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POLITINĖS MO SALĖS KLAUSIMU

,1. Klausimo aktualumas.

Kalbėti apie moralę - vis viena, ar apskritai ai specialiai apie 
politinę moralę, - sunku. Sunku ne todėl, kad nebūtų ko pasakyti (nie
ko lengvesnio kaip moralizuoti)^. bet kaip tik todėl, kad kiekvienas to 
reikalo svarstymas gali būti sutiktas tik kaip saitas moralizavimas, - 
ne kaip nuoširdus rūpestis, o tik kaip išdidus noras kitus iš aukšto 
mokyti.

Nesinorėtų kalbėti,’ ir vis dėlto šitas klausimas darosi tokia pa
vojinga mūsų visuomeninio ir politinio gyvenimo žaizda, kad atviiai pasi
sakyti yra būtina, iš visų pusių kalbama apie reikalų nuoširdinti tarpu
savio santykius^(visada kalbama apiė tai, ko-iš tiesų stokojama!), ir 
tačiau neretai šita kalba išvirsta tiktai tokiu kitų pasmerkimu trasa
vęs išaukštinimu, kad užuot reikalų pataisius, tiktai dar labiau užnuo
dijama nuotaika. Nenorėdami, kad toksai likimas ištiktų, ir mūsų pastan
gų, liksime principinėje plotmėje, nors ne vienas konkretus pavyzdys ir 
tiesiai pirštųsi bendrajai minčiai pailiustmoti. a .

Kelti politinės moralas klausimų visų pirma reiškia klausti, ne 
kokia morale vadovautis politikoje (nes moralė, bent bendruosiuose 
principuose, panašiai suprantama ir iŠ skirtingų pasaulėžiūrinių nusi
statymų išeinant), bet apskritai, ar privalu politiko
je vadovautis moraliniais principais, 
ar ne. Tai, kad niekas nesiima atvirai ginti principo, jog politiko
je neprivalu vadovautis moraliniais dėsniais, nereiškia, kad ir faktiš
kai taip visada manoma, vadinasi, kad pasitaikęs politinėje veikloje 
moralinių principų pažeidimas tėra žmogiško silpnumo, o ne sąmoningos 
valios apraiška. Ir Macchiavetti mokė kunigaikštį visus savo politinius 
žingsnius apgaubti moralės skraiste!

Kiekvienu atveju lieka nepaneigiamas faktas, kad ir viešojoje 
nuomonėje politika kaip tik dėl savo atitrūkimo nuo moralinių principų 
laikoma nesvariu dalyku. Nešvariu ne tik turint galvojo to ar kito meto 
faktinę politikų, bet iš viso sutinkant, kad politika kitokia ir negali 
būti. Kaip tik dėl tokio esminio politikai priskiriamo nešvarumo dauge
lis net ir tokių žmonių, kurie patys turi gyvų politinį interesų, ryž
tasi laikytis nuošaliai nuo politinės veiklos. Iš anksto bijo, jeigu ne 
patys susitepti, tai tikrai būti kitų^sutepti, apjuodinti. .Pastarąja 
orasme šita politikos baimė nėra visiškai nepagrįsta, nes iš tiesų ne
vienas politikas slaptai salidarizuoja su ana viešąja nuotaika, kad mo
ralė politikai yra svetima. Solidarizuoja ne tik mintimi, bet nuošaliai 
ir savo paties veikla. Tokie politikai ir pateisina (jeigu ne objekty
viai, tai bent subjektyviai) dažno kultūrininko šalinimus! nuo politinio 
gyvenimo: kol žmogus tedirba savo profesinį, darbų arba į visuomenę teiš
eina kultūrine veikla, jis gali būti ramus, tačiau išėjęs į politinę 
veiklų ir joje susidūręs su politikos nemoralumų pripažįstančiais poli- 
tikaisų iš tiėsų rizikuoja būti apipurvintu.

Šita prasme politinės^moralės klausimų daro aktualų ne tiktai 
pačių politinių sambūrių jaučiamas nuoširdesnio sugyvenimo reikalas, 
bet ir įgia.i jaustina pareiga į politinį gyvenimų įjungti visus visuo-r 
meninio intereso tautiečius, nesudarant jiems apjuodinimo rizikos.
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ž. Politinė moralė kaip moralinis
r* e m o k r a t i šk u m a s •

Ką praktiškai reiškia politiką atpalaiduoti nuo moralės? 0 gi at
palaiduoti politika nuo moralas ti k s 1 o požiūriu yra lygu paversti 
politiką pliku valdžios siekimu. Atpalaiduoti politiką nuo mo
ralės priemonią požiūriu reiškia šito tikslo (valdžios) siek
ti "visomis" priemonėmis; faktiškai pasitikėti ne tiek savo politinės 
ideologijos tiesa, kiek demagoginiu apsukrumu, vadinasi, prievar- 
t a plačiąja to žodžio prasme (prievarta tenka lygiai laikyti ne tik 
fizinj., bet ir moralini prievartavimą, ne tik koncentracijos stovyklas, 
bet ir demagogiją) .

Tokiu dalyko atskleidimu išryski, kad politinės 
moralės klausimas yra ne tiktai takti
kos, bet ir p a š i o s politinės idoologijos 
dalykas. K o k i a. t a k t i k a, t o k į a i r i d e o 1 o - 
gija, nes ideologija galima ir„vaidinti, atseit meluoti, gi taktika^ 
kaip patsai praktinis žmogaus reiskimasis, nemeluodama pasako, kas žmo
gus yra (tai daug svarbiau, negu tai, ką', kas skelbia!).

Kas laikosi - nesvarbu viešai ar slaptai - politikos amoralumo 
(ttoralės svetimumo) principo, vadinasi, p r~i ncipiškai Pa
teisina prievartą, tas tuo pačiu faktiškai atstovauja 
prievartinei ideologSjai, vadinasi, diktatūriniam politikos 
supratimui, Ir, atvirksfciai, kas at&tovauja d e m o k ra t i n i a m 
politikos supratimui, niekada nesiims "visą“ priemonią, nes tada jisai 
neigtą patsai save.1

Politinės moralės neveinodas supratimas išryškina ir radikaliai 
išskiria pačias pagrindines politines ideologijas - diktatūrinį, ar, demo
kratinį. politinio ir apskritai visuomeninio gyvenimo supratimą.

Demokratija’ yra ne tvi k . p o 1 i t i n ė. ;> e t 
4 r morali n ė, k p n o. e p c i j a3 Zsamogą ar politinį, ssn'bilrį 
daro demokratišką ne formalus .demokratinės teorijos išpažinimas, o tik 
faktinės visoje savo veikiojo vadovavimasis žmogaus gerbimo principu ir 
todėl atsisakymas ‘•visą*. priemonią (-prievartos), ir atseit pripažinimas 
moralės galiojimo ir politikai. Politinė moralė y r a A 
tikrasis t tek. atskiro žmogaus, tiek p o - 
1 i t i n i o . k. o 1. e k t y v o demokratiškumo krite- 
vėjus.

Demokratiškumas atpalaiduotus nuo politinės moralės - priešingybė 
savyje. Gali būti šita priešingybė psichologiškai suprastai arba kaip 
sąmoningas demokratino kauke maskavimasis, vadinasi, demagogija^ ai> a 
kaip nesąmoningus nesusipratimas., “viena galvos pusė" demokratiškai mas
tant, o antra diktatiiriskai veikiant. Tačiau psichologinis supratimas 
dar nėra moralinis pateisinimas .-„nes kai toki demokratai, kuriąms visos 
priemonės leistos, pasiekią valdžios, faktišk-.i jie gali vykdyti ne de- 
Eukratiją, o tik tiranija, tegu ir daugumos tironiją.

3._ P •? r j n d i n i a_i _ p o_Į_įt įs ės no r_^_l ė _s_
p r i n c i p a j ,

Išplėtokime konkrečiau pagrindinius politinės moralės principus. 
Teesie jie mums klausimu, ar is tiesą ne gyvą žaizdą liečiamo, o miru
siuosius Šaukiame.
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a) P r i v a 1 u v i s ij .pirma pačiam pozityviai 
'reikštis, one tik negatyviai k i t v n a to
bulybes kelti. Pasitikėki savo tiesa, o ne kitą klaidomis. 

’Tai, kad visos kitos ideologijos yra klaidingos, dar neįrodo, kad ta-
• voji turi būtį teisinga visiškai panašiai, kaip tai, kad visi ki
ti blogi, dar nereiškia, kad tu esi geras! i

Ypačiai čia iškeliamasai nrincinas aktualus jaunesniems polit i- 
._nio.,gyvenimo atstovams. Dauguma ją atėję į politinį gyveninę rezisten
cijos laikmečiu Ir Lietuvoje aktyviai bei garbingai kovoję tautos pasi- 
priešfinlme. prieš okupacinį..-režimą.į .dabar atsiduria į pavoją nerasti jo
kio kito politinio uždavinio kaip ’kitus kritikuoti' (o kai-, teturint sį 
vieną uždavinį, pritrūksta kritliai medžiagos, ir patiems jos "pasiga-

. .minti?). TaSiau tokiu kuliu tegalina kliką, į> ne politinį sąjūdį sukur
kti, riikdn susiburti pakanka ir "-savumo" ■ sūkio, bet. politiniam sąjūd- 
' . žįul' reikia-ir’’pozityvias programos' '. ,-v

■■ "' ‘ i - ' b)'Akcentuodami visą pirmą* pozityvą reiškįi.ąsi, o, nū negatyiinį
'kitą neigimą, nenorima betgi apskritai teigti, kad kitą k rAį t i k a

£ butą iš viso-, išvengiama ar d.argi absoliučiai vengtina. Sau,išryškinti 
. priklauso ir nūo kitą atsiribojimas. Lygiai nėra nei taktiškai išven

giama nei-principiškai vengtiną ir praktinė ko v a su kitais 
politiniais sus-igrupavimais. Ir praktinė kova priklauso politinei veik- 

<■131, nes .politinėje veikloje reikalas rūpi, ne taip kaip oasaulėžiūri-
■ nėję kovoje, tik tiesos skleidimas žmonėse, bet ir visuomenėje bei val

stybėje vadovaujančio vaidmens laimėjimas. Tačiau privalu, kad 
politinė-kova butą vedama garbingomis , 
z. m ogaus nelygstamąja vertą atitinkan- 
Šiomis priemonėmis, ir tup pačiu butą ats Įsakoma^ nuo 
bet kokią privartinią veikimo priemonią: demagogijos, svetimą pažiūrą 
iškraipymo ar api® joms atstovaujančiuosius nebūtu dalyką pramanymo, 
vienu žodžiu - juodinimo. Tiesa negali būti melu ar’teroru skelbiama. 
Kas griebiasi melo, patsai liudija savo netiesą, ir kas imasi teroro, 
patsai prisipažįsta, kad jisai pasitiki ne savo^teisa, o tiktai jėgą. 
Specialiai tektą nurodyti ir mūsuose entuziastiško pritarimo randančią 
paskutiniąją rytinią "demokratą." prievartos formą (išgalvotą tekus 
demokratiškai bendradarbiauti): tuo momentu, kai gresia pavojus savo

k. valią nepravesti, grasinti 5 ■ ' - •" . ..r bendradarbiavimo nutraukimu:
" susirinkimo palikimu ar kitokiu iŠ darbo pasitraukimu.^

c) Privalu,- kovą su skirtingomis politinėmis pažiūromis bei 
skirtingais politiniais. sambūriais nepaversti asmeniš
ka kova prieš, atskirus asmenis. Suprantama 
.'yra teisė reikalauti, kad tie, kurie imasi visuomenei bei valstybei 
atstovauti, būtą padorūs žmonės.. Bet ar ta. teisė dažnai "ne per pla
čiai" naudojamasi: jei išklausyti iš eilės visa, ką vienos politinės 
srovės žmėnės žino apie kitus, ar .nesusidarytą, pašaliečiui įspūdis,

