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nukankinti raudonojo režimo koncentracijos stovyklose.
■ Gyvieji ir’Įaisvieji pagarbiai dalinamės širdie.'/ ’••yį- 

smu su kankinią šeimomis ir artimaisiais.
Sykiu liūdime su kankinama žmonija, dėl Europą ištiku- . 

šio demonizmo tokio šėlsmo,kad doram žmogui ar beginklei, 
tautą! nebeliko vietos -visoje žemėje.

ALEKSANDRAS; STULGINSKIS '.
Dobilas Lindę1-skyrė dvejopus veikėjus:Karžygius ir artojė

lius.. I astar id j į, reiškiasi ne žygdarbiais ,bet kasdieniais' • 
pozityviais -darb’ai-s. Stulginskis buvo artojėlio -tipas.Tarp, 
artoją kilęs,į juos norėjo grįžti,. Pasirinko todėl agronomi
ją ir įsikūrė Traką epe.Per 1914.- 18 m.karę liko Vilniuje-. 
Ten .jis švietimo organizatorius,prieglaudą ir mokyklą mai- 

Į tintojas,politikas,laikraštininkas,nepriklausomybės akto da- 
y.'.lyvis. Jis Steig.Seimo- pirmininkas,pirmasis konstitucinis . 
■■ -prezidentas. Pasitraukęs iš valstybės vairininką, 1927 grįžo 
y į -artojėlius .pilna to žodžio prasme',nepamiršdamas vienok ak- 
y , „tyvios ir energingos visuomeninės kovos už demokratinę Lie- 
y' tuvą,1941 birželio 14 iš artoją aplinkos išrautas, Rusijoje 
y bado ir šalčio nukankint.as.

IGNAS SKRUPSKELIS . • • ' y
Vyras jaunas,bet jau'spėjęs savo charakterį pareikšti.ir 

pėdas'lietuviško je’kultūroje įspausti .'Nors buvo studentą Sa- t 
•trijos korporacijos .pirmininkas ,paskui Stud. Ateitinink'ą S-os K 
pirm. ,Kat.Noksi o Akademijos' valdybos narys',bet jis ne 4 • 
męnės vadas. Jis - organizatorius, ilgos distanci jos ir'istVor-Ę 
mės darbo organizatorius --irgi artojėlis.Organizatorius jis :: 
redaguodamas "Židinį" ,pakėlęs jį į aukšto europinio lygmens’/:: 
žurhalę,virtusį intelektualiniu lietuvią vadovu,sutelkusį :: 
pLatą visokią ideologinią nusistatymą bendraderbią kadrą,iš- y 
laikiusį tolerantingą ir sykiu labai -principingą dvasią."XX :: 
Amžiuje" Skrupskelis-Petrikonis pasireiškė kaip rimto masto' y 
politinis publicistas. .1 is vienas tą, kurie vadovavo kultūri- y 
niam'visuomeniniam sąjūdžiui,virtusiam vėliau rezistenciniu y 
"Lietuvią Frontu".Jis- vienas pirmąją buvo okupacinio sovietą y 
režimo auka - 1940 ,m.liepos 11 naktį NKVD suimtas ir daugiau y 
nebematytas.
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KETŲSIVARTOJE '

Trecias tremtinio Kalėdas nuleidom.! praeitį. Pirmosios bu
vo su bombom, bet,ir su didelėm viltim. Antrosios su paliaubom,bet 
viltys blėso. Treciosios... kokias gi iš tikrųjų nuotaikas paliko 
šie į praeitį nuleidžiami metai?

Yra trys sritys, kurių faktai lemia mūšy, nusiteikimus: kova 
dėl Lietuvos išlaisvinimo, tremtinių problemos ir tautiečių liki
mas tėvynėje.

/ I

Praėjusieji metai Lietuvos klausimu buvo pradėti švinine ty
la. Ar jų būvyje slaptojoj politikos biržoj buvo prekiau
jama Lietuva kaip 1939 -Maskvoj - Berlyne, a paskiau Laitoje,-nėra 
pagrindo tvirtinti .Patikimiau,’-'ed didžioji -politinė rinka 
mumis neprekiavo. Nebuvo reikalo. Sf? Lietuvos klausimo nekėlė, nes 
j| laiko jau išspręstų.Ji tik mėgino fiksuoti,kad Lietuva sovieti
ne respublika ir niekas daugiau (Nūrnbergo kaltinamasis aktas,tri
jų "ministerių" atgabenimas į' 1aryžių).Anglosaksai nekėlė,nes jį 
pripažinti išspręstų reikštų išmesti iš-savo rankų kortų, nors ir 
nedidelę, tarptautinio žaidime azarte. -0 ji nar gali būti naudin- 
gat Anglosaksai tenkinosi atsiribodami net ne viešais pareiškimais 
nuo sovietinių tezių, paversdami jas tik pacies SS tezėmis (Niirn- 
bergo procese vyr,JAV prokuroro Taksono pareiškimas,Paryžiaus 21- 
no konferencijoje Byrnes intervencija dėl "ministerių").

Tik mažojoj rinkoj Lietuva buvo pardavinėjama.Šve
dija jau seniai.pirmosios okupacijos metu, Lietuvę yra sovietam 
pardavusi.Šiemet ji pardavė dar ir Lietuvos žmones pabėgėlius.Par
davė pilna to žodžio prasme, nes už.pažadėtus grašius, už ūkines 
gerybes.Švedijos žygis primena anų plėšrųjį pasakos berniūkštį,ku
ris nuo vanago pas jį atsprūdusį pakštelį iš’ eitė į baiankos paža
dus .Palyginimas- įžeidžiantis, bet, mažiau,negu Švedijos elgesys yrv 
pažeidęs žmoniškumų.

Juodam balanse tenka, atžymėti ir visų musų geitttoji Šveica
rija. Jau'nuo 1946 pradžios ji buvo atšaukusi savo pripažinimų Bal
tijos valstybių pasiuntiniam, o metų gale policija- paėmė savo glo- 
bon ir pasiuntinybių archyvus bei turtų. Pasiuntiniai ir konsulai 
buvo perspėti nesiimti daugiau nei diplomatinės,nei konsularinės 
veiklos.Jie liko tik privatūs asmens.Šveicarų pareigūnai pažymėjo: 
tai nereiškiu Lietuvos pripažinimo sovietam; policija pasiuntiny
bės turtų saugosianti,iki padėtis išaiškėsiantiŠveicarijos vy
riausybė gerai žino, kokia yra raktinė ir teisinė Lietuvos bylos 
padėtis. Ir jeigu ji,SS spaudžiama,užareštavo Lietuvos turtų, tai 
musų akyse ji slysta nuo istorinės šveicarų tradicijos - ginti 
laisvę, teisę, teisingumų. Ji virste "realistinės" ptlitikos,uti
litarizmo kraštu, kokiu pasirodė musų atžvilgiu Švedija. Vilius 
Telis Šveicarijoje miršta. 0 kur Viliai Teliai miršta,.ten įsiga
li Gesler.iai, ar jie butų kilę iš Austrijos ar iš... Rusi jos .Mes 
nepretenduojame Sveicarijų mokyti,kaip ji turi elgtis.Mum tik^gai- 
18 dingstančios aureolės tos Šveicarijos, iš kurios mes mokėmės 
kovoti dėl tautos teisių ir laisvės...

Kitas punktas,kur sovietam dar lengviau pasisekė Lietuvę,o 
svkiū ir teisingumų,nupirkti - tai-A r g e n-t i n a. Argentinos 
vyriausybė,viena is paskiausiai pradėjusių diplomatinius santykius 
su SS. lapkričio gale pranešė Pabaltijo, atstovam: SS ambasadorius' 
pareiškęs, kad Pabaltijo parlamentai nutarę įjungti, savo Valstybes 
į SS; todėl Argentinos vyriausybė Pabaltijo atstovus laiko nusto
jusius veikti; jie galį liktis kaip privatūs asmens, bet jiem ne
leidžiama nei diplomatinės,nei konsularinės veiklos.Argentinos po
zicija mum skaudi, bet suprantama.Norėdama išsisaugoti nuo JAV įta-
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kos, ji mėgina remtis SS. 0 pastaroji panoro du zuikiu is karto 
laimėti: šachuoti Argentinoje JAV ir įteisinti savo smurto lai
mėjimus. SS laimėjimai Argentinoje yra tik viena jos politikos 
pakopa. Savo įtekę ji plės ir kitose P.Amerikos valstykėde tie
sioginiu ir netiesioginiu budu. Tačiau jos agresyvumas privers 
ir JAV imtis kontrakcijos. Ir šitoje JAV kontrakcijoje tenka 
laukti vietos ir Lietuvos reikalui. Dėl to mum daugiausia tenka 
rūpintis, kad Lietuvos byla palankiai butų svarstoma yp< ' A ing- 
tone. Šiuo atžvilgiu nusiminti per daug negalim. Oficiali, .sme- 
nų aktai ir pareiškimai (Byrnes liudijimas estę byloje,Trumano, 
Vendenbergo pareiškimai), Lietuvos pasiuntinio kvietimas lygio
mis su kitais diplomatais dalyvauti diplomatiniuose priėmimuose 
įsakmiai deklaruoja, kad JAV nepripažįsta su karo pradžia įvyku
siu pasikeitimų, ~ , konkrečiai sakant, sovietų agresi
jos nelegalizuoja.Jei SS juo toliau, juo labiau daro žygių pažy
mėti Lietuvę kaip sovietinę respublikų, tai JAV tuo pat.metu vis 
aiškiau išryškina savo priešingų nusistatymų. Nors tai yra tik 
tolimi skirtybių pasiskardenimai, nors prie diplomatinio susikir-^ 
timo šiuo punktu dar toli, bet jau ir tai reikia laikyti šių me- ' 
tų laimėjimu,kad išryškėjo tų dviejų galybių skirtingi nusista
tymai. Seikės tik laukti,kada nusistatymai pavirs diplomatine er 
kitokia akcija.

Dar labiau išryškėjo viešosios opinijos 
nusistatymas. Tyla spaudoje jau susprogdinta. Žinomi laikraščiai 
(tegul dar intevįsii) ir-pcpuliaraus vardo laikraštininkai jau 
išdrįso pagaliau pasmerkti SS-^murtų ir dabartinį terorų okupuo
tame Pabaltijyje. Tyla sulaužyta tiek^kad raukšėid^slame politi
niame .areopage (JTO) atsidūrė Lietuvos skundas 
dėl Lietuvos tremtinių naikinimo SS. Skundas perduotas sociali
nei komisijai.Ar jis išplauks į visumos susirinkimų,sunku dar 
pasakyti. Bet ir tai jau reikia laikyti laimėjimu’,der;askuo jant 
’’tylos suokalbį’1 ir priverčiant aukščiausias instancijas kalbėt 
apie skriaudžiamuosius ir skriaudėjus, nors pats skriaudėjas sė
di toje institucijoje.

Ar su tokiais amerikiečių ir apskritai vakarinių sęjungi
ninkų nusiteikimais 1Q46 buvom pradėję? Tai jau laimėjiru.s.

Ar tokie skirtingi nusistatymai Lietuvos ir lietuvių rei
kalais praeis tik giedro dangaus išsiperkfinavimais,ar jie susi
lies su kitais konfliktais ir virs audra, teks.stebėti jau vėliau 

Pačių lietuvių pastangos neleisti Lietuvos klausimo numa
rinti tyloje - sustiprėjo. Visi,kas veikia Lietuvos vardu,susi- 
bendrinojsusicentralizavo ir pasiskirstė darbus.Suaktyvėjo ir vi
siškai susiderino su bendrųja veikla JAV lietuviai. Organizaci
niu atžvilgiu pasiekta,kas šiomis sąlygomis yra galima.

Negalima nutylėti faktų,kurie galėjo darbo vienybei pakenk 
ti. Tai akcija tarimai Lietuvoje kilusio VLAI'o vardu. Tuo vardu 
čia esantieji žmonės pradėjo žygius ne tik llgšiol veikiančias 
institucijas aplenkdami,bet. ir jas paneigdami. Piktesnė aiškiai 
išdavikiško pobūdžio veikla išėjo iš Šveicarijos,vadinamo LAKo 
firma,kuria prisidengęs žmogus liguistos ambicijos ir tiek pat 
liguistos' fantazijos parodė daugiau nei patriotizmo ir valstybi
nės išminties.Nejaukiai nuteikia ir JAV lietuvių nesusigiedoji- 
mas (ALT ir Misija), kurio pagrinde yra ambicijos.. .Kę padarysi, 
kur medžius kerta, ten ir skiedros lakioja...

II

Tremtinių organizacinis - administracinis gyvenimas pada
rė šuolį į priekį: sudaryta demokratinė tremtinių 'bendruomenės 
organizacija.Tiesa,bendruomenės vadovybės sukomplekta-

3



4

vimas ir įsikurdinimas susidūrė su didelėm kliūtim ir todėl ben
druomenės viršūnės funkuijonąvimas didesnio efekte negalėjo su
kelti .Neliečiant kiti; priežasčių,svarbiausio ji - okupacinės val
džios nepalankumas bet kuriam centralizuotam veikimui: judėjimas . 
suvaržytas, .centriniai organai neįteisinti.Tęsiant centralizavi- ' 
mosi pastangas, ateičiai vis tiek pagrindinis veikimas turės but 
decentralizuotas , dedant daugiausia vilties at
skirų stovyklų iniciatyvai.

Palyginti, su metų pradžia,stovyklų gyvenimas kelis kartus 
pablogėjo: patalpos,maitinimas, traktavimas. Patalpų at
žvilgiu aiški tendencija grūsti į didesnius lagerius ir duoti ■ 
mažiau ploto. Kaitinimo atžvilgiu anglų zonoj tremtinys sulygin
tas su vokiečiu,amerikiečių ir prancūzų zonose prie to einama 
ar jau kai kuriose vietose ir prieita.Traktavimo atžvilgiu -trem
tinys negali lygintis su vokiečiu,, nes jis yra beteisis. Kiek vo
kiečiam. sęjungininkai mėgina gerintis, tiek, tremtinys vis labiau 
maltretuojamas. ■ » . ' ' *

, Pablogėjimas kyla iš noro nusikratyt i.'trem-- 
t i n i a i s. To nori visi trys tremtinių likimo sprendėjai: 
okupacinė valdžia,sovietai ir vokiečiai; Jų interesai sutampa.' 
Laimingai pasisekė tremtiniam išvengti rimtos.grėsmės - prievar
tinio grąžinimo.Tačiau nusikratyti tremtiniais kitais budais te
bėra aiškus ir neslepiamas noras.Tam pati pirmoji ir pagrindinė 
priemonė buvo ir dar bus -screehingas. Nors oficialiai 
screeningo tikslas išjungti iš UNRROS globos kolaborantus,karo 
nusikaltėlius ir kitokį ne DP elementą, bet faktiškai - sumažin
ti tremtinių skalbiu. Jo metodai vietomis buvo humaniški^', (dau
giausia senojo pasaulio zonoje), vietomis gangsterlėki (ypačiai 
naujojo pasaulio zonoje) ir prilygo enkavedistų žygdarbius.(NKVD 
ir buvo įkvėpti).Priklausė nuo asmeninės tikrintojų'nuožiūros. 
Tačiau ir oficialioji centrinė įstaiga, organizavusi screening^, 
buvo taip pagauta noro sumažinti-tremtinių skaičių, kad nesilai
kė logikos net savo paskelbtuose principuose. Antai,sąjungininkų 
yra panaikintos visos Hitlerio aneksijos- ir teisinės tų aneksijų 
išvados,taigi ir Klaipėdos krašto atplėšimas nuo Lietuvos, o tuo 
tarpu Vašingtono direktyvose klaipėdiečiai laikomi vokiečiais...

Tikrų Lietuvių išjungimas iš bendruomenės ir įjungimas į 
vokiečius lietuvių ta u t a -i yra didelė skriauda. Nors bendruo
menė darys pastangų,kad pašalinti lietuviai nesijaustų atitrukę,' 
bet vokiška aplinka juos savaime apsorbuos (ypač mokyklos). Juo 
sunkiau bus juos tautiškai palaikyti,nes okupaciniai amerikiečių 
organai kategoriškai draudžia j-uos remti.Lyg amerikiečiai butų 
suinteresuoti didinti vokiečių tautę lietuvių sąskaita.Kitoje 
vietoje pailiustruosime,kiek kai kur tiem organam pritrūksta net 
elementaraus žmoniškumo,kurį amerikiečiai buvo pasišovę atnešti 
į Europą....

• Kam asmenį, š-.k- a i- bus didesnė skriauda - pašalin- 
tiejiem,ar. paliktiejiem,įjungtiem į vokiečius,ar į brazilus,argen- 
tiniečius , arabus , allaskie'čius ,-tai dar parodys ateitis. Tačiau da
bar pašalintieji teisėtai pergyvena- didelę moralinę skriaudę.

Taip,šia metai atnešė tremtiniam skaudžios realybės,kuri 
yra juo skaudesnė po didelių vilčių.Nėra- duomenų,kad su naujais' 
metais sunkios tremtinių dienos baigtųs .Atvirkščiai.,presi ja trem- 
t įniam-dar—tumė s -fe-t±pr.iti_.. Vykdant pirmąjį- IRO uždavinį turės bū
ti pravesta grąžinim o “akcija.Slaptos instrukcijos numato 
tos akcijos komisijose ir s o v i e "t ų-...atstovę .Negrįžtantiems 
gresia ''.aisto pabloginimas,kilnojimas į blogesnes patalpas,kultū
rinių pramogų nutraukimas (net šachmatų!),spaudos suvaržymas ar 
net visai uždarymas.Tariamai agituoju priuš grįžimą busią suimar ■ 
mi,organizacijos uždarytos. Net daugiau privačiom užsienio labda-' 
ros organizacijom uždrausta šelpti negrįžtančiuosius.Jom įsakyta
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- 5 -
šelpti tik grįžtančiuosius.Teigi jos turi remti SS tezę,nors JTO 
svarstydama IRO statutę tos tezės ir nebuvo parėmusi... Viršūnėje 
sutartas vakarietinis humanizmas,apačioje vykdomas rytietinis ko
munizmas ... ‘

Tik po gręžinimo akcijos,po naujo screeningo gali Puti su 
visu rimtumu svarstoma į k u r d i n i m or problema,kuri yra nu
matyta IRO antruoju uždaviniu. Ligšiolinės kalbos apie emi
gracijos galimybes buvo tik kalbos,projektai ir nieko konkretaus 
vykdytino.Jei atvyko Brazilijos atstovai,tai ne humanistiniais su
metimais pagelbėt tremtiniam,bet ieškodami baltųjų vergęs Žiau
riai pasakyta,deja,teisingai. Nekalbam apie kelis šimtus išvyku
sių į Angliję ar į JAV,kur gyvenimo sęlygos kultūringos.Tai tik 
lašas tremtinių mariose.

Nelinksmose perspektvvose mus guodžia trys dalykai.Gręži- 
nimo akciję ir screeningę vykdys žmonės, jau susipažinę su DP gy
venimu. Tokie žmonės žino,kode? lietuviai negrįžta; žino,kad vie
nintelis agitatorius pries grįžimų tėra .sovietų režimo nukankin
tųjų kraujas ir aimanos,kurios mus pasiekia net iš Rusijos gel
mių- Antra,įkurdinimo akciję vykdys ne tiek atskiros bizniškei 
nusiteikusios valstybės,kiek IRO organai ir tarp
vyriausybinis komitetas, kurie žada rūpin
tis ne tik tremtiniu išgabenimu,bet ir jų įkurdinimo gi-b . la
ris metus .Pagaliau viešoji opinija (spauda) jau yr< .■‘.krei
pusi dėmesio į tremtiniu likimę ir nekartų yra -demaskavusi gang- 
steriškus metodus,kurie daug kur taikomi tremtiniam. Kur dingo 
anglosaksiškasis humaniškumas?- klausia spauda, atvaizdavusi bru
talu elgesį su Paistais ir reikalaudama teisingumo ir žmonišku- . 
mo... Tie Balsai vis garsėja po anų,kuriais tremtiniai buvo ap
šaukti galvažudžiais,vagimis Ir spekuliantais.

Tremtiniu kelyje reikės dar šalto kraujo,kad tarp musę ne
kiltų panikos ir lig šiol tvirta dvasia nepalūžtų.0 jai palaužti 
gyvenimas jau daug padarė: per keleris metus fiziškai ir dvasiš
kai iškankino,nervus pakirto,pašėjo apatijos,kuri laužo jėgas ir 
tikėjimę, paskleidė desperacijos,kuri- bloškia į kraštutinumus, 
kad tik išsiveržtum iš žmogų žudančios ligšiolinės rutinos ir ne
žinios .Pertemptu nervų padariniais tektų aiškinti stovyklose ar 
centruose pasitaikančius susikirtimus; jau katastrofiškesnio po
būdžio yra lietuvių skundai prieš lietuvius screeningo metu; lie
kanos iš praeities - jaunimo gyvenime viešumon iškilę brutalaus 
totalizmo metodai. Iš kitos pusės džiuginančios pastangas užimti 
stovyklų gyventojus paskaitomis,meniniais parengimais,kursais, 
knygomis,kad tik žmonės nepasiduotų stagnacijai.Džiuginančios pa
stangos meniniais pasirodymais prieiti prie svetimųjų ir atskleis
ti lietuvių tautos dvasię ir vargus.0 švietimo pastangos!

Šie metai bus tremtiniam lemiamieji.Bet visus mėginimus 
pakelsim nepalūžę,nors musų lūkesčiai butų atidėti tolesniam lai
kui ,atsimindami ,kad- musų bandymai yra švelnūs,palyginti su tais, 
kuriuos turi pakelti lietuvis Rusijos gelmėse ar tėvynės miškuos.

III

Dantė pragaru sukūrė tik vaizduotėje,sovietai - realybėje. 
Pragarų gyviem žmonemjSavo piliečiam,o juo labiau išplėštiem iš 
okupuotų kraštų.Atskiri žmonės iš to pragaro išėjo ir Išnešė švie
sos apie tenykštį tremtinių gyvenimų.Gyvenimas balsus! Dar gali 
vegetuoti tremtiniai,pakliuvę į kolchozus.Kuriem teko darbo sto
vyklos - miško darbai,kasyklos,žvejyba,geležinkelių statymas,tie 
pasmerkti- mirti.bet prieš tai dar turi būti iščiulptos jų pasku
tinės jėgos.Manėm,kad tik pasakose' vampyrai čiulpia savo aukų 
kraujų.Tikrovė šiurpesnė: bolševizmo molochas laidosi ir tunka
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paskutiniaisiais milijonų dūsavimais. Jų didžioji dalis jau nepa
kėlė šalčio ir Pado.Tarp nukankintųjų pereitais metais atėjo ži
nios apie buv.respublikos prezidentę. Aleksandrą StOginskį/'Židi
nio" , o paskiau "XX Amžiaus’1 redaktorių Dr.Ignų Skrupskerlį.. .To
kių yra jau dešimtys tūkstančių, tik pro geležinę uždangų nepra
siskverbia jų pavardės.Jų skaičius tebeauga iš tų,kurie naujai 
tremiami iš Lietuvos. •

Pereitais metais iš Lietuvos atėjo pluoštai patikimų ži
nių. Deja , paguodos jos neteikia.Sistemingai ir atsargiai lietu
vi." -ksterninuojami,likusieji rusinami ir bolsevikinami.Lietur 

V- c .leidžiama, nelietuviais,kad organiškai butų įjungta į SS,kad 
• butų Lietuva,bet.be lietuvių,nors ir lietuvių pavardėmis. Ištrem
tųjų is Lietuvos skaitoma iki 200 tukst.su 1941 aukomis.Abu bro- 

■ liai- raudonasis ir rudasis - drauge išsėmė iš Lietuvos apie pu
sę mil.gyventojų,t.y.apie 20$, Individualus gyventojų trėmimas 
ir naikinimas tebeeina.0 iš Rusijos gabenami ištremtųjų ir sunai
kintųjų pavardėmis kolonistai į Vilnių,Kauną,Šiaulius,Klaipėdą, 
į Lietuvos pajūrį,į Lietuvos - Lenkijos.ir į Lietuvos - Latvijos 
pasienį.Nori atitverti Lietuvę nuo bet kurio ryšio su^pasauliu.

Jei kaimas buvo ir tebėra didžiausias pasipriešinimo veik
snys,tai ir didžiausioji akcija nukreipta prieš jį.Slaptai ruo
šiamasi didelei ūkininkų deportacijai.Organizuojami sovchozai.Jų 
jau dešimt kartų daugiau nei 1941 m.Ūkiai apdedami pyliavomis ir 
mokesčiais tisk,kad neišsimokėję ir neišpylę netektų seimininko 
ir atsidurtų kolchoze.Jų esą. jau per 200.Kolchozai lengvai stei
giami ten,kur burliokų gyvenama: apie Zarasus,Salaką,Vievį,Jona
vą-.Ūkį griaunant maitinimas blogėja,tačiau bado Lietuvoje dar ne
są.Rusinimo ir bolševikinimo metodai tie patys,pažįstamieji.Tik 
apdairiau vartojami.Antai,demonstruoja religinę laisvę,įsteig
dami Leningrade teologijos institutą,savo patriarchų apkabino 
ordinais; Lietuvoj paliko laisvę bažnyčias lankyti,net laikyti 
kunigų seminar ijų.Tačiau tai vien taktikos klausimas: kam kovoti 
su Bažnyčia ir kelti pasipriešinimų,jei ji savaime turės išnykti 
deportuojant vietinius gyventojus ir juos išsklaidant,kur nebus 
jokios progos religinei praktikai? arba bažnyčios negalės išsi
laikyti apdedamos dideliais mokesčiais.-

Labiausiai'Lietuvoje akys krypsta į miško brolius,kurie 
. vy' lo ’ buvinų. rezistencijų okupantui .Per valymus tūkstančiai jų 
žuvo,eilė ūkių sudeginta,eilė kaimų deportuota.Kruvina tautos 
drama.Iškarpa visuotinės dramos,vykstančios SS okupuotuose plo
tuose pradedant nuo šiaurinės Suomijos ir baigiant Albanija.Yra 
manančių,kad tauta prisitaikydama prie režimo daugiau išsaugotų 
žmonių.Šios tezės nediskutuojam.Tik konstatuojam: partizanai kliu 
do kolonizuoti,ukius valstybinti ir kolohozinti,kliudo baudžia
mosiom ekspedicijom siautėti,0 svarbiausia,kaip savo kančiomis 
tremtiniai Rusijos gelmėse liūdi ja,kiek žmogaus'teisę gyventi yra 
sutrypę naujieji Rusijos satrapai,vieni iš tų,kurie "kovoja” už 
humanizmų,taip partizanai pozityviai savo krauju dokumentuoja 
tautos pasiryžimų laisvei gyventi.Bet čia ginama ne tik asmens, 
ne tik tautos laisvė.Čia ginami pagrindiniai žmonijos principai: 
tiesa ir teisė...

Ateitis negalės pasakyti: aname amžiuje visos tautos nu
silenkė jėgos stabui ir puolę- ant kelių maldavo - imk iš musų 
viską,imk jautį ir asilą,imk pačias ir vaikus,naudokis mu8ų ku- 
nu ir dvesia (jei ji yra), tik. leisk mum dar valandėlę pagyventi.

Ateitis turės pripažinti: aname .savanoriškos beprotystės 
amžiuje,kada didie-ji,atominiais barškalais apsikarstė ,baimingai 
šlaaužiojo apie .jėgos Molocho kojas ir bučiavo jų mazesniujbroli'ų 
krauju suteptą Molocho papėdę,.mažų tautų vyrai betgi pakelė auk- 
štai rezistencijos kumštį...

Bėt ar ilgai tų desneratišką kovų tauta atlaikys? J naujus 
metus einame su realistiniu optimizmu,su tikėjimu teisingume per
gale,taigi ir Lietuvos ateitimi.
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DEMOKRATINES VALSTYBES PRASME

Budinga,kad lig šiol mes neturime demokratinės 
valstybės teorijos.Naująją laiką filosofai ir sociologai prade
dant Regeliu ir baigiant O.Spannu, beveik visi linksta į indivi
dualinį ar kolektyvinį totalizmą, paversdami valstybę absoliuti
ne gyvenimo forma, kuri viską apima ir viską tvarko. Tot- Urvi
nės valstybės idėja pastarajame šimtmetyje buvo išplėtota ligi 
smulkmeną. Tuo tarpu demokratinės valstybės samprata tebėra užuo
mazgoje. Jau buvo minėta ( plg."K.Ž."§ nr.),kad demokratijos es.<- 
mę 'sudaro asmens pirmaVimas prieš kolektyvą, prieš kapitalą ir 
prieš idėją. Tačiau kaip šitas pirmumas privalo išsiplėtoti tikro
vėje, kokią konkrečią santvarką valstybė turi įgyti,kad asmens 
laisvės ir teisės pasidarytą, regimos - štai klausimai, kurie dar 
nėra pakankamai aiškūs. Demokratinės valstybės teoriją mum tenka 
dar tik kurti. Nors pati demokratijos idėja, kaip matėme,yra la
bai sena,vis dėlto jos konkretieji pavidalai, jos valstybinis pa-, 
statas yra tebestatomas,iš naujo keliant anuos amžinuosius,iš pa
čios žmogiškosios prigimties, kilusius, uždavinius,suvedant juos 
į sistemą ir tuo budu - bent teoriškai - susidarant demokratinės 
valstybės vaizdą.Nusistatymas pačios valstybės atžvilgiu, jos 
prasmės ir jos vaidmens suvokimas yra pirmasis ir pagrindinis 
šios rūšius klausimas, kurį šiuo tarpu ir mėginsime panagrinėti.

l.T arnybinis valstybės pobūdis

Lygindami valstybę su asmeniu ir su šeima, turėsime pri
pažinti,kad ji nei prigimties,nei laiko atžvilgiu nėra pirmykštis, 
pačios prigimties žmogui duotas dalykas.Valstybė neatsirado že
mėje su žmogaus atsiradimu, kaip kalba,religija,šeimos bendruo
menė .auklėjimas .. . Nors žmogus pačia savo prigimtimi-.yra visuo
meninis padaras,nors jis yra pašauktas ir apspręstas būti drau
gėje,tačiau šitas jo visuomeniškumas,šitas jo buvimas draugėje- 
susiformavo valstybės pavidalu tik gana vėlai.Buvo žemėje laibas 
kada valstybės nebuvo. Etnologija mum aiškiai rodo,kad v--. . •; 
grindo kultūros (Grundkultur,kaip ją vadina O.Menghin) žmonės 
gyvena tiktai šeimomis,kad jokią velstybinlą formą ten dar nėra, 
todėl nėra nei tokią su valstybe susietą dalyką, kaip karas ir 
vergija.Valstybė pasirodo tiktai vad.kamieno kultūroje (Stamm- 
kultur - O.Menghin) ir tai tiktai dviejuose šios kultūros ratuo
se a.rba cikluose: totemistiniame ir nomad iniame ,kur iuodu buvo 
valdomi vyro.Treciasis ciklas - matriarchatinis,kurį valdė mo
teris , valstybės taip pat nesukūrė.Todėl nors Rousseau "Contret 
social" idėja,kad valstybė yra sutarties padaras,ir nėra teisin
ga savo visumoje,nes į valstybę žmogą vedė pati prigimtis,vis 
dėlto ši idėja turi tiesos tiek,kad valstybė yra antrinis ir iš
vestinis,ne pirmykštis ir ne tiesiogine prasme prigimtas dalykas.

