   diskusijt£3   buvo   nutarta   ikurti   nuolat   veikian6ia   bendroI--

I  Petkevi6iene   L.   JAV   pazangit2ji!   lietuvit!   visuomenine-kulttirine   veik-
la   1933-1940  in.  V.,   1969.  P.  99.

2  Ten   pat.
3   P|a6iau   Zr.:   ten  pat.   P.   100.
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fronto  pobtidzio   organizacija -Amerikos   LietuviL£   Kongresa   demo-
kratinei   santvarkaj   atsteigti   Lietuvoje    (sutrumpintai-ALK).   Jos
vykdomojo  komiteto  pirmininku  i5rinktas  J.   Mickevi6ius,   sekretoriu-
mi-L.   Jonikas.1936   in.   Iiepos   29   d.   Iai§ke   Z.   Angarie6iui,   LKP
atstovui  Maskvoje,  L.  Jonikas  rage:  „Sukdr6me  Bendra  Fronts  pries
fa§izma.  Partijomis  komitetas   (vykdomasis.-A.  I.)   atrodo  taip:  ko-
munistai  F.  Abekas,  L.  Jonikas,  nepartiniai J.  K.  Sarktinas  ir  R.  Sniu-
kas,   socialistai  J.   Mickevi6ius,  A.   Montvydas,   E.   Mikuzitite" 4

ALK,  kaip   nuolat  veikianti   organizacija,   nutare   Lietuvos  .darbo
Zmonems   teikti   materialine   ir   moraline   param?   kovoje   pries   auto-
ritarini  A.   Smetonos  rezima,  uZ  demokratin6s   santvarkos   atktirima,
rtipintis  JAV  lietuving  kulttiros  reikalais,  vienyti  i5eivijos  ivairiu  po-
litiniu  pakraipng  organizacijas,  pritarian6ias  ALK  platformai.

ALK  savo  veikla  pane§ejo i bendro  fronto  organizacija  ir  apskri-
tai  buvo   didelis  JAV   demokratiniu  jegng   laimej.imas.   Ta6iau,   tyrine-
tojos  L.   Petkevi6ienes  duomenimis,  socialistu  vadovai,  ypa6  P.  Gri-
gaitis,   sutiko   bendradarbiauti   ALK   vien   tik   taktikos   sumetimais,
bijodami   prarasti   itaka   i§eivijai-mat  JAV   lietuviu   pasipiktinimas
A.  Smetonos  rezimo  priemonemis  pries   1935  in.  sustreikavusius  Su-
valkijos  valstie6ius  buvo  itin  didelis 5.

Agitacines   priemones   pries   tautininku   rezima   Lietuvoje   itrauke
vis   daugiau   i5eiviu   i   ALK   veikla.    I§eivija     sujaudino     agresyvtis
1938   in.   Lenkijos   veiksmai   pries   Lietuva,-komu-nistai   ragrno
aktyvinti   veiksmus   Lietuvos   nepriklausomybei   ginti    (§ios   ir
Xi.~^      ,-1,_..:__     ._..¥__:_  _i_  _       .__.       .  I   _   .          T           T`      J1             .`'.                        +§ios  akcijos  nu5viestos  minetoje-L.   Petkev`i6iene~s  knygoje,   p.   '104-
106) .

Ta6iau   ALK   buvo   netvirta   organizacija,   apeme   ne   visas   JAV
darbininki2   draugijas,   ir   jos   veikla   pradejo   silpti.    1938   in.,   mirus
ALK   pirmininkui   J.    Mickevi6iui,    socialistu    „Naujienu.`    laikra§6io
redaktorius  P.  Grigaitis  pradejo  dirbtinai  ardyti  §i?  organizacija,  o
1939   in.   rugsejo   6   d.   paskelbe  ja   paleista.   1984-1985   in.   autoriui
per  moksline  stazuote  JAV,  lankantis  pazangaus  laikra§6io  „Vilnies"
redakcijoje,   jo  redaktorius   S.   J.   Jokubka   perdave   dalj,  ALK   sekre-
toriaus   L.   Joniko    (1891.V.10-1969.XI.3)    saugotu   dokumentu.    Sie
originaltis   dokumentai   padeda   ai§kiau   suvokti   socialistt!   pozicijas,
JAV   lietuviu   komunistu   veikl?,   siekiant   didinti   Amerikos   lietuviu
kongreso   itaka   i5eivijai.   Tarp   dokumentu   yra   L.   Joniko   susira§i-
nejimas   su   Lietuviu   socialistng   s?jungos    (toliau-LSS)    vadovais
P.   Grigai6iu,   S.   Michelsonu   ir   kt.,   korespondencijos   su   vietiniais
skyriais,  JAV  komunistu  partijos   lietuviu  frakciju  centro  biuro  va-
dovu   A.   Bimba.   L.   Joniko   kolekcijoje   i§likes   ir   ALK   Vykdomojo
komiteto  nutarimu,  protokolu  s?siuvinis   (jame  sura§yti   I-18  pose-
dzing  protokolai  nuo  1936.VII.10  iki   1938.XII.5).

Dali  L.  Joniko  saugotu  ALK  dokumentu  autorius,  S.  J.  Jokubkos
pra5omas,   parveze   i   Lietuva.   Skelbiami   dokumentai   yra   Lietuvos
TSR  Mokslu  Akademijos  centrines  bibliotekos  rankra§tyne   (i.  316).

ALK
Pana-

jos  :rcLriyJ:sn.fkL:  I[o9n3i&.oV[d[6%%md:nt]£{ikoTekkc:jpafj a(to([raa§i=rS§RtAS)).  //   »Vilnies"   red akci-5  Petkevi6iene    L.  Min.  veik.   P.101.
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1938   in.   pabaigoje   ypa6   i§ry§kejo   socialistu   nenoras   ALK  veik-
loje   bendradarbiauti  .su   komunistais.   Skilimas   prasidejo   skyriuose.
Zymiausias   ivyko   ALK   Bruklino   skyriuje,   kur   nuomones   nesutapo
del   rezoliucijos   Lietuvos   klausimu.   1939   in.   sausio   8   d.   konferen-
cijoje  susidariusi  mazuma   (socialistai)   reikalav.g,  kad  Lietuva  savo
jegomis  siektu  i§1aikyti  nepriklausomybe  ir  nesijungtu   su   diktatori-
nemis    (fasistinemis)    valstybemis.   Jie   gavo   25   balsus.   Dauguma
(tarp   jng   ir   komunistai)     pasisake   uZ   sajunga   su   demokratinemis
valstybemisLuZ   Sis   pozicija   balsavo   64   dalyviai.   Socialistai   de-
monstratyviai   pasitrauke   i§   ALK   Bruklino   skyriaus   veiklos6..   LS.S
CK  sausio  27   d.  posedyje  P.   Grigaitis  i5kele  minti,  kad  „geriausia
btitu  Kongresa  likviduoti  draugisku  susitarimu".  Pries  tai  LSS  stojo
A.  Montvydas,  argumentuodamas,  jog  komunistu  ir  socialistu  konf-
liktas  dar  nera  visu  ALK  organizacijt!  konfliktas  ir  kad,   likvidavus
ALK,   labai   nukentes   visas   pazangus   JAV   lietuviu   darbininku   ju-
dejimas.

LSS  Centro  komitetas  tada  pasitile  ALK  nekeisti  sumanymt2,  ku-
riais   sroves   nesutaria,   uzdrausti   komunistu   rezoliucijas   ir   parei§-
kimus,  remian5ius  TSRS  vidaus  ir  uzsienio  politikos  kursa;   tu  sky-
riu   nutarimus,   kurie   patvirtino   socialistu   i§ejima,   1aikyti   negalio-
jan6iais 7.

Apsvarstes  spaudoje  i§keltas   diskusijas   apie   skyrit2   ivykius,   ski-
1imus,  ALK  pasmerke   delegatus,   Brukline  ir  kitur   sukelusius   konf -
liktus,  ragino  i5ejusius  grizti  ir  toliau  veikti.  ALK  kviete  skyriuose,
ju  konferencijose  nesitilyti  rezoliuciji!,  del  kuriu  skirtingos  politines
sroves   i5   anksto   nera   sutarusios8.   Ta6iau   socialistu   ir   komunistu
pasitarimas   nepavyko-socialistai   sieke   suardyti    ALK    veikla,    ir
1939   in.   balandzio  20   d.   LSS   vykdomasis  komitetas   pasiunte  ALK
dokumenta  „Amerikos   lietuviu  kongreso  klausimu".   Dokumente  so-
cialistai   kaltino   komunistus   daugelyje   skyrit!   paemus   vadovavima
i  savo  rankas  ir  kad  del  to  LSS  organizacijos  yra  priverstos  pasi-
traukti   i§   skyriaus  veiklos.   Socialistams  ypa6  nepatiko,  kad   komu-
nistai  atmete  ju  spaudoje  skelbta   stalinizmo  kritika,  kad  jie  neko-
voja   uZ   bendrademokratinius   reikalavimus   ir   auk§6iau   visko   kelia
savo   partinius   principus.   LSS   VK   parei§ke,   jog   „socialistams   to-
1iaus  pasilikti  kongrese  reik§tu  issizadeti  nuosaikios  kovos  uZ   savo
demokratinius   isitikinimus",   ir   kad   atseit   „Siandie  yra   Zymiai   pa-
sikeitus  Lietuvos  padetis.  Totalitarinis   (vienos)   partijos  rezimas  te-
nai yra  likviduojamas".  Del  to  ir ALK  turi  btiti  likviduotas 9.

