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Bendrame ilgos distancijos darbe dažnai atsiranda partiza- 
veikimo.Jis Ryla arba iš nepasitenkinimo jau dirbančiais,ar- 
nepekankamo orientavimosi apie jau dirbamą darbą,arba iš

ninio 
ba iš 
konkurencijos nore arba - kas jau blogiau - iš noro patį veikimą, 
suskaldyti ir sulikviduoti. •

Šio nr.Lietuvos bylos kronikoje mes minime vLAKą ir LA^ą, 
kurie išėjo šalia VLIKo ir panoro Lietuvos išlaisvinimo darbui va
dovauti.J.es minime,kad tai padaras iniciatyvos žmonią,esančią čia 
pat tremtyje ir dalyvaujančią ligšiol dirbančiojo organo veiklo
je, arbe stovinčią netoliese jos.Taigi ją pasišovimas naujus orga
nus kurti negali būti aiškinamas kaip blogos informacijos,nepakan
kamo orientavimosi padaras.#. '

Gal iš nepasitenkinimo jau dirbančiąją darbais,ją vedama li
nija? Niekados to nepasitenkinimo niekur nebuvo pareikšta.Ir niekas 
nepasmerkė dabar vedamos linijos ir nepasiūlė geresnės - nei.vie
šai,nei priyičiai.Jei.buvo reikšta nepasitenkinimo kai kurioj spau
doj ar žodžiu,tai. tik dėl paties organo sudėtles-.nor^ta kitokią \ 
grupinią ”proporci ją” ,norėta kitą žmonią,kitą gruplą tlarbo prieky
je... Ginantis nuo minties,kad naują organą pasirodymu butą sąmo
ningai norėta visas darbas suskaldyti bei sulikviduoti,ir tektą 
pasidaryti išvada.,kad tas naują organą kurdinimas turėjo vieną ir 
pagrindinį tikslą - iškišti naujus žmones,įaujas grupes į priekį; 
kai kam tei net asmeninės ambicijos reikalas.

Naują jėgą ar organą pasirodymas butą sveikintinas,jeigu 
jos papildytą jau dirbamą darbą ir jeigu jos butą realios,išplau
kusios iš pafeios visuomenės.Deja,naujosios jėgos nori reikštis ne 
bendradarbiavimo,ne talkininkavimo kryptimi;jos turi aiškią tota- 
listinią siekimą ir metodą.Jos nori ligšiol veikiančiuosius nuša
linti ,nušalinti - demokratiškai,susitarimo keliu sudarytus orga
nus - ir patys sau monopoližuoti veiklą Lietuvos vardu.Vienl iš 
ją mėgina ligšiol veikiančius nušalinti juos negližuodami.aplenk
dami ;kiti grasina apšaukti fašistais...kaip jau tam tikros pro
pagandos įprasta.Savo pečią buvimui įteisinti griebiasi mistifika- 
cijosjvieni argumentuoja kalbą tremtinią įgaliotinią tariamo suva
žiavimo vardu,kiti kalba Lietuvoje pasilikusios tautos vardu...
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Kelp nėra pagrindo tikėti buvus tokį tremtiniu įgaliotiniu suve- 
žiavimę,teip lygiai neturim jokiy rimty duomeny,ked VLAKo dekla- 
recije nėra kilusi čia,tremtyje.Kaip pirmuoju etvėju yra uzurpuo
jama tremtiniu valia,taip antruoju laikome skriauda ir neteisybe 
kovojančiai pasilikusiai tautai,kada norima jos visos aukas ir pa-s. 
siryžimus suplakti su viena grupe ir jos velię reikėti pavesti 
vienos grupės žmonėms.Lygiai nelaikome kovojanėios Lietuvos tiek 
trumparegės,kad ji norėty nubraukti ryžius su kovojančia dėl ty. 
pečiy ideely institucija,savo,laiku sudaryta krašte -ir atstovau
jančia Lietuvos visuomenės,ne tremtinly valiai.

Apie savo buvimą ir veiklą minimi organai stengiasi kalbė
ti tiesiai į užsienius,per ligėlol Lietuvos išlaisvinimui vadov 
veujančio organo galvą.Taip ryty "demokratijos" viešpačiai,aplenk
dami kaimyniniy kre.šty vyriausybes,apeliuoja į jy liaudį...

Šitie metodai - antidemokratiški ir todėl nepriimtini '- 
duoda pagrindo suabejoti,ar toji visa ,akcijelebieu atsižvelgia 
į petriotinius interesus,ar į grupinius,asmeninius,ambicinius, 
neduok Dieve,kartais gal net ne sevyjy inspiruotus...Sakome tei 
tiesiai,nes pastebime šūkaliojantis tos akcijos artumoje ir asme
ny,kurie praeityje buvo įsipareigoję svetimiesiems,...,..,

Apie veiklos rezultatus dar per anksti spręsti,nes jy veik 
nėrė.Tačiau jos plėtojimas grėsty skaldyti pačiy lietuviy vienybę, 
o itin sustiprinta šiemet ji grėsty dezorientuoti musy klausimu 
svetimuosius.Tai buty netiesioginis talkinimas tam musy kovos' 
partneriui',kuris mėgina mus palaužti ne tik veikdamas vekeriniy 
demokratijy vyriausybes ir visuomenę mus žudančia linkme,bet ir 
mus pačius suskaldyti,suterorizuoti,o ypt.čiai" sullkviduoti tuos 
organus,kurie kelia. Ilgi šiol visą nelygios kovos nsštę.

Musy kelies - nusigręžimas nuo tarpusavio nesantaikos 
skelbėjy,atsargumas su pašaline avantiūrine iniciatyva.,vienybė • 
su tais,kurie atsidėję ir vieningai,atstovaudami Lietuvos poli
tinėms partijoms ir kovos organizacijoms,dirba Lietuvai išlais
vinti.Mes kviečiame visus geros valios lietuvius,vis tiek kurioms 
politinėms grupėms jie priklrusyty,nusiteikti vieningumo ir ben
dradarbiavimo dvasia.

’ Ar tie kraštai,kurie didžiuojasi krikščioniškos civilizacijos 
saugoj imu,gali didžiuotis Ii teisybės bei.laisvės ilgesio 
įkunijimu? >
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LIETUVOS BYLOS KRONIKA

Re ėmimas nėra. perdavimą s.Lietuvos byloje vėl 
lylulTylą £i£ preEėgomis sutrikdė Byrnes pareiški
me s po Paryžiaus konferencijos.Jo pareiškime apie Baltijos val
stybes mums nesimpatingas tęs fonas,kuriame buvo, suminėtos Balti
jos valstybės - jos Išskirtos į eilę SS laimėtu teritorijų.Te6i?u 
sakinio apie Baltijos valstybes redakcija yra apgalvota,atsargi 
ir mums ’'budinga tuo,kad aiškiai išskiria Baltijos ve.lstybiy p a- 
ėmimą nuo Gūdi jos ,delięs Lenkijos,Bessrebijos ir’kt. suminėtą 

■ teritoriją perd avimo SS.Tai panešios rūšies fekto konąta- 
tevimes.tik atsargesnis,keip sevo laiku Churchillio.

Ar pasikeis JAV politika? Kada artėja Vokieti
jos klausimo špren>dImaš,fyIa”LlcIuvoš Klausimu nervinė.Neremi nuo
taika yra patogi dirvą depresiją keliantiems gandams.Štai ateina

■ gandas iš Vashihgtonofkad naujoj u±sien.pin.konferencijoje JAV' --- 
sutiksienšios p r i p ė ž i. n t i L i e ~t u v -o e - e n e k s i. - 
ię.Tai ja.u nebe pirmas to stiliaus gandas.Jy fabrikavimo lebora- 
orije te.ip pet aiški.Tačiau gando tiesiogiai patikrinti neįmeno-

- ""me.0 jo sugestyvumą remia vise, faktą eiga.Paskutinės sovietą de
rybos su JAV,pastangos rodyti ko taikingiausius siekimus geli su
kelti mintį,kad tarp daugelio kitą nuolaidą JAV gali pederyti ir 
dar vien? Baltijos rytiniame krante,keda SS savo sutartimis su 
Švedija jau yra įsibrovusi su savo įteka ir į vakarinį Baltijos 
krantą.Žinoma,gandas nutyli,kad JAV demonstruojama principy gyni
mo politika buty smarkiai sužalote,jei Beitijos valstybiy aheksi- 
je buty pripažinta.buty tada pažeistas tas JAV principingumo pre
stižas .kuriuo JAV. ligŠiol dengėsi.Konkreėiy duomeny.kad JAV butu 
pasiryzusios savo politiką keisti,kaip Wallace reikalavo,nėrė.At- 
vįrkšoie.i,paskutiniu metu puvo r-išUei pasisakyta prieš aneksijos 
pripažinimą...Bar daugiau.Į kongreso ir senato rinkimus respubli
kone.! ėjo pavergtąją išlaisvinimo Šukiu,tad jy laimėjimas JAV 
užsienio politikę SS atžvilgiu tegali pasukti iš a.ppensmentą į 
aiškesnę liniją.

A E butinei Lietuvos problem e. kils 
V o k“i”ę’t“i”į”c“s -b-y”l'’o''j-? N”turalu"l“uktl,Ka5 ryšium šu 
VoEiėtIjos-kl:uslmo sprenSimu gali iškilti ir Lietuvos reike,les. 
Natūralu,kr d iš musu pusės tokiem eventualumui buty atitinkamai 
pasiruošta. Tačiau nėra negalim'-, k-d Vakarą Demokratijos iš Vokie
tijos b”los Lietuvos klausinę.gali ir išjungti.Ne todėl,kad musą . 
reikale laikyty baigta, bet tik todėl, ke.d blogai jo nebaigtą. 
Vokietijos byloje SS kaip tiktai gali stęngtis musą reikalą pada
ryti mainą objektu.

.V L A K a s ir L A K a s.Buvo VLIKas,visuomeninis,visas Lietu
vos policines prrfijaš Ir”kovos organizacijas epjungęs,orfecne.s, 
ir Lietuvos pasiuntinį'i bei kiti diplomatiniai atstovai.kurie 
kalbėjo Lietuvos vardu.Vienybės reikalui šią vasarą laimėta dar 
daugiau:VLIK?s ir.pasiuntiniai.savo veiklą suderino.Pagaliau, 
VLIKas sudarė vykdomąjį organą.T'ėiau paskutiniu metu kai kuriem 
pasiuntiniam išsiuntinėta, anoniminė deklaracija. VLAKo (Vyriausio
jo Lietuvos Atstatymo Komiteto) vardu.Deklaracija buvo paskelbta 
jau ir Amerikos "Vienybėje”,pagarsėjusioje žinomą lietuviy nieki- 
nimu.'VLAKas pasisako esąs demokrrtiniy partijy,kovojancią partiza
ną ir.bendrojo pasipriešinimo sąjūdžio sudarytas organas lietu
vią tr.utos valiai reikšti.Jis vadęva.usiąs Lietuvos laisvės kovai.
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Taikos konferencijoje ir JTO Lietuvei atstovauti ir a.pskritai už
sienyje jos reikelcm ginti VLAKr.s paskyręs delega.turų.Ligšiol vei
kiantiems organams - Įeik.vyriausybei .VLIKui .kovos organizacijom 
politinėm partijom... VLAKr.s dūko ja.,lnikydruii?.6 juos darbų brigus... 
Srvn ruožtu jis ’'reipinsi 1 ua.siuntinius ,knd j į .VLAKų.pr Įstatyty 
vrkerų demokratijų vyriausybėms...

Pažymėtini du dalykai: šitam VLAKui sudrryti iniciatyva ėjo 
iš Vokietijoj gyvenančių vienos kovos orgrnizacijos žmonių,prita
riamų dviejų kairiųjų grupių,antra,srvo dokl-racijų jie paskelbė 
ir prašėsi svetimų valstybių įstaigoms pristatomi per VLIKo galvų 
pastarajam nieko visai nepranešdami.

Ar ryšium su VLAKu ar t>c ryšio ir iš Šveicarijos iššjo všl 
naują. iniciatyva kalbėti Lietuvos vardu.Jau buvom r šų c.pie "Bei
ti jos Tautų Komitetų." .kuris. išsiuntinėjo eile notų ir protestų 
JTO generaliniam sekretoriui Lie .pirmininkui Spa.a.kui .Bevinui ,Bi- 
doult ir kt.Už to komiteto firmos stovi p.Gabrys.Jau anuosyk kva
lifikavome jo veiksmus kaip nesuderintus su bendre akcija, ir de
zorientuojančius užsieni apie musų vieningumų.Dabar p.Gabrys ėmė- 
si kitos rūšies veiklos.Jis paskelbė tariamo tremtinių Įgalioti
nių suvažiavimo nutarimus .kuri'- is kritikuoja I-sios Konferencijos 
sprendimus,protestuoji prieš VLIKo ir BALFo p-sta.ngce sulaikyti 
emigracijų (?Į).protestuoj a. prieš BALFo pirmininkų.prieš BALFo 
įgaliotinius .protestuoja, prieš gen.Morgan pašalinimų iš UNRROS ir 
tt.Priva.6ir.me l'iške.bet viešai ja.u skelbiamame .reikalauja p.Gab
rys,ka.d VLIK' s bendradc.rblrutų su Baltijos T-utų Išlaisvinimo Ko
mitetu (kitaip solcant su p.Gabriu),su LAKu.Ar 61-. turim.- VLAKr.s 
ar atskiras vėl organas.sunku pasakyti,nes p.Kkbrye tame pačiame 
rašte kalba įvairių firmų vardu - Baltijos Tautų Išlaisvinimo Ko— 
miteto,LAKo.Lietuvos Gelbėjimo Komiteto... Jeigu suffr.rjTbrs
vykdomasis organas ,p.Ga.brys gr asina jį paskelbslųs f-šistiniu^na- 
eistiniu.nes p.Gabriui tik vieni socialdemokratai nesu fašistai. 
Jo grasinim.?.! yra "nuoširdūs ir įvykdomi",nes savo išleistame 
"Messager Balte" 7 nr.(ankstesnių nr.iš viso atrodo nėra.) jau ap
šaukia. kai kuriuos musų diplomatus lenkais. .
Lietuvos r_e_i k n 1 n.s P a x _R o m r n_.a k o n - 
f r e s ę.Es“m-lrbr.i_reIkšlingi-biciūlIų7ir_kIeičvIenas”jų ūžuo- 
rutos”b~lse.s mums yra meilesnis nei-gerais laikais.Dšl to ir 

Fax Romane, kongreso narių palankias nuotaikas Lietuvai mes pri
imam su dėkingumu.Jau spaudoj buvo prrnšštr.kiek pasisekimo tu
rėjo Brazdžionio eilėraštis.kurį p.Turauskas•paskkltė kongrese 
vietoj pasveikinimo;su kokie šiluma buvo priimama, informacija 
apie Lietuva, iš lietuvių delegacijos j-.unia.usio nerio p.Ereta.i- 
tes.Nors kongrese politiniai klausimai buvo įsakmiai draudžiami 
kelti,bet kongreso d-lyviei turėjo progų pažinti Lietuvos poli
tines prėblcm. s ir parodyti pritarimo jų lietuviškom sprendimui,., 
Prabilo ir spauda, ta proga.Lietuvos reikalų populiarinimų per 

’Fax Romėno, narius reikia Ir ikyti ypatingai svarbiu ir aktualiu, 
nes si tarptautine kati likų orgenizaci j!?, -pim' jau ne tik studen- 
tijų.bet darosi apskritai Katalikų intelektualų t-rpteutine orga
nizacija,.