• ' kad’ t°js tautoje ar bent jos politiniuose vaduose nėra ne vieno pado
raus- žmogaus. Imkime, pavyzdžiui, mūsą valstybės demokratinį laikotar
pį: ar bešališkam rinkikui negalėjo susidaryti įspūdis, kad iš viso 
nėra ką rinkti, visi - vieni tautos -išdavikai: vieni Vilnią Vatikanui 
pardavė, antri - kovojo prieš Lietuvos nepriklausomybę, treti ’- vokie- 
cią, ketvirti - dar kieno agentai, etc.etc. Ar šiandien tas savęs pa
čią niekinimo pavojus jau dingęs?

d) Privalu moralinio vertibgumo 
reikalauti ne tik iAs sveti m ąj y, bet ly
giai ir iŠ savąją. Negalima saviesiems visa leisti, ir 
tik iŠ kitą politinės moralės reikalauti. Antraip - visa pastanga
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sudaiyti politiniame gyvenime sveik? nuotaik? iš anksto pasmerkta ne
sėkmei. Kiek šis principas savaime aiškus, tiek, deja, nelengvas prak
tiškai juo vadovautis. Tetenka, galbūt, dar tik paryškinti, kad poli
tini moralė nėra~atlieta nuo asmeninio morališkumo. Niekas neturi tei
sės būti kito sąžinės teisėju, ir vis dėlto nė ra^ p elitinės moralės po
žiūriu padoru visiškai užmerkti akis į asmeninį žmogaus padorum? ir 
težiūrėti vien įo partinio uolumo, "savam" reikalui atsidėjimo. Ypačiai 
tai galioja žmonėms, kuriems patikimas politinio gyvenimo vadovavimas ė 
Būt? tikras ne tik visiško moralinio nejautrumo 7.'

■’ •j-.'.-.ii ženklas versti kitus bendradarbiauti su tokiu "savo"
žmogumi, kuris kaip žmogus nugalėt? būti vertinamas, o būt? pakenčia
mas tik kaip "atstovas“.

4. Būtinybė politinį, demokra

tiškumu susieti su moraliniu d e - 

nokratiš kurnu ,

Suprantama, kad Šitais keturiais principais formuluotoji politW 
nė moralė, arba, kitais žodžiais, moralinis demokratiškumas, nėra taip 
"savaime aišku", kaip iš pradži? atfodė. Galėjo šitie moralinio demo
kratiškumo principai atrodyti tiesiai neįprasti. Tačiau tai būt? liudi
jimas ne prieš juos, o tiktai orieš mūs? nuo j? nutolimu. Ir neteisin
ga būt? teisintis, kad it kitose valstybėse, kurias visi laikome damo- 
kratijos pavyzdžiu, "Viso" pasitaiko: ir spaudoje demagogijos, ir ausi- 
rinkimuose bei mitinguose triukšmo ar dargi muštyni?. Tokios apraiškos 
i resnos e valstybėse nėra teisinamos: sunku visišk? tobulum? pasiekti, 
tačiau niekada negalima Klaidos paskelbti norma. Kaip anksčiau sakėme, 
lengva den.okratij? skelbti, bet suuku pačiam demokratiškai gyventi.a 
Kiekvienas gali save krikštyti, kuo tik nori, bet ne vaidas zmog? iš
reiškia, o tik jo gyvenimas. Panašiai įr politinį sambūrį 
išreiškia ne tiktai formaliai demokra
tiška pnmgrana, bet ir visa politinė 
lai k y s e n a.

Nesiekiame betgi įrodinėti, kad neturime teisės demokratais va
dintis, o tiktai norime priminti, kad šit? teis? vis? pirma ’’uodą pat! 
^raktinė mūs? laikysena, mūs? politinis morališkumas, kaip tikrasai ® 
demokratiškumo ženklas. Tesiekiame priminti, kad politinis 
demokratiškumas negali būti atsieja-A 
ras nuo moralinio demokratiškumo. Atvirkš
čiai, moralinis demokratiškumai; yra tikrasai ir politinio demokratiš
kumo pagrindas.

Tenesie todėį mūs? atviras, bet principinis, pasisakymas su
prastas Kieno nors įžeidinėjimu, į principus įvatuota demagogija (pir
moji demagogiškumo apraiška visur demagbgij? tematyti!) Ir tačiau nie
ko nuostabaus, kad šitas pasisuKynas nėra tiktai neaktuali teorija, o 
gyvas mūs? gyvenimo žaiūd? palietimas, lig? laik? gyvenom diktatūri
nėje aplinkoje ir nors išlaikėme gyv? politinį demokratijos ideal?, a 
tačiau nejučiomis į ne vieno galvosen? ir dar labiau laikysen? nemaža 
įsisunkė ir demokratiškumui svetimo elemento. Šita prasme ir turima 
kreipti nūs? pastangas, kad demokratiš
kumas apsireikš t? ne tik.programiškai, 
bet ir praktiškai, ir būtent, ne kitu, 
kaip aukštesne politine mofale.
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LIETUVOS KARO NUOSTOLIAI
Tikriesiems nuostoliams aorkaičiuoti kai kurioms sritims-’ trūksta 

faktines medžiagos. Tenka pasikliauti vertinimais, ’palyginimais. Pir
moji bolševiką okupacija atėmė sietuvai apie 95.000 jos gyventoją. Dar 
daugiau šios rūšies auką pareikalavo, rudoji okupacija. Karo veiksmą 
ir koncentracijos stovyklą aukos vertinamos apie lO.OoO žmonių. Be to, 
vokiečiai išnaikino ,29b.UUO žydą,apie 6u.000’ gyventoją išvežė darbams 
į Vokietiją. 0 tremtiniu, priskaitant ir Mažosios--sietuvos gyventojus, 
bus ne mažiau kaip 200.000 zmonią. Be,nt 50 ją visą tenka laikyti dar
bingais.. Jie būtą galėją sukurti per 'darbo-dieną minimum po 2,-m lt.- 
netto pajamą. Skaitant <me t uos e .300 darbo dieną. pirmoji bolševiką oku-> ■ 
pacija bus padariusi Lt. 171,—ątjil. nuostolią-(95.000: 2x2x300x6), o ydą 
kiškoji okupacija Lt. 511,- ąilnuostolią (5681000:.2x2x300x3) . ’ ’ ’

Sunku pasakyti, kiek darbingą 2monįą; atitsiukė iš kūrybos ■proce
so antroji bolševiką okupacij a. ^Pasiekiančios žinios skelbia si-ąūbin- 

A gus skaičius, • ’ ' , > ... r: z r ’
Didžiuliai nuostoliai .padaryti ir’- t' i e~s : i d g įigtuvos ūkiui y. 
Ž e m- ė i- ū lt įį' ’pirmoji bolševiką okupacija apgriovė-; bet nė- ’ 

suspėjo nakirstį'. Padarytą, nuostplią .C^robėsiams’, gyvam ir negyvam in- •* 
venteriui, išvežti žemės’ ūkio produktai) apie Lt. 190-,-tnil. .Žymiai' \ 
daugiau sudėjo auką Žemės ūkis, vokieeią bkupacijo’š metu. Jien bi-obėšią' 
sunaikinimai vertinanti Lt ., l'.020m,: mil’.-Pridėjus’ išvežtus -zpm’ds uki-d- 
produktus , sunaikintą ar-išgabentą gyvąjį-bei ilėgyvąjį įnv.eniorią;’- • 
tįurim nuostolią Lt .‘įr,Q62m’, mil.. .js:.-. t’'”.. <-,’■■■■ j ■ :

Miškus ''naikino tįek bolševikai,^tiekj. vo,kįėciai>. Bolšėviką . '' 
pirmosios okupacijos padarytoji žąla mūsą^miškams'’’vertinam,a Lt;-50-,-...  •
mil. Žymiai daugiau išnaikino ęišką. vokiečiai; - Lf.’.-389,- mil. Husą--- ? 
mišką ištekliai yra-sumažėj ę., kaip.'niekada-ikisiol. ' . - ;

Verslą, ūkyje pintoj! eilėj didelią nuostolią turi pra
monė. Bolševikai dalį pramonės įrengimą išvežė iš Lietuvos. Kai kurias 
įmones bebėgdami susprogdino, sudegino, ar sunaikino. Pirmosios bolše
viką okupacijos nuostoliai Lietuvos pramonei vertinami Lt. 105,- mil. 
Vokiečiai dalį pramonės įrengimą išvežė.-bet daugiausia ją susprogdino 

A ar kitaip sunakino besitraukdami. Toji žala siekia Lt. 856.- mil.
" Prekybą bolšgvil-.ai praktiškai visą nacionalizavo, pagrob

dami didžiules prekią atsargas. To laiko nuostoliai vertinami Lt. 258.- 
mil. Sunku pasakyti, kiek įvairią prekią pasisavino vokiečiai, nes bol
ševikai nebuvo spėję visko išgrobti.

Pinigą ir Kredito srityje bolševikai nusavino 
įvairią formą gyventoją sutaupąs: paskolos lukštus, ’akcijas, daugelį 
indėlią, šiaip brangenybią. Be to,geisdami litus rubliais .faktiškai 
gyventojus apiplėšė, nustatydami labai aukštą rublio kursą.^šios sri
ties nuostoliai vertinami Lt. 744,-. mil. Vokiečiai, sauVališkai įverti
nę rublį tik 10 pf. vėl apiplėš’ė Lietuvą. Be to, vokiečiai vertė savi
valdos iždą pervedinėti okupacinei valdžiai dalį savo pajamą. Bėgdami 
išvežė visas sutaupąs. Tuo būdu vokiečiai padarė Lietuvai apią Lt. 
350,— mil. nuostolią.

Susisiekimo ir transporto srityje bolše
vikai, išveždaini iŠ Lietuves g-dežinkellą riedmenis ir kitokį tirtą, 
sn-idą-rk t+ 115 — mil. nuostbllo, o v.-kiečiai grobė ne tik riedmenis.
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bet ir visokį kitokį geležinkelių* tarta, sugadindami daugelį tiltų, 
trobesių bei depo įrengimų, Vokiečiai Lietuvos geležinkeliams padarė 
Lt. 353,— mil. nuostoliu. Auto, sauskelių, laivyno, vandens kelių įren
ginių, pašto, telegrafo-telefono ir radio įmonėms bei įtaisymams bolše
viku padažyti nuostoliai siekia Lt. 72,- mil., o vokiečių - Lt. 167,— 
mil.

Miestų ūkiui 'vokiečių, padaryti nuostoliai siekia Lt. 
832,- mil. Tai liečia miestų gvventojų nekilnojiajįęjį bei kilnojamąjį 
turtų ir pačius komunalinius įrengimus. Daugiausia yra nukentėjų Klai
pėda - Lt. 187,- mil ir Šiauliai - Lt. 108,- mil.

Sveikatos įrengimams (išgabenti ar sunaikinti 
vaistai, ligoninių įrengimai) padaryti nuostoliai bolševikinės okupaci
jos metu siekia Lt. 20,- mil., o vokiečių - Lt. 51,- mil.

Mokslo ir k u 1 t*ū ros įstaigoms bolševikai, 
išgabendami ar sunaikindami nemaža mūsų aukštųjų mokyklų, muziejų, ar
chyvų, bibliotekų bei istorinių paminklų turto, padarė nuostolių Lt, 
28,- mil., o vokiesSai - apie Lt. 89,- mil.