Lietuviu  komunistu  frakciju  Centro  biuras   1939  in.  geguzes  pra-
dzioje  i  tai   dave  atsakyma,  kuri   pasira§e  jo   sekretorius  A.   Bimba
(dokumentas   Nr.I).  Jame  komunistai  pagrinde  savo   pozicijos  tei-
singum?,   siekdami   i§saugoti   ALK,   kritikavo   socialistt!   kaltinimus,
=:===:--I

6  ALK   Bruklino   skyriaus   atstovo   J.   Nalivaikos   1939.I.16   d.   Iai§kas   L.   Joni-
kut  !7 i;k3agg|?2//dYeE£;  „Lss  centro  Komiteto  pasitilymai  Am.  Liet.  Kongresui"  //

Ten  pat.
8  „Delei  kilusiu   gin6u   nekuriuose  Am.   Liet.   kongreso   skyriuose"   //  Ten   pat.
9  Ten  pat.
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ai§kino   ALK   gyvavimo   svarba   kovoje   uZ   demokratine   santvark?
Lietuvoje,  pasisake  uZ  Lietuvos  nepriklausomybes  gynim? 10.

I   §i  atsakyma   LSS  Vykdomasis  komitetas   (dokumente-Pildo-
masis  komitetas)    1939  in.  geguzes  23  d.  pasiunte  i  ALK  dokumenta,
pavadinta  „ALK  likvidavinio  klausimu.  LSS  Pildomojo  komiteto  Zo-
dis"  ]],   kuri   pasira§e   pirmininkas     P.    Grigaitis   ir     sekretorius    dr.
A.  Montvydas.  Jane  socialistai   ai§kino:  jeigu  skyriuose  vyksta  ski-
limas,  tai  reikia  paleisti  ir  ALK.  Jie  atvirai  parei§ke  niekuomet  ne-
sirenge   nuosekliai   kovoti   vienoje   organizacijoje     su     komunistais:
„Saukiant   kongresa   Clevelande   ir   paskui   susitariant   tan   tikrais
klausimais  veikti  toliaus,  niekas  ir  minties  tokios  neturejo,  kad  ALK
„misija"   bus  veikti   tol,   kol   Lietuvoje  nebus   pilnai   ivykinti   tie   rei-
kalavimai,  kurie  buvo  ideti  i  kongreso  programs.   Pilnam  demokra-
tijos   atsteigimui   Lietuvoje   reikes,   gal   btit,   eiles   mett!;   o   reikalas
ginti  Lietuvos  nepriklausomybe  nebus  praejes  veikiausia  per  keleta
gentkar6iu.   Taigi,   pasiemes   „misij?"   §ituos   tikslus   pilnai   pasiekti,
ALK  btitu  turejes   sujungti   socialistus  ir  komunistus   „amzinais  ry-
§iais",-apie  k?  niekas  ir  nesapnavo".

Socialistai  taip   pat  kategori§kai   atsisake   dalyvauli   rengiamame
visuotiniame  ALK  suvaziavime,  parei§ke  nesuvokia  komunistu  tikslo
ginti  Lietuva  nuo  imperialistines  uzsienio  agresijos,  ir  parei§ke,  jog
„ALK  veikimas  nebeteko  prasmes;  o  po  §itt!  komunistt!  Centro  Biu-
ro   parei§kimu   veikti   su   jais   kartu   socialistai   juo   labiau   nebegali.
Todel   juo   grei€iau   Amerikos   Lietuving   Kongresas   bus   likviduotas,
juo  bus  geriau".

1939    in.    rugpjti€io    16    d.    Iai§ke    LSS    vadovybei     (dokumentas
Nr.   2)   A.   Bimba   apgailestavo,  kad   du   socialistt!   parei§kimai   prak-
ti§kai  panaikina  galimybe  dirbti  bendrai.   Kartu  su   lai§ku  A.   Bimba
pasiunte  LSS-ai  komunistt!  frakciju.  Centro  biuro   1939  in.  rugpjti€io
14  d.  pastabas   del  socialistu  reikalavimo  likviduoti  ALK   (dokumen-
tas  Nr.  3).  Jame  kritikuojama  LSS  politika  sudetingu  prie§kario.1ai-
kotarpiu,  atspindima  JAV  lietuvit!  komunistng  pozicija   Lietuvos tarp-
tautines  padeties  klausimais,  komunistu  siekimas  i§1aikyti   demokra-
tiniu  jegu  organizacij?.

Skelbiami   dokumentai  taip   pat  leidzia   daryti   i§vad?,  jog  komu-
nistt!  ir  socialistt!  bendradarbiavimas  ALK  veikloje   1939   in.   vasara
nutrtiko  del  socialistng  kaltes.

Dokumentai   ra5yti   ma§inele.   Rengiant   spaudai,   jt!   kalba   netai-
-'-TriinTm.,   ALK   vykdant   Lietuvos   nepriklausomyb6s   gynimo   kursa,   nesuta-

rimai   didejo   del   socialistu   kaltes:   „Naujienos"   ir   jng   redaktorius   P.   Grigaitis   bei
jo   tipo   socialistai   tvirtino,   jog   kol    Lietuvoje   neatkurta    demokratija,   tol "ne'tu\'ri
reik5mes,   kas   ja   valdys-lietuviai,   lenkai   ai.   vokie€iai;   tod6l   nera   prasmes   giri'ti

:ietuaY:fia]Pkeypt:£k;arTes§°n]LyebnekfjBo:t:iLteotku£¥ifjgsetuar;r8s{¥,¥]u?!£rs.'EestJien€Sfu6gje:6Lsev'£:
Min.   veik.   P.105).   Todel   socialistai   puole   komunistus   uZ   tai,   kad   §ie   rine`Lie-
tuyos   Ginklu   fond?.   Pasirode,   jie   visi§kai   ne.suvokia   nacionalines   priespaudos   es-
mes    (tiesa,   5iame   konfli-kte   „Keleivis"   ir   jo   redaktorius   S.   Michelsonas   su   savq
gal.i-ninkais   laikesi   neutraliai).    .     I                                                                                                       .'   -`

1l   VRA.                                                                                                                                                                                     ,=    I             ~
1\
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syta.  Tik  pataisytos  raides,  nes  spausdinta   angli§ko  raidyno   ma§i-
nelemis,   tad  originaluose   daznai   nera   e,   u,   i   ir   kt.   Tekstuose   kai
kurie  sakiniai  i§skirti  pagal  originals.

DOKUMENTAS   Nr.  I

Kopija  Chikagos  Biurui

AIIierikos  Lietuviu  Kongreso  reikalu
Atsakymas  LSS  Pildomam  Koinitetui i nutarima

ljkviduoti  Amerikos  Lietuving  Kongresa

Lietuvii!  Socialistu  Sajungos  Pildomasis  Komitetas  nutare,  „kad
Amerikos  Lietuvit!  Kongresas  turi  btiti  likviduotas",  ir  iteike  mums,
1ietuviams  komunistams,  reikalavima,  kad  .ir  mes  ju  ta  tarima  Pri-
imtumem,   tai  yra,   susitare   su  jais   be  jokiif   tolimesniu   ceremoniju
Kongresa   uzdarytumem.   Kas   keis5iausia,   kad   tas   ju   reikalavimas
jteiktas  ultimatumo  formoje,  btitent  reikalaujama,  jog  „mes  taip   ar
ne"  atsakytumeme  i  de§imti  dienu.

