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LIUDAS  T R U S K A

1927  M.  BIRZELIO  22  D.  LKDP  VADOVYBES
MEMORANDUMAS  A.  SMETONAI

Istorineje  literatdroje  susidare  beveik  vieninga  nuomone,  kad  1926  in.
gruodiio 17 d. perversma ivykde karininkai, o inspiravo daugiausia krik§6ionys
demokratai. Bdtentju bloko atstovI} balsais Seimas gruodiio 19 d. A. Smetona
i§rinko Prezidentu ir patvirtino A. Voldemaro sudaryta Ministng Kabineta, ku-
riame svarbiausi postai priklause tautininkams, ta6iau buvo ir 5 krik±i6ionys de-
mokratai. Tame pat posedyje vienas Lietuvos krikii6ioniu demokratu partijos
(LKDP) vadovu A. Stulginskis, buv?s Prezidentas, buvo i§rinktas Seimo pirmi-
ninku, kun. M. Krupavi6ius, kitas partijos lyderis, -vicepirmininku.

Apie naujosios vyriausyvbes sudarymo uzkulisius M. Knipavi6ius per 1927
in. geguzes 29 d. paskaita Siauliu visuomenei sake: „Mes, eidami tuomet i vy-
riausybe, nekeleme jokiu sqlygu trtabraukta mano -L.T.], nes nebuvo laiko.
Visas vyriausybes sudarymo centras buvo  [kariuomenes]  Generalinis §tabas.
Sudarant vyriausyb?, mums [ne ,jiems", o „mums`` -L.T.] trdko vidaus reikalu
ministerio, kurio, ar patikesite, ie§kojome telefonais... Plechavi6ius, gruodiio
17  d.  sudarant  mums  Generaliniame  §tabe  vyriausybe,  nuolat  kartojo  karo
valdiios vardu: „|sakau trumpiausiu laiku sudaryti vyriausyb?, kitaip a§ atsa-
komybes nesiimu ir uZ pasekmes neatsakau". Tokioj padety, kada Cia pilna ka-
rininku ir grasinimu, vyriausybe turejo bdti sudaryta kuo grei5iausiai"t.

I nathralu klausimq, kodel krik}i6ionys demokratai naujojoje vyriausybeje
pasitenkino antraeilemis ministerijomis, itikinamai atsake 8. Balutis : „Buvo sa-
koma ju §itaip galvota. Tautininkus prie§akin pasta6ius, jiems teks visas neska-
numas, kuri kiekvienas perversmas visuomeneje palieka. Tikroji politine jega
taip Seime, taip kra§te vistiek bus krik§6ionys demokratai. JL| ranka tai „lop§eli
i  Lietuvos centrinis valstybes archyvas. F. 923. Ap.I. 8. 567b. L. 246-247.
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sups".Sitastrategija,galibdti,bdtulaimejusi,jeigunekupstelis,kurisvezima

;,§i:i#eei.io¥s£:;Se#.P;E£]:#2:P?Spr°f.Voldemarasradobddanuokrifei6ioniu
K. Balu6io minimas ,Joupstelis`` buvo tautininku sumanymas atsisakyti Sei-

mo ir valdyti Lietuva Prezidento dekretais. Su tuo krik!i6ionys demokratai ne-
sutiko. Norint pa{ialinti tarp satungininku atsiradusia itampa,  1927 in. sausio
menesi buvo sudarytas vadinamasis A§tuonkomas, arba A§tuoniu komitetas,
siek?s derinti tautininku ir krikii6ioniu demokratu pozidri i §alies politines sam-
tvarkos pertvarka. To komiteto sudetis nebuvo visi§kai pastovi. Tautininkams
jame daznivausiai atstovavo ministras pirmininkas A. Voldemaras, kun. V. Mi-
ronas, A. Zilinskas, krik§6ionims-demokratams paprastai -L. Bistras
su  M.   Krupavi6iumi,  kitoms  krikL€6ioniu  bloko  narems  Okininku
sap.ungai -P. Mik§ys, K. Jokantas, Darbo federacijai -K. Ambrozaitis
arba A.  Mil6ius,  P.  Jo6ys.  Kartu tautininku valdzia neoficialiai derejosi ir
su Lietuvos valstie6iu liaudininku sap.ungos vadovais.

1927 in. Ziema krik§i6ionys demokratai reikalavo pertvarkyrfi Ministry Kabi-
neta,matyt,tikedamiesiivestiijidaugiausavozmoniu.Ta6iautautininkuvadai,
ypa6 A. Voldemaras, tviltai laikesi savo poziciju ir nedare nuolaidu. Todel de-
rybos baigesi nesekmingai.  1927 in. balandiio  12 d. Prezidento A. Smetonos
dekretu buvo paleistas Seimas, o dar po keliu savai6iu (gegules 3 d.) i§ vyriau-
sybesbuvoi§stumtilabiausiainesukalbamikrik3i6ioniudemokratuministrai(fi-
nansu -P. Karvelis ir §vietimo -L. Bistras).

Paleisdamas Seima, A. Smetona remesi 1922 in. Konstitucija, ta5iau jis ne-
sirenge vykdyti kito tos pa6ios Konstitucijos paragrafo, reikalawsio per du
menesius i§rinkti nauja Seima. Taip A. Smetona sulauze Konstitucija ir forma-
liai. Negaledami tokio elgevsio toleruoti, krik§6ionys demokratai nuo  1927 in.
vasaros perejo i opozicija. Sitokiomis aplinkybemis atsirado skelbiamasis
M. Krupavi6iaus parengtas ir jo, kaip partijos pirmininko, pasiraiytas LKDP
vadovybes memorandumas A. Smetonai.

Kun. M. Knipavi6ius - izymus ir gana prie§taringas XX a. pirmosios puses
Lietuvospolitikosveikej.as,istorineasmenybe.JisbuvovienasLKDPsteigeju,
jos  pirmininkas,  visu  Seiqu  atstovas,  Zemes  reformos  „tevas",  daugelio
krik§6ioniu  demokratu vyriausybiu Zemes  dkio ministras.  Jis prisidejo prie
Gruodzio 17-osios perversmo, nors iki gyvenimo pabaigos ta fakta neige.
M. Krupavi6iaus parengtas memorandumas yra svarbus §altinis 1926 in. pa-
baigos-1927m.pirmosiospusesLietuvospolitineipade6iainusiviesti,neviena-
reik§miamsLKDPsantykiamssutautininkaisiL¥ai§kinti.KovertavienZiniaapie
M. Kmpavi6iaus pasidlyma A. Smetonai sujungti i viena partija tautininkus

Bronius Kazys Balutis.1951. B.v., P. 94-95.
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irkrik§6ionisdemokratus!Zinoma,nevisurmemorandumoautoriusteisus.M.
Knipavi6iui atrode, kad tautininku valdzia pirmiausia represuoja ne kairiuo-
sius, t. y. socialdemokratus ir valstie6ius liaudininkus, o krik§6ionis demok-
ratus.1`5 tikru.I buvo kitaip.  Iki  1927 in.  vasaros, kol LKDP dar nebuvo
perejusi i opozicija, jos veikla buvo menkai tevarzoma.

Dokumentas skelbiamas i§ originalo, saugomo Lietuvos centriniame vals-
tybes archyve (F. 923. Ap.1. 8. 567a. T.1. P. 25-38), be jokiu trumpinimu.
Kjek taisyta ra§yba (didziuju ir mazvy.u, ilgLu.u ir trumpviu raidiiu vartojimas
ir pan.) ir skyryba. Viena kita santrumpa atskleista lauztiniuose skliaustuose.
Negausios i§nasios -publikacijos autoriaus ir redakcijos.

JO EKSCELENCIJAI
pONul REspuBLIKos pREzlDENTur

JOSU EKSCELENCIJA!

Gruodiio m[en.] 17 d. perversmas dave galimybes ne tik i§sigelbeti i§ socia-
listu valdzios sudaryto bol§eviku pavojaus, bet ir, susijungus visoms kataliku
partijoms su tautininku partija, susikompromitavus socialistams ir sudarius pa-
stovia didiiuma, sekmingiau dirbti Lietuvos gerovei -keliant jos tautini, tiky-
bini bei politini susipratima, organi2uojant ja ivairiomis reikalingomis draugi-
jomis,tobulinantvalstybesaparata,keliantekonomin?kra§tobtlkl?irstiprinant
santykiussukitomisvalstybemis,kadtuobddulengviaugalimabtituprieitiprie
tautos giliausio sielos tro§kimo -Vilniaus ir laukiamo krarito gerbdvio.

Taip iveftine mineto perversmo teigiamas puses, mes - Krik§6ionys demok-
ratai -Tamstos, Pone Prezidente, pasidlymu noriai sutikome su Tautininku par-
tija bendradarbiauti §ioj plotmej, manydami, I.og partija, prie kurios ir Tamsta
priklausai,1ygiaiikainuojantperversma,vienodusturitikslusirpriemonestiems
tikslams siekti. Mums buvo gerai Zinomi tie skirfumai tarp mdsL| ir Tautininku
partijos tikybos, ekonomikos ir socialinio gyvenimo srity bei tcktikoj.