Krašto apsaugos turtui (žuvo visas kilnoja-^ 
masis karintais turtas, nukentėjo apie 30 $ naujosios ir senosios krasw 
to apsaugos statybos) bolševikai padarė nuostolių Lt. 407,- mil., vo
kiečiai - Lt. 73,r mil.

Valstybinių ir savivaldybinių į s - 
staigų bei įmonių kilnojamam tu r* t u i bol
ševikų padaryti nuostoliai vertinami Lt. 10,- mil., o vokiečių Lt. 
42,- mil.

Sudėdami visų sričių Lietuvos karo nuostolius, gauname:
Pirmoji bolševikų okupacija jų padarė minimum Lt. 2,170,- mil., 

vokiškoji - Lt. 5.575,- mil. Tuo bildu gaunam bendrų Lt. 7^745,- mil. 
Lietuvos karo nuostolių sumų, nitų kraštų pateikiamos suskaites yra 
kur kas stambesnės: Olandijos M. 114 milijardų, Graikijos - kA. 30 
mild., Luksemburgo - hk. 6,4 mild., o Jugoslavija vien Italijos padary
tus nuostolius vertina į 10 milijardų. TSi6 savo nuostolius kildina iki 
Rb. 860*milij ardų, o Tarybinė Lietuva vien vokiečių padarytų nuostolių 
priskaičiuoja iki Hb. 17 mild. Tie skaičiai rodo, kad mūsų nuostolių 
pozicija jokiu atveju nėra perdėta.

Mes dar negalime užbaigti savų nuostolių-sus kaitų suvedimol Mūsų 
kraštas tebėra bolševikų okupuotas ir žiauriai naikinimas. Antroji bd^- 
ševikų okupacija mums žymiai daugiau padarys žalos, kaip pirmoji: pav.: 
vien dėl gyventojų netekimo jau dabar skaitom Lt. 157,5 mil., o valiu
tiniai nuostoliai vertinami Lt. 443,5 mil.

===8===

Iš šio karo Lietuva prisikels kaip labiausiai nualintas kraštas. 
Tačiau atsikurti reikės.Didesnę ar mažesnę dalį karo ir okupacijų pa
darytos žalos atlygins numatomi gauti reparaciniai mokėjimai.Tuo reika
lu suskaites ruošiamos ir taikos konferencijai bus pateiktos.Vienok 
nežiūrint gausimų reparacijų sumos tikriausias laidas ir pagrindas at
gimusiai Lietuvai ūkiškai atsigauti ir kultūriškai suklestėti pasilie
ka pačios tautos kūrybinės pastangos ir darbas.
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Pasaulėžiūra yra vienas iŠ pagrindiniu žmogaus dvasios pradą.Badar- 
ma nusistatymas gyvenimo prasmės atžvilgiu,ji savaime reikaL auja, kad 
kiekvienas rimtas žmogus ją turėtą, atseit, kad kiekvienas^būtą atsakas, 
kurios prasmės turi jo buvimas,nes Šitas buvimas nėra amžinas ir tuo 
pačiu jis nėra prasmingas pats savyje.Žinodami,kad tikrai sykį mirsime, 
mes turime taip pat žinoti,kam gyvenam e..Atsakydami šitą klausi
mu,mes kuriame pasaulėžiūrą,o turėdami pasaulėžiūrą mes pagal ją tvar
kome savo gyvenimą.Nenuostabu todėl,tad vienodo atsakymo žmonės jau
čiasi turį tarp savęs bendrą principą,bendrą ryšį, traukiantį j bos vie
ną prie kito ir Kuriantį tuo būdu grupes bei sroves.? a s a u 1 ė - 
žiūra yra vienas iš pagrindinią v i s u o - :
meninio jungimosi veiksnią.

Pasaulėžiūra,kaip seniau lietuvoje,taip ir dabar mūsiškėje trem
tiniu visuomenėje,pradeda brautis ir į p o 1 i t i n ę s r i t į.Tie
sa,politinis mūsą pasiskirstymas šiuo metu dar yra menkas .Svetimoje 
dirvoje sava politika neranda maisto ir atramos.Vis dėlto net šitie 
silpni politiniai lietuviški daigeliai jau yra didžiumoje apspręsti pa
saulėžiūrinio prado.Mes beveik dar nieko nežinome apie socialines,ekon/ . 
nomines ar kultūrines būsimąją mūsą politinią sambūrią programas .Tačiau 
jau dabar galime atspėti Vieno ar kito iš ją nusiteikimą tos ar kitos 
pasaulėžiūros atžvilgiu.Atrodo ,kad kaip visame gyvenime,taip ir poli
tiko j e, pasaulėžiūra y m. skirstymosi pagrindas .Čia kaip tik ir yra tas 

.. taškas,ties kuriuo reikia valandėlę stabtelti ir susitelkus pamąstyti. 
•Ar gera yra politiniams sambūriams kurtis pasaulėžiūriniu pagrindu? 

f Ar tikslinga yn politiniam sąjūdžiui duoti ne titek socialinį,ekonomi
nį ar kultūrinį,kiek pasaulėžiūrinį ar net konfesinį veidą?Ar prasmin
ga galop politiką sulieti su pasaulėžiūra,paverčiant ją šios rūšies 

• grumtynią ir kovą lauku? •

l.P a s a u 1 ė ž jjju_r i n ės politikos

P ag r i n d ai.

Pasaulėžiūros sujungimas su politika Europoje yra labai senas.Jis 
siekian dar stabmeldiškuosius laikus,kada Komos imperijoje lotyniškoji 
religija buvo sykiu ir valstybės religi j a; kada kovos su priešais buvo 
vedamos šūkiu " pro aris et focis " - "už aukurus ir už namą židinius". 
Pirmaisiais šimtmečiais po Kristaus krikščioniškoji religija buvo per
sekiojama taip pat todėl,Kad ji grioirė stabmeldiškąją ir tuo pačiu,ro
mėną supratimu. Kas ėsi po valstybės pamatais .Tačiau kai 313 m.Konstan- 

. tino Didžiojo ediktu valstybine religija buvo paskelbta krikščionybė, 
buvo pradėta spausti stabmeldiškoji religij a,griauj ant jos šventyklas, 
persekiojant jos Kunigus ir jos ispažynėjus.Tokia padėtis pasiliko vi
sais' viduriniais amžiais .Krikščionybė buvo pasidariusi oficialia val
stybine religija,ir bet kuris nusikaltimus religijai buvo sykiu nusi
kaltimas ir valstybei,vadinasi,baustinas net ir fizinėmis bausmėmis, . . 
neišskiriant nė mirties bausmės.Iš čia gimė inkvizioija,eretiką perse-, 
klojimas,ją deginimas ir tt.Atsiradus protestantizmui ir Euronąi su
skilus į dvi stipriai kovojančias konfesijas, pssulėžiūros įtaka politi
kai dar labiau sustiprėjo.Dėsnis "cuius regio eius religio" - "keno 
valdžia,to ir tikėjimas" - davė valdovams į rankas priemonę persekioti 
kitaip tikinčius savo pačią valdinius .Net toje pačioje Anglij oj e,kurią
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šiandien mes 1 alkom 9 nepasaulėžiūrinio politinio susigrupaviroo pavyz
džiu, Elžbietos laikais konfesinis pasidalinimas buvo lemiantis politi
nėse rungtynės e .Kai Angliji? 16 Šimt.valdė Marija,katalikė, ji persekio
jo orotestentus.Kai valdyti perėmė Elžbieta,ji pradėjo slėgti katalikus. 
Marijos Stiuart,Škotijos karalienės,santykis su Elžbieta ir jos tagedi- 
ja iŠ tikrųjų buvo padiktuota skirtingi? konfesiją neapykantos.

Tačiau jeigu ligi prancūzu revoliucijos politiką apsprendė ugiau 
religini ai-konfesiniai reikalai,tai po revoliucijos i politiką pn dėjo 
brautis pasaulėžiūrinės idėjos apskritai,jau neturinčios religinio po
būdžio , dažnai net religijai priešingos ir ją neigiančios .Vietoje konfe
sinių kovų už vienokį ar kitokį Dievo išpažinimo ir jo garbinimo b ū - 
d^ų,dabar politikoje prasidėjo kovos už Dievo pripažinimų ar neigimų, 
už teizmų ar ateizmų. Ne religij oras f o r.m ax b e t p a - 
ti religija, kaip tokia, virto s i o s ko
vos svarbiausiu objektu. Vietoje religinės pasau
lėžiūros dabar valstybine buvo skelbiama vad.laicistinė,pasaulietinė 
pasaulėžiūra.labiau is esmės tai buvo tas pats dalykas .Kiekvienu atvė- 
ju valstybė pasiliko su .pasaulėžiūra susieto ir jos apspręsta.Čia buvo 
pakeistas tik pasaulėžiūros turinys^bet formalinis nusistatymas pasiliko 
toks cats .Valstybė oasiliko pasaulėžiūrini ir todėl nuosakiai peršokė
jo ir slėgė nevalstybinės pasaulėžiūros įsitikinimus.Po prancūzų rev^ 
liuoijos Europa antrų kartų keitė^savo pasuŪlėžiūr^.Su krikščionybe 
valstybė liovėsi buvusi stabmeldiška ir virto krikscioniška.Ddo ar ji 
liovėsi buvus krikščioniška ir virto laicistine.kuo stabmeldybės per 
krikščionybę apropos valstybės žengė prie laicizmo.

Šiandien mes norime padaryti dar vienų žingsnį į priekį ir valsty
bę atpalaiduoti nuo pasaulėžiūrinio prado a p s k.r i t a i.Šita link
mė matyti jau ir laicistinėje valstybėj e .Tiesa, laicizmas dar yra pasau
lėžiūra,norinti matyti visų valstybinį gyvenimų sulaicistintų.Tačiau 
vienas bruožas jam yra būdingas, būtent: religijos perkė
limas į asmens srit į.Nors laivistinė valstybė dar ne
sugeba atsisakyti pasaulėžiūros apskritai,vis dėlto ji jau išjungia iš 
valstybinio gyvenimo bent atskiras konfesi j as .Laicistinė valstybė yra 
tolerantiškesnė konfesijoms , k ai p kad buvo protestantiškosios valstybės, 
katalikams arba katalikiškosios protestantams ligi 17 amžiaus galo.Be 
abejojimo , tai neres'kia, kad laicistinė, valstybė neslėgia kitokių, ne- 
laicistinių įsitikinimų.Prancūzija po revoliucijos ir/ dar net 20 am- 
Aziaus pradžioj e,ypaB tarp 1903 - 1912 metų,buvo stačiai fanatiškai ė- 
siteikusi orieš katalikus, išvarydama vienuolius ,naikindama religinius 
ženklus,religines institucijas ir tt.Tačiau žingsnis į religijos išjun
gimų iŠ valstybinės politikos jau buvo padarytas ir negalėjo likti be 
vaisiu.Nors Šitas Žingsnis buvo daromas nevykusiu metodu,nors jis buvo 
grindžiamas, antireliginiu nusistatymu,vis dėlto jis buvo neišvengiama 
europinės valstybės rutuliojimosi pasėka.T u r ėmj o ateitil ai- 
kas, kada pasaulėžiūriniai įsitikini mai 
urivalėj o.gauti laisv ę.B etkaip tik to
dėl jie turėjo būti išjungti iš. politi
nės srities.