Šie proga tenka pažymėti,kr d ligšiol nepasiteisino daug 
keno viltys sul-ukti musų reikalams paramos iš užsienio socia
listinės visuomenės.Turime gi šviesių atminimų iš 191? - 18 metų, 
kada Vokietijos soclr.ldemokrr.tai lygini k"ip ir katalikai rėmė 
lietuvių aspiracijas.Šiandien tikėjomės užsienio socialistu para
mos ja-u ir dėl to,k:d juos laikėme demokratijos gynėjais iš prin
cipo,o musų reikalas ir yra demokratinių principų gynimas.Tašiau, 
nekalbant j-u apie socialistinių vyriausybių ( Švedijos.Šveicari
jos .Anglijos ) laikysenų,kurių d-.žnai pr.nėiojn realūs valstybės
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interesai ,tiek socialistiniai visuomenės sąjūdžiai,tiek ir 
laisvoji socialistinė spauda musą reikalam ligšiol yra beveik 
nebyliai.0 Pax Romans kongresui analoginis studentijos suvažia
vimas Prahoje,kur dalyvavo daugiausia jau socialistinės min
ties jaunimo atstovai,savo palankumą aiškiai demonstravo ne pa
vergtą tautą laisvei,bet SS- imperializmui.

■ Aiškios realios,nors ir neraklamuojamos, paramos ligšiol 
daugiausia sulaukiame iš kataliką - iš ją spaudos,iš organizaci
jų,iš dvasinės vyresnybės (Amerikos vyskupą parama ir BALFas at
sirado ) .Jiems musą siekimai suprantami.Jie savo veikime princi
pingesni.Dėl to musą sopes randa juose realaus atgarsio.

Dar viena tarptautinė organizacija išsilaiko savo princi
pą plotmėje ir nepasiduoda teisės ir teisingumo paneigimo machi
nacijom - tai skautai.Ją oficialieji veikėjai prleiko simpatin
gus ryšius su musą skautą atskirais veikėjais.pažįstamais 16 
nepriklausomos Lietuvos laiką.0 tarptautinis skautą centras,pvz., 
išsprendė,kad ateinanėials metais rugp.mėn.tarptautiniame skau
tą jamboree (sęskridvje) Prancūzijoje galės dalyvauti ir DP skau
tai su savo tautiniais ženklais.Tas rodo,kad ir vakaruose nevi- 
.si pasiduoda srovei pe.taikeuti rytą kolosui.

Iš ėle tenka pasidaryti praktišką išvedu,kurlink orien
tuotis stiprinant kovą dėl tautos teisią ir ieškant tam nuošir
džios paramos.

Apokrifą i.Tremtinlą tarpe skleidžiamos-"Partiizaną ži
nios” FpIe'Llefuvos partizaną kovas.Tos "žinios" multiplikuoja
mos' ir pardavinėjamos.Jos sudarytos,rašoma,pagal partizaną ra
dio informacijas iš Lietuvos.Skaitytojas godžiai griebia jo 
širdį jaudinančias naujienas ir linkęs jom tikėti,nes herojiš
kam pasipriešinimui jis visa.širdimi pritaria.Tačiau kritiškas 
skaitytojas tuojau pastebės ,kr.d visi tie pasisekimai be jokią 
savą nuostolią naikinant okupantus po "12 pulku" iš karto yra 
pasakos.Tenka tik stebėtis,kaip žmonės gali teip lengvabūdiškai 
naudotis tautiečią tėvynės sentimentu,taryt-prekiaudami parti
zaną kraujo lašais. ’

DEMOKRATIJOS PRINCIPAI1'

Demokratija yra laimėtoji vertybė,ne pačios prigimties 
duota.Demokratija yra pati tobuliausioji ir pati aukščiau
sia; valstybinio gyvenimo sąranga.Nei barbariškas žmogus, 
nei barbariška tauta nėra demokratei.Graiką demokratija 
tebuvo daline.Demokratines teises ji tepripežino laisvie
siems, tuo tarpu masė jomis naudotis negalė jo.Prancūzą re
voliucija politinę demokratija suvisuotIno.Daugumos valie 
demokratijoje nėra absoliutine.Daugumą saisto demokreti- 
nįa.i principai.KulturInga, tauta tegali tvarkytis demokra
tiškai .Demokratijos principą pažinimas yra pirmas žing
snis į demokratinį gyvenimą.Pats esminis demokratijos 
principas - asmens pirmumas.Asmuo yra vyriausias gyveni
mo pradas.Jam tarnauja viskas,jis tačiau priemone nieksm 

. netarnauja.Bendruomenė yra tik sąlyga veikti ir būti.Ji 
niekad negali virsti asmens tikslu.Politineje srityje ts-

iTęsinys iš ”1,1.2." 9 nr.
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muo pirmauja prieš kolektyvų.Socialinėje srityje asmuo 
pirmauja, prieš daiktą.Kultūrinėje srityje esmuo pirmauja 
prieš idėję.Asmens pirmumas gali reikštis tike.smens lais
ve.Asmens laisve - antrasis demokratijos prineipes.Lais
vės esmė te,kad laisvė yra visiems.Laisvas esi tik lais
vę visiems prlpe.žindemas ir vykdydamas.Asmens laisvė de
mokratijoje konkrečiai reiškiasi įsitikinimų.žodžio ir 
organizavimosi laisvėmis politinėje,socialineje ir kul
tūrinėje srityse.Asmeniškumo ir tuo peėlu principinio 
vertingumo atžvilgiu visi žmonės yra lygtis.Fizinė pro
tinė ir moralinė nelygybė nepanaikina asmens vertingumo 
lygybės.Teisės lygybe demokratijoje kyla iš principu,© 
ne iš atskiro asmens gyvenimo.Teisiu lygybė nereiškia 
ir sugebėjimų lygybės.
(Pirmosios stre.ipsnio dalies (K.2* 9nr,. )pegrindinių min
čių santrauka.)

5.D e u gumos valda uo
• ■ / ■

■Vykdyti pagrindines asmens laisves bei teises yra butine, 
nes kitaip demokratija, virs tik popierine ir žodine,bet ne gyve
nimiška. ir realia.Tecisu šitų laisvių bei. teisių, vykdymo budei 
valstybėje geli būti labai įvairūs.Žmogiškoji tikrovė nėra ap
spręsta vienai kuriai būsenai.Tie patys principe! gali joje reik
štis skirtingomis formomis ir gali būti reelizuojemt skirtingo
mis priemonėmis .Taip yra visame žmogiškame gyvenime,taip yra ir 
valstybėje.Nors demokratiniai principai,išreikšti asmens laisvių 
ir teisių pavidalu,yra. tie patys visiem laikėm ir visom tautom, 
vis dėlto jų konkretus vykdymas valstybės gyvenime priklauso am
žiaus dvasios,krašto kulturingumo,gyventojų papročiu ir įvairių 
kitų sąlygų.Amerikoniškoji,angliškoji ir skandinaviškoji demo
kratija yra te. pati savo esme ir savo principais,bet sa.vo kon
krečiomis apraiškomis ji sude.ro tris skirtingas demokra
tines formas,tris įvairius demokratinės valstybės typus.Kadaise 
Goethe žmonijos kulturę palygino sii fūga.Šitas palyginimas tin
ke ir demokr-tijai.Kaip Pūgoje ta. pati meliodije pasikartoja 
įvairiausiais atspalviais,pereidama per skirtingas tonacijas ir 
per skirtingus balsus,t -'ip ir tie patys demokratiniai principai 
pasaulyje kartojasi nesuskaitomais valstybiniais pavidalais.Kon
kretus principo išreiškimas praktiniame gyvenime gali prisiimti 
labai įvairius pavidalus.

T,Slt°ji galimybė demokratinius - tuos pačius ir nekintamus - 
principu.. vykdyti labai įvairiai kaip tik sudaro tęjį pagrindų , 
iš kurio išauga politiniai sambūriai.Politiniai sambūriai yra 
randami kiekvienoje 'demokratinėje valstybėje.Jie yra butines to
kios valstybės prrdrs,butines ne iš esmės,bet dėl to,kad demo
kratiniai principai yra galimi Įvairiai vykdyti.Atskiros žmonių 
grupės siūlydamos savus valstybės tvarkymo budus,kaip tik ir su
kuria politinius sambūrius.Kur politinių sambūrių nėra,ten arba 
visi-žmonės yra nepaprastai tobuli,sugebu,kaip pats Dievas,įžvel
gti, kaip geriausiai/ valstybė tvarkyti,arba ten iš viso demokra- ' 
tljos nėra.Paprast'-.i gyvenime pasiteik* antrasis atvejis,nes to
bulas susigyvenimas ir valstybinės tvarkos supratimas yra gali
mas teori joje,bet nėra, galimas praktikoje.Praktikoje visada pa
sitaiko nuomonių skirtumų visais,teigi ir demokratijos vykdymo 
klausima is.C iš šito nuomonių skirtumo kaip tik ir kyla, politi- 
niai sambūriai.Todėl demokratija, eina, rrnke rankon su politinė
mis partijomis ir su politiniais sambūriais bei sąjūdžiais.P o - 
litiniai sambūriai yra demokrati
nės politikos r e a. 1 a: u s kintamumo ir 
įvairumo Išraiška. Jie yra išraiška valstybiniame
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gyvenime to bendro mūsosios tikrovės dėsnio.kc.d kiekviena idė
ja. realizūojojna. įvairiais budais.Neigti todėl politinius sem- 
burius reiškia neigti galimybę tuos pr cius demokratinius prin
cipus gyvenime reikšti įvairiais pavidalais.Tai butų neteisin
go.-ne tik politinėje,bet ir apskritai žmogiškoje srityje,.

Politiniu sambūrių tuo pafeiu metu ir toje peštoje val
stybėje geli būti ir faktiškai buvę g?n? drug.Be abejojimo,per 
didelis politinis susiskaldymas yra lygiai kenksminga s.,k^ip ir 
per didelis vienodumas,Politiniu sambūrių nebuvimas rodo,kad- 
žmonės visiškai nesidomi viešuoju valstybiniu gyvenimu ir jį 
leidžia tvarkyti tam,kas nori.Politinių sambūrių per didelis 
gausumas rodo,kad valstybinio gyvenimo tvarkymas yra imamas ne. 
tiek bendrosios gerovės,kiek siaurų grupinių arba net asmeni
nių interesų motyvais.Jeigu pirmasis atvšjis rodo visuomenės 
pasyvumo .ir nesidomėjimų,tai antrasis rodo,kad visuomenė yra 
egoistiškai aktinga..Kaip visur,taip ir šiuo atžvilgiu aukso vi
durys yra goriausia išeitis.Valstybei geriausia yra tada,kai 
politiniai sambūriai susikuri?.,atsiremdami į realius skirtumus, 
susidariusius tautos istorijoje arba išaugusius iš skirtingų 
valstvbės sampratų.Tašiau tokių niekad?, nėra, labai daug.

. ‘ Vis dėlto,ar politinių sambūrių butų daugiau,?r mažiau, 
visų jų pasiūlyti demokratinių principų vykdymo budei ne
gali būti priimami visi vienu kertu toje paštoje vietoje,toje 
pačioje valstybėje.Tuo.paštu metu ir toje peštoje valstybėje 
demokratijų vykdyti galima tiktai viena kurie forme,Poli
tiniai sambūriai. kiekvienas siūlo savų formų.Reikia tad pe- 
sirlnkti,VisUomenį deInokr.-.tinė je valstybėje yra pastatoma, prieš 
apsisprendime. Ji turi pa.s-kyti, kokiu budu ji nori,ka.d anie ben
dri ir neliečiami demokratiniai principai butų vykdomi.Tašiau 
toje pešioję visuomenėje pc.geid vimų ir apsisprendimų esama, 
taip pa.t įvairių..K?s ta.d nulems vienų kurį demokratijos reiš
kimosi būdų? Demokratijos istorijoje šitoks lėmėjas yra pasida
riusi daugume.Už kokį politiniu sambūrių pasiūlytų būdų 
dauguma pasiseko,tasai ,ir yra laikomas privalomas tam tikru me
tu.Daugume demokratijoje yra prin
cipe, s, kuris n u 1 e m- i e pasiūlytų bu — 
dų pasirinkimų.

Be abejojimo,tai anaiptol nereiškia,kad daugume pasi
renka. geriausių jį būdų.Gerumas ar blogumas nepriklauso nei nuo 
mažumos,nei nuo daugumos.T?i tik .reiškia,kad įvairių pasiūly
mų maišatyje daugumos balsas yra. lemiantis konkrečia ir kas
dienine,ne epmlne ir vertybine,prasme.D augume yra 
faktine r t e c h n i n ė e. p s p r e n d ėj e, o 
ne esminė išsprendė j- e..Praeina tam tikras lai
kas ir t? p> ti visuomenė pasiseko jau už kitokį demokratinių 
principų vykdymo budų.T?! taip p?t nereiškia,kad jis butų ge
resnis už anksėieu buvusįjį,Tai tik reiški",kad šiuo metu dau
guma jo no r 1.Daugumos valia demokratijoje yr? laisvo pasi
rinkimo principas,nieko iš esnės'nekvalifikuojant.