Mes Zinojome, kad Tautininku partija, eidama i paskutiniojo Seimo rinkimus
su socialistais ir vartodama lygius su jais kovos metodus pries mus ir kitas ka-
taliki§kas  partijas,  socialistams,  Lietuvos  nelaimei,  padejo  laimeti  Seimo
didiiuma. Bet tikedami, kad skaudiiu ju darbo vaisiu pamokinti, tautininkai eis
kitais, Lietuvai naudingesniais keliais, mes sutikom palaikyti vyriausyb?, ne-
statydami jokiu salygu -i§skyrus vienos -ulskleidus partiju programas, dirbti
i§imtinai Lietuvos naudai, pasirenkant tinkamus tarn darbui kelius. Kad darbas
eitu sklandiiau ir sutartiniau, kad koalicija bdtu pastovesne, mdsu buvo pa-
sidlyta uzmirL5ti praeiti ir, gyvenant dabartimi, dirbti atei6iai, kas veliau §.in. sau-
sio men.  14 d. A§tuoniu komiteto (A§tuonkomo, sudaryto po du atstovu nuo
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Krik§6[ioniu]  dem[okratu],  Tautininku  partijos,  Darbo  feder.  ir  Okininku
say.ungos) buvo vienbalsiai priimta ir §itaip ulprotokoluota:

„Koalicijos grupes daro visu pastangu arteti viena prie kitos pirmiausia tuo
bddu, -a) kad spaudoje nelie6ia i§ praeities ir dabarties tokiu klausimu, kurie
galetu kelti koalicijoj gin6u ir susierzinimo; b) kad koalicija disciplinuoja savo
narius centre ir provincijoj §itL} darbo koordinuoj amLu.u posediiu nutarimu dva-
sioje,irc)kadkoalicijoscentroorganaibendradarbiaujavienisukitais,remdami
ta bendradarbiavima didziausiu tarpusavio atvirumu".

Deja,  Sis grazus nutarimas tautininkams pasiliko tik tu§6iai  skamban6iais
Zodiiais.Tuometu,kaimessaziningaijipildem,savospaudojniekurtautininku
neliesdami, nekalbedami apie ju darbu neigiamas puses, paskaitose ragindami
savo partijos narius, uzmir§us praeities kovas, susigyventi ir bendrai dirbti su
tautininkais ir rodydami didiiausio nuo§irdumo ir atvirumo politikos darbe, tau-
tinihkai sistemingai puldavo mus savo spaudoj , Zemindami ir niekindami mdsu
darbus ir atskirus darbuotojus, savo susirinkimuose juodindavo atskiras kataliku
organizacij as irju vadus, atskiri tautininku Zmones leisdavo ivairiu mus uzgau-
nan6iu neteisingu apie mus Ziniu -Zodziu, ir tuo metu, kai mes dirbome su tau-
tininkais koalicijoje, kai rodem j iems daugiausia §irdies, pritarimo, tautininkai
vede tokia pat prie`€ mus kova, kokia buvo ved? 1igi suejimo koalicijon. Dar
liddniau tai, kad taip elgesi ne tik antraeiliai tautininku partijos nariai, bet irju
Zymiausi Zmones -ministeriai, pav., Ministeris Pirmininkas p. Voldemaras, vi-
daus reikalu ministeris P. Musteikis. P. Ministeris Pirmininkas savo skaitytoj
Seime deklaracijoj, kuriai reikalavo i§ mdsu pritarimo ir palaikymo, rado rei-
kalinguneteisingaiirmumsuzgaulingaiapibddintikaikuriuosfaktus,norsprieL¥
jos skaityma mdsu buvo p. Voldemaro pra§yta tas vietas i§1eisti. I toki tauti-
ninky elgesi ne karta tjuvo mdsu kreipiama Jdsu Ekscelencijos demesys. Tams-
ta, Pone Prezidente, Zodziu tai tautininku taktikai pritarimo neparodei ir pikti-
naisi, vienok nieko nebuvo padaryta, kad toji prieL€ krikL€6ionis demokratus ir
kitus katalikus tautininku akcija btltu sustabdyta. Tokiu bbdu visu mdsu su tau-
tininkais bendradarbiavimo metu tautininkai mus, krik!i6ionis demokratus ir ki-
tus katalikus, puole, niekino, Zemino visuomenes akyse, itarinedavo, mes gi
kar§tos  Tevynes  ir  lietuviu  tautos  meiles  stiprinami,  saziningai  pildydami
min6tus  A§tuoniu  komiteto  nutarimus,  kantriai  visa  tai  kentejom  ir  visom
i§galem dirbom, turedami vilties, kad tautininkai susipras blogai clara ir pakeis
savo nelemta ir Tevynei kenksminga taktika. Bet skaudziai apsivylem. Tauti-
ninku pal+ija ne tik savo partines kovos pries mus, katalikus, nesitonino, bet
prie§ingai, kaskart ja stiprindavo. Ir tai t?siasi ligi pastarvy.u laikL|. Stai kokius
santykius Tautininku partija palaike su Krik!i6ionimis demokratais ir bendrai
visais katalikais. Ai§ku, kokiu jie rezultatu sieke ir ka gamino Lietuvai.

Dabar leisi, Pone Prezidente, priminti mdsu santykiavimo eiga su vyriausybe.
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Mes, Krik§6ionys demokratai, sutikome palaikyti Vyriausybe, nereikalauda-
mi Vyriausybeje sau nei vienos vietos. Mums svarbu buvo ne tiek save partijos
Zmoniu tureti ministeriais, kick tureti geru, saziningu, sav?s i§sizadejusiu, pri-
tyrusiu, pasi§ventusiu, inteligentingu, nepaisant, kuriai koalicijos partijai pri-
klausytu, ministeriu, kurie noretu ir sugebetu i§vesti Lietuva i§ tos padeties,
kokiojbuvojiatsiddrusisocialistudidiiumaijavaldantirkuripatiesperversmo
buvo pasunkinta, nors tas perversmas buvo reikalingas  i§gelbeti Lietuvai  i§
bolLievikupavojaus.Tamsta,Poneprezidente,radaireikalingupakviestii§mdsu
partijos Vyriausyben du asmeniu: dr. L. Bistra -§vietimo ministeri ir dr. p. Kar-
veli - finansu ministeri. Mes klid6iu nestatem. Vyriausybe, kaip Tamsta, Pone
Prezidente, atsimeni, buvo sudaroma labai paskubomis, nervingose apystovose,
1aikinai kari§kajai vyriausybei nuolat raginant ir gqsdinant; statomu kandidatu
i ministerius nebuvo laiko panagrinet, i§siai§kinti ju tinkamuma. Tad Vyriau-
sybe susidare ne §ioms gyvenamoms salygoms, nes joje buvo ir yra ministeriu
ne tik be politinio, bet ir be administracinio stazo -praktikos. Mes sutikom ir
su tokia Vyriausybes sudetimi, manydamai, jog gyvenimui nusistojus, §i Vy-
riausybe galima buvo reorgani2uoti, pakei6iant silpnuosius ministerius stipres-
niais. Kiek laiko praejus, Vyriausybe pasirode silpnesne, negu mes maneme ja
organizuoj ant. Paai§kejo Vyriausybes nerdpestingumas, nesiorientavimas, ne-
sugebejimas pasirinkti sau tiksliu priemoniu tikslui siekti ir taktikos nusistatyti.
Slinko menuo po menesiui. Vyriausybe savo posedziuose, be biudzeto bylu ir
einamu reikalu, bendresnio pobddzio politikos klausimu nesvarste. Ji neturejo
programos, i§sidirbtos taktikos ir parinktu priemoniu. Ji ejo, kur gyvenimas
stdme, o ne ji gyvenima tvarke. Gyvenant labai sunkius laikus, veikiant ivai-
riems prie§ininkams, organizuojantis samokslams, kad atgautu gruodiio m[en.]
17 d. prarastas pozicijas, mums buvo ai§ku, prie ko tokia Vyriausybe kra§ta pri-
ves. Mes tad, kaip Tamsta, Pone Prezidente, atmeni, visa tai matydami, jau kovo
men. pradiioj per savo atstovus i§kelem Tamstai Vyriausybes reorganizavimo
reikala. Kalbos ejo ilgai. Rezultate - Tamsta su mdsu irodymais sutikai. Vie-
name i§ tu pasikalbejimu eiles Tamsta buvai mdsu pirmininkui M. Kmpavi6iui
pasidl?s sustatyti konkretu Vyriausybes reorganizavimo projekta. Jis pradiioj
buvo sutik?s, bet pagalvoj?s atsisake. Atsisake del to, kad tautininku visa laika
buvo maitinama visuomene gandais, bdk mes - Krki6ionys demokratai -no-
rimetautininkusi§stumtii§Vyriausybes,rengiameperversmairkitaistolygiais.
Daugelis Zymiu tautininku vadu tais gandais tikejo ir patys juos, nepatikrin?,
platino, nors turejo galimybes patikrinti, kaip, pav., p. vidaus reikalu ministeris.
Toki konkretu plana mums patiekus, bdtu sustiprinta tas leidiiamais gandais
tikejimas. M. Kmpavi5iaus atsisakymo motyvacija Tamsta, Pone Prezidente,
supratai, priemei ir pagyrei, pasidlydamas vienkart perkelti §io klausimo svars-
tyma i 8 komiteta su p. Ministeriu Pirmininku prie§aky. Minetam klausimui
svarstyti  8  komitetas  susirinko p.  Ministerio Pirmininko bute balandzio  1  d.
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Mtisu buvo pasidlytos svarstyti §ios tezes (sujomis buvai supazindintas Tamsta
prieL¥ balandiio 1 d. posedi):