Jeigu ieškotume pagrindo,kodėl žmogus valstybę sukurė,ne
sunkiai galėtume jį rasti reikale pagelbėti as
meniui , šeimai ir giminei.Valstybės nebuvo tol,kol gyvenimas buvo 
paprastas: bendruomenė buvo tik šeiminė,ūkis - tik pasisavinama
sis, auklėjimas - tik pavyzdžiu,technika - tik pasigelbėjimas 
lazda,vistiek ar ji butu sulenkta į lanką,ar nusmailinta į strė
lę ar į ietį.Tuo tarpu šitoks gyvenimas kaip tik ir buvo pagrin
do kultūroje.Tačiau kai kamieno kultūroje bendruomenė išaugo į 
plačias ir gausingas gimines,susiskirstydama į totemo pažymėtas 
kiltis,turinčias savo papročius,savas tradicijas,savą kultą, kai 
ūkis virt-c organizuota medžiokle (totemistiniame cikle) ,gyvullą 
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auginimu (nomadiniame cikle) ir žemės dirbimu (matriarchatinieme 
cikle)jkai auklėjimas pasidarė nebe tik tėvo ir motinos,bet ir 
visos giminės reikalas su sudėtingomis bei paslaptingomis inici
aciją. ceremonijomis ir asketinėmis jaunuolių pratybomis,kai tech
nika pradėjo apdirhinc.ti- akmeni, ir kaulę, atskleisdama nauji/ per
spektyvi/ ir sukurdama amatų pradžių,- tada gyvenimas pradėjo kom- 
plikuotis,žmonių santykiai pradė jo darytis įvaitūs ir sunkiai ap
rėpiami. Tada pasirodė ir v a .1 š t y b ė.Kaip žmogui nepakako 
paprasto rankiojimo ūkyjeįkaip jam nepakako paprastu pavyzdžiu 
auklė jime,kaip jam nepakako paprastos lazdos technikoje,taip ly
giai jam .nepakako paprastos šeimos ar giminės visuomenėje.Išsi
skleidusi žmogiškoji prigimtis ir vis labiau pasaulyje įsigalin
ti kūrybinė, dvasia suteikė aukštesnes, formas ir anam -prigimtam 
visuomeniniam polinkiui,anam pačioje žmogaus esmėje glūdinčiam 
norui būti draugėje.Asmuo,šeima ir gimine jau nebegalėjo paten
kinti' išsišakojusio gyvenimo -ir intensyvėjancių žmonių santykių. 
Jiem ateiti'pagalbon kaip tik ir turėjo valstybė.V aisty- 
b ė s uždavinys pirmykščiu ir tiesiogine prasme buvo . . 
padėti asmeniui, še i m u. i ir gimine i, su
teikiant jiem aukštesnio autoriteto ir,tobulesnių priemonių.As
muo, šeima ir giminė (iš. jos vėliau išaugo tauta) neišnyko val
stybė je .Atvirkščiai, valstybė je jie visi įgijo naujos galios ir 
naujos reikšmės.Valstybė tam ir tebuvo sukurta,kad šitie, pradi
niai ir pagrindiniai žmogiškojo buvimo pradui neištirptų befor
mėje didėjančio žmonių skaičiaus masėje .Valstybė turėjo juos ap
saugoti nuo sauvalės,nuo užpuolimo,nuo anarchijos ir chaoso.Nau- 
je visuomeninio buvimo forma neatsistojo vietoje senųjų,bet jas 
t: obulino ir įprasmino,suteikdama, jom tvirtesnį pagrindų ir
platesnius horizontus.Valstybė buvo ne asmeninio,šeiminio ir, 
moderniniais terminais kalbant,tautinio (senovėje giminės) buvi
mo pakeitimas,bet šito buvimo sustiprinimas.Tarnybinis - ne tech
nine,bet aukštesne dvasine prasme - valstybės pobūdis yra aiškus 
ir nepaneigiamas.Jis gludi pačioje valstybės kilmėje ir jos pa
skirtyje..V a 1 s t y b ė yra sukurta tam, kad 
padėtų ir patarnautų žmogui būti drau- 
g e j e. .

2.Valstybės pobūdžio -iškrypimas

Tačiau Goethės "Zauberlehrling” gludi kiekviename kultūros 
žingsnyje.Žmogus.kaip tasai burtininko mokinys,atpalaiduoja ligi 
tol nežinomas jėgas,kurios jam pačiam paskum pradeda grasinti ir 
kuriose jis pats nekarta, žūsta .Technika,prasidėjusi lazda, šiandie 
siekia net atomines paslaptis.Visa tai atskleidė žmogus tam,kad 
sau pagelbėtų.Tačiau ar šitos atpalaiduotos gamtinės jėgos nepa-, 
jungia peties žmogaus? Ar žmogus daugeliu ^atvėjų nėra priverstas 
tarnauti mašinai ir klausyti jos reikalavimų bei prisitaikyti 
prie jos tempo? Apie technikos grėsmę kultūrai buvo daug kalba
ma,ir šitos kalbos nebuvo ir nėra.be pagrindo.Ir juo toliau,juo 
labiau šitoji grėsmė didėja.Išėjus sykį pasauliui i atominį karų, 
niekas negali pasakyti,kas bepaliks iš tūkstantmetes musų civili
zacijos.”Žauberlcrhling" idėja technikoje gal yra ryškiausia.Bet 
ji nėra vienintelė.Ji gludi visoje- žmogiškojoje kūryboje.

Ji gludi ir valstybės evoliucijoje.Valstybės,kaip ir bet 
kurto ’-įto kurinio,paskirtis yra tarnauti. Žmogus kuria, 
’u . pats sau,visados pasilikdamas josios autoriumi ir tuo pa
čiu josios valdovu bei tikslu,Kūrinys niekados negali tapti auk- • 
štesnis už savo kurejų.Be j a,žmogaus gyvenime taip atsitinka.Jei 
technika duoda geriausia šitos rūšies pavyzdį fizinės grėsmės 
prasme,tai valstybė įsijungia į šios rūšies pavyzdžių eilę dvasi
ne prasme .Asmuo., šeima , giminė arba tauta sukurė valstybę ,norėdami
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įgyti naujo reikšmingumo ir naujos,galios.Tačiau po viek laiko 
jie pastebijo ,kad valstybe juos pečius,prafijo savo formoje ir 
juos pačius padare bereikšmiais ir bejėgiais.V i c t o j ta r-, 
n a v u s i, v e 1 s t y be pradėjo viešpataut. 
Vietoj pagelta-jusi,ji pati viena ėmėsi reikšti ir vykdyti žmo
gaus buvimų draugėje.Su laiku žmogus pradėjo visuomeniš
kai būti tik tiek,kiek jis galėjo valstybiškai bū
ti.Naujaisiais laikais buvo formuluotas valstybės prasmės princi
pas.: ’’Niekas be valstybės,niekas šalie valstybės, viskas valsty
bėje ir per valstybę.” Tačiau šitas principas savo esme yra labai 
senas.Naujaisiais laikais buvo sukurtas "pavyzdinės” viskų api
mančios valstybės.les jas pavadinome totalistinėmis.Tačiau savo 
praktika jos taip pat yra labai senos.Totalizmas yra žmogiškosios 
visuomeninės kūrybos tragedija, kuri jį lydi nuo pat valstybinio 
gyvenimo pradžios. Tai yra žemiškojo gyvenimo prakeiksmas,nuolat 
vengiamas ir niekad neišvengiamas.Nėra abejojimo,kad pradinė val
stybė buvo demokratinė. Tiesa, laisvių ir teisių subjektai anais 
senaisiais amžfeis buvo ne atskiri individai,kaip dabar,bet šei
mos,nes palaidų, žmonių tuomet nebūta.Seimų tad atstovai dalyvavo • 
valdžioje arba patys tiesiog,arba rinkdavo valstybės vyresniuo
sius. Rinkimai stovi pirmykštėsval sty- 
b 'ės p r a d 'z i j e. Zeopfl (Die deutsche Eulturgeschichte 
1,53) pastebi,kad "germanuose pradžioje ’erzogas ir karalius buvo 
renkami tiktai kovos laikui.Kovai pasibaigus,jie vėl pasidarydavo 
tokie .pat kaip ir visi laisvieji." Tai nėra tik germaniškosios 
valstybės btuožas.Tai bruožas,bendras visai pirmykštei valstybei. 
Pirmykštės valstybės valdžia k i 1" o 
iš taut osir tautoje laikėsi.

Tačiau politinis totai i imas greitai 
pasirodė ir šitoje pirmykštėje valstybėje.Tas pat Zoepfl paste
bi,kad "kilnojimosi laikais germanai turėjo nuolat rankoje lai
kyti kardų. Tuo pačiu karaliaus institucija pasidarė pastovi.Jei 
pradžioje karalius buvo laisvųjų renkamas,tai vėliau valdžia be 
niekur nieko perėjo karaliaus sūnui" (ibd.).Vadinasi,paveldėji
mas įsiterpė tarp tautos ir to asmens,kuris turėjo tautos vardu 
valdyti.Tai vėk nėra tik germaniškosios valstybės paprotys.Jis 
buvo visais senaisiais amžiais.Paveldėjimo keliu atsiradusi* val
dovo galia didėjr taip pat ne tautos nutarimu,bet tuja įtaka,ku
ri jam atsirado dėl materialinės jėgos,įgytos karų metu. Dalinan
tis grobį karaliui tekdavo visada didesnė dalis.Tuo budu jis pa
sidarydavo turtingesnis,galejo turėti dėl to daugiau šalininkų 
ir tuo pačiu daugiau galios. "Tuo budu,-baigia Zoepfl,-karalius 
pasidarė neaprėžtas valdovas.Žmonių susirinkimo įtaka ir tautos 
reikšmė darėsi vis menkesnė."(Ibd.j Ir šita neaprėžtų valdovo ga- 
■’i? mes sutinkame visose senosiose valstybėse. Rytų imperiojose 
karalius buvo gyvybės ir mirties viešpats grynai savo nuožiūra 
ir savo asmeniniu,sprendimu. Graikai su romėnais buvo mėginę at
sipalaiduoti nuo šiokio politinio totalizmo ir grįžti atgal į 
tautos valdymo laikus.Deja,šitas senosios demokratijos tarpsnis, 
palyginus jį su visa žmonijos istorija,buvo labai trumpas.Atėju
sios į Europos istorijų naujos tautos atsinešė ir politinį tota
lizing,kuris išsilaikė visais viduramžiais ir net naujųjų laikų 
pradžioje,kol prancūzų revoliucija iš naujo sujudino jo pagrin
dus.Bet ir vėl neilgam,nes iš tos pačios revoliucijos kilo ne tik 
Napoleonas,bet ir idėjos,kurios išsiplėtojo į naują totalizmo 
formų - moderniųjų diktatūrų beveik visame Europos kontinente. 
"Saulėtojo karaliaus" posakis "l’Etat e’est moi"- "valstybė tai 
aš" yra politinio totalizmo formulė,vistiek kaip praktikoje šis 
totalizmas reikšis® monarchijos ar respublikos diktatūra.

lolitinis totalizmas beveik visur yra ėjęs ranka rankon 
su idėjiniu totallzmu. Religijos vaidmuo pradi- f
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nėj-> bendruomenėje buvo pagrindinė .Socialine' prasme ji buvo tasai 
] o \--73 . i b kurios išaugo visos kitos visuomeninės .formos ,neišski
riant nė pačios valstybės. Todėl nenuostabu,kad valstybė visais 
senaisiais laikais tūrėjo sakralinio pobūdžio,kaip jo turėjo kiek 
vienas svarbesnis žmogaus veiksmas ir kiekviena pastovesnė gyveni 
mo forma.Nenuostabu taip pat,kad valstybė neleido "svetimiem die
vam" įsigalėti savo teritorijoje ir persekiojo tuos,kurie norėjo 
griauti ar keisti senuosius žmonių įsitikinimus. Religijos sujun
gimas su valstybe kilo iš ano meto .žmogaus sųmonės,kurios švieso
je jis ir tegali būti suprantamas. Tačiau kai šitos valstybės po
litinė forma pasidarė totalistinė.,kai tautos vietoje jos valdžių 
pradėjo reikšti vienas asmuo (karalius ar diktatorius), savaime 
ir religijos gynimas bei priežiūra pateko valdovo žinion.Valdovas 
buvo ne tik karalius,bet ir kunigas,jeigu jau ne dievas,kaip Ja
ponijoj. Kintant valdovo religijai,turejo kišti ir tautos pažiū
ros. Taip buvo visais senaisiais laikais. Protestantizmo metu for 
muluotas idėjinio totalizmo principas "cuis regio,eius ietigio"- 
"keno valdžia,to ir tikėjimas"- buvo ne kas kita,kaip tik senos 
tendencijos apvilkimas retoriniu renesanso mados posakiu.Pokarinė 
se totalistinčse valstybėse šitas principas buvo toks pat gyvas, 
kaip ir prieš keletu šimtų ar tukstančiy metų. Diktatoriaus mokst 
las turėjo būti ir visos tautos pasaulėžiūra: rasistinė (Vokieti
ja), materialistinė (Rusija) ar krikščioniškoji (Ispanija).

Soeialekonominis totalizmas pa
sirodė vėliausiai. Galimas daiktas dėl to,kad visa senoji ūkinė 
sistema dėl technikos netobulumo negalėjo tinkamai patenkinti 
pelno norų. Visas senasis ukis,vistiek ar mes imsime namų- ar 
miesto ukĮ, nekalbant jau apie pradinį rankiojimb, organižuotos 
nu■4 .’lės, planingo gyvulių auginimo- ar primityvaus žemės dirbi
no •; ri'snį, buvo -kuriamas ne pelnui, bet .reikalu i.Žmogus 
čia stovėjo, kaip ekonominio veikimo tikslas ir galutinė jo pra
smė.Todėl socialekonominė demokratija pasaulyje yra ilgiausiai 
išsilaikiusi. Tačiau su mašinos įsigalėjimu totalizmas įleido 
savo šaknis ir į šitų sritį. Gamybos priemonių naujumas leido 

,ekonomiškai veikti ne tik reikalui,bet ir.pelnui,o pinigo pra- 
'plitimas pridengė pelno neprąsmingumų.Ant pelno idėjos susikū
rė kapitalizmas,kuriame žmogus jau nebėra ekonomikos tikslas,bet 
tik jos priemonė.Kol kapitalizmas buvo privatinis,mes šito žmo
gaus pavergimo daiktui taip ryškiai nėr atėmė.Tačiau kai moder
niausiame totalizme,pav.SS,kapitalizmas pasidarė valstybinis, 
priemoninis žmogaus pobūdis išėjo aikštėn visu žiaurumu. :

Kas tad yra totalizmas? Ne kas kita,kaip žmogaus asmens, 
šeimos ir visos .tautos pajungimas valstybei politinėje,idėjinė
je ir socialekonominėje srityje.Ne kas kita,kaip pirmykštės ir 
tikrosios valstybinio gyvenimo prasmės tragiškas iškrypimas.Ne 
kas kita,kaip burtininko mokinio darbas,kurio padarinių ir-pats 
mokinys yra priverstas žūti."Su valstybės sudievinimu,yra pasa
kęs Th.Haeoker,ranka rankon eina žmogaus sugyvulinimas"(Der Bren
ner, 1923). Moderniajame,pilnutiniame totalizme,apėmusiame ir po
litinę,ir idėjinę.',ir socialekonominę sritis,mes savo pačių aki- 
mis regėjome nepanaig* g'nų posakio- tiesų. .

3. Valstybės prasmės ati tiesimas

0 demokratija? Kas tada yra demokratinė valstybė su savo 
idėja ir sūsavo praktika? Palyginta su totelizmu,d e .m o k r a - 
t j.ra pirmykštės tikrosios v a 1 -
s „ b e. s --p r-a s m ė s atstatymas. Tai yra paties 
burtininko,pačios- žmogiškosios prigimties įsikišimas,kad sustab
dytų nevykusius mokinio darbus ir jį patį išgelbėtų iš pražūties. 
Totalizmas paskandino asmenį,seimų ir tautų valstybiniame buvime.
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SitĖė pirmykšėiai žmogiškosios bendruomenės pagrindai neteko bu
vimo sau, neteko savo vertės ir savo prasmės. Demokratija kaip 
tik ir ateina pataisyti šitą klaidą ir atitiesti šitą iškrypimu. 
Josios tad vaidmuo yra dvejopas: negatyvinis - nuimti nuo valsty
bės valdovės karūną ir grąžinti ją į tarnybinių priemonių eilę, 
ir pozityvinis - suteikti žmogui vertės ir kilnumo jo asmens,jo 
šeimos ir jo tautos gyvenime,iškeliant jį į tikėjų kategoriją. 
Totalizmas buvo sukeitus priemonę su tikslu. Valstybė jam buvo 
tikslas,o žmogus-prieronė.Demokratija turi atstatyti tikrąją ver
tybių rikiuotę.Jai žmogus yra tikslas, 6 val
stybė jam priemon ė.Todėl demokratinė valstybė nie
kada nebuvo ir negali būti viešpataujanti.Ji yra tarnybinė is 
esmės.Ji yra išsiskleidimas anos pirmykštės pagalbos asmeniui ir 
šeimai.kad šie galėtų atlikti žemiškuosius, pešios prigimties 
jiem uždėtus uždavinius visuomenėje,ūkyje,auklėjime,moksle,mene, 
religijoje ir apskritai visoje kultūroje.Be abejojimo,tai ne
reiškia.kad demokratija butų grįžimas į pradinę valstybę 1 a i- 
k o atžvilgiu. Civilizacijos pasiekti lairėjimai taip lygiai 
gerai tinka demokratijai,keip jie tinka ir totalizmul.Demokrati
ja jų ir negali ir nenori atsisakyti.Ji .tik nori panaikinti tąjį 
klaidingą nusistatymą valstybės atžvilgiu.Ji nori grįžti į ea
rn i n ę, ne į laikinę pradžią,nes valstybės esminis uždavinys pa
žymėtas pačioje jos kilmėje,yra tarnauti žmogui padedant jam iš
skleisti savo galias.Demokratija yra labiau pirmykštis dalykas 
savo prigimtimi,negu totaližąjas .T otalizmas yra iš
krypimas.Demokratija yra šito iškrypi?- . 
ra o atitaisyma s,grąžinant valstybei josios prigimtąjį 
paskytimą: tarnauti asmeniui.šeimai ir tautai.

Tarnybinis demokratines valstybės pobūdis apsprendžia ir 
jos santykius su individu.Atskiro asmens ir valstybės santykių 
klausimas naujaisiais laikais buvo vienas iš pagrindinių,bet sun
kiausiai sprendžiamų dėl to,kad jis buvo patekęs į kryžminę ugnį: 
apsaugoti žmogų nuo .ištirpime valstybėje ir apsaugoti valstybę 
nuo atskiro Individo sauvalės.Tptalistinės teorijos šitą klausimą 
išspręsdavo valstybės naudai.Bet užtat žmogus ėia netekdavo savo 
reikšmės,Individualistinės teorijos jį išspręsdavo individo nau
dai.Bet užtat valstybė ėia atsidurdavo anarchijos pavojuje.Poka
riniais laikais šitas pavojus kai kuriose Europos kontinento val
stybėse buvo ypąo didelis.Norėdamos jo išvengti,šitos valstybės 
pasuko į priešingą išsprendimą ir pateko į totalistinį kelią,ku
ris nuvedė Europą į naują anarchiją.Demokratinė valstybė taip pat 
nėra laisvė nuo pavojų ir ydų. Ir jei tik leidžiama šitom ydom 
išsiplėtoti visuomeniniame gyvenime,demokratija gali veikiai žlugt 

Pokarinės,naujai susikurusios demokratinės valstybės buvo 
silpnos dėl to,kad jos buvo pagrįstos individualistiniu-libereli- 
niu demokratijos supratimu.Tarnybinis demokratinės valstybės vaid
muo buvo suprastas per siaurai: valstybė turėjo tarnauti atskiram 
individai,kaip tokiam.Tai ir buvo pagrindinė'klaida,ture jusi ne
lemtos reikšmės visai pokarinei Europos raidai.Tikrumoje,kaip ro
do ankstesnė valstybės prasmės analizė,d emokrat i n ė 
valstybė tarnauja ir padeda ne at
skiram individui, suprastam izoliuo
tai, bet žmogui, gyvenančiam natūra
liose bendruomenės e,kuriomis yra šeima ir tauta. 
Demokratinė valstybė paima žmogų į savo globą ne tiesioginiu bu- 
du,bet tiktai per pirmykštes bendruomenes,į kurias žmogus yra į- 
statytas paėios prigimties.Valstybė,kaip buvo sakyta,nėra pirmi
nis dalykas.Ji yra paskesne vž asmenį,už šeimą ir už giminę arba 
tautą.Ji sukurta tam,kad jom padėtų.Tuo budu valstybė negali at
skiro žmogaus iš šitų natūralių bendruomenių ištraukti,santykiau
ti su juo tarsi jis gyventų vienų vienas pasaulyje.? r i g 1 m -
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tas bendruomeninis žmogau s ryšys y- . 
ra tasai tarp in in k as,kuris jungia 
atskirą' žmogų sudemokratine v a 1 s - 
t y b c. Šitą ryšį pamiršta individualistinis - liberalinis de
mokratijos supratimas ir todėl patenka į labai pavojingą kelią, 
galintį nuvesti valstybę į' anarchiją ir savaime atpalaiduoti 
totalistines tendencijas. .

Tuo tarpu bendruomeninio ryšio tinkamas supratimas ir jo 
pabrėžimas nuo tokio pavojaus kaip tik apsaugo.Demokratinė vals
tybė žiuri i žmogų-,kaįp gyvenantį bendruomenė je .Jis yra asmuo. 
Jis yra aukstesnis už valstybę i Jis yra tikslas pats savyje.Ta
čiau jis gyvena bendruomenėje,todėl yra palenktas jos reikala
vimam. Šitie reikalavimai nėra dirbtiniaiįsugalvoti vienos ku-r 
rios partijos,ar vieno ktirio asmens,bet natūralūs,plaukią iš pa
čios žmogiškosios prigimties,nes"ir tos bendruomenės,kuriose 
žmogus gyvena (šeima,tauta,profesinė bendruomenė) taip pat nėra 
dirbtinės,bet pačios prigimties sukurtos.Jose gyvendamas ir jų 
reikalavimus vykdydamas,žmogus ne tik nesunaikina savo asmens, 
atviručiai,ji tik išskleidžia ir išlietoja.Asmenybė susiformuo
ja tikteį ryšium su. kitais,nes ji yra pilnutinis žmogiškumas, 
kuriame gludi ne tik individualinis,bet ir visuomeninis pradas. 
Demokratinė valstyuė kaip tik saugo šitą, visuomeninį žmogaus 
pradą,saugodama anas prigimtas bendruomenes ir teikdama jom pa
galbą jų uždaviniam vykdyti. -

Toksai žmogaus bendruomeniškumas,prigimtas jo ryšys su 
natūraliomis bendruomenėmis,kaip tik ir. apsaugo Valstybę- nuo 
anarchijos pavojaus.Atskiro individo sauvalė,kurios mes galime 
kasdien pakankamai pastebėti,čia yra sutramdoma bendruomeninių 
santykių,kuriuos .palaikyti demokratinė valstybė reikalauja ir 
per kuriuos atskiras žmogus tegali susisiekti su valstybe.Tuo 
b -in. -rpokratinė valstybe virsta anų natūralių bendruomenių pra-- 
t, i; u,ir žmogus joje jaučiasi ne palaidas,ne sauvališkas,bet į- 
jungtas ir apspręstas - vienos didelės šeimos narys.Individualis
tinis liberalizmas čia yra nugalimas- bendruomeninio prado reik
šme .Tačiau, čia yra nugalimas ir totalizmas-,nes natūralios bendruo
menės žmogaus‘nepavergia ir jo asmens nesunaikina.Nei šeima,nei 
vietinė er profesinė bendruomenė,nei,pagaliau,tauta nėra totalis- 
tinės.Jose žmogus gimsta,jose jis. auga ir išsivysto,Todėl jos yra 
pačios prigimties pagamintos sąlygosasmeniui išsiskleisti.Ir kol 
jes yra stiprios,tol totalizmo pavojus visada yra labai tolimas. 
Totalistinė valstybė šitų bendruomenių ne tik kad nestiprina,bet, 
atvirkščiai,ji stengiasi visų pirma jas sugriauti.Ji stengiasi 
žmogų iš jų ištraukti ir įjungti į dirbtines organizaci jas,kuriose >_ 
jis pasijaučia esąs nebe narys,bet tiktai numeris ir didelio me- 
chanizmonereikšmingas ratelis,be savos individualybės,be savojo 
charakterio ir be savus asmeninės vertės.Tuo tarpu demokratija 
grąžina šitom bendruomenėm pirmykštę reikšmę,apsaugo žmogų nuo 
nuasmeninimo ir sykiu nuo palaidumo.Asmens ir valstybės santykiai 
demokratijoje apsprendžiami žmogaus buvimo natūraliose bendruo
menėse.Tai yra pirmykštis ir pagrindinis demokratijos dėsnis.

s
Kokia tad yra demokratinės valstybės praemė? TARNAU

TI ir SAUGOTI: tarnauti asmeniui,tarnaujant šeimai ir tau
tai; saugot pagrindines asmens laisves bei teisesrsaugojant pri
gimtųjų bendruomenių pobūdį ir reikšmę.Tarnaudama valstybė padeda 
ir pagelbsti.Saugodama ji tvarko ir valdo.It.Schelerio teigimu 
"valstybė yra sykiu ir viešpats ir tarnas.Ji yra viešpats ekono
minio individo,viešpats visų teisingam nuosavybės paskirstymui 
•t ’ čių institucijų bei organizacijų.Set ji yra tarnas dva- 
-- ~, varnas žmogaus sielos-ir individualinio amžinojo jos tikslą" 
(Vom Ewigen im Kenschen,27? p.).
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a. a «
NEPASAULEŽIŪRINĖ POLITIKA

PASAULĖŽIŪROS 2 V I L Gi I' U.
(Kultūrininko pasisakymas)

Nepasaulėžiurinės politikos,vadinasi,pasaulėžiūrinių ko
vų iš politikos išjungimo mintis pas mus ir sena,ir vis dėlto 
nauja.Sena,nes ji glūdėjo jau St .Šalkauskio 1921-22 m.’'Romuvos" 
<uslapiuoseskelbtose politinėse koncepcijose .Ryškinant pasaulė.- 
žiurinių jaunimo organizacijų apolitinį charakterį taip pat bu
vo' visada akcentuojama,kad pasaulėžiūrinės tiesos skleidimas, 
turi būti nepriklausomas nuo politinio gyvenimo kovų.Kol tačiau 
politinė diferenciacija vyko pagal pasaulėžiūrinius skirtingu
mus , pasaulėžiūros ir politikos skyrimas buvo tik pium desiderium. 
Nenuostabu todėl,kad nors politikos nepasaulėžiuriškumo mintis 
tėra nuosaki pasaulėžiūros nepolitiškumo išvada,nepasaulėžiuri- 
nės politikos mintis pas raus dar daugio vis nepakankamai supran
tama.Vieni , teisingai keldami pasaulėžiūros vaidmenį tiek asme
niniame,tiek viešajame gyvenime,baiminasi,kad norima politinis 
gyvenimas nudvasinti.Antri entuziastiškai sveikina nepasaulė- 
žiurinės politikos mintį,džiaugdamies,kad tuo budu išlaisvinami : 
nuo pasaulėžiūros susidarymo rūpesčio.Tačiau nei pirmųjų baimė 
nėra pagrįsta,nei antrųjų entuziazmas nėra teisingas.

Dalyko nesupratimas labiausiai kyla' turbut dėl to,kad 
ligšiol pasaulėžiūros ir politikos santykių klausimas plačiau 
buvo plėtotas tik politiniu požiūriu,kai tuo tarpu pasaulėžiu- 
riniū požiūriu jis tebėra beveik nesvarstytas.Šiuo straipsniu 
ir korimą pasaulėžiūros ir politikos-santykių problema paryš
kinti p a s a u 1 ė ž iur in i. u požiūriu.

Paliesime keturis klausimus:
1. Kuriuo, pagrindu nepasaulėžiurinės politikos mintis ki

lo pasaulėžiuriškai apsisprendusiuose žmonėse;
2. Kokia konkreti nepasaulėžiurinės politikos prasmė pa

saulėžiūriniu požiūriu;
J.Kuria prasme ir pati nepasaulėžiurinės politikos min

tis. yra pasaulėžiuriškai apspręsta;
4.Kuria prasme politinis nepasaulėžiuriškumas geli būti 

suderintas su politiko asmeniniu pasaulėžiuriškumu.

1. N epas aule žiuri n ės politikos 
kilmė pasaulėžiūriniuos ideologuos

Kintis nėra tik "grynojo proto" dalykas.Kiekviena mintis 
yra konkrečios asmenybės, išraiška.Ir todėl norint kurią,ypačiai 
nauj.ą,mintį suprasti,tenka ne tik logiškai, ją analizuoti,bet ir 
klausti,k i e n o ji yra.

Kieno yra nepasaulėžiurinės politikos mintis? Iš kokios 
asmenybės ji išaugusi? Pir.-asai pas mus nepasaulėžiurinės poli- \ 
kos minties brandintojas buvo musų didysis kultūrininkas St.Šal
kauskis. Žmogus , kuriam kaip tik pirma,negu teikti specialesnius 
peda.gogo ar filofo titulus,labiausiai dera, pasaulėžiūrinio ideo
logo vardas .Lygiai ir tie asmens,.kurie yra vėliau ėmęsi jo min
tis konkrečiau išplėtoti,visų pirma yra ne politikai - specia
listai,© taip pat kulturininkai-apsisprendę pasaulėžiurininkai. 
Paradoksiška,bet taip yra: nepasaulėžiurinės politikos mintis 
iškilo ir subrendo aiškiai pasaulėžiuriškai apsisprendusiuose 
žmonėse.Šitas faktas 'liūdija,kad politikos atpalaidavimas nuo 
pasaulėžiūriniu kovų nebuvo padiktuotas paprasto noro išsilais
vinti nuo pasaulėžiūros "naštos".

Bet kuriuo gi pozityviu pagrindu politikos nepasaulėžiu- 
riskumo reikalavimas išaugo iš aiškiai pasaulėžiuriškai apsi -
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sprendusią žmoniy? Pačios pasaulėžiūros vidinės prigimties gi-’ 
lesnio įžvelgimo pagrindu.Paseulėžiurinią kovini iš politikos iš
jungime; minties pagrindas yra įsitikinimas,kad' pasaulėžiūra yra 
asmens, ir- todėl tiktai laisvo apsisprendimo dalykas.

Pas a u 1 ė žiūra yra as me n s,b et ne 
v a 1 s t y b ė s daly k a s,nes pasaulėžiūrą ir tegali turė
ti asmuo,laisva dvasinė oėty>ė ,susirūpinusi savo gyvenimo pras
me .Valstybėlę gyvenimo, prasmės klausimas nekyla.Todėl,kada kalbama 
apie valstybės paseulėžiuriškumą,is tiesy.’ nemanoma,kad pati vai-' 
stybė turėtą pasaulėžiūrą,o tik išreiškiama,kad vadovaujantieji 
V'31 s^vbfi asmens savo pačią pasaulėžiūrą siekia realizuoti val- 
r. - gyvenime politikos priemonėmis.Pasaulėžiūrinės.valstybės’

sąvoka vaizdžiausiai pasakyta taisykle "cuius regio,eius religio".
Tačiau šitas principas (o jis gludi kiekvienoje .pasaulė

žiūrinėje politikoje’,) yra pragaištingas ir politikai, ir pasau
lėžiūrai.P r a gaiš ting as p o 1 i t i k a i,nes įstu
mia valstybę į bekompromisines vidaus kovas;Kai tarp kitą skir
tingumą galima ieškoti kompromiso,tai tarp pasaulėžiurinią skir- ■ 
tingumą kompromisas neįmanomas.Galima kompromiso ieškoti tarp' 
interesą,bet ne tarp tiesos ir klaidos ( o kiekviena pasaulė
žiūra laiko save teisingą,o kitas - klaidingas!).Kai poli
tinė diferenciacija grindži.amapa- 
saulėžiuriniais skirtingumais, tai 
tarpgrupiniai skirtingumai suabs-o- 
liutin-ami.

Bet dar labiau valstybės supaseulėžiurinimas pragaištin
gas pasaulėžiūrai.Valstybiniu autoritetu galime normuoti ukinią 
ar socialinią santykiu įtampa,bet neįmanoma tuo pačiu.budu nor
muoti pasaulėžiūrą kovos.Tiesa ne autoritetiškai įsakoma,o tik 
laisvai atskleidžiama.’’laisvė, yra tiesos esmė" (M.Heidegger). 
Pasaulėžiūra yra ne išorinio prievartinio apsisprendimo,o tik 
laisvo vidinio apsisprendimo dalykas.Ir niekas todėl 
labiau nekenkia pasaulėžiūrinės 
tiesos sklidimui, kaip pa s .i š o v i m a s ’ 
j ą v y k d y t i valstybės vardu politi
nėmis, vadinasi, prievartinėmis priemo
nė m i s.Prievartinis tiesos skelbimas žmones ne į tiesą veda, 
o tik veidmainiauti verčia.Veidmainiauti žmogą priversti gali- 
' -’r šitokiu tiesos skleidimo metodu nesunaikinamas žmo-

. " j . • ūsai pirmasis tiesos priėjimo organas - dvasinio žvil
gio laisve? Verčiamas veidmainiauti žmogus tik užsispiria.Ogi 
užsispyrimas yra pati tiesai atvirumo priešginybė - užsimerki- 
mes šviesai neišvysti.užsikimšimas ausą tiesai neužgirsti.Ir 
vis dėlto užsispyrimas,kaip protestas prieš žmogaus prievarta
vimą,net ir klaidoje likdamas,yra teisingesnis,negu prievarti
nis tiesos skelbimas Ta prasme-,kad užsispyrimas (tegu ir klai
doje) labiau liudija pagrindinę žmogaus dvasinio laisvumo tie
są,negu prievartinis tiesos (tegu ir tikros!) skleidimas.Todėl 
net ir klaidingas užsispyrimas virsta teisingu liūdijimu,kad 
žmogaus dvasios negalima adminis
truoti lyg kokio daikto ar kolchozo.Ir atvirkščiai,net ir 
teisingą nusistatymą prievartinis brukimas virsta neteisingu, 
nes paneigiančiu pagrindinę- tiesą,kad žmogus savo dvasiniu pa
sauliu yra laisva būtybė,ir kad todėl į žmogą tegalima laisvai 
apeliuoti,o ne prievertiška i jį apspręsti.Prievartinis tiesos 
skelbimas paneigia žmogaus dvasinį laisvumą,nes jis žmogą lai
ko iš šalies apsprendžiamu daiktu,o ne. laisvai apsisprendžian
čia, asmenybe .Vienas tėra tiesos skleidimo kelies,kuris atitin
ka žmogaus dvasinį laisvumą - laisvas a p e 1 i a v i - . 
me s pačia t i e s a,o nė prievarta.T iesa neat
skiriama nuo laisvės.
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Stai šitas įsitikinimas,kad prievartinis tiesos skleidi
mas yra savyje prieštaringas,nes paneigiąs žmogaus dvasinio lai
svume tiesą,ir yra tas pozityvus pagrindęs,iš kurio nepasaulė_ 

žiūrinės politikos mintis kilo aiškiai pasaulėžiuriškai apsispren- 
dusiose asmenybėse.Pasaulėžiurinią kovą iš politinės arenos iš- 

»jungime pagrindas yra ne pasaulėžiūrinis a b e - 
■j ingumes, o kaip tik iš pačios pasaulėžiūros prigimties 
plaukiąs reikalavimas pasaulėžiūrinę tiesos ieškojimo kovą lais
vai kovoti,atsisakant politinės valstybinią instituciją, pagalbos. 
Intymus tiesos ir laisvės neišski
riamu m-as-štai versmė, iš kurios iš
tryško p o 1 i t ikes nepasaulėžiuriš- 
kumo mintis.