6.K a. ž u m o s, p r a s ,m 6'

Prieš visuomenės apsisprendimų demokratijoje nėra nei 
d ugumos,nci mažumos.Čia. yra tik visuomenė,atsistojusi įvairių 
pasiūlymų akivaizdoje.Rinkiminiai laikotarpiai,kai vienas par- 
l.’ment?s baigi r s?vo kadencijų,o kitas dar nėr? išrinktas,kelp 
tik toki yra.Rinkimams įvykus,pasirodo,už kokį pasiūlymų pasi
sakė d'uguma .Slt?s pasiūlymas pasidaro dabar privalomas.Visi
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kiti pasiulymei,surinkę mažumę balsy,yra dedami į šalį.Jie nėra 
nei paneigiami,nei uždraudžiami.Jie tik nepriimami,nepasirenkami. 
Tačiau jy formalinė reikšmė ir jy vertė pasilieka tokia pat,ko
kia buvo ir prieš visuomenės apsisprendime.Todėl žmonės,kurie pa
laiko šituos mažumos siūlymus,nepavirsta demokratijoje kažkokiais 
antros rūšies piliečiais.Jie nenustoja dėl to nei laisvių,nei tei
siu, kokias turi ir daugumos atstovai.D e m o k r. a. t i n i c i 
principai visiems yra. vienodi ir tie 
pat y' s. D e m o k r etinės laisvės yrate!- 
k i p m b s visiem s.Apsisprendimas už vienoki ar kitokį Si
ty l'p.isviy ir šity principy vykdymo budy negali turėti įtakos 
pačiam jy taikymui atskiriem visuomenės nariam.Todėl tik baberiš- 
koję visuomenėje mažumos atstovai gali būti ujami ir persekiojami, 
sp no.nt juos ^s VPistyblniy vietų,slėgiant jy kultūrinę veiklę, 
ctime.pt jiems valstybines subsidijas ir tt.Tačiau tokioje visuo
menė je, kaip anksčiau sakyta,nė tikros demokratijos nėra .M,o. 'z u- 
mos trakt avima s y r a visada že n k i a s 
k i.e k vis u o m cnt yra tikrajai de m o k tf- 
tij-ai pribrendusi.

Dauguma ir mažuma demokratijoje turi tiktai techninės,nie
kados .ne principinės reikšmės.Politinė kovo -tarp įvciri’y samburiy 
visada, yra kov-~ ne dėl pa.čiy principu,bet tik dėl Šity prlnslpu 
pritaikymo valstybėjįe..Todėl šita, kova niekados negali 
pasidaryti bekompromisinė,nes konkretūs dcraokrotinly pri»*ipy. vyk
dymo budai, yra reliatyvūs .Absoliutinės vertės jie neturi,kaip j<\s 
neturi nė vienas žmogiškojo gyvenimo konkretus pavidr la.s .Tokioe 
vertes turi tiktai patys principai,bet ne jy gyvenimiškos,tod£l 
kintamos ir praeinamos.lytys.Tuo tarpu demokratinius principus pri
pažįsta tiek dauguma,tiek mažuma.Todėl skirtines tarp,daugumos ir 
mažumos pasidaro.tik reliatyvus ir dažniausiai tik laikinis.Kps' 
šiandien yru daugumu,vytoj gali virsti mažuma ir atvirkščiai.P rih- 
c i p i e. 1 i /r. 1 e b in šios grupės t.uri vieno
dos v.ertė s,Todėl jy teisės ir laisvės demokr"tijojc taip 
pat-yra vienodos.Klaida, todėl buty manyti,kad dauguma demokratijo
je pasidaro visaguilhtijked ji gali ' spręsti ne-tik techninius,bet 
ir p-čius principinius d-lykus;knd ji gali'mažumę suvaržyti.Visa 
to d"uguma. demokratijoje daryti neguli,jeigu nori būti d e m o - 
k r r. t 1 n ė dauguma .D augumos ,d 1- k t a t u r p. ly
giai y r e. tot^lizim-s ,ko.ip ir atskiros g r u p ė s a. r at
skiro p. s m e n s d iktnturc.D.emokratin lai 
principui stovi a, ukščie-u už de. ug.u mos 
veli y.Jie yra nelicčiami.Todčl jie įpareigoja visus,nepaisant, 
a.r pilietis priklausys d”ugumc.i ar mažumai.

Mažuma demokratijoje ne tik stovi vienodoje plotmėje su dau
guma. teisiy atžvilgiu,bet turi dar ir pozityvios valstybinės pras
mės. Jeigu dauguma valstybėje pr-smingr yr" tuo,kad ji pasirenka 
vieny kurį konkrety demokratijos vykdymo budę,tai mažuma pras
minga yto tuo,kad ji parodo,jog šitas posirinkim-e yra reliatyvus, 
vadinasi,netobulas,todėl visada taisytinas.Mažuma, demokratinėje 
valstybėje eina, to nenuįlst-nčio šauklio pareigus,kuris skelbia, 
ka.d nereikia per daug prisirišti prie savo nusistatymo bei apsi
sprendimo,nes žemiškojoje tikrovėje, nieko nėra amžino ,Vr.istybinė 
mažumos kritiko nuolat rodo,kad ir daugume gali klysti,kad-ir jos 
nusistatymas nėra be silpnybiy bei ydy.Todėl demokr r. ti
nsi pažengei mažumos balsas v'isadp. 
yra vertinga s.St-i kodėl Anglį jo jc-,kuri gal geriausiai 
supr'nte. demokratinės tikrovės niuansus,opozicijos,vadinasi,mažu
mos vadas prrlamcntc yr' v-lstybės atlyginamas k”ip ir ministeris. 
Tai yra simbolinė išraišku ,ko.d Ahglijos visuomenė suprantu poli- 
tiniy kovy prasmę ir politinę kritikę l-.iko pozityviu veiksniu.
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?.Rinkim a i

Daugumos valiai nustatyti demokratijoje yra išmėginta ir 
Sėkminga priemonė - rinkime i.Tiese .rinkimai nėra petį tobu
liausia priemonė,nes ji paprastai neišslvcršie be propagandos ir 
bė įtaigos.vadinusis,be didesnio ar mažesnio svetimos nuomonės 
primetimo.Tačiau kitos j'tobulcsnės priemonės daugumos nusistatymui 
sužinoti ligi žiol dar niekas nėra sukūręs.Net ir totallstlnėse 
valstybėse rinkimai yra Vartojaml,nors ten jie turi visai kitos 
prasmės.Demokratiniai rinkimai yra daugumos nuomonės pareiškimas 
ir tuo pa&lu demokratiniu principu vykdymo budo apsprendimes.To- 
talistinėse valstybėse rinkimai yra pareiškimas pritarimo valdan
čiųjų pasiūlymam.Tot-’lizme rinkikai nieko nesprendžia.Ola jie tik 
priima tai.kas jiem buvo pateikto.priima ne apsprendžiamųja pras
me.bet pritariamoje..Šitas faktas,kad rinkimai naudojami net ten, 
kur jie yra. netekę tikro savo pobūdžio,rodo jų reikalingumų ir 
neišvengiamumų.

Vis dėlto,k'd rinkimai butų tikrai demokratiniai,jie turi 
turėti tris pogrindines žymes:jie turi būti visuotiniai, 
slopti ir p o r 1 j o d 1 n 1 c. i.Rinkimų visuotinumas yra 
susijęs su pogrindiniu demokratijos principu.su visų žmonių lygy
be. Jeigu demokratijoje visi nilieėiol lygūs teisių atžvilgiu,sovoi- 
me aišku,kad visi- jie. priv"lo gelėti pasisakyti ir- valstybės gy
venimo pogrindiniais klausimais.R inkimų visuotinu
mas yra. 'vienas iš pllnutinės demok re- 
tijos pred ų.Kur rinkimų visuotinumo nėra,kur iš jų išski
riamos ,pev.,moterys,ten nė pilnutinės demokratijos nėra.Pav.prieš
karinėje Prancūzijoje motyrys nebalsuodavo,bet ten nebuvo nė tik
ros demokratinės dvasios ir kitose,ypeš kultūros,srityse.Ne mote
rų nebrlsavimas sukurė šitų nedemokratinę dvasių,bet moterų išsky
rimas buvo ženklas,kad demokratija prancūzuose yra daugiau žodis, 
negu gyvenimą s.Dabar ir prancūzai padarė šiuo atžvilgiu žymių pa
žangų .Rinkimų visuotinumas darosi vis lebiau'suprantemas ir vis. 
labiau taikomas,kaip viena iš demokratinio gyvenimo prielaidų. '-

Rinkimų slaptumas yra. susijęs su reikalavimu,kad pilietis 
įv'lrių pasiūlymų atžvilgiu tikrri p-sakytų sa v o nuomo.nę ir .kad 
niekas, jo dėl to negalėtų kaltinti.Demokratinei valstybei yra svar
bu žinoti d a.u g urnos nuomonė.Te&iau jau visai jai nesvarbu 
žinoti atskiro asmens nuomonė.Tal kaip tik patenkina, .rinki
mų slaptumas.Be, abejojimo,jeigu visuomenė butų rukštai kultūringa 
ir jeigu nuomonių skirtumas neturėtų jokios rcikšmėš praktiniuose 
žmonių santykiuose,rinkimai galėtų būti ir vieši.Tašiau, tokio ide
alinio kulturingumo sūpku laukti,Paprastai didesnis rr mažesnis 
nuomonių skirtumas veda paskum save ir didesnį ar mr.žcsnį trynimų- 
si santykiuose su kitaip manančiaisiais.Kr.d šito trynimosl butų 
išvengta,kad asmeninė nuomonė valstybės 'akyse išnyktų daugumos ar 
mažumos grupėse,tam ir yra rinkimų slaptumas.Kur rinkimų slaptumas 
vienokių ar kitokiu budu yra žalojamas,ten ir demokratija, yra ža
lojama. .

Rinkimų perijodingumns plaukia, iš reikalo nuolatos patikrin
ti visuomenės, nusistatymų.Jau minėta,kad demokratinių principų ir 
laisvių vykdymo.budai nėra absoliutūs.Jie priklauso laiko ir vie
tos sųlygų.Kint-'nt gyvenimui ,gali kisti ir šitie budai.Todėl visuo
menės nuomone šiais konkrežir.is klausimais taip prt yra kintanti. 
Reikia tafl jos perijndiškai pasiklausti,jeigu norime. ,krd valdymo 
sistema tikrai atitiktų drugumos valių.Rinkimų perijodlškumas tuo 
budu yir. susytas su demokratinių principų vykdymo kintamumu.Negali
ma todėl vienų kartų patirtų visuomenės nusistatymų laikyti amžinų 
ir rinkimų visiškai nedaryti arba juos daryti labai retai.R i n -
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k im ? ncdcryme. s arba per retas dary
mas teip pat yra totclizmo’ženklas. 
Jis rodo,kad valdantieji nori pasilikti savuose postuose ne vi
suomenes-,bet savo grupes arba, savo asmens gerovei .Težinu per.da
žni rinkimai taip pat yra netikęs dalykas,lies jie trukdo atski
rom sverhesnėm nuomonėm išsikristalizuoti ir loimėjusiem pasiū
lymam parodyti savo vertę arba nevertę. Reikia. tad ir čir suras
ti tinkam? vidurį.Penkeri - scptyncrl metai,atrodo,yra tinkamas 
perijodas visuomenes nuomonei pasiklausti.Toksai perijodas deu- 
ginusia ir pabrėžiamas naujosiose konstitucijose.

3.P a. baigei

Tokie tad yra pagrindiniai demokratijos .principai.Dcmokrat 
tijr išauga iš asmens pirmumo,reiškiasi per asmens-laisvę bei ly
gias teises.Konkrečia s šit? laisvi? bei teisi? formas visuomenės 
bei valstybes gyvenime apsprendžia daugumos valio,anaiptol nepa
neigdama mažumos ,tlk jos n^siulym? neyykdvdnma valstybinėmis 
priemonėmis.Priemone patirti daugumos nusistatymui yrr visuoti
niai , slapti ir perijodiniai rinkimai.Tai yra pagrindinė demok-ra- 
tijo-s sęronge.Be r.bcjojimo,joje esame dar- įvairi? ' antrini? ele
ment?,kurie išplaukia, iš ši? pagrindini?.Juos tekt? jau skyrium 
panagrinėti.

D P PROBLEMOS

S c r e c n į n g c s a.mcrikie.ėi? zonoje.kai kuriose sto
vyklose- j’u-k~lintnš vykstaTBrit? zonoj screeningo komisijos la
biausiai kreipi" dėmesį į buv.repe.tri ja.ntus .Dabar jau niekam ne- 
pa.sla.ptis,kc.d yra iš euksėiau nusistatymas sumažinti DP skaiži? 
ir paspausti j? grįžinr,..Todėl screeningo komisijos ir mažina. DP, 
dalį j? pašrlindomos.Kad tas šalinimas vyksta akla, sistema,rodo 
Kaselio įvykini,kur,tėvams pripažinus DP teises,buvo is DP pr.šn- 
lintd 14 met? duktė.0 kai skund? padavus.jai DP teises gręžino, 
tai pašalino jos tėvus.Ir apeliacijos teisė dauginu formali,kaip 
reali.Kai kuri? stovykl? screeningo komisijos pašr.lint?j? skun
dai tolinu vietos UNRROS direktoriaus stalčiaus nenuėjo ir buvo 
paskelbta.,kad atmesti.Kai kuriose stovyklose UNRROS pareigūnai 
prasitaria,kad. po screeningo SS piliečiai,raudonosios armijos 
dezertyrai ir naci? kolaborantai .busi? perduoti SS misij? dis
pozicijai.

SS m į s Į j o s paskutiniu metu pradėjo nktingiou reik
štis.Spalio 10 d.SS misija būrio. MP globojama, lankėsi Gross Ke- 
scppo (brit? zonoj) stovykloje.Misijos sudėty buvo ir Vladimir 
L u n i e.,buvęs Lietuvos kariuomenės kapitonas.Pastebėjęs stovyk
los salėje Vytį,jis pradėjo prickoišt"ut’l,kad tai engi? teritori
ja..kr.d be reikalo čir esanti lietuvi? saujelė ožiuojasi.Komiteto 
r.-stinėje bpio 40 rain, pabuvusi’ misi ja išvyko. Jai išvykstant iš 
p-'skos pasipylė pomidorai,pagaliai ir pn.objektai.Misijos P"lydo- 
dotar.i tik šypsojosi.Oldenburgc buvusi misija dėl nelojalumo bri
tam buvo likviduota.bet vėliau atsirado kito,kuri lankosi stovyk
lose ir kalbina grįžti.Vienpj stovykloj misijos majoras pareiškė, 
kad kalbos "pic Sibirę yra nesęmonč-,ncs pagal Stalino konstituci
ją SS pilietį iš gyvenamos vietos perkelti į kitę reikia, specia
laus vyriausybės nutarimo.Spall? 1? d.Landshuto stovykloje e.tsi-
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lankius SS misi jai,jos pulkininkas UNRROS direktoriui pareiš
kė turįs žinių,kad drug DF norį grįžti,tik reakcionieriai jiem 
trukdų.Pa.rclknlnutas faktų nenurodė.SS misija turėjo lankytis 
Bad Mergentheime,Niirtingene,Wtirzburge ir kitose stovyklose.