1 ) Vyriausybe nera nusta6iusi koalicijos ribu.
2) Vyriausybe nenustoja galvojusi apie socialistu ivedima Vyriausyben.
3) Vyriausybe neturi artimesnes darbu programos, uzsibreztiems tikslams

siekti nustatytos taktikos ir pasirin]qu praktiniu priemoniu.
4) Savo palaida politika Vyriausybe sustiprino vidaus prie§us ir sudare jiems

galimybes organizuoti samokslus pries dabartine padeti ir
5) Triju su vir§um menesiL| Vyriausybes darbas irode, kad §iame sastate ji

kra§to sutvarkyti neistengs.
Pirmos dvi tezes buvo pasidlytos svarstyti del to, kad Vyriausybe nuo per-

versmodienosligiminetoposedzionebuvonusista6iusisukuobendradarbiauti.
Mums, katalikams, esant koalicijoj, Vyriausybe visa laika dejo pastangu pri-
trauktiirsocialistusivyriausyb?.Tiesa,p.Voldemaras,mumspaklaususjoapie
tai, ulgindijo, bet p. krarito apsaugos ministeris p. Merkys, po to, kai p. Volde-
maro buvo uzgin6yta, ir tautininku atstovas kun. Mironas patvirtino, kad tokie
pasikalbejimai su socialistais ®. Merkio Zodziais derybos, kun. Mirono -zon-
davimas dirvos) ejo. Kun. Mironas, tai pareik5damas, dar priddre, kad kalbant
susocialistais,juakysezeminomus,okalbantsumumis,pana§iaimumskalbejo
apie socialistus. Kadangi tokis nenusistatymas su kuo bendradarbiauti kliude
tautininkams i§sidirbti ai§kia taktika ir darbu programa, mes pastatem tas tezes
svarstyti, pazymedami vienkart, kad mes jokiu klid6iu tautininkams nedarysim
pasirinkti jiems patinkamus bendradarbius, tik pasiliksim sau laisvas rankas
i§vadoms daryti.

Patiektu teziu svarstymas ejo pas p. Ministeri Pirmininka per du posediiu.
Galutinej  svarstymo i3vadoj buvo prieita viso komiteto, nei§skiriant ir tauti-
ninku atstovu, prie to, kad Vyriausybe dirba nevykusiai ir reikalinga eiti prie
Vyriausybespertvarkymo-reorganizavimo.P.MinisterisPirmininkas,i§gird?s
toki komiteto vienbals! parei§kima, pazadej o §i klausima apsvarstyti Ministeriu
Kabinete, pasitarti su Tamsta, Pone Prezidente, ir po to sukviesti vel komiteto
posedi pas Tamsta galutinai tarn klausimui ri§ti.

Kalbant apie §iuos posediius, negalima nutyleti §iu p. Ministerio Pirmininko
charakteringuirlabaireik3imingupasakymu.Pirmiausiap.Voldemaras,prie§ta-
raudamas mdsu tezems, pasake, kad jis turfs ir programa, ir taktika nustatyta,
tik visas vargas, kad esa blogi ministeriai. Jo zodiiai ijuos atsimu§a, kaip zimiai
i minki! ta siena ir jokis darbas su jais neimanomas sekmingai dirbti. Be to, jis
pasake,kadvaldiiagav?si§p.p.Plechavi6iaus,SkorupskioirMa6iuikos3(nors

P.Plechavi€ius, V. Skyrxpskis ir A. Mdeiu{ha - 1926 in. gruodio 17-osios valstybes perversmo
Zymeshi hariniai vadovai.
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ta valdzia buvo gav?s i§ Respublikos Prezidento), tai tik jiems ir atiduosias, o
ne Seimui ar kant kitam. Ta pat minti, tik kitokiais Zodziais, p. Voldemaras pa-
rei§ke ir viename pas Tamsta ivykusiame posedyje.

I antra ar tre6ia po minetojo posediio diena, bdtent balandiio men. 5 d., tapo
sukviestas zadetasai A§tuoniu komiteto posedis pas Tamsta, JdsL| Ekscelencij a.
P. Voldemaras referavo minetuju triju A§tuoniu komiteto posediiu galutinas
i§vadas, pazymej?s, kad ,kai kurie komiteto nariai nepatenkinti kai kuriais mi-
nisteriais``irkad§iameposedyreikalingasvarstyti,koalicijospagilinimo"klau-
simas. Mdsu atstovo buvo p. Voldemaro neteisingas prane§imas atitaisytas; bu-
vo nurodyta, kad komitetas vienu balsu pripazino Vyriausybes darbuote netiks-
lia ir reikala ja pertvarkyti, ir kad posediiuose nebuvo kalbama apie atskirus
ministerius, bet apie visa Vyriausybe. I §i mdsu atstovo parei§kima nereagavo
nei p. Voldemaras, nei TautininkL) partijos atstovai. Bet Tamstai, Pone Prezi-
dente, palaikius p. Voldemaro pasidlyma, buvo susitarta parengti partiju ben-
dradarbiavimo platforma. Ta pat diena A§tuoniu komitetas del tautininku at-
stovI} neveiklumo tapo likviduotas ir isteigta Partiju atstovu taryba prie Tams-
tos, Pone Prezidente, su nuolatiniu jos nariu p. Ministeriu Pirmininku. Tai Ta-
rybaitekosusirinktitikvienakartapasTamsta.Taibuvobalandiio20d.§iame
posedy buvo pareik§ta Tautininku partijos balandzio 5 d. kalbetoji „platforma``.
Tautininku partijos pirmininkas p. Noreika paskaite tokius punktus ®ateikiu tik
ju turini): 1 ) Konstitucija ir Seimo rinkimu istatymas kei6iami referendumo ke-
1iu, 2) kabinetas vieningas, t.y. stovi ant vienos bazes -programos, 3) Vyriau-
sybe leidiia dekretus, turin6ius istatymu galios ir 4) valdiios aparatas valomas,
atsizidrint valdininkL| asmens kvalifikaciju. Mdsu atstovui paklausus, ar §ie tau-
tininku punktai  yra derybu objektu, tai yra ar tautininkai mano eiti i kompro-
misa,betkamenusileidiiant,kadsudarytigalimybeskitomskitaipmanan6ioms
partijoms ir toliau dirbti bendra valstybes darba ir ar kitaip manantieji ministe-
riai gales likti Ministeriu Kabinete, buvo atsakyta, kad kitaip manantieji mi-
nisteriaituresi§Vyriausybesi§eitiirkadKonstitutcijosirrinkimuistatymo
keitimo bndas - referendumas bei Seimo rinkimu nevykdymas Konstitu-
cijos nustatytu laiku -yra galutinas tautininku nusistatymas, nuo kurio jie
nenusileis. Mdsu atstovams teko ta parei§kima tiksliai ivertinti, kaipo pirma
tautininku dekreta -istatyma ir vykdyma ju konferencijos nutarimo santykia-
vime su kitomis partijomis -1aikytis ne susitarimo, bet pritarimo desnio. Po to
jiems beliko tik pareik§iti savo partijos §iuo klausimu nusistatyma. Tas nusista-
tymas taip skambejo:  „Seimo rinkimu atideliojimas yra nepageidaujamas ir
kenksmingas. Gyvenima reik ivest i normalines teisines vezes. Valstybei gy-
venti be Konstitucijos -pavojus didelis. Kra{ito padetis sunki. Reikalinga stipri,
sumani, sav?s atsizadejusi Vyriausybe. 5i Vyriausybe reikalinga reorgani-
zuoti ~ pertvarkyti``. Panariaus turinio parei§kima padarius ir Okininku Sa).un-
gos atstovams, buvo nutarta balandzio men. 21 d. susirinkti vel pas Tamstq pa-
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sira§yti §io posediio protokolui, kuris buvo pavesta para§yti tautininku pirmi-
ninkui p. Noreikai ir pasitarti del susidariusios padeties, paie§koti tolimesnio
bendradarbiavimo galimybiu, po to, kai talp tautininku ir mdsu darbu krypties
ir metodu pasirode esminiu skirfumu. Bet protokolas nepasira§ytas iki §iol. Jo-
kio pasitarimo po balandiio men. 20 d. nicks nekviete. Tai duoda rimto pamato
manyti,kadtautininkamsnerdpejobendrasdarbassukataliki§komispartijomis,
kad jiems ripejo ju partiju diktathra, apie ka kelioms savaitems pries balandzio
20 d. posedi pla6iai kalbejo Kauno ir provincijos visuomene, Zymesniu tauti-
ninkyinformuojama.Mdsukeliukarturaginimassu§auktinutartaposediirprie
Tamstos atsilankymas jokiu teigiamu rezultatu nedave.