Mes   labai   apgailestaujame,   kad   nepajegeme   i§pildyti   §ita   LSS
reikalavima  i  tas  trumpas  desimts  dienu.  Viena,  tu  ultimatumu  §ian-
dien   pasaulyje  tiek   daug,  jog   mes   su  jais   visai   apsipratome,   ant-
ra.-kadangi  Jungtiniu  Valstiju  Komunistu  Partijos  Lletuviu  Cent-
ro   Biuras   yra   tokia   istaiga,   kuri   tvarkosi   demokrati§kai,   tai   yra,
visi   Biuro  nariai   susirenka,   pakelta  klausima  rimtai   ir   nuodugniai
apsvarsto   ir   tik   tada   prieina   prie   tarimo,   tuo   btidu   nesuspejo_me
ta   visa   procedtir?   atlikti   taip   trumpu   laiku.   Tikimes,   jog   musng
draugai   i§   LSS   Pild.   Komiteto   tai   visai   gerai   supras   ir   tinkamal
ivertins.

0  dabar  eina  mtisu  atsakymas:
I.   Amerikos   Lietuviu   Kongresas   yra   vienintele   Amerikos   lietu-

viu  organizacija,  kuri  visos   §alies   ma5tabu  jungia   pazangiaja   lie-
tuviu  visuomeng  Amerikoje  bendram  veikimui   Lietuvai  ir  Amerikos
lietuviams   svarbiais  klausimais.   Kongresas   buvo   suorganizuotas   ir
pagristas   labai   auk§tais,   prakilniais   tikslais.   Jo   iktirime   dalyvavo
atstovai  nuo  keliu  Simtu  organizaciju,  apiman€iu  per  70  ttikstan6iu
Amerikos   organizuotu   lietuviu.   Per   jo   skyrius   Siandien   Kongresa
sudaro  §imtai  organizaciju,  draugiju,  kliubu  ir  kuopu.

Originaliai  Kongreso  vyriausias  tikslas  buvo  apjungti  Amerikos
lietuvius,  idant  pagelbejus  Lietuvos  Zmonems  atsteigti  Lietuvoje  de-
mokratine  santvarka.   Ir  nuo  to  vyriausio  tikslo  Kongresas   niekuo-
met  nenuklydo.   Kongreso   pastangomis   Sioje   srityje   dziaugesi   Lie-
tuvos   Zmones.   Su   mumis   sutinka   ir   socialistu   vadai,   jog   tos   pa-
stangos,   ta   suteikta   Lietuvos   Zmonems   paspirtis   ju   kovoje   uZ   de-
mokratijos   atsteigima,   nebuvo   veltui.   Ir   jeigu   §iandien   Lietuvoje
jau   palauzta   vienos   tautininkt!   partijos   diktattira,   tai,   apart   susi-
dejusiu  visos  eiles  kitu  faktoriu,  nemazai  kredito  priklauso  ir  Ame-
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riko'S  pazangiosios  lietuviu  visuomenes  pastangoms,  pravestomis  or-
ganizuotai  per  Alnerikos  Lietuviu  Kongresa.

Mtisu   supratimu,   Si   Amerikos   Lietuviu   Kongreso   misija   tebera
neuzbaigta.  Mes  visi  Zinome,  ir  su  tuo  sutiks  draugai  socialistai,  jog
Lietuvoje  dar  nera   atsteigta   pilna   demokratija.   Pavyzdziui,   i§   Lie-
tuvos   kalejimu   tebera   nepaleisti   politiniai   kaliniai   antifa§istai.   To-
del  Amerikos   lietuviams   tebereikia   reikalauli   Lietuvos   vyriausybes,^
jog   sustiprinimui   lietuviu   tautos   atsparos   pries   grtimojan6ius   jog
nepriklausomybei    pavojus   ir   pastatymui   viso   kra§to   ant   plataus
progreso   kelio,   reikalingas   kuo   grei6iausias   atsteigimas   Lietuvoje
visl!  civiliniu  laisviu  ir  demokratiniu  teisil!.

Taipgi   Amerikos   Lietuvii£   Kongreso   tikslas   yra   apvienyti   Ame-
rikos   lietuvius   6ionai    abelniems   bendriems   kulttiri§kiems    lietuviu
reikalams.  Visi  mes   sutiksime,  jog  Sis   darbas  tebera  beveik  nepra-
detas.  0  tai  juk  be  galo  rimtas  ir  svarbus  darbas.  Jo  vedimui,  mtisu
supratimu,   geriausia   tinka   tokia   didele,   tokia   plati   masine   organi-
zacija,  kaip  Amerikos  Lietuviu  Kongresas.  `

Pagaliau   pernai   pavasari   i§kilo   be   galo   rimtas   pavojus   pa€iai
Lietuvos  nepriklausomybei.  Tuomi   susirtipino  visa   Lietuvos  i§eivija,
o   ypa6   visi   Jungtiniu   Valstiju   lietuviai.   Gynimas   Lietuvos   nepri-
klausomybes   suvienytomis   visng   lietuviu   spekomis   pasidare   patsai
vyriausias  visng  dienos  darbas  ir  uzdavinys.  ALK  konferencija,  ivy-
kusi  birzelio  menesi   1938  metais,   Sits  nauja   problems  visapusiai  ir
rimtai  apsvarste  ir  komunistu  grupes  iniciatyva  Lietuvos  nepriklau-
somybes  gynima  ivede  i  Kongreso  greitosios  veiklos  program?.  Kas.
1ie6ia   kai   kuriuos   socialistt!   grupes   vadus,   tai   mums   prisiejo   ne-
mazai  pastangu  padeti,  idant  itikinus  juos,  kad  Lietuvos  nepriklau-
somybes  gynimas  turi  ieiti  i  Kongreso  darbng  dienotvarki.  Ypatingai
ilgai  ir  kar§tai  teko  del  to  gin6ytis   su  dabartiniu   LSS   Pild.   Komi-
teto  pirmininku,  kuris  tik  tada   nusileido,  kada   pasijuto,   kad  ji  ap-
leido  ir  jo  paties  kolegos.

Istorija   po   Scrantono   konferencijos   labai   idomi   ir   svarbi.   Kaip
Zinome,   Lietuvos   nepriklausomybei   rim€iausias   pavojus   tuojau   su-
sidare   i§   Hitlerines   Vokietijos   puses.   Kas   lie€ia   mus,   komunistus,,
ir. milzini§ka   dauguma  Amerikos   Lietuviu  Kongreso  nariu   ir  orga-
nizacijt!,  Lietuvos  nepriklausomybes  gynilnas  ir  i§1aikymas  tapo  pa-
statytas   prie§akin  vist!   kiti!   darbu.  Mtist!   buvo   nesigaileta   nei   pa-
stangt!,  nei  energijos  i§ry§kinimui  Amerikos  lietuviams  grtimojan6io
Lietuvai  pavojaus  ir  sumobilizavimui  ju  teikti  visokeriausia  pagalba
Lietuvos  Zmonems.  Mes   nestateme   ir  nestatome  jokiu   Lietuvai   sa-
lygi!.  Mes  gyneme  ir  ginsime  Lietuvos  nepriklausomybe  visai  neat-
sizvelgiant  i  joki  pobtidi  Lietuvos  vyriausybes  arba  santvarkos.

Deja,  to  negalima  pasakyti  apie  mtisng  draugus  ttilus  socialistus,
ypa6  po_to,  kai  juosna   isiskverbe   i§  komunistinio  judejiino   i§mesti
trockistiniai   elementai,   ypa6,   brooklynie€ius   ir  chicagie6ius.   Jie  vie-
noj  ar  kitoj  formoje  sakesi  pirma  Lietuvoje  turi  btiti  atsteigta  pilna
demokratija,   turi    susidaryti    grynai    demokratine   vyriausybe,   nes
tik  tokia  vyriausybe  tures  teise  §auktis  i§eiviu  paramos  ginti  Lietu-
vos   nepriklausomybe.   Ne   del   kitos   priezasties   Amerikos   Lietuviu
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Kongreso  Vykdomasis  Komitetas  nei   1938  metu  pavasari,  kai  Lietu-
vai  buvo  Lenkijos  iteiktas  ultimatumas,  nei  kai  Siemet  pavasari  Hit-
1eris   pasimojo   ant   Lietuvos   ir   atple§e   Klaipeda,   negalejo   duoti   ir
nedave  greitos  vadovybes  pazangiajai  visuomenei  ir  Kongreso  sky-
riams  visomis  spekomis  padet  Lietuvos  Zmonems  apginti  savo  krasto
nepriklausomybe.   Draugai   socialistai,  .kurie   ieina   i   Kongreso   Vyk-
domaji  Komiteta,  ypa6  „Naujienu"  redaktorius  Pijus  Grigaitis,  truk-
de   Komiteto   darb?,   state  visokias   jam   Zinomas   skerspaines.