J £ S' 2 į k a y e Į k Į e paskutiniu metu teip pat pa
gyvinto.Iš Uilrzburgo pranešu .k’-d neseniei pas du stovyklos "spe
kuliantu" policijai padorius "screening^" ,pcs vienų tūlę Vikto
rų Lcona.vicių rr.str.,be kite ko,dokumentų iš sovietų zonos įstai- 

' gų 1946 m.d-'tos' ir kelios JAV zonos index .card jpe.s e.ntręjį,tū
lų Rnže.nskų,be kite, ko,rasta. ir šifrus ir įvairių adresų.Budin- 

'■ gnjkr.d 1944 m. jis už'simeldr vęs Flcnsburgc,kur tt m tikras kolek- 
■ tyves leidžia prosovietinės minties "Tikrovę".UUrzbųrgo je.ėei- 

koj stiprini neiškirsi ir tūles Golzweigns ir eilė kitų.Bo.ytcu- 
tho,Hnnėu,Landshuto ,Scligcnst"dto ,Qldenburgo ,Woltcrdingeno ja.- 

■' žeikų veikimas pngyvėjo.Nevisosc DP stovyklose jaėeikų veiki" 
• krintu ekysna,bct tai nereiškia.,kr d jos nebūtų.Vienoj stovykloj 

lankantis SS misijai vienas EP skundėsi,kad jis norėtų grįžti, 
bet jo giminės trukdo.Ko tokiu provokaciniu,pareiškimu slekl"- 

' mn. - aišku be komentarų.Jnėeikų akcija verte ypatingo dėmesio.

i t 6 v y n £.Vieno UNRRA team 
dircktorlūsVsūkvietęs-t’.u^inių komilelų pirmininkus,pasiūlė 
jiem sudaryti delcgr.oi j<? į tėvynę.Esu po 5 lietuvius,latvius ir 
estus turi vykti susipažinti vietoje1 su padėtimi ir grįžę refe
ruoti .Saugumų 'dclegert-m garantuoja JAV kariuomenė 
UNRRA vadovybė.ir SS įstaigos.Delegatus lydėtų JAV karininkei 
ir kareiviai.Dėl pastabos apie 16 Lenku veikėjų liklmę direkto
rius pastebėjo,kad toks įvykis jam nežinomos.Vienos stovyklos 
UNRRA direktorius dėl to siuntimo p-stebėjo,kad rtšisnkyti de
legacijos nebarta..Jei ji ir nukentėtų,tel bent pasaulis žinos, 
kaip ruskiri elgiasi ir but įrodymas-,ka.d grįžti negelim?-Į tai 
UNRRA pareigūnam buvo paelšklntn,jog nekvestijonuoja.mcs faktas, 
kad Pabaltijo valstybės yra okupuotos ir pavergtos,ir kad nei 
JAV,nei D.Brit-.ni ja ,.nei 20 kitų valstybių tos smurtinės okupa
cijos nėr" prip'‘žinuslos;antrp,p"baltie&iPi DP nereikalingi rp- 
šv-iccirmi apie tai,kės vyksta, už "geležinės uždangos"tnes jie 
petys net per gerrl tai žino ne Iš kokių paskalų ar "pragaiš
tingos prop-'gandes" ,bct iš savo p'.šių skaudaus patyrimo 1940 - 
1941 mt.jpn.gnlinu,priverstinis Pabaltijo kraštų inkorporavimas 
į SS atėmė jiems,Pabaltijo valstybių tremtiniam,vises laisves 
ir žmog; us teises,ir ši aplinkybė labinu kaip materialinės bui
ties sumetimai -apsprendžia jų nūsĮstatymų.Po tokio paaiškinimo 
reikalas atsidūrė pas atsakingų HP reikalam JAV pulkininke. G. 
Pabalticėiu tremtinių atstovai buvo iššaukti į divizijos štabų, 
kur su minėtu pulkininku įvyko' toks pok.-.lbis-

Pulk.:Kų tamstos grlltė pasakyti dėl direktoriaus, pasiū
lymo siųsti delegacijų į Baltijos kraštus?

Atst.: Šiuo reikalu kiekviena tautybė buvo sukvietus-vi
sų gyventojų susirinkimus,kur visi vienbalsiai pasisakė,ked de
legacijos nesiųsti.Motyvai tie pats,kaip paaiškinime UNRROS di
rektoriui, , juos ir Tamstai įteikiame.

PULK.: Ar tai Tr-iištų nusistatymas,ar t"lp mn.no ir visi 
jūsų tnutiešini?

Atst.: Ti.:i yra- nusistatymas,pareikštas susirinkimu metu. 
Pulk.:, Ar tamstoj pilnai atstovaujate savo tautiečius? 

Kuriuo budu jus esate rinkti?
Atst,:Bįes atstovaujame visus gyventojus.Esame jų visų
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sla.ptu, tiesioginiu Ir-lygiu balsavimų išrinkti.
Pulk.:Ar visai jūsų tarpe neatsirado norinčių dalyvauti 

delegacijoje?
Atst.:Iki šiol niekr.s.
Pulk.:Kaip terastos manot .•■’rgalime d’ugie.u tikėti tuo,kę 

pats metei savo akimis,er kų rašo neoficial&s leidinį?.!,kaip 
"Readers Digest"?

Atst.:Tuo,kų p-'ts matai,galim? daugiau tikšti,kaip tuo, 
kų skaitai.Tačiau nors leidinys neoficialus,bet straipsnio au
torius yra. oficialus JAV asmuo,buvęs JAV ambasadorius SS. (Turė- 
•ta galvoj Bulltt,kuris buvo cituotas atstovę paaiškinime.Red.) 

Pulk.:Kodcl jūs nenorite tiesos pamatyti savo akimis? 
Atst'.:- Bolševizmų mes matėme 1940-41 m.ir ji žinome-. 
Pulk.: Ar nemanote,kad kaip d~.ug ka.s pasikeiti pasauly, 

taip Ir bolševizmo valdymas paskutinlupi metu galėjo savo formų 
pakeisti.

Atsf.:Kes turimo žinių,kad pasikeitimas įvyko tik 1 blo
gųjų pusę.

Pulk.: Iš kur jus t.r.l žinote?
Atst.: Per Amerikų,pcr Svedijų Ir per kitur mes esame ga

vę laiškų,iš kurių matyti,kad padėtis musų kraštuose tlkrci yra 
balsi.

Pulk.Ar tamstos bljotumšt vykti stiprios sargybos garantuo
toje ekspedicijoje,kurioje Ir a.š dalyvaučiau?

jitst.: Čia ne b?.im£,bct žinojimą s,kad musų kraštuose yra 
bolševikų okupacija..,kuri buvo toki'-: v?.kr.r,tokia, prt yra. JLicndi&n 
ir tokia pat liks tol,kol demokratinės jėgos-jų sunaikins.

Pulk.: Ar tamstos visi tuo isltikinę?
Atst.: Taip.
Pulk.:'Trumpai t-riant jūsų atsakymas yra '"No".
Atst.: Taip,"NO".
Pulk.: Galiu aš jūsų paaiškinimus perduoti aukštcnel vadovybei?
Atst.: Tamstos V"lir-.
Pulk.: Ger-i.Dabar baikime delegacijos reikalu Ir pakal

bėkime repe.trija.cljos reikalu.Kokių priemonių reikėtų ba.ltiečių 
repatrija.clja.i pagreitinti?

xtst.:Jui bus a.tstotyto xe.ba.ltljo valstybių laisvė,arba 
jos butų Vakarų sųjungininkų užimtos,tremtiniai bėgte bėgs namo.

Pulk.: at jum viskas aišku?
Atst'.: Taip,vlsĮcns..

.Pulk.: Ir m:n viskas aišku.Aš d"r turiu prašymus jei at
sirastų savanorių.į delegacijų,prašou jų netrukdyti,

Atst.: Nctrukdysimc.Pabrėžiame tr.6ieu,krd tai geli būti 
Viens antras atskiras asmuo,bet tr.i nebus turį visų pasitikėji
mų bendruomenės delegatai.

Pulk.: Tas aišku.Pasikalbėjimų tuo ir baigiam.Jei ateity 
savo nuomonę pakeisit^aš esu pasirengęs pasikalbėjimų atnaujint.

Atst.: Labai a.oiu.Manome,kad tuo reikalu Tamstos vargint 
neteks. '

Pulk.: Manau, ka.d po t o. k a b jum tckft dar 
pergyvent i, jūsų nuomonė gali ir pasikeisti.Good-bye!

Kų reiškia, šis sibiliška.sis pulkininko pareiškimas,šian
die veltu speliotume.Viena aišku - DP padėtis vis sunkės.

Delegacijų siuntimo reikalas nėra, lokalinis reiškinys. 
Apie analogines propozicijas yra žinių ir iš kitų zonų.Tremti
nių reakcijos ir jų motyvai.koip či? aprašyti,yra-tinkami.Ta
čiau pati propozicija. slepia sa.vy nemaža pavojų.Jei dabar siū
loma-rinktiniam,tai, jiem atsisakius,ar neatsiras "savanorių",
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kurie paskum grįžę klaidins globojanšias įstaigas ir terorizuos 
DP.Sunku tikėti,k^d sumanymas buty kilęs iš naivumo.Ecikiausla.l 
Jo šaknys slypi tuose pa&iuose sluoksniuose.kurie ir misijos po 
DP stovyklos siuntini jo.,ir ja&elky veiklę aktyvina,.

B u v. k. o r o belo, isviyreiknle. i.Buvę 
Da.ch: u 123 lietuvio! ko.ro“beloišvl--i paleistiTPaleiSžiant buvo 
reikf Iruj'm-- p-žįstnmy «>r giminiu adresas.K^s tokio nežinojo, 
nurodė komiteto oflresę ir buvo gerai.Iš buv.beloisviy 8 buvo pn- 
nudę grįžti į Lietuvę. Jiem buvo po.o.išklnto ,krd dėl transporto 
sunkumy.jy gręžinimns užtruks metus o gal ir ilginu.Tada 6 tuoj 
atsimetė nuo noro grįžti ir buvo paleisti.Su prleidimu belaisviy 
vergei n-'sibriffi' .’>i kur screcningo komisijos buv.ke.ro belais
viam DP teises pripažįsta,kol kur tašiau nepripažįsta .Pvz. ,Gtlnz- 
burgo st'.vykioj visus buv.belaisvius iš DP pašalino .Tol daugu- ■ 
moj 1944 m.vasary gestapo sugaudyti gimnaziste i,buvę pristatyti :; 
aerodromy darbam.Kr-.i kurie ir uniformą neturėję ir ncla.isvfije ■’ 
tebuvę kelies dienas. Atitinkami centrai turety intervenuoti.

Stov^kly kraustyme s.Neaiškiais sumeti
mais paskutiniu metu JAV'zono j'prnJėto.š stovyklą kraustymas:Giinz- 
burgo į Dlllingc'nę,Wic sbadeno į Kcselį.Augsburgo buvo įspėti,kad 
taip pat bus kraustomiiKemptenę.Neoficialiai kai kur UNRNa parei
gūnei aiškina ,kr.d tas daroma repetrijecijni- arba, cmigre.cijei pa
lengvinti .Suprantamo,ked~ šeimos su naujagimiais atsiduria seno
se drėgnose k'izerio rr.itcliy arklidėse su 3 kv. tat r.ploto asme
niui,tai jy repatrij'cijos o.rbc emigracijos s;lygos tikr-'i pa
lengvėja..

D P reiknl-iį £ T 0. Ekonominės ir socialinės Ta
rybos p”komišiš BP'rčlE'.Iem prieš~JAV ir brity nusist’-tymę ,5 bal
sais prieš 4,pritarė SS siūlymui,k~d tremtiniai nošl"iši--i veikai 
buty gręžinti į jy kilimo kraštus.Tolesnis sumanymo likimas dar 
nežinomos,bet SS iniciatyvos DP reikalais neprleidžia.JTO socia
linėje komisijoje jie pasiūlė paslysti Į DP stovyklos JTO komisi
ją, kad p tikrintu,kodėl DP nenori grįžti mno; pati JTO sociali
ne komisij" aiškaus nusist-tymo dėl tolesnes. DP globos organizaci
jos neturi: D.Britanija,JAV,Prancūzija nori specialios tam rclr 
krlui organizacijos,austrai!jo,Chill.Lenkija siūlo tom reikalui 
sudaryti tik speciali; JTO komisiję.Vis tiek kurio kryptimi DP 
globos org'niz-vim's nukryps,tremtiniu bendruomenė turi pasirūpin
ti,kad be globos nršl”iciy p"s mus nebūty,.