Po balandzio men. 20 d. vir§mineto posediio i Ministeriu Kabineta buvo
ine§tas p. Voldemaro parengtas atsi§aukimo i tauta projektas svarstyti. Buv?
mdst| partijos Vyriausybeje ministeriai del Zemiau nurodytng priezas6iu sutikti
su to atsi§aukimo turiniu negalejo. Paai§kejus, kad Ministeriu Kabineto didziu-
mos, kuria sudaro Tautininku partijos Zmones, tas projektas bus priimtas, mdsu
partijosministeriaipatiekera§tudeljosavoatskirasnuomones.Jostaipskamba:

1.„JOEkscelencijaiponuiRespublikosprezidentui.PrieMinisteriuKabineto
nutarimo i§ balandzio men. 29 d. padaryto, i§einant i§ daugumos ministeriu ba-
landiio men. 25 d. posedy pareikL€to nusistatymo, kad Seimas yra nerinktinas
veikian6ia Konstitucija bei esamais rinkimu istatymais, kad del to reikia tautos
atsiklausimo bddu pirma pakeisti Konstitucija ir rinkimu istatymus ir kad rei-
kalinga  i§leisti  specialu  tautai parei§kima minetu reikalu,  dedant tokio  pra-
ne§imo pagrindan tuos desnius, kurie yra suformuluoti p. Ministerio Pirmininko
patiektajame Ministeriu Kabinetui svarstyti projekte, ir kuriems desniams Mi-
nisteriu dauguma su p. Respublikos Prezidentu pritare, 1aikau savo pareiga
pareikL€ti skirtinga nuomon?, bdtent: negalima Konstitucij os 52 straipsnio, kurs
nustato rinkimu Seiman terminq nevykinti, aiskinant tuo, kad, kaip sakoma pra-
ne§imo projekte, tas Konstitucijos desnis ``tera norma be sankcijos ir todel jis
nei kick nevarzo Vyriausybes laisves del rinkimu dienos". Lygiai taip pat gali-
rna bdtu pasakyti ir apie visus kitus mdsu Konstitucijos straipsnius, nes nei prie
vieno Konstitucijos straipsnio neprideta sankcija uZ ju nepildyma. KraL€tui ir
ulsieniui bdtu suprantama rinkimu termino atidejimas del visiems Zinomo dar
nekonsoliduoto padejimo viduje ir nepatogumo Zemes   dkio kra§to gyvento-
jamsvasarosmetaskirtirinkimams,bettokiterminonepildymamotyvuotitaip,
kaip tatai daroma atsi§aukimo projekte, tai rei§kia pagimdyti mdsu pilie6iuose
ir uzsieny visai klaidinga supratima apie mdsu valstybes teisinius pagrindus, o
tas bdtu nenaudinga ir pavojinga kra§tui.

Tokio daugumos ministeriu nusistatymo konsekvencij a ver6iaja daryti ir ki-
tus Zygius, nesuderinamus su veikian5iais istatymais, ir kurie savo pasekmemis
gali bdti Zalingi kraL¥tui. Dekretai -referendumo paskelbimas bdtu pirmas dek-

178



retas -nenumatyti mdsu teiseje ir gali sudaryti netvarkos mdsu valstybes tei-
siniuose santykiuose su pilie6iais ir pa6iu pilie6iu taape.

Bendraprane§imoprojektokryptisbereikalingaidaroispddiseimoidejosne-
igimo  ir nepamatuotai  leidzia visuomenei manyti,  kad Ministeriu  Kabineto
sidlomomis priemonemis bus i§ karto visi su parlamentariniu rezimu susij? blo-
gumai pra§alinti.

Suem?s visa tai krdvon ir tuiedamas galvoje, kad pagrindiniai §iame Minis-
teriu Pirmininko pasidlytame projekte desniai negali bdti kei6iami, parei§kiu,
kad tokio turinio prane§imo tautai pasira§yti negaliu. §vietimo ministeris -
Bistras".

2. ,Atskira nuomone prie Ministeriu Kabineto posediio balandiio men. 29 d.,
ivykusio Respublikos Prezidento rdmuose.

Ministeriu Kabineto priimtas atsi§aukimas i visuomen?, kuriuo nustatoma to-
limesne  Ministeriu  Kabineto  darbu  linkme,  prieL¥tarauja veikiantiems mtisu
istatymams ir neatitinka tautos reikalus, nes:

1 ) §iuo atsi§aukimu Vyriausybe savo valia stabdo vykdyma Valstybes kon-
stitucijos nuostatu del naujojo Seimo rinkimu ir tuo bddu ardo Valstybes kon-
stitucij os nustatyta valstybes valdyma, o tatai darydama j au pasisavina perdaug
valdzios ir tuo didziai pakenkia valstybes reikalams.

2) Nutarusi Valstybes konstitucijos pakeitimq vykdyti tautos konsultacijos
keliu, bet ne tos pat valstybes konstitucijos nurodomuoju bddu, Vyriausybe pa-
sisavina jai nepriklausoma istat)mL| leidimo teis? ir samoningai daro tai, kas
istatymu yra neleista.

3) Neigia Valstybes konstitucijos normu privaluma Vyriausybei ir tuo bddu
lauzo Valstybes konstitucij a.

4) Neatsizvelgia i tai, kad p. Respublikos Prezidentas yra i§kilmingai Seime
prisiek?s saugoti Valstybes konstitucijq, o Ministeriu Kabineto nariai yra pri-
sieke ta pa6ia Valstybes konstitucija pildyti ir tuo bddu lauzo §ia Vyriausybes
nariu duotar. a priesaika.

5) Vyriausybe, pati samoningai laulydama Valstybes konstitucija ir istaty-
mus, nustoja morales teises reikalauti i§ pilie6iu, kad jie istatymus pildytL|, o
tuo bddu atidaromas kelias netvarkai, kuri gr?sia didiiausiu pavojumi ne tik
valstybes tvarkai ir visuomenes ramumui, bet ir pa6ios valstybes gyvavimui.

6) Ministeriu Kabineto atsi§aukime tendencingai nu§vie6iama ir neobjektin-
gai ivertinama buvusiuju Seimu darbai.';.) Tame pat atsi§aukime be jokio pagrindo prikisama buvusiems ministe-

riams, kad, savo pareigas eidami, jie daugiau Zidrej? savo partiju, bet ne vals-
tybes reikalu.

8) Ministeriu Kabinetas be jokio reikalo klaidingai itikineja visuomen?, kad
laikantis Valstybes konstitucijos ir istatymu, 5iu dienu mdsu politines padeties
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pagerinti nesa jokios vilties ir kad mdsu padeti pagerinti galima tik einant kitu
keliu, bet ne Valstybes konstitucijos ir istatymu nurodomuoju.

9) Atsi§aukimas atmeta galimyb? susitarti ir dirbti mdsu valstybes atstatymo
darba  dirbusioms  ir mdsu  tautos  reikalu  sargyboje  stovin6ioms politinems
grupems, o klaidingai mato mdsu valstybes sutvirtejima tik vienos politines
partijos laimejime.

10) Atsi§aukimo pagrindan padetoji politine linkme ®rograma) supuola su
Tautininku partij os tarybos nutarimais; §ia programa Ponas Respublikos Prezi-
dentasirp.MinisterisPirmininkaspaskelbekaiponediskutuotinai§esmes,tatai
duodapagrindomanyti,kadMinisteriuKabinetodarbamsvadovausTautininku
partija.y

11) Sitokios, kaip atsi§aukime nubrezta, politikos pasekmes bus mdsu vals-
tybei negatyvios ir vietoje laukiamu pagerejimu ilgiems metams palaidos gali-
myb? sudaryti Lietuvoje pastovia ir teiseta tvarka.

Visa tai  turedamas  galvoje,  a§  randu,  kad naujoji  Vyriausybes  politikos
linkme neatitinka tautos reikalus, nera suderinama su mdsu valstybes pagrin-
diniais istatymais ir su mano, kaipo ministerio, duotay.a priesaika pildyti Kon-
stitucija ir istatymus. Todelei aL¥ su §ia naujap.a Vyriausybes politikos linkme,
kuripareiki!itaMinisteriuKabinetopriimtajameatsi§aukimeivisuomene,nesu-
tinkuirjavykdytiatsisakau.Finansuministeris-Karvelis".(Paskelbtasatsi§au-
kimas skiriasi nuo svarstyto projekto tik smulkmenomis).

Po viso §ito mums - Kriki!i6ionims demokratams ~ buvo ai§ku, kad bendro
valstybinio darbo dienos baigiasi ir kad mums teks i§ Vyriausybes i§eiti, nes 1)
patys  tautininkai  to  nolejo,  sudarydami  tarn reikalingas  salygas,  kaip,  pa-
vyzdiiui, reikalaudami pasira§yti mdsu ministerius po ra§tu, kuriame L¥ali§kai ir
neteisingai nulvie6iami mdsu ir kitu kataliku darbai, kompromituojama parla-
mentarizmoideja,klaidinamavisuomeneirt.t.2)jierengevestitokiasreformas,
kurios  Lietuvai parengs  daug blogybiu  ir,  Dieve  duok, kad jos nebdtu  ap-
moketosnepriklausomybeskaina,3)tautininkailaikesijukonferencijosnutarto
pritarimo, o ne susitarimo principo, palikdami mums atsakomyb? ul ju darbus,
o mums nepripazindami savo nuomones rei§kimo teises ir 4) mes nustojom bet
kokios vilties tautininku pradeta).i Lietuvai Zalingay.i darba sutrukdyti, ivesti i
kita kelia, nes Ministeriu Kabinete per visa mdsu bendradarbiavimo laika ne-
buvo ri§ama nei vienas bendros valstybines reik±imes klausimas; tie klausimai
buvo ri§ami kur tai kitur, darant kokius nors svarbesnius politikos srity spren-
dimus,  ne  tik  nebuvo  mds  atsiklausiama,  bet  net  neinformuojama,  kaip,
pav[yzdiiui],Ill Seimo paleidimas ir kiti. Bet kadangi mdsu ministeriu atsista-
tydinimo klausimq skaitem turin6iu dideles valstybei reik§mes aktu, o bendra-
darbiavimassutautininkaistaponebeimanomasirbergzdzias,tadsuriaukemsu-
sidejusiai pade6iai apsvarstyti Partijos tarybos suvarziavima. Suvaziavime da-
lyvavo devyniolikos apskri6iu atstovai. Po 8 valandu rimto, saziningo ir nuo-
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dugnaus visos padeties apsvarstymo taryba vienbalsiai prieme Partijos centro
komiteto nusistatymus, nutardama grieztai laikytis Konstitucijos nuostatu,
reikalauti rinkimu i Seima, esant nustatytai istatymu tvarkai, sulautrytai §i
rudeni darbyme5iui pasibaigus ir t.t., o jei nebus tautininku, tai vykdoma -
pasitraukus i§ koaHcijos.