2.N e p a s aulė.ž iur inė s p o lit iko s
• prasmė

Nepasaulėžiurinės politikos prasmė -laiduoti pasaulė
žiūrai įtekes į gyvenimą laisvę.Bet čia ir kyla klausimas: ar 
nėra pasaulėžiūrai sava siekti visą gyvenimą persunkti•sa
vais principais? Ar nenorima.pelitikos nupasauležiurinimu apri
boti ši kiekvienai pasaulėžiūrai savą visuotinumo siekimą? Ar 
pasaulėžiūros išjungimas iš politikos nereiškia apskritai pašau-' 
lėžiuros išjungimo iš viešojo gyvenimo? Ar nesiekiama šituo bu- 
du paneigti pasaulėžiūrai gyvenimo, jėgos reišmę,padaryti pasau
lėžiūrą tiktai privaliu asmeniško įsitikinimo dalyku?

Nebūtą didesnio nesusipratime,kaip taksai dalyko suprati
mas.Skelbti' nepasaulėžiurinę politiką tėra- reikalauti valstybės 
pasaulėžiūrinio neutralumo.Reikalauti pasaulėžiuriškai- neutra
lios valstybės betgi anaiptol nereiškia pasaulėžiūrą nuvertint, 
paneigti jes įteką viešajam gyvenimui. Atvirkščiai,v aisty- 
b ė s pasaulėžiūrinis n e u t r a 1 u - m, ą s kaip 
tik yra reikalaujamas ne kitu tikslu, 
kaip laiduoti pasaulėžiūriniam 
v eikš.n i a: m laisvą veikmę įviešąj.į 
g y v e n i m ą,-ir iaai ne vienos išskirtinės pasaulėžiures 
naudai.Gal šitoks atsakymas atrodyti paradoksiškas.Td tačiau 
tereiškia,kad re-ikia išsiaiškinti konkreti valstybės pąsauįė- 
žiurinio neutralumo prasmė.

Jei asmuo šakytąsi pasaulėžiuriškai neutralus,tas rėikš- 
tą,kad jis apskritai neigia pasaulėžiūros prasmę.Bet faktiškai 
pasaulėžiūra yra nepaneigiamas dalykas.Ir tariamas bepesaulė- 
žiuriškumas (vadinasi,apskritai pepažiuriškumas) visada jau yra 
tam tikros pasaulėžiūros,nes tam tikro į save nusistatymo,iš
raiška,- tegu tai tebūtą ir tokia pasaulėžiūra,pagal kurią žmo
gus teturi gyventi "gyvenimą dieną iš dienos"j nekeldamas savo 
gyvenimo prasmės klausimo.

Kada tačiau kalbama apie valstybės pasaulėžiūrinį neu
tralumą,tas nieku budu nereiškia,kad butą neigiame pasaulėžiū
ros, prasmė. Valstybės pasaulėžiūrinis neutralumas tereiškia, 
kad valstybė nesiima favorižuoti nė vienos pasaulėžiūros, nes 
vienos pasaulėžiūros favorizavimes savaime reikštą kitą-pasau
lėžiūrą defavorizavimą,vadinasi,sąžinės laisvės pažeidimą.Šia 
prasme valstybės pasaulėžiūrinis neu
tralumas tėra politinė sąžinės lai
svės principo išvada. Tuščia butu konstituci
joje įrašyti sąžinės laisvės teisę,ir tačiau neieškoti sprendi
me,kuris leistą sąžinės laisvei konkrečiai laisvai reikštis.Ne- 
pasaulėžiurinė politika arba valstybės neutralumas pasaulėžiū
rinės kovės atžvilgiu ir yra tasai vienintelis sprendimas,kuris 
įgalina sąžinės laisvės teisę praktiškai realizuoti.Paseulėžiu-
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Tinę sąžines' laisvę gali laiduoti tik ta valstybė,kuri pati ne- 
sian’gažuoja jokiai peseuTėžiurai,nes iš principo laikosi nusi*- 
statymo,ked ne jos uždavinys kištis į pasaulėžiūrinę kovę.Vadi
nasi .reikalavimas iš valstybės pasaulėžiūrinio neutralumo kyla 
ne iš pasaulėžiūrinio abejingumo ar iš pasaulėžiūros ignoravi
me,bet kaip tik iš pasaulėžiūros prasmę pozityviai vertinanti© 
nusistatymo,iš nusistatymo laiduoti- pasaulėžiūrai reiškimosi 
laisvę.L a i d u o t i pasaulėžiūrai p r a k - 
ti'ško reiškimosi laisvę betgi ir 
yra lygu laiduoti pasaulėžiūrini am 
veiksniam laisvę į t a įc ę viešajam 
gyvenimu i.Tad valstybės pasaulėžiūrinis neutralumas yra 
ne kas kita,kaip jos atsisakymas kulturinį gyvenimę suvalsty
binti,jį. etatistiniu budu^diriguoti.Tinku valstybiniu autorite
tu diriguoti ūkinį gyvenimę,derinti atskiry ukiniy sluoksniu 
interesus bendrosios krašto gerovės ir socialinio teisingum© 
p©žiuriu.Bet ne t inkaval s tybe i panašiai diriguoti ir kulturinį 
gyvenimę,tikręjį pasaulėžiūrinio reiškimosi laukę,Vicnęs yra 
dalykas ūkinė atskiru luomy bei profesiją Įtampa ir visiškai 
kitas dalykas - kultūrinė skirtingą pasaulėžiury įtampa.Pirmo- • 
ji tėra i n t e re so įtampa, antroji - t i e s o s įtampa. 
Galima arbitriškai spręsti interesu konfliktę,galimi kompromi
sai tarp darbininko reikalaujamo ir darbdavio siūlomo atlygi
nimo,bet neįmanome panešiu budu arbitriškai išspręsti skirtin
gu pasaulėžiury konfliktę.Klausimo,kuri pasaulėžiūra teis inges- ’ 
ne,kuria paseulėžiura grįsti jaunimo auklėjimas,neišspręsi nei 
neutraliu,neinteresuoty "specialisty” sprendimu,nei balsiu dau- . 
guma.Neišspręsi pirmuoju keliu,nes pasaulėžiūriniu kovy atžvil
giu iš viso neįmanomas neutralus neinteresuotumas,-kiekvieno 
sprendimas priklausys jo paties pasaulėžiūrinio apsisprendimo. 
Neišspręsi antruoju keliu,nes gali būti teisingas ir vienas pro
test© balsas,ir,atvirkščiai,geli būti klaida ir vieningas visy 
ausistatymas.Ir todėl,jei nenorime praktiškai paneigti sęžinės 
laisvės,neturime kito kelio,kaip atsisakyti kulturinį gyvenimę 
pavergti valstybei.S a ž. i n ė s laisvė sęlygoja- 
ma kultūrinio gyvenlm© laisvės,© šioji 
sevo ruožtu negali būti kitaip realiai laiduota,kaip valstybės 
įtak©s kultūrinėm apraiškom (mokymui,jaunimo auklėjimui,moks
lui, meninei kūrybai ect) apribojimu tiktai formeline priežiū
ra (valstybės saugumo momentas) bei materialine paiąma.Valsty
be turi atsisakyti primesti kultūriniam gyvenimui vienę apsprę
sta pasaulėžiūrinę linkmę.Tai yra valstybės p a s a u- 
ležiurinlo neutralumo prasmė.

Šita prasme valstybės pasiryžimas likti pesaulėžiuriškai 
neutralia,-tai Cezario atsisakymas reikalauti to,kas priklauso 
Dievui.Kultūrinis gyvenimas (kadangi kiekvienas kultūrinio rei
škimasis visada lieka pasaulėžiuriškai sęlygojamas) tepriklau
so laisvai žmogaus sęžinei.Natūralu,kad valstybė gali ir turi 
remti kiekvienę kultūrinę iniciatyvę -.ar ji kilty iš atskiro 
žmogaus,ar iš kulturiniy - pasaulėžiuriniy bendruomeniy.Bet 
pragaištinga,kai valstybė panori kulturinį gyvenimę pajungti 
sav© politikai.Kultūrinė iniciatyva gali išsiskleisti tik lais
voje atmosferoje,ne toje Cezario karalystėje,kurioje tiesos rū
pestį visade nustelbia naudos medžiokle.

Taigi konkreti nepasaulėžiurinės politikos prasmė yra ne 
kita,keip kultūrinio gyvenimo laisVė,t.y.vienody sęlygy laidavi
mas kiekvienos .pasaulėžiūros įtakai į,viešęjį gyvenimę.Todėl ne- 
pasaulėžiurlnė valstybė negali pasaulėžiūriniam kulturininkūi 
(jei pavartoti šį tautologinį terminę) kelti baimės,nes ji *yra 
patsai jo senojo ilgesio įsikūnijimas - kulturinį© gyvenimo iš-
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laisvinimas iš cezario prievartavimo.Nepasaulėžiurinė valsty
bė gali baiminti tik .tę,kuris,nepasitikėdamas savosios pasau
lėžiūros vidine tiesos jėga,nori atsiremti į prievartinę vals
tybės pagalbę.Tačiau kas norės naudotis valstybės jėga savai 
pasaulėžiūrinei tiesai skššisti,netruks iš laisvojo tiesos ka- 
rio-tapti valstybės vergu.Valstybės atstovaujama pasaulėžiūra 
nejuoiomis,bet nuosakia logika virste paprasta politinės agi
tacijos priemone .Trumpai’ tariant,pasaulėžiuriškei neutralios 
valstybės reikalavimas pagrįstas principu: Cezariui,kas yra 
Cezario,ir Dievui -kas Dievo.Politikai - kas politikos,kul
tūrai' - kas kultūros.Politikai - laidavimas kultūrinio gyve
nimo laisvės pasaulėžiūrinei tiesos ieškojimo kovai,kultūrai 
■- šitos laisvės pozityvus naudojimas visam viešajam gyvenimui 

' kultūrinti - žmoninti.lš politiko pusės - atitraukimas savos 
prievartinės rankos nuo kultūrinio gyvenimo ,.vienę pesaulėžlu- 
rę favorizuojant,antrę slopinant,nes šituo atveju valstybė iš 
tvarkos veiksnio darosi priespaudos ir. tuo pačiu anarchijos 
velksniu.Iš kultūrininko - pasaulėžiurininko pusės - atsispy- 

. rimas inkvizicinei pagundai savęję pasaulėžiurę darydinti pe
litiniu veiksniu,nes šituo atvėju pasaulėžiūra praranda savi- 
'tę prasmę, - užuet viešpatavusi politikai,kaip iš pradžią ry- 
žo'sijpati tampa politinės veiklos priemone.

Esame atskleidę,kad politikos ir pasaulėžiūros klausi
mas konkrečiai savyje slepia ne kitę,kaip valstybės ir kultū
rinių gyvenime santyki? prbblemę. Teigti valstybės pasaulėžiu- 
riškumę lygu reikalauti kulturlnį gyvenini? pavergti valstybei. 
Teigti valstybės neutralumę pasaulėžiūrini? kov? atžvilgiu .ly
gu reikalauti-kulturinie gyvenimo laisvės. Kada svarstomas po
litikos pasaulėžiuriškumo ar nepas’aulėžiuriškumo klausimas, 
reikalas eina ne apei tai.ar pesaulėžiuta privalo būti verti
nama,ar ne (neigti pasaulėžiurę principiškai reikėt? iš viso 
neigti kulturinį gyvcnimę,nes kultūrinis gyvenimas neįmanomas 

. be pasaulėžiūrini? pagrind?),o tilč apie tai,ar pasaulėžiūrinė 
kova pribalo būti* kevo jama jes pačios kultūriniais ginklais, 
•ar svetimomis politinėmis priemonėmis.Taigi politikos 
•nepesaulėžiuriš-kumas reiškia ne

• tp a s a u 1 ė ž 1 «u -r i n ė s įtakos iš viešojo 
gyvenimo’ iš j’ ungimę;* tik iš pašau- 
lėž. Jūrinės kovės isjunglmę jai s ve- 
tlm? politini? m e t o d ? ir priemoni?.

Atrodo,kad kiekvienam,kuris supranta pasaulėžiūrinės 
kevos prigimtį,turėt? būti nepaseulėžiurinės politikos mintis 
pakankamai išryškėjusi. Vis dėlto,nepasitenkindami vien pozi
tyviu klausimo nušvietimu,bandysime dalykę paryškinti,trumpai 
paliesdami prieksištę,kuriuo baiminamasi,kad kultūrinio gyve
nimo •nupolitlnlmas reiškięs viešojo gyvenimo nudvasinimę.

• Šitoji baimė dažnai išreiškiama nurodymu,kad nepasau- 
lėžiurinės politikos mintis nereiškianti nieko nauja,kaip tik 

■ 1 a i s v. a m a n- i n į pasaulėžiūros privatišku- 
m o principę.Iš ties? betgi mūsoji valstybės pasaulėžiūrinio 
neutralumo mintis ir leisvainaninis pasaulėžiūros privatiškumo 
principas yra visiškai skirtingi nusistatymai.

Laisvamaniais teigimas,kad pasaulėžiūra esanti kiekvie
no privatus dalykas ir todėl neturinti būti išnešta už sęžinės 
rib?-,klastingai dviprasmiškas .Teisinga,kad pasaulėžiūra yra as
mens,o ne valstybes dalykas.Tačiau neteisinga išvada,kad deltų 
pasaulėžiūra turi likti tiktai sąžinėje - ’’viduje" .Kelti pasau- 

■■ Išžiūra i tokį raikai avim? lygu is viso paneigti pasaulėžiūros 
prasmę.Kokia' gi but? prasmė turėti pasaulėžiurę.vadinasi,nusi
statyti žmogiškojo gyvenimo prasmės atžvilgiu,ir tačiau pasi-
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tenkinti vienu vidiniu-nusistatymu.Pasaulėžiūra nėra tik vidinis 
žmogaus idealu gėrėjimasis.bet ir aktyvus ėio idealo siekimas vi
su žmogiškojo gyvenimo pločiu.R eikalati.kadpas au- 
išžiūra 1 i k t ų tiktai sąžinėje,yra 

• 1 y g u reikalaut i, kedp a sau 1 ė-ž i u r a
1 i k t ų tiktai negyva raidė-, netaptu gyveni
mo jėga.

Ryškiausiai nepasaulėžiurinės politikos ir laisvamaninio 
sąžinėje paseulėžiuros ’'uždarymo" skirtingumas atsiskleidžia pa
lietus bet kuri konkretų klausimų,pavz. ,jaunimo auklėjimų.Iš vai- 
stv^s neseulėžiurinio neutralumo savaime plaukia kultūrinė pe- 
f. ’ jūi inių bendruomenių autonomija: valstybė, atsisako -auklėji- 
u.o monopolio pasaulėžiūrinių mokyklų naudai,nes neutralus auklėji
mas nėra nei principiškai pageidaujamas,nei faktiškai įmanomas. 
Tuo tarpu laisvamaniniai pasaulėžiūros privatiškumo ideologai kaip 
tiktai kovoja už auklėjimo suvalstybinimų - valstybinę mokyklų, 
atpalaiduotų nuo religinės įtakos.Tokia vadinamojo laicistinio 
auklėjimo prasmė.Bet ola ir atsiskleidžia visas laisvamaninio 
laic.izmo vidinis prieštaringumas ir klastingas sofistiškumas.

Vidinis prieštaringumas: oficialiai teigiama,kad valsty
bė- turi likti pasaulėžiuriškai neutrali,o faktiškai valstybė 
įpareigojama tarnauti a-religinei.vadinasi,a-teistiniai pašau- - 
lėžiurai,Jei pasaulėžiūra yra asmens,o ne valstybės dalykasfTų 
teisingai akcentuoja ir laisvamaniniai ideologai),tai tenka 
nuosakiai priimti ir išvadų,kad visa,kų esmiškai.apsprendžia 
pasaulėžiūra, turi būti išskirta iš valstybės išimtinės kompe
tencijos .Palikti valstybei teise monopoliškai diriguoti kulturinį 
gyvenimų .kur io.; apraiškas iš esmes sąlygoja pasaulėžiūra,ir kal
bėti apie pasaulėžiūrinę sųžinės laisvų,yra ne tik tuščias,bet 
ir savyje prieštaringas dalykas.Tai lygu skelbti laisvę ir taėiau 
vykdyti prievartų.imkime tų patį mokyklos klausimų: kaip ateis
tas -.tėvas negalės būti patenkintas katalikiškos pasaulėžiūros 
valstybine mokykla,nors je veikas ir butų laisvas nelankyti ti
kybos pamokų-,taip lygiai' negalės būti ^patenkintas "neutralia" 
mokykla kalflalikas tėvas,net jei ji j6 valkui ir leistų lankyti 
specialias religinio auklėjimo valandas.Pasaulėžiūrinis auklė
jimas yra ne vieno kurio mokomojo dalyko,* visos mokyklos link
mės dalykas,nes auklėjimes nevyksta vien kurio atskiro specia- 
1 ■ ■ 7 ■'”ko mokymusi,o visa mokyklos sukuriama dvasia,P a g rin- 

..laisvamaninio laioizme klaida 
yra prielaidoje, jog įmanomas kultū
rinio gyvenimo atsiejimas n u o ep a sau- 
1 ė ž i u r o s.Kuogl pasaulėžiuriškai susietas fizikas ar bio
logijos dėstymas? - klausia laisvamaniniai "neutralios" valsty
binės mokyklos gybejai.Tiesa,kad pačių fizikinių ar biologinių 

/ faktų išdėstymas bus 'vienoks,ar juos dėsty/s ateitas,ai teistas
/ mokytojas.Bet - ėia ir yra visa klausime esmė - tenka išdėstyti

ne tik pačius faktus,bet ir atskleisti jų sąryšius,nes tik sury
siu atskleidimu atsiskleidžia ir pati faktų prasmė.Atseit.kiek
vienas faktų dėstymas visada drauge.yra ir jų interpretavimas, 
kaip jų prasmės išskleidimas.0 atskirų faktų presmė išsisklei
džia tiktai būties visumos šviesoje,konkrečiau tariant tiktai 
pąsaulėžiurlniu žvilgio šviesoje,nes pasaulėžiūra ir yra ne kas 
Kita,kaip nusistatymas būties visumos atžvilgiu.Štai kodėl (ka
dangi kiekvienas mokymas yra ne tik faktų dėstymas,bet ir jųjų, 
prasmės išskleidimas) net tokių "neutralių" dalykų,ke.ip fizikos 
ar biologijos,dėstymas niekada nėra neutralus,o visada, apspręs
tas vienos' ar kitos paseulėžiuros.Kų esame pasakė dėl auklėji- 
mo,lygiai. galioje ir visom kitom kultūrinėm aprdskom.K ultu- 
r i n ė s ■ y e i k 1 o s neutralumas pasaulė
žiūriniu atžvilgiu-iliuzija.
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Dėl to laisvamanihis valstybės pasaulėžiūrinio neutralumo 
skelbimas,kuris drauge skelbia kuiturinio gyvenimo suvalstybini- 
mą,yre ne tik prieštaringas,bet ir klastingai sofistiškas.Vedi
namas objektyvus neutralumas,o iš tiesy neutralumo vardu valsty
bei peršama sava pasaulėžiūra - lyg tik teizmes butą pasaulėžiū
ra,privalanti likti "sąžinėje", o ateizmas buty neutralus ir to
dėl turįs teisę tepti oficialiu valstybės nusistatymu.Iš tiesy: 
^r religinės,vadinasi,teistinės pasaulėžiūros iš viešojo gyveni
mo išjungimas nėra tuo pačiu a-religinės,vadinasi,a-teistinės

' pas.aulėžiuros į jungimas?r'Pasaulėžiurinė je plotmėje neapsispręs- 
ti pozityviai už teizmą lygu savaime apsispręsti už ateistini 
nihilizmą,nes ir bet koks šiuo klausimu susilaikymas iš tiesu 
yra ne neutralus, o jau neigiamas apsisprendimas.Negalima neu
tralumas išsaugoti reiškiant abejingumą "man nerupi DieVas - dėl 
manęs gali būti,gali nebūti".Tokis nusistatymas faktiškai jau 
yra ateistinis nusistatytmas: jei buty prileidžiama Dievo galimy
bė (bent!),-negalėty jisai nerūpėti.Nėra jis^kuo butu galima ir 
nesidomėti,kaip kuria nors mokslo problema,socialine teorija ar 
techniniu išradimu.Jei Dievas gali būti ( jei dar nesama atei^- 
tiškai apsisprendus),-rūpestis juo - pirmasai visy rupesčią.Stai 
kodėl laisvamaniais valstybės neutralumo supratimas reikalavimu 
išjungti religinės įtakos iš viešojo gyvenimo faktiškai yra ne 
kitas,kaip valstybės suateistinimo -reikalavimas .Ar nėra sofizmas, 
priešingą pasaulėžiūrą "privatinti",o savąją,neutralia pakrik
štijus ,valstybinti? (Kad nebūtume netiksliai suprasti,paaiškina
me, jog sofizmo terminu,nebūtinai manome klastingą valią.Varto ja
me šį terminę visy pirma ne moralinė,o logine minties vidinio 

‘nenuosakumc -prasme). T eisingai laisvamaniai 
reikalauja pasaulėžiūrinio neut ra- 
lumo.p o 1 i t i k o jn, bet klaidingai mano, 
kad valstybės neutralumas- gali bū
ti laiduotas neutralia pasaulėžiū
ra.Kaip anksčiau mokyklinio auklėjimo pavyzdžiu atskleidėme.neu
trali pasaulėžiūra yra neįmanoma,nes pasaulėžiūrinėje plotmėje 
galioje ne abejingumas,bet apsisprendimo principas "arba - arba’'.

į .T - i .‘'■’’smailinę prasme laicistinė, iš religinės įtakos išsilaisvinusi 
■ . ■ ■ .ykla yra ne mažiau pasaulėžiūrinė mokykla,negu bet kuri konfe- 
: sinė mokykla.A teizmas nėra nieku neutra
lesnis u, ž t e i z m ę.Laisvamaninis laicizmas,kuris reika
lauja ateistinės valstybės,lieka toje pačioje plotmėje,kaip ir 
klerikalizmas,kuris reik&leuja teistinės valstybės.Tikrasis lei- 
cizmas tėre. valstybės pasaulėžiūrinis neutralumas,kurį laiduoja 
ne ta ar kita tariamai neutrali pasaulėžiūra,o tik lojalus valsty-r 
bės atsisakymas kištis į tai,kas priklauso laisvai žmogaus sąži- 

į nei,vadinasi,kuiturinio gyvenimo išlaisvinimas nuo etatistinio 
dirigavimo.

Taigi nepasaulėžiurinė-s politikos mintis ir leisvamaninis 
laicizmas yra ne tik skirtingi,bet tiesia.! priešingi nusistatymai. 
Sutinkame,kad pasaulėžiūra yra asmens,o ne valstybės reikalas.Bet 
nesutinkame,kad todėl pasaulėžiūra privalo likti "sąžinėje" (ar 

’bažnyčioje),nes pasaulėžiūra yre ne tik vidinis nusistatytmas,bet 
ir.šio nusistatymo objektyvavimas (aktyvus išreiškimas) kultūrine 
veikla.Todėl prieš laisvamėninį kuiturinio gyvenimo suvalstybini- 
mę ("suneutrallnimę") teigiame kuiturinio gyvenimo laisvę,kaip pe- 

’grindinę sąžinės laisvės sąlygą.K uit u- ra yra pašau- 
1 ė ž i u r o s i r tuo pačiu ne valstybės, 
o asmens d a 1 y k a s.Laisvamaninis kuiturinio gyvenimo 
valstybinimas - sąžinės laisvės paneigimas.

Sutinkame,kad valstybė turi likti pesuulėžiuriškai neutrali. 
Net nesutinkame,kr d valstybės pasaulėžiūrinis neutralumas gali but
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laiduotas tariamai neutralia pasaulėžiūrajnes tokie neutrali pa
se ulėžiura išviso neįmanoma.0 savos pasaulėžiūros, neutralia ap
skelbimas laisvamanių leicizmų paverčia į pasaulėžiūrinės valsty
bės reikalavimų.Todėl prieš leišvanteninį laisizmų ,reikalaujantį 
.laisvemanįnės Valstybės,a peliuojame į t ik r ų j į
1 a i c i zm ų - vai; s't y b ė s ne ut r a 1 u m ų' pa s a u- 
1 ė. ž- i u r i n i ų kovų, atžvilgi u. Vienu žodžiu,kai 
nepasaūlėžiurines politikos mintis kyla iš visuotinio sąžinės lai
svės' rūpesčio.tai leisvamaninis laicizmas tenori klerikalinį val
stybės pasaulčžiuriškumų pakeisti laisvamenlniu.klerikalįnę\prie- 
vartų-- laisvamanine.

; . ' ’ (B.d.) v -

D P P R O B L EI OS

11
Kas. a k t u ą 1 ų • Į R o statute.IRO j au forma- 
•“rv 7sEetūtns"'priImtrs7norš priės~SŠ',fčuri~IRO tepripežino 

.. tCl-į-.uždavinį - padėti kuo veikiau tremtiniam grįžti į jų 
kilimo- kraštus. JTO šiai organized jai pridėjo dar ir.antrų užda-r 
vinį - ne’grįžtanėlus globoti ir juos įkurdinti..

•. IRO skiria dvejopus tremtinius: rėfugie (pabėgėlis) ir DP.
• Pabėgėlis - kas paliko savo pilietybės ar savo nuolatinės gy

venamosios vietos kraštų,nepaisant,ar jis turi to krašto -.piliety
bę,jeigu a) jis yra auka nacių .ar fašistų er _kv iš lingu rėžimo,b) 
"po įvykių,atsitikusių po antrojo pasaulio karo pradžios,negali
ąr nenori naudotis globa to krašto,kurio pilietybę jis tūri -ar- tu
rėjo-..." DP - kas d e.p ortuotas nacių er fašistinių reži
mų arba "buvo priverstas palikti kraštų,kaip tai asmens,paimti dar
bo prievolei ir tie/'kurie buvo deportuoti dėl rasinių,religinių 
ar' politinių-įsitikinimų." Skirtumas tarp abejų nedidelis.Lietu- 

. vių tremtinių yra abiejų rusių.
Nei vieni,nei antri prievarta neverčiami g r į žt_i. Tiesa, 

dėl DP pažymėta: "Jei šių asmenų deportavimų lėmę motyvai yra pra
nykę,tai 'jie turi būti galimai greičiau repatrijuoti."Tad prie jųjų 
individualiai ga*li but daugiau kimbama teigimais .kad griuvus nacių 
režimui,kuris - juos deportavęs , jie turį grįžti.Tačiau ir DP rezer
vuota teisė negrįžti,"jei jis pareiškia pakanka m u s motyvu

• negrįžti į savo kraštų."
Tiek pabėgėliai,tiek DP IRO g 1 o. b o jam i,a)jei jie ne

gali grįžti;b)"jei pilnai susipažinę su padėtimi ir infotmecijomis, 
suteiktomis to krašto,kurio jie turi pilietybę,er kuriame jie turė- 

■ ' jo nuolat’gyvenamųjų vietų,jie laisvai ir galutinai pateikia paken 
.kernus savo negrįžimo motyvus’.’ Kokie motyvai yra "pakankami"?.-a) 
"persekiojimas arba pagrįsta persekiojimo baimė dėl rasės,religi
ja ar politinių įsitikinimų.. . ,b /’politinio pobūdžio
r" _ i" (jie plačiau ir nepaaiškinti).

IRO neglobos a )kare, nusikaltėlių,kvislingų,išdavikų,kri
minalinių nusikaltėlių,b) tų,kurie padėjo priešui persekioti JTO 
narių civilinius gyventojus,c) tų,kurie savanoriškai padėjo prie
šų jėgom prieš JT,d) vokiečių kilmės asmenų (Vokietijos piliečių 
ar vokiečių mažumai kituos kraštuos priklausiusių),e) asmenų,pri- 
kleūsiusių kerui pasibaigus organizacijai,kurios tikslas su gink
lu nuversti savo kilmės krašto vyriausybė,jei šis. kraštas JTO ne
rys,arba vyriausybę kurio kito JTO nario,arba priklausiusių tero- 

■ rištinei organizacijai.f)asmenų,vadovavusius?judžiui.raginančiam 
tremtinius negrįžti„IRO neglobos ir' tų,kurie "demonstratyviai atsi-

• sako grįžti todėl,kad jiem labiau patinka tinginiauti...’’
-t' Statutas yra kompromiso išdava.Jis atmeta, kategoriškai ben

drų p r i n c i'p ę (sovietinį) tremtinius prievarta gręžįnti; ne- 
grįžtanoių negioboticEet jis duoda aiškiai neaptartų pagrindų dėl
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kiekvieno tremtinio individuallai kelti klausimu, ar jis glo
botinas ,ar ne.Atrodo,kad vienas straipsnis rašytas sovietu,ki
tas - anglosaksu.Juos taikant,sovietai remsis savuoju ir rei
kalaus Išmesti iš globos,angl*saksinis nuostatas - glebę paliks. 
Prasidėjus gręžinimo akcijai ir naujam screen in- 
gui,tie neaiškumai galės būti ir piktnaudojami,žiūrint,kokia 
bus komiai ja.Todėl kiekvienas turėtu gere.i isisęmoninti IRO 
nuostatus ir sęvokes.kad esant reikalui gaiety aiškintis IRO 
statuto terminais ,nesiduodr.mas iškreipti i šunkelius.

Višinskio t e į s y b S s.Diskus!jose dėl IRO 
statuto-VlšInskIs"pūor6“tremriniū«.Daugis DP esę fašistai.Fašis
tinės jy organizacijas,remiamos etovykly administracijos.kliu
dančios tremtiniam grįžti,varančios propagandę prieš grįžimę. 
Višinskis reikalav* tremtinius gręžint.o kurie negrįžta - neglo- 
bot ir įkurdinimu nesirūpinttpašalint iš stovykly ’’dninistraol- 
jos tuos.kurie kolaboravo su fašistinėm įstaigom,stovykly ad
ministracija turi but pavesta ITO kontrolei,susitarus su vyriau
sybėm ty krožty.kurly piliečiai sudaro kurios stovyklos įnamiy 
daugumę.Klek Višinskį* ilgoj ( per 3 valandas kalkejo!),piktoj 
kalboj teisybės.matyt iš to,kas Višinskio žodžiais vadovauja 
lietuvly tremtiniam:

•'Centrinė lietuvly emigrantę taryba” .vadovaujama žinomo avan
tiūristo prof.Kundzln,kuri didesniuose vakarę Vokietijos mie
stuose leidžia apie 20 laikrešciy; ^Tautinis lietuvly komite
tas” .vadovaujamas žinomo generolo Plechavičiaus ir gen.Kube- 
liuk,kuris vokiečiy okupacijos metu veikė kaip ministeris

- pirmininkes; "Lietuvly komitetas” Sell^eįiata-dte,vadovaujamas 
pulk.Svil*.kuris vokiečiy okupacijos metu buvo policijas de
partamento direktorius; "Svetimšeliy Draugija".vadovaujama 
tul© lietuvio Klimavičiaus,kuris buv* savanoriu hltlerin&a 
armijas SS daliniy ir kaip gestapo narys aktingai veikė 
Arnsberge."

Višinskiu! leftgva buvo JTO narius apgaudinėti,nes jie dalykus . 
iki'tokiy detaliy nepažįsta,užtek* tik akiplėšiškai tvirtinti. 
Bet Višinskis ir pats buv* save inf*rmatoriy apgautas,nes tos 
pačios pavardės jau buvo minimos ir lenky kalba leidžiamoj spau
doj,kurios ištraukas e'same jau "M.2." skelbę.

