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SUSIPRATIMO KELYJE

Visuomeniniame darbe ( ne tik tarp politiniu grupiŲ, bet 
ir tarp draugu!) nesusipratimai sunkiai išvengiami. Jų pasitai
ko dėl to, kad vienas kita nepakankamai ar ne-- 
t e i~s i n g a i supranta- nelyginant anoje Babelio 
bokšto statyboje. Jų esti ir dėl to, kad nenorima su
pra s t i. Pirmuoju atveju trūksta pažinimo, antruoju trūksta 
geros valios.

Pirmuoju atveju nesusipratimai nyksta - vienas kitu, vie
nas kito mintis geriau pažįstant, iš ola kyla reikalas 
išsiaiškinti. Besiaiškinant, ypao suėjus į tiesiogi
nius asmeninius santykius, besikalbant akis į akį dažnai išaiš
kėja, kad pažiūros netaip jau labai skiriasi, nors ir skirtin
gais žodžiais pasakytos. 0 kur ir skiriasi, tai jas galima tole
ruoti, kasdieniniame gyvenime einant į anglu labiausiai mėgstamu 
visuomeninio gyvenimo metodę -į kompromisu. Tada, ir 
skirtingos pažiūros nėra nenugalima kliūtis džentelmeniškai su
gyventi ir bendradarbiauti. Bažnai net skirtingu nuomoniŲ žmonės 
virsta nuoširdžiais draugais. Pagrindas jiem draugauti - galėji
mas savo mintis pakontroliuoti kito mintimis, proga save kitu pa
pildyti. Šituo tikslu diskusijos yra ne tik leistinos, priimti
nos, bet ir naudingo s susipratimo kelyje.

Skirtingos nuomonė's dažnai atsiranda iš to, kad partne
riai išeina iš skirtingu prielaidų, is skirtingo visuomeninio 
gyvenimo supratimo. Skirtingos prielaidos duoda ir skirtingas išv •- 
vadas.

Vertindami via;.-.,.cn'nlo gyvenimo apraiškas ir žmones, pa
starai J■'•'f’m.la visuomeninio gyvenimo pagrindu ir lemiamu 
veiksniu vieni mėgsta laikyti kolektyvu ( politiniame 
gyvenime partija), kiti - a s m e n į.

Kolektyvu statant vi”1 o »O:ilmo centre 
- valios reiškėju, sprendėju. vykdytoju - asmens vaidmuo sumaži
namas. Asmuo su savo indivlduri"mu mažiau tupi progos reikštis. 
Viešai jis kalba partijos vardu ir reiškia partijos valiu. Asme
ninė jo nuomonė privačiai gali būti ir labai įdomi, bet visuome
niniu požiūriu ji nereikšminga. Logiška išvadaitenka mažiau dė-
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mesio kreipti į asmens pasireiakinę, į jo moralines ir intelek
tualines kvalifikacijas, nes dėmesys nukreiptas į kolektyvą (par
tiją).

Antruoju atvėju asmuo laikomas visuomenės ir paties 
kolektyvo (partijos) centru. Jis yra gyvoji, kuriančioji ir vyk
dančioji jėga. Kolektyvas tik pasisavina kiek modifikuodamas as
mens idėjas, Pati koletyvo programinė, idėjinė iniciatyva parei
na nuo asmeny intelektualinio pajėgumo. Net ir kolektyvo vykdo
moji jėga yra atremta į atskirą asmeny valingumą, praktinius or
ganizacinius sugebėjimus. Kolektyvo moralinis lygmuo pareina nuo 
jį sudarančią, ypač nuo jam vadovaujančią, asmeny moralinio lyg
mens. Štai dėl ko asmens intelektualinis, moralinis, organizaci
nis lygmuo yra partijos lygmens būtinoji prielai da.Todėl ir ma
noma, kad visuomeninis atgimimas, pakilimas turi prasidėti nuo 
asmens atgimimo. Visa kita yra- daugiau sąlygos jam pozityviai I 
augti ir reikštis - įstatymai, valstybės globa eot.

Pastangos atsiremti į asmenį

Nepriklausomosios Lietuvos pirmaisiais metais politinės 
partijos daug dėmesio bekreipė į žmoniy atranką visuomeniniame 
darbe. Ir negalėjo, nes ty žmoniy iš viso nedaug buvo. Patys tau
rieji žmonės savaime suėjo į visuomeninį darbą. Ir dar jy buvo 
per maža. Lėl to greta jy sulindo ir tie, kurie niekun netiko, 
kurie lygiai tiko visom partijom, kai tik jos buvo valdžioje. 
Kūkalis kviečiuose visada labiau matomas nei pats kvietys.Dėl
to visuomenei nekartą jy neigiami darbai labiau krisdavo į akį 
nekaip idealistą pozityvus žygiai. Jy dėka buvo įsigalėjęs že
mas moralinis lygmuo visuomeniniuose santykiuose, švelniai sakant 
blogas tonas, demagogija buvo Jy padaras tuometiniame viešajame 
gyvenime. Ir tai buvo visose grupėse, vienose daugiau, kitose ma
žiau, vienos ėmė anksčiau valytis, kitos ilgiau rutinoje pasiliko.