Sekama po Tarybos suvaziavimo diena, t.y. balandiio men. 29 d., vel Minis-
teriu Kabinete buvo svarstomas minetasai Vyriausybes atsi§aukimas i tauta.
Mdsu ministeriai ji pasira§yti atsisake. Tuomet Tamstos, Pone Prezidente, ir p.
Ministerio pirmininko buvo pasidlytajiems i§eiti i§ Vyriausybes, kas ju ir buvo
padaryta balandiio men. 30 d. Dovanosi, Ponas Prezidente, kad prie §ios progos
priminsime Tamstai mdsu ministeriu atsistatydinimo raLitu tekstus. §tai jie:

1. „ 1927 metais balandiio men. 30 diena. Jo Ekscelencijai Ponui Ministeriui
Pirmininkui. Ministeriu Kabineto balandiio men. 25 ir 29 dienos posediiuose
Tamstos, Ponas Pirmininke, pasidlytojo atsi§aukimo i tauta projekte i§destytai
politikai negaliu pritarti, nes laikau ja nenaudinga ir pavojinga mdsu valstybei.
Tame atsi§aukimo projekte i§destytai politikai pritaria ministeriu dauguma, o
Ponas Respublikos Prezidentas ir Tamsta, Ponas Pirmininke, parei§ket, kad vie-
ningam Ministeriu Kabinete negales bdti tie, kurie atsi§aukimo projekte sufor-
muluotiems pagrindiniams politikos desniams nepritars. Todel, negaledamas
pritarti nei atsi§aukimo projekte numatytiems Vyriausybes politikos desniams,
nei Ministeriu Kabineto darbu metodams, praL5au p. Pirmininka atleisti mane
nustatytatvarkanuo§vietimoministeriopareigu.Pagarbareik§damasponuiPir-
mininkui - Bistras, §vietimo ministeris".

2. „Kaunas, 1927 in. balandzio men. 30 d. Jo Ekscelencijai Ponui Ministeriui
Pirmininkui. Imdamas domen Ministeriu Kabineto nutarima i§ §.in. balandiio
men. 29 d. del tolimesnes Kabineto politikos linkmes pagrindu, kurie neatitinka
mtisu  tautos  reikalu  ir nesuderinami  su  valstybes  pagrindiniais  istatymais,
noredamas palikti iL§tikimas mano, kaipo ministerio, duotai priesaikai, pildyti
Valstybes konstitucija ir istatymus, turiu garbes prasiyti Tamsta, Pone Pirmi-
ninke, pristatyti Jo Ekscelencijai Ponui Respublikos Prezidentui mano atsista-
tydinima i§ finansu ministerio vietos. Prariau priimti mano auk§tos pagarbos pa-
rei§kima. Karvelis, finansu ministeris".

Cia bus vieta priminti Tamstai ir p. Ministerio Pirmininko charakteringa ir
daug rei§kianti buvIsiam §vietimo ministeriui dr. Bistrui padaryta parei§kima
geguzes men. 1 d., apie kuri dr. Bistras prane§e Tamstai sekan6iais Zodiiais:„

1927 in. gegules men. 2 d. Jo Ekscelencijai Ponui Respublikos Prezidentui.
§iomchesio2dienap.Ministerispirmininkasprane§eman,kadatmainasviena
mano isakyma. Nesileisdamas i gin6a ar minimas isakymas yra tikslus i§ esmes,
ar ne, parei§kiau ponui Ministeriui Pirmininkui, kad §itoks jo Zygis yra ne-
teisetas, nes prie§tarauja Konstitucijos 59 straipsniui. Tuomet p. Ministeris Pir-
mininkas atsake man, kad esu atleistas nuo ministerio pareigu ir pareikalavo ne-
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belankyti ministerijos nuo rytdienos, tai rei§kia, nuo §io men. 3 dienos. I tai pa-
stebejau, kadjokio ligi §iolei ra§to apie mano atleidima i§ Tamstos, ponas Pre-
zidente, neturiu ir kad nuo pareigu atleisti mane tegali vien Respublikos Prezi-
dentas, kad apleisdamas Ministerija be j.okio i§ Tamstos ra§ti`¥ko isakymo, nu-
sikals6iau istatymams. I §ita mano pastebejima p. Ministeris Pirmininkas rado
reikalinga atitinkamu tonu man pareikL€ti, kad jis i5kelsias man byla.

Kadangi einu teisetai savo pareigas ligi nuo ju btlsiu Tamstos isakymu at-
1eistas, tai pra§au p. Respublikos Prezidenta patenkinti mano atsistatydinimo
pra§yma i§ balandzio men. 30 dienos ir paskubinti mano atleidima ta tvarka,
kaipjiyranustatytaKonstitucijoje,nesakivaizdojeapra§ytojop.Ministeriopir-
mininko pasielgimo mano, kad ir laikinas pareigu ejimas, pasidare nebeimano-
mas. Pagarbos reikLidamas Bistras, §vietimo ministeris``.

Sis faktas kelia labai daug liddnu min6iu del ateities, juo labiau, kad taip el-
giamasi ne bet kurio Zemo valdininko, bet paties mdsu Vyriausybes galvos -
Ministro Pirmininko.

Kodel mes reikalavome, reikalaujame ir reikalausime Konstitucijos laikytis
ir kaipo to i§vados ~ Seimo rinkimu?

Leisim sau prisiminti, kad §iame klausime ne kitokios nuomones ir Tamsta
su p. Ministeriu Pirmininku buvote. Gruodzio men.  17 d. posedy, ivykusiam
Vyriausiam L€tabe, Tamsta, Pone Prezidente, dejai visas pastangas, kad Vyriau-
sybe bdtu sudaryta Konstitucijos nustatyta tvarka. Ir kuomet tai pavyko pada-
ryti, Tamsta rodei daug pasitenkinimo.

Laikinoji kari§koji vyriausybe  Tamstq buvo pakvietusi bdti Tautos vadu,
Tamstatuonepasitenkinaiirpanorejai,kadseimasTamstai§rinktuRespublikos
Prezidentu, kaip to reikalauja Konstitucija. Kas ir buvo padaryta. Tamsta, Pone
Prezidente, gerai tuomet supratai Konstitucijos reik§m? valstybei ir visas pa-
stangas dejai ivesti mdsu gyvenima i konstitucines vezes. Mums tik diiaugtis
i§ to teko.

Ministeris Pirmininkas p. Voldemaras apie reikala valdyti kra§ta Konstituci-
jos nustatyta tvarka §tai ka rage buvIsiam Respublikos Prezidentui p. Griniui
1926 in. gruodiio men. 17 d.: „Auk§tai Gerbiamas Pone Prezidente. Paklaustas
Tamstos ar galima ivesti i Konstitucin? tvarka susidejusia padet!, iL5 kurios i§ejo
mano Kabinetas, a§ turiu garbes uztikrinti, kad visos bus padetos pastangos, tiek
mano, tiek viso Kabineto, kad tai ivyktu kuo grei6iausiai. Pamatinis mano uzda-
vinys besiimant sudaryti Kabinetq susidejusiomis sqlygomis buvo ivesti Lietu-
voje  teiseta  konstitucin?  tvarka.  Giliausiu  mano  uzsitikrinimu  Lietuvai
gresia mirtinas pavojus, jeigu greitu laiku nesusidarys teisetos ir konstitu-
cines padeties. Jeigu man nepasisektu tai padaryti, aL5 i§ pat pradiios rezervavau
sau teis?  pasi§alinti  ir nuimti  nuo  sav?s  visa  atsakomyb? uZ tai,  kas  ivyks.
Tamsta auk§tai gerbias prof. A. Voldemaras, Ministeris Pirmininkas.``

Ponas   Ministeris   Pirmininkas   visai   teisingai   mane,   kad   Lietuvai
gresia mirtinas pavojus, jeigu greitu laiku nesusidarys teisetos ir kon-
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stitucijos4 padeties. Mes ir §iandien ne kitaip manome. Mes tvirtiname, kad
Tamstos vyriausybe ir Tautininku partija,1aulydami Konstitucija, rengia Lie-
tuvai mirtina pavoju kaip i§ vidaus, taip ir i§ uzsienio.

Seimo rinkimu klausimu Tautininku partija irgi vienodo buvo nusistatymo
su mumis. A§tuoniu komiteto posediio sausio men.  17 d.  1927 in. protokole
§tai kas irasyta: „Tautininku atstovas dekanas Mironas prane§a, jog tautininkai
Seimo paleidimo reikalu esa nusistat?, a) kad §itas Seimas kuo grei6iausiai bdtu
paleistas, b) kad kito Seimo rinkimai bdtu padaryti ne anks5iau kaip geguzes
men. ir ne veliau birzelio men., c) kad i Seimo rinkimus turi bdti einama ne
ekonominiais, bet Konstitucijos keitimo obalsiais. Seimo paleidimo reikalu sa-
vo nuomon? pasako visu grupiu atstovai, pazymedami, kad §itas Seimas turis
bdti kuo veikiausiai paleistas ir kad naujo Seimo rinkimai turi bdti daromi ne
anks6iau, kaip geguzes menesyje..."