Kodėl? Kodėl pasaulėžiūrinė laisvė yra nesuderinama su pasaulėžiū
rine politika ar su pasaulėžiūrine valstybe? Kodėl norint duoti pasau
lėžiūrai laisvę reikia,kad politika nesivaduotų vienos kurios pasaulėi 
žiūros principais? Atsakymas pasidarys aiškus,jeigu išmųstysime ligi 
galo,k as yra oasaulėžiūroslaisvė ir kas 
yra pasaulėžiūrinė politik a.Pasaulėžiūros lai
svė nėra tiktai laisvė teoriškai atsakyti į gyvenimo pra
smės klausimų,bet syxiu ir laisvė praktiškai savo veik-
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sinus tvarkyti pagal šito atsakymo reikalavimus .J eigų kas yra įsitikinęs, 
kad jo gyvenimo prasmė glūdi anapus,i^ad gyvenimas čia želėje nesibaigia, 
jis nori gyventi taip,kad šita anapusinė prasmė apsireikštą jo darbuose. 
Jis nori pagal šitą prasmę tvardyti savo santykius su kitais žmonėmis; 
jis. nori pagal šitą prasmę tvarkyti savo šeimę,auklėti savo vaikus^kur- 
ti mokslo ir meno veikaius,skelbti savo įsitikinimus žodžiu bei rastu 
ir tt.Iš bendrosios pasaulėžiūrinės laisvės principo plaukia visa eilė 
konkrečią laisvių šiam principui reikTtis praktikiniame gyvenime.J eigų 
pasaulėžiūros laisvė yra suprantama tiktai kaip išvidinis 
žmogaus nusiteikimas,ieturįs teisės pasirodyti iš viršaus ir apspręsti 
tokio žmogaus gyvenimo-, šitoki.a laisvė yra fikcija ir net nesąmonė,nes 
išvidinei minčiai niekas laisvės neprašo ir nereikalauja, kadangi mintis 
yra laisva savo esmėje.? a s a u 1 ė ž,i. ū r o s 1' a i s v ė y r a 
r e a 1 -i ' 1 a i s v ė; 1 a i' sv ė .a. p s i s p r ę s t 'i-- iriai- 
s v ė p a g a 1 s a v o a d s i s. p- r e n d i m ą g y v e"n t i.Lai- 
cizmas tuo ir skiriasi nuo tikrosios demokratijos,kad jis pripažjs ta 
išvidinę įsitikinimą laisvę^taoiau neduoda galimumo šitiems įsitikini
mams įsikūnyti konkrečiame žmogaus gyvenime;

Ir štai šita reali ir konkreti pasaulė
žiūros laisvė kaip tik ir yra nesuderi- 
nama su pasaulėžiūrine politik a.Kas yra pa
saulėžiūrinė politika? valstybės reikalą tvarky
mas pagal vienos kurios pa-.saul ėžiūros 
reikalą vi mus,p rincipu s .Vistiek ar šitie reikalavi
mai eis iŠ krikščioniškosios , ar iš marksistinės, ar iš. liberalinės-indi- 
vidualistinės pasaulėžiūros , j ei pagal vienus kuriuos juos valstybė -bus 
tvarkoma,tokia politika bus pasaulėžiūrinė.Bet kaip tik todėl ji ir ne
galės duoti laisvės k i t o m s pasaulėžiūroms .Kada valstybė gali būti 
tvarkoma pagal vienos kurios pasaulėžiūros principus?- Tada,kai- šitos 
pasaulėžiūros reikalavimai - idėjiniai ir moraliniai - randa išraiškos, 
valstybės; įstatymuos e. Tada, kai ta ar kita pasaulėžiūrinė mintis,tas ar 
kitas pasaulėžiūrinis etikos orincipas išreiškiamas valstybės įstatymu, 
tąida valstybė įgyja pasaulėžiūrinio pobūdžio ir politika tada virsta 
pasaulėžiūrine.KieKvienas įstatymas yra leidžiamas tam,kad būtą vykdo
mas .įstatymas neklausia,ar tas,ką jis įpureigo j a, tiki į tai,ko iš jo 
reikalaujama,ar ne;ar' jis’yra įsitikinęs jam dedamos prievolės neudin-. 
gumu bei dorumu,ar ne.įstatymo normos paprastai be argumentą it be įti
kinėjimą. 0kas įstatymo neklauso,tas yra priverčiamus paklusti.Todėl 
kai politika virsta pasaulėžiūrinė,vadinasi,kai ryžtamasi valstybės rei
kalai tvarkyti pagal vienos kurios pasaulėžiūros reikalavimus, j i tuo 
p&Aoiu pradeda šitą pasaulėžiūrą vykdyti įstatymu, keliu ir savaime 
priveržia jai nusilenkti tuos,kurie šitos pasaulėžiūros nepripažįs ta. 
P a s a u 1 ė žiūr in ė politiką virsta pasaulė
žiūrini y i d- ė j p vyk d’ y to j a prievartos 
p r i e m o n ė m i- s.Ir juo pasaulėžiūra turi savyje daugiau fanatiz
mo,juo šita prievarta yra didesnė.Juo pasaulėžiūrinės politikos vykdy
tojai vra siauresni,juo prievarta yra didesnė.Atsiminkim tik religinius 
persekiojimus viduriniais amžiais ,ir reformacijos metu,persekiojimus 
nacionalsocialistinėje Vokietijoj e ir dabartinėje .Rusijoje,ir suprasime, 
kad vienos pasaulėžiūros vykdymas politinėmis priemonėmis eina sykiu 
su kitę, pasaulėžiūrą spaudimu.Tai yra logiška-ir nuosaki išvada iš pa
saulėžiūrinės politikos esmės . pas iri n aisi Valstybę tvarkyti pagal vie
nos kurios pasaulėžiūros principus,pasaulėžiūrinė politika savaime^ne
gali leisti gyvenime konkrečiai ir realiai reikštis kitoms pasaulėžiū- 
roms,nes Šitas leidimas jau tuo pačiu sugriautą pagrindinį tokios poli-
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tikos pasiryžimų tvarkyti valstybę pagal šabo pasaulėžiūrų.
Čia. tad ir yra tasai pagrindas ,kadėl pasaulėžiūra reikia is poli

tikos'išjungti, jeigu norime,kari pasaulėžiūriniai įsitikinimai butų lai
svai skelbiami, ir laisvai butu pagal juos gyvenama.K. o 1, v a 1 s t y-'r 
bėję bus pašau lmė žiūrinių partiją, sie
kiančiu tvarkyti valstybės reikalus- 
pagal vienoskurios pasaulėžiūros^ prin
cipus ir m o r, a 1 ę , t o 1 tikros ir nuošir
džios pasaulėžiūrų laisvės nebus .Laiciz- 
ma s išjungė iš valstybinio gyvenimo konfesi j as .Tačiau vietoj jų jis 
pas/tatė dažnai nemažiau konkrečiu ir formuluotę laicis tinę 
pasaulėžiūrų.Turi ateiti laikas,kada politika ir nuo šitų pasaulėžiū
riniu likučių bus apvalyta.

Bet ar tai y? a galima?n.Ar galima politikę nuo pasaulėžiūros at
palaiduoti? Ar galima valstybės reikalai tvarkyti neišeinant iš vi.ęnos 
kurios pasaulėžiūros princip.ų?Bet ąpie tai kitę kartę.

T)P PROBLEMOS W

Paskutiniu Laiku suaktualėjo DP įsįkurdinimo problema.Kur 
emigruoti? Tam tikri organai ir asmens daug svarstė,kur lietuviui butų, 
patogiais ia emigruoti, jei butų galima pasirinkti.Po tų svarstymų atkri
to Afrika,Australija,daugiausia patenkintų JAV ir Kanada,o tik gaskiau 
eitų Pietų Amerikos valstybės .Apskritai aukštesnės kultūros krašte ga
li būti patogesnės sęlvgos,negu žemoj kultūroj,kur emigrantas butų pri
verstas degraduotis į žemesnį, gyvenimo lygį.J eigų rinktis galima butų 
Europoje,tai pasirinkimas krinta P ran cut i j ai.

Kokiomis sąlygomis emigruoti? Nusistatymas aiš kus: komo ak
tine mase,kad butų galima išlaikyti savo kultūrinė ir net ūkinė bendruo 
menė su lietuvių mokyklomis , s pauda,bažnyčia, įstaigomis-. Tik šitokia ben
druomenė išliks atspari nutautimui.Tačiau vietos pasirinkimas nuo mu
sų norų ir pastangų mažiausiai pareina.Valstybės apskritai imigracijos 
nenori,o juo labiau nenorį tos i migracijos,kuri yra susijusi/ su poli
tiniais motyvais ir gali gadinti santykius su viena iš didžiųjų valsty
bių.Imigracijos tenori tos valstybės,kurioms stinga darbo rankų.Todėl 
jos sutinka priimti daugiausia žemės akio darbininkus,amatininkus ,beA 
labai purtosi nuo inteligentinio žmogaus.Antra,jų visų tikslas - kuo 
greičiausiai imigrantus suvirsKinti - suameriKoninti,subrazilinti,su- 
australinti jau šioje pat pirmoje Kartoje.Todėl joms nepriimtinas ap
gyvendinimas kompaktine mase,nepriimtinas kulturinis savarankiškumas; 
nepriimtini ir intelektualai , kurie tę s ava ran kiš kūmų ilgiai palaikys. 
Soaudos ar radijo praneštos žinios apie atvertas duris į Kanadų^Austra- 
li j ę,Brazilij ę yra daugiau rėki etniniai blefai.Tuo tarpu tėra aiskus ir 
konkretus sutikimas Argentinos .

Argentina Sutinka įsileisti baltų po 100.000 kiekvienų.Ta
čiau tai turį būti žemės darbininkai.Intelektualų tarp jų galį būti 
iki 7^.Jier s galėtų būti duodame žemės išsimokėtinai Patagonijoje.Vy
riausybės priemonėmis iŠ ežerų, kurie yra kalnuos e,galėtų būti praves
tas vanduo dirvoms drėkinti.Galėtų būti sudarytas bankas,kuris finan
suotų pirmaisiais įsikūrimo metais įrankių,padargų ir gyvulių įsigiji
mų. Komoektiškai apsigyventi nebūtų įmanoma.Visi imigrantai turėtų su
simaišyti .Pradžios mokyklos tiK argųntiniškos ,Li etuviškai mokytis vai
kai galėtų tik namie.Gali būti svarstomas ir gal teigiamaiišspręstas 
auka tesi ės lietuvių mokyklos Klaus imas .Sutinka, kad atvyktų suintere-
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suotę tautę atstovai padėties apžiūrėti.Kol ji bus ištirta,sunku kas 
tikro pasakyti,bet žinios iš ten ateina,kad klimatas nesęs palankus. 
Nėra apkritęs ir žinomasis apgyvendinimas Saaro krašte,bet jis negal 
būti vykdomas,kol pats Saaro krašto priklausymas nėra išspręstas.
I S v a d a - tuo tarpu masinė emigracija nėra Įmanoma.Tegalima vien 

. individualinė nustatytę imigraoinię kvotę ribose.Kai kas tuo keliu į 
JAV jau išvyko.Tačiau ir ši individualinė imigracija sutinka daug 
kliušiu.Pirmiausia,dalis lietuviams skirtos kvotos yra tekusi Lietu
voje gimusiems nelietuviams.Antra,keistas ir sunkiai suprantamas nu
sistatymas neįsileisti valiutos, brangenybię.Tatai suvaržo žmones,ku
rie bijo atsidurti kad ir jAvalstybėse be nieko kišeniuje.Trecia,ori- 
vatinię afidevitę j au nebepakanka, pirmumas teikiamas organizaciję 
garantijoms.

