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ĮTAMPOS VALANDOJE

Lyg Evangelijos beldikai kiekvienose duryse ieškom pagalbos 
nuo plėšiku gaujos. Kad tik nepnlaimintę plėšiku žygio ir nepalai- 
dotę Lietuvos šauksmo po švinine tyla. Ar musę pastaugę dėka ar 
Apvaizdos feloba Lietuvos reikalui nebuvo užristas grabo akmuo.Mu
sę skundo šauksmas pasiekė aukšciaužię įsteigę •» JTO. Ten jį stum
dė erodas pas kaįpę, kaipas pas erodę, iki pasisekė jiem nustumti 
.jį į politikos lavoninę, bet užjūrio lietuviai buvo tie stebukla
dariai, kurie jį atgaivino ir nuvesdino iki. žmogaus teisiu komisi
jos. Ar šioji nenorės būti Lietuvos reikalui vėl graborium - pama
tysime.

Tie Lietuvos beldikai buvo centriniai laisvini
mo organai,esantieji tremtyje ir užjūrio emigracijoje. Su Vasario 
16 -ja, su kovo 10 -ja įsijungė į sęžinię beldimu v i s p pa
ša u 1 i o lietuviai. Net daugiau, pasaulio lietuviai pasistengė 
įjungti ir idealistus humanistus kitataučius. Ir tai pasisekė. Pra
dedant nuo liūdno atminimo Švedijos bei Šveicarijos, visur atsira
do svetinę žmonię, kurie dalyvavo Vasario'16-sios iškilmėse, tarė 
žodį už teisybę, metė priekaištę demokratija kaukėtam smurtui. La
biausiai musę dėmesį traukia Vatikanas ir JV. Vatikanas kaip m o- 
ralinė pajėga, stojanti prieš moralės antitezę, kaip tiesos 
uola prieš klaidros potvynį. Jis pateisino į jį dedamas viltis.Saw 
radio bangomis stojo uz Lietuvos tiesę,ypačiai už kankinamu depor
tuotąjį Lietuvos žmogę. Ir vėl.iš naujo teigiame: tikinčiajame pa
saulyje turime labiausiai ieškoti draugę. Jis geriausiai mus su
pranta ir drįsta tai viešai pasakyti... JV svarbios'kaip fizi
nė pa j ė ga,galinti sudrausti smurtę.Tai gal vienintelė šiais 
laikais tokia pajėga. Pagal ję rikiuojasi kitos Vakarę demokrati
jos - Anglija ir Prancūzija. Šiodvi palinktę dar žemiau priešais 
Stalino autoritetę ir jo reikalavimus, jeigu ne JV.

JV-se atsirado taurię vyrę - senatorių,atstovę rumę narię, 
gubernatorię,kurie iškėlė Lietuvos bylę kongrese,oficialiais raš
tais skelbė Lietuvos nepriklausomybės dienę, viešais žodžiais 
grindė Lietuvos teisę- nepriklausomai gyventi, to senatorių,kongres- 
monę, respublikonę partijos pirmininko,' gubernatorię pareiškimę 
stiprėja opinija: jei Pabaltijo valstybės okupuotos - tai teisė ir
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teisingumas laužomas; kas okupaciją toleruoja •• neturi teisės kartoti 
Chartos žodžiy ir dėtis laisvės ir demokratijos kovotojais; Roosevel- 
tas gėdingai išdavė Pabaltijo kraštus; jo papėdininkam ir tautiečiam 
tenka moralinė pareiga ir.garbė jo nusikaltimas atitaisyti.*. Ar šio
kia visuomenės opinija tebus mandagus žodžiai, ateinančiu mėty rinki
kam užsitikrinti, ar pavirs realiomis diplomatę išvadomis? Ar bus pa
liestas ir bent pajudintas iš .vietos .tas Pabaltijo tautai nuskandinta
sis varpas? i

, Visy nerimas susit.ekkęs į Maskvos vyrus* Kai jie į ten susilė
kė, politikos horizontas buvo perdaug giedras ir taikingas. Vakarai 
nusiteikę nekovingai; tik neliesk manęs! Rytai brutalesni - urzgia 
nuolat,kaip šuo.kur turi pasigrobęs kaulę ir jo nenor paleisti.Jis 
vis dar j. naujus dairosi ir.garsiai savo teises į juos skelbia, nors 
pats supranta, kad turimasis dar nesugraužtas ir nauju gali paspring
ti. Taigi ir Ryty agresija.vargiai dabar beįmanoma. Horizontai iš a- 
biejy pusiy buvo palankus . t i k:, š n e k ė t i s tam, kad susi
šnekėtu dėl antriniy dalyky, o p a g r i n - 
d x n i y dalyky sprendimę nu vilkint y.

Mum rodės.tokia, atmosfera yra gana patogi SS reikalauti iš 
savo partneriy pripažinti Pabaltijo kraštu aneksiją tiesiog 
ar netiesio g. Buty netiesioginis pripažinimas, jei buty pa- ; 
tenkintos visos ar viena kuri šiy sov-ietiniy pretenzijy; įsileisti 
sovietiniu Pabaltijo respubliky atstovus į taikos konferenoiję, pri
pažinti SS lietuyišky Rytprusiy žemes, pripažinti reparacijas už 
Lietuvę SS. Tokiy pramattmy reikalavimy akivaizdoje gresia viena iš 
dviejy.galimybiy; nūs. Įlenkiant p r. les Rytus 
,g ą 1. 1 b u. t i taikos molochui .paaukotos 
Pabaltįjo valstybės ir visais didž ini- 
s • i a i s , a n t s p a- u d a i s legalizuotas smur
tą s, . arba d a r a n. t k o m p r o m i s y tarp p r i n c i- 
py ir p o 1 i. t. i nji o biznio Pabaltijo li
kimas g.ąlibūti apeitas gražiu t y 1 ė j i- 
m u, d e .Jure, d. e facto pripažįstant kr. i’ 
k ę iš ty SS p re į- e n z i j y. Kaip Potsdame. Šias eilutes ra
šant prie klausimu-, kurie užgrieoty Lietuvos reikalus, dar nepriei
ta, Tašiau kity dalyky svarstymo atmosfera labiau patvirtinty antr<| 
g?.jju.yb4‘ Tokias galimybes numaty^dami, centriniai organai padarė 
visa, kad buty atkreiptas atitinkamy diplomatę .dėmesys, į kę vesty, 
jei SS pretenzijos butu norim-! patenkinti* Net Europos laisvės ly
gos vadovybė įpėjo savo narius apie galimus naujus pasikėsinimus į
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pavergtas mežęsias valstybes ir paragino britu diplomatus budėti, 
kad nebūtu parduotas D.Britanijos moralinis prestižas ir nutolta 
nuo JV linijos.

*
X X

Jau išvykus didiesiem vyram j. Maskvos konferencljęborizon- 
tas .staiga pasikeitė. su Trumano griauųsminga kalba. Ir šiuo tar
pu ne tik kalba. Pinigai Grnįkijai, Turkijai ginkluoti, 
kariniai specialistai, aiškios pretenzijos perimti Vidur
žemio juros npsaugę nuo SS pasikėsinimo į JV rankas; nepasitenki
nimas SS įtakos buvimu Vengri joje,Rumunijoje ir kt.; pasisakymas 
prieš komunistinę sistemę ir konkretūs žygiai tai sdstemn'L-sulik'— 
viduoti JV-se; Argentinos pasišiaušimas prieš komunizmę,prieš SS 
ir persėdimas į JV ’’geleitzugę”; atominiu bombų gamyba; JV sutar
tis su Kanada; Aliaskos karinis stiprinimas; Norvegijos pnsišiau- 
šimas prieš SS pretenzijas j. Spitzbergenę... - vis tai debesėliai, 
kyly iš ano katilo, kuriame vyksta dvejopu elementu -Pax S o - 
vietica ir Pax nmericana- reakcija, gaminanti 
karo dujas. Visns klausimas, ar tie debesėliai dirbtiniai, 
ar t i k r i,ar tyčiomis leidžiami Maskvos tragioperetei paįvai
rinti, ar tai tikras,gaivališkas karo garu prasiveržimas? Jei tai 

. t4j£.j?eži^urH ’ -SS-.ngreslned^rupn^fnida.i.. ntremti^ta 1 Trumnnu...perkU- 
nija gali būti be audros ir be lytaus. Tokiu atveju nebūtu sujudin
ti tie gilieji dumbli!, į kuriuos nuskandinta Lietuvos laisvė, į 
kuriuos nugramzdinta ir viso pasaulio tiesa,teisė ir visa tai, kas 
žymima žmoniškumo vardu... Jei patikėsim, kad Trumano griausmai 
nėra teatraliniai, o pirmieji audros dudenimai, tai jie gali suju
dinti ir tas gelmes...

Tarp tu dvieju kraštutinumu mum rodos,kad Trumano akcija 
jau rodo įteising? kelię atsistojus Ry
tu ir Vakaru santykius Ir einančius neišvengia
mo likimo kryptimi. Būtent,prieš jėgę pastatant jėgę, prieš agre
siją - agresiję. Dar. toli dabartinėmis sąlygomis iki to momento, 
kada vieno ir- antro partnerio politinės vežėčios įsibėgės, susi
tiks ir susitrenks su baisia katastrofa. Juo ilgiau toji katas
trofa bus nutęsta, juo labinu ryškės Vakaram lemiamieji mane,te- 
kel... Juc. anksčiau tai įvyks - ras mažinu atsikvėpusius Rytus. 
Dabartiniai reiškiniai mum rodos.tik realiu priemonių pradžia ry
tinio partnerio veržimuisi stabilizuoti, lai
mingai sutrpdinta su Maskvos pasišnekėjimais.Jeigu šiomis priemo-
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bėrais ty veržimosi Graikijoj,Turkijo j sustabdys, tik tada. prasidės - 
antra fazė - Vakarai pereis įofenzyvyir mėgins ryt? potvy
nį stumti atgal iš Austrijos,Vengri jos,Rumunijos, gal ir iš Lenki
jos. Kada tai .ateis, .ar geruoju seksis ir visa eilė problemą - jau 
paskesni dalykai, po kuri? štovi ir kuklus,kraujai s sutnškytns,aša
romis drėkintas Pabaltijo kampelis.

Tai ateitis,kai JV politika pereis šiame sektoriuje į ofen
zyvą. Dabartiniu metu IZHskvos turnyre po Trumano nusigriaudėjimo 
atmosfera atrodo palankesnė pavergtosiom tautom. Joje galima būt? 
Įsukti: arba Pabaltijo v.alstybi? klausi
mas bus apeitas tylomis, arba j i s bus 
pajudinta s.Pastaruoju atveju pasireikšti turėtu aiškinu 
vakarini? demokrat? mum palankesnis nusistatymas. Kad ir negalėdami 
grizinti Pabaltijo respubliką suverenumui reikštis sylyg?, jie 
greičiau pasipriešins aneksijos pripaži
nimui ir klausim? gali p.alikti,neiš- 
Spręst?.

Kolotovas Ea.skvos koncerte veikiausiai tegalės sugroti tik 
Stalino ’’Nebaigt?j? Knkofoni jy.',' nes Maskvos konferencija dar ne 
viskas. Po jos eis taikos konferencija, kuriai gali priklausyti le
miamosios rungtynės.

X x

Jeigu visky, k? pa.jėgėm, padarėm, kad Llnskyos cempijonai 
"neužmiršt?” Pabaltijo pavergt? taut?, tai anam leminmamjem momen
tui jėgos turi būti įtemptos ar tempiauos su tokiu pat atkaklumu. 
Jėgos ne tik politini? centr?, bet visos bendruomenės, vis? pasau
lio lietuvi?, kad Pabaltijo klausim? pavers tu 
me visos demokratijos, visos dores ž m o 
nijos likiminiu klnusimu-tokiu, koks 
Jis ęsmėje yra, nes ten aname gintaro krašte iš tikr?j? 
eina žūtbūtinė kova dėl tiesos, dėl laisvės, dėl žmoniškumo; ten 
Pabaltijo vyrai ir moters yra kovojančio žmoniškumo avangardai.Jie 
pirmieji pakėlė pasipriešinimo kumštį prieš tirony už viso pasau
lio ideal? - laisvę.Ir jeigu paskutinis Pabaltijo kovotojas žūt? 
neišgirsdnmas gando Europy ir Vakarus pagalinu sukilus žygiui už 
žmogaus išvadnvimy, jo auka tebūt? pranašingas įspėjimas: laisvė 
išduotai Išmoksite laisvę branginti kit? per vėlai - kai netekšit 
savosios...
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KAIP ANGLOSAKSAI PRAPOIOĘRIAVO STALINUI LENKIJĄ IR PABALTIJĮ

Jan Cieohnnowski,buv.Lenki jos egzilinės vyriausybės amba
sadorius Vašingtone 1941 - 1945 m.,neseniai paskelbė savo kny
gai "I-RALAIMLTOJI PERGALI'.' Joje veik protokoliškai užfiksuota 
anglosaksu nuolaidu rnifia sovietam.Cieohanowskis Įdomiai palie
čia ir Pabaltijo valstybių likimą, o ypač Lenkijos pardavimą. 
Kai kuriu jcis-vietą santrauką šia duodame.

Red.
Maskvos siekimai

Kirmysiąs intervencijas Lenkijos naudai JV padarė Maskvo
je 1942m. pabaigoje. Jos buvo labai atsargios.Iš ją tono Stali
nas išsiaiškino,k"d JV nebesidomincios lenką klausimu.JV vędė jau 
apeasmento politikę SS atžvilgiu. Jau pradėjo eiti m^lšnndnzo ir 
kompromisu keliu. Tokioj atmosferoj sovietai, kai tik vokiečiu - 
rusu k"ro eiga pakrypę ju naudai, darėsi vis sunkinu sukalbami. 
Drauge su militnrine ofenzyva jie vedė^ir politinę ato.ky, remgde- 
miesi pirmiausia Lenkijai dominuoti. Iš Maskvos ir Londono 194? 
metu pradžioj ėjo aliarmuojančios žinios apie šuoliais blogėjan
čius santykius tarp sovietu ir egzilinės Lenkijos vyriausybės._ 
Vienašaliu aktu sovietai atėmė deportuotiem lenkam, kilusiem iš 
rytinės Lenkijos, ju pilietybę ir vertė priimti sovietinę.

Tuo pat metu, L94J m.vasario 4 d,,lenku kalba geidžiamas 
sovietu komunistu laikraštis "Nauji horizontai" p-.skelbė visiem 
lenkam Įsakymą stoti Į formuojamą "lenku .armiją'.!

Sovietįj spaud" ir Ju Vašingtono ambasados biuleteniai pra
dėjo .nkcijy uz Kerzono liniją, kaip tikslingiausią sieną tarp 
Lenkijos ir SS. Tuo būdu sovietai rengė maždaug pusės Lenkijos 
aneksiją. Tuo pat laiku SS vyriausybė pradėjo pirmąsias aliuzijas 
apie mnrijonetinę Lenkijos vyriausybę, atsidavusią Maskvai ir pa
la i komą tariamos lenką armijos Rusijoje.

Lenkijos nmbr.sndorius T.Romer tuometinėj SS vyriausybės 
rezidencijoj Kuibiseve norėjo p-.dėtĮ gelbėti nuolatiniais klabe
nimais pas Molotovą. Bet SS noras dominuoti Lenkijai buvo nepakei-~ 
oiamras. Lenką piliečiai buvo terorizuojami,kalinami ir iš ją rei
kalaujama sovietą vizos, nors jie visi buvo Į Rusiją deportuoti 
1939 metais. "UŽ nelegnlą buvimą Sovietą Rusijoj" buvo baudžiami 
dvejais metais kalėjimo!

Sitbs kompanijos metu sovietni^nepaprnstni suintensyvino 
savo propagandą D.Britanijoj, čia reiškėsi vis didesnė pagarba 
inudonajni armijai. Tačiau sovietą žygiavimas į vakarus sukėlė ir 
naujos baimės britam* Jei prieš metus jie bijojo, k"d sovietai 
neknpituliuotą vokiečiam, tai dabar (194$ m.pavasarį) jie nuogąs
tavo dėl eventualios-vokiecią kapituliacijos rusam. britai bijo
jo,kad karas Europoje nebūtą baigtas, kol jie d~r nė neiškopė Į 
kontinentą. Šitoji baimė dar labinu didino britą pataikavimą so
vietam.Stalinas, žinom', išnaudojo padėtį ir sustiprino SS spau
dimą išgauti pripažinimą Kerzono linijos rytine Lenkijos siena.

V.nšingtono reakeijos
Nežiūrint J.Lnviso,buv.JV ambasadoriaus Maskvoje, prosovie

tinės akcijos (1942 m.jis išleido savo probolševikinę knygą "Misi
ja Maskvoje"), JV prosovietinis nusistatymas lėčiau formavosi kaip 
britą. Tuo laiku Ciekanowskis norėjo prezidentui ir valstybės de
partamentui Įrodyti,jog jie turi būtinai, tuo jau ir energingai in- 
tervenuoti Maskvoje,kad galutinai lenką - rusą santykini nenutrūk
tą, Sovietam ryžtingai provokuojant. Ambasadorius atkreipęs tuo
metinio JV užsienio reikalą sekretoriaus C.Hull ir p'-sekretorinus 
S.Welles dėmesį, kad JV ir L.Britanijos tylėjimas Lenkijos kl-usi-
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mu Staliną drąsina prileisti, jog Lenkija palikto jo malonei. Ambc.an- 
doriui atsakyta; prezidentas laukiąs momento inteuvenuoti Stalinę, 
o dabar būsią duota instrukciįję JV "ambasadoriui Maskvoje r.dm.Stand- 
ley parodyti JV susidomėjimą šituo klausimu. Vėlinu S.Welles pažy
mėjęs, kad jis tegalėjęs duoti labui, bendro pobūdžio instrukciją am
basadoriui Maskvoj. .1-rezident-s dar nesąs apsisprendęs, kada ir ku
riuo būdu jis ištesėsiąs savo intervencijos pažadą. Welles aiškino: 
labai svarbtis sumetimai verčią JV atsargini elgtis su:'SS. Tai ne
reiški?.,-Welles tvirtino,- kad JV pąsiliksianoioę pasyvios lenkę: 
problemoj ir jiem nepadėsianoios. Tiktai įvykiai suvėlinę prezi
dento intervenciją ir^jį verčią palaukti palankesnio momento.

Balandžio pradžio S.Welles prašęs lenkę vyriausybę pratęs
ti ambasadoriaus Romer ir Molotovo pasikalbėjimus, kad tuo būdu 
užki'rstę kelią SS vyriausybei - privedėti Lanki jos^vyriausyb'ę prie ■ 
diplomatiniu, santykiu nutraukimo,Cieohanowskis užtikrinęs Wellesui 
lenkę vyriausybės pastangas, šiaalinkme, bet drauge pažymėjęs,kad 
sovietę radijas' ir spauda tolydžio stiprinanti savo šmeižtę kom
panijų prieš Lenkijos vyriausybę. Jis'įspėjęs JV užsienio reika- 
lę pasekrętorię ir prašęs Informuoti prezidentę, kad.; jei padė
tis nesikeis, ilgainiui Lenkijos vyriausybė nebetylėsianti. Mat,. ; 
lenkę reikalui'būtę buvę daug patarnauta, jei viešoji demokratiję 
opinija1 žinotę teisybę detaliai. Cieohanowskis pridūręs, kad SS 
labai atydžįai sekanti JV'ir D.Britanijos vie šosios opini jo s re
akcijas. Jose ji ieškanti vakarę demokratiję pateisinimo ar kri
tikos dėl sovietę varomos brutalios' imperialistinės politikos Len
kijos atžvilgiu’.' , ' ■ . '

rrincipialiai S.Welles tam pritaręsBet vis dėlto raginęs 
turėti, kantrybės, susilaikyti nuo viešę pareiškimę, kurie galėtę 
neišbrendamai pabloginti SS Lenkijos santykius. Tai pa darytę .Jie- . 
begalimą prezidente numatytąją intervene!ję.’ ' 1 . -----

R o ,o s e y e 1 t a. a i r Stalinas
JV ambasadorius Kask'voj adm.Standley skundęsis, kiek jis tu

rįs sunkehybię, kol gaunąs norimą pasimatymą su Stalinu ir Moloto
vu. Iš antros pusės, prezidentas puoselėjo viltį ' susitikti su Sta- ' 
linu ir galvojo sovietinį diktatorię.įtikinti, jog. tikras1 bepdra- • 
darbi avimas su JV teikeis u j; s radikalaus SS laikysenos pakeitime. ■ 

"Vieną momentą prezidentas buvo labai-atviras - rašo Cięchanov- 
c’.is - ir man prisipažino'savo nusivylimą,Akai jis sužinojo, 
jog Stalinas, teisindamasis esąs perdaug' užimtas karinėmis ope
racijomis, atsisakė dalyvauti Casablaneos konferencijoje.

-Aš bandžiau penkis kartus susitikti.su šituo, žmpgumi,bet 
jis .vis manęs vengia!- sušuko .prezidentas. .'
Jis patvirtino,kad Stalinas ir net Molotovas neribotam laikui . 
atideda adm.Standley audijenciįę prašymus. Pastarasis kartais 
turi laukti ištisas savaites, kad galėtę su jais padiskutuoti 
aktualiausias karo -problęma's.Prezidentas paprašė'paaiškinti 

' šitą Stalino laikymąsi.
Ambasadoriaus nuomone, Stalinas vengia susitikti su prezidentu, ' ■ 
nes jis įsitikinęs, jog gali 'pasiekti savo tikslus ir be priešta
raujančią diskusiją; kurios galėtę tik kliudyti. Stalinas naudoja 
lenku pavyzdį kaip viešą bandymą, palygintiną su tuo, kurį Hitleris 
parodė pasauliui sua Čeko Slovakija, Lidzięję valstybię nuolaidumas 
jam leido pavergti šias dvi tautas. Todėl Hitleris tikėjo, kad .. 
sitas nuolaidumas buvo galutinis ir jis galėsiąs nebaudžiamai tęs
ti savo prievartos politiką. Ambasadorius‘pridūręs esąs giliai , 
įsitikinęs, jog prezidento energinga intervencija Maskvoje tikrai 
paskatintą Staliną parodyti daugiau’dėmesio, kai Amerikos vyriausy
bės šefas dar kartą panorėtą su juo susitikti. Stadley sutinkami 
sunkumai'Maskvoj tėra vienas iš sovietinię metodę. Bęą nuostabu, 
kad prezidentas šiuo klausimu neužima aiškesnės pozicijos.

f
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-rrezidentas paprašė mane precizuoti savo nusistatymu. Jam pa
aiškinau: kai ambasadoriai,akredituoti Vašingtone, nori būti 
priimami baltuosiuose Hunuose* tai prezidentas, nors ir labai 
užimtas karo problemomis, jaučia pareigu juos priimti ko man
dagiausiai-, Prezidentas,norėdamas išgauti panašų savo ambasa
doriaus traktavimų Maskvoje, turi leisti Maskvai aiškiai su
prasti savo norų JV ambasadorių Maskvoje pakeisti j. charge 
d'affaires, Tokia laikysena ambasadoriui Standley veikiai pa
šalintų^ sunkumus būti priimtam Stalino ar jo pareigūnų.Prezi- 

■ dentas šitas mano sugestijas pažadėjo apgalvoti ir gal būt' ‘ ’ 
jomis pasinaudoti, "jei aplinkybės tai leisiu’.'

D. Britanija išduoda Lenkiją
britai,varė dar didesnę SS glostymo politikę. Tuo ypačiai 

įsitikino Cieohanowskis kovo pradžioje iš savo pasikalbėjimų su 
brįtų^ambasadorium Vašingtone lordu . lifaxu. Cieohanowskis jam 
pabrėžys, kad jeigu anglosaksai nereaguos dėl Lenkijos, tai SS vei
kiai iskels savo naujos teritorines ir politines revendikacijas 
Balkanuose, Dardaneluose ir lersijos įlankoje, kuriomis D.Brita
nija negalėsianti nesiinteresuoti. Halifaxns su tuo sutikęs,bet 
abejojęs Ciechanowskio išdėstytos Rooseveltui taktikos sėkmingu
mu santykiuose su SS. Halifaxes negalįs pramatyti priemonių, ku
riomis būtų galima sulaikyti SS ekspansija.

-Vis turime baimės,- kalbėjo lialifaxas, - kad Stalinas nesuda
rytų separatinės taikos su Hitleriu. Šitoji baimė paralizup- 
ja bet kurias energingos intervencijos pastangas. Ir niekas, 
be abejojimo, negalėtų sulaikyti sovietų nuo dabartinės jų 
politikos vykdymo.

Lenkų - sovietų^santykiam išlaikyti Halifaxns patarė lenkam nusi
leisti ir pripažinti SS revendikacijas iki Rerzono linijos,- tai 
nesudarę Lenkijai labai didelės aukos..

Kai kovo 11 d.į Vašingtonu atvyko D.Britanijos užsienių 
reikalų ministeris A.Menas* Cieohanowskis daug kartų mergino 
gauti^pns jį audiencijų. Tačiau jam nesisekė, nes Menas vis bu
vęs užimtas labai svarbiai.s reikalais. Ciechanowskiui su juo te
kę tik trumpai pasikalbėti britų ambasados suruošto priėmimo me
tu. Menas pažymėjęs, kad SS - Lenkijos diplomatinių santykių pa
dėtis didžiai jaudina ir britų vyriausybę. Kaip vėliau paaiškė
jo, Menas įsakmiai prašė JV politikos vadovus santykiuose su SS 
būti labai apdairiem, neįžeisti Stalino, kad jie neprarastų to 
galingo sųjungininko, kuris pats vienas turįs spirtis prieš vo
kiečių armijų. Edeno argumentai padarę gilaus įspūdžio Vašingto
no politiniam ir spaudos sluoksniam, žinoma, tai prisidėjo ir 
prie JV susilaikymo nuo energingos intervencijos Maskvoje Lenki
jos naudai. , ' .

Britų vyriausybės nepasitikėjimai' sovietais ir baimė, kad 
Stalinas vėl nesusitartų su Hitleriu, buvo neabejotini. Tuos paoiUs 
nuogystavimus turėjo ir JV. Todėl vakarų demokratijos stengėsi 
bet kuria kaina, išlaikyti SS kare. Nors Lenkija ir buvo tarp va
kariečių ilgų kalbų objektas, bet praktiškai jie jų apleido ir 
paliko vienų SS imperializmui. Lenkijos vyriausybės akcija tie
siog paveikti amerikiečių viešųjų opinijų buvo parnližuota anglo
saksų pažado (niekada neįvykdyto) intervenuoti Maskvoje. 1943 m. 
balandžių 26 d.SS brutaliai nutraukė diplom-tinius santykius su 
egziline'Lenkijos vyriausybe.

Teheranas
Sovietų ofenzyvos pasisekimas paskubino Teherano konferen

cijos sušaukimų. Pats Churchillis intervennvęs, kad ji veikiau 
įvyktų, britai tikėjosi, kad vokiečiai rusų ofenzyvų sulaikys ant 
Dniepro. Tatai neabejotinai prisidėtų prie vakarinių sęjunginin-
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ky ir' šoviety jėgy pusiausviros atstatymo. Tuo metu anglosaksai dar 
nebuvo panaudoję pries vokiečius nė 20 divizijy.

Jau tik atvykę į konferenci jy. Hooseveltns su Čhurchilliu bu
vo nustebinti SS delegacijos kuklumu: jy. sudarė tik trys asmens - 
Stalinas, Molotovas•ir Vorpšylpvas..Jy palydovus sudarė antraeiliai 
pareigūnai ir gausybė slaptosios policijos.'Tuo tarpu JV delegnoi- 
jy sudarė 235 .asmens."iš d'ipldmnty A.Hnrrimnnnsxkiti kariniai eks
pertai, su kuriu planais Roosevelt's norėjo •‘supažindinti Stalinę., 
brity delegacija, nors ir mažesnė už JV, buvo taip pat impozantiš
ka.- Per visa konfer-er.ciijyj diskus! jy iniciatyva buvo Stalino ranko
se. Jis sąmoningai iluimdavo iš darby eilės tuos klausimus, kuriy 
jis nenorėjo svarstyti,. Jis stengėsi pasirodyti Rooseveltui malo
nus 'šeimininkus ir-jį įtikinti es.ęs tikras demokratas, o ne pasau
linės revoliucijos-ir kary propogp.toįius,' kaip komunistas Leninas.