§iandienir§itasavonusistatymatautininkaipakeite,kaipirdelKonstitucijos
laikymosi.  Kodel?  Sunku suprasti.  Juk po  gruodiio men.  perversmo niekas
mdsu gyvenime nepasikeite. Gyvenimo salygos pasiliko tos pa5ios. Kas tad pa-
veike i Tautininku partijos ir Vyriausybes mastymo eiga ir priverte i§sizadeti
pirmutinio savo sveiko nusistatymo? Nesinoretu tiketi, kad pirmutiniai ju nu-
sistatymai buvo padaryti tik tarn, kad gauti mdsu balsus Prezidentui i§rinkti ir
Vyriausybei pasitikejima gauti. Mes gi pasiliekam prie pirmutinio nusistatymo,
kad Seimas turi bdti renkamas veikian6iais istatymais, esant praleistam Konsti-
tucijos nustatytam terminui, ne veliau §io rudens. Seimo rinkimu ilgesniam lai-
kui atidejimas tiek pat kenksmingas valstybei, kiek ir bendrai Konstitucijos ne-
pildymas. Nerenkant ilgiau Seimo, nustosime uzsienio valstybiu pasitikejimo
ir paramos (o jos mes ne karta bdsim reikalingi), i§ardysime tautos atspgruma,
Vyriausybe izoliuosis nuo visuomenes, bus nutraukti suja realds ry§iai. Siuomi
i§ardoma valstybes jegingumas. Nerenkant ilgesni laika Seimo, bus kenkiama
mdsu ekonominiam gyvenimui, nes be Seimo nebus kam ratifikuoti prekybos
sutar6iu,  o  be  ratifikacijos jos  neveiks,  nors  ir bdtu  sudarytos.  Tautininkai,
stovedami valdzios prie§akyje, 1918 in. jau buvo padar? karta tokia klaidq. Jie,
noredami be visuomenes pagalbos kra`€ta valdyti, vos jo neprazude. Ir tik Dievo
Apvaizda padejo, susiri§us su visuomene ank§tais ry§iais, Tevyn? isgelbeti. Ne-
jaugi  ir  §iandien  tautininkai  noretu  privesti  Lietuva  prie  liddnos   1918  in.
padeties? Mussolini, turedamas stiprios itakos taaptautinej politikoj , turedamas
didel? valstyb? ir visa visuomen? stipriai organizuota fa§istu partijon, nedrista
gyventi be Seimo-parlamento. Jis supranta, kad mdsu laiku salygomis valstybei
gyventi be Seimo -mirtis. Tautininky vyriausybe to nieko neturi, o vienok eina

Taip tekste; turetap bati -korstitucin6s.
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tuo prazdtingu Lietuvai keliu. Toliau - nerinkti Seimo rei§kia pasisavinti sau
tautos i§sikovotas ir nupelnytas teises. Tauta tu savo teisiu niekad nei§sizades.

§ioj vietoj reikalinga priminti ir tautininku projektuojamos reformos ir ju
ai§kinimus. Tautininkai nori: referendumo keliu pakeisti Konstitucija ir Seimo
rinkimu istatyma, Prezidenta rinkti pavesti visai tautai,  i§rinkus Prezidenta,
rinkti nauja tvarka Seima, sena tvarka renkant Seima negalesia bdti jame tavi-
ti§kos didiiumos, rinkimai labai vargina Zmones. Kad rinkimai vargina visuo-
mene, tai ai§ku, betjuk kiekvienas darbas inogu vargina. Nejaugi rei]qu del to
mesti darbas? 0 antra, tautininkai dar daugiau sidlo rinkimu, nes §alia Seimo
rinkimu sidlo dar rinkti Prezidenta ir daryti referenduma; referendumas gi -tie
patys rinkimai. Vieton tad vienu rinkimu, tautininkai nori ivesti trejus. Pavesti
tautai rinkti Prezidenta dalykas galimas, bet tas pavedimas turi bdti padarytas
istatymu numatyta tvarka. 0 antra, mdsu gyvenamomis sqlygomis tokia nau-
jove labai pavojinga valstybei savo pasekmemis. Kodel? Tamstai buvom savo
laiku labai smulkiai tai i§deste. Kiekvienu rinkimu daviniai priklauso nuo vi-
suomenes  nusistatymo.  Gauti  Seime  tautiniai  -  krikiii6ioni§ko  nusistatymo
didiiuma uztenka gauti 450/o visu balsu. I§rinkti gi Prezidentui ir laimeti refe-
rendumui reikalinga gauti daugiau kaip 50% balsu. Kokiu tad bddu tautininkai,
nesitikedami gauti 45% balsu pravesti Seimo didiiumai, tikisi gauti daugiau
kaip 50% balsu i§sirinkti savam Prezidentui ir referendumui laimeti? Daugiau
kaip nesuprantama. Be to, §ios tautininku reformos prie§ingos Konstitucijai.
Kokios Konstitucijos laulymo pasekmes, jau esame kalbej?.

I§dirbtasaitautininkuKonstitucijoskeitimoprojektas-naudingasbdtuTau-
tininkupartijai,betnevalstybei.Jokiavaldiianeamzina,neamzinairtautininku
valdzia. Tautininku pakeista Konstitucija, pakliuves valdzion vel socialistams,
duotu jiems galimybes labai daug Lietuvai Zalos padaryti ir uzkirstu kelia Sei-
mui  ir visuomenei nedaleisti jiems valstybei kenkti. Kas del  Seimo atstovu
skai6iaus sumazinimo,  Seimo kadencijos prailginimo, Prezidento renkamojo
laiko prat?simo, mes sutinkame, tik norim tai padaryti teisetu keliu, o ne taip,
kaip nori Tautininku partija.

Turime prisiminti, kad §ios tautininku reformos yra ne kas kita, kaip nauja
revoliucija. Jas ne kitaip ivertina ir ulsienio spauda, kaip, pavyzdiiui, „Germa-
nija``. Tik revoliucija netiksli, nereikalinga, 1abai skaudi ir prazdtinga Lietuvos
valstybei.Deltomespilnaipritariamemdsuministeriui§ejimuii§Vyriausybes
ir ju atsistatydinima uzgyrem. Mes tylejome, kada tautininkai negraziu bddu
mds partija niekino, Zemino, kad jie nepamatuotai puole mdsu vadus, stengda-
miesi  ivairiais bddais juos  diskredituoti.  Mes kentejome ir tada, kada buvo
spaudiiami, persekiojami ir skriaudiiami katalikai ir kataliku organizacijos. 0
ta  prie§kataliki§ka  akcija  tautininku  vedama pla6iu  ulsimojimu.  Palikdami
nuo§aly Tautininku partijos ideologija, ju puolima spaudoj (esant jiems opozi-
cijoj)kataliku,Katalikubazny6iosirjosvady,mespriminsime6iatiktautininku
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darbueil?,nukreiptaprie§katalikus,nuotulaiku,kadajievaldiiapaemeisavo
rankas. Kataliku dkininku say.unga spaudiiama. Tautininku valdiia del jos varo
tapa6iapolitika,kokiabuvouzemusisocialistuvaldiia.Tautininkueinamaprie
jos panaikinimo. Tas darbas nukreiptas kaipo pries kataliku draugija, nes socia-
1istu tokia pat draugija -Zemes dkio kooperatyvai -valdzios palaikoma ir re-
miama.Tautininkupu6iamos„Okininkuvienybes"priedangatikdkininkuka-
taliku persekiojima stipriau irodo. Nes kodel persekiojimas taikomas ne dki-
ninkams socialistams, bet dkininkams katalikams? Tautininku valdziai socia-
listai meilesni negu katalikai ir del to katalikus stengiasi suvaryti i socialistu
tinkla. Pavasarininku sa).unga ir Ateitininku moksleiviu organizacij a, kaipo ka-
taliki§kos  draugijos,  tautininku  stengiamasi  ardyti,  Studentu kataliku  ateiti-
ninku organizacija tautininku ivairiais bddais Zeminama ir niekinama visuo-
menes akyse. Tas klausimas mdsu pirmininko net Tamstai, Pone Prezidente,
buvo prane§tas, pra§ant ta negrazu darba sustabdyti. Tamstos buvo pripazinta,
kad ateitininkai yra puolami be pamato, jie nera kalti, o vienok tas diskredita-
vimas eina ir toliau. Pradeta varyti akcija ir pries auk§tai stovin6ius krikji6io-
ni§kai demokrati§ku isitikinimL| Zmones. Ypatingai puolama auk3itoji tokiu isi-
tikinimudvasi§kija.Puolamvy.utarpeyrazmoniu,prie§kuriuosvisaLietuvapa-
garbiai galva lenkia uZ ju didelius tautai nuopelnus. 0 kalte ju tik ta, kad jie
nera Tautininku partijos nariai. Socialistu valdzia paliuosavo veik visus veik-
lesnius katalikus valdininkus. Mdsu buvo ne karta prariyta tautininku valdiios
grazinti jiems vietas. Bet nieko neatsiekta. I daugelio ju pra§ymus net neduota
atsakymu. I daugelio ju vietas tautininku vyriausybes priimta socialistai valdi-
ninkai. Socialistu valdzia ateme i§ 1abai didelio skai6iaus kataliku naujakuriu
Zemes. Pra§ymai sugrazinti jiems jas palieka dazniausiai be vaisiu. Pavieniams
asmenims grazinama tik tuomet, jei to reikalauja politikos i§rokavimai. Pries
katalikus valdininkus, esamus tanyboje, pradeta vesti akcija. Jie §nipinejami,
kankinami, kilnojami i§ vietu i vietas. Sip metu biudietas nepaskelbtas taip pat
tikdelprie§inguKatalikubainy6iainusistatymu.Fa]queil?galetumemprat?sti
Zymiai daugiau. Bet uztenka paminetu. Jie pakankamai irodo Tautininku parti-
jos ir Vyriausybes neigiama atsine§ima prie kataliku, ju skriaudima ir perse-
kioj.ima. Tautininku tokie darbai vykdomi tuomet, kada Zodziais visur ir visada
garsiai dangstomasi katalikybes skraiste. Kokia tautininkai uzims pozicij a del
religijos ir kataliky, mums buvo numanu pa6ioj pradzioj po perversmo. Tamstai
pasidlius M. Knipavi6iui sudaryti projekta ilgesnio bendradarbiavimo, jo buvo
pasidlyta tap kitu priemoniu sudaryti viena partija i§ Krik3i6ioniu demokratu
toartijos],Ukininkysap.ungos,DarbofederacijosirTautininkupartijos.Sisvie-
nos partijos sudarymas Tamstai pasirode negalimas del to, kad tautininkai ne-
galesia vienodai su kataliku partijomis ivertinti programoje tikybos momenta,
nes tautininku partijoj esa daug inoniu, kitaip Zidrin6iu i tikyba, negu mes. 0
antra, nuo pat pradiios paai§kejo, kad daugeliui labai itakingu ir dabar aukiitai
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pastatytu tautininku socialistai buvo ir yra artimesni uZ katalikus. Ta kryptis
paeme vir§u. Stai del ko katalikai spaudiiami, o socialistu organizacijos palai-
komos. Mes ir del to tylejome. Bet kada tautininkai pradejo griauti valstybes
pamatus, kada pasirinko, vie§ai paskelbe savo valstybinio darbo ir pradejo vy-
kinti tokius metodus, kurie daro valstybei daug Zalos, kada jie valstyb? stato i
labai slidu ir pavojinga kelia, mes tylet negalime. Mes negalim ramiai Zidreti
ir griovima to, kas tautos dideliu vargu, dideliu pasi§ventimu ir jegu itempimu
buvo padaryta; mes negalim tyleti, kada niekais verdiama tas, kas buvo gauta ir
sustiprinta kilniomis visuomenes aukomis, Zmoniu gyvybemis ir krauju. Mdsu
ministeriu i§ejimas i§ Vyriausybes, kaip minejom, pasidare nei§vengiamu ir
bdtinu, nors faktinai jie buvo tautininku i§stumti.