Darbo r e į k e. Į a Į.Kai kuriose stovyklose UMBRA 
skelbia. 7krd“vlsl darbingi 5P-vyr”i įjungiami į darbus .Stovyklos 
vidaus darbuose vvrus turi pakeisti moters.Darbo vengiantiem gra
sinama. areštu ir DP teisiy atėmimu.Darbei yra prie "erodromy sta
tybos .miškuose ,vokie&iy priežiūroje.Nors buvo žadėta darbo drabu
žini ,apavas .maisto p-gerinimas,bet ligšiol niekas netesėto.Paža
dus priminus gr-sinamr pašalinimu iš DP.Ka.i kuriose vietose,pvz., 
Mr.isa.ohe,dirbantieji verši'mi p> sirefryti sutartis su vokiešiy fir
mom,maitinimui g- urv voklcėiy korteles,apgyvendami stovyklose už 
spyglluoty viely.kur buvo laikomi viešiesiem darbam nubausti n- - 
cia.i.Asmens dokumentai atimami ir darbovietės apleisti neturi tei
sės.Kad DP turi į produktingę derby įsijungti - aišku.Bet ka.d DP 
buty prveršiami beteisiais d^rbo vergais - tai tas į UNRRA užda
vinius kažin a.r įeina..
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Emigracijos _perspcktjrvo s. Screening: 

teroiesYprleva.rtinis darbas'vergo sąlygomis ,blr skyma.s. iš vienų 

sinimas (ypač tatai jaučiama. JAV zonoj) 'didėjęs pauperized jos 
tempas (seni u dar markių prasimanydavo'už sutaupytos "biukses" 
ir rūkalus,d-bar to nebėr''),bendras osemos p-dėt-ies netikrumrs, 

— ' ■_ ■ ■ _ j, ~ ..___ i
sudr-ro tokį DP gyvenimo slogutį,kad d'ug kas lįstų į pirmųjų pa
sitaikiusiųjų skylę, k d tik atsikratytų dr tartimi. Pa stovesnio 
tremtinių įkurdinimo problema labai aktuali ir su kiekviena die
na d-rosi opesne.Neliesdami jos esmes,norime tik painformuoti. 
Neeilinio DP,atsidūrusio JAV-sc,įspūdis,kad ten ir vietos yra., 

sr.is kanalais

v o s.Bcreeningų ' 
vux'UJi s j e f. v-ex u iiiio u.-xu' e vcxįį;> e , x j g,v»uixo į vx< skymo.s- is vienų 
kareivinių į kitas,iš gyvenamųjų patalpų į ■■ rklides,mitybos lie
sinimas (ypC6 tatai jaučiama. JAV zonoj)?didejus pauperized jos 
tempos (seni u dar merkiu prasimanydavo'už sutaupytas "biukses" 
ir rūkalus,d ■ bar to nebėra ),bendras esamos p-dėt-ies netikrumrs, 
Sb emisarų po stovyklas l.nkyūič.sis ir delegacijų org-nizevimes 
sudr-ro tokį DP gyvenimo slogutį,kad d' ug kės lįstų į pirmųjų pc- 
sitrikiusi; jų skylę,k d tik atsikratytų drtartimi.r?stovesnio 
tremtiniu įkurdinimo problema labai aktuali ir su kiekviena, die
na d'rosi opesnė.Neliesdami jos esmes,norime tik painformuoti. 
Neeilinio DP,atsidūrusio <AV-se,įspūdis,kad ten ir vietos yra, 
ir d' rbrs g"uti lengva,Ir gyvenimas geras ir k: d lietuviai ■ vi
sais kanalais turėtu brautis į JAV.Britų zonoje pradėjo verbuo
ti DP į Braziliją.Intergovernmental Committee on Refugees vardu 
(tokio-institucija buvo prie Tautų Sąjungos,bet jų,T.S.,likvi-r 
davus,kaip galėjo .šis komitetas likti - neaišku)' užpildoma tam 
tikra anketa..Jos. budingi klausimai: dresns ir giminystes la ip
snis jus>; giminių •Brazilijoje,<ar pasiūlė jie- jum kuo padėti,ar 
s-vo-keliones iėlr'ida.s galite atlygint kita valiuta, kaip markės, 
ar gali tuo reikalu padėt jum giminūs Brazilijoje.Tas ICR meno, 
kad išvykti gąles,kas norės,bet nieko negnrantuoja,net Išvykimo 
l'lko.Kęs nežinome,kiek r,įkalės yra rimtės ir'kokių motyvų in
spiruotos.Ta. proga, mes tik-pažymėsime,kų rašo š.m.lapkričio m. 
pradžioje laiške prof .K.p.:" Man sv.irbu,krd tremtinių spauda, 
perspėtų tremtinius apie laisvės ir demokratijos štokų Pietų 
Amerikoje.Ten neleis lietuviškų mokyklų,ogi Brazilijoje nelei
džia jokio lietuviško sp usdinte žodžio.Ogl UIJRRA buvo net la
bai pasišovusi visus tremtinius P.Amerikon išvežti,nes ten rei
kia p iglų ūkio darbininkų." Si sritis laukia, efektingų VT 
past: ngų ir konkrečių rezult-tu;-.

----------------------------------- ----------------- ■------------------------------------------ ---------------------------------------- -------------

G YVO J I . E I N ■' T I S

KULTŪROS ORGAN'IZACIJA-VAKSTYBEJE1^

liepas-ulšžiurinė politika yra. te,kuri pripažįsta, visų pa
saulėžiūrų 1» isvę bei vienodos teises ir vis®m jom sudaro 
sjlygų valstybėje reikštis.Žmogus. yr° pasaulėžiūrine būty
be .Kultūra. yra žmogiškoji kūryba.Kultūros kūrinys išreiš
kia vis., žmogų; tuo pačiu jis yra ir pasa.ulėžiuros išre.iš- 
ko.Kultūrinė sritis yra. esmingai pasaulėžiūrinė ir šito 
peseulėžluriškumo niekas:neprivalo naikinti.Kultūrinės kū
rybos atžvilgiu valstybė gali mida t. ty ei dvejaip: ji gali 
imtis aktingai savomis priemonėmis kultūrinę kurvbų vykdyti 
(tota.lizmas),orba ji gali tiktai'šitų-kurybę prižiūrėti ir 
sudaryti sųlygų jai tarpti (demokratija).Pasaulėžiūrinių 
kovų prievertinis užspaudimas yra tuo pačiu ir pasaulėžiū
ros slopinimas J..-lektyvinė kūryba yra. iš esmės neįmanoma . 
Asmuo žmonijos istorijoje buvo ir bus pirmaeilis ir pe- 
grmdlnls kultūros karė jos.Kultūros uniforminimąs,demokra- . 
tiriu dupr; timu.y.va jos mirtis,Kulturrnis valstybės e.ktin- 
gum.'s yra. nesuderinamas su jos nepr.seulėžjurlškumu.Demo-- 
kr--tir.Š valstybę negali būti kultūros vykdytoje; ji tegali 
būti jos skętinv.j ir prižiūrėtoja.Dcmokr;tinęje valstybė
je kultūrinus ir pas<-ui-žiūrinės grumtynės nepenrikinomost 
tik r lelinmos js viešosios politikos srities privatinio
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asmeninio gyvenimo -sritin.Kiekviena prsr.ulėžiure yrr to- 
trilistinė.Perkelta valstybės' plotmėn ji ir sukuria tote- 
listinio režimo' Įvairiausius pavidalus.Pasaulėžiūrinės 
kovos yra. naudingos ir reikalingos privatinio asmeninio 
gyvenimo srityje,bet jos yra kenksmingos viešojo yolsty-

• ' biriio gyvenimo plotmėje.Tot-listings valstybės šitas ko
vas naikina ,'vicnę ;kuri 1 kulturę ar .prsrulcžiurę prsirin-

* kd-mosjo visas kites drcusdnmos.Demokratinės valstybės 
jas šalina, palikdamos kultūrinę kurybę ir pasaulėžiūri
nes koveis-asmens iničirtyv-.l,6 pačios pasiimdamas kultū
rini drrbę.tik prižiūrėti ir jam pr.1-nkię sęlygę sud.-ry-

* ti ■ t- ■■■'- ■

■ - (Pirmosios straipsnio dalies (M.2.9 Nr. )pe grindiniu min
ei^ santrauka.;) : ■' '.

3.K u lt u r o s sėvivnldn

Atsisakiusi kurtę vienę kultūros srovę ar krypti pozity
viai palaikyti,o visas kitas tiktai pakęsti,d e m o k r r t i .- 
n'e po-liti k n tuo p--ėiu skelbia ir vykdo k u 1 t u r os 
s ei V i v e: 1 d o s principę.Kitaip sakant,demokr'tinėje val
stybėje kultūrinė kūryba vykst- >ncprikla.usom:'i nuo viešojo po
litinio gyvenimo instituolję ir tvarkosi pagal r.tskirę kultūros 
sroviu-ar krypčių išvidinius reik<l.-vimus.Tuo keliu demokrati
niu 1‘isblę skale išsiplėtojo ir yra. pritaikoma ne tik vietos, 
ne tik profesiniam,bet *Lrvkulturinirm reikalam.Šalie v i e t os 
savivaldybės,o.tstov.'.ujenoios atskirę re-jonę reikelam,šalie pro
fesijų nrbn v e i k m e n s savivaldybes,atstovaujančios at
skiru -specialybių reikalam,demokratinėje valstybėje susikuria ir 
kultūrine savivaldybė,kurios uždavinys tvarkyti -kultū
ros ir pc.sa.ulė'žiuros reikalus.

Prieš pastėrę jį ke.rę pasaulyje d-.r buvo nedaug v-lstyblę, 
kurios- demokratines laisves butu buvę išplėtojusios ligi ge-.lo ir 
savo kultūrinį ^yvenimę butu buvę 'suorganizavusios pagal kultū
ros savivaldos principę.Teoretiškai šitos laisvės buvo skelbia
mos,bet- praktiškai nebuvo rasta kelio jom laimingai vykdyti,nes 
daugelis vis dar manė,kad valstybė pati turi pozityviai ir akty
viai imtis ku-ltur-inės kuTybos;kad privatinės asmens iniciatyvos 
čia nepakanka; ir kad todėl politikas nepasaulėžiuriškumas yra 
daugiau pageidavimas ir siekimas,negu tikrovė.Vis dėlto ir šiuo 
atžvilgiu pradžia1 jau buvo padaryta.Kanados Quebeckas,Olandija., 
Šveicarija,iš dalies JAV ir Belgija buvo pirmosios,kurios mėgi
no .valstybę atpalaiduoti nuo -aktyvaus kišimosi į kultūrinę kury- 
bę,įvykdydamos kultūrines savivaldos principę.Ir šitie mėginimai 
parėdė,kad kultūrinė kūryba,gavusi savivalda,netik nesusilpnėja, 
kad privatinė iniciatyva šioje srityje ne tik nesumažėja,bet,at
virkščiai,kultūrinis gyvenimas išsikleidžia visu gražumu,nes jis 
tvirtai atsiremia įasmens laisvę bei pagerbę,išsivadavęs iš iš
viršinio spaudimo ar nurodymę grėsmės.Pilnėtos valstybės, įvykdžiu-, 
slos pilnę ar tik dalinę kultūrinę savivaldę.sustabdė pasaulė- 
žiūrines kovas viešajame politiniame gyvenime,laidavo visom pa- 
sauležiurom laisvę kulturinį veikimę ir sykiu sudarė sęlygę kul
tuvai klestėti.Jeigu šios šalys gali šiandien didžiuotis savo 
aukšta kultūra ir džentelmenišku visuomeninti; grupię santykiavi
mu, tai didele dalimi jos už tai turi dėkoti demokratijos pritai
kymui kultūros gyvenime.Reikia manyti,kad po šio karo,kada demo
kratinė dvasia ir mintis bus geriau ir giliau suprastos.kultūros 
savivalda pasidarys savaime aiškus demokratinės valstybės reika
lavimas.Juk jeigu reikia pagerbti-vietines atskirę bė'ndruomenię
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skirtybes.duodant jom laisves tvarkytis savarankiškai,jeigu rei
kia pagerbti atskiri; profesiją skirtybes .pripažįstant jom teisę 
savarankiškai reikštis valstybės gyvenime,juo labiau reikia pri
pažinti pasaulėžiūrines - kultūrines skirtybes ir. leisti jom or
ganizuotis bei tvarkytis pagal tą patį demokratinės laisvės prin
cipą.D emokratija nėra pilnutinė tol, 
kol ji nevykdo kultūros saviv aid o s. 
Demokratijos pagrindas yra asmens pirmumas prieš kolektyvą.Todėl 
šitą pirmumą visą pirma ir reikia vykdyti ten.kur asmuo labiau
siai reiškiasi,k a i p a s m u o,būtent, kultūroj e.Ir 
keista,asmuo yra pagerbiamas kaip to ar kito valsčiaus ar miesto 
gyvento jas.kaip tos ar kitos profesijos atstovas,bet labai daž
nai yra nepaisomas kaip tos er kitos pasaulėžiūros .ar kultūros 
reiškė jas.Tai yra nenunsaku ir net klaidinga.Jeigu žmoguje ger
biame vietos gyventoją,jeigu jame gerbiame inžinierių,gydytoją, 
valdininką ar. darbininką,tai turime jame gerbti ir kataliką.pro
testantą , liberalą ar marksistą.Pasaulėžiūra yra pagrindinis as
mens apsisprendimas.Ji priklauso prie paties žmogiškumo.Ji tad 
yra žymiai asmeniškesris dalykas,kaip profesija,ar kaip žmogaus 
apsigyvenimas kurioje apylinkėje.Naująją laiku demokratijos ši
tą dėsnį pradeda suprasti ir todėl stengiasi salia vietos ir 
veikmens savivaldybią sukurti šiokia ar kitokia forma ir kultū
ros savivaldą.Kultūros savivaldos įvykdymu demokratija pasie
kia savo atbaigę,nes čia asmens laisvė išsiskleidžia visais sa
vo matavimais.Ir tai yra neišvengiama išvada.įš nepasaulėžiurl- : 
nės,vadinasi,tikros demokratinės politikos.Kultūros savivalda, 
yra pilnutinės demokratijos būtinybė. '

Kultūros savarankiškumas demokratinėje valstybėje nėra 
absoliutus,kaip nieko šioje žemėje nėra absoliutaus.Priekaištas, 
esą kultūros savivalda sukurianti valstybę valstybėje,yra nesu
sipratimas .Kaip vietos ar veikmens savivaldybės nėra valstybės 
valstybėje,taip tokios nėra nė kultūrinės savivaldybės.Valstybė 
kiekvienu atvėju pasilieka viena ir vieninga .Bendro ji gerovė.- 
kiekvienu atvėju yra aukščiausias metas.Teciau vieningumas anaip
tol nenaikina įvairumo.Kaip įvairios tos paėios valstybės apy
linkės , tvarkydamos! savarankiškai^,tik prisideda prie bendrosios 
gerovės kėlimo,kaip įvairios tos paėios valstybės veikmens savi
valdybės dirba vieną ir tą patį bendrosios gerovės darbą,taip ly
giai ir įvairios pasaulėžiūros bei kultūros srovės kuria vieną 
bendrąją tautos kultūrą.Kultūros savivaldos įvykdymas kultūros 
vieningumo ne tik neardo,bet jį dar sustiprina,nes išvaduoja kul
tūrą nuo uniformos ir leidžia jei apsireikšti įvairiausiais niu
ansais pagal savo išvidines galimybes.