Laosereltas mėgino pękartotin-'. i diskutuoti į darby eilę į- 
• cytnr ’1 usimus. Jis pareiškė JV sueidomėjimy Suomija ir t r i- 

m x s Pabaltijo v a į s. t y b ė m i s. Roosveltas paaiš
kino.,kad Suomija galima būty ištraukti iš vokieoiy n-agy. J tai 
jom. Stalinas ■ pastebėjęs';'.preliminariniai taikos pasikalbę jlm«i SS ' 
su Suomija palankiai vyksty Švedijoje.SS gerbsianti Suomijos šie- . 
nas, nustatytas po- 1940 m.suomiy - rūsy knro;SS nenori maišytis 
į Suomijos vidaus reikalus, nei daryti įtjkos jai pasirenkant vy
riausybę. Tačiau .SS nori, kad Suomijos vyriausybei vn.dovnuty r'nn- 
siklvi; tas' "dįdęlis Rusijos d r? Ugne”,-pridūrė juokdamasis Stali
nas - turįs visy jo . (Stalino) pasitikėjimy, nors ir-nesys komupie- 
tas,o tik demokra tas J .

Stalinas ne-ntrodė linkęs duoti
k 0 k i V ■ g' a r a n t i j y d ėl t r i j y lab a 1 t i j o
v a 1 s t y b i y. L. ė 1 J y . j i s d •a r n e p r i ėjęs
j o k i 0 S p' r e n d i m o;.- J i -s n ė 2 i n ę s, a r j a d
P a 1 i k s .prieš k a r. i n i n m ie • j y stot use, ar
j a s s tįlies į v i e n -y vai s t y b^ę. V i s d ė 1 to
j '. i s in j?'. n y -s, k-a į i e t r y s k r a š 't n į dėl j y
s t r a t egi nė s r. e . ik s m ės i r e k o n ' o rainės
p a d ė t les t u r e s poli k;, t- g. 1 a u d ž i a ra e
k 0 n t a k t e s u S S,• bet t a'-i n e - r e i š k i n, kad
j i e n gs i š v e n g i a m a' i ■■ t' r. • p s soviet i n ė m
r e s p ■b liko m s S r. ė m u os ■ ie» J i s . p r‘ a ma t ę s
n a u J ?* s u s i a r t- i n i iri'-b- ■ s i s t ■ėmę, h p i e k u-
r i $ i3 ei b a r d. e. :r n- eg n 1 i 's t i k s- 1 'i a i p p. i n -
f 0 r m -u o -t 1. At s aky d>tuną s į Churohilllo klaus imę, St alinas pn-
reiškė > k*(d s . o- -v i e ■t ti } ,.žinoma, į ;s t e i g s i y labai-
t i J y i ė s r. u s'.u m 0 s, ■ o r o ir j. ū r y b n z e s.J i s

i d :s ė , n e t e i k l-’ęi s r e i k s m ė s t y k r n š -
y s• 1 ė- u s y b i •U k 1 n u' s i m u i i r n e t ne

i š s k‘ ■i r i - y s g. a .1 i n« 'ūmo- j o m g y v' e n t i ką p: i-
t a 1 i s t i .n i a., m e . r e z i m- e. J i patik r i n o
p r e z i d e n. t u i . i ■p 0 - h u r -c h i 1 1 i u i, k a d . 1 n-
b a 1 t i jo V R 1 S t y b -ė s - pa s i 1 i k s s 'r v o v į -
d e. u s a u t o n o m i’ j o s šeimininkė s. J Roosevel- 
to klaūsimę, kuriom-sylygom jis -sub.ord.inuoj-, galutinį SS sprendi
ny, Stalinas atsakęs: prieš bet ky darydamas turįs noro atsiklaus
ti vietinius gyvento jus.,. ' .

Lenkijos problema Teherane buvo.bandomuoju tašku, buvę sa
koma,kad jai isspręs.tį didelė-'kliūtis yra nutraukti rūsy - lenky 
diplomatiniai santykiai. Anglosaksu' lyderiai išdėstę-Stalinui ty' 
santyki-y sutvarkymo reikšmę.'Stalinas su tuo sutikęs, bet -esy tie 
santykiai negalimi, kol Lenkija neturės "draugingos" vyriausybės. 
Padėtis pasidnryty daug paprastesnė,- Stalinas po tylos pridūręs- 
jeigu jis gaišty rasti lenkiškąjį laassikivį. nepalenkiamas Sta
lino nusist" tymas visos lenky problemos atžvilgiu paskatino anglo-
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saksv.lyderius,pereiti prie Lenkijos rytiniy sieny klausimo.Chur- 
chillis primine Lerzono liniją, atitinkamai Lenkiją kompensuojant 
vakaruose. Tuo būdu Stalinas, nesutikęs 
Lenkijos klausimo diskutuoti visu - ■ 
ra o j, gnlėjoelgtis su Lenkija pagal sa- 
v o n u.o z ė ū r ę ir i'šgirstinet i 'S.L e n k i- 
jo s sąjungininkės D. Britanijos p a s iū- 
1 y m ę "grįžti prie k e r z o n o linijo s'.’...

Stalinas užtikrino nnglosrksy vadus',kad jis neturįs jokiy 
kity plany Vokieti jos.atžvilgiu, kaip jos bes-,lyginę kapituliaci
ją, kuri būty drauge pateikta visiem trim diliesiem sę jungininkam. 
Booseveltas buvo nustebintas Stalino pareiškimu, kad karos Susiję 
labai nuvarginęs., ir daugelio mėty pastangos iki kraštutinumo įtem
pė, rūsy tautos nervus. Jis pridūrė: po ka.ro net prnmntęs kusi joje 
politiniy ir socialiniy kompiikncijy, kai iš Vnknry grįš masės kn- 
reiviy su pakeista ideologija.Stalinas esęs šię prcblemę jau stu
dijavęs ir manęs, jei reikės, pakeisti sovietinės Rusijos komunis
tinę sistemę į tarpinį režimę tarp kc-pitnlizrao ir komunizmo.Tuo 
būdu reikię pramatyti privatinės nuosavybės,religijos laisves ir 
net priv.ntinės^promonės atsikūriraę. Jis prisipažinęs Rooseveltui, 
kad būsięs gręžintns Rusijos vardas vietoj TSRS. Kaip Stalinas mo
kėjo puikini vaidinti amerikiečiam, rodo sis. JV aviacijos šefo,da
lyvavusio Teherane, gen;Arnold išsireiškimas: "Itemotau iš tikryjy 
jokio žymesnio skirtumo, tarp Stalino ir Roosevelto ideologijos. 
Manau, kad daroma didelė klaida Stalinę laikant komunistu'.' 
Arnoldui Stalinus atrodęs tikrus demokratas ar bent "jam pavykę, 
sudaryti toks įspūdis.

Teherano konferencijoje buvo sutnrtnĮtvnrkyti pasaulio rei
kalus png-ii trijy didžiyjy volię. Šitas sutarimas vėlinu buvo pa
tvirtintas Lumbn.rton-Onks, Jaltoje,Snn-Jmnciske ir galinusiai į- 
dėtns į Jungtiniy Trinty charty. Taip buvo užmestos visom tautom 
garantuotosios ' demokratinės laisvės, Roosevelto iš
reikštos 19M m.Atlanto Ch"rtoje, kuri dabar pakeista jėgy pusiau-; 
sviros ir įtakos sfery politiko.Tada tikryjy Teherano konferenci
jos p-ndnriniy amerikieciy tauta, maitinama dirbtinio entuziazmo 
piliulėmis, visai nesuprato.Churchillis ir hoosevęltas, tie diplo
matijos ir Valdymo meno magikai,susidūrę su realybe, kapituliavo.

Jalta
I9.45 m.pradžioje dar negalima buvo pramatyti momento, kada 

bus atstatyta militnrinė pusiausvirę tarp SS ir vnknririiy sęjun- 
gininky. Sovietai tebeturėjo įtr$snndfižo inicintyvę, ir Vašingtonas 
žinojo, kad jie tai išnaudos. Rooseveltns rengėsi atsidėjęs tam 
trijy didžiyjy susitikimui, turėjusiam įvykti po I945 m.sausio 
20 d.,t.y.naujai perrinktąjį prezidentę įvesdinus į pereigas.Jis 
nepriėmė Ciechanowskio, nes buvo paliegęs ir labai užsiėmęs karo 
ir Jaltos susitikimo problemomis. Iš tikro, per įvesdinimo iškil
mes Rooseveltns atrodė sulysęs, įtemptais veido bruožais ir turė
jo labai dideliy fiziniy pnstnngy daryti, kad įtikinty iškilmiy 
dalyvius esęs dar sveikos ir tvirtas naujojo! prezidento kadenci
jai. ro savo įįr.lbos prezidentas tuojau pnsisnkinc iš diplomatinio 
korpuso į etskir^Baltyjy Rumy salionę, kur jį tegalėjo lankyti 
vyriausybės, aukščiausiojo teismo narini ir kai kurie asmeniski 
draugai,

Ciechnnowskiui Lenkijos reikalais busimojoj konferencijoj 
pavokę pasikalbėti tik su ndm.Lenhy ir vėliau su E.Hopkinsu. Jiedu 
reiškę daug simpatijos Lenkijai, bet flopkins juokdamasis pridūrė: 
"Lies turime taip pat daug kity svarstytiny lnb.nl sv.nrbiy kl.nusi- 
my’.' Ciechnnowskiui pastebėjus, kn's gali būti svarbesnio, kaip jau 
dnbnr grįsti r.merikieoiy principais būsimęjį Jungtiniy Tnuty ben-
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drndorbia'Bimę, Eopkins prapliupo juokais ir atsakė su cinišku atvi- 
rumu:"Mes jau turime galvoti apie 1948 m. Tinkinusi''

šitokia politika galima buvo suprasti ir pateisinti pirmai
siais karo metais, bet ne tada, kai sąjungininkai jau Įsitvirtinę 
Europoje. 1-agrindiniai demokratijos principai, Atlanto Charts,ke
turios laisvės, mažųjų tautu ir "vidutinio" žmogaus teisės buvo 
niekšingai'paaukotos ant ciniškai vadinamo "trijų didžiųjų vieny
bės" aukuro.Daugelis amerikiečiu, su kuriais Ciechanowskiui. po Jaltos 
konferencijos teko kalbėtis, pripažino, kad tai buvo paprastas 
JV moralinio pirmavimo principu prestižo palaidojimas. Nevienas 
amerikietis klausė, kuri galėjo būti reali tu prezidento padarytu 
nuolaidu kaina, ir galvojo, kad prezidentas mainais už savo kapi- 
tuli"oij9 bus kę laimėjęs slaptomis sutartimis. Ciechanowskis su 
kitais ambasadoriais dalyvavo tame atmintiname JV kongreso posė
dyje, kuriame Rooseveltas darė pranešimų apie Krimo konferenciją. 
Tada pasidarė aišku, kad reikia mesti bet kurias iliuzijas. Bre- 
tidentas atrodė mirštamai išsisėmęs. Jis kalbėjo kaip žmogus, ku
ris ginasi. Tai buvo pirmas kartas,kada jis nebeužėmė prezidento 
ložės, o pasiliko savo kėdėje vidury kongreso salės. Is kiek
vieno Roosevelto žod'žio galima buvo 
i šs. kaityti jo gilus fizinis nuovar
gi si r mora l.i n i s ■ p r i s^l ė g i m a s. Jei Chur- 
chillis žemuosiuose rūmuose stengėsi iškelti Jaltos konferencijos 
paėiekimus lenku klausimu, t.ai Rooseveltas nė to nemėgino. Jo 
nuomone, lenku klausimu prieita nemalonaus,bet neišvengiamo kom
promiso. Tuo būdu Jaltoj buvo paminta 
t a (i t u teisė apsispręsti pačiom savo 
likimę i r, visos tradicijos, kurias 
JV praeity taip ryžtingai gynė.

ANTIbOLŠEVIKlNIŠ TaUTŲ BLOKAS (ATB)

1946 m.pradžioje pasirodė rotatorinis leidinys 'Tourla 
Libertė dės Peuples'.' Tai rinkinys straipsniu ukrainiečiu, len
ku, gūdu, serbu, slovaku, rusu kalbomis. Gale paskelbtas 194-3 m. 
lapkričio 21 - 22 dd.Ukrainoje įvykusios I-sios pavergtųjų tautu 
konferencijos protokolas. Toje konferencijoje dalyvavo 5 ukrai
niečiai, 2.gudai, 5 gruzinai, 6 azerbeidžaniečiai, 4 armėnai, 1 

-ekas, 2 totoriai, 2 osetinai, 1 kabardinas, 1 čerkesas, 5 uz- 
,e.-, 1, '■ baškyras ir 1 .čuvašas. Konferencija be kitu-klaus imu 
svarsčiusi ir nutarusi sudaryti pavergtuju.tautu komitetu, pri
ėmusi politinę platform? ir išleidusi atsišaukimu į pavergtęsias 
tautas. Konferencija pripažinusi, kad tik revoliucija SS viduje 
galinti pavergtęsias tautas išlaisvinti.

1946 m.pavasarį pasirodė antras to pat vardo rotatorinis 
leidinys, kurio vardas ir straipsnis "Nuo Redakcijos" greta kitu 
8 kalbu eina ir lietuviu kalba. Redakcija pasisako, kad "žurnalas 
yra tęsinys ėjusiojo 1940/41 m. pavergtųjų tautu organo "Husu 
Trontas',' kad jo uždaviniai "organizuoti visu dėl laisvės kovf)jan- 
ciuju tautu nepriklausomybės mintį ir vadovauti kovai su visomis 
tautu laisvės idėjai priešingomis pajėgomis',' "kovoti su Maskvos 
totalizmu',' "demaskuoti^rusiškę bolsevizmę',' "aiškinti pasauliui, 
kas yrė SS',' "kelti aikštėn rusiško bolševizmo antidemokratiškumę',' 
"pranešti pasauliui pavergtųjų tautę tragingę lįkimę£ "mobilizuo
ti viešęję pasaulio opini^ę idėjinei kovai prieš bolsevizmę',' "ap
tarti dėl laisvės kovojančiu tautę bloko kovos ideologiję ir jo 
programę'.' Leidinio vedamasis ukrainiečiu, anglu, vokiečiu ir dar 
keliomis kitomis kalbomis antrašuotas "Jungtinėmis tautu jėgo
mis rusę imperijos suskaidymas'.' Stsaipsnyje, be kita ko, rašoma,
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kad "razgrom bolševizmą i koneėny razdiel Rossyj - imperyj eto ' . 
pervaja ciel AbNV-Eitame straipsnyje "We accuse l.osccw and Berlin" 
ryšium su Ntirnbergo byla 'paskelbta daug duomenų apie SS koncen
tracijos stovyklas. Toliau eina straipsniai■apie Eietęslaviją, 
Gruziją, Gudiją, Sldvakiją,’Turkestaną, Ukrainą, Armėniją įvairio
mis kalbomis. Leidinio pabaigoje paskelbtas konkursas aTB himno 
tekstui ir muzikai*

,1946 m. birželio 30 d.ATB komi te to A vardu pasirodė tekstas 
memorandumo Byrnesui. Sitame^dokumente rašoma, kad ATB sudaro 
"Maskvos imperialistinio bolševizmo" pavergtąją tautę atstovai. ■ 
Memorandumą yra pasirašę kazokę sambūris, tautinė Lietuvos vyriau
sybė, tautinė Lenkijos vyriausybė, tautinis Slovaku' centras, tau
tinis turkeštanieoiy centras, vyriausioji ukrainiecię išlaisvini
mo taryba, tautinis^gudę centras, tautinė iietęslavijos vyriausy
bė. ATB tikslas, rašoma tame memorandume, "nuversti bolš(evizraą ir 
įsteigti naujj tvarkę (new order) centrinėje ir rytinėje Europoje? 
"visiškas bolševizmo sužlugdymas ir SS išskaidymas yra svarbiausias 
ATB siekimas ir pagrindinis ATE veiklos dėsnis'.1 Bevoliucija Rusi
joje tėra vienintelis kelias į tautę laisvę. Ant dS griūvėsią su
sikūrusios valstybės pasiryžusios sudaryti ((federaciją, konfedera
ciją, koaliciją ar sąjungą" valstybių, esančią "tarp Baltijos,Vi
duržemio ir Juodąją jurą, įskaitant Balkanus, Kaukazą ir Turkesta
ną’.' Memorandumo gale,be kitą* reiškiami tokie prašymai:!) įvesti 
SS ir jos satelitiniuose krastuo.se demokratinę santvarką, 2)suda- 
'rydinti SS ir jos satelitiniuos kraštuos demokratiniu partiją vy
riausybes, 3)pravesti konstituantą rinkimus interaliantinei komisi
jai prižiūrint, 4)centrines ATB organizacijas laikyti laikinaisiais, 
parlamentais., 5)ATB partizanus laikyti kariaujančiomis armijomis, 
6) išmesti SS iš'JTO, 7) patraukti įžymiuosius SS vadus atsakyti 
.prieš tarptautinį karo tribunolą. .iite/J,

1947 m.pradžioje pasirodė planas^’’tolševikinią piktadarybią 
. juodo ji. knyga’,’ kurios tikslas atskleisti pasauliui tikrąjį bolše
vizmo veidą. Knygą išleistą Air anglu kalba. Joje.ATB vardu būtą 
kaltinami Stalinas, Molotovas* VlXb) vadai, SS vyriausybės nariai, 

, NKVD,. politbiuro nariai, aukščiausiosios tarybos prezidiumas, auk
ščiausiasis teismas ir generalinė prokuratūra, Tito ir jo pagalbi- 
ntn^ikai, ’bieruta,Osubka Koravskis ir kt.,Gotvaldas ir kt.,Dimitro
vas ir kt. Knygai medžiaga turėtą būti paruošta iki 1947 m.spalią 
mėn.^Jos turinį sudarytą*'1)nusikalstamas bolševizmo kelias iki 
valdžios pagrobimo,2)bolševizmo metodai įsitvirtinti ir išsilaiky
ti valdžioje, 3)krimįnalinis bolševizmo pobūdis, 4)bolševizmo nu
sikaltimai humaniškumui, 5)bolševizmo nusikaltimai prieš tautę ap
sisprendimu ir taikę, cjbolševizno nusikaltimai tarptautino! tei-, 
sei, 7)bolševizmo nusikaltimai,demokratijai ir laisvei, 8)bolso- 
vizmas nacizmo ir fašizmo tėvas, 9)bolševizmas - raudonojo fašiz
mo zenitas, 10)bolševizmas - antitautinis ir antižmogiškas reiški
nys, 11)ekonominis pavergtąją tautę apiplėšimas, 12)pavergtąją tau
tę kultūros vertybię naikinimas.

Be šito plano paskelbtas projektas knygos "Mes kaltinam 
bolševizmą’,' kurio je , civilizuoto jo pasaulietį statymą vardu, pasi
naudojant Ntirnbergo. bylos precedentu, prieš tarptautinę opiniją 
butę^apkaltinžas bolševizmas išvardinant jo pavergtas tautas, nu
šviečiant tę tautę kovas dėl laisvės, trumpai apibūdinant ATB,iš
ryškinant bolševizmą kaip nusikalstamą socialinį fenomeną,komunis
tę partiją kaip nusikalstamą organizaciją, bolševikinę valstybę 
kaip nusikalstamą instituciją, bolševizmo ūkinę santvarką kaip 
vergiją, bolševikinį režimą kaip teroro mašiną, išdėstant visus 
bolševizmo nusikaltimusjtautą ir asmens laisvei, humaniškumui, tai
kai ir tarptautinei teisei ir sugestijonuojant tarptautinio teis- 
mo-a la Ntirnbergo Tribunolas - reikalingumą tiem nusikaltimam iš
aiškinti ir kvalifikuoti.

Vadovaujamas ATB vaidmuo.atrodo,priklauso ukrainiešię na
cionalistam. -
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AVANTIŪRIZMAS VISUOMENĖJE /'

T ra d i ei j a - re vai i u c i j a - a v a n t i u r a
Kaip visame gyvenime, taip ir visuomenėje grumiasi du principai 

tradicinis ir revoliucinis. Tradicinis principas stengiasi išlaikyti 
ir apginti istorijos sukurtas formas, papročius, įstatymus ir net man
dagumo taisykles. Revoliucinis, principas mėgina ieškoti naujų kelių 
ir todėl sprogdina Visa, kas paveldėta ir kas atrodo atgyvenę. Tradi
ciniam principui praeitis yra šfeenta ir todėl svarbesniuose savo da- 

-lykuo.se neliečiamą. Revoliuciniam principui ji yra negyva liekana, 
stabdanti gyvenimo pažangą ir užmišanti gyvąją dvasią. Tradicinis 
principas yra raidės principas. Revoliucinis principas yra 
d. va s i o s principas. Tačiau dvasia gali, konkrečiame gyvenime ' 
reikštis.tik per raidę, todėl ir tradicinis principas yra visuome
nės pastovumo ir vieningumo veiksnys, iš kitos pusės, raidė be dva
sios yra tik lavonas, kuris neišsivysto ir neauga, o todėl revoliu
cinis principas,yra. visuomenės pažangos ir tobulėjimo veiksnys. Ši
tie 'du principai yra pagrindiniai. Jie kyla iš pačios kultūros'es
mės, nes kiekvienas kultūrinis kūrinys yra nuolatinės grumtynės tarp 
■gyvosios asmeninės dvasios ir tarp, būtinų šitai .dvasiai palaikyti 
objektyvinių pavidalu.

Šitos grumtynės peržįna ir į visūomeninį gyvenimą. Visuomeni
nis gyvenimas taip pat yra žmogaus kūrinys. Jame žmogus taip pat re
alizuoja vienokią ar kitokią idėją. Todėl šitas gyvenimas taip pat 
grumiasi .su ob jėktyvinŠJjiis savo formomis, kurios yra pašauktos neš
ti ir reikšti kūrėjo dvasią, Oolitiniai, socialiniai ir ekonominiai 
pasikeitimai dažniausiai kaip tiktai esti nę kas kita, kaip šito
kiu grumtynių išdavos.V i s u o m e n ė b a n g uoja tarp, 
tį' .n d i c. i j o s i r r e v o 1 i u c i j o s, t a r p p a - 
- t o v u- m o ir pažangos. Vieną kartę laimi tradicija. 
'Ada gyvenimas pasidaro ramus, saugus, net nuobodus ir sustingęs. Ki
tą kartą laimi'revoliucija. Tada gyvenimas pasidaro banguojantis,/ 
netikras, neramus, ir net nesaugus. Jokią valstybinio,^socialinio 
ar ekonominio gyvenimo forma negali tobulai suderinti šių dviejų 
principų. Jie pasilieka.nuolatos abu gyvi, abu įtakingi, abu pę- 
siryžę laimėti. Kiekvienas jų iš tikro ir laimi - tik ne tuo pa
čiu metu.

Ragai šituos du principus susiskirsto ir visuomenės atsto
vai bei. srovės.Viena pusė daugiau atstovauja tradicijai, antroji - , 
daugiau revoliucijai. Pirmoji ir savo teorijose ir sAavo .sąjūdžiuose 
ar organizacijose yra labiau nusiteikusi palaikyti tai, kas yra 
paveldėta iš tėvų, antroji - yra labiau linkusi pasitikėti savimi, 
ir kurti vis naujų vertybių. Pasitikėjimas seno-' 
ve i -r^ pasitikėjimas ate^it'imi yratie 
bruožai, kurie apspre. nd. ž i a t r e d i eini ti
ku ir r,e voliucininkų n u s i t e*i kimus 
b e b pažiūras. Kaip patys principai yra iš gyvenimo-neiš- 
nnikinami, taip neišnaikinami yra ir šitų principų reiškėjai as
menų ar sambūrių, pavidalu. Kiekvienoje visuomenėje esama žmonių, 
kurie visados bus už t, r a d i c i j s s. Taip pat kiekvienoj 
visuomenėj esme žmonių, kurie visados bus už revoliu
ciją. Tūs pats sambūris savo ruožtu gali net suimti savyje abu 
principus, nors ir ne vienu laiku: revoliucinis sąjūdis laimėjęs 
dažnai virsta tradiciniu, ir jau prieš jį kyla naujas revoliuci
nis bangavimas.. Tai yra visai natūralu ir .būtina. Visuomenė būtų 
priversta žlugti,. jeigu joje išnyktų trndioininkai, nes gyvenimas 
tadr. ' suskiltų ir pakriktų savo neo.prėpinpose naujybėse, bet visuo- 
1 tė taip pat žlugtų, jeigu išnyktų revoliucininkai, nes gyvenimas 
tada sustingtų savo nebegyvame pastovume. Negalime u~ž - 
mušti nei tradicijoms, nei revolluci - 
jos, jeigu nenorime užmušti patys sa vęs.

.. . i. ' . ' ■ .
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Tačiau šalia ši u dvie jU' principu, kurie yra gyvenimui. natų-' 
Jalus, nes kyla iš jo paties gelmių, pasirodo visuomenėje ir tre
ciasis principas, kūris geriausia vadinti a v a n t i u r~i n i u. 
Savo,paviršiumi jis yra panašus į revoliucinį principu. Tačiau sa
vo esme jis.nuo šio labai skiriasi. Revoliucinis principas pasiro
do gyvenime tam, kad, sugriovęs senas formas, statytę ir kurtę nau
jas. Savyje jis todėl yra idėjingas, planingas, nuosakus. Tuo tar
pu ' a v a n t i ū r i n i s principas išsiverš ia 
gyvenime t~a- m, k' a d p a s i i e 'š k o t u n u o t y - 
k i ę. Nuotykiu ieškojimo aistra yra gyva visose srityse: moksle 
ir technikoje, mene ir religijoje - ne tik kelionėse. Ji yra gyva 
ir visuomeniniame gyvenime.^Kartas nuo karto atsiranda žmonių, ku
rie mėgina savę nuotykiu ieškojimo aistrę patenkinti visuomeninio 
gyvenimo srityse. Užuot leidęsi į nežinomus kraštus, jie leidžiasi 
į savos aplinkos žmones ir juos telkia kuriam’nors visuomeniniam 
nuotykiui. Užuot kę keisto, nors ir nepraktiško ir nenaudingo,iš- . 
radę technikoje, jie išranda keistybių visuomenėje ir mėgina jas 
plačiau paskleisti. Užuot šukutę kokiu įdomiu, nors ir visai nerea
liu, teoriję moksle, jie mėginę skelbti visuomenines įddmybes ir 
jomis vertinti tradicijų bei revoliucijų- Tačiau kaip kelionės,mok
slo, technikos'ar meno, taip ir visuomeniniam avantiurininkam yra 
būdingas vienas bruožas: jie visi neturi idėji
nio tik.sle, neturi t o d ė, 1 sistemos, 
n u o s a .k u ra o ir kantrybės. Jie vykdo^veiksmu, bet 
nenumato visu iš to veiksmo plaukiančiu išvadų- Jie žavisi ne anuo 
visuomeninio gyvenimo vaizdu, kuris jiem stovėtu prieš akįs ir ku
rį jie būtę pasiryžę, nepaisydami jokiu sukę, vykdyti, bet jie za- • 
visi atskirais šito gyvenimo momentais, atskirais savo žygiais. Kas 
po. ję bus, niekas nežino - net nė jie patys. Juk viskas yra tiktai 
nuotykiu virtinė, be vienos jungiančios idėjos, be vieno siekiamo 
'tikslo. Todėl nors atskiri avantiūrĮninku darbai visuomenėje kar
tais ir .yra vertingi kiekvienas skyrium, vis dėlto jie darosi^ne- 
vertingi savo y i s u no j. e, nes dėl savo nuotykinio pobūdžio 
jie netenka gilesnės prasmės ir tuo pačiu vertės. Kaip nuotykiu 
ieškotoju geografinės ar zoologinės pastabos, kad ir būdamos moks
lui vertingos, niekados neatstoja sistemingai rengiamu ir praveda
mu ekspedicijų, taip ir visuomeniniu avantiūrininkę sumanymai bei 
pasiryžimai, nors karįais ir pažadina visuomenės susidomėjimę, bet 
niekados negali pakeisti tradicininkę ar revoliucininku idėjinio 
ir sistemingo darbo.

Avantiūrinis principas šalininkę randa ne tik tarp atskiru 
asmenų- Jis kartais susiformuoja’net istisais sąjūdžiais. Avantiū- 
rininkai dažnai susiburia draugėn, kad lengviau galėtu patenkinti 
savo aistrę ieškoti visuomenėje nuotykiu ir juos pergyventi. Šitie 
žmonės'neretai yra ryžtingi, dręsūs, entuziastai, mokę pasiaukoti. 
Juos būtę galima pavadinti net idealistais, nes naudos jie nevisa- 
da “ieško. Tačiau šit? ju idealizmę reikia suprasti daugiau sub
jektyviu pergyvenimu prasme. Obj aktyvaus Idealizms, vadinasi, atsi
dėjimo kuriai nors didžiai idėjai avantiūrininkai neturi, nes jie 
neturi tokips idėjos. Jie gaminasin planus, kartais net genialius, 
bet tik. atskiriem žygiam. Valstybinio plano, kuris apimtu ne tiktai 
visas gyvenimo sritis, bet siektu ir į tolimesnę ateitį,jie sukur
ti nepajėgia. Už atskiru avantiūrĮninku darbu glūdi.visiška tamsi, 
nežinoma nei visuomenei, nei jiem patiem.