Bet   Lietuvos   nepriklausomybei   pavojus   tebegrtimoja -§iandien
grtlmoja  rim5iau  liegu  kada`nors  praeityje.  Lietuvos  Zmonems  §ian-
dien  visapusi§ka,  dvasine  ir  medziagine,  pagalba  yra  daugiau  reika-
1inga  negu  kada   nors  pirmiau.   Lietuvos  nepriklausomybes  gynimas
§iandien  yra  ir  turetu  btiti  Amerikos  Lietuving  Kongreso  ir  visq  Ame-
rikos  lietuviu  ir  jng  organizacijng  patsai  pirmiausias,  patsai  vyriausias
darbas.   Sitoje  valandoje   reikia   neardyt,   neskaldyt   lietuviu   spekas,
bet   daugiau   ir  tvir€iau   jas   jungt   ir  vienyt.   LSS   vadng   kategori§ka
nutarima  Kongresa  likviduoti  mes  galime  skaityti  tik  vienu  i§  dvie-
ji!:   arba   jie   neivertina   Lietuvos   nepriklausomybei   pavojaus,   arba
samoningai  stengiasi  pakenkti  nepriklausomybes   gynimui  ir  i§1aiky-
mui,  griaudami  Amerikos  lietuviu  pazangiosios  visuomenes  vienybe,
kuri  pasirei§kia  Amerikos  Lietuviu  Kongreso  formoje.  Kaip  pirmam,
taip  antram  atsitikime  jie,  mtisu  supratimu,  daro  didele  klaida,  uZ-
duoda   skaudLf   smtigi  tiems   prakilniems   tikslams,   kuriems   Kongre-
sas  yra  sukurtas  ir kuriais  jis  darbuojasi.

Be  to,   dabar   prisidejo   dar  viena   problema,   kuri   reikalauja   su-
sirtipinimo   visos   lietuviu   i§eivijos,   tai   btitent   Klaipedos   pabegeling
5elpimas  ir  remimas  Klaipedoje  pasilikusiu  mtisu  broliu  lietuviu,  ku-
rie   be   galo   sunkiose   apystovose   tures   vesti   kova   pries   svetimus
pavergejus   ir   uZ   islaikyma   lietuvybes.   Ir   §iame   reikale,   mtisu   su-
pratimu,   Amerikos   Lietuvos   Kongresas   galetu   ir   turetu   kuo   ener-
gingiausiai  darbuotis.

Vadinasi,   mtisu   supratimu,   Amerikos   Lietuviu   Kongreso   misija
toli  grazu  tebera  neuzbaigta.  Tie  darbai,  kuriuos  jis  yi.a  pasibrezes
nuveikti   ir   kurie   stovi   pries   ji,   tebera   nenuveikti.   Jie   daug   gero
nuveike   praeityje   ir   dar   labai   daug   gero   galetu   nuveikti   ateityje,
jeigu  tiktai  jame  btitu  susitarimas   ir  visu  nuo§irdus  tro§kimas   dar-
buotis  jo  tikslu  ribose.  Deja,  kaip  parodo  Sis  LSS  vadu  sauvali§kas
nutarimas   Kongresa   likviduoti,   arba,   geriau,  ji  sugriauti,  net  visai
neatsiklausus   Kongreso   masiu   nuomones   ir   valios,   mtisu   draugu
socialistu  kai  kurie  vadai  nenori  matyti  Kongreso  darbu  pasisekimo.

Mums   labai   sunku  tiketi,   jog   §itam   LSS   Pild.   Komiteto   pirmi-
ninko    ir    sekretoriaus    nepateisinamam,    piktam    pasikesinimui    ant
pazangiosios   lietuviu   visuomenes    vienybes   ir   Amerikos     Lietuviu
Kongreso   gyvybes   pritartu  visi   eiliniai   socialistai,   kuriems   rtipi   ne
uzsispyrimas  ir  intrigos,  bet  rimtas  darbas,  rimtos  pastangos  padeti
Lietuvai   ir  Lietuvos   Zmonems,   taipgi   apvienytai,   bendrai   darbuotis
€ionyks€iais  bendrais  reikalais.

2.  Amerikos   Lietuviu   Kongres?   nesuktlre   LSS   Pildomas   Komi-
tetas,  kuris  nutare  Kongresa  likviduoti  ir  pastate  komunistams  griez-
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ta   reikalavima   prie   ju   to   Zygio   prisideti.   Kongresa   suktire   Simtai
ivairiausiu   organizaciju   ir   draugiju   po   visas   Jungtines   Valstijas,
kurios,  kaip  jau   mineta,   atstovauja   per   70  ttikstan6iu   organizuotu
lietuviL2.  ALK  nera  savastis  nei  socialistu,  nei  komunistng,  bet  visos
pazangiosios  lietuviu  visuomenes.  Sis  LSS  Pild.  Komiteto  Zygis  yra

8:]oe£]enngeasstve]±Ss?#:ait€:r::rma:i:¥s:I:i?r:::g:Lr££6tba:t£Padnae]]±:I?:tot°inv{::
V  ,                                                                                                                                                                                                                                               .        .

demokratinio   Zygio.   Gaila,   kad   LSS   vadai   to   nesupranta,   jog   de-
mokratijos   pripazinimas   tik   Zodziais   nieko   nerei§kia.   Kovojant   uZ
demokratija,   reikia   patiems   demokrati§kai   elgtis,   pripazinti   demo-
kratija  praktikoje.

Mes   manome,   kad   Kongreso   likimo   neturi   teises   isspresti   vien
tik  socialistai  ir  komunistai.  Vieton  LSS  vadu  nedemokrati§ko,  sau-
vali§ko  nutarimo   Kongres?   likviduoti  mes   sitilome   §i   klausima   pa-
vesti   i§spresti   Kongreso  nariam3  ir  organizacijoms.   Kaip  jau   sake~
me,  mes  esame  isitikine,  kad  ALK  darbai  tebera  nebaigti,  kad  §ian-
dien   daugiau   negu   bet   kada   pirmiau   reikalinga   stipriausia   vist!
Amerikos  lietuviL!,  o  ypa6  pazangiosios  lietuving  visuomenes  vienybe.
Tad   lai   §i   klausim?   rimtai   ir   demokratiskai   apsvarsto   Kongreso
miestl!   bei   apskri€iu   komitetai,   paskui   miestt2   bei   apskri6iu   demo-
kratiskai  su§auktos  konferencijos.  0   galutinam  Kongreso  likimo  i§-
sprendimui  mes  sitilome  Kongreso  Vykdomajam  Komitetui  su§aukti
§j  rudenj  ry§yje  su   Lietuviu  Diena  Pasaulineje  Parodoje  Brooklyne
visuotina   Kongreso  suvaziavima.   Kitais  Zodziais,  mes   sitilome,  kad
Kongreso  likimas  bei  ateitis  btitu  i§spr?sta  taip  demokratiskai,  kaip
demokrati§kai  jisai  buvo  sukurtas  trys  metai  tarn  atgal.

Ir  mes   norime,   kad   ir   LSS   vadai   atkeistng   savo   nusistatyma   ir
sutiktu  su  ta  mtisu  sitiloma  demokratine  procedtlra.

Mes,   toliau,   esame   giliai   isitikine,   kad,   nepaisant   visL!   netiks-
1uml!,   papildytu   kai   kuriu   socialistu   vadu,   k?   Zemiau   parodysime,
tarn   tikrais   klaLlsimais   ir   reikalais   susitarimas   ir   bendras   veikimas
tarpe  komunistu  ir  socialistu  yra  galimas  ir  btitinai  reikalingas.  Mes
esame  i§  savo  puses  pasiryzg  deti  visas  pastangas  ne  a§trinti  mtisu
santykius,  bet  juos  Svelninti,  jeigu  tik  su  tuo  sutiks  ir  t?  pati  paro-
dys  draugai  socialistai.

3.  Isdeste  mti;u  pamatini  nusistatyma  ALK  ir  komunistu  su  so-
cialistais   bendradarbiavirno    reikalais,   mes   ta6iau   negalime   ignch-,
ruoti   arba   praeiti   neatsake  i   LSS   Pild.   Komiteto   padarytus   mums
uzmetimus,   kurie   nera   pagristi   jokiais   rimtais   faktais.    Ypatingai
tas   reikalinga   dar   todel,   kad   Sis   jL!   „ullimatumas"   para§ytas   taip,
jog   jis   yra   ai§kiai   taikomas   pla6iajai   visuomenei,   idant   pagalba
nepamatuotu  uzmetimL2   sukelti  jos   pagieza   pries  mus   ir  pries  visa
tai,  kas  mums  yra  brangu.  LSS  vadu  parej§kimas  perdem  kalba  ne
i   komunistus,   bet   apie   komunistus.   Vadinasi,   jiems   rtipejo   ne   tas,
kad   su   komunistais   pasikalbetj,   pasitarti    bendru   reikalu,    suri§tu
su  Amerikos   LietuviL£   Kongreso  veik]a   ir  ateitimi,  bet   kad  juos   uZ-
pulti  ir  i5pltisti.