Neturi pagrindo nė priekaištas,esą pasaulėžiurinią grupių 
savivalda nešanti palaidumą ir chaosą.Nors žmogus yra laisvas sa
vo esmėje,tačiau konkreėiame ir praktiniame gyvenime priežiūros 
ir tvarkos jis yra visada reikalingas.Net ir didžiausia demokra
tija negali viso to atsisakyti.Sitų dalyką neatsisako politinėje . 
srityje,neatsisako ją profesinėje srityje.negali ją atsisakyti 
nė kultūrinėje srityje.Kulturinį pasaulėžiurinią grupią darbą 
prižiūrėti,jį derinti su visumos reikalais,jį skatinti ir papil
dyti ten,kur jo nepakanka,yra neginčijama kiekvienoa.net ir la
biausiai nepasaulėžiurinės, politikos teise.To jai hlekas nenei
gia ir negali.neigti.Laisve ir palaidumas yra priešingi dalykai. 
Laisvė yra laisvė ne tik man ar tau.bet v i s i e m.Tuo pačiu ji 
yra solidari ir tolerantinga.Pasaulėžiūrą ir kultūrą laisvėje valv 
stybė nenumoja ranka į kultūrinę kūrybą.Valstybė stato b e n - 
dr u o s i u s reikalavimus, išeidama iš bendro.s- los tau
tos gerovės.Gali šitie reikalavimai būti ir labai aukšti.Bet kai 
valstybė konkrečiai nenustatinėja ,kaip jie turi būti vykdomi,pa-
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saulėžiurinė kultūrine laisvė yra ne tik nevaržoęa,bet dar la
biau paskatinėms,nes įvairiom kultūrinėm srovėm atsiranda gali
mumu lenktyniauti šiuos bendruosius uždavinius sprendžiant,0 kul
tūrinės lenktynės visada yra vaisingos.Tai rodo visa kultūros 
istorija,tai rodo ir musą pačią patyrimas.

Rimtesnio tad priekaišto prieš kultūros savivaldą surasti 
negalima.Ji plaukia iš pačios nepassulėžiurinės politikos esmės. 
Kas skelbia nepasaUlėžiurinę (t.y.demo
kratinę) p o 1 i t i k ą,k as duoda visom p a sau
lė ž i u r o m ne popierinę, bet realią ir 
gyvenimišką laisvę, tas neišvengia
mai turi skelbti ir kultūros savi- 
valdę. Prieš kultūros savivaldę paprastai kovoja tik tie,ku
rie žodžiais skelbia demokratinę (t.y.nepasaulėžiurinę) politiką, 
tašiau slaptomis nori savą pasaulėžiūrą įšmugeliuoti į vie
šąjį valstybės gyvenimą per kultūros sritį.Nusistatymas kultūros 
savivaldos atžvilgiu todėl yra ženklas,ar skelbiamoji pasaulėžiū
ros .įsitikinimą ir kūrybos laisvė yra reali,ęr ji yra tik fikci
ja ;ax» ji yra nuoširdi,ar tik priedanga savai pasaulėžiūrai poli
tikos priemonėmis pro užpakalines duris įbrukti.

4.K u 1 t u r c. s savivaldos vykdymas

Konkretesniam kultūros savivaldos vaisiui susidaryti tenka 
iškelti keletas pagrindinią jos bruožą,nors visos jos technikos 
ir negalima išdėstyti,nes tai pareina nuo'vietos ir laiko sąly
gą.Pagrindinis kultūros savivaldos principas yra toks pat,kaip 
ir socialiniame ir ūkio gyvenime,būtent: privatinės iniciatyvos^ 
pirmumas prieš valstybinę iniciatyvą.Demokratinė valstybė papras
tai imasi tik to,ko nepajėgia ar nenori imtis privatinė inicia- 
tyve.Sitas principas savaime plaukia iš demokratijos esmės,kurią 
sudaro asmens pirmumas prieš kolektyvą,Jeigu šitas pirmumas yra 
pripažįstamas ir saugomas ekonominėje ir socialinėje srityse,tai 
Juo labiau jis turi būti pripažintas ir vykdomas k u Imt u r o s 
srityje.V alstyblnė tad iniciatyva kultū
ros gyvenime yra tik papildomoji,jo
kiu budu ne pirmaeilė ir ne vyrauja n- 
t i.Pirmaeilė ir vyraujanti ji tik totalistinėse valstybėse.Ly- 
giagreta su privatine iniciatyva ji eina tose valstybėse.kurios 
savo demokratinią principą dar nėra išryškinusios praktikeje.pvz. 
Prancūzija.Tašiau tikrai demokratinėje valstybėje viešoji 
iniciatyva turi tiktai papildyti privatinę iniciatyvą.

Šitas dalykas užbrėžta kultūros savivaldai ribas.Kultūros 
savivalda kyla iš kultūros organišką rysią su prsaulėžiure.Tačiau 
nekiekviena kultūros sritis vienodai gleudžiai su pasaulėžiūra 
syjasi.Todėl nekiekviena. yra privatinei iniciatyvai lygiai įdo
mi ir butine.Jeigu auklėjimas ir švietimas.humanistiniai mokslai 
ir. menas be pasaulėžiūros yra visiškai neįmanomi,t.oi technika ir 
ekonomika.specialūs gamtos mokslai ir amatai turi tik netiesiogi
nio su ja ryšio.Todėl kiek anose artimose srityse valstybės ini
ciatyva beveik neturi kur pasirodyti,tiek šitose tolimesnėse ji 
gali reikštis visiškai realiai.Nercikie tad manyti,kad vykdant 
kultūrinę savivaldą visa kultūra išsiskirsto pagal pasauležiuras 
ir yra atiduodame, peseulėžiurinią grupią malonei ar nemalonei. 
Šitą grupią žiniai tenka, visą pirma tos sritys .kurios be pasaulė
žiūros onsic-iti negali,kaip auklėjime.s.humanistiniai mokslai,re
ligija .spauda.organizacijos,menas.Jomis pasaulėžiūrinės bcndruoT 
menės visą pirma domisi ir jos visą pirma stenginsiscvrre.nkiške.i
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tvarkyti.Tolimesnės sritys.neturinčios tiesioginio ryžio su pa
saulėžiūra .pasilieka pasaulėžiūriniu bendruomenių veikimo pakraš
tyje.Sites tad sritis dažninusiai tvarko valstybė.Tcd kultūros 
savivelde nėra nei labai plati,nei tuo labiau absoliutinė.Valsty
bės iniciatyvos ji nenaikina,tik jų nukreipia į ten,kur demokra
tinė valstybė turi teisės ir net pareigos aktingai įsikišti. ■ 

Kultūros savivaldos vykd yt o j a'i yra pasaulėžiū
rinės bendruomenės.Jeigu valstybėje yra įvairių pasaulėžiūrinių 
grupių,jos turi turėti laisvės kultūros .gyvenime.Pasaulėžiūri
nės grupės,susiorganizavusios atitinkamu būdų,tampa kultūros . 
savivaldos nešėjomis ir reiškėjomis.K a i p jos turi būti savo 
viduje susiorganizavusios,kad galėtų kultūros savivaldoje daly-, 
vauti ir jų vykdyti,yra jau įstatymo dalykas.Tatai projektuoti ' 
paliekame tiem,kurie konkrečius kultūros savivaldos nuostatus 
ruoš.' , , ' '

Technikinis,nors daug kų labai jaudinus,dalykas yra kul
tūros savivaldai lėšos.Kiekvienas kultūros darbas reikaiinges 
materialinės atramos.Kur tad jos gauti? Kas finansuos visas tas 
pasaulėžiūrinių ir tautinių bendruomenių kultūrines pastangas' 
ir institucijas? Iš esmės klausimas menkas.Tačiau dažnai jis 
atsistoja kultūros savivaldos centre.Visi dar atsimename,kaip 
pas mus Smetonos režimo metu kultūros savivalda buvo pravar
džiuojama .iždo lėšų pasidalinimo kromeliu.Tatai ėjo iš nesu
pratimo,kad valstybė lėšų nekuria iš nieko,ked ji nėra jų sa
vininkė,bet kad ji jas tik surenk“ iš žmonių ir tiktai admi
nistruoja pagal bendrosios gerovės principų.Ji yra surinktų lė
šų skirstytoje pagal įste^mo numatytas pozicijas,ji yra prižiū
rėto ja,kad lėšos butų tikslingai'ir teisėtai panaudotos.Jeigu 
taip yra ekonominėje.socialineje,administracinėje srityse.kodėl 
taip negali būti ir kultūros srityje? Kodėl valstybė negalį bu- ' 
ti kultūros savivaldos, skiriamų lėšų rinkėja ir skirstytoje ? 
Tačiau gali būti ir kitas kelias.Geli valstybė ir lėšų atžvil
giu kultūros savivaldų sulyginti su vietos ar veikmens'savival
da,pavesdama įstatymu pačiom pr.sr.ulf žiūrinėm bendruomenėm snvo 
narius apdėti reikalingais mokesčiais.Tuo ntvėju valstybiniai 
mckcsėi'-i turėtų tam tikru procentu sumažėti.Tad esmėje kultū
ros savivaldos lėšų problema lengvai sprendžiama.Svarbu yra pats 
principas, kadi valstybė kult ur .o s s a v i v P. 1 - ' 
dų pripažintų.

x x

Demokratinėje valstybėje,kaip matėme,kultūra organizuojama 
pagal savivaldos principų-.Kulturos savivalda išauga šalin vietos 
ir veikmens savivaldos.Ji yra demokratinių laisvių praktinis ir . 
konkretus atbaigimas.ir sykiu pilnutinės demokrati.jps įvykdymas. 
Ji būtinai plaukia ls demokratinės (nepr.saulčžiurines) politikos, 
kuri reikalauja, visiem įsitikinimam laisvės.ir vienodų teisiu. 
Kai šita laisvė gyvenime realizuojama,kai šitos teisės pripažįs- . 
tamos ir gerbiamos,tada valstybė savaime atsiseko pozityvini kiš
tis į kultūros gyvenimų .pasilikdama, tik jo skatinto j.n,papildyto-, 
ja ir prižiūrėtoje.Kaip tikros ir pilnutinės demokratijos išsi
skleidimas ,kaip žmogiškojo asmens ir jo kūrybos konkretus pager
bimas .kultūros savivalda turi rasti vietos visų nepr-.saulėžiuri- 
niUjt'-.igl visų, demokratinių politinių sųjudžių ir sambūrių pro
gramose.

x x
X

18



-19-

T a R P TA U T I N I A I H ' 0 R I Z O NT.A I

PRIE RUBIKONO

1.1945 m.optimizmas - 1946 m.n usivylimo. s

■ 51 - nos tautos atstovam San Franciske pasirašius JTO Chri- 
tį,1945 m,birželio 26 d.P.Afrikos premjeres gcn.S m u t s opti
mistiškai p^stebėjo.kod naujoji ohartę dundanti "gėrę ir praktiškę 
tarptautinio saugumo pienę",kuris esęs "žymiai pažangesnis už vi
sus ankštybesniuosius planus", tarp jų ir.už Tauty Sęjungos Paktę. 
Į-j Ištremto taiko busianti "su rogais ir negels",.

Viename iš b-igirmęijp Paryžiaus Talkos Konferencijos pil
naties posėdžiy 1946 m.spriiy mėn.7 <3.tas pats senukas Smuts 
taip nusekė ligšioliniu taikos pastangy rezultatus:

"Skilimas tarp Soviety S-gos ir Vakarinių galybly artėja į 
pavojingę taškę...Prieš mus dunkso nauji pavojai ir kyla naujas 
siaubas...Audr^t^mis marėmis lengvutė musy taikos valtis skrieja 
i uolas,ir ji gali anksčiau į Jas atsitrenkti.negu mes susivok
sime,kur esame."

Tarp ty dviejy daty nėrr nė pusantrų mėty,o teeinu jos at
žymi vienos reikšmingos- naujyjy leiky fazes pradinę, ir baigmę.Pir
moji paženklinta naivaus naujosios taikos optimizmo.antroji - si- 
biliškai- įspėja žmonijos katostrofę.Pasaulis meto,kur besęs.Žino
mas jam ir kelias,kuriuo prieita prie nūdienės .padėties.Pasaulio 
politikę šiandienę dominuoja klausimas,kur toliau eiti.lTie to 
klausimo pasaulio politika nūn ir stovi,kaip Cezaris prie Rubiko
no. Į si skaitykime konferencijy kalbės,akimis permc.skime Vckery 
spaudos vedamuosius,ir įsitikinsime,kad demokratinis pasaulis jeu 
pametė,jog "tobulo sandora.,Įkvėpusi Jungtlniy Tauty svajonę,yra 
neįmanome" ("The Economist" ) .Vc.ke.ry publika "jeu nebeturi jokiy 
iįiuzijy dėl soviety valstybės pobudžioz.Ji patyrė,kad viduje tai 
yra brutali ir besęžinė tironija.užsienio politikoj neturinti -nei 
skrupuly,nei iįiuzijy." Viešy tarptautinių konferencijy dėka. Ry
ty ir Vakarų santykių "klausimas paaštrėjo,nes abi šalys jau nė 
nebebando slėpti,kad jos yra. piktuoju".Jru pranyko naivus mitas, 
kad ižulię soviety Irlkysenę diktuojęs "Suprantamas" Kremliaus 
vyry nepasitikėjimas Vakarais ir kone kūdikiška, baimė;"jau a.išku, 
kad jie (Kremliaus vyrai Red.) yre šalti epskoižiuotojai,pulkit! 
apvrldę envo emocijas,ir kad soviety politike, yra jėgos politika, 
varome pilnai išnaudojant pirmenybes,kurių .nervų kere diktatūra, 
visada, turi., prieš demokra.tije.s" (ibd.).

Vakarų demokratijom su sovietiniu partneriu diplomatiškai 
besitęsent"jau išsemti visi keliai ir budai.Pasirodė,kad Potsda
mo, Jaltos ir dar a.nkstybesni kompromise.! buvo klaidingai supra.s- 
ti ir nuvedė-ne ten,kur norėte.Įvairės laikiniai sprendimai.kaip 
senoji Europos Patariamoji Taryba, arba Sęjunginlnku Kontroles 
Taryba Berlyne .nieko neišsprendė.. .T o 1 i a. u išsisuki- 
n ė t i j r. u nebėra, nei ku r,n ei kai p..."(New 
York Hetėld Tribune)

2.K odei išduota Ryty Europe?

Respublikonę senatorius Taftos Ohio valstybės partijos su
važiavime rugsėjo 11-d .apkaltino velionį-Rocsc-veltę ir prez.Tru- 
me.nę.kad jiedu Teherane .Jalta j .Potsdame- ir Maskvoj vedė Rusijos 
glostymo politika, .paaukodami daugelio Ryty Europos ir 
Azijos t a u t y ir milijony žmoniy laisvę." Buvęs JAV em-
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.basadorius Maskvoj Bullittas savo knygoje "The Very One World 
Itself" įrodinėja,kad JAV neturėjo telkti SS ginklu ir maisto, 
kol Stalinas raštu negarantavo laikysięsis 1939 m.Sovietu Są
jungos vakariniu slėni;.