" . Šičia kaip tiktai ir glūdi avantiūrinio principo pavojingu
mas. Jeigu tradicinis ir revoliucinis principai yra gyvenimui natū
ralūs, tai atoantiūrilnis principas jam yra a t s,i tiktinis. 
Juo reiškiasi ne normaliosios, bet kaip *ik nenormalio
sios visuomenės jėgos. Jame išeina aikštėn: ne objektyviniu 
formę kova su nuolatos gyva asmenine dvasia, bet nuotykiu 
pomėgi s.'Kai nuotykis baigiasi asmeninėje atskiro žmogaus
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srityje, jis gali virsti nelaime tik jam pačiam. Tačiau kai^nuoty
kio dirvai pasirenkama visuomenė, jis gali pasidaryti tragiškas 
visam valstybės gyvenimui. Av’antiūrininkas, netu
rėti a m a s p 1 a n o ir idėjos, y r a n e a p s k ai- 
ciuojamas ir nepramatomas. Kai rėvoliucinin- 
kas siekia pakeisti senas gyvenimo formas, jis, žino., k? ję vietoj 
pastatyti. Kai avantiūrininkas rengia pucę ar perversmę, jis neži- . 
no, kas bus po jo. Jis siekia -tik paties perversmo, jis siekia 
nuotykio ir visę dėmesį sutelkia jame. Kas ręvoliucininkui yra. 
tik priemonė ir tik praeinantis dalykas, tas avantiūrininkui yra 
tikslas ir.pagrindinė prasmė. Štai dėl ko avantiurininkam papras
tai visokį pasiryžimai nesiseka ir štai dėl ko jie paprastai vi
suomenėje platesniu barę neužima. Tačiau jie yra nuolatos gyvi, 
nuolatos judrus ir aktyvus. Avantiūrinio principo buvimas visuo
menė ę. gyvenime gali telkti jam tam tikro įdomumo, gali jį^padary- 
ti.-įvairesnį, jeigu visuomenė į jo reiškėjus ir atstovus žiuri 
kaip į nuotykię mėgėjus. Tačiau jis gali virsti 
didele nelaime* jeigu visuomenė pradeda šitę principu laikyti 
normalia apraiška ir teikti jam pastovios vertės.-Nuotykiai gyve
ninę pagražina ir pamalonina, bet jie nėra kasdieninė musę buvimo 
forma nei individualine, nei visuomenine prasme.

Avantiūrine s politi-kos atstovas 
Visuomeniniame Lietuvos gyvenime šalia sambūriu, atstova

vusiu ai atstovaujancię tradiciniam principui (tautininkai,^krik
ščionys demokratai, valstiečiai liaudininkai), ir šalia sęjūdžię, 
atstovavusiu ar atstovaujančiu revoliuciniam principui (socialde
mokratai , Lietuviu Frontas), visę laikę buvo viena grupė, per ku
rią reiškėsi ir tebesireiškia a v a n t iūrinis principas. 
Šita grupė kažkaip simboliškai yra susijusi su Voldemaro 
vardu. Voldemaro asmuo iškyla rausę istorijoje kąįp^vienas iš ryš
kiausiu visuomeninię nuotykininkę. Lidelię gabumę žmogus, plačios 
BBUdicijos profesorius,^savo dvasios struktūra jis yra nuotyki- 
nlnkas giliausia šio žodžio prasme. Visi jo darbai buvo ne kas 
kita, kaip atskiri nuotykiai, nesumegsti gilesne idėja, nesuvesti 
į jokię sistemą ir neturį jokio aiškesnio ir^suprantamesnio tiks
lo. luū.sę gyvenime jis padarė nemaža gero. Tačiau kai savo nuoty
kius jis bandė paversti sistema, jis neišvengiamai pralaimėjo.Pra
laimėjo susidūręs.su gyvenimu, nes tę^sistemę norėjo pagrįsti 
fiktyviomis, ne turinei p mis atramos 
realiame gyvenime, prielaidom!.s.

Nuo pat valstybinio gyvenimo pradžios reiškiasi j» klai
dingos prielaidos. Kai. 1918 m. jis buvo paskirtas ministeriu pir
mininku, atsisakė organizuoti ginkluotas. Lietuvos pajėgas, iš
eidamas iš įsitikinimo, kad užtenka paskelbti neutralumą, netu
rėti ginklo, kuris kam nors grašintę, ir kaimynai tą neutralumą 
saugos. Rezultatas buvo tas, kad pačiam Voldemarui teko pasi
traukti į užsienius nuo sovietą ir lenkę, kurie nepagerbė jo į- 
sitikinimo, o Lietuvos ginkluotas pajėgas teko kitiem organi
zuoti. ■ ■ '

to 1926 m.gruodžio 17 d. sugrįžęs vėl į valstybinį gyve
nimu, Voldemaras, užsienio politikai vadovaudamas, diplomatinia
me forume, pasirinko, vėl prielaidą, neatrėmtę į tikrovę,- elok- 
venoija nugalėti valstybes ir bylą laimėti. .Rezultatas - tik iro
nija mažos valstybės mažo diktatoriaus adresu.

Santykiuose su kaimynais Voldematas buvo draugingą santykię 
su Vokietija šalininkas. 1928 m.pavasarį jis nustebin* su Vokieti-' 
ja pasirašyta prekybos sutartimi, kuri buvo labai naudinga Vokie
tijai. 1936cm.išleistos prancūzę kalba "Lietuva ir Vokietija" 
knygos pirmame tome jis dėstė vokiečiam palankias savo pažiūras,
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radusias dar aiškesnę išraiškę Voldemaro straipsnyje, išspausdin
tame Karaliaučiaus dienraštyje "breussische ZeitungV Jis nustebi
no ir greitu konkordatu, laimėtu lengvais pasižadėjimais, bet ne
trukus paaiškėjo jo sąmoningas nusistatymas tarptautinės sutarties 
nesilaikyti. Is tokip nusistatymo išplaukusi praktinė Voldemaro 
politika šioj srity buvo paskum tęsiama ir jo papėdininkę. Rezul
tatas - ir šiandienę Vatikane kiek gėrę vardę vardę turi lietuvis 
žmogus, tiek blogę lietuvis diplomatas.

Vidaus politikoje Voldemaras savo galię norėjo atremti smo
gikę (vilkę) organizacija, kuri savivališka prievarta vykdytę jo 
valię visuomenėje.Tokios prielaidos klaidę^įrodė paskiau didesnię 
diktatūrę ' praktike. Tačiau Voldemaras ir šios klaidingos prielai
dos neisplėtojo sistemingai iki galo. Jis tik užsimojo savo avan- 
tlūrę išplėsti į karinį jauninę. Užsimojo ir paliko, nes jos vyk
dymas iki galo jau nebuvo paprasta viliojanti avantiūra, bet valios 
ir'atsidėjimo reikalingas darbas.

Voldemnfco kova su Smetona yra ištisam avantiūra.Nepaisyda
mas savo pasizadėjimę vidaus politikoje, kaip ir Užsienio Voldema
ras jau negližavo ne tik kitas partijas, bet ir patį Smetonę, ir 
jau dairėsi^naujos valstybiniam gyvenime avantiūros. Rezultatas - 
pats asmeniškai pralaimėjo, priverstas išeiti iš valdžios (193u); 

, Kad atgautę prarastas pozicijas, jis parėmė 1934 m.birželio 7 d. 
pucę. betAsumanymo ir čia nemokėjo pravesti iki galo. Atgabentas 
lėktuvu iš Zarasę į Kaunę_aerodrome veltui laukė pranešimo, kada 
galės pereiti į prezidentūros rūmus. Rezultatas - kalėjimas, pa
skiau amnestija su 1000 litę mėnesinio atlyginimo l’rancūzi jo je.

1940 m.birželio mėn.grįždamas į Lietuvę, Voldemaras norėjo 
pergyventi dar vienę nuotykį, išeidamas veiki ausiai^iš prielaidos, 
kad yra atėjusios jo dienos, kada jo politinis priešas Smetona pa
sitraukė ir jo vietoje stojo Voldemaro bičiulis Krėvė-Kickeviclus. 
Čia net nuostabus nenuosakumas: jis, vokįečię šalininkas ir kortas 
aiit ję statęs, staiga leidžiasi į rusę užimtę Lietuvę, bet avantiū
ristinei prigimčiai ir yra būdingas persėdimas nuo vienos kėdės 
ant kitos, jeigu tik galima leistis į nauję nuotykię sūkurį. Deja, 
šio nuotykio rezultatas Voldemarui nelaimingiausias iš visę.

Voldemaro politikos prielaidos, kad^jos nebuvo realios, i 
šiandien iš perspektyvos visai aiškios,. Tačiau savaime kyla klau
simas, kodėl tad Voldemaras turėjo pasitikėjimo ir bent dviem at- 
vėjais atsistojo valstybinio gyvenimo priekyje. Nekalbant apie ki
tas jaunos valstybės priežastis (žmonių trūkumas, valstybinės prak
tikos bei tradioiję trūkumas), viena is svarbięję - tai Voldemaro 
bravū.riš k_u m a s, paremtas absoliučiu pasitikėjimu savim, 
tos pačios avantiūrinės prigimties būtinasis bruožas.raprastai 
nuotykiuose daugiausia nusvcsla ne avantiūrininke šaltas apskai
čiavimas, sistemingas planavimas., bet momento staigus ir radika
lus apsisprendimas ir veiksmas, kuris psichologiškai pritrenkia 
kitus aplinkos dalyvius, laimiAję pasitikęjimę^ir įsitikėjimę. 
bravūra labiausiai paveikia mažesnės kultūros žmogę, silpniau in
telektualiai kombinuojantį, pasiduodantį įspūdžiui. Dėl to bravū
ra taip turi pasisekimo^minioje ir jaunime. Šičia viena ir Volde
maro pasisekimo priežaspię. bravūra trumpos distancijos veikime^ 
gali stebuklus daryti, bet ilgesniame darbe jos nepakanka, bravū
ra suklumpa, ir rezultatas - jos herojaus aureolė gesta. Taigi 
Voldemaras nebuvo valstybininkas nei tradicine, nei revoliucine 
prasme. Jis tebuvo valstybinis nuot^kininkas.

Taip galvojant visai nenorima anas praeities žmogus smerkti. 
Į Voldemarę tenka žiūrėti ir- su pagarba ir su apgailestavimu. Su 
pagarba jo gabumam, kurie galėjo duoti Lietuvai labai daug naudos. 
Su apgailestavimu, kad jis buvo pastatytas priekyje valstybinio 
gyvenimo, kuriam netinka jo avantiūrinė prigimtis. Voldemaras net 
galėjo atlikti svarbius, bet trumpoimosto valstybinio pobūdžio at-
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skirus žygius, tašiau tik ne vadovauti visam komplikuotam valstybi
nio gyvenimo kompleksui, kuris nėra avantiūrą. Galimas daiktas,kad 
labiausiai Voldemaro gabumus turėtu apgailestauti literatūra, į ku
rią daugiau nukreipta šitokia prigimtis^būtą galėjusi labai pratur
tinti vieną iš svarbiąją literatūrinią žanrą.

Avantiūrinią nusiteikimą galima būtą suminėti ir kitą pagar
sėjusį lietuvį .Juozą Laršaitį-Gabrį, savo laiką Lietuvai daug gera 
padariusį,^bet paskutiniais laikais nusileidusį į avantiūras Lietu
vai labai žalingas.

Avantiūrinės politikos sambūris
Avnntiūrinės politikos reiškinią Lietuvoje buvo ir prieš Vol

demarą; atentatas prieš ministerį Ę.Galvanauską, ruoštas,bet laiku 
iššifruotas., atentatas prieš kun.J.Vailokaitį, prieš kun.m.Krujsvi- 
cią, dešifruotas jau paskutinį momentą, suokalbininkam burtą ištrau
kus; nepavykęs atentatas pries užsienią reikalą ministerį dr.J.Pu- 
rickį.Koks Voldemaro faktinis vaidmuo buvo 1926 m.gruodžio 17 d. 
įvykiuose, dar nėra tiksliai nustatyta, bet to perversmo iniciatyva 
ir lemiamas vaidmuo jį vykdant priklausė nvnntiūrinią. nusiteikimą 
žmonėm, nors iš jo logiškas išvadas daryti - perversmo padarinius 
likviduoti jau reikėjo kitiem. »

Avantiūrinio tipo žmonią esama visose srovėse, tačiau Volde
maro asmenyje šitas tipas^rado tam tikrą apjungėją, savo dvasinį va
dovą ir insgiratorią. Natūralu todėl, kad su Voldemaro antruoju atė
jimu į valdžią organizuojasi avantiūrinio pobūdžio politinis^sambū
ris. jei Voldemaras stovi lietuvią avantiūrinės politikos pačioje 
viršūnėje, tai nenuostabu, kad ir kiti avantiūrinią palinkimą asmens 
ėmė dengtis Voldemaro aureole, nors nevienas ją su Voldemaru visai 
nieko bendra neturėjo, šitą avantiūrinės politikos šalininką srovė, , 
politinis sambūris pas- mus gavo voldemarininką pavadinimą, nors ofi
cialiai jie savo organizacinį vardą kaitalioja pagal laiko dvasią. 
Voldemaro laikais jie buvo žinomi konspiratyvios karinės organiza
cijos "Geležinio Vilko" vardu. Ją tuometinės veiklos viršūnė - jau
ną karininką grupė išsprogdino "Varpo" spaustuvą, su ginklais įsi
brovė į butą pas K.Krupavicią, pas E.Turauską, grąsindami teroru, 
jei nesillane priešinęs i^Voldemaro politikai. Tie smurto veiksmai, 
kaip netrukus po to paaiškėjo ministerią kabineto posėdyje pas pre
zidentą, buvo paties Voldemaro palaiminti. 1930 m.išspyrus Voldemarą 
iš vyriausybės ir "Geležinį Vilką" formaliai likvidavus, avantiūri
nės politikos sambūrio veikimas įgavo naujo pobūdžio. Vietoj tero
rizavimo demokrątlnią grupią įstaigą ir žmonią dabar voldemarinin
ką nepasitenkinimas nukrypo prieš Smetonoj valdžią. Iš čia leidi
mas gandą visuomenėje apie Smetonos neveiklumą, noras kovoti su 
tautininką apsnūdimu, su žydą įsigalėjimu^viesajame gyvenime, su 
neaktyvia politika kitą mažumą (lejiką) atžvilgiu ir tt.šitas ne
pasitenkinimas neturėjo nieko bendra su tradicinią demokrątlnią 
partiją opozicija. Eidamas skyrium, jis išsikristalizavo į norą 
grąžinti Voldemarą į valdžią, praktiškai bandytą įvykdyti, be ki
tą, ir 1934 m.birželio puču. Sis sukilimas^buvo tik siauros grupės, 
gal net tik asmens reikalas - reikalas pašalinti Smetoną ir jo 
vietoje pastatyti Voldemarą. Sukilimui trūko net tokios visuome
ninės bazės kaip gruodžio 17 d.perversmas kad turėjo - sutramdyti 
komunistėje neio anarchistinio gaivalo antplūdį, kuriame,anot Tru- 
mano, iš seiles inspiruojama mažuma norėjo prievarta primesti sa- 
vo^valią daugumai. Euoo likvidavimas, teismas, bausmės, daugelio 
pašalinimas iš karo tarnybos... nutildė ilgam garsus apie volde,- 
marininką akciją, bet slapta nevienu iš ją pastūmėjo į naują avan
tiūrą - į bendradarbiavimą su vokiečiais, į intymą, savai valsty
bei nelojalą, paprasta kalba kalbant,šnipinė jimą. Tatai paaiškėjo 
tik daug vėliau. Ir apgailėtiniaus ia, kad tai buvo daroma ne asme-
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niniu savo vardu, bet svetimyjy akyse ir dokumentuose tai figūravo 
kaip tam tikros visuomenės gr up ė s bendradarbiavimas, 
įse abejojimo,ne visiem ir voldemarininkam žinant, jie užmezgė slap
ties ryšius su vokieoiy diversijos vadais Klaipėdos krašte (Neumann) 
ir . su atitinkamomis įstaigomis, kad gaut/ voldemarininky tariamai 

..ruošiamam perversmui pįnigy ir ginki/ (net tanky ir lėktuvy). šie 
faktai tik dabar yra iškilę aikštėn ir patvirtinti dokumentais. Ta
čiau ir šioji avantiūra pakibo ore. Vokiečiai nelaikė voldemarinin- 
ky grupės pajėgiu veiksniu,^kuriuo jie gaišty pasinaudoti savo įta
kai, išplėsti . Lietuvoje. Prašom/ ginkly voldemarininkai negavo j o duo
damos jiem pinigy sumos tebuvo sidabriniai grasiai.

Voldemarininky dalis pirmosios soviety okupacijos^metu emi- 
gradijoje buvo įsijungusi į Lietuvos Aktyvist/ P'rontę.Tačiau svar
besnio vaidmens Lietuvos sukilime prieš okupaciją jie nevaidino ir 
negalėjo vaidinti. Jie tik vėliau atsirado Lietuvoje. Dalis, išėju
si iš sovietiniy kalėj.imy, nebesusiorientuodami padėtyje, beatodai
riškai puolėsi į vokiečius ir davėsi suvedžiojami ty, kurie iš seno 
jau buvo sui svetimaisiais susirišę. Pastariesiem vadovaujant jie pa
sireiškė, naujy vardy sambūriais, iš pradžiy trumpam Lietuvos Nacio- 
nalšeciališty , paskum Naoionalisty Parti ja,^savo dvasiniu vadu da
bar ypačiai skelbdami Voldemarę. Trumpai viešai tepagyvenusi, ji vie
nu metu buvo varžyby objektas dėl vadovavimo tarp politiniy avantiū- 
rininky ir nieko bendra su navionalsocializmu nei su Voldemaru netu- 
rinčiy aferisty (Požėla Šiauliuose). Visa Naoionalisty partijos ir 
visuomenės nelaimė buvo ta, kad niekam nebuvo aišku, kur joje bai
giasi eilė dory patriot/, nors ir avantiūristinės prigimties, ir 
kur prasideda svetimos valstybės bendradarbiai. Atsiriboti 
nuo svetimos.valstybės agenty parti
ja -neatsiribojo i k^i pat^paskutiniyjy 
laiklj, nors savo veiksmais ir viešais pareiškimais visa jy eilė bu
vo išryškėję. Kol jie dar nebuvo pat pradžioje paaiškėję, voldemari
ninky naoionalisty priekyje mėgino atsistoti vienas atsargos majo
ras , tesi sveikinęs madinguoju tada pasisveikinimu. Per jį ir kitus 
savo bendradarbius gestapas pastūmėjo voldemarininkus į naujas avan
tiūras. Jie organizavo peticiją su keliolika parašy vokieoiy kari
nei valdžiai, kad toji pašalinty laikinęję vyriausybę. Jie šantaža
vo vyriausybės žmones tariamais Škirpos laiškais, raginančiais akty
vistus slėpti ginklus, kad atėjus laikui juos pavartot/ prieš vokie-« 
čius, grasindami tuos laiškus^perduoti kur reikiant. Jy rankomis 
liepos 24 d.buvo surengtas pučas su smurtu prieš komendantę^ir atski
rus vyriausybės narius. Tik ir čia jie liko ištikimi^avantiūrįniam 
principui - padaryti abantiūrę, bet nesiimti iš to išplaukianviyjy 
išvady.

Voldemarininkai, kaip tik tie svetimyjy bendradarbiai, nuo 
kuri/ partija nebuvo atsiribojusi, kurstė vokiečius prieš lietuvi/ 
visuomenę, per radijy ir spaudę kaltindami ję anglofiliškais nusi
statymais, patys imdamiesi lietuvi/ jauninę organizuoti ir auklėti 
hitleriniai s pagrindais (laimei jaunimas nesidėjo ir tam auklėjimui 
kategoriškai pasipriešino).^Patriotai voldemarininkai nuo to kentė, 
kiti net visai pasitraukė iš visuomeninio gyvenimo.

Pasikeitė voldemarininkai tremtyje vakariniam aliantam Vokie
tiją okupavus. Paaiškėjus aniem dokumektam, įrodžiusiem voldemari
ninky nelojalumę Lietuvos valstybei, dingo naoionalisty. partijos var
das. Jo vietoj atsirado Lietuvos demokraty partija, kuri išėjo su 
naujais pareiškimais - demokratiniais pagal naujy^laiky dvasi/. 0 
asmens, kurie visa širdim svetimiesiems tarnavo, šiandien braujasi 
į tremtįniy priekį, kursam vadovauja ar VNBRA-ose pareigas eina ir 
dabar užsimoja naujom avantiūrom.^Tai būdingas pasėkimas paskutine 
Voldemaro avantiūra - nuo provokiškos politikės persėsti staiga ant 
prosovietinės, nuo fašistinės staiga pereiti ant demokratinės plat
formos. Tačiau esmėje liko tas pats būdingasis avantiurinis palinki-
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mas .- organizuoti konspiratyvu ar viešę sambūrį, pareikšti, daug 
energijos kitiem kolektyvam ar institucijom sprogdinti, nepaisant, 
.tolimesnės perspektyvos, ar bendrajam reikalui is to bus nauda, 
nevengiant, totalistiniy priemonių. Tuo lengvai gali būti išaiš- .

. 'kinta, voldemarįninky, kuriem teko pasitraukti is bendrojo poli
tinio organo, žodžiu ir raštu sėjama destrukcijs to organo, o 
taip pat kit.y visuomeniniu organizaciją atžvilgiu, pastangos 
kai kurias grupes sprogdinti iš vidaus, ’konspiratyviai įeinant' -į. jas nariais .ir tariamai demokratiškai jy vadovybes į savo 
rankas paimant.. ’ .

Paskutiniu laiku av.antiūrinės politikos višūs veikėjus . . 
-net būty sunku sutapdyti su voldemar.ininkais organizacinės pri
klausomybės prasme. Tačiau savo'taktika ir metodais^cia priar
tėję ne tik jau -.Minėtasis Gabrys, bet ir. eilė kitę žmoni y, avan- 
i.tiūriniu būdu organizuojančiu naujus politinius cėntrus.

;. s ' ■X .. X _
Savo metodais, savo siekimais, visa savo istorija mūšy. 

voldemarįninky veikla nieko bendra neturi nei su.tradicinės po- . 
litikęs kryptimi, nei su revoliucinės. Tai tipingi avantiūrinio 
principo mūšy visuomenės gyvenime atstovai. Jy targe gali būti 
atskiry idealisty. Kai kurie jy^gali atlikti gėry zygiy. Gali 
j i e. ne V nuostabu sukelti. Let iš esmės jy veikla daugiau padaro 
tautai žplos, griaudama sistemingai, varomą pozityvi? politikos

- ; liniją, griaudama iš sportinio pomėgio ir nieko konstruktyvaus 
neduodama. ■ 1

Avantiūrinio principo atstovy visuomenės ir politikos gy- 
venime visados buvo ir bus. Tačiau jie nebus.labai žalingi (o • 
kai kada gali būti net įdomūs ir naudingi), kada visuomenė bus 
sąmoningai įsitikinusi, kad avantiūra negali, būti grindžiama

■ nei valstybinė, nei rezistencinė politika ir kad avantiūra ne- 
,. jjali būti sektinas pavyzdys tautai, nei idealas jaunimui.

RYTPRŪSIŲ RUSINIMAS ' ' - ■ . ..
SS vykdo vėl didelio masto tduty perkėlimą dviem priešin

gom kryptim. Iš vidurio Rusijos į buvusius Rytprūsius, dabar -vadi
namus Kaliningrado sritimi.Įs Rytprusiy ir -l-'abaltijo į Sibirą ir 
.'kitas tolimas Rusijos provincijas. Į Kaliningrado sritį gabenami 
daugiausia ūkininkai 'ir lauko darbininkai,o į -rytus - pramonės 

. j.a?-liniukąi ., technikai, inžinieriai. Jie "gabenami tara,kad už Ura
lo.. toliau plėsty-karo metų, suorganizuotą pramonę .ir tąs sritis 
paversty SS centru. ' . .. .

Su-rūsy atkėlimu į Rytprūsius, anot'"pagens Nyhęter",-SS 
valdovai yra nugalėję savo .ankstesnį nusistatytą neimti svetimos 
teritorijos.Stalino aiškinimas,kad "bolševikai.nenori nė per pir
štą svetimos žemė s',' yra pasenus ir pamirštas.Kaip■sistemingai 
Rytprūsiai rusinami,aiškiai matyt isto,kalį paskutiniais mėnesiai 
keičiami Rytprusiy vietovardžiai: Karaliaučius pavadintas Kalinin 
gradū.lš visy paminklą rusei paliko tik Kantą^vietoje.Visi'kiti 
Rytprusiy miestai gavo taip pat visiškai rusiškus vardus: Tilžė 
- Sovietsk, Eylau bagrationovsk, Gumbinė - Gusev, Stalupėnai, 
kuriuos■naciai buvo'suvokietinę į Osterodę,dabar - Nesterov,Tried 
land -. travdinsk, Labguva - Po.lięsk, Įsrutis - Oerniakovsk, Kliū
va - baltysk.
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NEPįSADLižIURIHi POLITIKA >
^ASAŪLŽŽIŪROS ŽVILGIU1’ 

(Kultūrininko pasisakymas)

Praėjusį kartę esame pasisek?, kad nepasaulėžiurinės poli
tikos mintį mūsuose subrandino ne kiti, kaip tik patys ryškieji' 
pasaulėžiūriniai ideologai; kad nepasaulėžiūrinės^politikos min
tis kilo ne iš pasaulėžiūros nuvertinimo, o tik iš rūpesčio ieš
koti tokios' valstybės koncepcijos, kuri labiausiai laiduotu pa
saulėžiūriniam veiksniam laisvu veikmę viešajame gyvenimeAir kad 
nepasaulėžiurinės politikos prasmė yra ne pasaulėžiūros iš vie
šojo gyvenimo išjungimas, o tiktai iš pasaulėžiūrinės kovos iš
jungimas jai svetimu politiniu metodu bei priemonių,

Humanizmas-nepasaulėžiūrinė s 
politikos pagrindas'

Taip išskleidę konkrečiu nepasaulėžiurinės politikos pras
mę* galine kelti trecięjį klausim?: kuria prasmeair pati nepasau- 
lėziūrinės valstybės koncepcija yra pasaulėžiūriškai sąlygota?'

Iš karto šitas klausimas gali pasirodyti ne tik paradok
siškas, bet ir tiesiog savyje prieštaringas. Ar nėra sau patiem ’ 
prieštaravimas atstovauti.nepasaulėžiūrinės diferenciacijos poli
tiniame gyvenime mintį ir^betg-i drauge atvirai prispažįnti, kad 
ir pati šita mintis yraai saugus! iš tam tikros pasaulėžiūros?

"Tačiau iš tiesiu šituo atveju jokio'sau patiem prieštaravimo 
nėra. Sau patiem prieštarautume tiktai tuo atveju, jei nepasaule- 
žiūrinę politikę suprastume ta^prasme, kad norėtume apskritai iš- 
jungti^pasaulėžiūros veiksnį iš viešojo gyvenimo. Nieko betgi ne
būtu musę minčiai svetimesnio, kaip panašus jos supratimas. Mūsa- 
sai nusistatymas kovoti už nepasaulėziūrinę politikę plaukia ne 
iš kito ko, kaip iš rūpesčio laiduoti pasaulėžiūriniam veisniui 
įiisvę įtakę ne tik "sęžinėje? vadinasi* privačiame, bet ir vie
šajame gyvenime. Atstovaujame nepasaulėziūrinę politikę tik dėl 
te, kad valstybės nepasaulėžiūriskumę laikome būtinąja pasaulėžiū
rinės laisvės sęlyga.