Reoselveltienes kalba moteriškai švelni.santūri.Bet ji 
vistlk leidę sau nepatikėti Višinskiu ir pareiškė: ji lankiusi 
balty stovyklas ir jie nėra fašistai,savo tėvynę myli ir nori 
grįžti į toklę.kuri buty laisva.Lietuvos pasiuntinys Rooselvel- 
tienei padėkoj*.Padėkos raštas paslystas ir lietuvly motery 
tremtiniy vardu,demaskuojant ir Višinskio "teisybes','

Sla proga vėl prisimena reikalas - ko mažiau laiškuose 
r ir spaudoje pavardėlę minėti,ypač ty,kuri*s figūruoja visuome

ninio darb* priekyje.
"Gr gžinlmof a k e i j a.Vykdant IRO uždavinius.tu

rės butl“prrvesta"grį5imo 1žinoma“"srvenoriško','ekciJ?.Tam jau da
bar UNRROS skyriai įpareigoti ruoštis.Direktyvas drakoniškos,ked 
teroro keliu priversty "savanoriškai" tremtinius važiuoti,kur 
tik pasiūlys.Instrukcijos numąto tiem tremtiniam,kurie tvirtins 
turį "pakankamu" motyvę negrįžti.mažinti maistę,kilnoti į blo- ■ 
gesnes patalpas.varžyti ar net sustabdyt! tautinę spaudę.o jos 
vietoj skleisti sovietinę,sustabdyti kultūrines pramogas (net 
šachmatus’panaikinti komitetus,* tu*s,kurie varo akciję prieš 
grįžima.sodint į kalėjimus...Taigi grįžimas savanoriškas,kaip sa
vanoriškai prisipažįsta esę kalti v^c. kuo kaltinamieji ir pra
šo gražinami pas Abreomę soviety teismuose.Dėl tokiy instrukcijy 
mes bekaitiname nei JAV tautos,nei vyriausybės.Tai produktas,be 
abejojim*,tam tikry sovietinės orientacijos ar koubojiškos pri-
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Ginties pareigūnę,kurie iš papratimo nori elgtis su nelaimingais 
žmonėmis kaip su savo preriją laukiniais gyvuliais.Mes įsitikinę 
kad pači? JAY viešoji opinija juos netrukus pasmerks.0 mes apsi
eisim be jokios "propagandos’' prieš grįžimą.Jei nuteikiančius ne
grįžti numatoma sodinti į .kalėjimus,tai galim apgailestauti,kad , 
tas nuostatas nebus tuo tarpu įvykdytas,nes vieninteliai,kas tu
rėtu būti pasodinti,tai pp.Višinskis,Dekanozovas,Zdenovas,kurie •• 
pravesdami agresiją Pabaltijo valstybėse ir suorganizuodami'be-. • 
stijališkas deportacijas yra nulėmę grįžimo, nuotaikas t?,kurie 
gyvi išliko .Tačiau galima, numatyti,kad sovietai reikalaus suim
ti vietos komitetus ar . tolygius- tremtini? bendruomenės organus. 
Iš Višinskio kalbos’mėtyt,kad jiem .bet koks tautinis komitetas . 
yra sykiu fašistinis,agituojąs negrįžti ir žiauriai perse’kiojąs 
norinčius grįžti.Čia atsiverią plati dirva savivalei. •

S c r e e.n ingės- ir '.v ė l.Sū grąžinimo akcijįa su- :. 
sijęs naujas šęreeningašJį~praves ŪI-jfiRl.Jau ‘įsakyta UNRROS sky
riam paruoėt tremtini? individualias bylas - dokumfentaciję.Scree
ning© komisijos busią sudarytos iš screening? atlikusiu ir CIČ pa» 
tvirtint? tremtini?.Screeningo eigoje dalyvausiąs soviet? atstoy , 
vas.Faktinė jo reikšmė galėt? .būti gana didelė.Jis turės prista
tyti medžiagą individualiai kiekvieno-tremtinio reikalu įrodyti 
jį kero nusikaltėlį,kolaborante,repatriantą,privalantį grįžti ar 
bent iš globos išimtiną esant.Žinant,kaip lengvai sovietai pro
dukuoja įrodymus,toks j? atstoV? dalyvavimas, galėt.? labai klai— ... 
dinti visą screening© komisiją.Dar svarbesnis politinis momentas ; 
- dalyvaudami balt? screenįngo komisijoj,sovietai tue pačiu gaut? 
def ’ i-i’ų pripažinimą-,kądibėltal yra j? piliečiai,taigi ir j? tė- 
v> ai'a yra SS dalis .Nesibeidąnt screening©.paliekant kiekvienam in
dividualiai apsispręsti,ar jis pasipuoš grąžinimo akcijai,ar.ne, 
negalime betfei .ramiai nutylėti soviet? dalyvavime.komisijose,.Bal
tai nėra Š’S piliečiai,j? tokiais nelaiko nė JAV.Tad soviet? kiši
masis į balt? screening? yra neteisėtas,yra tęsinys agresijos.,pa
vartotos prieš j? tėvynes.Prieš ,jį protestuojame,žinodami,jok var
giai kas sutiks eiti į tokią komisiją patikrinimo.Savo laiku žodį, 
be abejojimo,pasakys atitinkamos įstaigos centrinei vyriausybei.

Įkurdinimą s.Po paskutinio screeiAngb realiai su- 
aktuales įkur3inimo-rėi£alaš,Dabar vis dar tikrinama,kurios vals
tybės galės priimti.Suinteresuotos dideliais kiekiais pasireiškė 
tuo tarpu tik Brazilija ir Argentina

Brazilija yra gavusi iš JAV paskolą”imigracijai 
organizuoti.Brazillja. jau įsteigusi Vokietijoje šėvo agentūras, ir 
renke anketines žinias apie norinčius keliauti į Braziliją.Tik 
renka žinias,bet dar neveža.Brazilijos pastangos yra privatinės. 
J.ai reikia juodo darbo jėgos.Apie kompaktinį įkurdinimą,apie tau
tinio gyvenimo organizavimą,apie lietuvi? spaudą nėra kalbos.

Argentina is- 14-mil.gyventoj? norėt? padĮdėti.Pro
jektuoja įsigabenti 4 mil.Gruodžio mėn.atvyko Europon Argentinos 
imigracijos delegacija,vadovaujama nepaprasto pasiuntinio Scilin- 
go ir saleziečio tėvo Jose Clementi Silva. Savo biurus delegacija 
steigia.'.. Romoje ir Madride .Taigi j? dėmesys nukreiptas ne i DP. 
Italijoj skaičiuojama apie 1,2 mil.bedarbi?,be to argentinieėiei - 
yra artimi italam.Tad iš ten ir pradedama mėsinė imigracija.Netu
rintis j i lėš? bus gabenami nemokamai ir ’urės atidirbti.Per mėne-. 
sį : rp-'r' r-si?sti į Argentiną po 30.000.DP pakliūti į Argentiną 
prt i --les kelias sueinant į kontaktą su minėta delegaoiją»TĮB 
mėgina surinkti, informacijas'. ’ • '•

. Užmegsti ryšiai su t a r p v y r i_a u s y b i a i u trem- 
tini? -komiteto atstovais Baden-Badene.Iš -j? paeiškėjo,kėd 
prencuz? zonoj gyveną numatoma perkelti į Maroką ir Tunisą.!?, pa
reiškimu, ten gyvenimas esąs lengvesnis kaip Paryžiuje.pragyvenimas
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dvigubei pigesnis,o uždarbis tik trečdaliu mažesnis.Darbai - sta
tyba. ir ainiai; jy turės imtis visi .Specialistai busię priimami 
ir iš kity zony.Išmokus kalbę,susirasi? ir inteligentinio darbo. 
Veš komitetas savo lėšomis.Padės įsikurti ir kelerius metus glo
bos konsulariškai.Jie nuo sausio mėn.išdavinės asmens dokumentus. 
Dokumentai nesuteiksi? naujos pilietybės ir nena.ikinsię senosios. 
Jie bus duodami todėl,kad ne visos valstybės pripažįstančios Lie
tuvos konsulatus ir jy duoda.mus dokumentus .Pasam gauti reiks iš
pildyti anketas,kurios bus gaunamos per tautinius komitetus.Tarp
vyriausybinis komitetas esęs pasiruošęs vežti tremtinius ir į ku
rį kitę kraštę.Bet praktiškai tai dar neįmanome.Numatome,kad ne
trukus JAV ir Kanada galinčios piečiau duris praverti tiem trem
tiniam,kurie turi giminiy ar kviečiami darbui.

Belgija pareiškė noro įsigabenti 10.000 DP baltu 
anglies kasyklom.Pasiūlymas kelia skepticizmo.Viena,musy žmonėm 
angliakasio darbas visai svetimas.Antra,nauji angliakasiai rei
kalingi vokiečiam kero belaisviam pakeisti.Taigi ir psichologi
nės sęlygos labai nepalankios.

Yra žiniy,ka.d Anglija.įsileidusi motery,rengiasi įsileist 
jy dar pora tukstančiy.o paskum gal ir vyry.JAV rimtai tebešneke- 
ma apie Aliaskę. TĮB (Tremtiniy Įkurdinimo Biuras) dar* pastangy 
pasiysti specialias delegacijas į La.rokę ir Tunisę,o taip pat į 
Belgiję - sęlygy ištirti vietoje.P.Amerikoje tam reikalui organi
zuojama vietiniy lietuviy delegacija.

Kaip matom,įkurdinimo klausimas daugiausia tėra svarstymo 
ir tyrimo stadijoj.Kas daroma konkretaus,tai atskiry suinteresuo- 
tyvalstybiy,kuriom rupi gauti jėgos ir ję tu«j suvirškinti ir 
eksploatuoti.Mum daugiau pasitikėjime kelia tarptautinės insti
tucijos .kuriom mažiau rūpės vic-nor ar KLt«cr v^lstyb-ės intex-esclM 
bet ir žmoniškumas.

Tremtiniy užsidegimas keliauti nors ir į pragarę.jei ten 
priimty,kad tik nereikty liktis čia (motyvas suprantamas),prak
tiškai negali būti patenkintas,nes tuo tarpu niekas neveža. 
Transporto priemoniy stoka privertė sėdėti Bremene po 3-4 mėne
sius ir tuos,kuriem šyptelėjo viza į JAV.Su pavasariu galima lauk
ti pagreitinimo.Karščiavimasis ir ieškojimas kaltininky ,ka.d ’’nie
ko nedaroma",kad norima čia palikti ir perduoti bolševikam,nors 
yra suprantamas,bet neteisingas ištampyty dirgsniy padaras.Šal
čiau pasvarstęs realias galimybes,tremtinys supras.kad nuo visy 
musy nuoširdžiausiy pastangy pozityvus sprendimas čia mažai te
pareina.Nori - nenori,tenka laukti tarptautinio masto sprendim*.

P £ r b o °S5£2įzayimęs JAV zonoj.
.ruodžio pradžioje-.’čideIberge"buvo amGrikiečiy-karinėš valdžios, 

UNBHOSjYMCos ir balty tautiniy grupiy atstovy pasitarimas balty 
tremtiniy darbo reikalais.Buvo pareikšta,kad amcrikicciy karinė 
valdžia nusistačiusi savo zonos baltam duoti darbo savo žinioje 
turimose ar savo tvarkomose darbovietėse.Kur atsiras pakankamai 
balty specialisty,vietos darbininkai busi? pakeisti baltais.

Darbai dvejopi:a) amerikiečiu vadovaujamose pramonės,tran
sport* ir kt.įmonėse,įstaigose,sand šiluose,paskirstymo ir pakro
vimo punktuose ir kt.,kur dirbama amcrikicciy reikalam,b) darbai 
paėiy armijos da.liniy vykdomi (tilty ir kt įrenginy statyba, ir pn. 
Pirmosios rūšies darbuose atlyginimas,koks mokamas vietos darbi
ninkam markėmis .La i tinimą, s - vokiškos korteles arba UNRROS davi
nys DP.Gyvenimas -UNRROS stovyklose,© jei nori - mieste,nenu\ 
traukiant UNRROS meitinimo.Antros rūšies darbuose - emeri’ iečiy 
aprūpinimas^gyvenimą s jiem skirtose patalpose.atlyginimas - 5 $ 
skrietais menesiui,aprūpinimo atsisakiuslem — 100$ skriptais men. 
Išvykdami iš Vokietijos galės skriptus pa.sik.eist į dolerius.Į. ši*s 
rūšies darbus priimami tik be šelmy,Trecia darbo rūšis - emerikie’- 
čiy keriy kapy t v;rkymas.Šios darbo grupės skrajojamo pobūdžio.
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Į visus minėtus darbus baltei verbuojami per UNRROS rėjoni.n 
hius darbo karininkus .kurie yrdHeidelberge,Stuttgarte,Mūnchend, 
Regemsburge ir Bsd-Wildurigė .TĮB jau yra. paskyręs prie minėtų ka
rininkę. savo ryšininkus .Per juos turi eiti pasisiūlymai' darbui ir 
darbo organizavimo- projektai.

Sąrgybųkuopc s.Regensburgo apygardoje baltai- or
ganizuojami -amerikiečių“ į staigų ir' įmonių sargybom.Numatyt# suor
ganizuoti ? (3<‘2+2). baltų.kuopas,v.iso apie 17oo vytų. Pirmo ji kuo
pa (lietuvių) jau- išvyko apmokymo, kur is truks 4- savaites .Apmokomi 
lietuvių karininku.SU esančiais vietoje, lenkais sugyvenimas drau-. 
gingas .Apmokius busiu perkelti į Nurnbergų pakeisti vokiečių,iš’da
lies ir amerikiečių sargybas prie teismo,sandėlių,įmonių.Tada 'bus 
maistas - armijos,atlyginimas - 1J0 Rm eiliniui,600 RT- kuopos va
dui ir po 5^ skripteis.Įstojusieji kiekvienų momentų gali būti pa
leisti,ir petys gali pasitraukti apie tai prieš 24 vai.vadovybei 
pranešę.Organizuojama’antra lietuvių kuopa.Jau yra suorganizuotos 
kuopos latvių ir estų po vienų.Stojimas didelis.Tenka daryti "scree 
ningas".Kuopos organizuoti, pavesta vietos komitetui.UNRROS parei
gūnas kep Moxley,kurio iniciatyva baltų kuopos organizuojamos su 
ev1 •; karinės vyresnybės, pritarimu,! askvos radio buvo Išplūs
ta; g; uju ir fašistų organizatorium.- .

Sargybų kuopos organizuojamos ir Bamberge.Tačiau ten m i š - 
r i o s baltų kuopos..Kai kur organizuojamos jau transporto kuopos.

Š c re ę n į n g o epizodą s.1946 m.gruodžio’?d.
- Augsburge7b"NRRA Team 1062 ,Haunstetteno-stovyklo je screenlngo metu 

pašalinta iš DP Dabševičių-šeima.Motina ligoninejc,tėvas išvyko 
ieškoti,kur apsigyventi.Likusius*du mažamečius (3 ir 5 metų am
žiaus) tame bute globoje viengungis artistas i’ętras Šimkus.Kai 
jis nuėjo pas stovyklos komendantų paprašyti mažamečiam dar-keliom 
dienom maisto,komendantas Cocksędge,patyręs,kad vaikučiai tebėra 
stovykloje p.Šimkaus globojami,susisiekęs su Team direktorium Wi- . 
shik,vaikučių globė jui įsakė per 48 valandas apsispręsti r arba at
iduoti savo BP dokumentus' ir pereiti .vokiečių žinion,arba jis bus 
perduotas MP. .. ■ ’

D P ta u .t į' n i a. į. teismą i,ligšiol veikę- Augg- 
burg-o stovyklose ,dab;7r”y-ra’"panaikin:Ei''ir EP“ teisti' ir bausti, pa
siėmė stovyklos direktorius. ■ •. , ’ . . .

T U b i n g- e n o balta m įsakyta , iš Tubingeno išsi
kraustyti .Leidžiama liktis tik'studentam ir darbu susirišusiem su 
Tiibingėnu.Iškraųgtymo vykdymas tuo tarpu atidėtas iki kovo mėnesio. 
Oficiali priežastis - miestas perpildytas .Faktine - pre-sija sovie
tų misijos ir vokiecių,su kuriais vietinė-karinė administracija 
nenori pyktis.-

]•' • . ’ J I Į S P Ū D Z I A I .
(Laiškas iš Amerikos) • .

Čia žmonės gyvena normalų gyvenimų: turi užsiėmimų šiandie 
ir galimybę planuoti rytdienai.Visas jų rūpestis■,ekonominis’ gyvenini 
mas,maisto pabrangimas,kai kurių prekių trukumas.Aukštesnėmis prę- 
blemomis visuomenė nesidomi.Čionykštį gyvenimų europiečiai vaizduo
jasi visai kitaipeNuotykių:ieškojimas - čia pagrindinis bruožas.Sis 
krėstas reikale gali labai'daug padėt ir į-žinoma, kur‘.reiks - padės.

Amerikos lietuvių gyvenime yra gražių ir'skaudžių momentu.
.-į 4 cg jįnrtos ir otrumes lietuviškam
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reikalui pesigėrėtinaš.Jie Lietuve ir jos žmonėmis interesuojasi 
ir juos atjaučia.Daugis tai paprasti žmoneliai,ir jų šusiintere- 
savimas ir užuojauta skiriama daugiau savo artimiesiem,giminėm, 
per anuos,žinoma,ir visam kraštui.Jie Lietuvos reikalų ir lietu
vius remia ir rems.Jei toji parama sieuroko masto,tai grynai to
dėl,kad nėra kas čia sukeltu didesnį sųjudį,kes į tuos žmonas 
kreiptųsiir jų aukas surinktų.Lietuviu visuomeninio veikli o pa
dėtis yra labiau negu apverktina.Baisus lietuvių inteligentų 
trukumas.iš senosios kartos jų maža tebuvo, o jauno ji.. .'deja .ma
žai kas bekalba lietuviškai.Lietuvoj visuomeninį darbų dirbdavo 
mokytojai,kunigai,valdininkai.Čia jų nėra.Tiesa,kunigai.Bet rei
kia nepamiršt,kad ir jų čia sųlygos visai kitos.Čia nėra,pav., 
tokio Paltaroko,kuris savo bendradarbius gelėtų pctempt.Ir pats 
svarbiausias lietuvybei veiksnys - bažnyčia šiandien čia toli ‘ 
gražu savo misijos neatlieka.Yra čie ,pev.,prie parapijų liet, 
pradžios mokyklos.Mokytojauja daugiausia, lietuvaitės . seselės ke- 
zimierietės.Bet daugely jų niekada neišgirsi lietuviško žodžio, 
nerasi lietuviško ženklo,net lietuviško kalendoriaus.Gyvenimo 
sistema čia tokia,kad visi pasidaro surišti su vietinėmis įstai
gomis,ir veikimas lietuv.dirvoje nevisada parankus.Vyriausi čia 
visuomenininkai ir veikėjai - laikraščių redaktoriai.Štai kodėl 
Šimutis,Grigaitis ir pn.sėdi visose valdybose.Jie,mat,iš to duo
nų valgo,tiesa,labai skurdžių (jei neturi kito šaltinio),kaip 
pvz.Simutis.Niekas iš europiečių lietuvių,norėdamas vykti į JAV, 
tenegalvoja,kad čia galės gyventi iš visuomeninio ar spaudos 
darbo.Laikrašciai čia tikri skurdeivoš.Senieji lietuviai daugis 
silpni "ant ra.što”. Jauno ji karta lietuviškai jei kuris dar šve
beldžiuoja,lietuviškai skaityt nemoka,nes angliškas raidžių ta
rimas kitoks.Inteligentai skaito angliškus,nes juose daugiau ži
nių.Ted prenumeravimas yra labai menkas,daug kas prenumeruoja tik 
•iš malonės.Užtat laikraščių turinys - net per daug silpnas.hono
rarų niekas nemoka ir red?,ktoriai vos algelę sugra-ibo.Ted visi 
Amer.lietuvių veikėjai tikri skurdeivos.Skurdas persimetęs ir į 
parapijas .Kai kurie klebonai,negalėdami išsiversti iš IV+uvių, 
pradeda vertinti kitataučių paramų.Pvz.,1 liet.bažnyčių per aidų 
ateina keli kitataučiai.tai žiūrėk, ir pačios pamaldos pasidaro 
nebclietuviškos ,lietuviški pamokslai nutyla.jitvr žiavusie ji lie
tuviai nedaug kų gali padėti.Gyvenimas tuoj įsuka įsave retų.Duo- 
nos klausimas suriša sparnus .Kadangi iš visuomeninio ar spaudos 
darbo pragyvent negali,turi eit į fabrikų,ar įstaigų.Leno šelmei 
(5 asmens; labai taupiai gyvenant reikia mėnesiui ne mažiau 1000 
(vien maistui ir butui).Aš pasivėlinu išleisti tik apie 750,tad 
gyvenu ne. geriau kaip UHRROS globoje ir turiu daug rūpesčio šei
mos reikalais.

Lietuviškojo gyvenimo nelaimė - tai ambicijos.Jos čia taip 
iškerojusios,kad ’stačiai baisu pajudėt,žiūrėk ir įsižeidė.Kiek
vienas čia toks išdidus individu"llstas,kad su kitais nenori nie
ko bendra turėti.Todėl visokį parengimai,pramogos,net bažnyčios 
labai negausiai lietuvių lankomos.Sueisi su lietuviu - vistiek 
šviesuoliu ar paprastu - tai tik klausyk,kų jis pasakoja,bet re
tai kas tave paklaus,kas Europoj ar Lietuvoj.Jei paklaus.tai ar 
negirdėjai ke apie jo gimines."Pranašu” sunku čia būti.Išjudint 
galima tik didelėm pastangom.Visuomeninkų ambicijos taip pat 
daug sveria..ALT ir ALM nesutarimas grynai ambicijų reikalas.

Svarbieji lietuvių veiklos centrai Chicaga ir New Yorkas. 
Abudu aplankiau,vizitavau visų grupių veikėjus.Didžiausių infor
macijos darbų dirba p-lė Kižytė ir p.Jurgėla.Susirašinėju su Lėk
štu, Prunskiu.Pakštas -amerikonišku ambicijų cuka.Prunskis su Ba
rausku judinę-savo aplinkos gyvenimų.Juodeika dirba college: dės
to vokiečių kalbų.Uždirba tik pragyventi.Sieip kone visi atvažiuo
jantieji čia pranyksta.Vietos lietuviai jiem priekaištauja. .Bet
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kad čia tokia gyvenimo struktūra .Jei neini į fabriką ar į kurią 
įstaigą-dirbti,tai visi šnairai žiuri.0 kai į darbą' įsitrauki - 
nelieka .laiko kitiem reil'alam.Cia apstu medžiaginių vertybių.Bet 
dvasiniai lobynai 'tik Europoje.Ar ilgai čia žmones .vien medžiagi
nėmis vertybėmis galės tenkintis - abejoju.

Amerikos lietuvių tarpe eina vajus Lietuvos išlaisvinimo 
akcijai ..ALT buvo skyręs uždavinį surinkti ketvirtį'milijono dole
rių.Vajaus prakalbose dalyvauja naujai į JAV nuvykę-Dr.P.Padalskis, 
Dr.A.Kučas,Er.B.Kazlauskas,stud.B.Buffginas,dabar įjungtas ir adv. 
,R.Skipitis.Vajaus mitinguose dalyvauja daugiausia -senoji karta.J” 
saujos,su vargu kalusios dolerius savo ateičiai ,atsigniaužieJk--i iš
klauso, su kokiu pasiryžimu lietuviai tėvynė je, spyrėsi prlečr'okupan- 
tus ir kokiose sąlygose gyvena dabar .Manoma ,i d va šerio 16 dienai 
pasiseks surįnkti pusė užsibrėžtos sumos.. .

Vajui' kliudo parelėlįai•vedamas BALFo vajus 1Kliudo taip pat 
.’’Vienybės" aktyvus pasipriešinimas vajui,o Misijos pasyvus sabota
žas'.Nesiimame vertinti,kuriais motyvais ir keno naudai ta akcija va
roma prieš vajų Lietuvai išlaisvinti.Ją istorija tegul įvertins.Tik 
musų skaitytojai tegul žino,kad tai toji pat "Vienybė",kuri neseniai 
šmeižė ir-denunciavo.kacetininką Dr.A.Starkų,kurios "bendradarbis 
iš Europos" dumblojo Krėvę ir kitus lietuvių rašytojus tariamai už 
prisitaikymą prie .bolševikinės tvarkos ir kailio kaitaliojimą.Tos 
akcijos "iš Europos" autorius yra žmogus,daugiau už visus jo rašy
tuosius- save kaitaliojęs: proletąrišką poeziją rašęs,su Cvirka ir 
Venclova vieną -prokomunistinį frontą literatūroje organizavęs,pas
kui staiga išvirtęs Smetonos režimo publicistu ir ideologu,vėliau 
Berlyne parašęs brėšiurą,kurioje,rodydamas savo nacionalsocialisti
nes •simpatijas,išbjauriojo netik Smetoną ir jo režimą,bet ir visą 
nepriklausomos -Lietuvos gyvenimą apskritai,dabar,štai išvirto lais- 
vės-kovotojų delegatu ir "bendradarbiu iš-Europos" "Vienybėje".Tuo 
tarpu nepatikrinta,ar "Vienybės" akcija yra’planingai susijusi su 
VLAKo verdu varomąja laisvės kovotojų žmonių akcija prieš VLIKą ir 
su analogiškam Gabrio insinuacijom prieš visas lietuvių partijas, 
išskyrus socialdemokratus,prieš pasiuntinius ir VLIKą.Pačios "Vie
nybės" redaktorius yr- J.Tyskiaya,taip pat poetas iš Lietuvos...

■ Tegul■šv.Dvasia apšviečia tuos poetus. Užtektų jau tų dvie
jų' poetų, kurie rengė Lietuvai .'laidotuves ir pagarbino jos žudiką. 
Is šitų dviejų poetų norėtume laukti,kad jiedu bent nekliudytų 
gaivinti Lietuvą-,kurią jų kolegos laidoje.

'OKUPUOTO J E L I. E T U V 0 J E
Vykdant žemes reformą pabėgusiųjų ūkiai,ypač

- smulkesni,išdalinti.Naujakuriai daugelis gavo pašalpos po 1000 . 
rublių (karvė kaštuoja 10.000 rbl.).slaptu įsakymu vietos komi- 

.. tetai turėjo iš turtingesniųjų dalį gyvojo ir negyvo jo-invento
riaus atimti ir perdupti naujakuriam-.Tuo pretekstu ir aiškinant,- 
kad arklius atstos traktoriai,ūkininkam vietomis palikta tik po 
vieną arklį. »

Didinami.v a 1 s t y b i a n i a i ūkiai .(sovehozai). 
Jų plotas esąs 10 kartų jau didesnis nei ly41 m?pradžioje.Kolcho
zai organizuojami ypač apie Zarasus ,Salaką,Vievį,Jonavą.Kolchozų 
esą jau apie 200.Kolchozui steigti vyk.komitetas sušaukia susi-

' rinkimą ir.b: Isavimui skiria klausimą - kas prieš.Tokių negali at- 
• sirasti dėl suprantamų, priežasčių.

.Kolonizuojami- atvežtiniais pirmiausia miestai 
-Vilnius,Kaunas,Klaipėda,iš dalies Šiauliai.Stipriausiai koloni
zuoja®? ta Rytprūsių dalis,kuri yra priskirta prie SS.Vokiečiai 
gyventojai pagrindinai išvežami.Nepadėjo nė apsimetimas komunis-
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tais-.Po Rytprusiy eina Klaipėdos krėstas.Trecioj eilėj rusai ga
benami' į • Lietuvos pajurį.Atvežtieji įdavinėjo lietuvius.Tada 
likviduojami kolonistai.Fo to išvežami ištisi kaimai vietiniu 
gyventoją (Merkinė,Varėna,Eišiškės,Joniškis).Kolonizacijos pla
nus ruošia Maskva,vykdo vidaus rcikely komisariatas.Gaunama ži- 
niy apie ruošiamą didesnio masto iškėlimą iš Lietuvos.

Sovietam atėjus teis metais derlius buvo geras .J 944 mėty 
rudens ir 1945 m.pavasario sėjos buvo atliktos prastai.Tebuvo 
apsėta 50%-sėtino ploto.Bet derlius buvo geras.1945 m.rudens ir 
1946 mTpavasario sėja geresnė,apsėta 70% .Derėjo gerai,tik va
sarojus prasčiau.Kaimas nebaudauja,bėt ištekliai mažta.Gyvasis 
inventorius tesiekia apie 50% prieškarinio.Ypač trūksta arkliy. 
Drabužiu žmonės gaminasi namie.Blogiau su avalyne.Šventadieniais 
ir vyrą ir motery matyti daugiau klumpėmis ir net vyžomis.

Prievolės ūkiam progresyvios pagal žemės plotą. 
Pirmos eilės apskrityje 10 h? ūkis nuo 1 ha turi duoti 2,5 cnt 
duoniniy ir 3 cnt pašariniu javy,30 ha ūkis nuo 1 ha - 4 cnt 
duoniniy ir 5 cnt pašafiniy. Mėsos 10 ha ūkis - 200 kg, 30 ha - 
800 kg.Už prievoles moka kapeikomis,už kurias nieko nenupirksi. 
Prievolių meišpylę traukiami į raudonus ar į b-ltus sąrašus,su
daromus vyk.komiteto.Pakliuvę į raudonuosius - šalinami iš ukiy 
ir baudžiami kalėjimu priverstiniem darbam Rusi jo j ,pakliuvę į 
baltuosius - baudžiami piniginėmis bausmėmis,.

Dažnos ūkininkam pastotė s,nes pasienyje,kur pirmos 
okupacijos metu buvo statomi bunkeriai,dabar statyba.tęsiama,o 
visame krašte statomi aerodromai,stiprinamas pajūris.

Žemės ūkio specialistą'i "pravalyti": išvežti, 
perkelti į darbus,kur su žmonėmis nesusitinka.Jy vietoj nauji. 
Pirmauja tarp apmokamy dabar Jonas Krikščiūnas,ž.ū.akademijos 
rektorius,Vytautas Vazalinskas - valst.ukiy viršininkas,M.Hrar 
šiškis - žem.ū.šviet.v-kas,Zebenka - gyvulininkystės vald.v-kas-, 
P.Petrylas,M.Mickis,P.Mickus,J.Petraitis yra prieky.

Rotomskio dešinioji ranka yra Knyva.
Partizanai ir šiaip visuomenė tiki.,kad karas greit nrasi- 

dės.Juos klaidina ar jy tikėjimą įkvepia,be svarbiausiosios prie
žasties,dar ir tai': soviety kariai tą pat tvirtina,o sovietinė 
spauda ir propaganda nuolat kala apie kariuomenės stiprinimo 
reikalą,apie Rusijai gresiantį povojy.Nustatinėjamos net datos, 
kada karas turįs prasidėti.

E X GALLIA E L U X

Šiandien Prancūzijoj vyksta europinės,o gal ir pasaulinės 
reikšmės visuomeninis procesas.Tuoj po karo Prancūzija buvo pa
sišovusi savarankiai vaidinti išlyginamąjį vaidmenį tarp tota- 
listiniy Ryty ir demokratiniy Vakary.Šiandien daros ty dviejy 
poliy susikirtimo b and o m u o j u«pollgon u. Jame jau' 
rungiasi idėjos ir jėgos,pretenduojančios apspręsti v^i sos 
Europos politinį ir visuomeninį chrektcrį.Tos rungtynės tik per 
plauką neišeina iš legalumo rėmy.Tūlas stebėtojas,dramatiškes- 
niy tos kovos moment y paveiktas,neatsigina klausimo - ar tik ne
bus Prancūziją' visuotinio Ryty ir Vakary konflikto pradinis ži
dinys? Bet ir šią perspektyvą, iš jungus,Prancūzija pasilieka be 
galo įdomi kaip laboratorija.brandinanti naujo visuomeninio pa
saulėvaizdžio pradus. Pokarinės Prancūzijos organizmas tam isto
riniam eksperimentui teigia itin potogiy sąlygy.Prancūzija iš 
karo išėjo 1940 m.katastrofos moraliai sukrėsta,okupacijos mate
rialiai nuniokota,rezistencijos įaistrinta.Senajam visuomeniniy

27



- m a -
lėgą santykiui griuvus,idėjom ir programom atsikėlė vartai į lais
vas pajėgumo ir gyvcniminės vertės išbandymo varžybas.Rungtynių 
aikštė - irancuzija.Žiūrovu tribune - viso pasaulio visuomenė.Ko
vos komandos - socializmo,komunizmo.pilnutinės demokratijos repre
zentantai.