Apskritai okupaciniai organui savo įvairiomis registracijomis 
vykti ir kur vykti yra sukėlę tam tikro emigracinio psichozo,nors fak
tiškai tos emigracijos nevykdo.Tremtiniai jaudinasi,ima bent kiek blar 
škytis.Ar tam eana kiek rimtesnio pagrindo? Abejotina.Viena,labai rei
kia dar apsigalvoti, ar-tikslinga pasitraukti iš Europos,nes gali būti 
pasitraukti lengviau,negu atgal grįžti,Antra,nėra pagrindo tezei,kad 
tarptautinė globa,kuri ligšiol yra tremtiniams teikiama,staiga^ butę 
nutraukta,tos globos institucijos likviduotos ir IIP palikti ję pacię 
valiai.UNRROS projektas sudaryti tariamę UNO "valstybę" prie Reino, 
kur butę galima sutelkti visus likusius uPjyra vienas iš tę ženklę, 
kad tarptautinė tremtinię globa nebus staiga atsakyta žmonėms,kurie 
ištrėmime atsidūrė be savo kaltės,vien kaip karo aukos.

= 0 =

P . R A E I T 1 E S K E STELE

Kalias į nepriklausomybę buvo ilgas. 
Jos mintis formavosi tarpsniais. 
0 realizuota ji buvo mikliai panau
dojant tarptautinę konsteliaoiję.Bet 
toji netolima praeitis dyla iš at
minties ,ir įvykius pergyvenusieji 
j au nevienodai juos atsimena.Jaunieji, 
išaugę tik nepriklausomoje Lietuvoj, 
retas kuris juos bepažįsta.Tad vie
šumoj pajudintus ar kitu budu suak
tualintus praeities fragmentus,kurie 
parodo musę, visuomeninės minties ir 
gyvenimo eigę,6ia mėginame nušviest, 
pasiremdami dokumentais ar dalyvię 
atsiminimais. Re d.

LIETUVOS K&.-'itluuAlto uaiiBiS aiiaUš xjjijUj RETiuuriLIU biikii 1917 m,

Pastebėjom spaudoje polemikę dėl Petrapilio seime nuomonię išsi
skyrimo Lietuvos nepriklausomybės klausimu. Vienas to seimo dalyvię 
mus apie tę Petrapilio seimę informuoja:

-Jau 1916 metę vasarę įvykusiame slaptame lietuvię studentę su
važiavime Maskvoje pasireiškė aiškus socialistinię ir liberalinię 
ideologiję,išaugusię iŠ "Aušrinės" kamieno,nusistatymas jungti Lie
tuvos likimę su rusę revoliucijos raida ir per ję susilaukti^ sočia- ■ 
lizmo.Po 1917 m.vasario revoliucijos Rusijoje tuometinis "Aušrinės" 
ir visę. socialistę sparnas buvo alkiai radikaliai ir revoliucingai 
■■ r r--, y., w .
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nusi~teikęs ir aps-ispnendęs-^kad Lietuva turi jungtis-su laimėjusia Hu- 
sijos dnmokratija,sudaryti v taną--fed-enacinę valstybę.Bet-kuris s-epa- 
ratizmas nuo Rusijos buvo laikomas reakcijos apraiška, "peilio smugiu 
į nugarą revoliucijai."Į Petrenilyje vasary 1917 m.sušauktu seimą at- 
vvko rinkti atstovai, kurie priklausė Šioms grupėms: vienas bolševikas, 

-social.revoliuci j onieriai , social demokratai, krikšš. demokratei, social.
liaudininkai,kataliką sąj unga, t autos santara (vėliau ūkininku partija) 
tautos pažanga (vėliau tautininkai) ,karią f rakei j a, nepartiniu grupė. 
Nepaisant revoliucijos įkarščio rinkikai savo balsiu daugumą buvo ati
davę ne už socialistus.Seimui pirmininkavo St.Šilingas ir Čepas.An
dziulaitis (krikšž.dem.)iŠ prezidiumo buvo priverstas pasitraukti,kai 
socialistinio sparno, atstovai pradėjo vartoti moralinį t erorą.S oeda 1. 
revoliucijonierius Nagevičius ėmė grasinti atsivesiąs lietuvišką pul— 
ką ir klerikalus išvaikysiąs,jeigu jie patys nesusipraaią .Po to buvo 
atnešta į konferenciją raudona vėliava (Nagevičius, žilins kas ir dar 
pora) .Tokia buvo atmosfera,kada buvo prieita prie pagrindinio seimui_.. 
įklausimo - ar Lietuva savo likimą turi rišti, su rūsy revoliucija ir 
oro jos akinius į savo ateitį žiūrėti,ar į carizmo žlugimą žiūrėti " 
kaio į gerą progą savai nepriklausomai valstybei atstatyti ir tokią 
lietuvią tautos vėlią nedelsiant paskelbti pasauliui.Ano meto galvo
jimą vaizdžiai iliustruoja vieno iš' galvooiausią vyrą P.Leono, (tautos 
santarai priklausiusio) oareiškimas t ape . s eime: verčiau būti demokra
tinės Rusijos dalimi,nekaip nepriklausoma valstybe,mindžiojama sveti
mo bato kaip Persij a.Kitą argumentai : be demokratinės rusą visuomenės 
žinios tokis sprendimas negulimas jui etuvos likimą-tegali nuspręsti 
vien steigiamasis seimas. . .šiose diskusijose dėmesio vertas social, 
revoliucijonieriaus Nagevišiuus pasireiškimas .Kai tik nepriklausomy
bės klausimas iškilo,Nagevičius tuoj persiorientavo ;net iš pačią kai
riausiąją kėdžią persėdo į kataliką sąjungos frakcijos kėdes,Jam kal
bant ir karštai pasisakant prieš atsisakančius reikalauti Lietuvai 
nepriklausomybės , pirmininkaująs Šilingas skambino,kliudė,pagaliau vi
sai jam atėmė balsą ir tada jis suspėjo Šūktelti nedrįstančią Lietu
vai nepriklausomybės;reikalauti adresu tą Varno šauniai užfiksuotą 
frazę: "Šalin, zuikiai! "

Nė dėl nepriklausomybės skelbimo procedutos, kaip kai kas nori - 
vaizduoti,virė seime ginžas.Vyko principinis apsisprendimas dėl lie- " 
tuvią tautos orientacinės linkmės:pasilikt su rytais,ar atsisakyti 
nuo rytą ir pasukti į vakarus.Socialistinės grupės buvo įsitikinusios, 
kad griuvus carizmui lietuvią tautos uždavinys revoliuciją gilinti, 
kad Lietuvai geriausiai bus patikrintos visos laisvės, j eigų bus jraa.- 
giamasi su rusą demokratij a po bei dra revoliucine vėliava.šią mintį 
atstovaudamas socialistinis sparnas tarėsi nuspėjąs demokratinio Lie
tuvos Steigiamojo Seimo mintį ir todėl pasisakė prieš Lietuvos nepri
klausomybės deklaravimą Petrapilio seime,kuriame,socialistą akimis, 
buvo susidariusi atsitiktinė reakcinė klerikalinė dauguma.

Po audringą kalbą buvo balsuojamos dvi rezoliucijos:viena socia
listą sparno,antra krikšž.dem.,kataliką sąjungos,tautos pažangos ir 
dalies nepartinią.Balsai buvo skaitomi po kelis kartus .Nepriklauso
mybės reitS" 'd-; rezoliuciją išgelbėjo vos kelią balsą pers vara, gal 
kais tiktai tą balsą,kuriuos atnešė Nagevičius su keliais kitais ka
rininkais .Seimas tada sprogo: kairys is sparnas: soc.dem. ,soc.liaud., 
tautos santara,soo.revoliuc.,dalis neoartinią paskelbė,kad seimas iš
iro,užtraukė internacionalą ir su raudona vėliava patraukė durią link. 
Tuo metu bene tas pats Nagevičius m igino; užtraukti Lietuvos himną ir 
šį reikalą nuo kompromitacijos išgelbėjo -kun . Bums a, pašokęs ant kėdės 
ir ėmęs giedantiems himną diriguoti...

Likusieji salėje dėjo priesaikas vis vien be atodairos kovoti
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už visišku savo krašto politinę nepriklausomybę.Tada ir Tumas-Vaiž
gantas su ašaromis akyse anę savo jaudinančiu atsisveikinimo bylę 
prakalbo su garsiuoju pasiryžimu išeiti iš to purvini aus io daikto-po- 
litikos: "Piliečiai,aš jau nebepolitikas!.."

Išėję iš seimo socialistai davė rusę spaudai komunikatę, kad 
socialistinė lietuvię visuomenė lieka ištikima Rus ijos revoliucijos 
idealams ir yra pasipriesinusišovis tinians norams išsijungti is lis i“ 
jos.Neilgai trukus po seimo socialistai liaudininkai skilo.Sleževičius 
Rimka ir kiti,pamatę,kad buvo suklydę, atskilo ir sukurė atskirę sočia- 
listę liaudininkę demokratę partiją ir pareiškė noro dalyvauti tautos 
ta ryboj e ,kurię buvo suorganizavusi Petrapilio seimo dauguma,pasisakiu
si už nepriklausomybę. Jie ir buvo įsileisti.Jais pasekė ir santarie- 
ciai .Pažymėtinas Šviesus eoizodėlis : kada P.Leonas buvo pakalbintas 
įeiti į taiybę,jis pasakė:oer trumpas laikas nuo jo seime padarytos 
klaidos,kad jis dabar galėtę įeiti...

Žmonės kovojo,nes nė viena didi idėja nesirealizuoj a be kovę.Žmo
nės klydo ir vėl tiesėsi.Ir juos daro ' zmogilskus ir šviesius ję 
nuoširdus prisipažinimas, lygi ai kaip heroiški lieka paveikslai tęję, 
kurie kovoje iš karto susiorientavo ir rungėsi be atodairos.

= 0 =

G Y V 0 J I . M I N T I S

Dedame keletą atsiliepimę į musę oa- 
skelbtus klais imus dėl busimosios 
Lietuvos valstybinės sęrangos .

Red. 
VIENER1 AR DVEJI RUMh.1?

Rrancužijos Konstitucija buvo tautos atmesta tarp kitko ir todėl, 
kad buvo suprojektuota visę politinę galię sutelkti vieno parlamento 
rankos e.Parlamentas turėjo leisti įstatymus, rinkti prezidentę, duoti 
sutikimę pristatytam ministrę kabinetui ir net skirti aukščiausiojo 
teismo teisėjus.Be abej oj imo, toks galię susitelkimas vienoje insti
tucijoje , tegu šita institucija ir kolektyvinė,nekyla iš teisingai su
prastos demokratinės dvasios,nors ir turi išorinę demokratinę lytį. 
Demokratija niekados nėra unitarizmas ir uniformizmas,bet pluraliz- 
mas.Juo politinės galios yra atstovauj anos plotesnię visuomenės sluo- 
gsnię,juo daugiau yra garantiję,kad jos neišsigims ir nenueis totalia-*!' 
tiniu keliu.Šiuo atžvilgiu dveję rumę buvimas visados yra geresnis uz 
vienerius rumus,nes į įstatymę leidžiamęję instituciję tokiu atvėju 
patenka daUgiau tautos,kaip tada,kai yra tik vienas parlamentas .Dve
ję rumę sistemoje v i ai omen ės interesai yra atstovaujami žymiai pla
čiau,todėl ir. Šitę interesę suderinimas darosi geresnis .Dveji rūmai 
neitralizuoja vienos kurios klasės ar vienos kurios visuomeninės gru
pės interesu vyravimu skriaudžiant kitus.

Betgi kad antrieji rūmai tikrai atliktę šitas koordinacinast„-.x 
platesnės visuomenės funkcijas, jie neturi būti pirmęję rumę pakartoji
mas kitu vardu.0 dažnai taip yra.Amerikos,Belgijos senatas,Prancūzi
jos Union,Austrijos Bundesrat yra ne kas kita,kaip tę paoię parla
mento grupię išsidėstymas , tik kitoj salėj ir kitę esmenę atstovauja
mas.0 interesai yra atstovaujami tie patys,nes visi šitie antrieji 
rūmai sudaryti pagal politinio intereso prinoipę,nors teoretiškai

13

teis%25c4%2597jus.Be


14 —

pravedami regionaliniu budu. Tuo tarpu norint,kad antrieji rūmai at
stovautų tikrai skirtingus interesus kaip parlamentas, reikia juos 4r 
organizuoti skirtingu (ne politiniu) visuomenės susiorganizavimo prin
cipu. Kokiu?