Grįždami prie iškeltojo klausimo, savo atsakymę į jį gali
me šiaip trumpai formuluoti: sutinkame, kad kiek
viena aV a^l stybės koncepcija y r a ap a - 
saulė žiūriškai apspręsta, bet iš to 
dar neseka reikalavi m a s t e i fe t i val
stybei pašau 1 ė ž iūrinio veiksn 1ao_ 
p r a s m ę. Yra pasaulėžlurę, pagal kurias tokia pasaulėžiūri
nio veiksnio prasmė valstybei yra teiktina, ir yra pasaulėžiūrą, 
pagal kurias yra reikalautina, kadavalstybė likt? pasaulėžiūris- 
kai neutrali. Yra, būtent, pasaulėžiūrą, kurios teigia totalinį 
visoagyvenimo valstybei palenkimę, ir yra pasaulėžiūrą,kurios 
kultūrinį gyveninę laiko asmens* o ne valstybės dalyku. Vadinasi, 
yra pasaulėziūrę, iš kuri? logiškai plaukia pasaulėžiūrinės val
stybės teigimas, ir yra pasaulėžiūrę, iš kurię tuo pačiu loginiu 
nuosskumu plaukia nepasaulėžiurinės valstybės mintis. Trumpai ta
riant, yra neįmanoma pasaulėžiūr i'š kai 
neutrali valstybės koncepcija, bet 
yra įmanoma pasaulėžiūri SAk ai neut
rali vals t y b ė. Štai todėl mūsasai ieškojimas pasaulė
žiūrinio nepasaulėžiurinės politikos pagrinde nėra sau patiem 
prieštaravimas, o tiktai nepasaulėžiurinės politikos minties fi- - 
losofinės prasmės išskleidimas.

1)Tęsinys iš 11 nr. ■ ‘
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P d s n u 1 ė ž i u r i s k n i neutrali v a 1 s t y- 
b e s koncepcija yra neįmanoma, nes vienoks 

. ar kitoks valstybės p-skirties supratimas priklauso nuo vienokio 
ar kitokio žmogaus nusistatymo į savo padėtį pasaulyje, vadinasi, 
nuo vienokios ar kitokios pasaulėžiūros. Kiekviena valstybės tea- 
rij? valdo gnseulėžiurinis-kltus’imns.į kas yra' žmogus? Kaip 

. atsakysi žmogaus klausim?, tnip.'ititinkvmai atsakysi ir valstybės 
J įr’usimę.<. ' ’ :

•Kas yra aukštesnė vertybė - žmogus ar valstybė? Kuris yra 
patsai tikslas savyje ir kuris antrojo atžvilgiu tėr.n priemonė? 

.Ar žmogus ^privalo t'crhaut i valdybei,. ar, atvirkščiai, valstybė 
«privalo būti palenkta žmogaus tarnybai.?.

Pagal'šito klausimo ctsnkymv iškyla du pagrindiniai val
stybės supratimai -personalistinis ir k o 1 e k-- 
tyv^istinis. Personalizmui .- aukščiausioji vertybė yra . 
zmogiskasai hsmuo, kolektyvizmui - valstybinis kolektyvas. Pirmo
jo .supratimu, tikslu e-rvyje tėra žmogus, ir šio tikslo atžvilgiu 
valstybei tetenku priemonės vaidmuo. Atvirkščiai antruoju suprati
mu, tikslu savyje yra valstybė, o žmogus tėra jos disponuojamoji 
priemonė. Trumpai tariant personalizmo principas: valstybė - žmo- 

■ giįi, kolektyvizmo principas .-‘ žmogus valstybei.
Tai, kę sociologiniu požiūriu vadiname personalizmu ir ko

lektyvizmu, politiniu požiūriu atitinka demokratinės' ir diktatūrinės 
valstybės supratimas. Perssnalistinis^žmognus pirmump prieš val
stybę teigimas savaimingai išsiskleidžia demokratiniu valstybės su
pratimu. ir, atvirkščiai,' kolektyvistinis valstybės pirmumo prieš 
zmog? teigimas nuosakiai veda įdiktatūrą. Demokratinė Valstybė 
savo paskirtimi laiko tarnauti žmogui. Diktatūrinė valstybė,įteig
dama savo absoliutiškam?, atmeta bet- kokį savęs saistyra?,- užuot 
buvusi keno iš šalies saistoma, 'diktatūrinė valstybė save pači? 
laiko-.bet kokio-saistymo versme. 'Šiai prasme demokratija yra is 
esmės persohalistinė,d- ik. tatūra visa'da yra ko- 
1 e ' k ’ t. y. v i' s t i n ė« , ■ .

Kada, nurodome, jog demokratija ir diktatūra yra atitinkamai 
t arentos į ;erscnaįistinį ir kolektyvistinį valstybės supratim?, 
tuo -.apiu a t skleidžiame, kad denokratijp ir dik
tatūra yra ne tik politinės, bet i r pa
s' a u 1 ė ž i ū r i n ė s s ? v o k o s, nes personalistinis ar 

' kolektyvistinis nusistatymas tėra pagrindinio pasaulėžiūrinio ap- 
. sisprendimo išraiška, iš ties?, kada keliamas^kisusimas, kas^yra 

aukštesnė vertybė - žmogus ar valstybė, faktiškai yra'sprendžiamas 
klausimas, kas yra patsai žmogus. Teigti žmogaus pirmum? prieš 
kolektyv? galima tik apsisprendus už h u ir. a n i s t i n į žmo
gaus supratim?, vadinasi, už sampratę, pagal kuri? žmogus yra 
laisva dvasinė asmenybė* nes tik dvasinis pradas suteikia žmogui 
t? nelygstaftūm?. kuris zmog? daro patį sau tikslu. Jei paneigti 
žmoguje dvasūnį’prad? ir žmog? telaikyti vien biologine būtybe, 
tai bet kokia žmogaus nelygstamumo ( pačiam sau tikslu buvimo) 
mintis tebūt? tuščia iliuzija. Biologiniame pasaulyje galioja ne 
individo nėlygstamumo, bet rūšiai palenkimo bei jai tarnavimo 
principas. Laikant žmog? tiktai biologine būtybe, nuosakiai belie
ka išpažinti jo atveju ir t?.petį kolektyvistinį princip?, kurį 
skelbia visa biologinė tikrovė: individas nereiškia nieko - te- 
svarbu -rūšis. Ir is ties?, visi tie, kurie atstovauja kolektyvis- 
tinei diktatūrinei valstybės minčiai, faktiškai remiasi ne ki
ta, k a i p- m a t e r 1 a 1 i z m'o pasaulėžiūra (mūs? dieno
mis būdingiausieji šios pasaulėžiūros atstovai - nacinis rasiz
mas ir marksistinis socializmas).

Išveda viena: kaip personalistinis valstybės supratimas 
pagrįstus humanizmu, taip kolektyvistinis - materializmu.Huma-
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nizmas - pasaulėžiūrinė demokratinės valstybės sampratos versmė, 
materializmas - diktatūrinio. Trumpai tariant, už politi
nio demokratijos ir diktatūros kon
flikto slypi pasaulėžiūrinis huma
nizmo ir mater i^a lizmo konfliktas. Kas 
pasaulėžiuriškai apsisprendžia už humanism?, savaimingai siekia 
demokratinės valstybės idealo, kas betgi nepajėgia pakilti iš ma
terializmo, tuo pačiu nepajėgia pakilti ir iki tikro demokratinio 
apsisprendimo (net jei pagal laiko medę ir .skelbtųsi demokratu)-r 

Vadinasi, abi pogrindinės politinės koncepcijos - ir demo
kratija ir diktatūra lygiai pbsnulėziūriškai apspręstos. Nėpasau- 
lėžiūrinė valstybės koncepcija yra apskritai neįmanoma.(Teesie ši- 
sai^konstatavimns drauge ir atsakymas tiem, kurie yra mum prie
kaištavę, kad skelbti nepnsaulėžiurinę politikę rėiskię užmiršti, 
jofe pasaulėžiūra visk? apsprendžia, neišskiriant nė valstybės kon
cepcijos).

Tačiau iš to, kad pats valstybės supratimas yra pasaulėžiū- 
riškni apsrgstas, dar neseka, jog^tuo pačiu visur lygiai būti; tei
kiama ir paeini valstybei pasaulėžiūrinio veiksnio prasmė, čia kaip 
tik atsiskleidžia visas personnlistinįo .(demokratinio) ir kolekty- 
vistinio (diktatūrinio) valstybės supratimo radikalus skirtingumas. 
Būtent: kaip iš person n listinio vaistyk 
b ė s s u p rj t^i mo nuosakiai plaukia n e - 
pa’saulėžiūrinės valstybės samprata, 
taip iš kolektyvistinio - pasaulė
žiūrinės valstybės samprata.

„Nors dalykas ir savaime pakankamai aiškus, bet mūsuose ši
tuo požiūriu vis dar neįsisąmonintas. Todėl ir tenka jis dar tru
putį paryškinti.

Kuria prasme personalistinis, arba demokratinis valstybės 
supratimas reikalauja ję likti nepasaulėžįūriškę? Personalizmas, 
sakėme, yra tas nusistatymas^ pagal kurį žmogus yra pats sau tik
slas ir pagal kurį todėl ne žmogus turi tarnauti valstybei^ bet 
valstybė žmogui. Laikyti žmogp^patį sau tikslu nereiškia, žinoma, 
paneigti bendruomeninį jo sęryšį. Žmogaus bendruomeniškumas ir^tuo 
pačiu jo bendruomeninės pareigos yra nepaneigiamas dalybas. Tačiau 
personalistiniu supratimu yra lygiai nepaneigiamas dalykas ir tai, 
kad žmogus yra ir daugiau,^negu tik bendruomeninė būtybė, bendruo
menėje buvimas dar neišreiškia viso^žmogiškojo buvimo ir bendruo
meniniai tikslai dar neišemia visįi žmogiškyjy tikslp. Kaip dvasi
nio prado būtybė, žmogus turi ir savitę asmeninį tiksi? išplėtoti 
savo dvasinę asmenybę. Ir būtent, personalistiniu supratimu pasta
rasis tikslas yra ne mažiau nelygstamai vertingas, kaip patsai 
žmogus. Šisai tikslas stovi anapus bet kokio autoritetinio iš auk
ščiau administravimo. Bendruomenė gali daug kam, net gyvybės au
kai žmogy įpateigoti. Tačiau jokiu atveju bendruomenė negali žmo
gaus įpareigoti ten, kur vyksta jo asmeninio dvasinio likimo dra
ma -^pagrindinis žmogaus apsisprendimas, k? jis laiko tiesa ir sa
vo^ būties prasme. Iš šito nusistatymo ir kyla principas: pasaulė
žiūra yra asmens, o ne valstybės dalyjjas. Teigti šį^princip? ir 
yra lygu išpažinti tai, k? mes suprantame nepasaulėžiūrine politi
ka: valstybė turi likti anapus pasaulėžiūriniu. kovy« Kitais žoe . 
d ži ai s'tariant, valstybės nepasaulėžiūriškuraes yra ne kas kita, 
kaip pasaulėžiūrinės laisvės principo politinė išvada. Štai kuria 
prasme iš personalistinio valstybės supratimo nuosakiai plaukia 
nepausaulėziūrinės valstybės samprata: jie dėl to, kad šisai val
stybės supratimas ne^būty pasaulėžiuriškai sąlygotas, bet tik to
dėl, kad šios valstybės sampratos pagrinde glūdinti humanistinė 
pasaulėžiūra yra žmogaus nelygstamo vertingumo ir tuo pačiu žmo
gaus dvasinio laisvumo pasaulėžiūra.
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Štai'-kodėl kiekviena demokratinė partija iš esmės ir visada 
yra nepasauležiūrinė. Eet ir tuo atvėju, jei ji imtasi atstovauti 
vienos aiškiai apspręstos pasaulėžiūros žmones (pvz.,katalikus ar 
laisvamanius), niekada ji savo nariy pasaulėžiūrinės ideologijos 
neįjungs savo pertinėn programon. Ne dėl te, kad tie žmonės, ku
riuos ji atstovauja, būty atsisakę kovoti dėl,savo pasaulėžiūros, 
o tik dėl to, kad pasaulėžiūrinę kovę jie laiko valstybei nepri
klausančiu dalyku.

Ko.lektyvistiniu valstybės supratimu, atvirkščiai, pasau
lėžiūra ir politika^ne tik kad neišskiriamos, bet stačiai neįsi
vaizduojama, kaip išviso galima jas skirti, Toksai pašau- 

■1 ė z i u r o s ir politikos, suplaki mAa s . 
yra nuosaki išvada tos pasaulėžiū
ros, k u r i a remiasi bet koks ko lAe k t y- 
v i z m a s, -būtent materializme, iš vienos 
pusės, pati pasaulėžiūros sęvoka materializme įgyja kitę prasmę, 
negu ji turi humanizme,. Jei žmogy telaikyti biosooialine būtybe 
ir tuo pačiu paneigti žmogui asmeninius dvasinius tikslus, tai iš 
tiesy pasaulėžiūros sęvoka susiveda vien į nuslstatymę konkrečiais 
politiniais, socialiniais bei ekonominiais klausimais. Taip su
prasta pasaulėžiūra virsta iš tiesy tik politine programa. 0 tai, 
kao humanistine prasme suprantama pasaulėžiūra, laikoma pragaiš
tinga metafizika, nutolinančia žmogų nuo dienos reikaly. Pagal tai 
ir visas kultūrinis gyvenimas - ta humanistiniu supratimu laisvo
ji sęžinės sritis - stengiamasi, atpalaidavus nuo "metafizikos” 
(taip pravardžiuojama humanistinė pasaulėžiūrai), pajungti poli
tikei, padaryti partinės programos propagavimo arena. Is antros 
pusės, materializme kitaip nusistatoma ir į pasaulėžiūrinės ko
vos metodę. Humanizme, teigiant žmogaus dvasinį laisvumę, prie
vartinis tiesos skleidimas laikomas nusikaltimu prieš patį pagrin
dinį humanistinį principu - nelygstama žmogaus vertingumę. Tuo 
tarpu materializme', paneigus dvasinį žmogaus laisvumu, tikima,kad 
ir pasaulėžiūra gali būti taip pat^prievartiškai įteigiama, kaip 
gali būti policiskai ieškomi mokesčiai ar kitos prievolės, iš čia 
ir tas nayvus pasitikėjimas propaganda, kuris charakterizuoja ko- 
lektyvistinę valstybę, riek naiviai tikima propaganda,, kad tasai, 
kuris jai nepasiduoda, nuoširdžiai laikomas nepagydomas ligonis, 
kuriam belieka paskųtinasą.i propagandos vaistas - persiauklėjimas 
darbo stovykloje.

Suglaudziant; tiesa, kad vienoks ar kitoks valstybės supra
timas pagrįstas atitinkama pasaulėžiūra. Vienas klausimas tėra: 
kuris-kuria? Kolektyvistinė pasaulėžiūri
nės valstybės koncepcija pagrįsta 
mat erializmu-pnsaul ė-Žiūros s u ve J i - 
m o į politikę ir p r i e v a r tos. pasaulė
žiūra. I-e rsonalisti n is nepassulė- 
žiūrinės valstybės reikalavimas pa
grįstas humnnizmu-žmogaus dvasinio 
laisvumo pasaulėžiūra.

Asmeninis pasaulėžiūriškumas ir 
politinis hepc s a ui ė žiū r iškurna e 

Kuria prasme politinis nspasaulėžiūriškumns gali būti tame 
pačiame žmoguje suderintas su asmenine jo pasaulėžiūra? Kaip tas 
pets žmogus vienu metu, reikšdomnsis kultūriniame gyvenime, gali 
būti pnsaulėziūriškas, o antru metu, politikoje dalyvaudamas, gali 
tapti nepasaulėžiūriškris?

į sity klnusimp atsakymas faktiškai duotos jau ankstesniuose 
svarstymuose. Šiuo- kartu belieka, jis specialiai iškelti.

r" i.-= <s
■- ... 'Tio . ..c-
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Pirmiausio pasakytina,kad šitas klausimas tokiais žodžiais, 
kokiais anksčiau formulavome, tekyla tiem, kurie iš anksto atsto
vauja p-snulėziūrinei politikai. Iš tiesy, buty prieštnrinf.n teig
ti politikos nepos-ulėziūriškumę ir sykiu pateisinti asmeninį po
litiku pasnulėžiūriškumę tuo atveju, kai valstybei būty teikiama 
totalinė viso- gyvenimo sau palenkimo teisė* kurtę jai pripažįsta ' 
pasaulėžiūrinės politikos atstovai. Konkrečiau sakant, būty neį
manoma reikalauti politinio nepasaulėžiūriškumo iš pnsaulėziūriš- 
kni apsisprendusio politiko, jei valstybei būty pavedamos ir tos 
sritys, kurios pačia savo esme yra pasnulėžįūriskai apspręstos. 
Tačiau nepasaulėžįūrinę valstybę nuo pasaulėžiūrinės tss ir ski
ria, kad ji savo kompetenciję^apriboja tomis viešojo gyvenimo sri
timis, kurios nėm su pasaulėžiūra susytos. Todėl yra visai 
įmanomaststovaūti nepasnulėž i~ū r,i - 
nei politikai ir. tačiau asmeniškai 
būti aiš^ki'a^i apspręstos pasaulė- 
žiūrosišpažinėju i.

Dar dauginu : ~ne tik įmanoma-, bet ir būtina turė
ti pasaul ė^ž i.ura politikui - nemažiau kaip 
kad ir kiekvienom žmogui. būty tikras ■ nesusipratimas (jo ženkly 
matyti ir pas mus!) manyti, k"d neturįs pasaulėžiūros politikos 
gelėty labiau atstovauti nepasnulėžiūrinei politikai, negu tasai, 
kuris aiškiai pasaulėžiūriškai orientuotas.

■ Pirma, apskritai neįmanoma žmogui būti be pasaulėžiūros, 
būdamas laistos, žmogus negali neapsispręsti, kuo jis norį būti, 
nes ir pats neapsisprendimas už jokį sąmoningai siekiam? žmogaus 
idealę vis dėlto jau yru apsisprendimas ir, būtent, apsisprendimas 
už nesiekimę jokio .aukštesnio žmogaus idealo, apsisprendimas už 
pasitenkinimu bėgančiais dienos malonumais,.garbės medžiokle, val
džios aistra^ _'etc. Vienu žodžiu, nėra klausimo; turėti ar netu
rėti pasaulėžiūrę, o tėra klausimas - koki??

Antra, kadangi pati nepasaulėžiūrinės valstybės mintįs^yra 
išaugusi iš tam tikros pasaulėžiūros, taiįkaip^tik nepasaulėžiuri- 
nę politikę tegali atstovauti žmogus nuoširdžiai šia pasaulėžiū
ra gyvenęs, vadinasi, tik nuoširdus humanistas.

.Du pagrindiniai principai iškyla humanistinėje pasaulėžiū- . 
•roję, kurie politikę įpareigoja ne mažiau, kaip ir kiekvieną žmo- 
•gy: idealistinis nusistatymas ir tolerantinis nusiteikimas.

Būti idealistiškai nusistačiusiam politikui 
reiškia savo politinę veiklę laikyti tautai tarnyba, o ne Jik pel
ninga profesija, karjeros priemone, garbės medžiokle, valdžios 
geismo patenkinimu ir pn. Stokojęs idealistinio nusiteikimo poli
tikas nejučiomis .virsta paprastu^machiavelininku, kuris ne tautai 
tarnauja, bet ję-paverčia savo užgaidy ir ambicijy verge. .

Būti tolerantiškai nusiteikusiam politikui 
reiškia vadovautis, žmogaus, bet ne vienminčio, atseit asmeninio 

•žmogaus vertingumo, bet ne,partinio jo savumo principu - vertinti 
žmones ne pagal tai,, kiek jie savi, bet kiek jie objektyviai ver
tingi. Praradusi sity nusiteikimę, kiekviena partija, net jei ji 
formaliai ir būty demokratinė, neišvengiamai virsta savanaudine 
klika, kuriai pagrindiniu siekimu, užuot tautos gerovės,įtampa 
valdžios vairo laimė j ima s.u kai tokia klikinė nuotaika užkrečia 
ir.kitas partijas, tai ir gauname tę partiniy rieteny pamišimę, 
kuris demokratiję nusmukdo į anarchiją.

Todėl esame įsitikinę: pasaulėžiūrinis ap
sisprendimas kiek.-vienam politikui 
yra ne tik įmanomas, bet ir b u- t' i n a s. 
Humanistinė pasaulėžiūra, iš kurios kyla nepasaulėžiūrinės poli
tikos mintis, politikę ne partina,bet kaip tik visuotina - daro 
lygiai objektyvy visiem, nestik "saviesiem", šitas objektyvus vi
suotinumas ir yra nepasaulėžiūrinės politikos pats esminis bruožas.
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Galimas daiktas, kad,perskaitęs šį pasisakymų, tūlas paklaus: 

ar čia neieškomi jau žinomi dalykai? Ar tai nėra senas demokratinis 
nusistatymas? Ar ta paeis tolerancijos grasme nėra nepasaulėžiūri- . 
nes ir mūšy partijos? Taip., nepasaulėžiūrinės politikos mintis yra. 
ne nauja ta prasme, kad ji yra susyta su pačia demokratijos esme. 
Kai. demokratinė valstybė skelbia, kad ji nori^būti visiem, bet ne 
daliai,Atuo pačiu ji išpažįsta savo nepasaulėžiūriškumų.i betgi ne- 
pasaulėžiūrinės politikos mintis yra^nauja ta prasme; kad cįa no
rima demokratinę valstybės ’ ntįiasaulėziūriškumo koncepcijų išplėšt -. 
ir partinei diferehc’iaci ja i. Sutinkant su valstybės-pasaulėžiūri
niu .neutralumu, yra nuosaku reikalaut, ir partinę diferenciacijų 
atpalaiduot nuo pasaulėžiūrinio pagrindo.Kol partinė niferenoia-

■ cija sutaps su pasaulėžiūrine, tol grės pavojus pagal laimėju- ...
sios partijos pasaulėžiūrų ir pačiai valstybei daugiau ar mažiau’ 
įgauti pasaulėžiūrinio charakterio, nes šituo atveju visada yra 
gyvas pavojus nejuoiomisALaimėtų valdžių panaudoti pasaulėžiūri
nei prievartai ir tuo pačių nusikalsti demokratini am’valstybės vi
suotinumo principui.'Kad šitas pavojus nėra nerealus, pakankamai 
prisimename ir is mūsų pačių valstybinėsApraeities. Neateina mum 
mintis. įtarti nedemokratiškumu nei krikščionis demdkratus, nei ■ ■ 
valstiečius liaudininkus, tačiau nedrįstume ginti, kad vienų ir 
antrų laikotarpis visai būtų atitikęs demokratinės valstybės ne- ’ ’ 
pasaulėžiūriškumo reikalavimus. Neabejojame nei vienų, nei antrų 
gera valia, bet dalykų logika dažnai yra galingesnė ir už gerų 
valių: kai bet kuri partija yra pagrįsta viena tam-tikra pasąulė-. 
žiūra, sunku jai atsispirti pagundai pasinaudoti turima valdžia 
ne tik savai politinei programai vykdyti,^bet ir savo ideologinei 
pasaulėžiūrai valdiškai propaguoti.Vienu žodžiu, norint laiduoti 
tikrų valstybės nepasaulėžiūriškumg yra būtina ir pačių partinę

■ diferenciacija, atsieti nuo pasaulėžiūrinio pagrindo.
s

Pagaliau paskutinis pa stebėjimą s.Liųsų laikai reikalauja, 
kad visi, kurie atstovauja humanistinį žmogaus idealų, savo soli
darumų žmogaus gynime labiau pa justų,nei įigšiol.Sakėme, 
kad demokratija yra pagrįsta humanistine pasaulėžiūra.Ira krik- 
šoioniškasai,- yra liberalistinis, yra ateistinis humanizmas, °ė't 
nežiūrint skirtingumų visiem yra bendra žmogui pagarba, plaukian
ti iš žmogiškosios asmenybės nelygstamu vertingumu įsitikinimo. 
Tuo pečiu jiem visiem lygiai yra bendras nusistatymas, kad val
stybė neturi teisės sųžinj prievartauti. Šita prasme visi huma-;- 
nistinio žmogaus idealo išpažinėjai yra įsipareigoju pasaulėžiū
rinėje kovoje atsisakyti prievartos - kovot pasaulėžiūrinę kovų 
kultūriniam ,gj- venime ir kultūrinės kovos ginklaisiDeja,politinei 
diferenciacijai sutampant su pasaulėžiūrine diferenciacija, sa
vaime pasa'ulėžiūrinė kova iš kultūrinės plotmės persikelia į po
litinę. To paseka - pasaulėžiūriškai politinių kovų aistrose pra
randama ne tik visų humanistų kultūrinio bendradarbiavimo gali
mybė, bet nublukinama ir pati humanistinė sąmonė. Šito akivaiz
doje ir esame įsitikinę: yra būtina pačiam demokratinio idealo 
misų visuomenėje išsaugojimui atsisakyti senosios partinės di
ferenciacijos pasaulėžiūriniu pagrindu. Tai būtinoji humanis
tinių jėgų suspietimo sąlyga. Ne laikas šiandien humanistinio 
idealo saugotojam savo vidaus kovose užmiršti,. kad visiem drau
ge gresia bendras priešas - aziatinis žmogaus prievartos siau
bas. Žmogus šiandien yra rimtame pavojuje, ir visi, kurie dar 
juo tiki, turi bendromis jėg o m i a' jį ginti.

24



-25-

KOVA DfcU'PASAULINiS GALYBES RAKTO"

A r t i m y. j v i r Vld.urinių Rytų 
problematika

Artimieji bei Viduriniai Rytai tėra konvencionaliniaį ter
minai pavadinti 'sritim , prisiglaudusiem prie rytinių Viduržemio 
juros krantų. . .Vidurinių Rytų vardu suprantame
pagrindinę arabiškųjų bei musulmoninių kraštų masę nuo Egipto iki 
Irano ir nuo Arabijos pu_siasalio iki Turkijos pietinių sienų. 
Turkija ir Graikija; dažnai įtraukiamos^'į * r t i m p j y Rytų 
suvokę, yra strateginiu ir politiniu požiūriu tarytum slenkstis, 
kurį turi peržengti bet kurios europinio kontinento galybės eks
pansija, nutaikyta į -anų Viduriniu Ryty kėmplekgų. Is čia išdi
dieji Turkijos bei Graikijos reikšmė, kurių kovo 12 d. pabrėžė ir 
prezidentas TrumanasB "Jeigu Graikija patektu (sovietu) ko'n'tro- 
lėn, tatai tuoj pat rimtai atsilieptu Turkijoj. 0 tada netvarka 

-ir dhaosas išsiplėstų visuose Viduriniuose Rytuose'.' Trumanę patik
slindamas, amerikiečių "Time" įspėjamai prime na:"Jeigu kris Grai-. 
kija ir Turkija, tai kris ir Italija su Prancūzija, ir Indija su 
Indonezija'.' Atseit tada kelias į pasaulinį vyravimu bus atvitfts. 
štai kodėl Artimųjų ir Vidurinių Rytų erdvė amžių būvyje yra ta
pusi didžiųjų galybių nepaliaujamų grumtynių atėha.Nevienas didy- 
sai kariautojas taikstėsi pasiimti tų "pasaulinės galybės raktų'.' 

. Napoleone legionus 1798 m. ties .piraiidėjnis ištiko katastrofa, 
kaip kone po pusantro šimto metų Rommelio ekspedicinį "Afrikos 
korpusų" ties EI Ameinu. Abiem atvejais pasaulio pusiausvira ky
bojo ant plauks; abiem^atvėjais ji buvo išgelbėta. I).Britanija, 
tas didysis pastarųjų šimtmečių pasaulinės pusiasviros veiksnys, 
ir toliau pasiliko Artimųjų ir Vidurinių Rytų rakto saugotojas. 
Kiek britų Imperijai tas raktas rūpi, matyti iš vieno memorandu
mo, kurį "Kairo studijų grupė" (britų politinių ir karinių eksper
tų kolektyvas'Vidurinių Rytų problemom tirti, kurio studijų iš
vadomis plačiai naudojasi b.britanijos vyriausybė) praeitų vasarų 
pateikė Londonui. Jame, be kita ko, teigiama:

-Viduriniai Rytai turi gyvybinės reikšmės Bri
tų Imperijai. Jie pasidarė strategiškai be ga
lo reikšmingi nuo to .laiko, kai Europos ekspansija 
visų pasaulį pavertė jėgų politikos scena. Si sritis 
sudaro sausumos tiltų tarp trijų■kontinentų - Eu
ro p o s , A z i j o s ir Afrikos. Jeigu šių sritį 
valdys vyraujanti jūrų galybė, ji bet kurio užkariau
tojo laimėjimus^gales apriboti vienu kontinentu. Bet jeigu tas 
kontinentiriis užkariautojas apvaldys Vidurinius Rytus, jis tuo 
patim gaus į rankas pasaulinės g a 1 y b ė sa r a k- 
tų, kuris jam atvers duris į tokių plačių teritorijų užvaldymų, 
kad tada ir jūrinės galybės turimosios pirmenybės neteks reik
šmės... I)ėį to ginti Vidurinius Rytuš yra pagrindinis britų 
ginkluotųjų pajėgų uždavinys; už jį svarbesnis tėra pačių bri
tų salų gyhimas.