Savo   nepamatuotam   uzsipuolime   ant   komunistng     Grigaitis     ir
Dr.  Montvydas,   matyt,   del   neapsizitirejimo   isduoda   arba   atidengia
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ir   savo   tikruosius   motyvus,   kuriais   vedini   jie   prisidejo   prie  Ame-
rikos  Lietuviu  Kongl.eso  steigimo  motyvus,  kurie,  mtisu  supratimu,
buvo  grieztai  prie§ingi  paties  Kongreso  tikslams  ir  neleistini  jokiam
bendram   tarpsroviniam   darbe   ir   kurie,   kaip   dabar   pasirodo,   buvo
pamate   tu    Zmoniu    demoralizuojamo,    Zalingo    nusistatymo    linkui
Kongreso  darbuotes.

Pavyzdziui,   savo   parei§kime   Grigaitis   ir   Dr.   Montvydas   skun-
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sakant,   jiems   nepavyko   mus   padaryti   tokiais,   kokiais   jie   yra,   at-
versti  mus  prie  jt!  p.sichologijos  ir  isitikinimi£.  Tas  tiesa.

Bet   Sis   LSS  vadu  viesas   prisipazinimas   parodo,   kad   jie   nejo   i
Kongresa   darbuotis   Kongreso   pasibreztierns   tikslams,   kuriuos   jie
Zodziais   pripazino   mums   ir  jiems   bendrais,   bet   uzkarti   ant   mnsu
ir   mtisu   judejimo   masit!   savo   oportunistine   psichologija   ir   isitiki-
nimus.  Ju  vyriausias  tikslas  buvo  kenkti  mtist!  judejimui,  griauti  ji,
demoralizuoti  ji,  kur  tik  proga  pasitaiko,  prisidengus  Amerikos  Lie-
tuviu  Kongreso  vardu.   Ir  kai  pagaliau  isitikino,  jog  tos  ju  pastan-
gos  yra  bergzdzios,  LSS  vadai  nutare  sugriauti  pati  Kongresa.  Ai§-
ku,  kad  su  tokiais  isitikinimais  suejus  i  bendra  darba  su  kita  grupe
bei    grupemis,    jie   negali   nuo§irdziai,    atsidavusiai,    konstruktyviai
darbuotis   bendrajam   tikslui.   Jie   visados   ie§kos   progos   kitaL   grupe
bei   grupes  sudemoralizuoti,  joms  uzduoti  smtigi.   Stai   kodel   dabar-
tinis   LSS   Pild.   Komiteto   pirmininkas   prie   kiekvienos   progos   per
visus   tuos   tris   metus   nesiliove   pltides   komunistus,   ragines   darbi-
ninkus   nuo   jL£   §alintis,   kol   galu   gate   paskutiniais   laikais   savo   ve-
damajame   dienra3tyje   sta€iai   provokatori§kai   pradejo   gasdinti   re-
akcija   ir  deportavimu  tiems   ateiviams,  kurie  ka   nors   bendro  tures
su  Komunistu  Partija.  Jis  nuejo  taip  toli,  kaip  dar  iki  §iol  nei§driso
eiti   nei   patys   reakcioni§kiausi   elementai,   vis,   matyt,   su   tuo  tikslu,
kad  pakeisti  mtist2  „psichologija"  ir  isitikinimus.

Kas   lie6ia   mus,   tai   mes   neturejom   jokiu   tikslu,   jokiu   motyvu
pakeisti   draugif   socialistu   psichologija   bei   uzkarti   jiems   mtisu   isi-
tikinimus.  Mes  sutikome  darbuotis  Kongrese  tais  klausimais,  kuriais
visi  sutinkame  ir  susitariame.  Mes  palikome  socialistus   laikytis  sa-
vo  psichologijos  ir  isitikinimu,  bile  tik  jie  dirbtt!  Kongreso  pasibrez-
tuose  tiksluose.   Nes   mes   manome,   jog  tik   Sitoks   nusistatymas   bei
atsinesimas   linkui   kitu   grupiu,   ieinan6ing   i   bendra   fronta,   yra   kon-
struktyvus   ir   nuo§irdus,   nedaleidzias   jokios   nuozitiros,   blogLg   noru
ir   ZalingL;   pasikesinimu.   Pasak   prezidento   Roosevelto,   jokiu   btidu
negalima   sedeti  aplinkui  viena   stale   ir  nuo§irdziai  tartis,  kai  vieni
i§   dalyviu   kiseniuose  turi   §autuvus,   kuriuos   gali   bet   kada   panau-
doti   pries   kitus   pasitarimo   dalyvius.   Negali   btiti   rimtas,   konstruk-
tyvus   ir   nuo§irdus   bendras   darbas,   kai   viena   grupe   turi   uZ   tiksla
tame  darbe  ikasti  arba  pakenkti  kitai  grupei..

Mes  esame   dekingi,   kad  LSS  vadai  vie§ai   pasisake,   kokius  tik-
ruosius   uzkulisinius,   pasleptus   motyvus   jie   turejo   dedamiesi   prie
Amerikos   Lietuviu   Kongreso   ir   su   kokiais   motyvais   jie   kai   kada
bendradarbiauja   su  kitomis  grupemis  bei   srovemis.  Mes  labai  nuo-
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§irdziai  patariame  jiems  tokio  nusistatymo   atsisakyti,  nes  jis   neve-
lima  gero` nei  ju  pa¢iai  srovei,  nei  pazangiajai  visuomenei,  kuri  turi
daug   tokiu   problemu,   kuriomis,   mtisu    supratimu,    socialistams   ir
komunistams   prisieina   ir   prisieis   ateityje   tartis   ir   bendradarbiauti.

LSS  Pild.  Komitetas  daro  mums  uzmetima,  buk  mes  ki§a  Kong-
resan   Sovietu   Sajunga,   proletarine   diktattlra   bei   bol§evikus.     Ne
krislelio   tarn   tiesos!   Jie   Sito   primetimo   jokiais   faktais   neparemia
ir  negali   paremti.   Kaip   tik   atbulai.   Kaip   matysime   Zemiau,   btltent
tie   patys   kai   kurie   socialistai,   ypa6   trockistai,   apsikrik§tije   socia-
listais,   kesino   ine5ti   Kongreso   skyriuosna   §ituos   klausimus   ir   kai
jie  negavo  masiu  pritarimo,  pradejo  draskyti   skyrius,  o  kur  tas  ne-
pavyko,   pabego   is   tu   skyriu.   Vadinasi,   LSS   vadai   patys   mu5a   ir
patys  rekia.

4.   P.   Grigaitis   ir   Dr.   A.   Montvydas   LSS   Pildomojo   Komiteto
vardu   savo   parei§kime   suzymi   net   penkias   sekamas   priezastis,   del
kuriu  ypatingai   ant   toliau   socialistai   negali   bendrai   veikti   su   ko-
munistais  Amerikos  Lietuviu  Kongrese:   1)   Had  Toronto   (Kanadoj)
socialistu  kuopa  ir  SLA  kuopa  pasitrauke  is  Kanados  Lietuviu  Kong-
reso;  2)   Kad  Wilkes   Barre,   Pa.,   saujele  „Naujosios  Gadynes"   §ali-
ninku   i§ejo   i§   konferencijos;   3)    Kad   Brooklyn,   N.   Y.,   i§   konferen-
cijos   i§ejo   LSS   ir   LDD   atstovai;   4)    Had   buk   Chicagos   skyriaus
konferencijoj    komunistai   spyresi    pravest   „savo   parting   politika";
5)    Kad   Massachusetts    skyriaus   komitetas   neat§auke     rezoliucijos
spaudos  klausimu.

Jei   rimtai   ir  teisingai   pazvelgsime   i  tas   LSS   Pildomojo   Komi-
teto   suzymetas   priezastis,   tai   pamatysime,   kad  visos   jos   nesudaro
jokio   rimto   pagrindo   nutraukim.ui   bendro   veikimo   tarp   socialistu
ir   komunistu,   kad   visi   tie   kaltinimai   komunistams   yra   tiksliai   is-
ptistas   socialistu   vadu   politinis   burbulas   ir   nerimtas   priekabiu   ie§-
kojimas.