Atsikirsdamas Taftų! ir Bullittui,žinomasis amerikiečių 
publicistas Walter Lippmann,ano meto Roosevelto užsienio politi
kos oficiozinis interpretatorius,sutinka,kad gal ir butų buvę 
galima Stalinas prikalbėti,kad raudonoji armija sustotu ties 
3,959 m.SS vakarinėmis sienomis."Bet prisiminkim,sako Lippmannes, 
kiek britų ir ameriklečiųgyvybių bu
tų kaštavę, jeigu raudonoji armija nebūtų vykdžiusi ssr 
vo ofenzyvos,kuri rytų fronte prirakino ir sutirpdė apie du treč- 
dallu vokelėlų pėstininkų divizijų...Ant prez.Roosevelto kaip vy
riausiojo karinių pajėgų viršininko pečių gulė atsakomybė laimė
ti baisųjį karę su k o m a žiau siaisžmonių gyvy
bės nuostoliais." 'Nesistehėkim,kad tie humaniški 
sumetime! nesiskaitė su numanomais milijonų Rytų Europos gyven
tojų laisvės ir gyvybės nuostoliais. Kėisčiau,kad didieji Vaka
rų vyrai nepramatė,jog jie galvotrūkčiais lekia į užkeiktų ratų.

3.B e i 1 i u z i j ų

Lippmannas šaltai pastebi,kad "Teherano susitarimus,kurie 
nustatė įtakų zonas, padiktavo karinė padėtis ir strate
giniai planai." Saitas didžiųjų valstybių interesų apskaičiavimas 
ir šiandienę tebeapsprendžia musų krašto vietę pasaulio politikos 
varžybose.B y r n e. s ,' taurus balkaninių ašies satelitų laisvės 
gyhtjas Paryžiaus konferencijoje,savo spalių mėn.19 d.pranešime 
amerikiečių tautai Pabaltijo kraštų aneksijų tepa
minėjo tuo bud,u,kad ten pat pridūrė,jok SS negalinti skųstis esan
ti nuskriausta."The Economist",pademonstravęs,kaip matėm,puikų 
tikrovės pažinimų,toliau veik su cinišku tiesumu rašo,jog "pasau
lis,kaip ir kiekviena tauta,gal ir negali amžinai likti 
padalintas į vergus ir 'laisvuosius; bet toks jis vis dėlto g a - 
11 pabūti ilgų laikę...” Per tų laikę pavergtie
ji galį būti išvaduoti.Nebūtinai karu: veikiau kieta poli- 
.tika,nes "yra buvę atsitikimų,kad sovietai pasidavė spaudimui, 
tuo tarpu kai sunku prisiminti ,kad jie kada nors butų davęs! 
švelnumo paveikiami."Bet toji "kieta politika" taikintina tik 
tada ir ten, kur palie&iami gyvybiniai pa&ių interesai."Turim 
būti kieti ir nenuolaidūs ten,kur sovietai nori paglem
žti teisėtus britų interesus." "Bet 
klaidinga daryti tuš&ias politines demonstracijas ten,kur tei
sėti sovietų interesai didesni kaip musų."(The Economist).Britų 
ir amerikiečių interesai dideli Balkanuose,todėl kovojama dėl 
Rumunijos,Vengrijos ir Bulgarijos bent tikinės laisvės,dėl to pa
laikoma Turki ja.ramstoma Graikija.Rytinė j Baltijos srity anglo
saksai tokių interesų neturi,užtat Londonas ir Vashingtonas,tei
kęs! prisiminti,kad tie kraštai yra sovietų užimti,skėstelia ran
komis ir pusiau burnos okupantam taria:štai,turit gi jau; dar jum 
to nepakanka?! Ir senatorius Vandenberges JAV lietuvių delegaci
jai davė suprasti,kad Lietuvos klausimas tada tebus pozityviai pa
judintas , jeigu iš pagrindų subraškės v 1 s' a s santykių su sovie
tais kompleksas.

■ 4, N ervų karo atmosferoje

Tų santykių pastatas Jau ima braškėti."Vienas dalykas yra 
visiškai aiškus",išplaukdamas į New Verkę kalbėjo žurnalistam Be- 
vinas/'pasauly visi trokšta taikos ir bodisi kon-
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fliktala bei sumaišaiaia."Daugis amerikieciy ir brity,visiškai 
sutikdami su Bevinu,betgi su dėmėsiu priima ir jau minėto 3ul- 
litto įspėjimu,kad "Ateis diena,kada mes busim priversti pliek
ti soviety imperializmą - arba pasiduoti vyruajanėiaiStalino va
lia i.Musy interesas yra veikti neetidėlipjan t,kol 
sovioty armijos tebėra toli nuo rausy kranty,kol mes tebeturime 
pakankamai priemonly Kremliaus planam užslopinti.JAV turėty ne
svyruodamos panaudoti atominę bombą,kad soviety imperializmui 
sukliudyty padaryti naujy nusikaltimy."

Taigi nobcstokodaml jau tikrovės pažinimo,-o tai jau di
delis daiktas,-Vakarai tebekovoja savotišką vidaus kovą.Toji ko
va eina tarp rimties ir taikos noro ir. tarp nujautimo pavojaus, 
kuris saukia budėti,rengtis ir gal net užbėgti smūgiui už akly. 
Vakary publicistikoje tiedu pradai reiškiasi tuo budu.kad iš vie
nos pusės anglosaksam diplomatam siūloma kiekvieną realy sovie
ty taikos žingsnį sutikti su išskėstom rankom ir į jį atsakyti 
dviem žingsniais; is antros pusės gausu aliarminiy šauksmy S la 
Bullitt - kardu perkirsti nūdienį Gordijaus mazga, preventyviniu 
karu pašalinant kybanėią atominio sunaikinimo gre*Bę.Dažname va
karietyje tiedu pradai slypi greta vienas antro Ir jy persvaros 
svyravimai kuria nerimo psichozę ir nervy karo atmosferą.

Jau mėnesius trunka toji nervy karo atmosfera.Vakarus ji 
alsina,domorniizu^j*> ,skaldo,silnntna >Tuslmlnimen pasiners vaka
rietis vis godžiai tebesidairo į Ryty orakulą.laukdamas , kad 
anas įmlnty soviety politikos mįslę ir. nušviestą tolimesnį ke
lią.Bet jį tik dar labiau apstulbina du atsakingi Kremliaus vy
rai, vieną ir tą pafelą dieną pasakydami prieštajiraujanėlas kal
bas Ir nustebusiai Vakary publikai tuoj pet paaiškindami,kad tarp 
ty pareiškimy nesą jokios prlešginybės.

5.Nesuprantamas Sgpolitikos 
vingis

Spally mėn.29 d.Stalino žodžiai United Press prezidentui 
ėjo ideologinės taikos linkme.Tą pat dieną JTO pilnatyje Moloto
vo kalba buvo tikra idęologlnio karo ofenzyva.Soviety Sąjungos 
premjeras pasmerkė Byrne s,kuris skelbt,kad įtempimas tarp 
SS Ir JAV padidėjęs,o jo, užsieniy reikaly ministras įsakmiai pa- 
ryškino Jungtlniy Tauty skilimą. Pirmasis lakoniškai pastebėjo, 
kad dėl amerlklcėiy karo laivy pasirodymo rytinėj Viduržemio Ju
ros dalyje sovietam nei šilta,nei šalta; antrasis piktai pasmer
kė karo latvy ir lėktuvą siuntimą "į tam tikras vietas,kad savo 
naudai paveik-ty dėl Jy vedamas diplomatines derybas."Stalinas 
palaikė "grisią tarptautiną atominės energijos kontrolę," o Mo
lotovas žiauriai puolė Baruchą,kuris patelkė tokios kontrolės 
planą. Stalinas kategoriškai užtikrino,kad sovietai neturį nei 
atominės bombos,nei "bet kokio panašaus ginklo;" Molotovas pa- 
grąsino.kad į anglosaksą atominį ginklą busią atsakyta taip pat 
atominiu ginklu, "o gal ir dar kai kuo." Pagaliau,tuo metu,kai 
Stalinas pripažino norįs amcrikieėly paskolos, Molotovas aistrin
gai koneveikė "dolerinę diplomatiją." Abu žymieji Kremliau vy
rai sutarė tik vienu' punktu: ir vienam ir antram Churohl'llls yra 
karo kurstytojas,tarptautinis padegėjas ir visy pasaulio blogy- 
biy pradininkas. ' .

Vakariečiai visaip bando susivokti šiame sovietinės poli
tikos labirinte.Gen.sir Glffard Marteli,brity karinės misijos 
sovietuose 194Jm.šefas,anot "Times", viename uždarame susirinki
me paaiškinęs,kad Jo manymu Stalinas buvęs "nusodintas" jau pra
eity moty rudenį, kai buvo išvykęs atostogy i Soėyj. Dabar tik
rieji soviety šeimininkai esą Molotovas su Višinskiu,polltbiuro
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imperialistinio sparno lyderiai. Bet daugumas sovietu politinės, 
technikos ekspertu Vakaruose bando aiškinti,kad Stalinė-; ir Mo
lotovo pareiškimai rodę vienos irvien l'-n g b s so
vietų diplomatijos du keliu. Molotovo politika turinti 
visiškų Stalino pritarimų ir palaiminimų bęi palaikymų.Bet Krem
liuje jau spėta įsitikinti,kad ta politika ne per sėkmingiausia, 
ir Stalinas dėl visa ko diskrečiai bandęs, nuo jos atsi
jungti. Vakaram taip ir neaišku, ar Stalino pasisakymas vertin
tinas kaip pirmas, pozityvus lęieto anglosaksų laikymosi rezulta
tas - kaip naujos sovietų politikos prošvaistė, ar jo ir'.Moloto- 
vo prieštaravimai tėra naujas'Maskvos patentas Vakarų Visuome
nei toliau demoralizuoti ir jos nervam dilginti. Jau pats tokio 
klausimo buvimas Vakarus erzina, ir demoralizuoja-.

6.N ervų karę laikas st u-tn i a į 
atomezg.ę ' •>-

New Yorke keturi užsienių reikalų ministerial įklimpo' 
į tuos pačius pagrindinius taikos sutarčių sunkumus, ties ku
riais jie jau buvo dukart suklupę praeitų pavasarį ir vasarų, 
ir dėl kurių tiek buvo plūstasi Paryžiaus konferencijaje.Bet 
dabartiniai New Yorko pasitarimai bus, .ęt’rodo. priešpaskutinis 
bandymas susigiedoti; ameri'-ieėių spauda .riesl-opdama juos vadi
na kritiniais.

Beįsiamžinęs užsikirtimas dėl Italijos ir Balkanų yra. 
prastės ženklas pačiam nagrindiniem taikos-reikalui - Vokieti
jos problemų sprendimui. Byrnes pasisakė nė. ncvyksięs Europon 
kalbėtis del Vokcitijos,jeigu iš anksto nebus pašalinti esmi- . 
nlai kliuviniai.

Respublikonam laimėjus rinkimus ,Europo-s sostinėse vyrau
ja įsitikinime.s,kad Baltuosius Rūmus ir Valstybės Departamentų' 
Kongresas spaus aiškiau.kalbėtis su Maskva. "JAV rinkimų rezul
tatai gali labai skaudžiai atsiliepti tarptautinėj politikoj,“ 
baiminasi prancūzų komunistų laikraštis "Ce Soir." 0 britų mi- 
nisterls Morrisonas lapkričio 5d.Londone JTO remti draugijos, su- 
sirinkime įspėjo, jog "naujo pasaulinio karo pavojus yra,l-r jis 
didelis."Prancūzų laikraštis "Voix du Nord" skelbia pažiūras,ku
ries parlamento atstovui-J.liouoke išdėstęs gen.de'Gaulle ^'Tarp
tautinė padėtis prasta,pasakęs do Gaulle.Aš nesakau,kad rytoj bus 
karas; bet aš juo labiau nesakau,kad jo rytoj nebus.Pakanka,kad 
padėtis rimta ir pilna pavojų dėl dviejų prieš vienas antrų atsi
stojusių blokų buvimo..."

Amerikiečių žurnalistes Edvin Hartrich iš Frekfurto prane
ša,jog amerikiečiai. Vokiet i joj ' tvarkosi taip,lyg sovietų grėsmės 
Europoje visiškai nebūtų,Bet kasdien vis aiškiau,kad galingas an- ' 
gloseksų gynybos ir priešpuolio frontas rikiuojasi milžiniškame 
žiede,kuris nuo Grenlandijos iki Aliaskos atokiu lanku juosia vi- : 
sų Eurazijos žemynų - pagrindinę numanomosios pasaulinės dramos 
scenų."Le Monde" lapitricio Id.rašo apie "bevardį karę" .rusenantį 
minėtųjų dviejų blokų susidūrimo srityje Europoje.Kol štabai sky
rium nuo žaliojo stalo manevrų.šaltai kombinuoja savo planuą,tenai 
- Pabaltijyje,Lenkijoje,Cekoslovakijoje, .ir Balkanuose pogrindis 
jau verda.Nebetenka ne kalbėti apie pasaulinę, kominterno konspi
racijų.Tuos reiškinius tyrinėjusiam "Lc Monde" korespondentui tai
ka atrodo kaip nepasiekiama -utopija.O ir pats Byrnes ar neapgai
lestavo,kad sovietų vadai karų laiko heišvęngiamę?

Priėję pagrindinių taikos problemų,pasaulio politikos lėmė
jai atsidūrė prie Rubikono.Kaš’-gall užtikrint,kad modernieji ceza
riai burto nemes? Nervų ksrui būdinga,kad negalima pramatyti,nei 
kada,nei kaip jis baigsis.
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P A S T A B 0 S

RELIGINES PROBLEMOS

Tokiu verdu Lietuvių Tautinio Sąjūdžio "Musų Pranešimai" 
(š.m.rugsėjo 15 d.) paskelbi ilgoką straipsnį.kurio atžvilgiu ir 
mes horėturae pasakyti savo nuomonę.Religiniai klausimai valstybė
je yra nepaprastai opūs ir jų sprendimas turi būti daromas labai 
apdairiai ir tolerantingai.Atstovaudami nepasaulėžiurinės politi
kos minčiai,mes ir religines problemas.norime jos šviesoje ver
tinti ir tvarkyti.