T r i p e r t i z m a s

Įžanginė varžybų fazė buvo susipažįstamasis didžiąją 
partneriu susitikimas,nūn jau baigtas ir nuėjęs istorijon tri- 
pertlzmo verdu.K omunistei Į jį atėjo kaip dinamiš
kiausias rezistencijos elementas.pasirengęs.Thorezo žodžiais, 
maratoninėm lenktynėm į valdžią.C Duclos dar 1944 m.rugpiuėlo 
m.amerikiecią žurnalistui Slocombe kupinas pasitikėjimo prana
šavo,kad komunistą partija penketą metą d e m o k r e t is- 
kai bendradarbiausianti su kitomis demokratinėmis -ertijomis, 
•per tą laikę pasieksianti dauguma parlamente,galutinai pati ' 
viena paimsianti valdžią,tada įvesianti pilnutinei komunisti
nę tverkc.S oria list e i tarėsi esą tikrieji naujosios 
gadynės šaukliai,istorijos pašaukti formuluoti naująjį roliti- 
nį,pasaulėvaizdį-f"socieliz-mo amžius”).K R P jautė savo orga
niškai išaugusio ' sąjūdžio šokną tvirtumą,p-sitikėje s-vo 
gausią intelektu'1inią galvą pajėgumu ir savo milin?ntą dina
mizmu,bet 'tsa.rgir.i ir metodiškai ėjo į jiem n? u ją valstybės 
politikes sritį.Šią trilypę ekipą laikė krūvoj be kitko užsie- 
nią politikos sumetimai.Komunistą i kraštutiniais išsišokimais 
negalėjo atgrasinti anglosaksą,ypo.ė JAV,kurią pagalba būtina 
buvo Prancužij.s ukiui atstatyti; ERP laikė tikslinga lošti 
diplomatine sovietą kortorka<J iškovotą. no-/
priklausomumą nuo JAV .ir D .Britanijos.

Tripartizmas' buvo bėdos sprcridimr s ir todėl savai
me 1 oi k i n i s.Psichologiškai' ji pradžioje dorė įmanomą 
kiek naivus daugio tikėjimas,kad pažangią socia.linlą ir ul'.lnią 
nusiteikimą pakaks darbaus vyriausybės de.rbo bazei sukurti.Be
dirbant pasirodė,kad tripertines vyriausybės partijos kiekvie
no pasiliko prie savą politinią bei ukinią koncepciją ir siekė 
savo specifinlą tikslą.Tripartižmo komponentą principinį išsi
skyrimą išryškino kov-. dėl konstitucijos,o praktiškąsias išvPr 
da.s pademonstravo rinkiminiai šūkiai: "Bidoult be Thorezo” (KRP) 
ir "Thoreza-s be Bid^ult" (komunistai).Konstitucinio provizoriu- 
mo pa.bo.ig-- kartu turėjo būti ir tripartižmo laidotuvės.

Spalio 13d. konstitucija

Ilgi,net dvieją konstituantą kadencijas trukę,konstituci
jos debatai parodė gilą prancūzą suskilimą.Kairieji su komunis
tais priešakyje demonstravo asmens diktatūros 
baimę ir stengėsi parlamentą padaryti visagalį.Ją dvasioj 
redaguotas pirmasis konstitucijos projektas prezidentą buvo pa
daręs reprezentantu be jokios realios galios net be teisės-, skir
ti ministerį pirmininką ir paleisti parlamentą.Antrisiem rūmam 
tebuvo numatytas patariamasis vaidmuo; jiem nebuvo suteikta tei
sė nei atmest,nei pakeist parlemento priimtus įstatymus.Netgi 
teismas buvo pajungtas politinei parlamento kontrole i. IviRr, 
radikalai ir dešinieji įžiūrėjo tame parlamento dik
tat u r o s p-voją ir partiją ar partijos (komunistą) kėsini
mąsi parengti sau kelią į absoliutinę valdžią.Antrosios konstitu- 
antos parengtą ir referendumo spalio 13 d.priimta konstitucija, 
jau pavedą, prezidentui skirti ministerį’pirmininką ir numato par
lementa paleidimą,kad ir apsunkintą laiko ir procedūros sąlygomis. 
Antrieji rūmai kad ir negali panaikinti pirmąją rūmą priimtąją
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įstętymy,bet gr Ii sulaikyti jy įsitoisė jimą’ ir tuo budu jie jau 
gali- suvaidinti gan? žymy modernojenąjį vaidmenį.Jie turi ir į- 
statymo iniciatyvos teisę .Pageliau,teismas išimtas iš politines 

. valdžios kontroles.
' Sis kompromisinis konstitucines problemos sprendimas bu

vo veikiau skirtas politinei eksplozijai išvengti kaip veiksmin
gai valdymo sistemai sukurti.Pirmasis.negatyvusis,tiks les pasiek
tas,bet už jį tenka mokėti valdžios neveiks m in- 
g u m o kaina.'''Times'' dar spalio mėnirašš, jog šioks sprendimas 
reikalauja su centro partijos pagalba taip lygiai paskirstyti 
valdžios galias,kad kuri nors viena kraštutine stovykla (komu
nistinė.ar antikomunistinė) nedominuoty,ir prėėšingosios nepro- 
vokuoty "atsigriebti" nekonstituciniu budu.Bet tatai tepasiekia
mą griežtu tarpusavio kompromisy išbalansavimu.Blume s ir jo so
cialistai dabar pastatyti tokio centrinio balansuotojo ' 'tin. 
Nė katra iš'priešingyjy stovykly - nei komunistai,nei KRP - ši
tame balanse patys nedalyvauja,bet jį tik iš šalies palaiko,pa
silikdami sau laisvas rankas bet kutiuo metu - "rebus sic stan
tibus"- savo palaikymą atšaukti.Dėl to ne tik valdžios aparatas 
mažei veiksmingas,bet ir spalio IJd.konstitucijos fiksuotasis 
kompromisy balansas atrodo laikinis ir be galo trapus,

Gen. de Gaulle

, Gen.de Gaulle reikalavo stiprias- yykdoELoc-los valdžios su
plaėiomis prezidento galiojai^,kurias jis gauty iš te-utos ir tuo 
budu kaip arbitras stoVėyy avKSšnįa.u parlamento ir partijy.Gar
siojo j programinėj-Epinalio kalboj jis pabrėžė,jog. "Prancūzijos- 

-.vyriausybė turėtu būti kaip vienas žmogus - viens jun- *-
ginma panešiy idejp,bend ram veikimui Susitelkusi aplink 
vieny .V e d y ir kolektyviai atsakinga prieš, tautos susi
rinkimą'.' Tokia vyriausybė,be abejojimo,buty nepalyginti veiks
mingesnė, y,p? ė vidaus bei tarptautiniy kriziy atvėjals.Bet "vie
no vado" idėja daugi*© prancūzą veiduotėse sukėlė diktatūrinio 
režimo pamėklę, o komunistam įvarė-.tikrą siaubę.

T a r p t a u t i nė s. krizės pramatymas gen.de 
Gaulle ir diktavo neatlaidžiai laikytis savo bekompromisini* 
nusistatymo.Tą motyvą jis kalte kalė ir visiem pracuzy politikam, 
kurie su juo kalbėjosi konstitucijos debaty metu.Šiuo punktu 
taktiniai pažiury skirtumai buvo nemaloniai atvėsinę gen.de Gaul
le ir ERP santykius spalio 1J d.referendumo metu.Vienas iš NRP 
lyifferiy "Daily Mail" korespondentui tada. sakė:"Jis (de Gaulle) 
mum visą laiką kalbėjo apie tūkstantis devyni šimtai keturias
dešimt septintais metais prasidėsiantį naują pasaulio karę.Ko
dėl jis nesupranta,kad jau dabar kiekvieną akimi r- 
k ą Prancūzijoj gali kilti pilietinis kara s?"

. Tik ateitis parodys,ar "kompromisy balansavime" politika 
nebus buvus tik priemonė to pilietinio kare grėsmei tolyn nustum
ti ir ar Blumyi neteks suvaidinti Kerenskio vaidmens.Socialisty 
partijos bazė vis siaurėjo ir darosi kaskart nepatikimesnis pa
grindas išlyginamiem manevram.KRP žmoniy redaguojamas "Carrefour" 
jau drįsta teigti,kad"burtns mestas,ir reikia apsispręsti - arba, 
daryti,kas reikalinga kraštui prikelti,a r b a paduoti ranką 
tiem,kuriuos vėjas neša į valdžią'.* Pozityviai daryti tai,"kas 
reikalinga kraštui pakelti’,' jpuėiasl ess pašaukti MRP.Jy lyderis 
Meurice Schumanns "L'Aube" primygtinai šaukia praneuzy tautai, 
jog MRP yra"vieniritelis režimo šencas" kaip prancūzą IV-sios re
spublikos ašis .-Alternatyva tėra anie "vėj« į valdžią nešamieji" 
komunistai.Vidurinio kelio nėra,o socialisty "susitaikymo dvasia" 
tesąs charakterio trukumas.Blumo kadencijai sausio m.pasibaigus, 
"L’Aube" žodžiais,bus sprendžiamas IV-tos respublikos "būti ar
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nebūti*.' fKomunizmo grėsmė s - tuo pačiu Prancūzijos katastrofas - 
akivaizdoje prancūzu tauta,rašo "Carrefour*,1 žiuri į gen.de Gaulle 
ir yra. pasiryžusi jo vadovaujama ginti'laisvę ir gelbėti Prancū
ziją.Tada ir "balansuoto ja.m" . tcktę apsispręsti už komunistinę,ar 
antikomunistinę stovyklą,nes ję ekvilibristikos pagrindas tada jau 
bus susiredukavęs į. kardo asmenis,kurie juos pačius,bandančius ba
lansuoti,neišvengiamai perskros'.

So ci a lists i k r y ž k e 1 '-c j' e

Karo sukrėtimas Europoj brutaliai išsprendė socializmo 
-kapitalizmo alternatyvą socializmo baudai.Prancūzę radikalę smu
kimas' atitinka būržuazinię liborallnię partiję saulėlydį visuose' 
Europos kraštuose.Prancūzę komunistę -’socialistę -MRP istorija 
yra paryškinta visuotinės paties socializmo problemos iliustraci
ja - materialistinio ir spiritualistinio socializmo kovos paveik
ias.Esmėje tai yra kova tarp marksisitinio totalizmo ir socialia 
nės demokratijos.L o g i š k a i .toje kovoje tegalimi d u part
neriai.Prencuzi jo je : komunistę p'rtija.ir KRP,socialistę buvimas 
tepaaiškinamos psicho logiško i.Dramatiškas' socializmo 
blaškymasis pačioje Prancūzijoje ir kituose Europos’kraštuose g; - 
veniminiu pavyzdžiu rodo,kad psichologija neišsisukamai verčiama 
nusilenkti logikai.

Prancūzę socialistę (SETO) intelektualinės ir politinės 
viršūnės suskilusios į "humanistus" ir "integralini® materializ
mo" išpažynėjus.Pirmęję dvasios vadus Leonas Glumas.58-me perti- 
jos kongrese skelbė,kad ’'galutinis tikslas yra visXė-»
kas - žmtagaus asmens išlaisvinimas*.' Jis pasiseki pr^eš visuomenės 

' uniformiškumą - *'socialistinė 'visuomenė nėra nei kareivines, ne i 
vi e nuo lyną s'.’^Socializmo, s bendrajam gėriui tyrinėja trukdę visas 
originaliuos asmens ypatybes’.’ "Nuosaikiuję materialistę" lyderis 
Guy Mollet pridurmais pasmerkė šią "klaidingę’humanizmo sampratą, 
kuri musę priešam gali sudaryti įspūdžio,kad mes užmirštame pagrin
dinę realybę - k- 1 a s i ę kovę',' Mollet ir jo draugai komunis-

■ tu taktikoj temato "kai kurię klaidę'J kurias, jie broliškai atlei- 
» dzin ir sako.jog "mumertimesnis klystęs ar suklaidinfias darbinin

kes kaip buržujus,kuris sekasi esęs liberalus ir socialus’.' Mollet 
prikišę komunistam ję nuodėmes politinėje moralėje,bet vistiek kar
tu su .jais atsistoja marksistinės ideologijos platformoje,nenorė
damas matyti,kad anos nuodėmės yra nuosaki šios ideologijos išvada. 
Pats Blumes tikręjį socialistinės demokratijos įkunijimę sakosi ma
tęs proletariato vienybės vyriausybėje,vengdamas aiškiai atsakyti,

• kalp«tuo atveju jo humanizmą suderinti su visišku.žmogaus■asmens
'■ nuvertinimu komunistinėje sistemoje.Socialistę vidinės dramos es

mę sudaro ję nuoširdus noras būti demokratais ir sykiu būti išti- 
Mais»narsistinei ideologijai.Jie vis dar’neišdrįsta prisipažinti, 
kad negalima, sudč-rintin demokratijos .vykdančios asmens pirmumę 
prieš kolektyvą,prieš daiktą ir prieš idėję,su nuosakiuoju mark
sizmu, vykdančiu žmogaus nuasmeninimą į nulį.Kaip demokratei soci
alistai bijo komunistę,kurie atims jiem laisvę,bet kaip marksis
tai. jie nemėgsta MRP,kuri pasisako prieš ję laisvamaninį laioiz- 
mę.Stigdami patvarios pozityvios bazės/socialiste 1 yra priversti 
sevo politinę cgzistenciję grįsti laikiniais pagrindais: kaip vie
ninteliai "ne-antikomuriistai" jie tarias pašaukti gelbėtu Prcncu- 
ziję- nuo fatališko komunistę ir a.ntikomunistę susikirtimo .Šiuo 
techniniu titulu jie. mano lygiosiomis atsistosią’ kaip tretysis 
šalia "dvieję dižięję".Tačiau masės praktiškąsias išvadas darosi 
greičiau,kaip vidiniuose prieštaravimuose-pasiklydę ję lyderiai: 
metę būvyje,kaip rodo riijkimę duomens,kone trečdalis SFIO pasėkė
ję nuosakiai apsisprendė -.dalis už marksistinį komunistę totaliz
ing,dalis už pilnutinę KRP demokratiją.* .
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"Le Monde" politinis kronikininkas- Jac-que.Eauve-t-yLLygindamas 
pagrindines prancūzų III-sios respublikos partijas su torui s, kurio s’ 
apsprehdžia IV-sios respublikos veidų,sako,kad anos buržua inės 
partijos buvo "įžymybių klubai" ar net "interesų sindikatai" ,tūd-' ’ 
tarpu komunistai ir KRP (iš dalies ir SFIO) yra "masių organize.- . 1JM 
oijos" ir kartu "politinio auklėjimo židiniai'.' Kiek sutirštintam*'į . 
spalvom, piešdamas palyginamąsias charakteristikas,Feuvet sako,kad/ ,/ 
III-sios respublikos partijos į politikę žiurėjo daugiau ka ip :į’ ‘ 
Unksmę jėgų žaidimų,.tuo tarpu komunistai jų laike likimfnę drama.'- 
ir 20 mėty "pamažu dirbo visuomenines penetracijos ir politinės 
dresūros darby'.' -Kero sukrėtimui išardžius "interesų sindikatus", .* 
naujojoj Prancūzijoj išsyk išdygo galingas komunįatinls trestas, ■ 
apimųs plačius.-jaunimo.,darbininkų ir net ūkininkų sluoks.nius. Jo /*" 
veikimas .paženklintas’ geležine drausme,gaivališku dinamizmu- ir iŠ ' 
savo jėgos pajautimo kylančiu entuziazmu. *■ ' ■

Fsuvct pripažįstu,kad ir i-iRF yra "masių organizacija"ir ’.šy-c 
kiu "politinio bei intelektualinio auklėjimo centres'.' -Jam dirvų 
parengė krikščioniškieji' darbininkų sindikatai.krikščioniškosios 
jaunimo organizacijos,intelektualinius vadus- išaugino katalikų ■ 
studentų židiniai ir idėjinį pagrindų davė katalikų'.akcijos šoa'i-a- 
linės studijos.MRP atlaikė visas konstitucinio provizori.umo au
dras,kurios nugramzdino socialistinį •txijulės:’T^tetaerį<kįr juokin? . 
gas padarė daugio'prairefej^trrs^ja^įojsMRP prezantevo ka ipkor/j-waktu- 
rinį burbuly.Šiandien aišku,kad busimosios visuomeninės tvarkos '"'•U 
pagrindam apspręsti rimtas varžybininkas komunistam tėra ĮvlRP ir 
tai kaip tik savo idėjiniais pagrindais,kurie nepareina nuo kon
junktūrinių dienos politikos svyravinų."MRP nėra antikomunistini-, 
kad gintų vakarykštę ar šios dienos socialinę.tvarkę"-vienas MRP 
lyderių aiškina "Le Monde" .korespondeųt.ui .Raymond Millet."Mes ne
neigiame tiesos dalies,kuri marksizme, maišosi, su melu -ir klaidom... 
Musų t i k ’ s 1 a s’ i š 1 -a i s v i n t ■ i ž m p g ų . i c s pa- • 
smerkiam bet kokį socialinį režimų,prekiaujanti asmeniu ir siela, 
mes kovojam su bet kokia tvarka,kurioje žmogus išnaudoja žmogų ir 
klnso - kloeę ir kuri neigia dvasios laisvę'.' ĮlRP.,kaip politines 
organizacijos,požiūriu tęsęs atsitiktinis dalykas,kad jos princi
pai sutaria su krikščioniškų ja mintimi.0 MRP "kovę prieš komuniz
mų apsprendžia atsakymas,kurį mes (FTP Red.) duodame į -žmogaus 
laisvės ir vertės problemų’ir kurį komunizmas atmeta’.' 0 atsakymas • 
yra sykiu ir pasisakymas už demokratija ar totelizmų.Prancūzijos 
byla yra akivaizdus pavizdys,kaip totalizmes,pasinaudodamas poli
tinės -demokratijos priemonėmis,taiso sau kelių.Štai kodėl p i 1 - ’• 
n u t i nė s demokratijos sųjudžio pastangos susilaū- • 
kia ypatingo dėmesio. • ’ • ”, .-

Ligšiol politinį Europos- pasaulėvaizdį dominavo Didžiosios 
Prancūzų Revoliucijos idėjos,kuriomis buvo pagrįsta politinė demo
kratija .Pastarc&os prieglobstyje .išaugo modernusis materialistinis 
totalizmas.Naujasis pilnutinės demokratijos sęjudis yra pasiryžęs 
atidaryti duris į visų pozityviųjų visuomeninių idėjų šaltinius 
kuriuos niekinamai ignoravo XIX amžiaus, laisvam.ani’nis .laicizmes, 
ir padaryti juos bendra moderniosios visuomenės- nuosavybe.Vietoj 
laisvamaninio laicizmo,apsprcndusio valstybe ateistine linkme, 
MRP sujud is,principe pasisakydamas pries bet kokių • • 
valstybinę ideologiją, skelbia tikrųjį laiciz- 
mų.Šis pilnutinio asmens išlaisvinimo sęjudis akivaizdoj gresian
čio Europa užlieti komunistinio' totelizmo-ir žmogaus pavergimo yra 
vienintele viltis.Štai kodėl Europa, laukia galutinio Prancūzijos, 
apsisprendimo: jis gali apspręsti naujųjų musų kontinento,o gal ir 
viso pasaulio visuomeninio pasaulėvaizdžio epochų.Arba pilnutinės 
demokratijos laimėj imas,arba Laisvės saulė nusileis Vakar . .,kaip 
kad j»u 30 metų ji yra nusileidusi lytam, štai kodėl su nerimu ir 
viltim daugio akys laukia e± Gailine -luoea.
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PARTIJOS IR DEMOKRATIJA

Partiją vaidmenį demokratinėje valstybėje sprendžia "La vie 
intelleotuelle” (1946 m.spalio m.).Straipsnio autorius M.Duverger 
pastebi,kad "politiniu mokslu ir konstitucinės teisės specialistai 
linksta nepaisyti partiją arba bent nekreipti į jas reikiamo dėme-: 
šio,Tačiau jos vaidina demokratiniame valdyme pagrindini vaidmenį 
(62)...Už konstitucinio fasado,prie kurio per daug prisiriša kai 
kurie teisininkai,partijos sudaro esminę politinę tikrovę"(63 p.) 
Dviem atžvilgiais Duverger svarsto partiją vaidmenį: partijos kaip 
priemonė demokratijai organizuoti ir partijos kaip veiksniai demo
kratijai iškreipti.Demokratiniame valdyme "parenkant valdytojus ir 
formuojant viešąją nuomonę,niekas negali partiją atstoti"(63 p.). 
Duverger šiuo atžvilgiu mano net galįs formuluoti principą:"Kėre 
demokratijos be partiją"(64p.).Demokratijos sęranga priklauso nuo 
partiją .sąrangos.Šiuo atžvilgiu Duverger skiria du demokratijos ti
pus: dvieją partiją demokratija (anglosaksifiis tipas) ir daugelio 
partiją demokratija (kontinentinis tipas).Iš sykio atrodo,kad dau
gelio partiją demokratijos tipas esąs demokratiskesnis,nes sudarąs 
galimybę pasireikšti visom tautos nuomonėm.Tuo t.arpu dvieją 
partiją tipesišreiškiąs visuomenės pažiūras tik labai grubiai.Ta
čiau tikrumoje,pastebi Duverger,labai dažnai nuomonią skirtumai 
yra kaip tik partiją sukuriami."Nuomonią įvairumas dažnai yra parti; 
įvairumo padarinys.o ne pr.iežestlsY{64p.) .Šiuo-atžvilgiu yra "bu
dinga,kad rinkimines kovos metu artimos partijos puola viena kitą 
labiau.negu tikrai skirtingos: Prancūzijoje socialistai - komunis
tus,dešinė - MRP" ( ibd.).Tuo budu,teigia Duverger ,"perti ją daugln- 
gumas,užuot nuomonę formavęs,ją deformuoja"(65).Tuo tarpu dvieją

v partiją tipas remiasi ir visuomenėje ir,atskirame-žmoguje glūdin
čiais dviem priešingais (tačiau ne prieštaraujančiais> linkimais: 

•konservą t yvini u ir r e v o 1 i u c i -n i u. Tradi
cija ir pažanga,atsparumas ir judrumas,dešinė ir kairė - vis tai 
vardai,pažymį šiuos du linkimu.Juodu kaip tik ir yra išreiškiami 
dvieją partiją sistemoje."Dvieją partiją sistemos nuopelnas,sako

■ Duverger.ir yra tas,kad jos kiekviena atstovauja vienam katram 
socialines dinamikos pagrindiniam pradui*’(65) .Bet šitoje sistemo
je nėra'centro.Duverger jo ne tik,nepasigenda,bet,atvirkščiai,lai
ko jo nebuvimą geru,o ne blogu dalyku."Centras yra ne tiek parti
ja,kiek telkinys žmonią,kurie nenori būti 'perti jo je,kurie atsisa
ko pasirinkti vieną kurią nuomonę,vieną kurią' politiką,vieną kurią 
linkmę ir kurie pasirinkimo rūpestį palieka valdovam,kas yra prie
šinga pačiai demokratijos esmei.Tuo tarpu dualistinė sistema tuo 
gere,kad ji įpareigoja piliečius pasisakyti politiškai,nes be to 
demokratija yra visada tik dalinė"(65).Dvieją partiją sistema duo
da "aišką ir grietą visuomenės n-»rą vaizdą’,’ kuris visada pasilieka 
"drumstas ir netikras daugybės partiją sistemoje"(ibd.).Valdymo 
praktikėje "kiekviena iš dvieju partiją puikiai pasidalina darbą, 
atlikdamas dvi esmines valstybes funkcijas įvaldyme funkciją ir opo
zicijas funkciją"(ibd.).Valdymas čia yra pastovas ir vieningas. 
Programa gali būti vykdoma be didesniu kompromisą .ir nuolaidą.Vy
riausybė gali atsidėti ir tolesniam uždaviniam,ne <>tik dienos reikat 
lam,keip koalicijoje.Dvieją partiją sistema "turi vyriausybę,kuri 
valdo" (66) .Iš kitos pusės ,ępozici ja kritikuoja ir stabdo valdan
čios partijos įsišokimus.Tikra opozicija,pajegi ir pastovi,kurios 
demokratija privalo ir kuri pašalina diktatūros pavoją,taip pat 
yra galima tik dvieją partiją sistemoje."Schematiškai vaizduojant 
valdymas vyksta tokiu budu: viena partija valdo,antra kritikuoja,
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b taute renkasi rinkimu metu arba vyriausybes darbus erba po'zici- 
jęs kritikę,arba valdančiajai partijai pritardama arba jų pakeis
dama antrųja.Paskutinis žodis priklauso tautai,ir ji čia renkasi 
laisvei,aiškiai žinodama, reikalų"(66).Neneigdami dviejų partijų 
sistemos pranašūm* pries'daugelio partijų sistemų.turime vis dėl
to pastebėti,kad dviejų partijų sistema yra.galima tik tuose kraš
tuose,kuriuose . is pelitini* susigrupavimo yra išjungtas
pa s a u 1 ė ž i u r i .n i s elementas.Jei prie k*nservatyvinio ’ 
ir revoliucinio prado dar prijungsime pasaulėžiūrini ir pagal jį 
pradėsime politinius sūslgrupavimus kurti - daugybės partijų si-., 
stema bus neišvengiama. • . :

Kalbėdamas apie pertijus,kaip demokratijų iškreipiančius 
veiksnius,Duverger nurodo tris pavojus.kylančius iš partijų: oli
garchijos pavojų,konservatizmo pavojų ir vienos partijos pavojų.

..Oligarchijos arba asmenų grupės valdymo pavojus atsiranda 
todėl,kad partijos narių skaičius.palyginus su jos rinkikų ir sim- 
patikų skaičiumi,visada yra mažumoje.Tačiau pačioje partijoje yra 
tik.saujelė žmonių,kurie partijų tvarko,© visi kiti.daugiau ar ma
žiau klusniai šitais tvarkytojais seka.Tuo budu ’’keletas žmonių 
valdo partijų,© keletas partijų valdo tautų: demokratijos’priedan
goje atsiranda naujas oligarchijos tipas"(68).Sites pavojus tikro-’ 
vėje yra beveik neišvengiamas,nes yra neįmanoma,kad pati masė vai- - 
dytų.Tuo budu "kiekviena vyriausybė yra oligatchinė"(69).Svarbu 
yra tiktai,kad ji realiai išreiktų visuomenės daugumos norus,o ne 
užkulisines partijų r.r grupių intrygas.

Konservatizmo pavojus yra mažesnis,nęs jis atsiranda tik 
dviejų partijų sistemoje.Šitoje sistemoje naujos partijos atsira
dimas ir išsilaikymas dėl mažoritarinės rinkimų sistemos, yra labai 
sunkus.Tuė pačiu yra labai sunkusir naujų linkmių pasirodomas bei 

* j,sitvlrlinimės politiniame gyvenime. No r s šioje sistemoje viena 
partija reiškia konservą tyvųj,į .antro ji - progresyvųjį pradų,tačiau 
ir pats progresyvusis pradas ima sustingti ir darytis konservatyvus. 
Duverger nuifcdo Amerikos pavyzdį,kur nuo 1902 m.preside jus politi
nio gyv.e.nim*-konservatizmas.Šitas pavojus.Duverger nuomone,yra ne
sunkiai nugalimas,nes ir pačiose partijose atsiranda atsijauninan
čių jėgų..

Didesnis yra yie'n*s partijos, pavojus'.Jis apsireiškia tuo, 
kad valdančioji partija pasidaro vienintelė ir oficiali.Opozicija 
yra užgniauš lama-, Šita vienintelė partija virsta uždara. Į jų neį
eina kiekvienas,kuris nori:ji pati renkasi savo narius.Jos vaid
inu* jungti tautų su vyriausybe.Iš vienos pusės ji vyriausybei pe- 
sakotautos norus,o tautai perteikia vyriausybės nusistatymus; fa
šistinės ir komunistinės partijos yra visada vienos partijos tipai. 
Kai kas teigia,kad dviejų partijų sistema .yra ypač tykoma vienos 
partijas pavojaus.Nesu nieko lengvesni*,kaip valdančiai partijai 
eliminuoti savo konkurentų- ir pasidaryti vienintele.Tikrumoje vie
nas partijos sistemos kil© tuose kraštuose,kur buvo daug partijų 
(Vokieti je.,Italija) ."Galimas d? iktas,pastebi Duverger?kad tai turi 
ryši* ne tiek su tautos institucijomis.kiek su jos psichologija... 
Netolerantiškuose kraštuose.nepersunktuose demokratine dvasia,dvie
jų partijų sistema iš tikro galėtų virsti vienos partijos diktatūra“( 

Tuo budu,baigia Duverger.partijos nešioja savybe demokrati
jos gyvenimo ir mirties užuomazgas.Šitos užuomazgos issiplėtoja 
pagal žmogaus nusistatymus."D e m o k r a t i j a yra bren
dusių tautų v a ,1’.d y m ą s i form a.Dlleičių susiklausy
mas ,atsakingumo jausmas.savęs apvaldymas ir tolerancija kito atžvil
giu padaro juos vertus laisvės.Jeigu šit»s savybės išnyksta,niekas 
negali tautos sulaikyti,žiauriais Tacito žodžiais tariant,nuo griu
vimo įvergijų’.*(73)*. Duverger be4gia savo straipsnį Saint-Just min
timi .kuria j is pateikia skaitytoj am apsvarstyti: "Respublikoniška 
vyriausybė savo pagrindu turi arba dorybę arba terorų".
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EUROPA TARP AMERIKOS IR RUSIJOS * ,

Pastarasis "La Nof" numerfs (194f* m.lapkriėio mėn.) yra . 
skirtas Europos dvasios problemom,kurios buvo nagrinėtos šių va
sary. Ženevoje.įskeltas ir Europos santykis su Amerika bei Rusija. 
"Kas yra amerikonizmas ir sovietizmas,jeigu ne europinės dvasios 
iškrypimai?’’-klausia ir atsako J.Gue-henno (2?-). Lyg paaiškindamas 
minėtų mintį,Denis de Rougemont pastebi,kad "ekonominis kapitaliz
mas ir politinis liberalizmas,kūrfe pražydo Amerikoj e,atėjo iš 
Europos,kaip iš jos išėjo ir dialektinis i. , materializmas 
ir revoliucinė technika,ir socialinio teisingumo idėja,įvykdyta 
prievartos budu. sovietų imperijoje"(55)• Vis dėlto šitie europiniai 
daly’-ai^'ir Amerikoje ir Rusijoje v "buvo realizuoti kitaip,ne
gu jie galėjo būti realizuoti Europeje.Kodėl? Todėl,kad europinis 
žmogaus ir gamtos supratimas kitoks,negu amerikoniškasis.ir negu 
rusiškasis i"Europinės religijos,kultūros ir moralės pradžioje,se
ko D.de Rougemont,stovi prįešginybės,vaisingo skilimo ir kūrybi
nio konflikto- idėja .Kryžius yra šitų priešginybių ženklas per 
excellence .Tuo tarpu naujų imperijų (Amerikos^..ir Rusi jos .Red.) 
pradžioje stovi žmogaus vieni jimo, e.ntitczių išskyrimo ir sklan
džios organizacijos idėja - be istorijos ir bė dramos.Todėl eu- 
ropišknsds herojus, yra žmogus,kuris dramatiškai pasiekia aukš-' 
ciausios sęmonės ir reikšmės: šventasis,mistikas,kankinys.Tuo 
t><rpu amerikoniškasis arba rusiškasis herojus yra. žmogus,kuris 
kuo labiausiai prisitaiko laimės standartui,kuriem sekasi,kuris 
nebekencia,nes yra tobulai prisitaikęs .Mum payyz-djjJdLs žmogus yra 
.išimtis., tai didysis žmogus. Jiem, atvirkščia i, tai’vidutinis žmogus, 
statd'srtiniK ■vidurkis,Mum pavyzdinis žmogus yra aukščiausias pa
vyzdys.Jiem jis .yra serijos pavyzdys. • .Jiem g/Yc-nlnias susideda 
iš dviejų veiksmu: gamybos ir suvertoji®®.JJyfvisos pastangos sie
kia šių veiksnių pusiausviros.jp santykių od trynimoei-jšles pu
siausviros’padarinys butų neišvengiama ir butine laimė .Mum. -
nimas susideda iš nuolatinių, tonfliktų,ir jo tikslas-yra ne lai
mė,bet -gilus sąmoningume s, prasmės atskleidimas, reikšmingume s , nors 
tai reikštų ir eistrų blogybes ar nepasisekimų.Jie siekia laimin
go nesęnroningumo,mes sųmoningume,-nepaisydami 'kainos. Jie nori gy
venimo,mes - gyvenimo prasmės,nors ji,ir mirtina butų.Stai kodėl 
tipingas europietis yra. arba revėliucininkas,arba apaštalas,arba 
aistringas^ įsimylėjėlis,ųrba -.mistikas ,p®ie«ikes arba karys,mania
kas arba išraefėjas, Jo b T o g i s ,i r gėris yra su
si j ę t a r p savęs neatskiriamai ir gy
vybiškai. Europietis supranta pri-e-s^ifiybių,kūrybinės opo
zicijos esminę v ertų. Tuo tarpu amerikietis ir sovietinis tusas 
opozicijos buvimą laiko- prieštaravimu ir blogo funkoljonavimo žen
klu. Ję reikia pasalinti,švelniai arba brutaliai’,kad butų galima 
pasiekti vieningumo.Amerikieėiai to siekia propaganda,kinais,seri
jiniais gaminiais,sovietai netokiomis,kfeip žinoma,švelniomis prie
monėmis.Bet rezultatai yra panašės ir jSo't®liau,juo labiau bus 
panašūs'.' (35-36 p. )

VALSTYBE IR RELIGIJA

Prancūzų jėzuitų žurnalas ’’Etudes" (1946m.spalio m.) nagri
nėja mokyklinės laisvės klausimų ir te proga paliepia valstybės 
santykius su religija apskritai.Jean- Rolin skiria valstybės pasau- 
lietuškumę ('laicitė) nuo valstybės 1 ai c 1 žino j'Koki yra pasaulietiš
kumo reikalevimai?.*'-klausia jis."Kad valstybė butų nu® religijos 
nepriklausoma,kad ji butų suvereninė save srityje,ir nepripažintų 
jokio klerikalinės valios primetimo,kad nefavorizuotų jokio kult® 
ir garantuotų visiem laisvę.Bet kas tai neigia? Šie prasme velsty-
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hės pasnuliotiškumas yrą pripažintas kaip integralinis vlsę mo- 
dernięję konstltuoiję elementas,ir krikšėionis ėi? nermda nie
ko priekaištingo.Be abejojimo,jis gali tik .sveikinti,jei reli
giniai tautos įstikini-mai patikrina krlkSšloniškęJę vienybe ir 
randa išraiškos viešojo gyvenimo institucijose.Tašiau ka.i šitas 
vieningumas suyra,jis privalo konstatuoti sity faktę Ir nelauk
ti iš valstybes nieko daugiau,kaip tik butinę garantijų savam 
kultui praktikuoti,kuris,nenustodamas savo prigimties viešumo, 
netUBi' savyje nieko,kas reikaleuty ,’:ed jis buty ir o f i c i a- 
1 u s. Jeigu katalikai tūri teisę daryti susirinkimus,jie nega
li nei prasyti,nei norėti-,kad jiem pirmininkautę burmistras (51), 
Valstybės pasaulietiškumas,kiek jis patikrina,kad valstybė neiš
pažįsta jokios religijos ir jokios fllosofijos,yra tuo paėlu 
kiekvienam pllleėlul’gananti ja,kad jokia politinė prievarta ne
reikalaus iš jo paslrlnktitę ar kitę.Jis (pasaulietiškumas Red.) 
yra' kenstitucinė sęžinės laisvės principo išraiška.Todėl krik- . 
•šėioni's turi tik sveikinti šitęt valstybės užsiangaževimę respek
tuoji jo religines laisves..aseulletiškumas,Vaip visiška dvasi- 
nlę dalykę ne riklausomybė nuo lai’ihės valdžios,pasirodo galop 
visiškai sutinkanti su evangeliškuoju principu skirti DleVę nuo 
cezario.”(52).