Valstybėje visuomenė skirstosi pagal tris pagrindinius interesus: 
oolitinį,orofesinį ir ideologinį. .Ideologinis interesas yra privatinės 
srities dalykas ir paprastai iki vienosios teisės institucijų nesusi
formuoja.Jis priklauso toms oagrin^in’ms asmens laisvėms,kurios tik
roje demokratijoje yrav gerbiamos ir saugojamos,kurios betgi iš vie
šojo gyvenimo lenktynių yra išimamos.Viesajam gyvenimui tvarkytį palie
ka du pirmieji interesai:politinis ir profesinis.Politinis reiškiasi 
politinėmis partijomis ir savo atbaigimu randa parlamento institucijoj. 
Profesinis reiškiasi profesinėmis sąjungomis.ligi šiol jo atbaigimas 
iki valstybinio gyvenimo viršūnių paprastai nes lemdavo .Bet tai kaip 
tik yra ne normalu.Profesinis visuomenės interesas nėra nė kiek menkes
nės reikšmės kaip politinis.Todėl normalioje valstybės sąrangoje jis 
turėtu-išsirutulioti ligi atstovaujamas viešu budu.Salia politinio 
sektoriaus,susiformavusio parlamente,turėtu, būti profesinis sektorius^ 
susiformavęs prof esi jų romais .Prof esi jų rūmai kaip tik ir turėtų but^ 
antrieji įstatymų leidžiamieji rūmai.Politinė sritis tuo keliu butų 
paoildyta profesine sritimi .Politini ai interesai butų koreguojami pro
fesinių, interesų.. Vis uomenės atstovavimas butų pilnas,nes atstovai at
eitų i abejis rumus jau visai skirtingais orincipais ir iš skirtingo 
pobūdžio organizacijų.

Vadinasi,! klausimų,ar įstatymams leisti užtenka vieno seimo, 
atsakyčiau -NE.Reikia ir antrųjų rūmų ir jais turėtų būti profesijų 
rūmai.Apie jų susidarymų ir kompetencijų butų atskira kalba.

+ = +

DSL VAISI AB ES SųiuiNuuB .

į pateiktus dėl valstybės sųrangos klausimus norėčiau šiokių sam
protavimų pareikš.ti-

Nedė.rėtų mums rinktis nei grynai šeiminio,nei grynai prezidentinio 
režimo.Šeiminis vestų kraštų į seimokrųtijų,atseit į esminės seimo 
funkcijos - įstatymų leidimo - iškreipime.Įstatymų leidžiamosios ir 
vykdomosios valdžios funkcijų suliejimas vestų seimų^orie diktatu- 
ros,kuri■nebūtų naudinga dviem atžvilgiais:pirma,keičiantis^seimo 
daugumai tektų keistis ir vykdomajam aoaratui ir ne tik viršūnėse, 
bet ir apačioje;antra,išnyktų pusiausvira tarp įstatymų leidžiamos
ios ir vykdomosios galios ir susidarytų pavojus asmens laisvėms.Juo 

stipresnės tendencijos virsti vudistiniu gali turėt grynai preziden
tinis režimas.pietinės ir centrinės Amerikos respublikų pavyzdžiai 
čia yra pamokomi.Musų kraštui geriausias butų koordinuotas seimo ir 
prezidento režimas.Prezidentas turėtų būti renkamas pačios tautos,J is 
skirtų ir paleistų ministru pirmininkų ir kitus ministerius.Ministrų 
kabinetas turėtų gulti seimo pasitikėjimų ir jo netekus atsistatydint. 
Tik nepasitikėjimo pareiškimas turėtų būti sųlygotas bent Kvalifikuo
ta visų seimo narių balsų dauguma.

Nedidelei Lietuvai įstatymams leisti visai užtenka vienerių rūmų 
seimo.Antrieji rūmai tik sukomplikuotų procedūrų,o esmingai nieko nau
ja įstatymų turinin neįneštų.Normaliai įstatymų projektus rašo atski
ri specialistai,apsvarsto atitinkamos komisijos,o bendru valstybės 
požiūriu jiems įvertinti užtenka vienos politinės institucijos.Pro
fesijų rūmai reikalingi,bet kitoms funkcijoms,ne įstatymų leidimui. 
Jų uždavinys butų profesinių interesų atstovavimas ir tvarkymas.Be 
abejojimo,jų nuomonė ir net jų iniciatyva butų naudinga ir įstatymus
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leidžiant.Dveją ramiai klausimas galėtu kilt tik galvojant apie šeiminį 
režimu.

Pasirenkant seimo atstovu rinkimo sistemą derėtą sustoti tiesiin- 
kirais asmenimis,ne sąiašais ir štai kodėl: renkant asmenimis rinkikas 
turi laisvę renkamąjį pasirinkti pagal savo skonį, ir nusistatymą.Tuo 
budu susidaro galimumas padaryti atranką žmonių,kurie tikrai turi vi
suomenes pasitikėjimą.Apie sąrašą sistemą to pasakyti negalima.

===== o =====

Lietuva per trumpai dar nepriklausomu gyvenimu gyveno,kad būtį’ spė
jusi susidaryti politiniu tradiciją.0 is šio karo ir okupaciją iseis 
didžiai nuniokota.Greitesniam atsistatymui ir apsitvarkymui bus reika
linga veikli,lanksti ir pastovi vyriausybė.Tatai apsprendžia ir pa
lios valstybės sąrangą.Norint turėti efektingai veiklią vyriausybę, 
seimui tetenka palikti daugiau Įstatymą leidžiamąją funkciją,o vykdo
mąją galią labiau sutėlkti prezidento institucijoje.Prezidentas turė
tą būti visos tautos renkamas.Administracijos aktą teisėtumui tikrint 
reikalingas administracinis teismas.Prezidento kadencijos ribotumas, 
įstatymą leidžiamosios galios savarankiškumas,neoriklausomo adminis
tracinio teismo galia sudaro užtenkamas garantijas apsaugai,kad toks 
prezidentinis režimas neišsigimtą į vadistinį.

Įstatymą iniciatyvos teisė turėtą būti suteikta ir profesiją at
stovybėms .Tatai palengvintą pačiam seimui darbą.Įstatyįą projektavimas 
butą bent iš dalies pergeltas atitinkamą sricią kompetentingiems žmo
nėms .Įstatymams leisti užtenKa vieno seimo.

Partijos populiarumas visuomenėje daugiausia pareina nuo jos va
dovaujamojo sluogsnio populiarumo.Masė nesigilina į partiją progra
mas,kurios visos lygiai gražios,bet Kurios yra teoretinis dalykas,o 
pirmiausia žiuri,kas kurią partiją sudaro,kuo ji praktiškai reiškiasi. 
Kai rinkimai eina sąrašais , rinKė j ai turi daugiau pasikliauti partijos 
firma ir dažnai visai ne nuo rinkiko pareina,ką partija atstovu duos. 
Atsimenam demokratinės Lietuvos rinkimus.Visos partijos Įžymiuosius 
savo lyderius išstatydavo kandidatais kone visose rinkimą apygardose. 
TJz lyderio nugaros eina antraeiliai kandidatai.Lyderis’Įeina tik nuo 
vienos apygardos,o nuo kitą Įeina jam buvę už nugaros .Senkant asmeni
mis tokią reklaminią kandidatą nebūtą.Todėl rinkiko požiūriu visada 
geriau rinkti konkreftius asmenis,© ne balsuot už visą sąrašą,kuriame 
neretai yra ir visai rinkikui nepažįstamą ir net nepriimtiną kandida- 
tą.Tik renkant asmenis gali būti baimės,kad priešingos srovės gali 
labai apjuodinti .Jei šito pavojaus nebūtą,tai tektą pasirinkti ne 
sąrašinę,bet asmeniną rinkimą sistemą.

===== o ====

CENTRALIZUOTA AR DECENTRALIZUOTA DEMOKRATIJA ?

Kiekvienas turbut sutiks su nuomone,kad "laissez faire" laikotar
pis Europos ūkyje baigtas.Ir musą išsilaisvinusio krašto gyvenimas 
turės būti atkurtas ant planingo ūkio pagrindą.®et sykiu su tuo atsi
randa pavojus Įsigalėti vadinamai centralizuotai demokratijai,kuri 
žmogą nuasmenina ir jo laisves pavergia.Sito pavojaus,pas ak prof.H.J. 
Laskį,galima išvengti tik demokratiją decentralizavus ir gyventojams 
aktingai dalyvaujant krašto reikalą tvarkyme.Decentralizavimas su
kliudo uniformizmą ir pasiskirstymą Į vaid ūmuosius,kurią yra masė,ir 
valdančiuosius,kurią tėra saujelė.Gyventojams aktingai dalyvaujant 
krašto reikalą tvarKyme viešasis gyvenimas apsaugomas nuo piktnaudo- 
jimo valdžios iunKciją ir autoriteto.rerKėlus decentralizavimo mintį 
į tautos suverenumo vyKdymą,tektą sustoti ties Įstatymu leidžiamosios

15



1 6

ir įstatymų vykdomosios galiai tam tikru išskyrimu vienos nuo antros. 
Totalistinio režimo vienas pažymių yra laikyti valdžią vienatį j a ir 
iš to išeinant vienose rankose koncentruoti tiek įs/'itatymų leidimo, 
tiek vykdymo, tiek, paliausi ai, i r teismo funkcijas .Atvirkš oiai yra de
mokratijoje,kurios vienas iš esmingu pažymiu yra valdžios funkcijų pa
skirstymas tarp seimo, ekzekutyvo ir nepriklausomo teismo.kad teismas 
neturi būti pajungtas nei parlamentui,nei vyriausybei - dalykas aiš
kus, ir paskutinės francuzų konstituantos pasikėsinimas į teismo nepri
klausomybę atrodė;' grynas nesusipratimas arba užmaskuotas totalizmo 
siekimas .Sunkiau yra parlamento ir egzekutyvo santykius konkretizuoti. 
Viena tašiau aišku,kad visiškas vienos institucijos atskyrimas nuo ki
tos nebūtų nei politiškai tikslingas,nei faktiškai įmanomas.Tam tik
ras tarpusavio priklausomumas turi būti.Klausimas tik^ar paliktina sei
mui, vyrnuj anti įtaka vyriausybei, ar. ne.Iš to,kas aukščiau pasakyta, ei
na išvada,kad geriau būtų vyriausybės institucijai suteikus daugiai 
savarankiškumo.Praktiškai tatai reikštų tautos renkamų prezidentų ir 
pirmoj eilėj jam atsakingus ministorius.Įvykus kolizij ai. t arp seimo ir 
prezidento nusist atymų, prezidentas turėtų turėti teisų seimų paleistu 
tačiau jeigu ir naujai išrinktas seimas patvirtintų paleistojo seinmo^ 
nusistatymų,tada arba prezidentas su juo sutiktų,arba turėtų pasitrauk- 

. ti.
Pripažįšant reikalų juo platesnius gyventojų slougsnius įtraukti Į 

aktingų krašto reikalų tvarkymą,savaime peršasi mintis turėti ūkio ar 
profesijų rūmus .Tuo būdu piliečiai organiškai būtų įjungti į viešųjų 
gybenimų,ne vien tik mechaniškai per seimo ar prezidento rinkimus.To
kiems, rūmams tektų projektuoti ir dėl kitų pagamintų projektų pasisa
kyti, kai būtų liečiami krašto ūkiniai reikalai .Nebūtinai tokiems rū
mams teikti įstatymų leidžiamųjų funkcijų,užtektų jiems turėti įstaty
mų iniciatyvos teisų.