Kaip reakcija prieš tai ^židinio", "IK Amžiaus", "N.Romuvos 
sąjūdis mėgino pastatyti pirmoj eilėj ne kolektyvą (partiją),bet 
a s m e n į. Vertinti ne pagal tai, kurini grupei ar pasaulėžiū
rai kas priklauso, bet pagal tai, kiek kas padorus žmogus, kiek 
kas vertingais pozityviais darbais pasireiškia.negerbti asmenį, 
sudaryti asmens kurįbįnei iniciatyvai laisvę ir galimybes,grą- . 
žinti visuomeniniam santykiam kultūringas formas - buvo ano są-_ 
judžio vienas iš tikslą.
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Abidvi okupacijos šito sęjuažio iniciatorius - daugumę - 
sullkvidavo: nužudė rytuose-ar vakaruose; kitus tebažudo ryty 
ištrėrnime.'-Taciau -išlikusiom ano sąjūdžio žmonėm tas nusistaty
mas remtis asmeniu yra kaip testamentinis.paveldejimas.Šiandien 
tas nusistatymas randa daugiau šalininku ir visame pasaulyje..o 
karo ir totalistiniu režimu, kuriuose asmuo buvo ir tebėra vi
siškai užuitas ir naikinamas, žmonės svajoja bent apie minimali- 
nes sąlygas, įgalinančias išlikti padoriais savarankiškais žmo
nėmis. Tikėjimas, kad pasaulį taisyti reikia ne nuo programos, 
bet nuo paties žnoguas, visuotinėje. '

Štai kodėl ir mes, ano Lietuvoj susikurusio sąjūdžio tra
dicijų tesėjai, esame susirūpinę, kuo praktiniam© 
gyvenime visuomenės priekyje atsistotu kiek galima pajėgesnės 
asmenybės,- pajėgesnės ir moraliniu, ir intelektualiniu atžvil
giais. Tę reikalavimę statom tiek savo draugam, tiek sau, tiek 
apskritai tiem kolektyvam, su kuriais mum tenka bendrauti ir 
bendradarbiauti. I-ianom: juo aukštenės paskirties kolektyvas, juo 
labiau noblesse oblige.

■ Tačiau ir tarp musu draught ir tarp kitu grupių esama žmo- 
hiU, kurie,visuomeninio gyvenimo centru laikydami kolektyvę, at
laidžiau pažiūri į asmenų silpnumo reiškinius. Jiem atrodo, kad 
tinkamumo klausimas turi būti keliamas ne dėl asmenų, bet dėl 
kolektyvu: ar kolektyvas yra tinkamoj aukštumoj, o ne atskiri jo 
asmens, šitokio galvojimo žmonėm atrodo, kad ir žmonių tinkamu
mas tam tikriem viešiesiem organam turi būti apspręstas tik pa
čios partijos. Ka ji deleguoja ir aprobuoja, tas turi būti ir 
priimtina. Kolektyvui turi būti pilnas pasitikėjimas.

Taigi musu dabartinėje visuomeninio gyvenimo praktikoje 
esama skirtingo žiūrėjimo, skirtingu prielaidu, -s kuriu jau da
romos išvados apie konkrečius faktus ir žmones.Vienos galvosenos 
žmogus stato griežtesniu reikalavimu kvalifikacijom asmens, ski
riamo visuomeniniam gyvenimui vadovauti. ikitos galvosenos žmogui 
toks reikalavimas atrodo žmonių niekinimas, neprileidi nas, išfo- 
lavimas, naikinimas. Kesusipratinas eina toliau.Pirmos galvosenos 
žmogus sako antrfts g-’Ivojėnos žmogui: duokit savo žmogų stipru, 
nepakeltin»mę kc.^^omituojaučiais dalykais, o šisai jam atsako: 
jus norit negalimu dalyku ir todėl jum niekas neįtiks. Jus tik 
likviduojat ir naikinat musu žmones; tai jusu taktika, jusu nai- • 
kinimo sistema.