Bet ir mdsu ministeriams i§ejus i§ Vyriausybes, mes, kaipo partija, opozici-
jon dar nejom. Mes laukem tautininku susiprantant, mes laukem juos pasiren-
kant kitus -valstyb? stiprinan6ius -darbo metodus. Bet mdsu ldkes6iai veltui
nu6jo.Juotoliau,juogiliautautininkL|brendamainei§brendamabalairvalstybe
paskui save traukiama. Kataliki§kos draugijos ir toliau griaunamos. Zemes re-
forma sustabdyta. Tuomi pataikaujama dvarininkams, daroma skriauda mdsu
kariams bezemiams ir mazazemiams. Politine ir visuomenes orientacija naiki-
nama.  Neribota  tautininku  agitacija  nevarzoma jokio  padorumo  desniais  -
Zmones klaidinami. Visuomene dezorganizuojama, silpninamas jos atsparumas
ir jega. Demoralizuojama kariuomene. Prievarta brukama karininku taxpan po-
1itika juos suskalde. Siandien kariuomenes veik neturim -ji suardyta, nes suar-
dytas karininku vieningumas. |vestas negirdetas rezimas, kokio neturejom ca-
rizmo   laikais.   Neduodama  valstybes   reikalu  vie§ai  pasisakyti  net  tiems
Zmonems, kurie del savo uzimamos vietos privalo tai padaryti. Turime Cia ome-
ny Seimo Pirmininka, kuris yra kartu ir Respublikos Viceprezidentas, ir dr. Kar-
veli, esantjam dar ministeriu. Ju Zodis cenzdros braukiamas. Jiems neleidziama
buvo pasakyti tai, ko i§ ju reikalavo ju pareigos. Pasta6iusiom valstyb? ant koju
irj a istiprinusiom partijom neleidiiama net savo nusistatymo spaudoj paskelbti,
braukiant net tokie sakiniai, kaip: „Krikiii6ionys demokratai nusistate laikytis
Konstitucijos``. 0 tautininkams duota negirdeta laisve. Ta laisv? jie sunaudoja
negraziaiirnegraziubddu.§meiziamairniekinamavisi,kadirdideliausiuvals-
tybei nuopelnu Zmones ar organizacijos. Tai negraziai agitacijai naudojama ne
tik tautininku spauda, bet ir valdzios aparatas, radio ir t.t. Tokio partingumo,
kokis dabar yra, Lietuva nera ma6iusi. Kas ne tautininkas -skaitomas ne vals-
tybes Zmogum. Kas eina pries tautininku politika - skelbiamas einan6iu pries
valstyb?. Kur Vyriausybe, kur Tautininku partijos Centro komitetas -neatskir-
si. Tautininku partijos nutarimai privalomi visiems, nei§skyrus ir Tamstos, Pone
Prezidente. Kova su partijomis vedama tik tarn, kad Tautininku partija sustip-
rint. Jeigu galima buvo kada nors kalbeti apie partiju valdzia, tai §iandien turime
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Tautininku partija -valstybe, kitos partijos -antivalstybe. Konstitucij a pamin-
ta.  Labai dideles valstybes reik3imes  atstovybes naikinamos.  Jas panaikinus
leidziama isigaleti tose valstybese lenku akcijai ir ardoma galimybe laikyti tas
valstybes savo itakoj , arba bent daryti jas mums palankiomis. Taxp kitko, panai-
kinta atstovybe ir prie Tautu Sajungos. Tautu Sajunga kaip ir boikotuojama.
Trumpulaikusutraukytasukitomisvalstybemistiery§iai,kuriesudideliuvargu
per metu eile buvo mdsu ulmegzti. Ir tai daroma tuo metu, kai pasaulis gyvena
labai neramius laikus, kada stovime dideliu ivykiu akivaizdoje, kada mes patys
turime labai svarbiu bylu Tautu Sap.ungoje. Kur nueisime be palaikymo, be
draugu -turi bdti kiekvienam ai§ku. Gyvi ekonominiai reikalai ignoruoj.ami.
I labai dideles reik§mes Zenevos ekonomine konferencija, i Pabaltijos valsty-
biu Prekybos rdmu atstovu suvaziavima mdsu atstovai nesiun6iami. Tarsi ne-
norima suprasti, kad ekonomine krasito gerove priklauso nuo gyvy prekybiniu
santykiu ulmezgimo su kitomis valstybemis; kuomet kitos valstybes tiems san-
tykiams uzmegzti deda dideliausiu pastangu, mes patys nuo ju begam, o ka
turim - griaunam.

Lietuvos padange niaukiasi. Juodi debesiai vis tir§teja ir tir§teja. Pries akis
stovi labai liddna mdsu tevynes ateitis. Mdsu detos pas Tamsta, Pone Prezi-
dente, ir pas p. Ministeri Pirmininka pastangos sustabdyti tautininku Zalinga
valstybei darba nuejo niekais. UZ tas pastangas susilaukem purviniausiu nieki-
nimuirgrasinimuVamiais,kaipkokiekomunistaiarkitokiosrd§ieskenksmingi
valstybei   Zmones.   Tautininkai,   stovedami   pirmos   Lietuvos   vyriausybes
prie§aky,  privede  valstyb?  prie  liddniausios  padeties.  Siandien jie,  paem?
valdzia i savo rankas ir eidami tais pa6iais keliais, kokiais ejo 1918 metais, pri-
ves Lietuva prie tokios pat liddnos padeties; Dievas duotu, kad nors ne prie
liddnesnes. Mes, Krik3i6ionys demokratai, isitikin?, kad mdsu pastangos nu-
kreipti valstybes gyvenima i sveikesnes vezes jega yra stabdomos, kad neisten-
giam tautininkus itikinti juos Zalinga darba dirbant Lietuvai, turim garbes pra-
ne§ti Tamstai, Pone prezidente, kad mdsu, Krik!i6ioniu demokratu partija i§eina
opozicijon ir stoja garbingon kovon su Tautininku partija ir jos politika. Sitas
Zygis i§eina i§ mdsu §.in. partijos konferencijos nutarimo, kuris taip skamba:

„Tautininku vyriausybej dalyvauti ir ja remti, jei:
a) tos vyriausybes bus laikomasi grieztos taktikos kovoj su tautos ir valstybes

prie§ininkais,
b) ai§kiais ir tikrais keliais bus einama prie valstybes geroves,
c) neizeidiiami ir saugojami kataliku interesai,
d) bus laikomasi tauti§kai ir krik±i6ioni§kai nusista5iusivy.u partiju koalicijos, ir
e) su minetomis koalicijos partijomis bus sprendiiami valstybes reikalai su-

sitarimo keliu.``
Nei vienos §iu nurodytu salygu ner. Visos sulauzytos, atmestos. Mdsu tad

i§ejimas i§ valdzios ir stojimas opozicijon -yra konferencijos valios pildymas.
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Tokiu pat nurodymu turime ir i§ paskutiniais laikais ivykusiu apskri6iu partijos
atstovu konferenciju. Tokios konferencijos ivyko 15 apskri5iu. Konferencijos
tuiejo  galimybes  apsvarstyti  visus  tautininky  darbus  ir naujausia  Lietuvos
padeti. Sutraukus visu minetu apskri6iu konferenciju rezoliucijas krfuvon, taip
skambes:

„Konstatuodami -
1 ) kad paemusi valdiia Tautininku partija,1aulydama Konstitucij a ir istaty-

mus, iveda kra§te istatymu negerbima, Zalinga savo pasekmemis valstybei ir
kitu valstybiu nepasitikej ina5 mdsu Respublika,

2) kad savo vedamay.a uzsieniu politika griauna tai, kas per metu eil? buvo
buvusiujuvyriausybiudideliuvargupadaryta,atstumdamanuosav?skitasvals-
tybes ir vesdama Lietuva prie visi§kos izoliacijos,

3) kad Tautininki} partija eina prie kataliki§ku draugiju i§griovimo, tuo bddu
stiprindama socialistus ir liberalus,

4) kad ji, griaudama kataliku ekonomines organizacijas, trukdo ekonominiai
Lietuvai kilti,

5) kad Tautininku partija, stabdydama Zemes reforma, daro skriauda Lietu-
vos savanoriams kariams ir bendrai darbo Zmonems, tuo patim palaikydama
dvarininku reikalus ,

6) kadji, neskelbdama seimo rinkimu, pasisavina sau tautos teises ir, ne§auk-
dama Seimo, daro didel? Zala ne tik tautai, bet ir valstybei,

7) kad Vyriausybes Konstitucijos keitimo sumanymas neatitinka realiems
gyvenimo ir laiko reikalavimams,

8) kad vieton vienu rinkimu iveda visa eile nauju, tuomi didindama pilie6iu
neramuma,

9) kad sunkiais Lietuvai laikais, imdama Vyriausyb? viena Tautininku par-
tija,turintilabaimazavisuomenejepararna,silpninavaldiiosautoritetairtuomi
netiesioginiai padeda Lietuvos prie§ininkams,

10) kad Tautininku partija, bddama viena maziausiu Lietuvoje partiju, pasi-
1ikdama tokia ir rodydama partingumo savo darbuose daugiau negu kitos parti-
jos, veda smarkia kova pries kitas partijas, noredama jas visai i§griaut, naudo-
dama tarn tikslui ir valdzios priemones; ta savo akcija klaidindama visuomen?
trukdopolitinivisuomenessusipratimabeiardovalstybeireikalingapilie6iusu-
siorganizavima -

n u t a r i a:
1)pritartiKrik§6ioniudemokratubartijos]Centrokomitetonusistatymuidel

santykiu su Tautininku partija ir jos sudaryta Vyriausybe,

Taip tekste ; tur6ty butti -nepasitikejimu.

188



2) pavesti Centro komitetui budriai stoveti Lietuvos reikalu sargyboje ir ko-
voti su bet kieno pasikesinimais pries tautybes, krik§6ionybes ir demokratijos
desnius,

3) reikalauti  i§ Vyriausybes griezto prisilaikymo Konstitucijos  ir teisetai
i§1eistu istatymu,

4) pasibaigus darbyme6iui skelbti rinkimus Konstitucij oj nustatyta tvarka,
5)teisetukeliusumazintiSeimoatstovyskai6iuirprailgintiSeimokadencija

ligi 5 metu,
6) neiti Krik.€6ionims demokratams i Vyriausyb?, kol Tautininku partija ne-

pakeis savo Zalingos Lietuvai politikos ir nei§sizades savo lig§iolines taktikos
[santykiaudama] su Lietuvos visuomene ir jos teisetomis politinemis, ekono-
minemis ir kultdrinemis organizacijomis".

I§eidami opozicijon, kovosime atsidej? su kenksmingais Lietuvai tautininku
darbais.Betkovodaminevartosimetunegraziukovosbddu,kokiusvartojatau-
tininkai pries mus. Toj kovoj teisybe, padorumas ir Tevynes meile bus mdsu
vadovai. Kovodami su Tautininku partijos ir Vyriausybes kenksmingais Lietu-
vaidarbais,mesnenustosimekovoj?suLietuvosprie§ininkais,okiekviena§ios
Vyriausybes gera ir Lietuvai naudinga darba remsime.

Jdsu Ekscelencija, ra§om §ita ra§ta Tamstai skaudziai sugelta §irdimi. Mes
bdtumem labai laimingi, jei bdtume galej? kitokio turinio ir krypties Tamstai
raL€tapara§yti.BettaiTamstospartijosirvyriausybesdarbuvaisius.Mums,deja,
tik §i liddna i§eitis paliko. Verdia mus L¥iuos teisingus skaudzius Zodzius ra§yti
pareiga ir teise. Turim pareigos tai padaryti, nes esam savo Tevynes pilie6iai,
nes ligi paskutiniu Seimo rinkimu mes vedem Lietuva, vedem ja sunkiausiais
laikais, ja i§vedem i§ dideliausiu pavoju, ja sustiprinom. Gero padaryta daug.
Kas moka be§ali5kai Zidreti, tai mato. Turim teis? tai daryti -nes Tamsta, Pone
Prezidente, esi mdsu balsais Respublikos Prezidentu i§rinktas, o Tamstos vy-
riausybe mdsu balsais gavusi pasitikejima po deklaracijos Seime paskaitymo.
Turim teises ir pareigos tai padaryti kaipo  lietuviai ir katalikai. Kaip Tamsta
§iuos Zodiius ivertinsi - nezinom. Bet pamato blogame itarti Tamsta neturi.
Mdsu bendradarbiavimo laikas nuo gruodiio  17 d.1igi balandiio men. 20 d.
Tamstai dave duomenu pakankamai padaryti i§vadoms, kad ir §itas Zygis mdsu
daromastikTevynesgerovei.Per§itabendradarbiavimolaikanebuvoneivieno
atsitikimo, kad Tamsta nebdtum sutik?s su mdsu pirmininko M. Irfupavi6iaus
pasidlymais valstybes reikalais. Tai buvo ligi tautininku pasirinkimo to nelai-
mingo Lietuvos valdymo kelio. Tamsta, Pone Prezidente, turejai galimybes isi-
tikinti,kadmesvisapamir§eejometikprieTevyneslaimes,priejosmesejome
net tautininku dygiu er§ke6iu klotais keliais, savo Zaizdas pamir§dami, mdsu
garb?, tautininku ter§iama, savo savimeil?, partija, kad tik Lietuvai bdtu gera.
Ir §iandien lygiai tuo pat keliu eisime ir to pat tikslo sieksime. Kaip §iandien
Tamstaivertinsimus,nezinom.Zinom,kadatliekamesavopareiga,Zinom,kad
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darom tai, kq mdsu teise leidzia padaryti. Zinom taip pat, kad Tamstos vyriau-
sybe stengsis imtis represiju pries mus, o Tamstos partija imsis dar energingiau
mus niekinti. Bet turim uztikrinti Tamsta, kad ir tos priemones neatbaidys mus
nuo i§tikimo Tevynei tamavimo. Neatbaide mus nuo to kilnaus darbo bol§eviku
smerkimai mdsu nariu mirtin, neatbaide pilna mirties pavoju kova su lenkais ir
kitais Lietuvos prie§ininkais, neatbaide socialistu valdzios persekiojimai, neat-
baidys ir tautininku represijos. Nuo tamybos mdsu Respublikai, nuo siekimo
jos geroves - tik mirtis mus pa§alinti istengtu. Bet mirti ir kenteti uZ Tevyn?
yramalonu,oidealai,uZkuriuosken6iamairmirtimipa§ventinama,dardaugiau
pasekeju igyja. Nepaisant kas bus, kokie bus mdsu §io ra.€to re2ultatai, mes
Tamsta pra§om, Pone Respublikos Prezidente, sugrizk i teiseta Lietuvos valdy-
mokelia,veskLietuvapirmyn,nestumkjosgyvenimoatgal,negaminkjainauju
nelaimiu savo Vyriausybes neapgalvotais, klaidingais metodais, nekartok se-
niau padarytu ir savo liddnais vaisiais Zinomu klaidu. Padaryk tai, Tamsta, var-
dan lietuviu tautos i§kentetu vargu, prarastu ul Lietuvos gerov? nesuskaitomu
gyvybiu, kilniuju Lietuvos sdnu pralieto kraujo upeliu, vardan garsios mdsu
praeities, vardan brangios mdsu Respublikos §viesios ateities. Mes pra§ysime
Dievo, kad jis teiktusi Tamstai, Pone Prezidente, padeti i§eiti i§ to kelio, koki
esi pasirink?s ir nurodyti tikrus kelius, vedan6ius mdsu brangia Tevyn? i laim?
ir gerov?.

Reik!idami Tamstai pagarbos Zodi, tikimes sulaukti Tamstos dabartines po-
litikospakeitimo,kadsujungtomispajegomissekmingiauvelgaletumemdirbti
Lietuvos naudai.

Liet[uvos] krik56ioniu demokratu partijos
ir Ill Seimo L[ietuvos] kr[ik§6ioniu] dem[okratu] frakcijos

vardu ju igaliotas
M. KTupavi5ius
PARTIJOS PIRMININKAS

Kaunas,1927 in. birzelio men. 22 d.
Lietavos cemrinis vaistyb6s arckyvas. F. 923. Ap.1. 8. 5671. T.1. P. 25-38.
Originalas, ma5inrdstis.