Ir vis dėlto nežiūrint šitų "Kairo grupės" konstatavimų, tasai 
■pasaulinės galybės raktas pastaraisiais metais britiškajam liūtui 
ėmė slysti' iš nagų. Po nepasisekusio Litlerio bandymo į Artimuo
sius ir Vidurinius Rytus įžūliai pradėjo'tiesti rankų SS. Su an
trojo pasaulio karo pabaiga grumtynės dėl Artimųjų ir Vidurinių 
Rytų ne pasibaigė, bet prasidėjo iš naujo.

Tų varžybų išeities, pozicijos buvo nubrėžtos dar karui te
beeinant, kada buvo nustatoma Europos invazijos strategija. Hoo- 
seveltas 194? m.Teherane, tausodamas savo karių gyvybes, nesutiko,
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kad hitlerinė "Europos tvirtovė" būty puolama per balkanus iš an- 
glosaksėniy bazini Artimuosiuose Rytuose. Churchillio numatytasis 
Adrijos - balti jos skląstis liko neužsklęstos, ir 1944 - 45 m. 
sovietu armijos užėmėstrategines pozicijas Piety - Ryty Europo
je, Viduriniy.Ryty pašonėje. Ig44 n. gruodžio mėn.graiky rnudo- 
nyjy sukilimu prasidėjo ty^varzyby prologas. Jo vyriausieji ak
toriai buvo britai, užsispyrę neužleisti savojo Graikijos 
prietilčio, ir s o v i e t a i, užsimoję tuo pačiu įsibėgėjimu 
išlyginti tolimesnės ekspansijos frontę. Nepavykus 1944 m.gruo
džio m. coup dė force, sovietai paliko graiky komunisty penkta jai 
kolonai ir Tito vadovaujamiem.balkaniniam savo satelitam toly-. 

■ ižio silpninti graiky tautos atsparumę, o patys diplomatinio 
spaudimo ir karinio įbauginimo priemonėmis įįmėsė Turkiję .’ atkel
ti į savy ję geležinės .uždangos pusę. Tuo pačiu metu rytiniame 
savo ekspansijos sparne jie suintensyvino skverbimysi į Irany, 
oJZiduriniy Ryty araby kraštuose užsuko įmantry kominterho agen- 
tury^aparatę. Irane sovietai dėl savo griozdiškos taktikos skan- , 
dališkai prakišo, bet Graikijoj ir Turkijoj jie kgroAšvargintę 
savo 'britiškąjį kontragenty prirėmė prie sienos, ir šig s.m.va
sario 2? d.istorinėj notoj savo amerikietinihm giminiečiui de
speratiškai šuktelėjo toliau nebetesėsiys. Tada iš kulisy į Ar- 
■timyjg ir Vidurįniy^Ryty sceny išėjo JV ir kovo 12 d. Trumano 
pareiškimu prieš nušciuvušię pasaulio ąuditoriję pradėjo dharaa- 
tiškę dialogę su jo nelaukto pasirodymo nustebinta SS.

Savitarpinės p a g a 1 b ,o. s p a s t a- n g o s
1 Ty dviejy didžiyjy susitikimo .fone dingte pradl-ngsta mažyjy 

valstybiy pastangos savomis jėgomis, stabilizuoti !savo regiono, jėgy 
pusiausvirę. Tokiy pastangy Artimuosiuose bei Viduriniuose Rytuose 
netruko ligi pat paskutinio meto,, bet istorinėj perspektyvoj jos 
veikiau atrodo diplomatinis kamšalas užpildyti laiko tuštumai,‘ku
ri neišvengiamai atsiranda didiesiem besirengiant impozantiškam 
mostui. ' ■

1934 m. vasario 25 d,,kai jau buvo matyti pirmieji karo 
simptomai, Graikija, Rumunija, Jugoslavija ir ITujįciJį.: Atėnuose 
pasirašė b a 1 k a n y Sy jungos pakty, pasižadėdamos "ga
rantuoti vienos kity slėny saugumu Balkanuose" ir "derinti prie
mones, kuriy tekty imtis, jei būty paliesti jy interesai'.' Bet Do- 
brudžos klausimas neleido bulgarijaV dalyvauti Balkany sąjungoje, 
o rimto pavojaus .grėsmė ję 1940 m.nupūtė kaip korty namelį.balka
ny syjungos .rytinė priekaba, 1937 m.liepos' 8d.pasirašytasis S a a- 
dabado paktas, apjungęs Turkijy, Iraky, Iranę ir Afga- 
nistanę, jau tiksliau ir konkrečiau kaip Atėiiy.paktas nusakė bendrę 
akciję agresijos atveju, bet 1941 m.Irako sukilimas pademonstravo 
ir tos sistemos trapumu. . Abu šie paktai jau priklauso archyvui. 
Balkany Sęjunga rėmėsi Vokietijos, SS ir D.Britanijos - Prancūzi
jos svorio balansu,, ir ji lemiamu momentu neapsaugojo Rumunijos 
ir Bulgarijos, lygiai kaip Sandabado paktas pernai nepadėjo Iranu!. 
Graikiję nuo Jugoslavijos likimo išgelbėjo tik brity kariniy pajė
gy buvimas, o Turkijy nuo soviety pretenžijy į Bardanellus ir Kar- 
so-Ardachano sritį daugiau gynė brity ir^amerikieciy dėmesys,, kaip 
milijonas nuolatinio aliarmo padėty esančios turky kariuomenės.

Praeitais metais pradėjus akivaizdžiai išsekti brity atspa
rumo šaltiniam, o amerikiečiam neprisiruošiant jy vietoj realiai, 
užsiangažuoti* Turkija buvo pradėjusi nauję diplomatinį bandytę, 
kuris tūlu- atžvilgiu priminė liūdnos atminties Balkany sąjungos 
eksperimentu. 1946 m,vasary į Anjkary oficialaus vizito buvo at
vykęs Libano respublikos prezidentas bechara ęl Khoury, o į^mety 
pabaigą ten lankėsi Transjordan!jos karalius Abdallah, Prieš tai 
turky užsieniy reikalu vįcemini.steris Džemai Erkines buvo nuvykęs
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į svečius pas Transp jordani.jos karalių, o turky užs. reik, miįis- 
terls Hasan Saha pnsikviety-s vieny Sirijos žurnalistą demonstra
tyviai pabrėžė Surkijos dėmes} nraby kraštam. Neoficialūs šalti
niai tuoj prakalbo ppie turky planuojamu ūkinį ir karinį " V i - 
duriniy Hyty blok y", į kurį, be Turkijps, turėsi? 
įeiti Transjordan!ja, Syrija, Libanas, Irakas, Palestina, Saudū a 
Arabija, Iranas, Afganistanas ir Lgiptas. Maskvos "Prnyda" negalė
dama ėmė pulti "keist? /turky akciją arabuose" ir 'išaiškino, kad 
tai naujas brity mnnevmž rreby tautoms įkinkyti į britįi imperia
lizmo gynimą. Šitokiam soviety komentarui, rodos, būt.n šiokio tokio . 
pagrindo, nes D.britanija anuo metu dar tebebuvo didysis Turkijos 

■Patronas, o TrnnsJordanija žinomo kaip bene vienintelė "nepriklau
soma" nrr.by valstybė, kurios lojalumas brity sugestijom veik abso
liutus. Tas■britiškasis Štampas labinusiai ir atbaidė nraby tautas, 
juoba, kad "Vidurinių Ryty blokas" aiškiai buvo planuojamas prieš 
sovietus, į kuriuos ntbundys -raby nacionalizmas per paskutinius 
metus Maskvos propagandininkų buvo išmokytas žiūrėti kaip į jy 
tautinio it socialinio išlaisvinimo nešėjus. Prisidėjo dar ir toji 
aplinkybė, . kad Tronsjorde.nl jos karalius Abdallah, ambicingai taiks
tosi į Visy nraby tauty suvienijimo vadus, tuo būdu revnlizuodamas 
su karalium Ibn Saudu, neabejotinai didžiausia ir reprėzentacin- 
giausin arabiškojo pasaulio asmenybe. Dėl to turkiškai britiškoji 
"Viduriniy Ryty bloko" koncepcija buvo pasmerkta užtrokšti užuo
mazgoje,

vTai buvo ^paskutinis stambesnio formato brity bandymas su - 
o r g n h i z u o t 1 nntisovieti-ng užtvanką Vidur. Hytn'm apsau
goti. Jom bepasisekus britai prisilažino nebeturį jėgos pastatyti 
savo barjery su s-a v o firma. Tada tai amerikiečiai p"mntė, 
kad išmušė jy valanda.

Stars and Stripes a r p . i a u t u v n s 
' s u k ū j u ? •

Įsiskaicius Trumono kovo 12 d. kalbą, negalėjo nekilti klau
simas, 1 kodėl J.V. nešoka gelbėti ty tauty, kur prezidento pasmerk
tasis komunistinis totr.lizmns jau yra pamynės'pagrindines deniokra- ■ 
tijos laisves, bet užsimoja ginti Graikiją ir Turkiją. Mūšy tyrinė
jimai.būty bergždi, jeigu atsakymo ieškotum tik ideologi
ni n m e sektoriuje, nes nuostabaus J.V. dėl ABtimyjįį ir Viduri- 
niyjy Ryty suaktyvėjimo, tiesioginiai jnotyvai yru perdėm i m pe
rini! Stirniai.

Amerikiečiai patys nepamatė, knig jy kapitalas, remdamos pra
eitojo karo pastangos, vieny po kitos užėmė išsekusio brity ir prnn- 
oūzy kapitalo pozicijas Viduriu. Rytuose. Kurį laikę tie amerįkie- 
oiy finansiniai užsiangažavimai laikėsi tradicinės brity politikos 
paraštėje,, aktingai neįtaigodami Londono užs.reik, ministerijos 11-. 
nįjos ir^nesikišdnmi į^vietinįy brity orgnny aktus. Tačiau tiem jy 
užsiangažavimams tolydžio plečiantis nmerikieoiy akcija darėsi vis 
pieningesnė bei savarankesnė, ir palaidi ūkiniai užsimojimai pama
žėle suaugo į sistemą. Milžiniškas jos mastas pareikalavo sistemin
go J.V. .politikos dėmeęio, o dramatiškus brity bejėgiškumo prisipa
žinimas J.V. valstybės departamentą ir generalinį štabą pastūmėjo 
ypatingai susidomėti strategine Vidūrin. Ryty padėtimi, kurią bri-. 
tai, matėm, yra iš. pogrindy išstudijavę.

Amerikiečiam patalkino ir psichologiniai momentai. Arabus 
imponuoja prabanga ir galybė; amerikiečiai mokėjo pompastiško! jiem 
tai pademonstruoti. Arabai neapkenčia sve.timyjy priespaudos; » Ame
rika kur kas tolinu kaip Anglija ir dėlto jiem neatrodo tokie grės-
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minga. Amerikiečiai nesileidžia į. prientinię intrygų pp,iniavas, kaip 
britai, bet plačiais mostais manifestuoji! savo bičiulystę ir gėrę 
valių. Egipto arabus pritrenkė J.V. pulk. Irvino mostas, kai jis, iš 
Havajų per šiaurės ašigalį^atskridęs į Kairę, iš lėktuvo iššokęs da
ilę dar nenudžiūvusfcls dažnis Honolulu laikraščius su^m.ilžiniskn ant
rašte "Havajai sveikina karolių Farukę". J.V. armija už juokins?įkai
ny pardavė įvairių arabę kraštų oro susisiekimo bendrovėm kelis šim- 
tus Rtl.įefcnmę 0-47 tipo, transporto lėktuvų. Karaliui Ibn Seudui J.V. 
plačia širdžių paskolino 10 milijonų dolerių. Ne be reikšmės kara
lius Ibn Saudas vienam žurnalistui pasakė? "Britai mano 
draugai, a m e r i k i e c i e i - m a n o sę jungini n- 
k n i." Tiem savo sęjungininkam jis atidavė eksploatuoti Arabijos 
aukso kasyklos ir naftos šaltinius. -Texas' Oil ir’ Standard Oil of Ca
lifornia dorojo naftų Bahreino salose Teršę įlankoj. Amerikiečių 
naftos bendrovės turi koncesijas Egipte ir Syrijojo. Egipte jie tu
ri tekstilės fabrikų. Amerikiečių oro susisiekimo bendrovės jau tu
ri po aerodromų Syrijoj ir Lpbane.

Pačiame rytiniame Vidurin. Ryty sparne, Irane, amerikiecię 
Korrisono Knudseno firmos inžinieriai tyrinėja galimumus eksploa
tuoti to krašto gamtos turtus. Tyrinėjimui, matyt, davė teigiamų 
rezultatų, jeigu Knudsenns rekomendavo Tarptautiniam Bankui pasko
linti Iranu! ketvirtį milijardo dolerių. 1-o sovietinio eksperimento 
Azerbeidžnne J.V. karinė misija su gen. Robertu Grow priešaky pa
kviesta reorganizuoti Irano armijų. Buvęs New Jersey policijos

Lvadas gen. Sohwarzkopfnp dabar tvarko Irano policijų. Irano finansų 
'ministerial keičiami kaip pirštinės, bet amerikiečiai Frank Gresham 
ir Henry Weems yra nekeičiami^vyriausybės finansiniai patarėjai.

Šitoks J.V. kapitalo užgriuvimns jau pats vienas yra,pakanka
mai galingas didelių pakitėjimų Vidurin. Rytuose veiksnys. Bet pra
eitojo karo sukrėtimas pažadino ir daugiau purversminių jėgų. Egip
to pastangos atsikratyti paskutinių britų įgulę ir bazių yra tipin
gos visiem Eidurįn. Rytam siekinntiem politinės n e - 
'pilki -n^u s o m y b ė s . Bet bene revoliuoingiausins praeitę- 
ję metę reiškinys buvo,masių socialinio išsilais
vinimo sųjūdžię išaugimas. Vidęrin. Rytų mnsię^skur- 
das sunkiai prilygstamas. Jo Vaizdas juo drastiškesnis -fone, kurį 
sudaro saujelės šeichų, efendžių+ir kitę feodalinės sistemos val
dančiųjų klasės atstovę prabanga. Per juos briteimtuvo apvaldę VI d. 
Rytus, per. juos dabar masės nukreipia degančių savo nenpykantę prieš 
britus, ję akimis pirmutinius jų skurdo kaltininkus. Politinius ir 
socialinius arabę siekimus gyvai išnaudoja sovietų propaganda. An- 
tibritinėse Kairo stufientę demonstracijose prosovietiniai šūkiai 
svaidomi su tokiu pat entuziazmu, šu kokiu Libano, Syrijos ir Ira
ko proletariatas pernai urmu susimetė į komunistę partijų ir raudo
nąsias profesines sujungus. Arabų nacionalistai šventai tikį, kad 
sovietai juos palaiko ir I-nlestinos byloje; jie nepajėgia įžiūrėti, 
kad tie petys sovietai mnkinveliškni aštrina žydę emigrooijos prob
lemų, "leisdami* savo valdomų Rytę Europos kraštų žydę masėm pavirs
ti DPI-

Šitų chnotine perversminię veiksnię suveikę amerikiečiai me
to, ir Vašingtono ■ politikos centrinė ima suvokti, k^d tesirūpindami 
savo;bendrovių dividendais ' jie. turės netrukus patys išsinešdinti iš 
tos ūkiškai ir strategiškai rriktinėsmėrdvės. Šito suvokimo įtakoje 
pradeda formuotis konstruktyvi1' J.Vi politika 
K r t i m. ir Vidur. R y t u o s^e. Toji polltikn‘nori būti 
savaranki. Ji atsisako tolinu bepasirnšinėti pa Londono vyriausy
bės senų jo schema, kuri jfešm atrodo lyg skirta įamžinti skane'-
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dališkąjį masių^gyvenimo lygmenį, tą pagrindinį Vidurinių Rytų 
nestabilingumo šaltinį. bet der labiau nepriimtinas amerikiečiam 
yra sovietiškai imperialistinis Vidurinių Ryty, problemos sprendi
mas, į kurį Liaskva tiesiogiai eina verždamos per Graikiją ir Tur
kiją* o netiesiogiai - veikdama per komunistinę penktąją koloną. 
Iries tuodu sprendimu J’V nori pastatyti savą ją^alternatyvą: mil- / 
žiniškomis savo kapitalo investicijomis išveržti iš gamtos jos 
godžiai tebesaugomus pasakiškus gėrybių kiekius ir leisti jomis 
naudotis placiosiom Vidutinių lytu gyventojų masėm, o ne vien 
siaurai feodalinių valdovų kįasei.Is Vidurinių Rytų grįžę. amer.i-- 
kiečių inžinieriai trindami rankas pasakoja, jog niekur kitur 
pasaulyje su tokiom mažom investicijom negalima taip greitai gau
ti tokio didelio jelno ir trip staigiai pakelti žmonių gyvenimo 
lygmens. Amerikiečių žurnalistas Stewart Alspp- visiškai', neseniai 
is bagdado rašo:

-J V turi a r b a p -a s 1 r į ž t i apgalvotom' 
i n t. e g r a 1 i n 6 m pastangom sta-bilį-.-
z u o, t i politinę ir u k i n ę (V i. d' .ų: r i n, i ų
R y t ų) p a„d ė t į. a r b a jos turi p a s iru o-
š t i . n e i š v e n g 1 a m a m ir totaliniam
pasaulinės jėgų pusiausviros p'er- 

•.versmui. a • '

Tokias "integralines pastangas" kovo 12 d.viešai deklara
vo prezidentas Trumanas. Viduriniam Rytam nemazlau^kaip' Graiki
jai. ir Turkijai tinka tai; ką po Trumano kalbos rasė "New York 
herald Tribune":

-Doleriai tėra simbolis to, apie ką Trumanas iš tikrųjų gel
bėjo; tai tik pradžia pastangų, kuriom reikia daug daugiau

, kaip pinigų. Jeigu -amerikietinė sistema nori išlikti, ji turi 
.įrodyti savo vertę kaip, eksporto prekė, panašiai kaip tota'lis- 
tinę, .sistema bandė įrodyti savąją. Doleriai, už-kuriuos tuoj 
galimą gauti sėklos ir mašinų, maisto ir drabužių,, tėra pra- 

... ■ džia. -to. to turi eiti technikiniai sugebėjimai ir administra- ' 
cinis išmąnįngumas...r o to t u r i ' a t e i t. i aukš
tesnis ir vis kyląs gyvenimo 1 y'.g - 
muo, kurio dėka bus g a 1 i m a ' 1 a i s v a 
p q 1 i t i k a i r asmens 1 a i'.s v fi, s. < .^rezidentas 
Trumanas prašė- dolerių. Bet jis taip pat reikalavo entuziazmo, 
noro- drįsti ir rizikuoti. Jis reikalavo tikėjimo savosiomis 
Vertybėmis, kurios gali įrodyti^išderkytai .žmonijai* kad ame- 
rikietinė sistema teikia praktišką-alternatyvą prieš totalis- 
tinę tvarką1 i e z-i d e n T r u m,a n a s r y -
Ž o s i m e s ti aštrų i'š Šukį s o v i e t -a m . 
susigrumti p o 1 i t i n ė s, ii k i n ė s, socia
linės gerovės arenoje...'

Tiesą pasakius, tai .tik bendrybės,^kaip bendri tebėra ir 
naujosios JV politikos- aprietai, bet jie išduoda polėkį'ir verž
lumą, kuris turi atsverti ir nugalėti komunistinio totalizmo eks
pansijos dinamikų.,

kirstinė jau yra meste1' Artinų jų bei Vidurinių Rytų 
glūdumoj jau. vyksta lentingue turnyras.Ten jau grumi anasi dėl 
operacinės bazės, iš kurios toliau į pasaulį eis arba amerikie
tiškai demokratinės laisvės, arba sovietiškai totalistinio pa
vergime ekspansija^ arba ten dominuos pax amerieana. arba pąx 
sovietica.Netolima ateitis 'parodys, ar Artimųjų ir Vidurinių Ry
tų "pasaulinės galybės raktas" bus pažymėtas dryžiuotosios vė
liavos, ar kūjo ir plautuve ženklu.
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DE ĖR0BLEM0S

Emigracija paskutiniu metu ypač pasidarė aktuali 
tremtiniu tarpe.Emigracijos klausimas tuĮam eiliniam tremtiniui 

pasidarė psichologinė būtinybė ir atrodo,kad centrai 
kažkuriais sumetimais to reikalo praktiškai nevykdo, iš ola ir 
kai kurie priekaištai.Bendruomenę yra apėmęs emigracijos psicho
zes. .0 tikrovė? Nieko realaus ir mum priimtino. Ir nematyti,kad 
greitu laiku buty kas masinei tremtiniu emigracijai pada
ryta. Tremtiniy pastovesnis įkurdinimas racionaliai gali būti or
ganizuojamas tik tarptautiniu mastu. Ligšiol tėra jasireiskę at
skiru krašty^ukio reikaly padiktuoti norai gauti is DR jiem rei
kalingos medžiagos. Tam reikalui kai kurie kraštai yra atsiuntę, 
savo agenty: belgai,prancūzai,anglai,brazilai. Jie tenori pasi
rinkti sau darbingus tremtinius,geriausias jėgas - belgai su

' prancūzais vyrus angllmkasti, britai tik moteris tarnaites.Tokios 
stygos mus^negali patenkinti, bendruomenėje yra pajėgiy, yra ir 
nepajėgiu žmonių. Kol visi esame drauge, pajėgieji paremia nepa
jėgius is tautinio^ir žmoniškojo solidarumo. Jeigu geriausias 
jėgas mum išlasys čia vieni,čia kiti, kas tada bus sutais mažiau 
darbingais,socialinės^pnramos privalančiais, kai jie vieni liks? 
Mes maža teturime vilčių, kad prireikus pasisektu visus išgabent

1 į vieny viety.Tačiau mes manome esant tikslinga,kad,pvz.,Kanadai 
ar kuriam kitom kraštui prireikus kurios srities speoialisty,bu
ty imami visi tos profesijos žmonės, nuo aukš
čiausio iki pat žemiausio. Bvz.,jei norima imti žemės darbui,tai 
kad buty imami ir agronomai,ir ūkininkai, ir žemės ūkio darbi- 
nib.’:nį; p masini ir miško dr.rbnm, ir statybai. Tado buty išvengta 
to mažinusia pajėgaus elemento palikino beviltiškoje padėtyje. 
Šitoks,kiele tenka patirti, yra ir atitinkamu centry nusistatymas.

Antra, kas.individualiai vyksta* turi jaustis esys pi
onierius gaujoje šalyje ir ruošti dirvy kitiem savo tau
tiečiam. Tik tuo jis pateisins ir įprasmins laikinį atitrukimy 
nuo bendruomenės.

DArbo reikalai brity zonoje paaštrėjo.Brity 
■instrukcijos įjungti DE į darby per vokieciy arbeitsa ra
tus yra žiaurios. Jeigu DE norima pahaudoti pirmiausia kari- 
niy įstaigy darbam, tai jie turėty būti verbuojami tiesiog per 
tremtiniy organizacijy vadovaujant Balty Tarybai.Šita prasme bal
ty Centrinės Tarybos pastangom tenka tik pritarti.

Maitinimas jau visose trijose zonose yra nepaken
čiamas, ypačiai brity ir praneuzy. Erancuzy zonoje bent patalpos 
geresnės, osvarbiausia čia mažas lietuviy procentas gyvena. Skan
dalinga padėtis brity zonoj,kur gyvena apie 27.000 lietuviy. Jau 
gerai tas, kad D.Britanijos parlamento nariam buvo akivaizdžiai 
pademonstruota, ky DE gauna vienai dienai, kad balty taryba iš- 
samy pranešimą jiem įteikė raštu, Reikty dar, kad is^atskiry sto- 
vykly buty rašomąjį angliška spaudy ir labdaros bei žmogaus tei- 
siy institucijas šaukiantis pagalbos, konkrečiai nurodant, ky 
žmogus dienai gauna ir ky jie-normaliai turėty gauti. Tegul laik
raščiai ty šauksmy_jLr--neįsidės, tegul įstaigos ir neatsilieps, 
fciet-toiriLe^šauksmai vistiek darys įspūdį ir privers apie b a - 

''d ą kalbėti.
Vokieciy pažiuro s."Stuttgarter Nachriohten" 

1947 m. 11 Nr.įdėjo anketos atsakymus apie DE Wurtembergo polici
jos, lenky teismo karininko, treciosios armijos štabo.Įdomus kon
trastai tarp vokieciy policijos ir amerikieciy armijos atsakymy.
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folicija: DP verčiasi spekuliacija ir uždirba daugiau nei 

doru darbu. Jie negrįžta namo, nes ola ^iem maloniai ir geriau 
gyventi stovykloje negu savo tėvynėje is darbo.

Armija: KegrĮzimo priežastis - neturi simpatijų dabarti
nei politkai esamu jy tėvynėse sistemų; jie nori vykti Į Ameriką.

Policija: Trečdalis visu didžiųjų nusikaltimu yra DP.
Armija: Proporcingai DP nusikaltimu yra daugiau kaip vo

kiečiu. bet' tai daugiausia smulkios vagystes, spekuliacijos. Pu
sė didesniu nusikaltimu, kurie buvo priskirti DP, pasirodė pada
ryti vokiečiu; nusikaltimu skaičius mgzta.

Policija: DP yra pavojingi viešajam saugumui, ypač kad 
jie tebeturi ginklu, sūkuriais plėšikauja.

Armija: Di- nesukelia nerimo, jokio pavojaus saugumui iš 
DP nėra.

Šituose atsakymuose pažymėtini du dalykai: a)amerikiečiu 
nuomonė, palyginti su pereitu metu,Alabai pasikeitusi-DP naudai, 
b) vokiečiu nusistatymas prieš Di išaiškinimas labiausiai ju no
ru atsikratyti DP’.. Tačiau jau randame ir pirmųjų kręgdžįu, ku
rios rodo,- kad ir vokiečiu nusistatymas bent is dalies Dr atžvil
giu kinta gerojon pusėn.Lamturgo "Die Welt" pažiūri į DP iš žmo
niškosios pusės ir ieško tiltu^tarp DP ir vietiniu -gyventoju.It 
kitur pastebima panašaus žmoniško susidomėjimo.i.usp interesas - 
sueiti Įm kontaktu atsargiai sovietine spauda ir ju informuoti 
apie tikruosius musu reikalus iš tiesioginiu šaltiniu, atsimenant, 
kad vokiečiai yra veiksnys, nuo kurio žymiai pareis bent tremti
niu likimas čia Vokietijoje.

Sargybų kuopos amerikiečiu zonoje sėkmingai 
pradėtos organizuoti, buvo kiek sukliuvę.Priežastis •. skundai, 
kad Į jas stoja kolaborantai, tarnavę vokiečiu armijoje. Įvestas 
stojantiem screeningas. Lietuviu ryšium su tuo pasalinta labai 
nedaug, žymiai daugiau latviu ir estu. Dabar formavimas eina to
liau. Galimas daiktas, kad lietuviu jaunimo nemažas kiekis čia 
galės rasti darbu. Reikia tik didelio apdairumo ir atsargumo, kad 
puikiai užsirekomendavusios lietuviu kuopos nesusikompromituotu 
ar nebūtu sukompromituotos. Tokiu pastangų jau pastebėta.

S c r e e h i n g a i, kurie pareikalavo iš tremtiniu la
bai daug nervu, daug auku, daug kovos, yra galutinai baigti. Pa
skutiniai pasikėsinimai yra sutabdyti ir pasirengimai panaikinti. 
Ryšium su screeningais galutinai yra paaiškėję trys dalykai: di
delę rolę juose vaidins sovietiniai agentai, Įsibrovę WhRA-je 
ir net kariuomenėje sau simpatiku susiradę; baltu solidarus lai
kymasis ir griežto kova su sėkmingais rezultatais Įrodė, kad trem
tiniai nėra veiksnys^ kuris butu visai nepaisomas, iš to tenka 
pasidaryti ir praktiška Išvada.’ kovoti dar dėl gręžinimo 
tu pirmojo screeningo pašalintųjų, kurie nukentėjo neteisingai 
ir neteisėtai, ypačiai zoninkai, klaipėdiečiai, tariamieji re
patriantai .