KOMINTERNO ATGIJIMAS KITA FORI'J. ’ ' • •’

1945 m.gegužės 22d."Pravda” paskelbė .kominterno paleidimo 
aktą, Rusi ja,norėdama gauti Amerikos pagalbos, ginklais ,maistu • 
ir. pinigais, nusileido Roosevelto spaudimui ir sutiko kominžer- 
na likviduoti.Septyniolika kominterno prezidiumo nerię pasira
šė likvidavimo aktę lengva širdimi,nes jie gerai žinojo,kad kom- 
internas atgims nauja, gal net stipresne ir įtakingesne forma. 
Prancūzę savaitraštis "Carrefour” (lapkrlėio ^d.) skelbia,kas 
yra šiandien tie kominterno prezidiumo’nariai,kurie prieš trev 
jeta mėty pasirašė anę likvidacijos aktę.Iš septyniolikos pasi- 
rašluslyjy komunistu vady šėši šiandien užima aukštas vietas 
savose valstybėse:!) Thorezas - Prancūzijos ministerio pirminin
ko pavaduotojas (buvo ,dabar kandidatas į prezidentus arba,ma
žiausiai, į minigterlus pirmininkus),2)K opplenig- Aus
trijos .ministerio pirmininko pavaduoto j aš, 3)’ Koralov- 
Bulgarijos presidentas,4) R a k o c i - Vengrijos ministerio 
pirmininkę pavaduotojas,5) E r o o 1 i - Italijos teisingumo 
ministeris.6) Gottwald- Čekoslovakijos ministeris pir
mininkas, 7) D. i m i t r o v -(kominterno pirmininkas) Bulgari
jos ministeris pirmininkas.("Carrefour” jo neprikkaltė,nes,ta
da jis tebuvo Bulgarijos komunistę vadas);kiti penki.faktiškai 
valdo savus kraštus arba jy dalis:1) M a r t y - Prancūzijos 
komunistę partijos vadas ir vienas įtakingiausiy'asmeny,2)P i - 
e c k - Vokietijos SĖD vadas,3) Ibarruri (la Pasionari’a) 
- vadovauja centriniam Ispanijos komunistę komitetui Prancuzi- 
jeje,4) Kuisinen- generalinis Suomijos komunistę sekre
torius,5).A nna Panke r- faktinė Rumunijos valdovė. 
Stalinas pažadę Rooseveltui Išlaikė: kominternę likvidavo.Užtat 
jo narius jis padarė tikraisiais valstyblę valdovais.

A.KDESTLEjrtIS IEŠKO TEISYBES
"Nulis ir begalybė” .arthurę Koestlerį išsyk padarė pasau

linio garso rašytoję,kaip savo rietu "Vakarę fronte nieko, nauja" 
išearsino- Remarka.Koestleris pagauna skaitytoj^ savo stilium-, 
pasauline publika jis dilgina savo' temos aktualumu.Iš jo knygy 
(po "Nulio ir begalybės" jis pridurmais išleido PŽemės raugę" ir 
"Jogę ir komisarę") dvelkia originali,revoliucinė asmenybė.
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Koestleriė yra vengriškai žydiškos kili ės,nuo 1927m.dir
bo publicisto darbę Lcrlyn.e .buvo Ullsteino leidžiamo liberalinio 
dienrašŠlo "BZ sm.kittug" užsieniu politikos redaktorius.Darbę 
ten jis turšjo meiti,kai 1931m.gruodžio m.įstojo 4 koUiunisty 
partija,1932 m.vasara ji0 išvyko į SS kaip .šveicarių ir švedai 
laikrasėiy korespondentas.Turejo didelį soviety‘organu ir žmo
nių pasitikėjimu,daug keliavo ir puikiai sovietus pažino.1933®. 
iš SS išvykęs,jis ligi 1938 m.kovo pasiliko-kom.partijoje,kaip 
jis dabar sakosi,"nenorėdamas išduoti pasitikėjimo,kuriuo mane 
buvo pagerbę mano draugai Rusijoje? lyg? laikę jis bandė pats 
prieš save pateisinti šlykščius soviety vidaus reiškinius,bet 
paskutiniai lašai buvo likvidavimas Jucharino,kurį. Koestleris 
pažino,gerbė ir mylėjo,ir jo paties patyrimas Ispanijos pilieti
niame kare.Galutinį antspaudę ant Koestleri* komunistiniy įšiti- 
kinimy kapo, padėjo Ribbentroppo - Kolotovo 1939 m.susitarimas. 
Nuo.tada Koestleris jau įsitikinęs antikomunizmo kovotojas ,1940iy, 
jis .gavo .asmeniškai pajusti dviejy totalizing santarvės karšto 
rankę: l.rancuzijo'j Koestlerį nacinis okupantas’ uždarė į KZ.Iš" ter. 
jis 1941 m.paspruko .Angįi’jon, 1946 m.Vėl grįž» Prancuzijon.Artu- 
ras Koestleris’-■žmogus be tėvynės,tremtinys;kaip ir milijonai. 
1‘rancuzai tokius prieš karę vadino "žemes raugu",Šitiem savo li
kimo draugam Koestleris ąkiria to vardo knygę.Naujas visuomeninės 
ideologijos raugas turįs sutraukyti tironijos penėtus i’r paslys
ti į kapę ideologijas,ir nusiteikimus,kurie tironijas ukdo ir 
favorizuoja.

Koestleris pasmerkė ne tik ko^unizmę,bet ir patį marksiz- 
mę,kuris dėl daugelio savo klaidy ir suklupimu nepajėgus išlais
vinti žmogaus iš kapitalizmo vergijos.Koestleris,mirtinis naciz
mo ir stalinizmo pi lėšas, san-osi es^s socialistas ir revoliueio.. 
nlnk.es,bet jis negailestingai pasmerkia ir diskvalifikuoja įvai- 
rl-y krašty socialistines partijas, kur los nesuKyla prieš sonrj^tinį 
totalistinį neomachiavelitmę..Koestlerl-o kritikos perkūnija kar
tu nukreipta ir apskritai prieš kairiuosius (cit.iš 
”Le Littėreire"):

- 1925 m.dviejy. žmoniy - Sacoo ir Vanzetti - vardai.- sukė
lė Europoje tokiy pasipiktinimo bangę,kad Paryžiuje ir kitur 
buvo Barikady. 1946 m.sovietai deportavo apie pusantro milijono 
Krymo*'ir žeėeny respubliky gyvcntojy - vyry,motery ir vaiky,- .- , ' 
ir niekas dėl to neatvėrė burnos.Nuo 1933 ligi 1939 m.katrieji 
pasaulio vlsuomnė kovojo su nacizmu,nes kitleris įrengė koncen
tracijos stovykl. s ir panaikino laisves; 1946 m.pasaulio, kairie
ji tyli,jie neprotestuoja prieš negirdėtę kokly 20 mil.žmoniy 
persekiojimę Rusijos priveržiamojo'darbo stovyklose...šiandien 
stalininio totvlizmo nusiktItimy akivaizdoje kairieji tyli,n e s 
jie *mo raliaiištiž ę.,.Socialistinės partijos pa
čios save naikina ir netenka šakny masėse ,nes jos neturi dręsos 
pakelti baldę prieš soviety GPU,kuri ciniškai uzurpuoja socializ
mo v rdę’J Vis- Vaknry opozicija prieš sovietus tekyla tiek',kiek • 
prliečiami imperialistiniai Vrkary interesai. Koestleris ir 
šaukiasi morrliniy ir etinly principy,kuri is jis nori grįsti 
savęję revoliucij;. Ty principy vardu jis kovoja ir su Vaknry 
cinizmu,kuris išvien su sovietiniu machiavelizmu tarptautines' 
konferencijas p; verėięs "taikos juodę jr. rinka'.'

Buvęs marksistas,J.oestlGris,ieškod'-Ęi-'s kelio,sunkiai te
bekovoja su materialistinėmis reminiscencijomis.Jis susidomėjo 
ir krikščionybe,kuri jam krito į 1 kis,pirma.todėl, kad ir ji 
kovoj- už t smens laisvę,kurię komunizmas nužemino į n u 1 į 
kolektyvę iškeldamas į b e g a.. 1 y b ę,-antra,dėl j»s. vitališ
kumo: ji gyvuoja jau dvidešimt ?mžiy^tuo tarpu kitos visuomeni
nės sistemos susidėvėjo per keli? sdesimt mėty. ' '

Koestleris taria.,kad "mus teg- Ii išgelbėti švęntyju ir 
revoliuoininky sintezė? “Tems present" j<m primena,jog krikščio
nybėje toji sintezė seni; 1 įvykdyta: šventieji yra vieninteliai 
tikri reveliuclninkni. , •
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valstybes ir auklėjimas
"Musų Pranešimai!!, tęsdami tolia religinių problemą na

grinėjimą,paliečia Bažynicios ir auklėjimo klausimę (10 nr.).Ta
čiau kiek Bažnyčios padėties valstybėje nagrinėjimas (9nr.) buvo 
išsamus ir,išskyrus santuokos reikalą,priimtinas,tiek auklėjimo 
problemasprendžiama paviršutiniškai ir daugelyje vietų net nai
viai.Čia keliami ir bendresnio pobūdžio klausimai.Tačia jie ’aip . 
tik ir yra nelaimingiausi.

"C u i s r e g ino , eius r e Ii g i o" nuostatas kaž
kokiu keistu nesusipratimu skamba Lietuviu Tautinio Sęjudžio or
gane. 0 jis ėia paskelbtas labai aiškiai."Kažkas kadaise pas mus 
buvo pardėjęs išvedžioti,kad valstybė neturi arneprivio turėti 
jokios ideologijos.Bet juk taip nėra.Žinoma,ne ~ati valstybė tu
ri ideologiją,nes juk vištytė tai fikcija.Ideologiją turi tie 
žmonės,kurie sudaro tos fikcijos realię išraišką,kurie,daro spren
dimus ir atlieka veiksmus valstybės vardu.K okios ideo lo- 
gijos žmonės veikia valstybės t i tu- 
lu, t o k i a ir valstybės i d e o 1 o g i j a". (4p.) 
(m.pbr.).Į kokius laikus mes grįžtame šitokiais teigimais? Kokios 
prasmės, turi "M.Pr.M džiaugimasis.kad "busimai Lietuvos santvar
kai net nei vadinamosiee "teistines" politinės musų grupės nešiu-, 
lys specialaus vienos religijos favorizavimo"(Jp.)? Juk jeigu jos - 
valdys kraštą,tai jy ideologija,"M.Pr," pažiūra,kaip tik bus v al- 
s t y b ė s ideologija.O argi galima valstybės šdeologi- 
jos nefavorizuoti?, Ir Kokiu pagrindu "M.Pr." gali šito nefavari- 
zavimo reikalauti ,’jeigų jie skelbia debą 1555 m. Augsburgo suva
žiavimo nuostatą? Kur tada sąžinės ir a. skritai pasaulėžiūros 
laisvė valstybėje? Ar valdantieji savos ideologijos nepadrė val
stybės ideologija Vokieti joje,Rusijoje,Ispanijoje? Ar netaip buvo 
viduramžiais ir konfesinių metu naujaisiais laikais? Bet ar ne 
visa tai kovoje Europa,kol ji galy gale suprato,kad valdy
mas nėra apaštalavimas irkad vald an- 
oiyjy ideologija nėra valstybės i de- 
o 1 o g i j a?

"M.Pr,"’ teigimai yra paremti nelemtu nesusipratimu.Visy 
pirma valstybė nėra f i k c i j a,kaip teigia"M.Pr.".Ji yra to
kia pat r e a 1 y b ė.kaip ir bet kuri kita bendruomenė: šeima, 
profesinė ar kultūrine organizacija,mokslo institucija ir tt.Val
stybės realią išraišką sudaro ne tik valdantisji,bet visi žmonės 
(populus) sykiu ir kiekvienas skyrium.Valdantis ji yra ne valsty
bės, p tik vienos valstybinės funkcijos reiškėjai.Galop,kokia tei
se valdanėiyjy ideologija gali virsti valstybės ideologija? Kad 
valdantieji turi savo ideologiją,tai savaime aiškus delyka.Mum 
tik neaišku,kaip ji gali virsti oficialia ideolo gi- 
jajypaė kai "M.Pr." pageidauja į konstituciją įrašyti įsitikinimų 
laisvę M.Fr." šaukimasis,kad "demokratinėje sahtvarkoje valstybės - 
vardu veikiančiuosius išrenka tauta" ir tuo budu ji "nulemia ir 
valstybės ideologiją"(4 p.) nieko nepadeda,nes valdantie- 
ji tautos renkami ne ideologijai for
muoti, bet praktiniam žemiškiem rei
kalam tvarkyti. Kai 1926 m.kairiosios partijos pasi
darė valdančiosios,ar jos buvo tautos išrinktos tam,kad Lietuvoj 
įvestų materialistinę pasaulėžiūrą? Partijų pakeitimas anaiptol 
nerodo tautos noro ideologiją keisti.Kad ideologinę valstybę gali • 
skelbti pasaulėžiūrinės partijos (dešiniosios ir kairiosios) -mes 
'■mintame.Tačiau kad ją skelbia Lietuvių Tautinis Sąjūdis,yra 

„taip keista.Jeigu Liet.Taut.Sąjūdžiui tektų valdyfi,-kokią ide
ologiją jis padarytų lietuvių valstybės ideologija?

■f - - ..'-T •» .. . .. '
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Kad valstybe neturi ir neprivalo turėti jokios ideologijos 
- sleibė ne kažkas,bet pirmasis §į principu pradėjo skelbti'Stas 
sys Šalkauskis.Vėliau šis nuostias buvo formuluotas "N.Romuvos" 
deklaracijoje "Į organinės valstybės kurybę".Dabar šitę principu, 
skelbia LF,pasisakydamas už nepasaulėžiurinę všstybę ir už nepa- 
lėžiurinę politikę ir neleisdamas valdantiesiem (yistiėk,ar tai 
butę partijos,ar asmens) savos ideologijos paversti valstybės ide
ologija.Mes manome,kad šitokia linkme eina europinės demokratijos 
raida,o anglosaksuose šis principas jau virtęs tikrove.

Perd'etas liberalizmas "M.Pr."straips
nyje pasirodo sykiu su minėtu idėjiniu t'otalizmu."M.Pr."' nepatin
ka Vaikę auklėjime principas,kad jie butę auklėjami-"ję tėvę ti
kybos dvasioje"(Jp.),nes "priapažįstant tikėjimo laisvę,negalima 

^pripažint! tokio principo,kad vaiko busimę pasaulėžiurę turi 
apspręsti tėvę pasaulėžiūra"(^p.). Sęžinės laisvė čia jau yra su
prantama palaidumo prasme.Juk jeigu tėvas negali spręsti,kokia 
pasaulėžiūra jis turi auklėti sevo vaikę,tai jie iš viso negali 
jo auklėti.Juk-auklėjimas apsprendžia ne tik pasaulėžiurę,bet ir 
išsilavinimo linkmę,ir estetinį, skonį,ir charakterį.ir apskritai 
visę vaiko gyveninę.Kas tad vaikę gali apspręsti? Pats vaikas ne
apsisprendžia,nes nepajėgia.Apsprendimas todėl neišvengiamas.Panel 
f us tę teisę tėvam,kam ję pripžinti? "M.Pr." autorius yra senę' pe- 
iurę šalininkas ne tik valstybės ideologijos, bet ir. auklėjimo sr 

tyje.Salia "cuias reg-*o,eius religio" eina Rousseau principas - 
auklėti neauklė jant.1 ‘-Paneigiipatėvam teisės auklėti savo vai
kus tokia pasaulėžiūra,kokia jie nori,mes laikome lygiu nesusi- 
priimu,kaip ir veldancięję ideologijos pavertimę valstybės ideo
logija. •

Rival i z e c i j$- ir antagonizmę "M.Pr’.’ 
mano gelį panaikinti,ideologinėm grupėm atimdami teisę į auklėji- 
mę.Tėvę tikybos principu "organizuojamas mokymas bei auklėjimas 
butę neišvengiamas šaltinis tautos suskirstymo į labai uždaras 
ideologines grupes ir tiesiog ideologines kastas,skatinančias sa
vo tarpe rivalizaciję ir iš to kylantį antagonizmę"($).Tačiau 
praktinis gyvenimas rodo kaip tik priešingai.Didžiausias antago
nizmas kyla tada,kai vienos ideologinės grupės gali auklėti,o ki
tos ne; kai vienos pasidaro valstybės ideologijos reiškėjos,o ki
tos tiktai pakenkiamos. Tokie antagonizmo ir rietenę yra buvusi 
pilna Europos valstybię istorija.Kultūringi kraštai šitę rietenę 
ėmėsi vengti tuo budu,ked ideologinėm grupėm laidavo visiškę tei
se į mokymę bei auklėjimę pagal tėvę apsisprendimę.Olandijoje'vi
rė sunki kova tarp katalikę ir protestantę kaip tik už mokyklas* 
Kai buvo įvesta kultūrinė autonomija,šitos kovos nurimo.Jei pro- 
testantiškęję dagumę. turinčioj Olandijoj šiuo metu gali būti mi- 
nisteris pirmininkas katalikas,tai tik kultūrinės autonomijos dė
ka,kuri ideologines grupes ne tik neišskyrė,bet suartino ir ję 
santykius sušvelnino.(NB.Ar Olandijos katalikas ministeris pir
mininkas valstybės įdeologiję pdarė iš katalikybės?).Ideologinės 
grupės kovoja tada,kai ję interesai nepatenkinti.Bet kam jom ko
voti tade,kai jos visos turi vienodas teis ės? 
"M.Pr’.' būdas,atimęs iš ideologiniu "grupię teisę . auklėti ir moky
ti,veda į antagonizmę,o ne atvirkščiai.I d e o’ 1 o g i n ė t a i- 
kaetsiredojkaiįaigalėjo kulturinės- 
savivaldos principe s.Todėl norint baigt politikoj 
kovas už mokykįęuž pasaulėžiurę,reik eit prie kultūrinės savivaldos.

Sintetinės ideologijos siūlymas 
yra. panašus į sintetinės gumos,sintetinio benzino ir kitę dirbti- 
nię produktę gamybę.’’M.Pr'.' mano,kad aukle j imp ■ klausimas galime iš
spręsti,"jei švietimo organizacijai vadovaujantieji všstybės orga
nai auklėjimo linijos pagrinden dėtę galimai sintetiškesnę ideolo-* 
giję”(5).Kitaip sukant, pairutę "tuos momentus,kurie pozityvioms tau-’ 
tos ideologinėms srovėms yra bendri"(ibd.).Prie tokię bėndrę dalykę
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”M.Pr*.* priskiria bendrus dorovės nuostatus ir tautini bei pilie
tinį susipratimų,skirtingus niuansus palikdami "moksleivių sa
viauklai'.' Tačiau 'M.Pr'.' pamiršta,kad auklėjimas reikalauja ne 
bendrųjų,visomideologijom tų pačių principų,bet aiškios ir 
gilios pasaulė žiūro s,kuri apgaubtų visų vai
ko gyvenimu ir v i s ų jį formuotų.Geli šita pasaulėžiūra būti 
vienokia ar kitokia,bet ji t u r i būti.Tai yra nepaneigiamas 
bet kurio auklėjimo klausimas. Ir jokios " sintetinės ideologi
jos” tikros ir natūralios pasaulėžiūros nepavaduos.Jeigu mes no
rime išsiukgyti pilnutinių, asmenybių,mes turime savo mažuosius 
auklėti ne banaliomis bendrybėmis,bet aiškiais principais ir aiš
kia dvasia.

Be to,jeigu švietimo organas butų pavesta tokių "sinteti
nę ideologijų" sudaryti,tai kokiu mastu besivaduodami jie tokįų 
sintezę sukurs? Ar marksistinės švietimo ministerijos "sintezė" 
bus tokia pat,kaip krikščioniškosios ar liberalinės? Ir kokie yra 
tie bendri principai tarp materialistinės ideologijos ir krikščio
niškosios? 0 juk abiejų ideologijų atstovų Lietuvoje esama.Sinte- 

. ,+ inės pasaulėžiūros siūlymas yra tos pat vertės,kaip ir kiti 
aukščiau minėti siūlymai.Todėl mes ir teigiame,kad auklėji
mas visų pirm." apsprendžiamas te v ų, 
nes veikas pirmoj eilėj priklauso šeima i.Tik 
totalizmas norėjo vaikę iš šeimos atimt ir atiduot valsytybei.De- 

. mokratije grųžina šeima natūralias jos teises ir tuo budu auklė
jimų paveda visų pirma tėvam.Jie tad ir apsprendžia savo tonikų 
ideologinio auklėjimo linkmę.Tas reiškia,kad mokyklų or
ganizacija turi šitas tėvų teisespa- 
gerbti ir praktiškai įvykdyt i."M.Pr** nemini privati
nių mokyklų.Mes jas pabrėžiame.Mum atrodo,p rivatinė ini- 
o i a t y v a yra pirmaeilė ir pagrindinė. 
Mokyklos pirmoj eilėj turi būti privatinės.Tik ten,kur privatinė 
iniciatyva negali auklėjamojo ir mokomojo darbo atlikti,pagalbon 
ateina valstybė.Kultūros savivalda.už kurių mes pasisakėm,kaip 
tik pirmoj eilėj ir liečia mokyklų organizacijų.

Šitaip klausimų išsprendus,atkrinta visi nesutarimai ir 
rungtynės del jaunimo,o tuo pačiu atkrinta ir tasai kenksmingas 
antagonizmas,kuris atsiranda dėl ideologijos gyvenimiško varžymo. 
Valstybė neturi ir negali turėti pa
saulėžiūros, nes ji neideologinė or
gan i z a c ij e.Auklė j i m a s b e pasėulėž iu- 
ros n e' įmanoma s.Auklėjimą s tad negali 
būti- valstybinė funkcij e.Tai principas,dėl 
kurio įvykdymo praktikoje eina kova.Tikroje demokratijoje jis yra 

• realizuojamas ir tuo budu sųžinės laisvė iškyla visu savo pilnu
mu bei vaisingumu.

"RISTUS IR SOCIALIZMAS
Musų socialdemokratai 'Ateities Keliu" (5 nr.) kelia. įdomų 

aktualų krikščioniškosios moralės ir socializmo santykių klausimų. 
Autorius,.išdėstęs socializmo siekimus ir kelių,kuriuo einaa prie 
socialistinio pasaulio,straipsnio pabaigoje truputį patetiškai 
klausia: "Pasakykit,visi,į tikybinių dogmų kiautų neįvilkti žmo
nės,kiek yra esminio skirtumo tarp socializmo siekimu ir Kiistaus 
mokslo?.. Kaip derinasi tos moralės doktrinos praktiškam gyvenime? 
Ar jos turi reikalo skirtis,dar daugiau t tarp savęs kovoti? Kas 
reikalinga daryti,kad jos sutaptų,sutaptų neveidmainingai?"(16p. 
Klausimai.atrodo.nuoširdžiai nestatyti ir todėl mes mėginsime juos 
atsakyti.

Nuostabi par a lėlė yra tarp Kristaus mokslo 
ir socializmo.Kristus atnešė žemėn savo religijų,kad išvaduotų
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žmogą iš nuodėmės vergijos,besireiškiančios dvasiniu,moraliniu 
ir f-i žinių as’ens pažeminimu ir pasižeminimu.Socializmas taip pat 
siekia "sutvarkyti žmonią gyvenimą. ir nustatyti ją santykius,kad 
kitas kito nepavergtą,neišnaudotą,neskriaustą,kad žmonės butą žmo
nės" ("A,K." 14 p.)- Kristus paskelbė nelygsterpą asmens vertingumą, 
sakydamas,■ ką padės žmogui, jei jis laimėtą ir visą pasaulio savi 
sielai padarytą nuostolio.Socializmas taip pat "pažadino darbininke 
žmogą"(14p.) ir stengiasi,"atstatyti sutrypto žmogaus asmenį"(15p.) 
Kristus visus žmones laikė lygiais,ir šv.Povilas šitą lygybę formu
lavo garsiu sakiniu,kad čia nėra nei žydo,nei graiko,nei vergo,nei 
laisvojo,nei vyro,nei moters,vadinasi,nei tautinią.nei socialinią, 
nei lytynią skirtybią.Socializmas taip pat apima visus žmones "be 
tikybos,lyties,rasės skirtumo"(15p.),skelbdamas,kad "ateities viau 
suomenė turi but beklasinė visuomenė,kuri laiko visus žmones kaip 
kitas kitam lygius"(ibd.).Kristaus mokslas,iš pradžią tebuvęs ma
žas garstyčios grūdelis,ilgainiui išaugo į pasaulinės apimties me
dį.Socializmas taip pat stengiasi išplisti visoje žemėje ir savo 
sąjūdį "paversti pasauliniu mastu (ibd.).Kristus siekė žmogą iš
tobulinti ir jį perkeisti.pažadėdamas jamdangą,kuriame nebebus 
nei skausmo,nei ėšarą,nei priespaudos.Socializmas taip pat siekia, 
"kad žmogui butą ne tik patikrintas rytojus,bet kad jis galėtą 
mažiau dirbti ir savo laisvąjį laiką panaudotą intelektualiniam, 
kultūriniam,estetiniam žmogaus brendimui'1 (ibd.į.Tokią panašybią 
butą galima surasti ir daugiau.Visos jos rodo,kad Kristaus mok
slas ir šocižizmas yra dvi paralėkė s.Šitos dvi para
iškos niekur nesusitinka ir nesusikerta.Nepaisant savo panašumo, 
net išviršinio vienodumo,paralėlės eina šalia viena kitos nieka
da nesutapdamos.

Kodėl? Kodėl Kristaus mokslas ir socializmas yra tarsi 
paralelės? Atsakymas labai aiškus: Kristaus mokslas yra atrem
tas į tikėjimą Dievu ir žmogaus sielos nemarumu.Todėl Kristus 
kuria^D ii e v o ^kaalystę,kuri ne iš šio pasaulio.Kai sykį kaž
kas iš minios sušuko Kristui: "Mokytojau,pasakyk mano broliui, 
kad šis pasidalintą -su manim pavelde j imą','7 Kristus atsakė:"Zmo- 
gau,kad padarė mane jusą teisėju ir dalintoju?" ir netrukus pri
de jo : "Ieškokite visą pirma Dievo karalystės ir Jo teisybės,© vi
sa tai (vadinasi,visi žemiški daiktai) bus jum pridėta" (Luk. . 
12,lp-14;JI).K ristaus pasaulėžiūra ir jo 
moralė yra teistinė. Tuo tarpu "socializmas žmo
nijos ateities problemą sprendžia ne iš oro pagautos idėjos,bet 
pasiremdamas istorinio materializmo dėsniais"(16p.), Kai mes se- 
niau musą socialdemokratus klausėme,kaip jie nusistatę istorinio 
materializmo atžvilgiu, jie aiškiai atsakė: "istorinio materializ
mo filosofija yra socializmo filosofija" (A.K.2 nr.8p.).Ar tad 
nuostabu,kad teis/tinė pasatlėžiura ir moralė esmingai skirias 
nuo materialistinės pasaulėžiūros ir moralės,ant kurios yra pa
statytas socializmas? Socializmas,kaip jis ligi šiol buvo su - 
prantamas,yra r e 1 i g i j a,statoma vietoje Kristaus religi
jos.Socializmas yra išganymo religija,norinti žmogą pa
darysi laimingą jau šioje žemėje; bet žmogą,kuris šiame pasauly
je gyvena ir jame pasibaigia,kuris anapus karsto,Dostojevskio 
inkvizitoriaus pasakymu,"randa tiktai mirtį',' Socializmas yra ma- 
terialistin.ė religija, nes aukščiausiu būties 
pradu laiko medžiagą su josios funkcijomis ir su josios dėsniais, 
Jeigu tad "At,K," klausia ar Kristaus ir socializmo moralės "tu- 

Cis ,dar daugiau - tarp savęs kovoti?" (16p.),tai 
pasidaro savaime aiškus.Kaip teizmas skiriasi nuo ma- . 

terializmo,kaip vienos tik medžiagos teigimas paneigia dvasią 
ir Dievą, taip Kristaus mokslas skiriasi nuo socializmo ir taip 
socializmas paneigia krikščionybę.Nevienas krikščionis yra nu-
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rodęs visų eilę siekimų,bendrų socializmui ir krikščionybei,bet 
nė vienas negalėjo paneigti s o c i a 1 i z mui 
ateistinio p o b u d ž i o.O kol socializmas remsis 
materializmu,tol apie bet kurį jo suderinimų su Kristus mokslu 
negali.būti nė kalbos.Socialistam žinomas W,Liebknecht jau 1897 • 
m.gražiai pasakė :"k.um reikia, naujo tikėjimo,būtent,tikėjimo į 
musę, galutinį tikslų,š i o s tikrovės tikėjimo. 
Tuo tarpu vidutiniškoje galvoje telpa tik vienas t i k ė -■ 
jimas'.'Tuo jįs^kaip tik ir norėjo pabrėžti socializmo nesutaiko- 
mumę su krikščionybe.Jeigu šiandien Dr.Hogneris skelbia,kad 
'‘kiekvienas socialists s gali būti krikščionis, ir kiekvienas krik
ščionis - socialistas",tai jis visu pirma kaip tik ir atmeta is
torinio materializmo dogmų (žiur ."M.2’.’ 4 ir 5 nr.nr.).I sto
rinis materializmas yra toji esmin- 
gainskirtin g.a plotmė, kuri soči ai i z- 
mų padaro Kristaus m ’o k s 1 o paralele, 
a m ž i n a i s u juo n e s u tampančia. Todėl į 
"Ateities Keliu" klausimę,"kas reikalinga daryti,kad jos sutap- 
tų,suteptų neveidmainingai"(16p.),galima atsakyti: reikia et si- 
sakyti materialistinės pasaulėžiū
ros, reiki a i s p a • ž i n t i t e i -z m ę, reikia 
patį Kristų laikyti ne tik drąsiu 
socialiniu reformatoriumi, b e t A m - 
ž i n,u o j u Logo s,D ievų, prisiėmusiu 
ž m o g e. ūsprigimtį ir tuo budu savyje 
sujungusiu visų but į: medžiagų, dvasių ir 
d i e v y bę, Tai yra vienintelis kelios, kuris gali vesti prie 
šių.dviejų paralėliu susitikimo ir susiliejimo.Jeigu tad musų 
socialdemokratai nuoširdžiai kelia minėta klausima.mes siūlome 
jiem rimtai pagalvoti apie material is t iries pasaulėžiūros pagrin
dus. ir juos visų pirma persvarstyti.