Trumpai  pazvelkime  i  visus  tuos  „kaltinimus".
Del   ivykiu   Torontoj     (Kanadoj).    Girdi,   ten   komunistai    blogai

pasielgg  koncerte,   tai   del   to   socialistai   turejo   pasitraukti   i5   Kana-
dos   Lietuviu   Kongreso   skyriaus.   Viena,   Kanada   yra   atskira   vals-
tybe.  Ten  lietuviai  turi   savo  Kanados   Lietuviu  Kongresa.  Ju  kong-
resas  yra  visai  atskira  organizacija;  jie  veikia   savistoviai  ir  su  mri-
st!,  Amerikos  Lietuviu  Kongresu,  palaiko  tik  broli§kus  ry§ius.  Ame-
rikie6iai  neturi   ant  ju  jokios  nei  organizacines,  nei  kitokios  kontro-
les.   Pagalios,   kad   ir   Kanadoj    (Torontoj)    daugiau   kalti   socialistai
negu   komunistai   del   socialistt!   pasitraukimo   i§   kongreso.   Jie   ten
taipgi   visokit!   priekabiu   ie§kojo.   Vietoj   rimtai,   draugiskai   susitarti
su   komunistais,  Toronto   socialistai   per   savo   uzsispyrima   kir5inimo
ir  erzinimo  tikslu  Lietuvos  nepriklausomybes  minejimo  koncerte  sta-
te  programoj   moteri5ke.,  kuri   savo  blogu  pasielgimu  pries   Kanados
lietuviu   laikra§ti   buvo   uzsitraukus   neapykanta   didziumos   Toronto
lietuviu.   Socialistai   ie§kojo   priekabiu,   kad   kaip   nors   demoralizuoti
darba   ir   paskui   kaltinti   komunistus   del   socialistng   pasitraukimo   is
kongreso.
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Visai  be  pamato  Grigaitis  ir  Montvydas  kaltina  komunistus  del
„skilimo`.   Amerikos   Lietuving   Kongreso   skyriaus  Wilkes   Barre,   Pa.
Kaipgi   i§   tikrngjng   buvo   Wilkes   Barre,   Pa.,   skyr.iaus   konferencijoj?
Stai  kas  buvo:   trockistinio  nusistatymo  „Naujosios  Gadynes"   Zmo:
nes  pateike  konferencijai  §1yk§6ia  rezoliucija  pries   Sovietng  Sajunga
ir   spyresi,   kad  konferencija   ja  priimtng  ir  tuo   btidu   pasmerktng   So-
vietng   S?jung?   del     are§tavimo     ir    baudimo     trockistining-fa§istining
§nipu.

Konferencija  40  balsng  pries   15  atmete  t?  trockistin?  rezoliucij?.
Del  to  rezoliucijos   autoriai   sukele  triuk§ma   ir  pasitrauke  i§   Kong-
reso  skyriaus.

Taigi  del  ivykiu  Wilkes  Barre  skyriuje  yra  kalti  socialistai  arba
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resas   nera   suorganizuotas   atakai   pries   Sovietu   Sajunga.   Bet   jis
spyresi  pravaryti  rezoliucija  pries  Sovietu  S?jung?,  ir  tos  ju  §1yk§-
€ios   rezoliucijos   socialistine   spauda   ne   tik   nepakritikavo,   bet   dar
uzgyre ir pasmerke tuos,  kurie  atmete ta  rezoliucij?.

LSS  Pild.  Komitetas  komunistus  kaltina  ir  delto,  kad  Brooklyne
i§  Kongreso  skyriaus  konferencijos  pasitrauke  LSS  ir  LDD  atstovai.
Gi   I aktai   kaip   tik   kalba   pries   socialistus.   Socialistai   atsinese   is
anksto   pagamint?   rezoliucija.   Vietoj   draugiskai   tartis,   jie   grieztai
spyresi,  kad  konferencija  turi  priimti  jng  ta  rezoliuci.j?.  Ne  tik  komtl-
nistai,  bet  ir   ivairiu   masiniu  organizaciju   atstoval   nesutiko   su   jq
padiktavimu.   Kuomet   Hitleris   grtlmojo   pagrobti   Klaipeq?,   tai   so-
cialistai   savo   rezoliucijoj   5tai   ka   sake:   „Kada   Lietuvoje   bus.   at-
steigta   demokratija   ir  bus   sugrazintos   pilie€iu  teises   ir   laisves-
tokia   demokratines   Lietuvos   vyriausybe   tures   visokiau.sios   teises
reikalauti,  kad  uzsieniuose   gyvenantieji   lietuviai  remtng  ja  ir  teiktng
savo param? kovoj  uZ  Lietuvos  nepriklausomybe".

Toks  parei§kimas  kaip  tik  prie§ingas  Amerikos  Lietuviu  Kongre-
so  nustatytai  programai   Scrantono  konferencijoj,  kuri   ai§kiai   pasl-
sako   uZ    gynim?   Lietuvos   nepriklausomybes   be   joking   salygL±.    Gi
socialistai  bande  konferencijoj  pravaryti  tokia  rezoliucija,  kad  Ame-
rikos   lietuviai   tik   tarn   tikrose   salygose   gins   Lietuvos   nepriklau-
somybe,   gins  Lietuvos  nepriklausomybe  tik  tada,  kada  ten  bus   at-
steigta   demokratija.   Pavir§utiniai   gali   atrodyti,   kad   jie   tuo   bfldu
gero  velina  Lietuvai.  Taip,  Amerikos  lietuviai  trok§ta,  kad  Lietuvoj
kuo  grei6iausiai  btitu  atsteigta   demokratija.   Bet  kuomet  dabartinej
valandoj   gresia   pavojus   Lietuvos   nepriklausomybei,   tai   Amerikos
lietuviai  privalo  ja  ginti,  nezitirint,  kad  Lietuvos  viduje  nera  tokios
tvarkos,   kokios   mes   pageidaujame.   Begindami   LietuvQs   nepriklau-
somybe,.mes   galime   daryti   spaudima   i   Lietuvos   vyriausybe,   kad
btitu  atsteigta  demokratija  Lietuvoj.

Toliau   jie   toj   rezoliucijoj   pabreze,   kad   Lietuva   neprivalo   nie-
kur  ie§koti  draugu,  bet  „visng  pirma  gali  pasitiketi  tik  savo  jegomis".

Kaip   tik  to  nori   Hitleris:   kad   mazos  valstybes   neie§kotu   drau-
gu,  kad  jam  lengviau  btitng  su  jomis  apsidirbti.
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Komunistai   dejo   visas`  pastangas,   kad   susitarti   su   socialistais
del  rezoliucijos.  Komunis[ai  nur.9de,  kad  jeigu  negalima  prieiti  prie
susitarimo  del   bendros   rezoliucijos,  tai  kad  konferencija  jokios  re-
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zoliucijos   neprjimtl!,   bet  `kad   pasisakytng   uZ   tolimesni   veikim?
grindu   Scrantono   rezoliucijos.   Bet   socialistai   uzsispyre,   kad
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suoti   uZ   jng   rezoliucij?.   Tu-omet   jie   buvo   uzklausti,   ar   jie   sutiks

toliau   darb.Totis   Kongreso   skyriuje,   jeigu   didziuma   atstovu   atmes
ju   rezoliucij?.   Stilsonas   vardu   socialistng   parei§ke,   kad   jie   „paziti-
res".   Ir   kuomet   didziT.rna   konferencijos   atstovng    (64   balsais   pries
25)   at.quete  jng  rezoliucij?,  tai  Stilsonas  parei§ke,  jog  jie  skaito  kon-
fereTflj?  „nedemokrati§ka",  ir  LSS  ir  LDD  atstovai  i§ejo  i§  konfe-
rencijos.   Jie   tuo   btidu   pasirode   bendro   darbo   ardytojais,   o  ne   ko-
munistai.

K9quunist.ei   kaltinami,   btik   Chicagoj   Kongreso   skyriaus   konfe-ren€i.joj   noreje   pravesti   „savo   partirie   politika".   Girdi,   komunistai
norej.e,  kad  Lietuva   detusi  prie  „tam  tikro  militarinio  bloko",  kurio
dargi  nebuve.  Ne  tik  nerimtas,  bet  ir  juokingas  primetimas.   Kaipgi
bent  kas  sitilys   detis  .prie  bloko,  kurio  visai  nera?  Tas  parodo,  kad
LSS   vadai,   ie5kodaml   visoking   priekabiq,   nei   logikos   nesilaiko,   jau
nekalbant  apie  faktus.  Faktai  gi  §tai  ka  rodo:  komunistai  nesispyre
pravesti..„savo   rezoliucija".   Komunistai   tik   pasitile   rezoliucij?.   Ta
rezoliucija   tilpo   spaudoje   ir  bile  kas   galejo  matyti,   kad  joj   nekal-
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pries  agresorius,  nes  pati  viena  ji  per  silpna  savo  nepriklausomybe
gpginti.   Dabar  Lietuva  kaip  tik  ir  krypsta  ton  linkmen.  Taigi  ir  Sis
jng   kaltinimas   pries   komunistus   yra   niekas   daugiau,   kaip   bereika-
lingas  priekabing  ieskojimas.