"Musų Pranešimai" visai teisingai pastebi,kad "musų poli
tinei difcrcnt 'ciacijai buvo ir tebėra būdinga tai,kad religijos 
teisines padėties valstybėje klausimų sprendimas yre vienas iš 
žymesniųjų elementų,apibudinančių politinėsgrupės veidą"(1 psl.) 
Taip pat teisingai yra nurodome,kad "religijos padėties klausimą 
reikia sutvarkyti taip,kad skirtingų tuo klausimu pažiūrų lietu
viai gelėtų šalie vienas kito gyventi vienas kitam nekliudydami 
ir nenustodami dėl to įsitikinimų skirtingumo jfkių savo teisių 
(ibd.).Vis dėlto praktiniai "Husų Pranešimų" siūlymai šiais klau-. 
simais mums kai kur kelia abejojimų,ar aukščiau minėtas principas 
nebus šių siūlymų sužalotas.

Svarbiausias ir pagrindinis religinių problemų valstybėje 
klausimas yre santuokos sudarymas. "II.Fr." šiuo klausimu pasisako 
gene aiškiai ir gana. griežtai;”teisiniai jungtuvių aktų sudary
mai turi būti valstybiniai ir tik valstybinia i"(3p.).

Tiesa,"M.Fr." leidžia tokius ektus daryti ir religinėm 
bendruomenėm.Tačiau jų šios rūšies aktai negalėtų turėti tos pačios 
galios,kaip valstybiniai.Kitaip sakant,o ivilinė san
tuoka butų privaloma,o religinė tik 
leidžiame. Mes kaip tik ir pasisakytume p• r i e -š šito
kį totalizmą.Neteisinga. yra versti visus piliečius tuoktis 
religiškai,kaip yre. buvę anksčiau Lietuvoje,nes nevisi piliečiai 
laiko moterystės aktą.religiniu.Bet taip pat yra neteisinga .v i - 
sus versti tuoktis civiliškai,nes daug piliečių moterystę lai
ko religiniu aktu ir todėl civilinės ceremonijos pažeidžia ju są
žinę .profanuoja patį aktą.Kaip visur,teip ir ėia pluralistinė for
ma yre pati dcmckratiškėįaBia. Todėl mes pasisakome 
už civilinės ir religinės santuokos 
vienodą juridinę gali ą.Visai kitas yra dalykas 
: < santuokinių aktų registracija ir jų centralizavi
mas valstybinėse įstaigose.Valstybės teisė visus civilinės padė
ties aktus registruoti.Tačiau registracija nėra ekto sudarymas. 
Religinės santuokos yra registruojamos valstybės įstaigose,bet ne 
kartojamos. Kės religines santuokas - jau sudarytas ir galiojan
čias - įregistruoja valstybės įstaigoj: religinių bendruomenių 
atstovai,ar pats jaunavedžiai,yre grynai techninis dalykas,esmines 
reikšmės neturįs. Svarbu tik,kad registracija butų tik registra
cija,bet ne sutuokimaS.Santuokos tad atžvilgiu mes pasisekome už1 
šitokį principą: santuokos aktas yra sudaromas arba valstybės.area 
religinių bendruomenių institucijose ir turi vienodos juridines 
galios.Santuokas byl«o keliamas ten, kur santuoka buvo sudaryta. 
Santuokinių aktų registracija centralizuojama-valstybės įstaigose. 
Be abejojimo.,tam tikrų keblumų,kylančių iš santuokinių bylų,atski
rai* atvejais nebus galima išvengti.Tačiau jų negalime išvengti 
nė esant priverstinei civilinei santuokai.Realus gyvenimas yra su
dėtingas ir nereikia norėti jis aprėpti bei išsemti viena kuria 
formule.
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Gimimo ei mirimo registravimas valstybės er savivaldybių 
įstaigų keblumų nesudaro,nes Šitas registravimas Tektų nesukuria

Principe sutinkame su "K.Pr." pageidavimu nerašyti tikybos 
įasmens dokumentus (plg.5 p.).Iš tikro,jeigu valstybė savos reli
gijos neturi ir negali turėti,tai jai visiškai nesvarbu,kokių ti
kyba kas turi.

Priesaikos klausimu mes butume už pluralistinę formulę.Teis
minio proceso dalyvis turi galėti laisvai pasirinkti tų priesaikos 
formų,kurių jis laiko įpareigojančių jo sųžinę.."K.Pr." baimė,kad . 
atsiras teisėjų,kurie religinę priesaikų labiau vertins kaip civi
linę, yra nepagrįsta ,nes abi priesaikos vienodai įpareigoja žmo
gų prieš įstatymus.

Tokį pat išsprendimų mes siūlytume ir kapinių reikalu.Mir
tis ir laidojimas tikinčiajam ir jo artimiesiem Jokiu 
budu nėra civilinis aktas.Jis yra giliai susijęs su religiniais 
įsitikinimais ir- todėl valstybės'paėmimas šių dalykų savo žinion, 
tikinčiųjų butų pergyvenamas kaip gilaus religinio akto suprefa- 
navimas. Tačiau esama žmonių netikinčių į pomirtini-gyvenimų.Jiem 
mirtis tėra paprastas buvusiojo išnykimas. Tokiem žmonėm valstybė 
kaip tik ir turėtų turėti laidojime vietas,kuriomis galėtų pasi
naudoti visi tie,kurie religinėm bendruomenėm nepriklauso. Todėl, 
šalia religinių kapinių gali būti ir civilinės kepinės. Techniškai 
tatai padaryti,■atrodo,butų visai nesunku.

Vis tai yra antriniai ir gana smulkūs dalykai,nors ir turį 
nemažos psichologinės reikšmės. Svarbesnis dalykas yra v a 1 s ty- 
bės nusistatymas religijos atžvilgiu 
apskritai. "M.Rr." teisingai pastebi ,kad čia galimas tre
jopas nusistatymas: galima laikyti religija "masių apiumu" ir ta
da su ja kovoti; galima jų laikyti nereikšmingu žaismu ir ignoruo
ti.; galima galop pripažinti jų viešojo naudingumo dalyku ir remti. 
"K.Fr." pasisako užpastarųj į nusistatymų, nes "religinės 
bendruomenės, vertinant jų vaidmenį visai, objektingai, turi gana 
didelės reikšmės viešojo naudingumo" (7 p.).nuosakiai "K.Pr." pasi
sako ir už religinių institucijų rėmimų: "Juk jeigu remiami teatrai, 
meno mokyklos,įveirios visuomeninės organizacijos vis tuo viešojo 
naudingumo motyvu,tai,atrodo,kad religinės.institucijos irgi nusi
pelno na mažiau tokios•paramos" (ibd.j.

Mes visiškai sutinkame su "M.Pr." nusistatymu religijos po
zityvumo atžvilgiu. Religija valstybės gyve- 
n i m.e yra pozltyvus dalyk as. Prietaras,kad 
religija esanti priemonė liaudžiai a-pgaudinėti, kad Ji mažinanti 
žmogaus energijų ir jo kovingumų,yra atgyvenęs ir praktikos pa-, 
neigtas. Vis dėlto religijos vieta ir jos teisės valstybėje grį- 
stinos ne šituo religijos "pozityvumu,bet demokratine 
įsitikinimų laisve. Religijos pozityvumas jau 
yra įsitikinimų dalykas. Tuo tarpu įsitikinimų gali būti labai 
įvairių.Jie visi privalo valstybėje sutilpti. 0 jie sutelpa todėl, 
kad demokratinė valstybė pripažįsta ir garantuoja įsitikinimų 
laisvę.Šitoje laisvėje kaip tiktai ir telpa ir religiniai įsiti
kinimai.Todėl religinės bendruomenės turi būti laisvos tvarkytis 
ir gyventi,skelbti savo pažiūras ir pagal jas auklėti savo narius 
ne todėl, kad jos yra naudi n.g o s, bet todėl, 
kad demokratijoje žmogus turi laisvę 
ir t eisę savo įsitikinimu.s turėti, juos 
skelbti ir pagal juos gyventi. Valstybė bū
dama nepasaulč-žiur Ine bendruomenė visus įsitikinimus vieno
dai traktuoja ir visiem jiem pripažįsta vienodas t e 1- • 
sės., .; ■ ■ • •

Šitokio principo šviesoje kitaip atrodo ir religinių bei pa
saulėžiūrinių bendruomenių šelpimas arba rėmimas. Šelpimo
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a r b a rėmimo principą mes atmetame, 
nes jis yra malonė. Pasaulėžiūrines 
bendruomenes reikia ne remti ar šel
pti, bet reikia jom atiduoti ta i,k a s 
jom priklauso. Įsitikinimą laisvė , kaip jau nevie
ną kartę esame pabrėžę, turi būti r e 'a 1 i laisvė, vadinasi, 
laisvė ne tik is vidaus, bet ir iš viršaus. Tuo tarpu šita iš
viršinė laisvė kaip tik reikalauja tam tikro materialinio pa- . . 
grindo, kad žmogus galėtą savo Įsitikinimus vykdyti savo ir sa
vo šeimos gyvenime. Todėl demokratinė valstybė negali paneigti 
šitą matcrialinią sąlygą ir pasaulėžiurinėm ev.religinėm ben
druomenėm. Kultūra, kaip jau praėjusiame "K.2.”nr, pažymėjome, 
yra pasaulėžiuriška savo esme. Praktikinis jos kūrimas kaip tik 
ir eina pasaulėžiūrinėse bindruonenėse. Todėl šitai kultūrinei 
kūrybai valstybė kaip tiktai ir turi sudaryti materialinią są
lygą. Tai yra kultūros savivaldos prin
cipas, kurį mes skelbiame. Pagal jį visos valstybėje 
esančios pasaulėžiūrinės ev.religinės bendruomenės yra aprūpi
namos valstybes. Tačiau ne rėmimo ar šelpimo prasme, bet tei
singumo reikalavimu, .kadangi valstybė yra ekonomlnią gėrybią 
ne savininkė, bet tik administratorė. Savininkė yra pati vi
suomenė ir tuo pačiu kiekvienas jos narys,kuris turi teisės 
jomis pasinaudoti ir savo Įsitikinimą Reikalam. Toks princi
pas yra demokratiškosnis, negu viešojo naudingumo motyvas,ku-. ’ 
riuo vienai vyriausybei gali viena pasaulėžiūra atrodyti nau
dinga, kitai - kita. Pasaulėžiūros valstybėje reikia taip trak
tuoti, kad jos visos turėtą vienodas teises. 0 tai tik k u 1 - 
tu ros savivald os principas Įvykdę. Jis yra ir de
mokratinis ir teisingas.

Dar vienas svarbus dalykas yra paliestas "li.Pr." ,būtent, 
tikybos dėstymas mokyklose. Kadangi jis siejasi su visu auklė
jimu, apie kurį "K. I-r." 1C nr.kalba ištisu straipsniu, todėl ir . 
mes šitą klausimą paliesimi skyrium.

ŪKINIO TEISINGUMO DEKLARACIJA

122 amerikiečiu sociologai: protestantai,žydai ir katali
kai, paskelbė Įdomą raštą, pavadintą "ūkinio teisingumo deklara
cija." Rašte sakoma, jog nemoralu "pelną padaryti vyrau
jančiu. ūkinio gyvenimo principu." Privatinę nuosa
vybę jie reikalauja apriboti "socialiniais bendrojo gėrio 
saitais;" 0 "kai kuriom/, nuosavybės rūšim dėl ją visuomeninio 
reikšmingumo" jie siūlo "valstybinę ar kurią kitą viešosios nuo
savybės formą." Amcrikiečią sociologai aiškiai pasisako prieš 
marksizmą:"konkretiesiem ūkiniam uždaviniam" jie reikalauja tai
kyti ne dialektinį materializmą, bet "moralinius Dievo Įstaty
mus"; jie smarkia tiek asraeną, tiek klasią varžytinės kovos prin 
cipą.Tuo budu jie yra lygiai priešingi-tiek ortodoksiniam socia
lizmui bei komunizmui, tiek ir neaprėžtam individualizmui.

Kaip amcrikiečią ligšiolinei praktikai visiškai naują 
dalyką 122 sociologai skelbia’ laisvas darbininką, ūkininką, 
darbdavlą ir profesionalą or.ganizacijas, "kurią 
funkcijos turi būti praplėstos už tradicinią kolektyvinės savi- 
gyhybos ribą: jos privalė būti paverstos organizuota 
bendradarbiavimo sistema, tarnaujančia 
bendrajam gėriui." Deklaracijos žodžiais, "pramonė,žemės ūkis 
ir profesijos privalo savanoriškai Įeiti Į organizuotą,tarp sa
vęs ir su vyriausybe, bendradarbiavimo sistemą, ir tuo budu
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sukurti racionalią ir moralią ūkinę tvarką. Kaip alternatyvą 
prieš ją tegali būti pastatytas varžybinis ūkinis individualiz
mas,privatus monopolis arba perdėtas vyriausybės kišimasis; vi- 
san tai moralinio įstatymo požiūriu yra nepriimtina. .

Teisingai pastebi,šios deklaracijos turinį atpasakojęs, 
"New Yojek Herald Tribune" (spalio 22d.),kad jos mintys yra aiš
kiai giminingos popiežių socialinių enciklikų nurodymam ir ka
talikų filosofų idėjom. Didysis amcrikieėių laikraštis laik^ 
"dvigubai įdomiu" dalyku, kad tas mintis pasisavina ir Ameri
kos -protestantai ir žydai, kuriem rupi darbo 
ir socialines problemos.

Europoje tos socialinės bei ūkinės idėjos apvaldo vis 
platesniu visuomenės masių politinį galvojimą. Iš akademinės 
plotmės čia jos jau senokai yra perėjusios į aktualiosios val
stybių socialinės politikos sritį. Ir ne vien katalikam,bet 
įvairių konfesiniu bei pasaulėžiūrinių įsitikinimų žmo
nėm yra tapusiuos kelrodžiu į viešąją gerovę. Kad tos idėjos 
ima skintis kalią ir į kapitalistinę Ameriką,tik patvirtina 
musų įsitikinimą, kad jos yra pašauktos pozityviai išspręsti 
nūdienę krizę ir apspręsti naująją visuomenės tvarką.

1. Egoistinės RombinecĮjos..... ....................................................
2. Lietuvos bylos kronike...........................................................
3. Demokratijos .principai (Tęsinys)................
4. Dr pTHblvm»». ...........................................
5. Gyvoj i mintis:

a)Kulturos organizacija valstybėje
S.Prie Rubikono (Tarptautiniai horizontai). . . .
7.Pastabos:

a) Religinės problemos......................................
b) Ukinia teisingumo deklaracija. . . .
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