KENO MARKSIZMAS TIKRESNIS?
Socializmas ir komunizmas yra tokios problemos,kurios nuo

latos neleidžia nurimti net ir patiem socialdemokratam."A.K’.* au
torius .pastebėjęs ,kad kapitalistinės santvarkos "baisumus pilnu
moje iškėlė Karolis Mrrkses"įr kad jis "visų savo gyvenimų pa
šventė " geresnei socialinei ateities santvarkai kurti.primena 
mum,kad "tokį žmogų,kai ( čir gal geriau tiktų "nors" žodelis.Red) 
jį‘išprievartaudamas savo tikslam ir valkioja bolševizmas,nede
rėtų koneveikti ir vargšam "M.2" rašytojam" (14 p.).Turime paste
bėti,kad barkšo mes niekados nesame koneveiką.Jeigu mes kritika
vome marksizmų apskritai,tai dar anaiptol nereiškia,kad mes nie
kintume Marksų kaip žmogų.Kritiks niekados nėra koneveikimą s.Tuo 
labiau.kad musų kritika buvo visiškai šalta.Posakio "veggšas Mark
sas" mes nevarto j ome, k.aip kad jį vartoja "A.KV sakydamas "varg
šai "M.ŽV rašytojai1.' . ..

Tačiau ne cpei tai šiuo sykiu'mes norime kalbėti.Mum yra 
įdomus klausimas,a r ištikrd bolševizmas M ark- 
s ų iš p r i e v a r t a v o,vadinasi,j į iškraipė. 
Klausimas yra platus ir prašosi didesnės studijos.Šiuo tarpu pa
sitenkinsime pas-’kę tik bendrų savo nuomonę c Soči ° lizmo ir komu-? 
nizmo siekimai yra tie patys.Tas pat yra abiejų ir ideologinis 
pagrindas.Skirtingi yra tiktai keliai į tų petį tikslų.So
cializmas stengiasi prie savo tikslo eiti evoliucij n s 
keliu.Jis nori mases "patraukti ne smurtu,bet įtikinimu" (16p.), 
vadinasi,laimėt i daugumų ir demokratiniu budu pertvarkyti socia
linę santvarkų.Todėl’ jo šalininkai ir gii vadintis socižUemokra- 
ta.is.Tuo tarpu komunizmas į tų patį tikslą eina r e v o 1 i u ci- 
j o s keliu.Jis nori laimėti ne tiek daugumų,kiek s t i p r u -

41



I

I , < ■ .11

-42-,

m ą ir jo jėga pašalinti senąją santvarką.Tašiau ar tai jau 
yra Marksizmo išprievartavimas ir iškreipimas? Mum atrodo,kad 
tai vra tik logiškas ir visai nuosakus marksistinės ideologijos 
išplėtojimas. Socializmas savo tikslo siekia,nuolatos darydamas 
kompromisus,nuolatos dairydamasis čia į dešinę, šia į kairę, 
laukdamas,kol pats žmogus apsispręs ir susipras. Tašiau kokios 
prasmės yra šitoks laukimas,jeigu žmogus yra tiktai medžiagą? Ko
kios prasmės yra leisti kapite.listam ilgai dar žmones išnaudoti, 
jeigu žmogaus gyveinimas baigiasi su jo mirtimi? Ar negeriau re
voliucijos budu sudaryti geresnę santvarka ir kurti žemėje roją? 
Ar negeriau greičiau žmones išlaisvinti iš išnaudojimo ir prie
spaudos? Komunizmas taip ir elgiasi.Ir jo elgesys yra nuosakesnis, 
kaip socialistą.Socialistai skelbiaJėgos vartojimas nėra pagrin
dinis jusą kovos ginklas (16p.).Tašiau kodėl? Jeigu viskas tėra 
medžiaga,vadinas,esmje jėga; jeigu visa istorija yra tik šitos 
medžiagos jėgą santykiai,tai kodėl nenaudoti jėgos ir socialinei 
santvarkai kurti? Kuriuo budu iš materialistinės ideologijos iš
plaukia jėgos neigimas socialiniame gyvenime? Komunistai,būdami 
nuosakūs materialistai, jėgą deda į pagrindą ir jos pagalba eina į 
gyvenimą.Čia gludi ją pasisekimo priežastis.Komunizmo - antiko-. 
munizmo grumtynėse socialistai niekad nelaimi,nes netur ko prieš 
komunizmą pastatyti.Ideologija ta pat,siekimai tie pats,sociali
nės pažiūros esmėj tos pat,o taktika socialistą nenuosakl,nes kilu 
si iš kompromiso Su kapitalistiniu pasauliu.Kaip vienuoliai nuosa
kiai plėtoja ir praktikoj stengias taikyt krikšėionišką pasaulėžiui 
taip komunistai nuosakiai plėtoja ir taiko materialistinę ideolo
giją.Komunistai yra socializmo vienuoliai,jei norit - socializmo 
jėzuitai,bet jokiu budu ne jo išprievartautojai.Jei-but lemta pa
sauly įsigalėt materializmui,tai jis,esma tikri,įsigalėtą komunis
tiniu,ne socialistiniu pavidalu.Komunizmas yra materialistinis 
idealizmas,o socializmas - materialistinė buržuazija. •

"Šviesa” ir Voldemaras
1946m.gruddžio 20d.Karlsruhes studentam p.Raila dėstė "Svie- 

sos” ideologiją .Pasak jo ’’Šviesos” visuomeninis'pgrindas - neoli- 
thuanai,voldemarininkai ir varpininkai.Jie “Šviesos” ideologijoj 
radę bendrą pagrindą.Ideologiniai organizacijos pagrindai,atsky - 
rus religiją,kurios klausimai kelią nesantaiką,-yraatremti popu
liariausiais Prancūzą revoliucijos suktais; ji toliau busianti 
praplešiama naujais populiariaisiais šūkiais.0r-jos uždavinys 
sukurti Lietuvai elitą,nes nepriklausomos Lietuvos šviesuomenė, 
kaip obuolys sugraužtas kirmino,buvo taip sugraužta išsigimimo ir 
jos "Šviesa" negalinti laikyti elitu.

ipat dRtos "Mintyje" p .-Vykintas, papildydamas p.Railą, 
duoda jaunuomenei idėjinį pavyzdį Augustiną Voldemarą,kuris 
1917-lb m."gina sietuvos valstybės idėją ir savąją silnuolią 
tarpe ir svetimąją,tarptautinėje arenoje... organizuoja valsty
binį aparata,k ariuomen ę”(m.pbr.Red.).

Pasitikėdami p.Railos paždais duoti Lietuvai naujo elito, 
džiaugdamies įvykusia pozityvistinią nuotaiką akademinio jaunimo 
konsolidacija,rezervuodamies kitą progą pasisakyti apie Voldemarą

* kaip "pavyzdį jaunimui" ir kaip valstybininką,šioje vietoj pastebi 
nemanom,kad žmogus but pagerbtas priskiriant jam svetimus nuopel
nus .Voldemaias kariuomenės neorganizavo.Jo koncepcija buvo:mažai 
tautai užtenka pasiskelbt neutralia ir didieji kaimynai jos neu
tralumą gerbs ir gins.Dėl to kariuomenės organizavimas buvo suvė
lintas .Kai visuomenė ėmė spirti organizuot kariuomenę,Voldemaro 
Lietuvoje jau nebuvo,ir Lietuvos ginti stojo tie,kurie Lietuvoje 
buvo likę,kurie nepasekė Voldemaro pavyzdžiu.

42



- 4 ?* -

^PRA EITIES K E R T E L E =

LIETUVA 1919 m.TAIKOS KONFERENCIJOJE
Nors prezid.Vilsono 14'punktu sudarė stipriu moralinę atra

dę pavergtyjy tauty išsilaisvinimo kovoje,bet tuose punktuose pa
skelbtas principus,jy tarpe ir tauty apsisprendimo teisę Realizuo
ti buvo palikta patiem pavergtiejiem.Jy konkrečios pastangos apsi
spręsti ano meto didžiyjy realiai tiek tebuvo remiamos,kiek jy pa- 
čiy interesai to reikalavo .1-rancuzi jos interesam buvo reikškinga 
stipri Lenkija,kai' pajėgus kumštis iš Vokietijos ryty,tad visa 
prancuzy politika šiam regione ir buvo vedama Lenkijos ženkle.Vis
kas,kas buvo nepakeliui su Lenklgja,sykiu buvo nepakeliui ir su 

Prancūzija.JAV interesam buvo naudinga ukiškėi pajėgi Rusija,tad 
taja prasme JAV delegacija ir instrukcijas į konferenciją atsive
žė .D.Britanija , turėdama užtenkamai Imperijos problemy,stengėsi 
izoliuotis nuo ty,kurios jos tiesiogiai nelietė.Juo mažiau intereso 
ir realios psamos pavergtyjy apsisprendimui galima buvo laukti iš 
Italijos ir Japonijos.Todėl į Versalį besiienkant ano meto didie- 
siem sujaukto pasaulio žemėlapio tvarkyti,kovojanciai Lietuvai pir
moj eilėj teko sustiprinti savo informacijos tarnybę.Jau anksčiau 
Paryžiuje veikė informacijos biuras,kuriame stipriai reiškėsi A. 
ViUrnas,E.Galvanauskas,0 .Milašius.Versalio konferencijai prasidė
jus ,laik.Lietuvos vyriausybė biuro veiklai sustiprinti delegavo 
prel.Olšauską,Rozenbaumę ir Siemaško.Jy atvykimas į Taryžiy iš 
anksto biurui nebuvo praneštas,ir biuras tik iš šalutiniy šalti- - 
niy patyrė,kad iš Lietuvos į laryžiy atvyksta Olševski,Rosenbaum 
ir Šiemaško.Pavardės biuro vyram pasirodė užtenkamai įtartinos*, 

ir jiem kilo mintis,be nebus tik Kapsuko vyriausybės emisarai is 
Vįlhiaus.Vilimas turėjo ryšius su Q,uai d’Orsay ir,būdamas ekspan
syvus, tuo jau padarė žygiy,kad ty neaiškiy tipy veikla buty para- 
ližuota.Vilimo intervencijos išdavoje prancūzai Olšauską,Rozen- 
baumą ir Šiemaško internavo.Reikia įsivaizduot Vilimo nuostabę ir 
susi jaudinimą,kai jis,nuėjęs internuotyjy viešbutin šį tą smulkiau 
apie juos patirti,susitiko prel.Olšaukką.

Netrukus po šios trejulės atvykimo,įParyžiy atvyko ir ofi
cialioji Lietuvos delegacija taikos konferencijai.Jos pirmininkas 
buvo prof.A.Voldemaias,nariai: T.Naruševičius,lI.Yūas,P.Klimas,E. 
Galvanauskas,Šiemaško ir Rozenbaumas.Suprantama,delegacijos veik
la tegalėjo reikštis užkulisiuos ir šalutiniais kanalais.Teisybė, 
delegaciję priėmė pats konferencijos pirmininkas Clemenceau,bet 
jokiy konkrečiy pažady.Sueita kontaktan su JAV delegacija.Įteik
tas memorandumas visiem konferencijos delegacijy pirmininkam.Svar
biausias delegacijos uždavinys sekti konferencijos darbus ir kiek
viena tinkama ar reikiama proga reaguoti Lietuvos vardu.Notas ra
šydavo pats delegacijos pirmininkas.Delegacijai jos atrodydavo tai 
sytinos,bet Voldemaras jokiy pataisy nepripažindavo.Kadangi notes 
ėjo deleg.pirmininko parašu,tai delegacijos pataisyty noty jis 
nepasirašydavo ir visas reikalas įklimpdavo.Voldematas sutikdavęs 
tik su P.Klimo redakcinėmis pastabomis.Klimo redakcinly pastaby 
•titulu delegacija savo nusistatymus ir pravesdavusi.

Kaip žinią Voldemaras savo išore nebuvo reprezentatyvus. 
Ar todėl,ar kitais sumetimais,darydamas kaip delegacijos pirminin
kas vizitus dalyvaudamas priėmimuose,jis visada imdavo drauge ir 
T.Naruševičiy,savo išore tikrai imponuojantį,Dėl to būdavę juokin- 
gy situaciją.Jiedviem apsilankius pas Japonijos ambasadoriy.tasai 
ielegacijos šefu palaikęs Narusėvičiy,o Voldemarą tik jo sekrėte- 
rium ir į jį visai nekreipęs dėmesio.

Apskritai delegacijai su Voldemaru buvę vargo.Apsigyvenęs 
jis III rūšies Paryžiaus viešbutyje,dėvėjęs aptriušūsį kostiumą.
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O delegacijos šefas turi reprezentuotis ,turi susitikėnėti su po
litikais ,diplomatais ,žurnalistais , turi. ..dalyvauti priėmimuose ir 
pas save priėmimus ruošti-.Jo-padaryt'as įspųdis bus įspūdis dėl vi
sos delegacijos,dėl viso krašto.

Pamažu tačiau reikalai susitvarkė.Informacijos darbo dele
gacijai buvo labai daug,nes Lietuva buvo tikrai dar terra incog
nita .Ypač .pasitarnavo Gabrio išleistas etnografinis Ryty Europos 

____žemėlapis.Be jo neapsiėjo nė vienas Versalio konferencijos daly- 
vis-^susiduręs. su Rytą Europos problemomis.0 tame žemėlapyje Lie
tuvos padėtis buvo Labai išryškinta.Klaip.ėdos nuo Vokietijos at
skyrimo klausimą pirmieji pajudino lenkai,ir Versalio sutartyje 
99 str.atsirado daugiausia ją pastangomis.

Nežiūrint Lietuvos delegacijos pastangą Versalio didieji 
buvo labai, abejingi ir santūrūs musą reikalui,nekalbant jau apie 
pripažinimą de jure ir de facto pripažinimas reikėjo dar paėiai 
tautai išsikovoti.ir ne tik ties Jeznu.Kėdainiais}Panevėžiu,Ute- 
na^Kalkunais^bet ir ties Perloja,Sirvinteis,Giedraičiais,ir net 
ties Radviliškiu ir Šiauliais. ,

ERZBERGERIS IR MINDAUGAS II

1921 m.rugpiucio 26d.atentatininką nužudytojo ano meto Vo
kietijos užsienią reikalą ministro,įžymaus kataliką veikėjo Motie
jaus Erzbergerio (gim<.1875.4<>30) vardas tiek'ryšium su jo mirties 
25 metą sukaktimi,tiek.ryšium su jo žudiką byla,tiek,pagaliau,ir 
ryšium su dabartine vokiecią tautos padėtimi,paskutiniu metu plė
šiai minimas vokiškojoj ir kitoj spaudoj. . ’

Buvęs pradžios mokyklos mokyto jas ,studijavęs' Svei^eati joje 
istoriją,vėliau žurnalistas ir redaktorius,nuo 190J m.Rechstago 
atstovas Kataliką Centro frakcijoje,didelis’opozicininkas Vokieti
jos koloniją valdymo metodam savo politinę veiklą išplėtojęs I-jo_ 
pasaulinio karo metu,jis ypač darė dideliu pastangą Italijai nuo 
įstojimo į karą sulaikyti. Jis taip pat organizavo garsią-ją 1917m. - 
Reichstago ofenzyvą už taiką,pasibaigusią 1917 m.liepos 19<i.Reioh- 
stago daugumos (Kataliką Centro ir socialdemokratą) balsais priim
tąja ’’taikos rezoliuci ja’,’ Kaizerio militarizmuį griuvus 1918m.lap
kričio .11 drCompiegne jis su kitais Vokietijos vardu pasirašė pa
liaubą sutartį.Atgimstąs vokieėią nacionalizmas primetė Erzberge- 
riui visus, iš Versalio sutarties Vokietijai tekusius sunkumus ir 
ją padarinius.Jo siekimas rasti sugyvenimą su karą laimėjusiais va
karais buvo apšauktas klaida ir išdavimu.Vargiai ar kuris kitas vo
kiecią valstybės vyras buvo..tiek pultas ir šmeižtas kaip Erzberge- 
ris.Tokioj atmosferoj buvę karininkai Tillėssenas ir Schulzas Gries- 
bacho kurorte (Schwarzwalde) per.pasivaikščiojimą jį nužudė.Nuo gre
siančios bausmės žudikai pasislėgė užsieniuose1,o' ateję į valdžią 
naciai-juos amnestavo .Ali j.antą okupacinei valdžiai nacią įstatymus 
panaikinus,Tillessenas ir Schulzas atsidūrė teisme.Treiburgo i/Br 
teismas vienok pritaikė Tillessenui 1935 m.amnestiją ir jo bylą 
nutraukė.Okuppciniam organam įsikišus,Tillessenas vėl suimtas ir 
kuo viskas baigsis - dar nežinia.Bet mum' čia nė nerupi Erzbergerio 
tragedija,nei jo žudiką likimas .E'rzberger į prisiminti mum įdomu 
dėl jo vaidmens Lietuvos nepriklausomybės - atstatymo byloje.

Būdamas Kataliką Centro' Rechįstago frakcijos lyderis,Erzber- 
geris gerei pažino ir permatė Wilheimo politikos aneksinius tikslus 
ir kėslus.Kaip nuoširdus švabas (kilimo, iš Buttenhauseno prieBibe- 
rachojUurtemberge) jis buvo prusą militarižmo -priešas.Kaip nuošir
dus tautą apsisprendimo teisės išpažynėjas, ir savo vadovaujamo Ka
taliką Centro politiką šia linkme vairavo.Toks jo įsitikinimas ap
sprendė jo,o per jį ir visas jo parti jos' nusistatymą Elzaso - Lo
taringijos jBelgijosjLcnkljos,na,ir Lietuvos atžvilgiu.
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Su Lietuvos reikalu Erzbergerin susidūrė jau 1915 m.Švei
carijoje .Tenykštė je lietuviu kolonijoje buvo veikėjy,kurie buvo 
su Erzbergeriu susipažinę dar jam ten pat studijuojant.Dabar 
buvo metas tas pažintis atnaujinti.Pastangos susilaukė nuošir
daus atsiliepimo.Erzbergeris tapo lietuviu draugas ir Lietuvos 
reikaly gynėjas.Šveicarijos lietuviai turėjo ryšius su kraštu ir 
žinojo,kas ten darėsi.Erzbergeris todėl buvo apginkluojamas au
tentiška medžiaga.Tuo remdamasis jis aštriai kriti- 
ka v o okupacinės vokieėiy valdžios Lietuvoje žygius.Jo įsiti
kinimu gen.Ludendorffo, kunigaikščio Isenburg - Birstein ”Mili- 
tarverwaltungas" Lietuvoje darė "klaidu llgijon^’’ ir todėl jis 
reikalavo ’’Llilitarverwaltungy” panaikinti pakeičiant civiliniu 
aparatu.Reichstage jis reikalavo keisti Vokeitijos politika Lie
tuvos klausimu.Erzbergerio veikla Lietuvos reikalu užtraukė ftam 
karinės vadovybės neapykantę.Kai Erzbergeris norėjo sueiti į be 
tarpį kontaktę su lietuviu tautos atstovybe - Lietuvos Taryba 
ir tuo reikalu apsilankyti Vilniuje,jam buvo atsakytas leidimas> 

Reichstage Lietuvos reikalus kelti Erzbergeris turėdavo 
progos,kai būdavo lieėiami okupuotyjy kraštu administracijos 
reikalai.Jis reikalavo Lietuvai savarankiškumo.Jos valdymosi for- 
mę nustatyti jis reikalavo palikti patiem lietuviam,Tautos Tary
bai. Jis propanavo tai dar 1917 m.,kai Wilhelmo armijos dar triuš
kino sęjungininky jėgas Rytuos ir-Vakaruos,o pačioj Vokietijoj 
buvo ruošiami lietuviu tautai eksterminuoti ir Lietuvai koloni
zuoti planai.Tiesa,toj kovoj d^l teisės lietuviam savarankiškai 
tvarkytis su prusy militarizmo ekspansijos užmaėiomis Erzbergeris 
nebuvo vienas.Jam pritarė ir socialdemokrety žmonės,ir nepriklau
somieji socialistai.Bet Erzbergeris buvo tos akcijos spiritus mo- 
vens.Jam kaip katalikui katalikiškos lietuviu tautos aspiracijos 
buvo ypač parėpusios.Ne be reikalo ryty fronto štabo virš.gen.M. 
rloffmannas jau 191? m.vasary yra užsinotavęs Erzberger| kaip pa
vojingą,nes jis esąs Šveicarijos lietuviam pažadėjęs 
savarankiskę Lietuvos karalyst ę.Tik
rai, Lietuvos karalystės reikalai Erzbergeriui buvo arti širdies.

Iš Berlyno einęs prusy imperializmas,nors jausdamas karo 
pralaimėjimo pavojy,vis dar nenorėjo Lietuvos paleisti,ir siekda
mas jos aneksijos užplanuotai Lietuvos karalystei valdovu piršo 
būtinai patį Wilhelmę Il.Istoriniy reminiscencijy akstinamas pa
reiškė pretenzijy ir Saksonijos karalius,primindamas,kad Saksai 
1697-1765 m.jau buvo sujungtos Lietuvos-Lenkijos karaliais.Erz- 
b.ergeriui tie pretendentai buvo nepriimtini, nei pasaulėžiūriniais 
(kataliky tautai nekata likas valdovas),nei politiniais (maskuo
ta aneksija) sumetimais.Jis žinojo,kad 1917m.gruodžio 11d.Lietu
vos Tarybos rezoliucija su ’’amžinais ryšiais”ir konvencijomis bu
vo Vokietijos išprievartauta.Jis žinojo,kad Vasario 16d.aktas pri
pažintas tik su konvencijy sęlygėmis.Tatai ne tik nieko gere neža
dėjo Lietuvai,bet Ir dėmaskavo Kaizerio politikos aneksinius kės
lus sęjungininkam ir neutraliesiem.0 tai jau nebuvo naudinga nė 
paėiai Vokietijai.Tai politikai torpeduoti Erzbergerio inspiruo
jama K.C.frakcija Reichstage 1918m.sausio mėn.įteikė kancleri11! 
pareiškimę,kad lietuviy apsisprendimo teisė turinti bent tiek du? - 
tl,kad jie patys gaišty pasirinkti sau valdovę katalike,Erzberge
ris tokiam valdovui kandidatę surado katalikę kunigalkštj. Vilhel- 
mę v,Urachę,Wurtembergo grafę.Cia Erzbergeris parodė ypač daug 
uolumo ir atsidėjimo Lietuvos reikalui.Jam teko pašalinti daug 
kliuėiy Urachui iš kelio tiek iš Vokietijos,tiek iš lietuviu pu
sės.Jis tarpininkavo lietuviy delegacijom pas Urachę.Jo pasilugu- 
maš ir palankumas lietuviam staėiai siutino prusy imperialistu?. 
Todėl lietuviam nevisada pasisekdavo net susitikti su pečiu Erz-
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bergeriu.Tarybos delegacijai,iš Vilniaus atvykus į Berlyną.nebuvo 
leistaįsu Erzbergeriu pasimatyti. 0 vyriausioji karinė vadovybė - 
buvo įsakiusi atitinkamiem organam patikrintiyar Erzbcrgerio san
tykiuose su Lietuvos.veikėjais nesama medžiagos.kuri leistu jįjį 
atiduoti kero teismui,Tačiau Erzbergeris nenusigando,nekapituli?'- 
vo ir savo nusistatymą nepakeitė ,1913 m. vasarą- Lietuvos karaliaus 
reikalu .jis jau tiek toli buvo pastūmėjęs į priekį,kad Urachui kel 
lias | Lietuvos karalystės sostą jau buvo laisvas,Galutinis žodis 
priklausė tąrti patiem lietuviam.Erzbergeric insistuojama Lietuvos 
Taryba 1918 m.liepos 15 -d. .naujai gautuose ‘Tarybos rūmuose susi
rinkusi .pasėdžio,, trylikos balsą .dauguma,kaitia jam Tarybos sparnui 
(Kairiui, J. Viliesiui-,M.Biržiškai, ir Narutavičiui) prieš belėavimą 
išėjus iš- posėdžio,P.Klimui balsuojant prieš,o ’ .Vailokaičiui 
ir Stulginskiui susilaikius,Urachą; išrinko Lietuvos karalium Min
daugu II-j ui . ‘

Tarptautiniu įvykią raida tą išrinkimą praktiškai netrukus 
anuliavo, ir tik dabar lietuvi DP apsilankiusi Lichtenšteino pily
je maloniai nuteikia Lietuvos herbas j r Mindaugo II-jo duktėrą - 
’’Lietuvos princesių" tam tikri sentimentai Lietuvai ir prisiminimas 
savo gediminaitiško kilimo,Jei tačiau Erzbergeriui faktiškai ir 
nepavyko pasodinti Lietuvoje Mindaugas II-sis,tai jo palankumas 
ir parama.apskritai ano meto Lietuvos pastangom turėjo nepaprstai 
daug teigiamos reikšmės.Ir šiandieną,prisimindami šitą didįjį 
Lietuvos ir lietuvią bičiulį ir rėmėją,mes jaučiame gal-dar di
desnį reikalą jo masto,jo atsidėjimo ir jo energijos naujos lai
dos Erzbergerią,kurie išdrįstą šią dieną Europos ir pasaulio Ii-• 
kimo lėmėjam ..ir tėesą pasakyti ir ją neteisius kėslus torpedūot, 
o tuo pečiu'ir .Lietuvai į laisvę kelią pralaisvinti.

=T A R . 'P T A U T I N I A I H 0 ’R I Z JMTA-I

1946 METAI . ‘
Praėjusieji me‘tal: nubuvo lemiami nei taikos,nei konflikto 

linkme. Jie praėjo' tūlą pavoją,įtempimo ir sukt .,■< diplomatinio, lo
šimo žehkle'.Tik į pabaigą jie atnešė tam tikro atoslūgiu,tačiau, 
butą per optimistiška tarti, kad tas atoslūgis jau butą tikros ir 
pastovios tarptautinės sandoros pradžiai

J u- n g t • i.- n ė s T a u t o s • • • ■ .
1946 m.sausio 10d.Londone‘susirinkus JTO Visumai,Bevinas 

rekomendavo,kąd tasai naujagimis Tautą S-gos pakaitalas nebūtą' 
išpyk užverstas'uždaviniais ne-pagal jo amžią ir jėgas.Dėja,po 
savaitės, sausio 17 d.susirinkus i tos pačios Visumos’išrinktoji 
Saugumo Taryba jau rado ant stalo Irano skundą dėl SS kariuomenės 
buvimo Azerbaidžane. Palaikę tatai britą machinacija,sovietai ne
delsdami atsietisė,apskąsdami ST britus dėl ją.kariuomenės buvi
mo Graikijoj ir Indonezijoje,ir pridurmais iškeldami ten pat bylą 
britam ir prancūzam dėl ją karinią pajėgą buvimo Sirijoje ir Libane. 
Kovo m.iš naujo teko svarstyti Irano skundą.Jaunutė ST išsyk virto .■ 
dramatišką debetą ir- aršią propegendinią kautynią lauku. . • " •

Tokiu budu jau pačioje JTO veiklos .pradžioje'paaiškėjo,kad ‘ 
tą or-ją kuriant buvo per daug pasitikėta buvusią dižiąją sąjungi
ninką tikslą ir siekimą vieningumu.Antruoju etv'ėju besvarstant Ira
no bylą Gromyko SS vyriausybės verdu pirmąkart ištarė v e t o.Siąja 
teise SS delegacija ir vėliau nešykščiu! naudojosi.Pasirodė ,kad
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didžiują+galybią pažiūrom Išsiskyrus balsavimu sprendimas neį
manoma pasiekt i. To j i aplinkybė davė progos kitiem JTO nariam, 
daugiausia mažosiom valstybėm,JTO Visumos posėdžiuose aštrokai 
pareikšti pasipiktinimą ir pulti patį veto principą.Ginšai dėl 
veto užėmė žymią JTO Visumos deba.tją dalį; britai ir amerikiečiai 
į š±į mažąją ofenzyvą žiurėjo palankiai,bet pasisakė prieš for- 

.malą chartos keitimą,ir metą pabaigoje buvo pasitenkinta rezo
liucija k v i e ė i a n t nuosakiai veto teisę naudoti.

. Veto buvo tasai kunstas,ant kurio visą laiką klupo ir 
Atominės Energijos, Komisijos pastangos išjungti atominę
jėgą kaip mėsinio naikinimo priemonę kare.Dar birželio m;.JAV 
atstoves komisijoje Baruchas pateikė atominės energijos kontro
lės planą,kuris numatė,kad toji kontrolė nebus pajd'ngta^veto tei
sei Saugumo Taryboje.SS delegacija tam visą laiką atkaklia i prie
šinosi i'r jau atrodė,kad gali sugriūti visas atominės kontrolės 
reikalas,Tik prieš pat N.Ketus komisijai balsuojant Barucho pla
ną SS atstovas jo nevetavo,nors ir už jį nebalsavo.

Socialinė ir Ūkio Komisija po ilgą ir karštą debetą prieš 
SS ir jos satelitą balsus priėmė IRO (tarptautinės tremtinią 
org-jos) statutą.Tačiau gyvosios tremtinią problemos sprendimas 
daugiau pareina nuo atskirą vyria.usybią nusistatymo,negu nuo for
malaus biurokratinės institucijos įsteigimo.0 vyriausybės šiuo, 
reikalu labai nepaslankios ir pirmoj eilėj vadovaujasi savaisiais 
interesais,o ne humaniniais sentimentais.

Nurnbergo byl**
1946 m.spalio Id.buvo baigta 1945 m.lapkričio 20d.pradė-, 

toji didžiąją karo nusikaltėlią byla.Tai savotiškas karo paliki
mo likvidavimo procesas,apsivalymas prieš pradedant kurti taiką. 
Nurnbergo sprendimas,paskelbtas.civilizuotojo pasaulio verdu,ag
resinį kerą paskelbė didžiausiu tarptautiniu kriminalu,už kurį, 
individual atsako va’lstybią galvos.Sis sprendimas,kaip nekartą 
yra išsireiškę sąjungininką politikai ir juristai,bus naujas 
tarptautinės teisės precedentas.

. Oficialieji sąjungininką kalbėtojai įrodinėjo Nurnbergo 
bylą buvus objektyvaus teisingumo,o ne politinio nugalėtoją ker
što aktą,tačiau jie jautė,kad tasai teisingumas taikomas viena
šali ėkai.Bylą svarstant buvo nejaukią momentą,kada gyvi liudy
tojai ir dokumentai iškeldavo SS,kurios atstovas sėdėjo už tei
sėją stalo,bendrininkavimą teisiamąją nusikaltimuose.Tribunolas 
pro šiuos momentus praslydo,tuo. parodydamas,kad jo teisingumas 
vistik nusilenkia politinei tikrovei.Jaksono pareiškimas,kad 
Nurnbergo precedentas turės būti taikomas ir tribunolo teisėją 
kraštam,kol kas tėra ždžiai savo sąžinei nuraminti.Tiesa,Dlmitro-• 
ves ši precedentą ketina taikyti Cburdilliui.Šiaip ar taip bylos 
vienasališžumas esmingai pakirto tribunolo orumą ir šiaip jau 
objektyviai bei korektiškai vestos bylos sprendimo moralinį svo
rį.Pačią sąjungininką spaudoj netruko skaudžią,sąžinės padiktuo
tą, priminimą,ko galima laukti iš taikos,kūria.mos ant tokio be-r 
principiškumo ("The Economist").

Taikos kūrimas
Praeitaisiais meteis tebuvo užsimota susidoroti ru >- ■"'ki

niais Vokietijos sąjungininkais; pačios Vokietijos klausimas pa
liktas šiems, 1947 metams, o Japonijos gal dar vėlesniam laikui. 
Bet ir susitarimas dė-1 taikos sutarSią su Itali ją, Bulgari ja , Veng
ri ja,Rumunija ir Suomija pareikalavo keturią didelią konferenciją 
Pirmoji keturią užs.reik.ministarią konferencija Paryžiuj (bei.25 
- gcg.16) nedavė jokią rezvltctą.Ir po antrojo ją susitikimo (birž.
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15 - liepos 12) sutarčių projektuose buvo daug spragų.Klausimai,♦ '
dėl kurių keturi nesusitarė,buvo atiduoti 21-nos tautos konferen
cijai- ': Paryžiuje (liepos 29 - spalio 15).Jos nutarimai te
turėjo patari, tosios reikšmės,bet keturi didieji vėliau jų visai 
nepaisė ir metam baigiantis, jau New Xorke,patys vieni savarankiai 
nustatė taikos sutartis.

Pagrindinis taikos- sutarčių bruožas tas,kad jos formaliai 
fiksuoja jau esama faktinę padėtį. .Pirmo jo j Paryžiaus 4-rių konfe
rencijoj SS stengėsi gauti globėju titulą italų Tripoliui,bet bri
tai tat atmetė.Savo ruožtu SS nesutiko išleisti Balkanų krantų 
iš savo politinės įtakos',.Vakariečiai tegavo kai kurių prekybos 
laisvės su. Balkanų kraštais pažadų; taip pat sutarta sukviesti 
konferencija Dunojaus laivininkystės statutui parengti.