U N R R A savo^dienas baigia. Tatai kelia tremtiniam sa
vaime suprantamo rūpesčio. Naujoji tarptautino tremtiniu globos 
organizacija (IRO) dar tebėra vystykluose. Ženevoje Įsikūrusį 
jos parengiamoji komisija bent artimiausiu laiku kažin, ar kę 
efektingesnio realios tremtiniu globos srityje Įstengs huveikti. 
IRO organizavimosi ir darbu aiškiai sabotuoja SS ir jos sateli
tai. Kas tad bus L’FRRAi užsidarius? Atrodo,kad tuo pereinamuoju 
laiku, kol IRO atsistos Į kojas,’kĮekviena Zona ketina DP reika
lus savaimingai tvarkyti: amerikiečiai esg pasiryžę tam laikui 
DP globę perduoti armijai,prancuzai-vokieciam(kai kuriose stovyk
lose jau pranešta,kad išsiimtu vokiečiu maisto korteles),o britu 
nusistatymas dar galutinai nepaaiskėjęs.
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A P 2 V A L G A

MnOIOS LIKIMAS IILOSOIŲ AKIMIS ' '
Žmonijos kataklizmai verčia žmogių susimastyti ir perkainoti 

vertybes. Nenuostabu todėl, kad, tik karo negandui aptilus, renka
si ne tik politikų, bet ir filosofų konferencijos. Romoje filosofų 
kongresas diskutavo egzistencializmų ir marksizmų. La Uef paskyrė 
specialų Nr (24) europinės sųmonės problemai, kurių praėjusių metų 
gale (9.2-14) įvykusiame ’’Rencontres Internationales” aiškinosi to
kie Europos filosofai ir rašytojai kaip Julien nenda, Geages berna- 
nos,Jrancesco flora,Karl Jaspers, Georg Lukacs, Denis de Rougemont, 
Jean de Salės,Stephen Spender ir kt. Susirūpinimas europine sųmone 
ir dvasine Luropos vienybe eina iš noro gelbėti Luropos sukurtųsias 
vertybes ir jos nepriklausomybę.Kaip tad atrodo Luropos likimas 
europinės minties elito akimis t

J. L e n d a i ^Europa niekada nebuvusi vieninga nei poli
tiniu, nei dvasiniu^požiūriu. Ji neturėjo vieningos politinės sųma- 
nės, neskaitant kryžiaus karų epochos, normanų, mongolų ir^turkų 
invazijos laikotarpių, kai tautų nacionalizmas buvo priglušintas. 
Valstybių "l'ėgolsme eacrė" vėl iškėlė tautų skirtybes ir leido pa
sireikšti antieuropiškumui, Dvasinį europos vieningumų sulygo ja jos 
politinė vienybė, nors pati viena ji dvasinio vieningumo problemos 
dar neišsprendžia. Istorijos faktai paneigė socialistų dogmų, kad 
ūkinis vieningumas i p s on f a c t o sukuria dvasini vieningumų, 
lasak bendos europiniam vieningumui sukurti reikia® ajperkainoti 
visas tautines vertybes, b)įvesti vienų bendrų visiem europiečiam 
kalbų (prancūzų),o)dvasinių vertybių eilėje mokslui suteikti pirmu
mų pries literatūrų,nes mokslas yra ųni’.'versalinio, o literatūra - 
lokalinio pobūdžio.Luropos kontinento tautos, norėdamos tapti eu
ropinėmis, turi išsižadėti kai kurių navionalinių savybių.

ir.I 1 o r a i Europa - sintezė istorijoje pasireiškusiųjų 
kultūrų. Europinė dvasia įpareigoja sudaryti Europos federacijų, 
kaip pasaulinės bendruorienės^natūraliai išaugusių istorinę provin
cijų, kuri tačiau neturėtų išvirsti izoliuotu politiniu bloku, nes 
jo priešiškumas kitam būtų naujo karo priežastis.

J. Salė s'.ui atrodo, kad su Europos sukrikščioninimu ėjo 
ir jos sueuropinimas, nors pati Europa dažnai elgėsi visai ne pagal 
Evangelijų. Europinei dvasiai yra būdingas dualizmas, kuris 
yra tarp krikščionybės principų bei jos praktikos, ir^d r a m a - 
t i z m a s besistengiant tuodu dalyku suderinti. Krikščionybės dė
ka europietis^tapo individualistas, jis neišnyksta masėje, kaip kad 
aziatas. Krikščionybė davė' Europai sielų ir- sųmonę, praturtindama, 
žmonijos vetybes kilnumu, gailestingumu, taurumu. Žmogaus asmens 
iškėlimas, jo savarankumas,■ jo ieškojimas naujų kelių, jo palinki
mas kritikai yrą būdinga europiečio dvasiai. Tatai jį skiria nuo 
fatalisto rytiečio pasyvumo, britų reformų ir prancūzų revoliuci
jos idėjos Europoje prigijo.Šių dienų Europų graso sunaikinti jos 
pačios jėgos: laisvė,lygybė, mokslas, technika.Jai gelbėti nederėtų 
sekti amerikiečių ar rusų pavyzdžiu,nes ten glūdi europiečiui sve
timi pradmens. Europos tautos neturėtų virsti neęuropinių galybių 
žaislu ir turėtų liautis viena kitų naikinusios.Ūl jtje turi galioti 
principas: pirmiau bendrasis labas, paskiau asnens^gerovė; valstybės 
ir teisės srity - asmens laisvės gerbimas, ypač sužinos laisvės ir 
pilietinių teisių respektavimas,nes to nesant įsigali tironija;in- 
telektualinėj srity - idėjų ir patyrimo integracija bei sintezė.!/.
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Europos tautos turi ukdyti, kas jas jungia, ir bendrai ginti Euro
pos dvasiu ir Vakary civilizaciją, Europos tautos turi atgauti 
savo pusiausviru ir tapti išminties ir stabilumo pavyzdžiu neeu- 
ropiniam kraštam, kuriuos laukia neišvengiamos krizės.

J. Guehenno laiko, kad europinė sęmonė egzistuoja 
kaip egzistavusi, tik ji 1910 - 1930 mėty būvyje nepajėgė tapti 
realybe. Vyriausybės ir'diplomatai tautai siekimy nesuprato. Tauty 
Sęjunga į j? sudėty lūkesčiy nepateisino. Amerikonizmas ar sovie
tizmas - jiedu turi daugiau bendrumo kaip paprastai manoma - tėra 
europinės dvasios iškrypimas, labai išryškinęs europinėje dvasio
je glūdinčius veiklumo ir naudos pradmenis.Humanizmas jiem sveti
mas. bet europinė dvasia deformuojasi ir pačioje Europoje: teisy
bės dvasios vietę užėmė propagandos dvasia, kuri žmones vienodina, 
skiepija jiem koncentracijos stovykly dvasię. Europa buvo vienin
telė pasaulio dalis, kur žodis nuomonė turėjo prasmę.euro
pietis - žmogus, kurio tradicija yta norėt ^galvoti, 
kuris tariasi esys pasaulio teisėjas ie tiesos kūrėjas.Šita euro
pinė galvosena turėty lemti ir Europos politikę.

l.de h o u g e m o n t'u i antieuropiškumas buvo Įsikūni
jęs nugalėtame nacizme ir tebęsęs gyvos mumyse pačiuose, mūšy pa
pročiuose. Nukrikščioninimo procesas Europoje eina toliau.Iliuziję 
apie krikščionybės identiškumę su europiškumu reikia laikyti likvi- 
duotę. Masės issilaisvina nuo religiniy dogmy ir nusilenkia parti
nėm. Kę prarado religija - laimėjo politika. Idėja, kad tikslas 
pateisina priemones, nebėra jėzuitinė, bet leninistinė, fašistinė 
formulė. Intelektualai tiesos syskaiton reiškia lojalūmę visaga-. 
lei partijai, ir jy bailumas vadinamas meile^liaudžiai, o tas,ku
ris iš meilės tiesai yra kitos nuomonės, atžymimas reakcionierium. 
Nepajėgūs blogiui spirtis ieško ’•alibi" valstybės, partijos tarny
boje. Europa gyvena saulėlydį. Neeuropinės galybės perėmė ir Euro
pos pajėgumu ir jos pramoninį kapitalizmę, ir politinį liberaliz- 
mę, ir dialektinį materializmu, ir socialinio teisingumo idėję, 
ten prievarta vykdomę. Europietis yra arba tipingas revolįuoinin- 
kas, arba ajaštalas - prieštaraujančiy pradmeny pilnas, tačiau su
prantąs antagonizmo, opozicijos kūrybinę vertę, kai tuo tarpu ame
rikietis ar sovietinis rusas į^visa tai žiūri kaip į visuomeninio 
aparato blogo^funkcionavimo reiškinį, relkalingę sunaikinti. Na
cionalizmas iš vienos pusės naikina skirtingumus vieningumui pa
siekti, bet iš^antros pusės, skelbdamas absoliuty tautos suverenu- 
mę, Europos atžvilgiu iškelia savo tautai už skliausteliy. Hitleris, 
Stalinas,viskę suniveliavę pas save, atsigręžė į Vakarus. ledera- 
lįzmas ,priešingai, siekia vienyti, bet ne vienodinti.Europos lo
bis yra asmens primato idėja, Tęję vertybę reikia saugoti.Reikia 
akyliai budėti, kad^asmuo netapty arba individu be pareigy, arba 
beteisiu robotu. Maža budėti, reikia ieškoti tokios santvarkos, 
kuri apsaugoty žmogaus idėjy. Tos pareigos yra skirtos Europos 
elitui.Europa išukdė nacionalizmu, ji pati turi rasti ir jam ap
valdyti priemoniy. To negali padaryti dvi bęprecedentinės neeu
ropinės imperijos (JV. ir SS), į-asaulio ateitis yra dilemoje: su
vienyta žemės planeta arba a-bomba. Jeigu JV ir SS nesusitars, 
kils atominis kaizas^ir Europos problemy nebebus, Pasaulio ateitis 
priklauso Europos išradingumo, keikia, kad Europos tautos viena 
kitai atsiverty, atsisakyty absoliutinio suverenumo dogmy, sukur- 
ty pasitikęjimę. Europinė federacija įsivaizduojama tik kaip tarp
snis į pasaulio federaciję. Nei taikos, nei ateities nebus, jei 
nebus sukurta pasaulinė (viso pasaulio) valdžia. 0 tam pasaulis 
privalo Europos. '

Sovietinės minties atstovas G. L u k a c s Europos likimo 
ieško pagal jį savitarpyje susijusiose keturiose krizėse: demokra
tijos krizėje, pažangos idėjos krizėje, tikėjimo ptotu krizėje ir
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humanizmo krizėje.Demokratijos krizė glūdi prieštaravime tarp lais
vės, lygybės idėjos ir faktinės nelaisvės ir nelygybes buržuazinėje 
visuomenėje. Krikščionybė siekia žmoniv lygybės pries Kiev?,prancū
zu revoliucija - pries įstatymus, o socializmas - gyvenime. Su_demo- 
kratijos krize syjasi ir pažangos idėjos krizė. Juo ‘problema t i škesnė 
atrodo žmoni’jos evoliucija, juo daugiau nepasitikėjimo protu ir grim- 
zdimo į irracionalizmą. I.odernus irracionalizmas atsikanda todėl,kad 
gyvenimas nuolat kelia dialektines problemas, kuriu ne^-dialektinė fi
losofija negali išspręsti.Šitokis europinės minties kitimas silpnina 
humanizmą iki nepajėgaus pacifizmo. Didelis posūkis europinėje poli-_ 
tikoje įvyko I941_m.su demokratijos ir socializmo sąjunga kovai prieš 
fašistinį, barbariškumą. Tąja sąjunga turi remtis talka.Tos sąjungos 
reikalingumas turi virsti pasaulio pažiūra.

St, S.,p e.n: d e r i s mano, kad_politinius ir kultūrinius 
Europos siekimus reikia realizuoti atsižvelgiant į pastaraisiais 
.metais kentėjusiu tautu patyrimą pritraukiant ir vokiečiu tautę. 
Lvasinis Europos atgimimas turi vykti žmogaus dvasioje ir širdyje. 
Tai nėra vien.organizedjos klausimas. Europos išgyvenimai parodė, 
kad moralė nė.ra tik atskiro asmens elgesio vertinamoji norma: visa 
tauta gali pasiduoti blogiui. IJacizmas parodė į kad industrializaci
ja dar nereiškia dvasinės visuomenės pažangos ir kad didelė tauta 
gali sudiabolėti.

G.D e r n a n_b s'u i Europa irsta ir yra tartum juodoji 
birža. Šitos biržos žmogui reikia pastatyti prieš katedrų,kryžiaus 
karu žmogų, kurio kolektyvus darbas buvo apjungtas tikėjimo. Juodo
joj biržoj tikėjimo nėra, nors užsidegimas tekis pat.žmonija savęs 
bijosi ir dėl tos baimės aukoja savo laisvę. Žmonijos nepajėgumas 
yra skatinamas totalistą, kurie nori matyti vergu masę, ju pačiu 
prievartaujamę. xartijos nariu skaičius Vokietijoje, Rusijoje tesie
kė apie 5% visu gyventoju- Europa prarado pasitikėjimą savimi, o be 
jo nėra europinės dvasios. Europa_neturi nei savo programos, nei 
savo doktrinos. Europa yra nukrikšcioninta. Totalizmas gresia žmo
ni ją. pavergti ir dievu.padaryti valstybę. Kasė pasitikįs savo„svo
riu, ji nereikalinga laisvu žmonių-Vokieti ja buvo krikščioniška.
1 rusai ję pavertė kariu tauta., Hitleris - stipria_mase, kurię Eu
ropa triuškindama pati palūžo.Lasė Vokietijos neišgelbėjo. 1-asaulį 
teišgelbėž laisves žmogus.

L. J a s p e r s'u i Europą nuo aziatiniu kultūrų skiria euro
pinės dvasios kūribinis pradmuo, kurį sąlygoja laisvė, istorij a,mok
slas. Europinė idėja pasireiškia humanizmu, šiandien humanizmas ro
do išriykimo ženklą.Ėurppa stovi prieš nežinią.keikia performuoti 
šventraščio religiją, neik,ią_dar kartę iškelti nekintartybes■ vieną 
.Dievą, Tvėrėjo transcendent iškurną,- Dievo įsakymus, kančios pra'snę. 
Europietis turi arba paklusti ribotai tiesai, arba siekti_ab,soliuto. 
'Eitinas kelias matomas'. Kepaklysime, jei bus laisvas susižinojimas 
tarp žmdniu o. pats žmogus bus_savo. minties viešpats ir jei mum va
dovaus meilė.Europa nėra aukščiausioji_realybė. ..es tampame euro
piečiais tik tapę žmonėmis, kuriem aukščiausioji realybė yra Dievas.

šias europinės minties elito meditacijas baigdamas J.W a h 1 
pareiškė: "Kitados vienas kunigas, paklaustas, kaip atskirti tikras 
pranašas nuo netikru, paaiškinęs, kad tikras pranašas yra tas, kuris, 
nelaimiu metu pranašauja laimę, o laimės rietu - nelaimę.Atrodo., mes 
gyvename nelaimią metą, tad ir_norėtusi girdėti tikruosius prana
šus, tai yra tuos, kurie pranašauja laimę’.1

IviAKNOS SAIKAS AIWA U1JRRA SEKA JAKE. JSTAT1KE .
Garsusis prancūzu filosofijos istorikas Etienne Gilson savo 

straipsnyje "Lannos saikas" (La vie intelleetuelle 1946m.L’r. 11) pri
mena Sėtojo Testamento įvykį, kai Izraelio tauta, klajodama tyruose,

34

I941_m.su


-35-
'.neteko maisto ir kai Dievas j? maitino 40 metu manna.Kiekvienam.

• buvo leista prisirinkti mannos tik po vien? salk?, be abejojimo, 
■kai kas prisirinko jos ir.po daugiau. Deja, visa atsarga ryt? 
buvo rasta supuvusi. Tokiu- būdu tauta gyveno, neturėdama nei 
skurdo, nei.pertekliaus. Šitame įvykyje Gilson mato socialinės

• _ -. santvarkos-simbolį. ''Gamta ir Dievas duoda žmonėm privatines 
nuosavybės tiek, kiek reikia^j? gyvenimui. Tačiau labai dažnai ■ 

. - atsitinka,. kad; kai kuriu -gobšumas nuskriaudžia kitus. Visa kita, 
kas;•peržengia gyvenimo'ręikal?-, nekyla nei iš gamtos, nei iš Die- ' 

■■ vo,' bet’ is .įstatymo. 0 įsį.atym?, kurį išleido zmonės,' ipanydami,
.’kad jis teisingas, galima'atšaukti arba pakeisti kitu,., teisih- 

gegnių įstatymu,;. Todėl ir’privatinę nuosavybė, įstatymo pri-- 
, . .paž.int-a-, gali būti įstatymo ir aprėžta tam, kad tie, kurie turi-

pyi'gimtie.s teisę į šit? nuosavybę, galėt? jos gauti.-T-Di e-, k as • 
'.U?-e u r i p r 1- ,g i-m t i e s teisės į d u ' m a' n >.

n- o s s a‘ i k u s> .'j-. e,į g u k i t a m jos n -e -1 i ė -k. a ■. • 
'nė. vieno (pabraukta mus?). Trumpai tariant privatinės 

nuosavybės teisė neturi virsti sankcionavimu kai kūti?;. žmoni?; 
ekonomini?, privįlegi j?,,, kai šitos privilegijos atimė’kitiem". ' -■- ? 
teis? į nuosavybę". (14 p.-.)-. Gilson primena, kad dabar manna yra 
išnykusi ir kad Dievas tiesioginiu būdu žmonijos nebeglobo.ja,;? , 
kaip, kadais/e glabojo Izraelio tautę. "I.es jau. gyvename, kitais

• laikais, kada reikia cezariui atiduoti tai, kas yra cezario.' Ati-
- ■■ 'duokime jam tai-.'.Tačiau kai cezaris nusprendžia, paimti, devynis .

- . ■ ; . mannos saikus■iš to, kuris 'jg dešimtį turi, kad' juos išdajL'iii't?
kit iem devyni'empo vien? , nešaukime per greitai, ' rkad? j#jiV£t'ih.ės 
nuosavybės teisė yra'-pavojuje, nes tie devyni, kurie.gaūna įp 

■ y "vien? salk?, yra višai__ki'td>kios nuomonės ir j?"teišingas mur- ' 
/ ' mėjįmas" turi; teisės būti išklausytas" (18), nes "yra neleistina

■ kad žmogus nieko, neturėt?” (13 pslp.). . -j.

UOKO QUALuKiiUk SKILIAS ' '■
; . Italijoje skilo Domo įualunąue partija, pries por?- met? ■

' įsteigta.ir turėjusi didelio pasisekimo dėl savo antikomunisti-■ 
nio charakterio. Dabar jos steigėjas ir vadas Guglielmo Giannini 
pasalino iš. vyriausio jo egzekutyvo 5 asmenis. Svarbiausias iš 
pašalint?j?; iatrissį, pirmasis Giannini pavaduotojas, geriausias-- 
partijos kalbėtojas,-tikrasis jos "galva"» lašalinimo priežastys 
į^praėjusi?.met? gale Giannini savo organe visai ignoravo krik
ščionis' demokratus ir kodylavo komunistam. įsa Italijoje tik dvi ; 

'.partijos atremtos į mases - komunistai ir Uorno (įuąlunąue. Į tas 
dvi’'grupės suskilimas gresięs naminio karo pavo jumi. Ar tarp j?

: nęgalėt? būti bendr?. punkt? susipratimui ir sugyvenimui? Į tai 
' Kofnuni'st? vadas Togliatti pasiskubino atsakyti - taip, bendr? • 

punkt? yra, galimšs'ir susipratimas. Prieš šit? partijos pirmūno 
-artėji'm?. prie komunist? kategoriškai ir viešai pasisakė Patrissi 

. ...„ir. kiti, laikydami tai pirmykšči? Uorno ų,ualunque ideal? išdavį- 
mu, antikomunizmo išdavimu. Guglielmo ėjo toliau. Savo laikrašty

- jis deklaravo,.kad Domo Qualunque antikomunistiškiauiia iš vis? 
pnrtįjį, bet .kad. jis,Guglielmo, pirmiausia-esę'ė nnt'itotalistas, 
antifasistas, ka-d: .jo partija atsiribojanti nuo "nacionalistų, nuo 

."legitimist?"(monarchijos salinink?), kad išmestieji es? neofn-
- -.- šistai.Koks tada .Uorno Qualunque partijos likimas? Dar prieš pusę

, met? milijoninio tiražo partijos organas, didžiausias Italijoj,
.-.. dabar kritęs/įki 200.000. Spauda teigia, kad partijos primas pa-

. : kirtęs pagrindus, ant kuri? partija buvo išaugusi, gavo nntiku-
'• •' munistiniu radikalumu, idealistiniais reikalavimais gyveninę naur

• . - jinti, kurti ėęįįrgas, kurios sudaryt? eiliniam^pilei ciui. pa'sto-
v? gyvenimo pngrind?, partija buvo sutraukusi Ūkininkus, tnrnnu-
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tojus, karo dalyvius, Dabar jie pasijuto apgauti. Atstumdamas "nacio
nalistus’' atstume tikruosius italus, nes, snot. “Basler Nnchriohten? 
po pralaim'to karo kuris dabar itales nėr' šiokiu ar tokiu būdu na
cionalistas, o tariamieji "legitimisto.i" tai yra milijonai žmonių, 
už monarchiją pasisakiusių. Tokiu būdu Uomo <unlunque laikoma nusto
jusi to svorio, kurį ji galėją turėti tarp komunistų ir krikščionių 

.demokratų. Manoma, kad Uomo ^unlunąue skilimas labai bus sustiprinęs 
komunistus ir tuo pačiu sųsilpninęs^krikšcionis demokratus. Juo la
biau, kad pastariesiem daug priekaištų dorumą taip pat už per dide
lį bendradarbiavimą su komunistais. Tie, kurie neįtelpa į krikščio
nis demokratus, kurie'betgi visa dvasia yra antikomunistai - pali
ko be organizacijos. 0 antikomunistinio nusistatymo žmonių, gali
mas daiktas, pagausės, kai dabar paaiškėjo, kad Mussolini buvo nu- , 
žudytas komunistų partijos generalinio sekretoriaus Togliatti įsa
kymu. Šitokia padėtis duoda pagrindu naujai politiniai partijai 
organizuotis, kuri užimtų vidurį tarp komunistų ir krikščionių de
mokratų. Manoma, kad jų organizuos išmestieji, kad išlaikytų "tik
rąjį uomoąualunąuizmąV Jų laikraštis jau turėjo išeiti- kovo pradžio- • 
je -L’Ora d'Italia (Italijos valanda).

SOVIETINIS LANSLAVIZMAS
1946 m.gruofžio mėn.Belgrade buvo teisų slavų kongressas.

Pirmose eilėse marš.Tito, marš. Talbuchinas,Jugoslav!jos parlamen
to pirmininkas Lr.hibar,'lenkų gen.Ko.rši®; Rusijos delegatų 20,va
dovaujami gen.K.Gandrow ir gen.mj.Kovpak, Maskvos metropolitas 
Nikolaj. Pradedamas kongresų Jugoslavijos slavų komiteto pirminin
kas pasveikino "didįjį žmonijos draugų" Staling. Garbės prezidiu
me Stalinas, Molotovas, Dimitrovas, Tito, benesąs,.Bierutas, Kora- 
lovasjOsubka-Korayskis, Gotwaldas ir Kardelij. Kongresų sveikino 
marš. Talbuchinaš raudonosios armijos vardu, toliau ėjo sveikini
mui iš JV, Kanados slavų, 1JO slavų organizacijų iš Argentinos, 
Uragvajaus,Bolivijos, Austrai!jos,II.Zelandijos. Toliau pranešimai 
- slavų kova dėl' laisvės ir demokratijos, iisą^praėjo laikai, .kad 
slavų tautos buvo didžiųjų ginčuose tik smulkus maino pinigėliai; 
reakcininku politika ir dabar nori sunkenybes suversti slavų tau
tom. Jas išvadavo tik SS... Sovietų delegatas akademijos narys 
Grekov - apie slavų vaidmenį pasaulio kultūros istorijoje -• kal
bėjo: rusai ir kitos slavų tautos išgelbėjusios Europą nuo Azijos 
nomadų antplūdžio, dabar nuo modernaus barbarizmoApie SS moksli
nius laimėjimus - prof. Voznesenskis: leninizmas esąs didžiausias 
pasaulio kultūros laimėjimas. Rezoliucijose - pritarimas slavų 
komiteto penkmečio planui, reikalas išnaikinti fašizmo liekanas 
ir reakcines jėgas,sušaukti 1948 m.kongresą rrahoje, nuolatine 
komiteto būstine padaryti-Belgradą. ■ . ■

Šitas kongresas yra pažymėtinas tuo, kad SS plečia savo 
ekspansiją iki Viduržemio jutos kaip slavų globėja. Tai pastan
gos carų, kurie dėjosi pietų slavų globėjai, gaivindami jų patrio
tinį susipratimą ir savo įtaką juose stiprindami. Antra, įtraukiami 
Amerikos ir kitų pasaulio dalių slavai į sovietinę propagandą.So
vietinės propagandos centras is Rusijos atkeltas prie Viduržemio 
jūrų.
GABRĮ ALA NESI-LIAUJA

Gabrio "Kessager Balte" 1947m.kovo m.skelbi a VLAKo vardu,kad 
S.Lozoraitis Kybartų, aktą esąs greičiausiai pats sufalsifikavęs ir 
jis su savo diplomatais turėsiąs atsakyti prieš tautos tribunolą, 
kad VLIKas bus teisiamas kaip dezertyras,kad jo vietoje sudarytas 
VLAKas,kuris turi užsieny skyrių Lietuvai atstovauti, kad įsako 
VI Kui veiklą siftabdyti ir visus reikalus perduoti VLAKo užsienių 
delegatūrai. Nepaklausiusiam grasina didele atsakomybe.
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"„TEITIES KELIU" KULTŪRA
Mokyklų.politinio vėžio'klausim? kelia "Ateities'Keliu" 6 nr.5 ' 

pasisakydamas prieš Švietimo Valdybos, sutikim? leisti tremties mokyk
loje ideologine moksleivių organizacijos./Tačiau straipsnio tonas yra 
toks, kad niekas negali leiptis į. diskusijas su jo autoriumi, nes tai 
butų ipežeminimas mūsų jau. pasiektai spaudos kultūrai. Sakysime:

:-’!Štai "Tremtinių Mokykloje" J-4 nr, Oficialiam Skyriuje Urbi et 
. Orbi paskelbta apie amerikiečių z >n .-s gimnazijų ir progimnazijų.
direktorių ir mokytojų suvažiavimų, išklausiusį ir atitinkama 
rez oliuoi ja. patvirtinusį Popiežiaus Delegat.uroš ’atstovo paskaityt- •' 
tuš moksleivių organizacijoms tvarkyti nuostatus. Nepriklausomoje' 

"Lietuvoje buvo pradėta veiki! iš apačių, o dabar'jautis imamas už .’ 
" regų; pol.itbiur-is nustato generalinę liniją, komisarai parašo 

■vykdomuosius nuostatus, kuriuos vykdomieji organai vykdo, politru- 
kų diriguojami... Jeigu Sietuvos gimnazijos mokytojams reikėdavo .- 
prieš klebonų klauptis, o direktoriui atsigulti, tai jeigu trem
tyje ir ateityje butų gyvendinami suvažiavimo priimtieji nuosta-. 
tai, tektų jau prieš kapelionų visam mokoma jam .pers oiialui gulėti.’. 
Gimnazijos direktorius’išsiskirtų gal būt tiktaį tuo, kad jisai 

■gulėtų-ant able jų meno ių ir-1.1; ’ '
■Tokiu stiliumi parašytas visas straipsiis, Ankščiau. (Kaž.Zid. į nr.) 
mes .buvome dąvų pavyzdį;, kaip_mūsų socialdemokratai veda discus® jas* 
Dabar duodame pavyzdį, kaip mūsų socįaįdemokrb'tai sugėba prieiti prie 
lietuviško jo gyvenimo problemų. Anksčiau buvome teigę (ten pat J2 p.) 
kad "mūsų socialdemokratai, deja,' pasiliko tie patys". Dabar :šlt? ... 
teigimų galime tik patvirtinti. Minėto straipsnio autorius savo 
straipsnį .baigią J.Baltrušaičio eilėraščiu, kurio priešpaskutinis 
dvieilis yra toks:

• "Vimpa tiltuos uolekties skylė
■ Ir purvu paspringsta stebulė," , -

• Tai viso straipsnio santrauka, nes jame iš tikro"viskas yra 
purvu pa spring?. Nejaugi "..teities Keliu" spaudos“ kultūra yra. toks. 
nebeįkŽPi amą s. kalnas? . ■■•■;.■
DAR DĖL KRIKŠČIONIŠKOSIOS MORALES '

Krikščioniškosios moralės ir socializmo santykius "nteitiee 
'Keliu" 6 nr. dar sykį kelia, išeidama^ iš .to skirtumo, kuris susi
daro tarp moralės skelbimo ir jos vykdymo./"Tarp Kristaus mokslo OO 
m’ės ir jo -oficialaus interpretavimo krikščioniškose bažnyčiose, - 
rašoma - susidarė gilios prarajos... pati praktikuojamo’ji dabar 
krikščioniškoji moralė turi du veidu: viešumon eksponuojamąjį, pa
sakytume šventadieniškų, skelbiamų- iš sakyklos,, ir kasdieniškų., ne 
tiek skelbiamą, kiek vykdomų. Skirtumas tarp jų yra didelis labai, 
ir ne be pagrindo musų liaudyje .gimė posakis:’klausyk, ką kunigas 
sako, bet nedaryk, kaip kunigas daro, Nekalbant apie eilinio krikš
čionies kasdienines praktikas, tas krikščioniškos!>ą moralės dvily
pumas lyd’1 ’pačios bažnyčios p ilitiką per'metų amžius" • (14 p»), So- 
įiau "A.Kr" -duoda ištisų eile pavyzdžių, turinčių, patvirtinti aukš
čiau minėtų teigimų. Nors pavyzdžiai, kaip "A.K," pats prisipažįs
ta, grubiai, nusako padėtį (17 P°), tačiau savo esmėje jie yra tei
singi. Mes patys jų žinome daljg daugiai ir daug būdingesnių.. Ilga
amžės Bažnyčios kovos už žemiškąjį savo prestižą, dvasininkijos 
nusmukįmas, vienuolynų kolektyvinis gobšumas, eretikų deginimas ir 

. persekiojimas,popiežių dvaro intrygo-s ir ištvirkavimai - visa tai 
šiandien nėra jokia, paslaptis. Patys katalikai Bazycips istorikai 
(L.v.Pastor) tai yra iškėlę aikštėn, pasiremdami Leono XIT atida
rytais Vatikano archyvais.