Patį seimų reikėtų rinkti asmenimis .Susidarytų didesnis kon-tak- 
tas tarp renkamojo ir renkančių jų.S ųrašinė sistema yra daugiau anony- 
minė/daugiau laisvės teikianti partijų centrų kombinacijoms ,o rinkikui 
primetanti ir tokių renkamųjų,kurių kaip asmenų jis visai nerinktų; 
asmenimis renkant labiau pabodama ir pati demokratija,pati rinkiko 
pasirinkimo laisvė.Taigi ir čia 6eriau decentralizuota demokratija.

===== o ==— •

Savo esme parlamento ir prezidento institucijos yra lygiagretės:vie
na įstatymams leisti,antra - vykdyti.Todėl ne šeiminio ar prezidenti
nio režimo klapsimas, o tik sėkmingiausio šių institucijų bendradar
biavimo nustatymas sudaro problemų.Nė katra jų negali praryti antro
sios.Abi turi išsitekti viena greta antros.Abi turi būti įgalintos 
oro dūkti ngai reikštis vals tybė j e .*■□ itaų nusistačius principiškai dėl 
seimo ir prezidento funkcijų, jų kompetencijos formulcvimas konstitu
cijoje jau tebūtų praktinės politikos padiktuotų išvadų formalinis api
pavidalinimas .Ir parlamentinis ir prezidentinis režimas yra demokrati
niai.Ir tas ir antras yra geri.Britams geras parlamentinis, amerikie - 
čiams - prezidentinis .Katras mums pasirinkti? Jei tautos masės demo
kratiniam režimui nebus priaugusios, tai nė katras nebus geras,bent tol, 
kol. susidarys politinės tradicijos,kurios eile valstybinio gyvenimo 
teoremų paverčia aksiomomis.Ar lietuvių demokratinio režimo išviršinė 
apraiška turėtų koncentruotis prezidento asmeny, ar seimo kolegijoj? 
Gėriais i ai būtų abipusė pusiausvira, atšilt tautos renkamas preziden
tas ir tautos renkamas seimas.
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PRI3S PASKUTlKį BAJSmų. ?

Tuoj po Paryžiaus konferencijos keturią didžiąją nesutarimas ne
atrodė toks gilus,koks jis pasirodė ją naijojo susitikimo išvakarėse.

Po paskutinio posėdžio išeidami iš-£uks emburgo rtuną,užsieriią rei
kalu ministrai taikingai šypsojosi foto reporteriams ir diplomatiniams 
korespondentams įkvėpė kad ir tik. nuosaikaus optimizmo .Bet grįžę į sa
vąsias sostines , jie pranliupo priekaišt ais ir—grasinimais , jiems akom- 
ponuojnnti spauda užgriaudė nerimu keliančios nesantaikos-perkūnijomis, 
ir sandoros persp ektyvos sutirpo veik į niekę.

Pirmieji prabilo amerikiečiai.Geografinio atstumo leidžiamas pa
silikti orioje p r i n c i p i n i ą pareiŠkimy aukštumoje, 
JAV valstybės sekretorius Byrnes gegužės 20d.perspektyvia kai parodė sa
vo tautai pagrindines Paryžiaus nepasisekimo priežastis."S augu
mas rūpi kiekvienai tautai,kalbėjo jisai.Bet vienos tautos pastangos 
didinti savo saugumą gali grėsti kitę, tautę saugumui ir savo ruožtu 
versti jas didinti savąjį saugumą.Toks saugumo ieškojimas gali 
veikiau sumažinti,negu padidinti visuotinį pasaulio saugumą. 
Iš tikrąją, nepaprastai sunku pas akyti , kiek bet kurios tautos veikla 
paaiškintina jos saugumo siekimu ir kiek ekspansijos troškimu.Bet,at
sargi ai pastebėjo baigdamas Byrnes,kai kurie manevrai diplomatinėje 
šachmatą lentoje visuotinio saugumo jausmo nesustiprino."

Visiems ir be patikslinimą buvo aišku,kas yr a tą nesaugumo manev
rą pradininkas■kitą dieną senatorius Vandenbergas stačiai pasakė,jog 
"Bytą komunizmas ir Vakarą demokratija nesugebėjo 
Paryžiuje pažiūrėti vienas antram į skis",ir būtent todėl,kad Vakarą 
demokratijos"negali sutikti su kompromisais ,daromais pačią principą——— 
sąskaita." •

Po savaitės - gegužės 27 d.- pasigirdo Maskvos _teckymas,agresin
gas,kaip ir pats Komunizmas ."Anglą - ameriki ežią blokas Paryžiuje vyk
dė ofenzyvą prieš Sovietą Sąjungą,"pirmu sakiniu paaiškino "Pravdai” 
Molotovas."Amerikiecią ir britą delegacijos nenorėjo skaitytis su tei
sėtais sovietą troškimais ir pavertė niekais susitarimo galimumus,"

Bi ai ektika, kuri a sovietą užs . reik.minis teris įrodinėjo tuos srvo 
tvirtinimus, tikrai verta tos pasaulėžiūros,kuri įkvepia sovietinę val
stybę,nors tradicinėm. Vakarą kultūros europiečiui toji dialektika ma
gią mažiais ia.. keista.Pagal Molotovą britai su an eriki ežiais kalti pa
vertę susitarimą niekais,nes nesutiko su tokiais taikos sutarcią pro
jektais . kokius kad siūlė .Molotovas, be t patys daryduipi nuolaidų ją lai
kė ir is sovietą.Perkelti tą sfitsrcią svars tymą į platesnę taikos kon
ferenciją Molotovui visiSkai. nepriimtina,nes jis iš anksto nu
sistatęs atmesti bet kuriuos'kitus pasiūlymus, pats nedaryti jokią nuo- 
li .dą ir nepasiduoti daugumos sprendimui,kuris ,neabejojama,Maskvai ne
būtą palankus Jgu keturi didieji tarp savęs nesutarę nueis į tolią 
21-nos tautos taikos konferenciją su dviem skirtingais sutarcią pa
siūlymais - sovietiniu ir anglosaksiniu, - Molotovas nemato jokio gali
mumo skirtumus išlyginti laisvuose debatuose,bet jau dabar sako,kad 
tokiu et vėju pasaulis suskiltą - "viena konferencijos dalyvią grupė 
(sovietai ir ją sd; elitai) pas irsi y tą vienokias taikos sutartis,antra 
_ kitokias."0 tatai,anot Molotovo,"turėtą labai nepageidaujamą pada- 
rinią draugingiems santykiams tarp tautą,si ėki ancią sukurti pastovią 
taiką."Bet,nagai Molotovą,dėl tą "nepageidaujamą pudarinią" butą kai-
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ta ns S .Sąjunga,bat K-lti būty visi Kiti,nesutiKę pasirašyti Maskvos 
diktotę...

Normalaus europieoie aKimis tokia koncepcija yra tarptautinis kri
minalas .Molotovo organas "Novoe vremia" Šią koncepciją grindžia komu
nistine aksioma,kad "S .Sąjunga yra vienintelė pasaulyje taikos,demo
kratijos ir saugumo gynėja'' bei tikroji darbo klasės atstovė.Vakaru, 
politiniame žodyne toji nusikalstama koncepcija ligišiol būdavo m®da
giai apibūdinama kaip "ri tietinis demokratijos supratimas",bet kai tie 
"rytieciai"nuėjo taip toli,kad,pav.,minėtasis oficiozinis "Novoe. Vramia" 
parašė, jog "JAV ir n.Britanija rodo tendencijos tapti vyriaisiais agre- 
soriais"(sic!),tni Vakary politikai bei publicistai gasisiausė labiau, 
negu ligišiol,kol reikalas ėjo tik apie atskiry mazes n i y j y 
t a u t y (tarp jy ir mūsosios) likimą.Bevinas pasipiktinus atmetė 
Maskvos tezę,kad STRS yra "vienintelė darbo klasės ir tikrosios dano- 
kratijos atstovė pasauly",ir žemuosiuose rūmuose apskelbė,kad nebus 
pasauly tikros ir pastovios taikos,kol Maskva viso pasaulio susovieti- 
nimę laikys pirmine S.Sąjungos saugumo sąlyga. ' - ’A

Po tu Byrnes,Molotovo ir Bevino pasisakymy Ryty ir Vakary nesan-^ 
doros plysys pasidarė toks platus,kad,bent ' tuo tarpu,stačiai nebema
tyti perspektyvy jam užiijuoti.

Vien diplomatinis atsargumas ir senosioms demokratijoms būdingas 
lojalumas bus pastūmėjęs Amerikos užs.reik.ministerį klausimo, forma 
užminti taikos ir tauty ateities mįslę,kuri iš tikryjy net nebėra mįs
lė: ar S o v i et y Sąjunga tesiekia savo sau
gumo, ar pasaulinio vyravimo?

£ymes geriau kai p kas kitas žino, jog kaip "ryt iet's'kai .
suprasta demokratija" praktiškai reiškia kraštutinį totalizmą ir komu
nistinę diktatūra,taip ir "Sovietą Sąjungos s ai gumas " .galutinėj sąs
kaitoj t ere s'kia'so vietinį viso pasaulio a ofcald^wyTTatai jau nebėra 
atitrauktu galvojimu prieitas payinima^'Oet paties Stalino^^srainluaiy^' 
■pniwix+inta politinė tikrevė-iivulinas per treciyjy valstybiy diploma
tus yra ■;suprasti,kad D.Britanija Kaip pasaulinė ga^
lybė Šalia S3 egzistuoti negali ir kad ko gera tik k a r a s g W 
lės išspręsti šity dviejy imperij y:v a r- 
žytyn ė s .jungt.Am.stybėms soviety caras siūlo pasaulį pasidalinti: 
Buropa ir Azija sovietams ....(New fork Herald Tribune,1946.5.17.)

Reikia laikyti tikru dalyku,kad ' šitokiais ar panasAiais^manevrais 
sovietams nebus pasisekę ir nepasiseks įvaryti kylio tarp Vašingtono 
ir Bond ono ,-ne vien todėl,kad toks planas prismingąs amerikieciy Vie
no Pasaulio idėjai,bet yuašiai todėl,kad Vafingtonas puikiai supranta, 
jog komunistinė penktoji kolona j a' u dabar sparčiai organi
zuoja kurstomojo veikimo bazes abiejuose Amerikos kontinentuos e,ir 
tą. antrąja,', pasidalinimno pasaulio dalį susovietinti rengiasi .Dėl 
to jeigu dar kiek anksčiau į sovietinę "saugumo" tezę buvo žiūrima 
su nepasitikėjimu,tai dabar ja dangstomas Maskvos kėsinimasis^apval
dyti viš y pasaulį sutinka aišky pasipriešinimą. "J eigų būty aiški te
ritorijos arba įtakos riba,kuri galėty Rusijai duoti saugumo jausmą, 
tai dar galėty būti įmmoma su j a sutikti", rašo brity "Spectator" 
žurnale ilgus metus Maskvoj išbuvęs žurnalistas Paul V.interton."Deja, 
Rusijos veržlumui išorėn natūraliy sieny nėra.Su kiekviena nauja pa
žanga rūsy akys nukrypsta į naujus strateginius horizontus.Jeigu SS 
apvaldyty visą Europą ir Aziją, ji vis dar bijoty Amerikos .Ji saugi 
tepasijus tada,kai bus pelitas kai ir kariškai parblokštas naskutinis
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galimas jos priešas.? petingomis nuolaidomis SS 
patenkinti neįmanoma".O neįmaiomų nuolat dų sovietams 
britų, vyriausybė nusistačiusi neb ėda lyti. Žemiesiems rūmams vyriausybės 
vardu užs .reik.minis teri jos valstybės pasekretorius Me Nell,baigdamas 
užsienių, politikos debatus, tatai pranešė:sovietams nuolaidų ir jų glo
stymo (appeasement) gadynė jau esanti pasibaigusi.Tiesų pasakius,nuo- 
li dų daryti nebelabai jau ir yra is* ko, nebent iš pačios Imperijos gy
vojo kūno.