Vokietija • ■
Vokietijoj aukščiausiųjų valdžių 1946 m.vykdė sųjunginln- 

kų kontrolės taryba; greta, jos nebuvo jokio centrinio vokiečių 
valdžios organo. Atskirų zonų ribose administracijos funkcijas. . 
okupaciniai organai tolydžio pcrlcidinėja vokiečiam,kurių.pro
vincijos (iš viso 15) pradėjo formuotis kaip busimosios Vokie
tijos federacijos komponentai. Visose zonose įvyko rinkimai.JAV ‘ 
ir prancūzų zonose pirmauja krikšėionys ‘demokratai,britų’- so
cialdemokratai; komunistų svoris vakarų Vokietijoj pasirodė men- ■ 
kas. Sovietų zonoj iš prievartinės socialdemokratų -komunistų 
santuokos gimusi SĖD pasirodė bekraujė. Ir -laisvuose Berlyno rin
kimuose žiauriai prakišo prieš SPD.

Aštrūs priešingumai vyravo tarp anglosaksų ir sovietų 
dėl ūkio politikos Vokietijoje. SS praktiškai atmetė Vokietijos 
ūkinės vienybės principų,atsisakydami dalintis,savosios zonos 
žemės ūkio gaminiais su vakarinėmis zonomis. Pastarosiose mai
tinimo klausimas buvo itin aštrus,bet bado ir epidemijų katas
trofos išvengtą,ir metam baigiantis,kaip ir metų pradžioj pais
to davinys buvo 1550 kalorijų'žmogui dienai.Į metų galę brite! 
ir JAV susitarė ūkiškai sujungti savągias žonas ir finansuoti 
treji; metų planų, kurį įvykdžius jų zonos galės pešios išsilai
kyti.

Potsdamo susitarimas formaliai galioja,bet visų laikų bu
vo laužomas.SS,pavasarį nustoję savarankiai gabenti vokiečiu 
pramones įrengimus reparacijų sąskaita,į metų galų vėl pradėjo 
vežti ne tik mašinas,bet ir darbininkus,ypr6 specialistus.

Prancūzai nesutiko savo zonos ūkiškai sujungti su ang-lo- 
salsinėmis, bet aistringiausiai jie kovojo prieš politinę Vokie
tijos vienybę,tuo budu sueidami į konfliktų ne tik su anglosak
sų, bet ir su SS požiūriu. Prancūzų reikalavimų,kad Ruhro ir Rhei- 
no sritys butų nuo Vokietijos atskirtos,4-rių užs,min.konferenci
ja Paryžiuje liepos m.atmetė.

Didžiųjų santykiai
Jau ST posėdžiuose paaiškėjo principiniai Vakarų ir Rytų 

pažiūrų bei interesų skirtingumai.ST,JTO Visumoj,4-rių pasitari
muose, ir taikos konferencijoje jie pasireiškė giliu skilimu. Dėl 
principinių klausimų balsuojant vakarinių demokratijų ir sovietų' 
blokai veik visada apsistodavo vienas prieš antrę.Debetai dėl ve
to teisės ir kalbos Paryžiaus taikos konferencijoj Vakaru ir Rytų 
- anglosaksų ir sovietų - santykius tolydžio blo'gino. Keliais et- 
vėjais tie santykiai buvo net pavojingai įsitempę: tarp JAV ir Tr- 
goslevijos ^per jos galvų - SS), kada JAV įteikė ultimatumų d., 
jų lakūnų pašovimo; tarp D.Britanijos ir SS,kai britai ryšium su 
neramumais pietų Irano naftos srityse rengėsi pasiųsti ten savo
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Santykiai staiga pagerėjo New Yorke lapkričio m.pabaigoje. 
Korespondentai vėliau aiškino,kad lemiamięjį vaidmenį, suvaidinęs 
trejetą valandą užtrukęs privatus Byrnes pasikalbėjimas su Molo
tovu Waldorf Astoria viešbuty spaliu 25 d.,kurio metu Byrnes kate
goriškai išdėstęs JAV nusistatymų ir nurodęs, kokių pirmenybių. SS 
turės pasukę nuolaidumo ir sandoros lėnk. Lapkričio gale akivaiz
džiai pasireiškęs SS užs.politikos posūkis leido keturiem užs.min. 
susitarti dėl teikosrsutarčių ir Atominės Energijos Komisij-; Įga
lino susikalbėti dėl Barucho plano. Bet tarptautinės atmosferos 
galutinai praskaidrinti ir pasitikėjimo sukurti tatai nepajėgė. 
Kol kas tarp didžiųjų tejauėiama palaėubų nuotaika.

Europos saulėlydis
"Geležinės uždangos" politiškai perskelta į dvi dalis,Euro

pa praeitais metais jei dar ne formaliai,tai (faktiškai nustojo bu
vusi turtingųjų koloninių sričių metropolija senęja prasme.B Ti
tai įsipareigojo galutinai išsikraustyti iš Egypto; karo atvšju 
Suezę jie jau laiko nebeapginamę ir karines bazesjperkelie į Rytų 
Afrikų.Indijos tautinis susirinkimas sausio m,pasiryžęs paskelbti 
Indijos nepriklausomybę ir išjungti ję iš Britų Commonwealtho; 
taip pat ir Burma. Prancūzai kruvinai kovoja dėk I'ndėki- 
nijos ir susirūpinę dėl Moroko,kuris,kaip ir visos Arabų tautos, 
siekia visiško politinio nepriklausomumo. Olandai neteko 
turtingosios Indonezijos,kuri pasivadinusi jungtinėmis Indonezijos 
valstybėmis,su senęja metropolija tesiejasi formaliais bendros karū
nos ryšiais, žymiais palaidesniais,kaip,sakysime,tie,kurie jungia 
D.Britaniją ir Kanados,Austrai!jos ar P.Afrikos dominijas.

Suskaldyta ir nusilpninta,Europa nustojo buvus politinis 
pasaulio centras. 1946 m.pradžioje,po Maskvos konferencijos,britai 
rezignuodami pripažino,kad pasauly tėra du didieji - JAV ir SS. 
Jiem tenka disputuoti dėl vyraujamo vaidmens pasaulyje. Siūlomųjų 
Jungtinių Europos Valstybių ar vakarų bloko pobūdis butų daugiau '-^ 
defenzyvinis: neutraliai balanduojant (Cr-o&smano koncepcija) arba 
atsirėmus į JAV (Churchillio koncepcija) išgelbėti demokratijos 
rezervatų V.Europoje nuo sovietų antplūdžio.

Sovietų sęjunga
1946 m.SS pradėjo milžinišku penkmečio planu viduje ir agre

singa politine ekspansija užsienyje. Viduj buvo akcentuojamas ideo
logijos įsisęmoninimas ir drausmės sustiprinimas visose SS gyveni
mo srityse - partijoj,ūkyje,kultūroje,armijoje.Sykiu su aštria sa
vikritika ėjo linijos pagrie&inimas ir platūs valymai. Tatai turė
jo sudaryti "moralinę atmosferų" penkmečio planui vykdyti,kuris sa
vo ruožtu# buvo užbrėžęs didžiulį pramonės ir karinės galybės iš
ugdymų. Užsienių politikos sektoriuje buvo taikstomas! užimti nau
jas pozicijas: per Adzerbeidžanų politiškų! pajungti Iranu,per Dar
danelus - Turkijų,isgujus iš Graikijos brikus - visus Balkanus,net 
įkelti kojų į Siaurės Afrikų.

Užsieniniai ekspansijos užsimojimai SS nepavyko,nes silp
stančios britų įtakos paliekamų tuštumų pasiskubino užimti JAV,ku- • 
rie savo aktingų dėmesį pademonstravo,ptrz.,pavasarį .pačios krizės 
metu,pasiųsdami karo laivų eskadrų į rytinius Viduržemio juros van
denis. Ten jie tebeplaukioja.-Prastesnis,kaip buvo numatyta,derlius, 
anglies gamybos krizė,pramonės atstatymo sunkumai ir fizinį tautos 
pajėgumų viršijęs visko nepriteklius į metų gėlų SS politinę vado- 
bę pastūmėjo dairytis paramos Vakaruose. Ryšium su tuo teko pri
stabdyti užaieninė ekspansija ir ieškoti politinio modus vivendi 
su anglosaksais.Tuo budu gruodžio m.atėjo minėtasis tarptautinis 
atoslūgis.
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J u n t i n ė s A m e. r i k o s Valstybės
• Amerikiečiai metus pradėjo mėnesį trukusiu plieno premon 

' nės derbininky streiku,juos užbaigė dar pavojingesnių angliakasiu 
streiky.' Mety'buvyjc streikavo geležinkelininkai,kurie buvo kone 
visiškai sustabdę geležinkeliy susisiokimy; jurininkai^dėl kur i y 
buvo sustojusi užjuriu laivininkystė; civiliniai lakūnai,pieninin
kai... Streikai pakenkė 'Europos '".aprūpinimui . iėtęsė amerikiečiu ner
vus, numušė pasitikojimę Trumanę administracija ir rekošettt atėmė 
ifi partijos daugumu abejuose kongreso rūmuose.

irėikei nca.bomotinai karkė ir JAV užsieniy politikai, 
sunkindami Byrnes padėtį, kietose derybose su SS. Beje,Walter 
Lippmann raėėJk!'d JAV užsienio politikos apskritai neturi. Su 
tuo sutiko ir daugis europiniu komentatoriy,kurie pastebėjo,kad 
JAV turi-pasaulinę- jėgę,bet dar nesuvokia savo pasaulinio vaid
mens. Nors veik visi JAV politikei skelbia izoliacionizmę pasi
baigus 3tačiau jo pagirios dar nėra galutinai išgaravusios,ir jy 

' pasfulinio atsakingumo sęmonė dar gana miglota. Su dideliu var
gu pro Kongresu praėjo paskola D.Britanijai,aistringai ginčija
masi dėl privalomo kurinio .parengimo įvedimo.

Pagrindinis JAV užsienio politikos dėmesys yra Paoifike ir 
Ryti; Azijoje.Gen.Kiao Arthuras nedaro, čoremonijy nei su SS.nei su 
kitais sęjungininkeis ir Japonijai kontroliuoti taryboje šeimi
ninkauja ' veik diktatoriškai, Kiniją JAV laiko savo domenu; SS, 

• attedojtam kartui su tuo tyliai sutinka,juoba,kad kiny komunisty 
i?.’ Ciengkeišeko grumtynes kol kas išeina pirmyjy nenaudai.Kiny 
komunistu lyderis.Mao-tse-Tung N.liety proga savuosius guodė,kad . 
•1947 m.bus atsigriebta.Tatai tik liūdi ja,kad Tol.’ Rytuose, 
kaip ir visose soviety ekspansijos’srityse,rimtis ir atoslūgis 
tereiškia laikines paliaubas.. _ •

Europoj JAV aktingai-tesidomi vakarine,nesovietine dalim. 
Srity darbiečiy ’’sukilėliy” lyderis Grossmanas tikina,kad JAV 
suinteresuotos, neužleisti.SS Prancūzijos; de Gasperio pasikvie- 
timr.s į Vašingtoną lyg ir ■ liudyty ,kad JAV rupi-, ir Itali ja,kurioj 
vyksta pavojingas socialinis rūgimas ir sparčiai plinta mastymu-- 
donėj imas..Švedai,negavę iš JAV.pątikimy ganantijy,nusprendė ap
drausti savo ateitį duodami' SS milijardę krony paskolos."

-JAV-S S paliaubos
Santūriai pasidžiaugę dėl meįy gale pasireiškusio tarp

tautinio atslūgimo pelitiniai Vaknry spaudos komentatoriai neti-- 
ki,kad’ jis buty pastovus 5nos aišku,kr d SŠ"siekimąi nėra pasikei
tę .Kompromisiniai New Yorke ’susitarimai teliečia. antrinės reikš
mės Europos sektoriy; j'ie-nesustabdė,pvz. ,kominterninės infiltra- 
.ei jos Art.Rytuose,kuri qina pogrindiniais kanalais,formaliai nean
gažuodama SS vyriausybės. Dėl to picz.Trumenes,nuo sausio Id.pa-

■ naikiuos visas'.’sp.ecifines karo meto institucijas,p'Sliko ’’bent pu
sei mėty” br-ity - amerikiečiu gen-r štaby■jungtinį komitetą,kuris 
savo veiklą net plečia. Vakarai, atrodonu jaučia, kad SS manevrai, 
privedę prls santykiu atsileidimo,tėra rafinuoto- diplomatinio 
suktumo vingis.

Didžiu j y principą likimas
Kai visi politikai švenbiy proga džiaugėsi taikos viltimi, 

Pijus XII paklausė,kur p liko Atlanto (Išartos ir 4-riy laisviy 
principai. - Jie 1^46 m.buvo nusviesti į. šalį/.Londono ir Vašingt 
tono protesto r.oucn v .-rsuvai ,Hu.v.r rėžtui ir Sofijai liūdi ja,kad 
SS Įtakos kraštuose anglosaksai m a t o demokratinę ir laisvę 
laužomas,Tačiau ne pasipiktinimas dėl demokratijos ir laisvfis 
laidotuvly sovietinėj p-ž nnk] ■’’"•o Londono .ir Vašingtono
nuotaikas 194? iru angoj o,bet džiaugsmas.kad ty laidotu-
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v 1 ę kaina blykstelėjo,ję manymu,taikos šansai.
Savo pažię paskelbt ęj ę principę anglosaksai atsisakė,kad 

padėtę ’’realesnius" pagrindus savo santykiam su SS ir tuo patim 
taikai.TaSiau ir per realizmo uždengę buvo justi,kad užmirštieji 
idėjiniai pradai dominavo visę praeitę metę politinį ir diploma
tinį vyksmę. Diplomatai ir publicistai nuolat skundės,kad Rytai 
ir Vakarai kalbasi tais paėiais demokratijos,laisvės ir teisingu
mo terminais,bet nesusikalba,nes kiekvienas į juos įdeda savę, 
skirtingą turinį. Patalinę šito sęvokę išsiskyrimo reikSmę taik
liai nusakė Kinijos užs.reik.ministeris Paryžiaus taikos konfe
rencijos baigiamajame posėdyje,įspėdamas,jog tarptautiniu santy
kiu ir taikos problemos išsprendimas pareis nuo to,ar tautos su
tiks priimti krikščioniškuosius principus,kuriais pagrįstos Va
karu kultūros tradicijos.Pasaulis yra tragiškai suskilęs ne tarp 
kapitalizmo ir socializmo sistemą,bet tarp dvieję idėjiniu mokyk
lą, išsiskyrusię kaip nulis ir begalybė.Tolesnėse perspektyvose 
■tom idėjom atstovaujančl ęj ę "paskutinis ir lemiamas" susikirtimas 
neišvengiamas.Turėdamas prieš akis fatališkęsias šio suskilimo pa
sekmes jprancuzę "Le Konde" N.Metę angoj ir taffe "didįjį šios va
landos klausimę,kuris kyla net ir netikintiesiem: ar kriksžioniš- 
koji mintis pajėgs įsiveržti į tautę ir tarptautinę politikę?" 

ig KITQ STEBĖJIMO PUNKTO
Dedame ištraukas iš prof.K.Pakšto laiško draugam.Kad tai 

ir privatus laiškas,betgi,tariamės,autorius nesirustins dėl jo 
skelbimo,nes laiške liečiami klausimai visiem mum bendri.Antra 
vertus,pats prof.Pakštas yra nustojęs būti "privatus”,nors jis 

- dabar ir atsiskyrėlio gyvenimę gyvena: jo mintys ir darbai ne
priklausomojoj Lietuvoj buvo žymios visuomenės dalies "nusa
vintos". Jo netolimos ateities pramjitymas,kaip žino su juo ar
žiau bendravę,pasirodė teisingas.0 dabar mum svarbu žinoti, 
keip šitam "didžiajam nenuoramai" atrodo padėtis ne iš tremti- 
niškos uždarumos,bet Vidai iš kito stebėjimo punkto. Pabrauk
ta musę. Red.

Brangūs ir pasiilgti draugai,
S į laiškę rašau didžios Kalėdę šventės išvakarėse.Kad ir 

pavėluotai,vis dėlto siunčiu geresnię Nauję Metę linkėjimus Jum, 
mieli draugai,kurie taip ilgai velkate kryžię kartu su nukankinta 
Tėvyne ir kurię vargam ir nesuskaitomom skriaudom galo dar nema
tyti.Džiaugiuos ,kad Jusę geležinė valia lieke vis dar nepalaužta, 
nors ant Jūs neteisybię vulkanai spiaudo.

Neseniai gavau draugę laiškus lapkr.26 d.Ję turinys suke
lia man naujęminžię. 
Apie optimizm ę , p e s imizm ę,realizm ę.

Prof.Juozas man primena mano vienę kalbę 16-kos komiteto 
subuvime 1959 m.sausio m.vienę sekmadienio ryt ę,kurioje aš siū
lęs evakuoti Amerikon Ciurlionies galeriję ir daug kę kita.Taip, 
aš ir tuos laikus prisimenu.Nuo 1959 m.sausio pabaigos iki pat 
gegužės JO d,aš vedžiau intensyvię akciję už šiuos skubius žygius:

a) pradėti mokėti Amerikai skolas (šiuo klausimu,rodos,jau 
buvau įtikinęs p.J.Tubelį vasario pradžioje); mažiau iš to svar
bi ępasekmię;

b) ruošti parodę (meno,senienę,unikatę,mokslo knygę) Stock- 
holme,ogi paskiau ję perkelti į 4i.erikę.Tuo reikalu kalbėjau su 
Galaune,gen.Nagevičium,su Švietimo Ministerija (balandžio mėn.);
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c T perkelti kuo daugi?-usia aukso ir vevtybiy į Ameriką;
d) po abicjy Universiteto eb.ory priedanga paslysti Ameri- # 

kon bent 60 studonty su pasega bent 4-5 mėty studijom.
kan atrodė,kad ’arai su pertraukomis galės užsitęsti net 

iki 25 metu.,Daug kam kalbėjau apie baisy pavejy iš Ryty.Kane tuomet 
šiuo klausimu suprato tik prel.K. •, - gi kiti vis dar ginčyda
vosi ir laikydavo mane pesimistu,!- lakesnę, bet neviešą,akciją pra- 
dėjau.kai rain.pirmininku tapo gen.C, ,nes su kun.lLaš negalėjau su
sikalbėti, Gen.C.siuntė-mane pas finansų minister} S.,o tas pasky
rė dažnesniem pasitarimam p .M»?..Užsieniy ministerijon dažniau ei- 
: v • p,U,nukreipė.smulkesniam pasitarimam pas p.C.Nei vienas iš 

u...y nenorėjo imtis rimty žygiy.Norėjo,kad eiliniai valdi
ninkai spręsty Lietuvos turto,meno.muziejų likimą.Apsivyliau.Mane 
paskaitė svaj -toju,nerealistu.Tokiu svajotoju aš ir išvykau iš 
Lietuvos birželio Id.Dar iš Amerikos rašiau p.U.ir p.C,Išvykdamas 
} savo lagaminus kroviau daugiausia tokios literatūros,kuri buty 
naudinga pokarinėm taikosderybom,ypač sieny klausimu.Norejau sa
vo uk} parduoti ir išsivežti pinigus,bet tik legaliu budu.D.Z.sirg 
go,jį pavadavo Z.S.Užėjau pas jį gauti leidime išsivežti 07.000. 
Jis sako:"0 kam Tamstai ten reiks tink daug tautos pinigy?” Ašgi. 
jam atsakiau:"Tamstai■iš kalėjimo Išpirkti" 0 jis men dar pasako
jo,kad ir prie rūsy liks lietuviy bankai ir turtai.bus kad ir men
ka autonomija.Pasikeis aukštesni valdininkai ir stambieji vyrai 
nukentės.Leidimo negavau,tad ir ūkio nepardaviau.

^Amerikon atvykęs irgi radau labai daug optimisty.Beveik vi
si tikėjojkad demokratijos,ogi vėliau Atlanto Charta ir skambūs 
Roesevelto pareiškimai išgelbės Lietuvy.,Viešai ir plačiai nenorė
jau prieštarauti,bet sielos gilumoje tais pareiškimais netikėjau. 
Jie buvo daromi tik smagiam ir karingam upui kelti,daugiau pasko- 

’los lakštu parduoti.rinkimam laimėti.bet ne mažom tautom išlais
vinti. Jei programoje buty Lietuvos išvadavimas,tai juk Amerika but ' g 
radusi budę Leisti veikt Lietuvos konsulatam bent V,Vokioje,ji but 
mokėjusi iš baisaus skurdo ir paniekos ištraukti V.Europos lietu- p
vius tremtinius, ir musy kultūros likučius išgelbėti,Bet Amerika yra 
Atlanto ideologijos hipnozėje: ji nesidomi žlugimu visy krašty } 
rytus nuO'Oderio ir Triesto.Jai rupi tik kraštai prie Atlanto.Ji 
nėra priešinga .musy laisvėto Baltijos pasiuntinybiy laikymas reiš
kia tik nenorą aiškiai pridėti ranką prie rūsy purvino darbo. Tai 
tok'’e vra realybė.

Apie t r e m t i n i y likimą
Kai ant Kijevo citadelės 1941 m.rudenį nebuvo leista iškel

ti laisvos Ukrainos vėliavos.kai tuo nąt metu atėjo žiniy apie vo
kieti'; žiauru elgesį, su'kitomis laisvės trokštančiomis tautomis, 
tai man^pesidarė jišku,kad Vokietija Rara jau pralaimėjo,kad ruda
sai bolševizmas bures nusilenkti raudonajam.Nors nebuvo man aišku 
’■aip demokratijos elgsis su savo mažaisiais broliais,su pabėgėliais, 
bet 1945 m,man jau labai rupejo;kad lietuviai pradėtą didelį, kry
žiaus kelią į Vakarusskuo toliau ir kuo greičiau i Vakarus .Tokį, su
sirūpinimą rodžiau laiškuose Vaičiulaičiui,ir std.Prepuolenytei An
glijoj Aan buvo aišku.kad Stalinas su krikščionimis elgsis gana pa
našiai kaip Hitleris su žydais<-lvlan dabar gaila,kad nepaspruko bent 
trigubai daugiau lietuvi y.ypač geru ūkininką,kuriy ten rytuose laukia 
tikras gelas.Tai žinote Jūs ir aš-0

Taigos derybos laisvą pribaigs zonoje 140 miį.žmoniy.Kada pra
sidės naujas laisvės karas - sunku pasakyti.Karus pradeda tik dikta
toriai: ogi jie pradeda tik tuomet,kai mano esą pakankamai pasiruo- -t 
šę.O kemgi Didysis Inkvizitorius kariaus.kad ir be karo jis gauna 
Eur-poje tokią kolonij u:kurios yra daug vertingesnės už visą Indiją. P 
Jis gali dar palaukti ir net gana ilgai.Žinoma,kaip Jūs sakote,yra 
netikėtumu; apie juos ran sunku ką tikra pasakyti.Išvada: tremtiniai 
ilgokai negaus progę- laisvėn Lietuvon grįžti.Tai koks gali būti jy " 
artimesnis jikimas?
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VLIV.o^ memorandumas, JTO įmerktas lapkr.m.,jau spėjo gero
kai pasivaikščioti nuo^Aino pas Kaipą ir ,.rocLQs_^jau atsigulė mir
ties patalan pas ” saulės" numylėtinį Trygve, Lie. Gr-ieJžt-ai netvir
tinu, nes neturiu geros progos visą reikalą ištirti.Tik man rodos, 
kad JTO nesiims mažąją nuskriaustą užtarti,jei jie nėrę didžiąją 
interese,Nežinau,ar jau viskas išbandyta tartis su atskiromis 
valstybėmis,kurios dar nepasidarė "saulės" satelitais.

Turėtume p a t y s-.kuo labiau ruoštis ilgam žiemavojimui. 
Reikia keleto planą.Vieną po kito reikia bandyti.R e i k i a 
klabenti mažas krikščioniškas tautas 
prašant vietos, trupucioerdvės ma
žai apgyventuose kontinentuos e,ogi iš'"" 
turtingos Amerikos reikia prašyti finansinės 
paramo s.VLIKo planas susispiesti viename mažame Vokietijos 
kampely iš esmės geras ir teisingas.Bet dideiji labiau gerbia 
didelę Vokietiją,negu mažą demokratiją menkutes skelveldras. 
Jei iš anksto neturime pažadėtos bent vieno didžiojo tvirtos pa
ramos,tai mum nepavyks Europoj padoriai įsikurt.Fo rimtą bandy
mą Europej,reiktą tirti dirvą kituos kontine”tuos.Tik nesvajokim 
apie geriausia klimatą,tinkamiausias sąlygas.Jei tenkinsimas pa
prastesnėmis- šalimis , tai gal kartais ką nors gausime,nore •’■'kją 
garantiją c dar nematyti. P.Amerikos kai kurios šalys (Bi. ' ja 
ect.) bandys išsirankioti sau tinkamus pigius usio darbininkus 
ir gal technikus.Jie ten dings kaip akmenukas dumble.Jei norime 
iš gelbėti savo kultūros likučiu s,tai 
prašykime sau. panašaus rezervat o,kaip yra 
gyvuliam duota Ytllowstono ar Kraugerio milžiniški rezervatai,ar
ba kaip mažom nykstančiom tautom (maori N.Zel.) .Kartu būdami mes 
vistiek darysime savo rūšies stebuklus: mes įsikursime per didelį 
vargą kad ir sunkiausiose sąlygose.Prof.Kolupaila mano,kad iki 

tremtiniu gali atvirsti į žemdirbius,stud.Beleckas (buvo pas 
mane savaitę) sako tik apie 50% atvirstą į žemdirbius.Tai svarr 
bus klausimas.B ežemdirbiąniekur negalė ši
ai e kompaktiškai įsikurt i.Bet ją,anot R.Sk. 
esą tik apie 2000 šeimą,arba 8000 individą^

Gerai,kad perspėjot tremtinius nuo vykimo Brazilijon .'ten 
tik tikras vargas,be jokios laisvės kultūrai.0 mes visur ir 
visada turim kelt humanistinį rei
kalą: išlaikyti likučius lietu vią 
kultūros, kuri neturi jokią šansą! š- 
silaikyti Sovietijoj.Aš pats studijuoju dauge
lį kraštą: Rhodes!jas,N,Hebridus,Alaską ir k.Amerikos kataliką 
universitetai tik pakalba apie galimybes musą akademikam,bet kon
krečią žygią dar nežinau.Jie ne visas sritis apima,tad nežinau, 
kaipmat praktikoje atrodytą.Geriau but,jei bent kuris ją sudary
tą lituanistikos centrą ir įsileistą kartu ir būrelį lietuvią 
studentą,duotą stipend!jas.Kitą mokslą profesūra galėtą bent kiek 
ir pasisklaidyti.Bet,kaip Jum,taip ir man nelimpa prie širdies, 
akademikus atskirti nuo masės.Šiais klausimais aš atsar! ■’’"Mi
nėsiu "Amerikoj" ir savo "Vyty",kurio redaktorium dabar . nu.

A p ie grįžimą prie informacijos
Reikalas ne nuo manęs pareina.Jei butą lešą leist kokį an

glišką žurnalą ir reiktą ten straipsnią,na,tai gal aš tikčiau,ar
ba kai kuriem projektavimam bei kontaktam su svetimaisiais.Dabar 
(pavėluotai) pradėtas vajus surinkti auT 250.0000. Amerikos lie- 

—tuviai mėgsta vis naujus prakalbininkus, ir ją dabar jau.turime 
vns ą ap Į-p- 3 o atvyks ir daugiau. Ją dabar nestinga.Bet
Amerikes lietuvią visuomen^'-c^ik nebeturi jaunimo,tad rėra jokio 
entuziazmo.Senyva,suvargusi pubJLdka šykščiai aukoja.Senilites ne
didina veiklos jokioj tautoj.O k|-^>onjcelbėti apie studentišką 
entuziazmą.. .Kad ir skaudu sakyti,bet u^-jbr.ėžtos^gufe&s^ALT ėją
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žiemę nesurinks ir labai daug truks...Be to, tautininke i 
neduoti ALT pinigą.Ta agitacija maža reiškia,bet vis dėl—____
nereikalingo erzelio, labai ardo' disciplina.

Nesant pinigą,informacija nebus plečiama.Tad ir aš ten ne- / 
busiu reikalingas.Cie ės turiu nusipirkęs kambariuką,taigi turiu 
pastovy, butą.Kai kada gaunu apmokamy paskaitą,ogi ,rVyti'es" redagav 
vimas duos net $25 mėn.algos.Tik vienam žomgui pragyventi ir viešu
moj kukliai rodytis reik turėti bent $ 12* mėn.Viešumos vengiant, 
galima už mažiau pragyventi.Man čia,prielPacifiko,lengviau išsi
versti ,tačiau jei atsiras minimalinią sylygy pragyvent - tai aš 
grįšiu atgal prie bet kurio darbo,jei tik busiu kam naudingas.

Jau tuoj bus metąijkai spaustuvėje guli surinkta mano kny- 
rr-’ė f80 p.) The Modern Lithuania.Tai uasterują dvieją generaciją 

'.ij:,kultūriniai laimėjimai ir dabartine tragedija.Bet popie- 
ros stoka>o gal ir spaustuves apsileidimas vis neleidžia knygelei 
išvysti pasaulį.Apie Lietuvos sienas turiu seniau parašęs 104.p., 
bet nėra pinigo jai išleisti.Turiu įpusėjęs dar vieną knygelę, 
bet prie tokią sąlygą neskubu baigti.Juk lietuviškomis temomis 
svetimos leidyklos knygą neleis - ant ją neuždirba,o savo spaustu
vės lietuviai- jau nebeturi.

Šią dieną ženklai
Kolegos M.knygą, turiu tik vieną: "Burž^zijos Žlugimą s*.’Man 

ji labai įdomi.Laukiu jo naujausiios apie Dostojevskio Didįjį Ink- 
vizitorią.Si -tema seniai mane intriguoja ,g?~l jau nuo 192.0-21 metą. 
Taipgi mano mintys dažnai grįžta prie Solovjovo Antikristo,mano skai
tyto apie 1910 m.Dabar jo šia negaunu,bet Vokietijoj viename žur
nale pasirodė jo naujas vertimas; jo-neturiu ir norėčiau gauti. 
Šiuos laikus aš labiausiai lyginu p-piė pirmąją. Islamo amžią,o da- ___
bar pradėjau net plačiau susipažinti su ta gadyne,atydžlai skaity- —'~~ 
damas Philip Hitti "History of the Arabs’,' London, 1940.Daug jos vie
tą nusirašau. .Pastudijavau ir Harold Lamb veikalus apie __ y
no laikus.Man rodos,kad tai,kas ištiko krikščionybę S.Afrikoje ir 
V.Azijoje,tas pat ją dabar ištinka Europos centre,o gal ii visoje f.
Europoje.Krikšclonią nesolidarumas pražudys baltojo žmogaus civi
lizaciją.Su ja. tikriausiai žlugs bet koks liberalizmas .ir senovi
nis socializmas.Visu griežtumu to dar netviĮrt4nu7tik skaitau Šią 
dienu ženklus.Ogi kada nors vėliau. gsCLi kartais atsirast ir'kito- 
kią ženklą., 

Amerikos veidas į r nusistatymai
Kolega M.sako nenorįs važiuot Amerikon,kaip į "svetimą" jo 

nuotaikai kraštą.Tiesa,Amerika krikšcionią civilizacijos nevertina, 
ji daugiau Senojo Testamento šalis,Jos diriguojantieji politikai 
dauginusia iš metodistą,baptistą ir žydą.Nei viena grupė nelaiko 
Europosr kontinento savo lopšiu.Katalikai gausiausi skaičlum,bot 
menki spauda,mokslu,pinigais' ir įteka.Nors kataliku universite
tuos ir vynuolynuos teberusena senosios krikščioniškos kultūros 
žarijos; jos turi net truputį šilimos.Man rodos,kad katalikai 
profesoriai palengva gali su vietine atmosfera apsiprasti.Amerika 
įdomi laboratorija žūstančios kultūros,ir kaip tokie geli būti z
įdomi filosofui ir sociologui: jis čia gal ryškiau pamatytą viso 
busimo pasaulio veido bruožus,jei dar pridėtą patyrimus raudono
jo fašizmo užvaldytose zonose.Tad reikia ir ją pažint.Jankiai 
Amerikos pilnai nepažins,nes jie savi,namiškiai; reik naują aklą 
ir šviežią protą.

Didžioji spauda daugiausia užimta streiką gausybės ir kai
ną kilimo reportažais.Anti .rusišką straipsnią gane^daug; musą,len
ką ir kitą tautą net sujungtos jėgos jokiu būdą nep'atalpins didžio
joj spaudoj tiek sovietam nepalankią raštą,kiek ją gimdo Rusijos 
agresyvus nervą karas prieš liberalinį pasaulį.Bet pirmaeilis ir 
veik vienintelis Amerikos tarptautinis tikslas - nebeleist Rusijes
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