Komunistams   prim?tama   „sufalsifikavimas"   rezoliucijos   Massa-
chusetts  skyr!qje.  Ten  .I.vyko  mazas  nesusipratimas.  Konferencija  pa-
vede  rezoliucij#  komisija.I  .galutinai  suredaguoti  rezoliucija  spaudos
klausimu,   ir  vienas   komisijos   narys   pazymejo   rezoliucijoj,   kad   tie
laikra§€iai,   kurie   remia   Amerikos   Lietuving   Kongres?,   turetng   susi-
laikyti   nuo   atakos   pries   Sovietu   S?junga.   Del   to   socialistng   „Nau-
jienos"  sukele  didziausi  riksm?,  nors  „Naujienos"  visai  nebuvo  ivar-
dintos..rezoliucijoj.. P.abar   gi   LSS   Pild.   Komitetas   sako:   „Sitos   re-
zoliucijos   nei   komisija,   nei   skyriaus   kolnitetas   nera   at§auke".   Stai
kaip   i5   tikrngju   buvo:   Massachusetts   skyriaus   komiteto   susirinkime
komunistai   pasitile,   kad   tos   rezoliucijos   reikale   btitu   atitaisyta   re-
zoliucijos   komisijos    nario   padaryta    klaida.    Tuomet   Michelsonas,
socialistu   vadas,..purode,   kad   dalykas  yra   mazas,   ir  jie   ir  kiti   ko-
ll-1.+``+,`      _  ,_I_:  _i      -_   __                                .           ,V              1
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miteto  nariai  priejo  prie  i§vados, `kad  fiera  reikalo
bei   at5aukimo   daryti.   Taigi   Massachusetts   socialis
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draugi§kai  veikia  Kongres;  su  komunistais,  nieko  baisaus  tame  ne-
mate.   Bet  LSS  vadai  bando  i§  to  mazo  dalyko  padaryti.  dideli  kal-
tinim?   pries   komunistus   ir,   remdamiesi   tuomi,   nutare   pati   Kong-
resa  likviduoti.

Baigdami  mes  pakartojame:  Visi  LSS  Pild.  Komiteto  uzmetimai
komunistams   nera   paremti   jokiais   faktais.   Tai   tik   demagogi§kas
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bandymas   savo  prasikaltimus  pries  `Arrferfkos  Lietuving  Kongresa  ir
pries   bendr?   komunistu   su   socialistais   veikla   primesti   komunis-
tams.   Mes   atsisakome   juos   priimti.   Mes   sakome:   socialistng   vadu
uzimtoji  pozicija  ir Zalinga,  ir  nepateisinama.

Lietuviu  Komunistt|  Centro  Biuras
A.  Bimba  Sekretorius

DOKUMENTAS   Nr.2

KOpija
Rugpiti€io  16,   1939.

LSS  Pild.  Komitetui,  1939  South  Halsted  St.,
Chicago'  Ill.

Gerbiamieji:
Siame  lai§ke  prisiun6iu  jums   Lietuviu   Komunistu  Centro   Biuro

atsakym?   i   jtisu   antr?ji   parei5kima.   Su   atsakymT   §iek   uzvilkon?e
todel,  kad  norejome  pasitarti   su  koloniju  vadovaujan6iais  draugals
del  jtisu  pasitilymo  Amerikos  Lietuviu  Kongreso  reikalais.  Sis  Biuro
atsakymas yra  pasekme to  pasitarimo.

Matysite  i§  mtisu  pareiskimo,  kad  mes   dedame  visas. pastang?s
isvengti  kovos  su  socialistais  organi7,acijose.i_r  pla6ioje  vlsuvorpenej.e
del   Kongreso.  Mes   norime   susitarti.   Deja,   jusng   grieztas   uzslspyrl-
mas,   jtisu   nepamatuotos` atakos   pirmam   ir   antram   parei§kimuose
tai  labai  apsunkina.

Su  pagarba,  A.  Bimba

DOKUMENTAS   Nr.3

Kopija Abekui ir Jonikui

DAR  DEL  SOCIALISTU  REIKALAVIM0  ALK  LIKVIDUOTI

Lietuviu  Komunistu  Centro  Biuro  Pastabos

Lietuvit!   Socialistu   S?jungos   Pildomasis   Komitetas   antru   atve-
ju  bando  pateisinti  savo  pozicija  Amerikos  Lietuviu  Kongreso  klau-
simu.   Nors   sakosi   sinlas   reikala   su  ALK   uzbaigti   „draugi§ku   bti-
du",   bet   kaip   pirmam,   taip   antram   parei§kime   nesivaduoja   jokia
draugi§ka   dvasia.   Vel   jis   pakartoja   nepamatuotus   ir   neteisingus
komunistams   primetimus.   Jei   is   tiesu   Sis   Komitetas   btitng   nor.eje.s
draugisku  btidu  vis?  reikal?  uzbaigti,  tai  jis  btitt2  apsiejes  be  insl-
nuacijng  ir  §meiztu  pries  komunistus.  Jis  btitu  pasitiles  komunistam.s
susieiti   ir   draugi§kai,   demokrati§kai   pasitarti   Kongreso   likimo   rel-
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kalu.   Paskui   abi   grupe§   galeje   btitng   pasitilyti   Kongreso   Pild.   Ko-
mitetui.at§aukti.arba   Kongreso   suvaziavim?,   arba   tik  konferencija
ir ten  visa  klausima  uzbaigti.

Deja,  LSS  Pild.   Komitetas ,pasirinko  visai  kitus  kelius   ir  btidus.
Pats   reikalaudamas   arba   sitilydamas   Kongres?   likviduoti,   pirmam
parei§kime   kaltino   komunistus   Kongreso   griovime.   Jis   pats   ir   jo
pasekejai. paskutiniais   metais   su   vir§um   apdraske   kelet?   Kongreso
skyril!,   vlenok   LSS   Pild.   Kom.   neturejo   sarmatos   primesti   komu-
nistams  tu  skyrlu  apardym?.  Tas  mums  parod6  ir  mus  jtikino,  kad
LSS   Pild.   Komitetas  nesivaduoja   gerais   norais   ir  nenori   Kongreso
reikal?  uzbaigti  draugi§ku,  susitarimo  budu.

Dar   daugiau:   i§   antro   LSS   Pild.   Komiteto   parei§kimo   paai§ki,
jog   visi   §itie..jo   Zygiai   ir   pasitilymai   paremti   tro§kimu   atsikratyti
tos   organizacljos    (tai   yra,   ALK),   kuri   atstovauja   grazias,   prakil.
nias   idejas,   kuri   labai   daug   gero   nuveike   kovoje   uZ   atsteigima
demokratijos   Lietuvoje  ir  kuri   galetng   dar  daug   gero  nuveikti   atei-
tyje.   1§  §io  parei§kimo   ai§kiai  matosi,  kad   LSS   Pild.   Komitetui   la-
bai   mazai   teapeina   Lietu\`-os   demokratija   ir   Lietuvos   nepriklauso-
mybe.  Pavyzdziui,  jis  eina  taip  toli,  jog  atvirai  pasisako  pries  kova
uZ   amnestija   Lietuvos   politiniams   kaliniams,   kuriais   piktasis   tau-
ti-ninku  rezimas  `uzkim§o   Lietuvos  kalejimus.   Tas   ai§ku   ne  vien   tik
i§   Komitet.o  parei§kimo.   Iki   §iol   socialistine  spauda   dar   ne  Zodeliu
neprasitare  uZ   Lietuvos   Draugng   Komiteto   para§ng   rinkim?   del   am-
nestijos  Lietuvos  politiniams  kaliniams.

1§  socialistu  vadu  paskiausio  parei§kimo  paai§ki  taipgi,  kad  jiems
labai  mazai  teapeina   ir  Lietuvos   nepriklausomybes   i§laikymas.   Pa-
vyzdziui,  i  mtisi!  parei§kim?,  kad  „mes  nestateme  ir  nestatome  Lie-
tuvai  jokiu  i§lygl!:  Mes  gyneme  ir  ginsime  Lietuvos  nepriklausomy-
be   visai   neatsizvelgiant   i   joki   pobtidi   Lietuvos   vyriausybes   arba
santvarkos",   LSS  Pild.   Komitetas  atsako:   „Vadinasi,  A.   Bimba   pa-
sizada  „ginti"   Lietuva,  net  jeigu  tenai  btitu  naci§ka  tvarka  ir  Lie-
tuv?  valdytu  koks   nors   „fiureris".   Tai   yra  grynas  nacionalizmas".