Birželio vidury Paryžiuje dar kartų susirenkanti keturių užs.reik. 
ministerių konferencija^ bus grėičiausiai paskutinis bandymas surasti 
oasaulio nolitikai bendrų vardiklį.To užsimojimo perspektyvos labai 
ris'kanos .Bevinas Žemuosiuose rūmuose rado reikalo įspėti negalįs oa- 
žadėti,kad antroji Paryžiaus konferenoij a nepasibaigs taip,kaip oir- 
moji.Jos suirimas ,galir a tarti, formaliai nustatytų oasaulio pasidali
nimų dviem frontais ir pradėtų naujų tarptautinės konsteliacijos ta ro- 
snį,tarpsnį gaivališkos griūties į naujų,sunki ai įsivaizduojamo masto 
pasaulio katastrofų.

Tie du priešingi frontai jau dabar suskato rjs'kinti$ ir konsoliduo
tis .Tikra,kad savųjų sferų sovietai dar s tipriau suėmė į n^us.Vienas 
po kito į Maskvą buvo atkviesti Lenkijos ir lietusiąvijos valstybių 
galvos su savo ministerių delegacijomis.Tiedvi šalys nūn kone totali'- 
kai yra įsijungusios į SS ūkinio,politinio',marinio planavimo ir veiki
mo sistemų.Nėra vilties,Kad anglosaksams pasisektų išspausti iš SS 
bent minimalinių laisvių ir teisių BaL Kanų kraštams.itumunų vyriausy
bė šiurkščiai atsakė į britų ir amerikiečių notas dėl žadėtųjų ele
mentarinių politinių laisvių suteikimo rumunų tautai.Būdinga,tų atsa
kymų Londonas ir Vs*ingtonaė kvalifikuoja kaip "visiškai nepatenkinau ųj- 

jo visa Rumunijos vyriausybė nė nematė, jį pasiuntė vienas užs. reik.min. 
Tatarescus,neradęs reikalo ji o ateikti ministrų kabinetui,kur būtų da
lyvavę ir du opozicinių n arti jų minis trai.Rumunų mastu sukirpta SS po
litika ir visoje Pietų Rytų Europoj e.Specialus nuireris yra Vokietija, 
kurios rytinę dalį SS nepriklausomai,sistemingai ir beatodairiškai 
tvarko taip,kad tinkamu momei tu pakaktų formaliai jų užskaityti kaip 
kelioliktų tar/bų respublika.SS pakanka įžūlumo tų tvarkų skelbti kai. p 
visiškai suderinamų su Potsdamo susitarimais , kuri j., anot Ma& vos Istk- 
ra'cių ir radi jo,nesilaiką tik anglai ir amerikiečiai .Aplamai SS savo 
praktikų jau nebelabai rūpinasi slėpti nuo pasaulio dcių ir nieko ne- 
taisydama eina savu keliu.Viso pasaulio akivaizdoje sistemingai likvi
duojama Mikolai ciko valstie&ių partija Lenkijoj,kad atskiru sųrašu 
negalėtų dalyvauti rinkimuose,kurie j ai,spėjama,duotų absoliutinę vi
sų halsų dauguma ir tuo būdu padarytų formaliai neįmanomų legalumu 
pridengtų sovietinę Lenkijos kontrolę.JAV diplomatiniai stebėtojai 
laukia atviro NKVD teroro prieš antisovietinę "nepriklausomos" lenkų 
tautos rezistencijų ir masinių skerdynių. "Demokratiški aus iais pasau
ly" metodais f’askva drausmina savo komandas žaidėjus - ar ne nrieš 
didžięsias rungtynes su vakarietiniais "nlutofašistais"?

Šitas keliais bruožais apmestas fonas leidžia tarti,jog artėja, 
o gal jau yra ir atėjęs metas,kada didžiųjų Vakarų valstybių i n t e- 
resa i sutampa su jų skelbiamais principai s,nuo kurių jie 
priesaukauja nesitrauksių.ūeigų SS "saugumo" sumetimai nebus papras
tas politinis šantažas,aurį ot alinas apsipsręstų sustabdyti ties tam 
tikra pavojais riba bet Komunistinio internacionalo mistikos įrankis 
- ateiti jS lln.-mė jau šiandienų aiški.
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VakarieSiai vis dar nori tikėti,Kad "karą" su sovietais jiems pa
siseks laimuti be Šūvio-Kietumas,ją manymu.yra s/arblausias to karo 
ginklas .VakarieSiai yra įsĮtikinę,jog sovietai per daug išvargę ir 
silpni,kad drįstu išeiti karinėn ofenzyvon prieš Vakarę, demokratijas. 
Pirn.as to savotiško "karo* etapas - pasakyti kategorišką "stop" toles
niam teritoriniam SS verzimuisi - uždrausti sovietams Vo
kietijos , Austrijos .Vidurio ir B-^fiytą Suropos okupaciją paversti aneksi- 
ja.Byrn-es—ir-B^vinas-įsakmi ai pasižadėjo Paryžiuje tatai padaryti.Ly
giagrečiai su tuo turi eiti idėjinis demokratinio fronto konsolidavi
mas.Šis uždavinys itin svarbus , b et labai sudėtingas ir sunkus .Pirmiai - 
šia todėl,kad pats anglosalsą frontas tuo atžvilgiu nėra vieningas: 
Šalia socialistinės reformistinės Angli
jos stovi materialiniu pajėgumu dominuojanti kapitalisti
nė konservatyvi Amerik a.Britą Darbo partija dina
miškai pradėjo vykdyti savo europinę misiją .J i savo socialinį pažan
gumu ir reformą užsimojimus nori padaryti demokratinio naujosios Eu
ropos atkūrimo pavyzdžiui i norėtą ,kad is kontinento socialia tinią 
sąjudžią būtą išjungti tie pasaulėžiūriniai pradai,kuriuose glūdi as
mens pavergimo ir valstybės totalizmo užuomazgos ir kurie Europos so
cializmą pavojingai^ priartina prie komunizmo.Tą ribą turėjo alkiai 
išvesti gegužės pabaigoj e Claotone Įvykęs Europos socialistą kongre-^ 
sas.kontinento socialistą atstovai čia susvyravo,pabūgo netekti palan^ 
kūmo tose savo adeptą masėse,kurios balansuoja tarp socializmo ir ko
munizmo.Britą socialistą planas sukurti naują antikomunistinio socia
lizmo internacionalą bait tam kartui pakibo ore.Kątik įvykusiuose par
lamentą rinkimuose socialistai jau pradėjo mokėti to savo neapsisprendi, 
dimo kainą.Nei Prancūzijoje,nei Italijoj e,nei Čekoslovakijoj e socia
listą partijos nebeUkopė į tas pozicijas,kurią jos tvirtai tikėjosi 
šioje "socializmo gadynėj e" .Drungnas ir svyruojąs socializmas nebepa- 
tenkina užkietėjusią marks is tą . doktrinierią, bet jis taip pat atstumia 
tuos dorus socialistus,kuriuos gąsdina komunistams daromos nuolaidos 
pagrindinią demokratinią laisvią sąsKaita.(Praneštą konstitucijos ren
gimo istorija...) Ar ne įsidėmėtinas laiko ženklas,kad su gaivališka 
jėga is'kyla nauji politiniai sąjūdžiai (prancūzą maP, .) ,kurie drąsą 
socialinį pažangumą laimingai jungia su žmogaus asmens vertės pri
pažinimu,- tuo pagrindiniu demokratijos principu, kurį^ apeina mark
sizmas?

Užtbėrę SS ekspansiją ir davę Europai patrauklias socialinės pa- 
ž aigos .ūkinio skutimo ir politniu laisvią persp aktyvas , demokratiniai 
Vakarai norėtą savo darbais įtikinti sovietus,kad demokratiją galybė® 
negrąsina niekeno saugumui,c kietu žodžiu priversti,kad patvinusi so
vietinio imperializmo srovė palaiosniui sugrįžtą į savo pirmykštę 
vagą.Tiesa,ji jau bus nuniokojusi daug žydinčią demokratijos sodybą, 
bet vakariečiai apskaiciuo j a, kad tie nuostoliai bjttą vis dėlto nepa
lyginti mažesni,kad.p ateities atominio karo kastai.

Bet ar ne iliuzija Šitokį politinio prijaukinimo metodą taikyti 
žvėriui,jau pažinud. am svetimo kraujo skonį? Ar prįa'ingo politinio 
ir idėjinio frinto ryŠkėjimas Vakaruose nepakurstys Maskvos skubėti 
pasinaudoti patarnavimais savo penktosios kolonos ,kuri Vakaruose 
dar tebeturi įspūdingas pozicijas? Ar Kremliaus imperialistu šbb- 
bas nenuspręs,jog reikia vikriai išnaudoti skandalingus socialinius 
sukrėtimus Amerikoj e,kuri,tuos sunkumus apvaldžiusi , is didžiai ryžtasi 
vadovauti pasaulio reikalą tvarkymui ?

Prieš kiekvieną didžiąją susitikimą vildavomės,kad oo to "daug 
kas nafiiš'kės’1 .Busimoji Paryžiaus konferencija turėįą paaiškinti dau
giau,kai p liją'iolinės ,nes ten klazusimai bus pastatyti maždaug "TAIP"
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arba "NB".Prieš atsakydama Maskva yra kviečiama labai ir labai apsi
galvoti.

Birželio 8 d. '’idžinjame sųjunein-’nkų pergales parade Londone trūko 
sovietų ir jų slaviškųjų satelitų - lenkų ir jugoslavų; šeši milijonai 
nrt.e ginklo tebesnnžių raudonarmiežių vieni skyrium paraduoja po so
vietinę pasaulio dalį, o mokslininkai ir konstruktoriai,uždaryti mil
žiniškuose atomgraduose,su vienuolišku atsidėjimu triūsia prie naujo
sios gadynės ginklų gaminimo.

Vakarę Špionažas spėja,kad soviai.ų atominė gumyte. vaisių teduo- 
sionti apie 1948 metus: tatai turėtų, būti kraštutinė laiko riba di
džiajam pasaulio ateities sprendimui.

Bet atominis laikrodis gali pralenkti kalendorinį tempę. Kini
joj pilietinis karas liepsnoja visu platumu.Maskva skelbia,knd ki
nų komunistų numušti Oi eng kai S e ko pajėgų lėktuve! turėjo ne tik JAV 
fabrikų ženklus,bet ir .ome riki ežius lakūnus^. Vašingtone turima žinių, 
kad 10 Ą kinų komunistų karių yra reguliarus raudonarmiečiai, o visas 
ginklavimas - sovietų karo pramonės produktas. Jau vieša paslaptis, 
kad Azerbaidžano "autonomists!" turi sovietų instruktorių puikiai pa
rengtų ir apginkluotų armijų,kuri atsitiktinėmis ar neatsitiktinėmis 
progomis nevengia išbandyti jėgas su centrine Irano kariuomene.

Churohillis yultone įspėjo, j<g įsibėgėję įvykiai gali pasidaryti 
nebepriklausomi nuo politikų valios. Jaunutė JTO nepaslepia savo silp
numo. Jeigu ji nesugebė apvaldyti pasaulio politiko vyksmo, jį ap- 
valdys nepramatomus aklus gaivališkumas.
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