37



-39“

■ . + ,T-00įaa.'nr reiškia dvigubos moralės buvimą., kaip tai norėtu 
Atęitles Keliu”? Priešingai, šitie f. a k t r. i' k a i p tik 

i- o ’c n. k a d k_r i k š c i o n i š k o j i moralė yra 
7 . a į. s dėžinis viena i .r t n pat !•’ Kas šituos ,
J1??,S« t n jį5 aIir3^U0J2 ir Juos pateisina? Niekas. Nė pats "Atsities 
Keliu ° fcus gi yra šitas nepnteisinlmas, Jeigu ne aiškus nurodymas, 
toic 5.^ fektj> autoriai - v.istiek ar jie būtu buvę popiežini nr pa- 
pastos davatkėlės - kaip tik nusižengė k r i k š e i. o> -r

J?1 morale i, kai tik jos savo gyvenime nesilaikė. 
Kristaus paskelbti ptinoipai yra mtns, kuriuo visais amžiais buvp 
išmatuodamas ir atskirų asmeny, ir ištisų bendruomenių elgesys. Jeigu 
j id su aitais principais^sutinka, jis yro krikščioniškas• ■ Jeigu ne-., 
sutinka, jis yra nekrikščioniškas, nepaisant, kokiu vardu .jis. vadin- 

kokį.tituly jo savininkas nešiotų. JOkios dvigubos-moralės .‘ 
krikščionybėje nėra. Yra tik krikščioniškoji ir nekrikščioniškoji- 
morale. Kad peel. Antanavičius ir daugybė visokių visakinusių preln- 
tji, vyskupų ir popiežių yra kalbėję Bažnyčios vardu, visai nenuosta- ... 
bu, Taciau-.Kristaus karalystė tuo ir -skiriasi nuo inkvizitoriaus kara
lystes^ kad Kristaus Karalystėje yra svarbu ne tai,, kas knlba^^bet 
tai, k p kalba, Šv. Bovilas savo metu Įspėjo pirmuosius kriksci >nis 
neklausyti net angelo iš dangausęi jeigu šis kalbėtų k? kita, negu 
apaštalas buvo skelbęs, Kristaus dėsniai yra amžini. Ir tik tas at s- • 
tovauja Kristui ir Jo bažnyčiai, kas kalba tai, kų pats Kristus yra ' . 
kalbėjęs, kas skelbia, tuos pačius principus ir tų pačių-morale, ku
ri y Kristus yra skelbęs. Jeigu Bažnyčios dignitoriai kalba Bažnyčios 
vard, bet. skelbia nekrikščioniškus’principus, tuo blogiau jiems, ne 
Kristui ir ne Jo moralei^ '

Jaučiu, kad "Ateities Keliu" šioje vietoje padarys, priekaištų: . 
tai kas gi atstovauja tikrajai krikščionybei ir kas -laikosi tikrosios 
jos moralės ?.Kur gi yra tie. kurie Kristaus mokslo laikosi ir jį - 
vykdo? Tiesa, jy yra nedaug. Tačiau kodėl tiktai minia gaiety pnllu- 
l "'ti Kristaus; moralės tikrumų, o ne atskiri.’asmens ar' maži ' būreliai? , ' 
Kodėl '’Ateities Keliu" atrodo, kad krikščionybę geriau gali išreikšti 
pop, Aleksandras Vį^ o ne šv, -Pranciškus-Asyžietis? Kodėl^inkyizicija 
yra tikresnis krikščionybės ženklas, negu raupsuotųjų, našiaioi-ų glo
bojimas. laukinių ..žmonių mokymas ir. kultūrinimas, kurį- visais amžiais 
vykdė ir tebevykdo atskiros krikščioniškosios bendruomenės? Aę nėra 'į - 
prasmingas VI, Solovjovo gsakijimas anie antikristų, kuris sugundo 
beveik visus žmones pripažinti jį pasaulio valdovu Ir pereiti jp pu
sėn, išskyrus tik mažus'trijų konfėsi jų (kataliku, ortodoksų ir pro-, 
testanty) būrelius? Teičiau kaip tik stelei būreliai išlaiko tik-ryjį 
tikėjimų ir tikrąjį Kristaus supratimų'. Ar tai yra dviguba moralė? 
Tai yra moralės paneigimas, daugiau nieko. Nejaugi tai yra taip sunku' 
suprasti?

Bet jeigu, taip, Jeigu krikščionybės tikroji moralė pilnai 
reiškiasi tik'nedideliuose šventųjų ir stiprių asmenybių būreliuose, ; 
ar ji nėra per aukšta žmogui pakelti ir įvykdyti? Šitų patį klausima .'. 
kėlė Dostojevskio inkvizitorius jo paties sjiimtnm ir kalėjime uždary
tam Kristui, Inkvizitorius buvo įsitikinęs, kad iš tikro Kristaus 
moralė tinka tik išrinktiesiems. Todėl jis ėmėsi "taisyti" Kristaus 
mokslų, Tokiy "taisytoju” lie's turime visais- amžiais. Tacitui jy visų 
klaida yra -to patįs,, blogų, v a 1 i ų . a. r 's. i 1 p n y b ę 
jis p c v. e r- o i n p r i n e i p u, Kristus nori blogį vaįių 
paversti gera ir silpnybę pakeisti stiprybe,, Tuo tarpu visy amžių 
inkvizitoriai blogybę ir silpnybę dogmntizuo ja/įamžina , ir pagal jų 
mėgina keisti Kristaus mokttju Tuo .budy ir ‘susidaro iliuzija, esą 
krikščionybėje esama dvigubos moralės, Deją,-• šitoji antro ji moralė-, 
toji kasdieniškoji praktiškai vykdoma'-moralė yra inkvizitoriaus, ne 
Kristaus moralė,'Ji '.nekarta -esti nrldengta Krisitnus vardu, nes ir1, in-
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’LIETUVOS KARALIUS MIKDaŲGAS II-sis ■
Mindaugas ikišiol vis dar tebėra pirmutinis ir pąskutinis 

Lietuvos karalius^ Vėlesnieji Lietuvos didieji kunigaikščiai, tie- 
’ sa, būdavo amžininkų vadinami karaliais, arba ir patys tokiais 
tituluodavęs!,; bet anų+laikų teise tik priėmę krikštų ir gavę 

.popiežiaus placet, valdovai tapdavo tikrais karaliais, betgi ne
daug tetruko, kad; pirmojo Pasaulio Karo metu Lietuva būtų- susi
laukusį antrojo tikro karaliaus.

: Siekiant Lietųvai^hepriklausybės tuo metu buvo penki lie- 
-'tuvių-po-lipinės akcijos'židiniai, skirtingi, savo pobūdžiu ir ap- 
. imt imi : ■ šve.icaii ją, Skandinavija, .Rusija, Amerika ir okupuotoji 
Lietuva. .■ Pirmosiose.keturiose veikimo bazėse buvo'veiklių švie- 
šuolių,.organizatorių, tačiau visos pastangos ture jo eiti į vie
ns-centrą, . kuriuo tada .buvo-Vilniųję reziduojanti Tautos Taryba, 
vėliau .Valstybės Taryba. ...

. Vokiečių ęji lit a rišt a i labai maskuotu būdu nore jo .išgauti '■ 
. n.eVa- lie-tųVių -pačių apsisprendimą, tačiau planavo glaudų'Lietu

vos susirišimų su Vokietija ne tik keturiomis konvencijomis (mui
tų, karo, pinigų iri,susisiekimo), bet norėjo būsimai Lietuvai 
duoti ir vokiečių.dinastijų. Pirmuoju tokiu realiu kandidatu bu
vo laikomas pats..P.rušų karalius ir kaizeris Milius II-sis. Hohen- 
'zollernų Prus ija<, būtų padariusi su Lietuva "unijų'.' Lietuvai val
dovu buvę numatytas-Viillielm'a sūnus Joachimas. Istoriškai tradi- 

a,.nes jos du prosenė- . 
jau buvo buvę■Lietuvos

didieji kunigaikščiai. Dabar Sa.ksų karaliaus sūnus Eridrichas 
Kristijonas būtų turėjęs sėsti .'į 'Lietuvos sostų. ,,

Apie tuos projektus jau buvo kalbama 1'917 m., bet jie via?' 
lobiau ryškėjo -ir- vokiečių- spaudo j rodėsi ypač po-to, kai 1918 m. 
kovo 23' d.;, kaizeris pasirašė Lietuvos: nepriklausomybės pripažini
mų.. .Tįęąa, tie -projektui garsino tada mažai težinomos Lietuvos

ciniu kandidatu.save laike Saksų dinastij 
-liai (Augustas.-II-sis ir III .1697 -1766)

-.. " '•'?'*■’ (Atkelta iš J8 puslp.)
kvizitorius j'ųk kalbėjo Kristous^žodžiois ir tariamu Kristaus 
.įgaliojimu. bėt-j.'is pats prisipažįsta melavęs, nes jis bu
vo ne .su Kristumi, bet su j u o, su ano dykumų dvasia. Taip yra 
visais laikais. IJe.- tas, kurs sako "Viešpatie, Viešpatie", įeis į

....dnnguus-Karalystę, ,bet tas kurs vykdo Amžinojo Tėvo volių.lorma-,
’ įinis'prišidenginV'.s 81 n nieko^neissprendžio. ir neišgelbsti. Kr-ikė .. 

ščionybės ■ linijo ’ yra ląb.'Ji aiški .ir nekintama. Kr.s nuo jos nųtol- 
'sth/'tas nėra'krikščionis, nors . ir nešiotų tijnrų, mitrų ar žie- 

,dus .su kiužioiš. 'Krikščionybė je yra . ne dviguba moralė, bet tiktai
, ■ dora ’ir nuodėmė .-Tiesa, krikščionybė skelbia -nuodėmių a t 1 e i - 
'..d' i m ų. Tačiau''jį. niekados neskelbia nuodėmių a p r o b e v i - 

. m' c. Ji gailestinga . yra muitininkam, kurie šventyklos prieangyje 
.'.mušasi į krutinę-, nedrįsdami akių pakelti, bet ji yra negailestin

ga farižiejam,, kurie,duodami išmaldas^iš mėtų ir kmynų, pa’snin-
. .kaudami du 'kartu per savaitę, skriaudžia našles ir našlaičius.Ar 

paskutiniojo teismo idėja nėra paremta socialiniais darbais?Krik-
J scionybė eina savo. Steigėjo ir Mokytojo pėdomis ir leidžia kuka*- 

iiam^-augti sykiu’ su-kviečiais, nes šioje tikrovėje moralinis 
,griežtumą s- žmogaus rankose išsįgema į moralinį žiaurumų. Tačiau

■ ji žino,kad kūkalis.-yrą..kūkalis ir kviečiu jo niekados nępalaikys.
. Krikščionybėje -tėra kviečių moralė. Kūkaliai yra ne kviečiai, ir 
. -jų moralė yra ne krikščionybės moralė’.
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vardą. Tad istorikas prof»J.Yčas per savo paskaitas universitete' 
yra pareiškęs, jog ir Uracho karaliumi rinkimo sumanymas, be kita 
ko, labai daug patarnavo informacijai' apie Lietuvę.Galbūt panašiu 
samprotavimą vedamas dar tik vokiečiu armijai užėmus Lietuvą,Gab- ■ ■ 
rys per Agence Radio paleido žinią, jog kaizeris sumanęs Lietuvos 
sostan pasodinti savo sūny princą Litelį., ši pirmutinė tos rūšies 
žinia daug kur spaudos buvo pla-ciai komentuota.

■ . Lietuvos Taryba dar 1917 m.gruodžio 8d.buvo nutarusi. .. jog 
dabartinėje padėtyje ir'dabartinėmis aplinkybėmis būsimajai Lie
tuvos -valstybei tinka konstitucine paveldimoji monarchija, būtent, ’ 
karai!ja,valdoma,.demokratiškai parlamentiniu.būdu, su kataliku dį- 
nastu'.' Žinoma, už respubliką pasisakydavo ir "monarchįstai1,! Abet 
būdavo pabrėžiama visa eilė uaikiny sąlygą, kurios verčia ieškoti ■ 
stipresnės kostitucinė's organizacijos naujai kuriamai valstybei... 
Ypač turėta galvoje sunkūs uždaviniai vidaus ir užsienio politikoje. . 
irie tą motyvą prisidėjo samprotavimas., jog,kol'Vokieti ja yrą monar- 
chija,Lietuvai bus lengviau apginti savo, nepriklausomybę., be toj 
jau nuo entry-jy okupacijos' metą per Šveicarijos lietuvius'buvo zi- ■ 
nona, jog Reichstago Kataliką' Centras,.. ypač j oi vadas Motiejus Lrz- 
bergeris (žr."M.Z." Nr.'iį,),. rems monarchinę'Lietuvą su katalikę 
dinastija-.Centro atstovam ir politikam buvo labai-nepriimtinas.
"tn-a mažame simpatiškame.ir labai, katalikiškame krašte" įsigalė- 
jir.os protestantiškaį-prūsiškos įtakos..,, ■ .

Kai Erzbergeris, Mažinėdamas Italijon, buvo nekartą susto-.. 
jęs Šveicarijoje, jis;susitikdavo su jaunu doktorantu kumJ.ruriokiu. 
Energingai kovodamas su militaristais, iš Reichstago tribūnos kel
damas okupantu daromas skriaudas.,, reikalaudamas įvesti Lietuvoje'' 
civilinę -valdžią^. Erzbergeris,.-Eahrenbachas^ir kiti Centro politi- ' 
kai ryžosi:sumaišyti Wilhelmui kortas ir užkirsti kelią prievarti-' 
nei Lietuvos unijai su 1-rūsais ar Saksais.Tam- ir- buvo surasta, ir . 
iškelta kandidatūra į ,Lietuvos‘sostą Wurtembe'rgo hernogo, grafo 
von Uracho. Ypač dideliu tos kandidatūros rėmėju pasidarė' dr.Pu
rickis, kuris pats važinėjo pas Centro Reichstago atstovus, nuro
dinėdamas jiem Uracho' tinkamumą.Tą patį darė jis i;r Liėtuvoje ląn- 
kydamasis pas įtakingus' Lietuvos Tarybos narius.M.Yčas IgiS m.pava
sariop kartą,pietaudamas .Kaune pas ryty fronto štabo'viršininką gen. 
Hoffmanną, sutiko ir vieną Saksy princą, kuris "dėl visa ko"lankės 
Lietuveje.Vietos karinė valdžia, kurios daugumą sudarė prūsai,juo
kėsi iš tą sakoy pretenzijy ir sakė,kad Vilhelmas niekad neprileis 
saksy prie Lietuvos,Lietuvos•Taryba taip pat nebuvo palanki seksam. 
Maždaug tuo pat laiku pro kalint į Vilniy.vyko dr,Purickis.Jis vieną 
ansktybą rytą,ĮJ»Ycą prikėlęs is lovos,.pranešė jam sensaciją ^'Ura
chas su savo, sūnum sutinka pasirašyt i išrinkimo aktą ir tuoj :po ' 
išrinkimo užimti sostą'.' Yčas buvo .Nustebintas,.rurickis susirūpinęs 
koveikiau informuoti įtakinguosius Tarybos narius.-Įtakingiausią 
tada krikšoioniy demokratę politiką kūn.Justiną Staugaitį ruric- 
kiui buvo pasisekę laimėti ir tas daug prisidėjo prie Uracho pra- 
yed'imo slaptame Tarybos Prezidiumo posėdyje-rrezidiumas gyvai re
agavo į Uracho kandidatūrą, ler^diskusijas buvo pareikšta:, valdžias 
i’ savo ranką vokiečiai tol neišleis,kol-galės. Saksai norilįsaVo 
p.i'i:-,č.o, ‘ prūsai visu frontu spaudžia Lietuvos sostan princą:-Joa- 
oiiimą. Atsispirti neįmanoma., baronas von Rogp per savo^svainį Lin- ■ 
dėmanną ar kurį kitą agentą, parinksiąs parašą ir paprašysiąs Lietu
vos vardu Vilhelmą duoti Lietuvai Joachimą ..Lietuviai at siflursią prie' 
įvykusio-fakto. Tada jau nusikratyti nebūsią kaip.- Geriau tad^vokiė- 
Cius pastąfeyti^prįešAfaktą.-Lietuyiam išsirinkus Urachą,, vokiečiam bus 
sunku kas prieš saviškį pasakyti.Tai esą svarbu politiniu atžvilgiu. 
Rats karaliaus išrinkimas jau skelbtą Lietuvą atsikūrusiąAr faktiš
kai karalius galės užimti sostą, tatai nesvarbu.Tais sumetimais Tary
bos prezidiumas dalyvaujant jo nariam Smetonai,dr.Šauliui,kun.Staugai
čiui , šernūi , Tarybos nariui, kun.,Mironui ir dr.i'Uri.ckiui su I'.:. Yču, Ura oho
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išrinkimui Lietuvos karalium jau nesipriešino,Purickis Tarybę.ir 
prezidumę buvo informavęs apie patį Urachę gana palankiai« Jiš,tė
vas 4 sūny įr 6’ duktery, esęs. doras,- išmintingas, taktingas:, r rim
tas, dievotas.Jis gyvenęs savo rūmuose Stuttgarte, tik vašarę ya-'■ 
žinėjęs į Lichtenšteino pilį.Socialinė jo- padėtis ,esanti labai" ge
ra. Visi jjji labai gerbią, esęs renkamas įvairi? draugi j? pirminiu- -• • 
ku.Bsęs pasižymėjęs moksle, mėgstąs įstoriję ir geografi ję...būde~- 
mas demokratas , busięs palankus mūšy tautiniam atgimimui. Jis' ešę.u ' 
tinkamiausias kandidatas į- Lietuvos sos-tę).

Šitoji Purickio kalba- sukėlė karšt? diskus.ijy, bet visiems . 
darė įspūdžio.Tarybos pbeziudįumos vienbalsiai buvo nutaręs ir iš..-. 
kiekvieno prezidiumo ’nario paėmęs parągę^ kad Tarybos posėdyje baį-,' 
suos už Uracho knrididatūręi Taip- pn-ėiruosus 1918 ’.mi 3 i epos i'3d.'Se-’ 
no jo j Jurgio gatvėj Kr.13 trylikos balsy dauguma .buvo,išrinktas ' .
Wilhelmas hercogas yon-'Urach, grafas von. Wrtemberg, ■ Liėt-uvos ■ sd-s- ■ 
to paveldėtojas tiesioginėje vyry-linijoje.Jis turėjo vadintis. 
Kindaugu II-ju. lurįcktsį kęįp istorikas,' išdėstė motyvus:- min
daugas buvo tikras'ir ..vienintelis-. Lietuvos karalius, ars.dausia’s ' ' 
vokieoiy priešas. Kairioji-Tarybos dalis (J.Vileišis-,.'Stp. Kairys,’ - - 

• M*biržiška, St .Narutavičius),: kuri jau kart? į91& m..sausio mėnesį- ..- 
buvo privedusi Tn.rybę ppiė sįcilimo (Vasario 16-sios-, aktas ję. .'vė-l-U 
buvo suvedęs į vienybę), reiškė nusistatymę, kad karaliaus rinki
mai yra konstituantos prerogaty-va, aiškiai pasisekę prieš Urich?,■' 
pries bnlsnvimę apleido posėdžio .sa'-lę. Du nuo balsavimo susilaikė’ 
(J.Vailokaitis ir A.Stulginskis),P.Klimas balsavo prieš?. "Hrachi- 
ninkf-.i" palaikė tuos keturis., posėdį •apleidusius išstojusius iš Ta
rybos ir tuoj kooptavo .naujus še-šis Tarybos norius.

Į Uracho isrinkimę-Tarybos .daugume -visai rimtai žiūrė jo.. . Bu
vo tuoj sudaryti laikini konstituciniai dėsniai.’ Lietuva - kdhst.i- : 
tucinė monarchija. Laikinius 'pagrindinius įstatymus^sudriro. ir 'iŠ- 
leidžia ’su monarchu susitarusi Liet.ūvos Taryba. krašt-ę Valdo-k'Arn-’. 
liūs ir parlamentas. Įštatymy’leidžiamojį įstaiga yra parlamentos.-, 
ir karolius.-’Vykdom? j j valdžia,, vykdo karalius per - p-sirinktus mį-.- 
nisterius, kurie seimo kontroliuojami.- Parlament? sudaro dveji- ru-.- ■ 
■mai:seimas ir taryba. Kiekvienos įstatymas■-turį būti parlamento 
priimtas ir karaliaus pntvirtihtns.-K.ūralius,,užimdamas ?įosty,-pri
siekia laikytis konstitucijos,’' gintį, Lie-tuvoš-nepriklausomybę ir 
jos^teritorijos integrnlumę. Karalius skiria mįnisterius ir kitus- 
aukštuosius pareigūnus iš pači? lietuvi?-,‘-mpk' nei? ir vartojnnciy 
lietuvi? knIbę...Karalius gyveno sū vi pa 'š-vo šeima Lietuvoje ir 
negali he parlamento sutikimo pėlikti ilgiau užsienyje kaip 2 mėh. 
per metus. LietHviy kalba yra ir karaliaus. ■ rūmy kalba. Karaliaus , ’ 
rūm? valdininkai ir patarnautojai turi būti lietuviškai k-albę lie
tusiai. Urmus penkeris metus karalius gali'.turėti jy tarpe ne 
daugiau kaip trečdalį svetimyjy. Karaįiaus vaikai auklėjami ir mo
komi Lietuvoje. Išėję mokslę, jie gali sžU'dį.jąs gilinti ir kitur.

Su šitomis sąlygomis'Urachas. (kreibur.ge). sutiko:. Drauge pa
sirašė ir jo sūnus Wilhelmas Albertas.',,Dr.lurickis,- kuris. vazinė--'. 
jo pas tėvę ir sūny, telegrafavo Tarybai,’kad abu-pusižadė jo ’-laiky- ' 
tis Tarybos statom? sęlygy. Atrodė viskas- gerai-.Tarybos de'legėęija, 
vykdama pas kanclerį, Iietlingę ir nūncijy-'laėęll-į tartis dėl kandir ’ 
dato į Vilniaus Vyskupus,- is Mtincheno nyv-yko Kalmar.an■ pa,Sj Urac'hy. 
Delegaciję Urachui^ pristatė Centro veikėjas ■Į'ahrėn'bacha-s;1jrra'chas, 
delegacijai pareiškė 'norįs Lietuvę ^padaryti nepriklausom?', valstybę' 
ir savo jėgas to krąšto gerovei pavęsti j-pasigyrėsavo kįlme gi
nęs iš tiesioginės ' Jogailai oi? linijos. Teiravosi , ar nesama, pačio
je Lietuvoje sosto" p.retendenty, interesaVoši. Socialinėmis’ Lietuvos 
problemomis, jos turt.ais:, bankais, pinigais., -paptijomis ir jy lini
ja, žydais, literatūra ir kitais dalykais:.. Lietuvos- si,enomisA mie
stais, kariuomene.’ Urachas pageidavęs Lietliv'oė armijai vokieciy 
instruktoriy. Bahrenbachui.nepatikę tie delegatai, kurie akcentavę 
demokratinę Lietuvos santvarkę.Iš visa ko atrodė, kad Lietuvos ka-
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liAVa.b GADYNŽS KR1ŽKELŽJE ’ . . ■

Kaip trump? šiaurines vasaros naktį, susilieja saulėlydžio ir 
aušros, gaisai, taip dvlej? epoch? angoje merdinčioje laikmečio kon- 1 
vulsijos gali sykiu būti naujosios gadynes gimimo reiškiniai,^Aktu
ali jomis susirūpinusiam’dabarties stebėtojui, tiesa, nedera užbėgti 
už aki? busimoj? amži? istorikui. Tačiau kad' ir tik abstrakti perspėk- . 
tyva padeda įžiūrėti sudėtingojo d a b a r’ t les pasaulinio vyks
mo schemą. Toji^perspektyva^siandien leidžia tarti, kad esam pąciame 
epoch? persilaužimo, .ant pačios persilaužimo.ribos. 'Ne vien politi
niai naujumai apsprendžia istorijos epoch? lužius. Šimtmečiai brandi
no humanizmą ir renesansą, kurie apibudino, vadinamą "nau,j?j? amži?" 
dvasios kryptį, tačiau vėlesnioji* istorija .Kolumbui pavedė Naujojo' 
pasaulio atradimu išvesti datos ribą tarp "vidurini?" ir^"nauj?j?" 
amži? epochos.Šiandien didžiosios idėjinės srovės su kryžiaus kar? 
užsidegimu,tarp savęs kovoja dėl visuotinio primato, tačiau ar nenu-. 
jaučiam, kad tik numanomasis Vienoj’ a s a u.l i o atradimas 
išspręs dramatiškąją mus? dien? įtampą ir apspręs naujosios gadynės 
ne tik politinę, bet ir idėjinę linkmę. ■■ ■

iš perspektyvinės distancijos nusileidę į dabarties realybę, 
dar tiksliau - į dabarties politinį sektori?, mes regim, kad tradicin 
nė pasaulinės pusiausviros Širmulė esmingai pasikeitusi: tautos,ku
riomis rėmėsi paskutinio šimtmečio pasaulio stabilumas, abiejuose 
Pasaulio Karuose vienos militariskei parblokštos (Vokietija, Japo
nija), kitos moraliai pavargusios, fiziškai išsekusios ir priėju
sios prie ūkinio bankroto slenksčio (± raneuzija;!).Britanija). .Saky
tum, kad istorijos patyčia pastarosiomis savaitėmis davė.drastiškai 
I’justi tas revoliucines permainas. Pasaulio opinija veik negirda- 
,mis nuleido dviej? artimos praeities galybi? - L.britani.jos ir tra.n- 
euzijos - sąjungos pakto ,kovo 4d,Liunk.erkė j pasirašymą. Priešingai, .• 
Europa ir visas pasaulis pajuto savo likimą sveriamą.., kai preziden- > 
tas Trumanas JV vardu tarė veto pasaulinei■komunizmo ekspan
sijai .Pirmuoju atvėju nebuvo galima apsiginti jausmo, kad abi im- 
peri jas persfekioja p r a e i t~i e s šmėkla - vokeiči? agresijos 
baimė. Antruoju atsitikimu lyg žaibas naujosios gadynės horizontuos 
nušvietė didžiąją dabarties realybę - JV demokratijos ir •' 
SS totalizmo susikirtimą. .