Vadinasi,  jeigu  Lietuvoje  nera  atsteigta  demokratija   (juk  ja  val-
do  „fiureris" .Smetona),  jeigu  ten  vie§patauja  tautininkai,  tai  tegul

prasmenga   visa   Lietuva,   tai   broliams   socialistams   visai   neapeina
jos  nepriklausomybes  i§1aikymas.  Tegul  dar  didesnis  „fiureris"   (pa-
vyzdziui,   Hitleris)    ateina   ir   pasiima   vis?   Lietuva.   su   jos   mazy6iu
„fiureriuku".

Ai§ku,   kad   mes,   komunistai,   nesutikome   ir   negalime   sutikti   su
tokiu  atsineiimu  linkui  Lietuvos  nepriklausomybes.  Mes  tik  galime
pakartoti   musu   pirmesni   parei§kim?:   Mes   gyneme   ir   ginsime   Lie-
tuvos  nepriklausomybe  neatsizvelgiant  i  jos  vyriausybe.  Mes   daro-
me   skirtuma   tarpe   vyriausybes   ir  tautos.   Mes   sakeme   ir   sakome,
kad   tautininkng   vyriausybe   ne  tik   neatstovavo   lietuving   tautos,   Lie-
tuvos,   bet   buvo  jos   prie§as.  Mes   kovojame   pries  tokia.  vyriausybe,
in?s   padedame   Lietuvos   Zmonems   nuo  jos   atsikratyti,   bet  mes   vi-
sals   btidais   giname   lietuviu   taut?,   giname   Lietuv?,   giname   Lietu-
vos  nepriklausomybe  nuo  svetimu  grobikl!.
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Mes   jokiu   btidu   nesutinkame   su   LSS   Pild.   Komiteto   parei5ki-
mu,  btik  ALK  buves  „tik  dviejng  sroviu  susitarimas  pries  tarn  tikras
kitas   sroves",   btlk   „jisai   nuo   pat   pradzios   vede   kova   pries   tarn
tikras  sroves",  ir  kad  „pla6ioji  visuomen6  i  ALK  Zitiri  kaip  i  srovi-
nes  kovos  iranki".  Mums  tas  naujiena.  Tiesa,   Sitaip  ALK  pltisdavo
demokratijos   priesai,   fasistai,   tautininku   diktatriros   garbintojai.   Gi
pla6ioji  visuomene  Zitirejo  ir  Zitiri  i   Kongresa  kaipo  i  pazangiosios
Amerikos  lietuviu  visuomenes  bendra  fronts  pagelbeti  Lietuvos  Zmo-
nems   demokratij?   atsteigti.   Tik   stebetis   reikia,   kad   dabar   broliai
socialistai   iseina   vie§ai   ir   priima   fasistu   argumentus   pries   Kong-
resa.

ALK  nebuvo  suorganizuotas  kovai  pries  lam  tikras  kitas  sroves.
Jis  turi  labai  ai5ki?,  teigiama  programa,  btitent  apvienyti  Amerikos
lietuvius   pagelbejimui   Lietuvos   Zmonems   atsteigti   demokratija   ir
rtipinimuisi   Amerikos   lietuviu   bendrais   kulttiriniais   reikalais.   Gal
uZ  tai  tie  patys  vyrai,  kurie  dabar  kalba  LSS  Pild.  Komiteto  vardu,
btldami  ALK  Pild.   Komiteto  nariais,   neleido   Kongresui  uzimti   ais-
kia  pozicij?  uZ  Lietuva   1938  metu  pavasari,  kai   Lenkijos  ponu  val-
dzia  grtimojo  Lietuvos  nepriklausomybei  sunaikinimu,  nei   1939  me-
tng  pavasari,  kai   Hitleris  pasimojo  pasigrobti   Lietuva   ir  is  jos   pasi-
grobe   Klaipeda.   Mat,   jiems   atrode,   kad   ALK  yra   tik   socialistu   ir
komunistu   irankis   kovoti   su   „tam   tikromis   kitomis   srovemis``,   bet
ne  rtipintis  Lietuvos  Zmoniu  ir  Lietuvos  nepriklausomybes  reikalais.

Mes  negalime  sutikti  nei  su  ta   LSS  Pild.   Komiteto  propozicija,
jog  kadangi  komunistai  ir  socialistai  buvo  ALK  iniciatoriais   ir  or-
ganizatoriais,   tai   ir   Siandien   tos   mases,   kurios   sudaro   Kongresa,
neturi  jokiu  teisiu  prie  Kongreso.  Toks  supratimas  visai  nieko  bend-
ro  neturi   su   demokratija,   uZ   kuria   socialistai   sako   es?   pasiryze   ir
galvas   paguldyti.   Kodel   bijoti   tu   masii!,   kurios   isklause   socialistng
ir komunistu  balso,  atsiunte  delegatus  ir  sutvere  Kongresa?

Mes  sitileme  ir  reikalavome  laikytis  Scrantono  konferencijos  nu-
tarimo  ir  Si  rudeni  §aukti  Kongreso  visuotina  suvaziavima  Brookly-
ne.  Deja,  LSS  Pild.  Komitetas  pamojo  ranka  i  Scrantono  konferen-
cijos  nutarima,  prie  kurio  padarymo  ir  socialistai  prisidejo,  ir  grief-
tai  atmete  mtisng  pasitilyma  §aukti  suvaziavima.

Nors,   mtisu   supratimu,   suvaziavima   btitinai   reiketu   laikyti   ir
jam  pavesti   Kongreso   galutina   likima   i§spresti,   ta6iau  jei  jau   so-
cialistai  su  tuo  grieztai  nesutinka,  tai  mes  sitilome  Kongreso  Pild.
Komitetui   greitu   laiku   su§aukti   Kongreso   apskri5iu   bei  miesti2   ko-
mitetu   pasitarima   bei   konferencija.   Kiekviena   apskritis   arba   kiek-
vienas  miesto  komitetas  galetu  atsiusti  po  viena  ar  du  atstovu.  Ne-
pasidarytu   dideles   i§1aidos.   Tokia   konferencija   galetu   apsvarstyti
ir  socialistu  pasitilyma  Kongresa  likviduoti.

Mes  gi,  i§  savo  puses,  sitilome,  kad  tokia  konferencija  apsvars-
tytu   Kongreso   programos   prapletima,   ine§ant   jon   svarbi_ng   ameri-
kiniu   klausimu,   kuriu   tiek   daug   stovi   pries   Amerikos   darbo   Zmo-
nes:  ateiviu  gynimas,  kova  su  fa§izmo  spekomis  6ionai,  uZ  bedarbing
interesus,  pries  karo  pavoju  ir  t.  t.  Mes  esame  giliai  isitikine,  kad
visais   §iais  klausimais   galime  bendrai   darbuotis  ne  tik  komunistai
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ir   socialistai,   bet   taipgi   ir   kitos   sroves,   kaip   katalikai   ir   sanda-
rie6iai.

Toki  mes  darome  pasitilym?.  Ta6iau,  jeigu  ir  Sits  mtisu  pasiflly-
ma  socialistai  taip  pat  atmestu,  kaip  atmete  mtisu  pasitilyma  §aukti
Kongreso  suvaziavima,  tai  jie  vieni  pasiima   atsakomybe  uZ   Kong-
reso  likvidavima  ir  suafdyma  taip   graziai  pradeto  darbo  apvienyti
pazangiaja  Amerikos  lietuviu visuomene.

Nepaisant  to,  kaip  piktai  ir  neleistinai  LSS  Pild.  Komitetas  pra-
dejo  ALK  reikala   diskutuoti,   mes   parei§kiame,   kad   mes   nenorime
a§trinti  komunistng  ir  socialistL!  santykius.   Mes  norime  isvengti  ko-
vos  del   Kongreso.  Mes  i§  tiesu  norime  draugi5ku  btidu  i§ri§ti  §ita
reikala.  Mums  rtipi  bendro  darbo  ideja.  Mums   be  galo  rripi  apvie-
nijimas  Amerikos  lietuviu  bendriems  reikalams.

Mes  manome,  kad   Kongreso  gyvavimas  irode,  jog  bendras  dar-
bas,   nepaisant   visng   kliti6ii±,   ir   galimas,   ir   vaisingas.   Kova   tarpe
socialistu  ir  komunistu  visuomeneje  ir  organizacijose  del  Kongreso
pakenktng  tai  idejai.

Lietuviu  Komunistt2  Centro  Biuras
A.  Bimba,  sekretorius.

Rugpj.ti6io   14,   1939