(Atkelta iš 41 puslp.)
relystė Jau įvykęs faktas.Pats Urachas. į savo misiją taip pat žiu
rėjo rimtai.Jis pasiuntė. Lietuvon baroną K.Von biegeleben susipažin
ti su materialine krašto padėtimi ir tautos nuotaikomis..Su kokiom 
informacijom ir įspūdžiais grįžo pasiuntinys - nežinia.Tačiau Prus? 
voldžiai nei Tarybos,nei Uracho žygiai'nepatiko. Ji visa tai ignora
vo lygiai taip, kaip kad ir Tarybos pašivadinimą Valstybės Taryba' 
vietoj busvusios Tautos Tarybos.fcip visi raštai su "Staatsrat" ti
tulu buvo grąžinami, taip ir klausimas Uracho,kuris, apsikrovęs va
dovėliais, jau uoliai mokėsi lietuvi? kalbos. Lerlyne eigos negavo. 
Spali? 20 d.Tarybos prezidiumas gavo iš Reicho kanclerio pranešimo, 
kad Lietuvei leidžiama sudaryti vyriausybė. Spali? 28d.Taryba priė
mė laikinąją Lietuvos konstituciją,'zo' lapkričio 2 d,vienbalsiai nu-, 
tarė: "Liepos mėn.13 d.Valstybės Tarybos nutarimas - kviesti herco- ' 
gą Urachą Lietuvos karalium nevykdomas."Šitaip Uracho epizodas nu
ėjo į Lietuvos istoriją kaip savotiška egzotika.1945 m.Vienoje su- 

seniukas v.Biegeleben išsireiškė,kad jo tada aplankyto Vil- 
;r-žus įspūdžiai dar ir po.šiai dienai neišdilę.
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.Maskvos konferencijoje ketunią ministerią pasikalbėjimai 
vis akivnidžiau išvirsta į-Marshallio ir Molotovo dialogu. Ją for
malioj terminologijoj dar tebeminimas s u t art i n i o Vieno 
pasaulio žodis, bet praktiškai jie musą pilnėtą tolydžio skaldo į 
du pasaulius, mintyje kiekvienas projektuodamas s a v 9 jį Vie
nai Besaulį, kuriame nebenumato vietos antrajam partneriui.

Senosios jėgos
Prancūzijos ir D.Britanijos atstovaujamos senosios jėgos 

taip pat dar nėra pasitraukusios nuo' scenos. Epochinio persilau
žimo procese jos tebesistengin- išgelbėti senąja pusiausvira pa
grįstu golitinį^pasaųlėvaizdį, kuriame .jos turėtu savaranku, spren
džiamą. žodį. Tačiau faktinis ją pajėgumas tos ją ambicijos’nepa
teisina; kad jį pakeltu, jos susirūpinusios restauruoti apgriautą 
savo imperijų pastatę ir atkutinti npirusį ūkį. Londono rūpesčiai 
sutelkti ties Burma, Indija ir Viduriniais Rytais, o 'Paryžius su- 
sisielojį.s^Indokinijos, Šiaurės-.Afrikos ir Madagaskaro likimu, bri
tai ,drastiško! suvaržę’vidaus suvartojimu, savo pr-monę įkinkė ’eks
porto gamybai. Prancūzai, pagal Monnet planą’ užsimoję pasidaryti 
Europos kontinento pramonės metropolija, do bar “’Maskvoje kovoję,‘kad 
vokiečiu pramonės potencialas butu perkeltos pas juos. Išimtinis 
susirūpinimas savom imperijom ir savu ukiu prancūzus- ir - mažinu - 
britus ne išvengi amai uždaro siauruose ją pačią kiemo, horizontuose. 
Lesperatiskai stengdamiesi užkonservuoti nykstantį senąjį savos 
galybės kapitalą, jie nebeįmano įsijungti į naująsias pasaulį for
muojančias operacijos sprendžiančiu veiksniu. JV ir SS jiem tėra 
du imperializmai', kuriu susikirtimas grasina nauju pasauliniu knru 
ir ją imperijų galutiniu isšknidymu. Jie neįžiūri, kad už tą'd.ie- 

’ ją imper.i ją^slypi dvi priešingos idėjinės stovyklos, pasišovusios 
kptr'i savu -žeiiklu pažymėti visą naujosios epochos pasaulį.

Paryžius ir Londonas savo diplomatijos įmantrumą, moto pa
stangose išlaikyti kompromisinę pusiausvirą tarp pasaulinio JV 
demokratijos idealo ir pasauliniu SS tot”.lizmo pasikėsinimu,iš
laikyti kompromisinę pusiausvirą tarp laisvės ir vergijos, tarp 
teisės ir prievartos,tarp gėrio ir blogio... Tuo patim jie užims 
savanaudžio bėprincipiškumo poziciją. Kad nusipirktu Kremliaus pa
lankumą savo politikai Vokietijos atžvilgiu, prancuzaai paaukojo 

■sovietam kai kuriuos tradicinius savo principus, kurie traneuziję 
buvo padarę laisvės simboliu. Stiprus britu darblecią sparnas rei
kalauja I).Britanija pasitraukti nuo■savo traptautinią įsipareigo
jimu, demobilizuoti karines .pajėgas ir tuo budu susidariusį darbo 
jėgų rezervą įjungti į ūkinę gamybą.Naujo joge Trumano užsieniu 
politikoje tie vyrai teįmato pavojingą sovietu provokavimą.Žemuju 
Rūmą debatuose dėl karinės prievolės jie smerkė jos įvedimą, nu
rodydami, kad b.Britanija neturinti tarnauti JV "imperializmui'.' 
keistu budu jie jaučia sentimentalią draugystę su Wallace tipo JV 
’"liberalais", kurie savo’ ruožtu aistringai smerkia JV angažavimąsi 
L.-Britanljos "imperializmui'.' remti.Jiem sekunduoja grupė įvairiom 
partijom priklausančiu prancūzu politiką, kurie britą pastangas 
atsipalaiduoti nuo JV vertina kaip eventualumą^sudaryt i tarp JV ir 
gS-europinį britįj - prancūzą veiksnį, pajėgą^išlyginti JV - SS 
priešiškumą. Tą žmonių mintį taip yra apvaldžiusi /neutralumo" ir 
"pusiausviros" iliuzijakad jie nebeįžiuri sovietinės ekspansi
jos kėslą Viduriniuose Rytuose, Indijoj ir visur, kitur, kur besi
traukiančios Vakarą imperijos palieka tuštumą.Užsidarę siaurame 
savo artimiausią egoistini’ą interesą rate, jie užsimerkia prieš 
istorinį pasaulio procesu. Tardamiesi gelbstį savatahką Europos 
vadovavimą pasaulio politikai,' jie iš tirąją įsijungia į sovietą 
politikos tarnybą, kuriem rupi suardyti demokratij 
ją minties ir- tikslą v i e.n i h g u m ą. Gelbėda-
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mi nykstantį senosios gadynės pasaulėvaizdį, Jie nejučiomis tarnauja 
destruktyviajai naujojo neto jėgai* o iniciatyvos ir pasaulinio va
dovavimo privilegija vistiek tolydžio/ sprūsta iš pavargusiu seno
sios Europos ranku*

J V pabudimas
Žingsnis į žingsnį su Europos pasitraukimu bunda J V pa

saulinio atsakingumo s ę m o n ė. Neidealioje 
šio pasaulio tvarkoje tasai pabudimas negali būti nei staigus, nei 
lengvas. Bet kai išvargusi Europa vengia pažiūrėti tikrovei į akis 
ir verčiau duodasi pavojingu iliuzijų užliuoliuojama, JV jėgį per
teklius žadina jas iš vaikystės svajonių ir skatina su jaunatvišku- 
veržlumu susigrumti dėl pasaulinės politikos realybių. lei^Europos 
dvasiai budingas nuovargis ir rezignacija, JV nuotaikas paženklina' 
polėkis ir entuziazmas, kurį dveji pastarieji pokario metai yra la
bai surealinę. "i’raeitame kare mes sėkmingaiškovojame dėl s a v o 
demokratinės sistemos,kovo 7 d.vedamajame rašo "New lork Herald 
Tribune", bet~tuo pačiu metu nes įtiek iliuziškai galvojom, kad ta ' 
musu P a c iu, gynimosi pergalė sukurs demokratinę' 
sistemę visame pasaulyje. Mes rūpinomės Baltijos vai-' 
s t y b i u likimu. Jalta, mum paliko paguodos kupinę viziję,jog 
Vakaru kapitalistinė demokratinė ūkio sistema vyraus iki Curzono 
linijos ir Besarabijos sienų-.. Ues laukėm, kad kone visas pašau- 
lis atsikurs musę pavyzdžiu ir kad iš tos bazės bus, palyginti, 
lengva susidoroti su vietiniais SS 
į šisokimai s.Visa taį buvo i 1 1 u z i j a.i-okarinio 
pasaulio tikrovė visai nepanaši įanę musę įsivaizduotęję. Nei 
musu karinė, nei ūkinė, nei ideologinė įtaka nesiekė taip toli, 
kad nulemtu Balkanų valstybių,Lenki jos,Vidurio Europos likimę... 
Rusija yra dinamiška jėga, prieš kurię negalima stoti tik sų ide
alistiniais stiklais... Musu troškimai šiame pasaulyje maža kę te- • 
reiškia.lrieš mus atsitoja naujos problemos ir nauji iššūkiai, ir 
.automatiškai niekas neišsispręs, Tę teturėsime, kę patys pasidary
sime, o ne tę,ko tik norėtume kad butu'.\

Įžūlūs SS. veržlumas JV ne tik pažadino, bet ir prablaivino. 
JV pagavo panika, kai š.m. vasariOA27 d. britu vyriausybė savo no
toj Vašingtonu! oficialiai prisipažino D.britnniję nepajėgsiant 
atlaikyti sovietu spaudimo Graikijoje ir Turkijoje.Tuoj po to Le
vines išvažiavo pas Stalinę.kalbėtis dėl L.Britanijos - SS sęjun- 
ginės sutarties revizijos* kuri turėtu konsoliduoti- tu dvieju val
stybių santykius.Amerikieoip .žurnalas "Time" kovo 10d.numeryje ci
tavo anohyminį JV Valstybės bepartamento pareigūnę, kuris šiaip 
pavaizdavo departamento nuotaikas l.iarshalliui ten atėjus: 

-Maskvos konferencija nenulems pasaulio taikos. Ji tebus vienas 
didžiosios diplomatinės st tegijos e - ; 
p i z^o d a s. šiandien negali būti nieko žalingesnio, kaip ame- - 
rikieoįu tautai sudaryti įspūdį,„kad yra Vokietijos 
problema. Vokietijos problemos is viso n S r a. T ė r a R u - 
sa1 jos problema. Tai, kas šiandien pasaulyje darosi, 
aš vadinu karu; jis eina visur - Graikijoj, irancuzijo j, Korėjoj, 
daugelyje kitu viotę. Tams kare mes (JV) pralaimime... Mes tal
kiname sovietam, kai musę spauda sudarinėja įspūdį, kad mes tę 
didįjį karę ignoruojame, ir kai mes kalbame apie
derybas s& sovietais.- ligšiolinis- musę patyrimas pakankamai įro- 
dė, kad su sovietais' susiderėti neįma
noma. keikia arba jiem pasiduoti, arba pasakyti grietę n e.l. ; 
Tam musu t a u t a t u r i * s u t e 1 k t" i visas' 
jėgas i r v i s u s • i š t e k 1 i u s. Jei to nepadarysim, 
sovietai ir toliau mus skaldys ir silpnins..."
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Kas buty, jeigu JY nepasakyty sovietam n e,poTrumąno ko
vo 12 d. pareiškimo kongreso komisijom vaizdžiai išryškino valsty
bės pasekretorius Achesonas, karo sekretorius J’attersonas, buvęs 
JV ambasadorius Maskvoje bullittas ir eilė kity ofį^cialiy ir neoT 
ficialiy ekspertą. Jie parodė, kad sovietai tada užims brity pa
liekam? tuštumą Graikijoje ir Turkijoje, apvaldys Artimuosius ir 
Vidurinius Rytus, paimk į savo rankas valdžią Prancūzijoje, Ita
lijoje, .Ispanijoje ir Portugalijoje. Prancūzą kolonijos . u 
vakarinėje Atlanto pusėje tada taps soviety aviacijos bazėmis, iš 
kurią. -lengvai pasiekiamas 1-anaraos kanalas ir pati JV metropolija. 
Tai ne tik reali-grėsmė JV saugumui, bet ir lemiamas žingsnis į 
VIENO’SOVIETINIO EASAURIO realizavimą. Perspektyva pakankamai 
aliarmuojanti, kad pažadint? JV tautę "sutelktVvisas jėgas ir vi
sus išteklius’.' Tr uranas. kovo 12 d.atvirai pripažino, kad JV įplau
kia -"į' rimty tėkmę"’ Su iškilmingu rimtumu jis reikalavo kongresą 
prisiimti- "didžiulę-atsakomybę, kuri? JV-bėms uždėjo sparti įvy
ki?'raida',’ nes "jei-gu mes susv-yruosim pasiimti (pasaulio)- vadovy
bę* taį atsidurs pavojuje pasaulio taika ir, tikriausiai,, musy 
pači? (JV.) tautos gerovė? Jam akompanuodamas Achesonas po keli? 
dieną senato užsieni? komisijai priminė, kad'"gyvenam pavojingą 
metę pavojy kupiname pasauly j e-'.'- .

m 6' g. u s - .g i m ę s v e i-k t
Naujoji JV politika neišvengiamai bus surišta su valstybės' 

sekretoriaus gen.- Marschallio vardu. Jis dar'tebėra si'inksinė f.i-" 
gura. Maskvoje jis kalba taip retai ir trumpai, kad jo ėmė priboti 
ir Molotovas, kuris su byrnes besiginčydamas, nulaikydavo valandi
nes Oracijas.- Jis, be. abejojimo-, žino, kad vasario 12 d.-į Jurgio 
Viashingtono gimimo metinėse* valstybės sekretorius įlarshallis trin- 
cetono universitęte pasakė žodžius, kurie, atrodo,, yra „Jo politi
kos motto:■ "Žmogus yra gimęs veikti, Veikdamas jis teigia siekia
mo jo'.tikslo vertingumą, o teigdamas tikslo vertingumę jis kuria 
id'eęlą'.Su visu rimtumu aš jum sakau: tabu d. a m i žiūro
vai mes n e 1 e i s t i n a i. verčiame n i e k a is 
Z’ m o g- a . u s p r i g i m t į'.'

Sfinksinis. luarshallip tylė jimas^negali Molotovui nepriminti, 
kad JV valstybės sekretorius yra pabrėžęs^žodį veikti. Molo- 

-..tovui taip pat negalėjo išsprūsti, iš vyzdžio, kad'i-arshalliui tik
rai nėra ’Vokietijos problemos, bet tik JV - SS problemą,, tiksliau 
v. demokratijos Ir totalizmo santyki? problema. Vieny iš ilgiausi?

.. savo- kalbą įlarshallis pasakė apie busim? ję politinę Vokieti jos ’ 
santvarką.- Jis’ išdėjo pagrindinį JV nusistatymą,..diskvalifik.uoda- 
mas k p le k_t y v i z m y kaip a -n t i d e m o k r a t i - 
n į;Ji's pabrėžė, xkad. "visuomenė nelaisva, - jeigu piliečiai turi 
nuolat drebėti iš baimės ’dėl-Savo gyvybės ir laisvėsV Jis išskai
čiavo "tam tikras nepaneigiamas pagrindines žmogaus teises,....ku
rios turi būti■ tinkamai garantuotos Vokieti-jos.konstituci jo je’.1 Vė- 
,li«u jis, anot "New York Times',' pareiškė, kad "reikalaus garantuoti 
tas demokratįpes laisves v i s.u. o s e taikos patvarkymuose'.' Ap~- 
.lamai Jis davė suprasti, ‘kad JV bendradarbiaus su SS r e a 1 i s- 

-- t i n-i u pagrindu, bet "kiekvienu atveju JV kiek galėdamos steng
sis duoti.-pasauliui tokį veidy, kuris atitikty Amerikos politines, 
ūkines, ideologines koncepcijas.

' :Ar ne tuo "realistiniu pagrindu" JV lėktuvnešiai ir kovos 
. „ laisvai atplaukia į Šiaurinės Europos uostus kaip tiktai tuo metu, 

.kfti Vokietijos - tuo pnciU^Vidurio ir Ryty Europos - klausimo spren- 
. . dimes I-.lr-iskvp.je. įeina į didžiausio įtempimo fazę? Ar nepasįdarys

• Maskva nuolaidesnė i. Ak g'i 'prieš metus JV karo laivai panašiai de- 
mp’nstravo rytinėje Viduržemio jury dalyje, kur prasidėjo sovieti
nės’ ekspansijos‘uztvenklmas.
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Trumano d o k t: r i n o
Tai didysis naujosios JV užsieniu politikos tikslas ir kelias. 

Trumano dokrinos galutinis taikinys ir turinys - JV ūkinės -galybės 
ir tyja galybe paremtos politinės įtakos dėka sukurti pasaulinę ^'al
kos sistemą, kurioje butu garantuotos pagrindinės žmogaus ir tauiu 
laisvės. "New lork Tlr.es" bendradarbis James Bestenąs liudija, ka’d 
pilnutihis tos programos realižaviraas kasmet JV-befei kaš- 
tvoti;, po penkius mėli jardus doleriu. Tokia buty kaina pasaulio sta- 
i:. i’u'r.-o. kuriam brity įtakai silpnėjant grasina besiplečianti'sovie
tu ekciausi ja.štai tasai didysis "diplomatinės strategijos"pląnas, 
apie kurį minėjo cituotasis JV Valstybės Departamento anonyminis 
pareigūnas. Be Graikijos ir Turkijos tas planas numato gelbėti V o- 
k i~e t i j y, kuriy sovietai užsispyrę politiškai suvienyti ir; 
ūkiškai nususinti, kad paverstu vakariniu komunizmo' bastionu;
1 r a n c u z i j y, kuriai JV pagalba padėty nugalėti' ūkinį pa- 
krikimy. o su ūkine pagalba atėjusi JV politinė įtaka nutildyty- 
komunistinį gaivaly. Panašiai buty su^I tali j a, su kuria, ' 
JV ambasadoriaus Dunn žodžiais, JV riša "dar nebūto draugiškumo 
jausmai'.' Trumano kovo 12 d.užuominos leidžia tarti, kad su pana- - 
šia pagalba numatoma skverbtis ir į L e n k i j y ,' B u-m u n i- 
jy, bulgarij y,nekalbant apie Austriją ir Vangrijy.Nelik* 
ty neparemta ir Oiangkaiseko 1. į n. i j a, kurios pozicija Toli- ‘
muosiuose Rytuose tulu požiūrius panėši į Graikijos ir Turkijos 
poziciją Artimuosiuose Rytuose. v

Trumano dokrina JV kongresy ir tautę pastatė prieš lemtin
gu d i 1 w m y: arba padaryti galy komunisti
nio totalizing ekspansijai, leidžiantis į 
nepaprastai brangiai kaštuojančius ir politiškai be galo rizikin
gus įsipareigojimus, arba a t i d^ė ti sprendimy ir 
"lalsser passer',' Spekuliuojant nemažiau pavojinga prielaida, kad 
sovietai patys susipras ir apribos savo ekspansijy arba kad toji 
ekspansija, perdaug apžiojusi, pati pasprings pirmiau, negu pa
sieks gyvybiniy JV saugumo interesy^erdvę.' ~ ,■

JV kongresas kaip kad ir didžioji amerikieciy tautos daugu
ma jau^atmeta antryjy dilemos pusę - atidėti sprendimy - ir pasi
sako už tai, kad sovietinę ekspansijy jau.reikia^sustabdyti. Ta
čiau tiek kongresas, tiek visuomenė dar toli gražu nedrįsta pasi
sakyti už pilnutinį Trumano~doktrinos realizavimy. Priimamas ko
vos tikslas ir reikalas, tačiau dar baiminamasi dėl laimėjimo kai
nos.

Toji kaina finansinė ir politinė. Pats 
prezidentas Trumanas suprato, kad pateikdamas išsyk, pilny savo 
plany jis perdaug išgysdins kongresu, jau ir taip su.siruplnusį 
mažinti mokesčius..Dėl to jis taktiškai savo plany suskaldė da
limis ir kovo 12 d.tepaprašė kongresy 400 milijony doleriy Grai
kijai ir Turkijai, pridurdamas, kad "jeigu išdėstytiem tikslam 
ęrireiks naujy sumy ar naujy įgaliojimy, aš nesvyruodamas prane- ■ 
siu tai kongresui’.'

Neatrodo, kad tie pirmieji 4u0 milijony doleriy buty kon- 
gresy labai išgysdinę.Jei kongresmonus kas ir baido, tai tik po
litiniu įsipareigojimu perspektyvos. Ir jei tarp jy girdėti susiu 
rupinusiy balsy, tai tik kad Graikijos - Turkijos kazusas nevir
stu precedentu Trumano pažadėtiem tolimesniem įsipareigojimam, 
l'agrindinis klausimas, kurį valstybės sekretoriui Achesonui pa
teikė senatoriai užsieniu komisjos posėdyje,- ar JV pagalba Grai
kijai ir Turkijai neprives prie karo su S .S? 
Achesonas atsakė, manys,.kad ne. Galimas daiktas, kad jis pats 
ir eilinis amerikietis tuo nuoširdžia* tiki. Nesgi žinoma, kad 
JV politikos vairininkai tariasi vien galinguoju savo ūkinės pe- 
netracijos ginklu ne tik kad sustabdysiy sovietinę ekspansijy,
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bet ir gerumu priversi?, sovietus pakelti savo geležinę uždengę ir
■ tuo. būdu sukursi? sąlygų Burppai stabilizuoti.'•

t; .-■Tačiau .ir- sovietam'sutikus su nmerikietiniu Graikijos ir .
. Turkly o š' stabilizavimu, kur o pa .papili ek-a padalinta politiškai ir 
ūkiškai, ir Žuropos 'žaizda, gangrenuos toliau. 0 kaip reaguos Kas--

! , kva, kai' JV, t -a 1 k i a ,į s t^a b i T i t a v u s i o s tirai- 
s kilę im Turki ję, pro. geležinę uždengę š'avo pagalbos raukę ties

. Bulgarijai, Rumunijai, Vengrijai, 'Lenkijai, jau nekalbant apie 
Vokietiję, dšl kurios susitarti prošvaiscj-y nesimato.Tai vis klau
simai, kurie JV senatorius ir kongresmorius kankina nemiga ir rū
pesčiu, Kad .ir -paguosti „Achęšono,7jie puikiai supranta, kad Tru- 

■'.''mano doktrina išveda ,JV tikrai į labai rintę-tarptautines politi
kos. tėkmę ir, pastačiusi ta-skūs'ant"i", užaštrino'Įtempimę.

. ■ Dabartinei <TV politikos^evbliucijos fazei budingas "NYHT"
vedamojo pastebėjimas, kuris išduoda.ne tik didžiosiss JV demo
kratijos svyravimus, bet 'ir ryžtingumo resursus:
'-Žmoniy reikaluose't-ikrumb nėra. Kiekvienas didelis sprendimas

- . neišvengiamai reĮkalėtiJa pasverti,rižikę, apsvarstyti nemalo
nias alternatyvas, s u t i k t 1- s'u n. ė p a. t o g u m a i s, 

j .k u r 1 e y r a 1 a u k' 1 a » o-' j o laimėjimo k.a i»'
■ n a. ‘ Demokratinės sistemos stiprybė glūdi ne vien tame, kad ji 

'..leidžia pasireikšti abejojimam ir pažiūry'skirtumam; jos stlp-
rybė tame,, kad kartę abejojimus ir’; skirtumus išnagrinėjus pa-

> : daromas vienokią ar) kitokia 't v. i: r • t‘ a' s, -i- r a i s- Jo u s 
s p r e n d i. m-,a š. Žymi, dplis gin&u'dėl prezidento-pasiūlymo'1 
rodė norą išsisukti nuo tiesioginio atsakymo į 'iškeltus,, klau
simus.-Bet atsakyti. į. juos reikia, ir atsakyti aiškiai, kad į 
tę atsakymą gaišty atsiremti nuosekli politika.

P'e r s p ė k t y v u m. e; t m-' e); n s- V ...'L ' ■ ■
'Palietus ko'nkreėi'ęs'ia's 'tos'•nuoseklios' politikos perspekty

vas visada rizikuojama apsirikti-.. Toj-i. rizika itin .didelė šiandie, .. 
•kai ■tarptautinė^pplitika atrodo. tęijrtum grandifįė, sudaroma vis iš ’ 
nąujy staigmehy, paradoksy bei liraclonalijy. Anot brity publi
cisto 'J‘.'M’.'I’-.'ūrry,'šfc ndicn visas pasaulis- yra dižiulis, tirpinamasis 
katilas . . Ir politikai.bei,diplomatai .nėra' vieninteliai meisteriai, 
kurie is to tirpinio įyddčiins.'naujęjį politinį pasaulio* pavidalą. 
Jie ir patys dar nėra.tikri, į kokias formas tę lydini pilti.

■ "Basler.lit chrichtęn” rašydamas,apie brity vyriausybės rūpesčius, 
pastebi,, kad ji. iš vienos pusės-stengiasi kalbėti ir daryti taip, 
tęryturu" apits naujo karo-galimumą nė* iš- cola negalvot?,bet kita 
vertus jaučiasi turinti rengtis, kad busimasis karas D.Brltanijos 
neužkl-upty-kaip 1939-m.- Britu gen.Ko r g a na s'"News Chronicle" 
korešpondent'ui: kalbėjo (2; 18)"Daugelis -(balty DP) dar tebėra į- 
sikibę tikėjimo,.,k,sd'D.Britanija užsimos atstatyti jy valstybiy 
prieškarinį statusę.Reikia jiem pasakyti visą teisybę..., jog vi
sai ri e*p*a našu, k a d! k o-k i e nors- mūšy (britu) 

■p a -s -i ū .1 .y m a i p.,ą k e i s' t y dabartinę, jy 
k r a ė t y padėtį'; Tašiau privačiai tas pats Morganas, kai- . 
bėdamas apie bolševizmo grėsmę, prisitaria,kad jeigu yra smakas, 
tai atsiras ir.šv.jutgls. Naujasis politinis pasaulėvaizdis skaus
mingai giiasta iš keistos ir neaprašomos sąveikas tarp planavimo, 
trykštančio taikiais žodžiais, ir gaivalingos baimės, kurį skelbia . 
naują karę. .

",.Ty abiejy elęmenty ženklu neabė.jotinal bus - paženklinta'ar
timiausioji tarptautinės politikos raid.a: joj bus ir svyravimy,ir 
šuoli?,, ir paradoksy; l/askva aiškiai stengiasi suskaldyti demokra
tinius Vakarus, ir tos pastangos nebus be tam. tikros sėkmės. Jy' 
dvasioj .dirba Wallace su klika JS-se, darbieėiy--"sukilėliai" D.Bri-
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tanijcje, ji; tėkmė yre pagriebusi preneCzu politikę. . "Iūslausvlrai" 
duoklę atiduoda britai, užsimodami konsoliduoti save sąjungą su SS. 
Sovietai bando skr-ldyti beginsiantį idėjinį kakery vieningumę,"de- 
^asku^der•.i,,, kad entisrvietinės angloseksy politikos pagrinde glūdįs 
Vatikano imperializmas ir tarptautinio kapitalo reakcininkai.'labiau 
Joseph Alsop numato, kad netrukus realias formas gausiąs D.i.ritani- 
jos - JV pasaulinis bendradarbiavimas, kuris užbaigs ligšiolinį bri
tą laviravimą. l’r ieėbolševikinėn pozioijon iranoūziję pastatyti sie
kia gen.de Gaulle pradėtoji akcija, kurios visa apimtis ir reikšmė, 
anol Dally Hail, paryškės tik husistejant kol kas drumstiem Ryty ir 
Vekary santykiam. Tu santykiy tikrojo pobūdžio -a lėkė-j imas ir žada 
būti pagrldinis artimiausios tarptautinės .raidos bruožas. Akiivalz- 
džiausiti tatai vyksta JV-se, kur kongreso komisiją tyrinėjimai 
drastiškai atskleidžia visuomenei komunistą partijos kaip £Š agen
tūros pobūdį ir pešios SS iinper ielizmę.
, Naivu būtą puoselėti ilįuzlję, kad naujasis politinis pasau
lio veidas, vlfetiek kr.kiu būdu jis bus suformuotas, atgaivins seną
sias fermas, ".’e s niekad nebegrįšim į senuosius, gerus ar blogus lai
kus, rašo minėtasis lurry, les peržengėte savotišką bedugnę ir kelio 
atgal'nebėra1.1 .“težinom. kokie sukrėtimai dar stovi prieš laukiamąją 
stabilizaciją, bet jeigu jau dabar kalbama net apie didžiyjy imperi- 
jy pakitėjimus, neapsiriksime tardami, kad juo didesni pakitėjimai 
bus pasidarę neišvengiami tuose regionuose, kur prieš naujosios gė
rynės pradžią buvo mažos tautinės valstybės.
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