Norint išeiti iš šitokio nepabaigiamo ginčo ir ieškant 
kompromisu praktiniam gyvenimui, kompromisu tarp siu dvieju nu-
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sistatymy, galimos ir privalomos išvados: atsisakyti pigaus į-ta- 
rinėjimo, kad kažkas kažką nori sunaikinti; įtarinėjimo, kuriuo 
nei pačiam reikia tikėti, nei kitus įtikinėti; ir į pirmaeiles vi
suomenines pareigas tegul patys kolektyvai (grupės), numatydami 
savo žmones, atrenka pirmaeilius, kuriem nebūty rimty priekaišty 
nei kaip žmonėm, lietuviam, nei kaip savo srities darbininkam. 
Bet ir šitokis kompromisinis kelias tegali nuvesti į susiprati
mu, tik tada, kai yra svarbiausia sąlyga -gera valia.

Kai geros valios trūksta

Kai geros valios trūksta, nesusipratimas sunkiau ir var
giai pašalinamas. Aiškinimasis, kuris gali būti toks vaisingas 
pirmuoju atvėju, ola lieka mažavertis. Juo toliau aiškinamasi,juo 
praraja platėja, gilėja. Kaltas čia yra apriorin.is 
nusistatymas nesusiprasti, būtent atsisaky
mas tikėti partnerio nuoširdumu, jo intenciją grynumu; atsisakymas 
tikėti tuo, k? partneris sako. Partnerio pareiškimuose antrasis 
ieško užkulisiniy, nutylėty minčių.' Jeigu tokiy neranda, vi stiek 
kaltina jį nenuoširdumu, neatvirumu ir stengiasi peats jam taria
mai nutylėtas mintis suformuluoti ir primesti.Primestąsias mintis 
paskum pats analizuoja, kritikuoja ir iš savo išvady stato pylimą, 
kuris jį nuo partnerio tariamai skiria - nesugriaujana i, neperko
piamai. Tuo ima ir pats tikėti, kaip aktorius kad tiki savo kuria
muoju vaidmeniu. Pats įtikėjęs ir kitiem rodo: va, kokis jis - kaip 
su juo galima susitarti . . .

■ Nesusipratimą pylimas statomas musy visuomenėje praktikoje 
trim dažnais būdais:

a) lš partnerio kalbos ar rašto išgriebiamas sakinys,ištrau
ka; aiškinama ji be konteksto; primetama jai y p at inga 
prasmė, ir jau t?da rodoma,skelbiama urbė et orbi kaip nepri
imtina, nesuderinama.

b) Išgriebiamas iš partnerio darby ar pasakymą vienas ir tuo
jau suvisuotinamas: štai jis taip sako, jis taip daro, taigi visi
jo draugai taip daro, visa jo grupė taip čaro; štai čia yra visa 
sistema.

o) Populiarus ir trečias metodas nesusipratimo sienai lip
dyti, ypač tarp draugy - tai pasalos. Į akis savo partne
riui sako komplimentus, kalba apie nuoširdumo, atvirumo reikalą, 
apie ideologijos bendrumą UŽ akly tretiesiem - ketvirtiesiem apie 
savo partnerį pripasakoja buty ir nebūty dalyky, kad jį sudiskre- 
dituoty. Į akis įtikinėja vienybės reikalą, už akiy nusiiria savo
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partnerio skysti iki aukštyjy sleksciy ir paspalvina jį taip,kad 
jis nebūty priimtinas nei draugam, nei svetimiesiems ir buty eli
minuotas iš viešojo gyvenimo. Vieni tokię dvilypę rolę vadinsi. 
laiko dideliais politiniais sugebėjimais; kitiem tatai atrodo 
smulkus veidmainiavimas. Partnerio mintis iškraipant ar faktus 
apie jį sutirštinant parenkamos jam tokios spalvos, kurios atro- 
dyty didžiausias prasilenkimas su visuotinai šiuo metu populia
riom spalvom, madingais Šukiais.

Kas šiom dienom gali būti nepopuliariau kaip fašiz
mas, diktatūra, reakcija. Tuos terminus sovie
tai įkalbėjo net vakariniam aliantam, kad jais žymėty visa, kas 
tik nepriimtina. Kas gali būti priimtinesnio,. kaip pavadinimas ar 
pasivadinimas de*mokratu( nors tas vardas vis labiau ir 
labiau mėginamas monopolizuoti yytiniy "demokraty").Dėl to taip 
dažnai ir lietuviškoj spaudoj pastebim savo diskusijos partneriui 
klijuojant pirmos grupės etiketes, save (ir tik save!) pazalati- 
jant demokratijos zalata.

Populiari ir kita terminy grupė - ideologiniy. Vis labiau 
ryškėja pasaulio suskilimas į du ideologinius frontus: idealisti
nį religinį ir iš kitos pusės materialistinį antireliginį, rirmo- 
sios ideologijos reikšmė vis labiau pripažįstama musy laiky visuo
menėje visu plačiu vakary liuropoš mastu.Dėl to galėjimas prikišti 
partneriui, kad jis neigia ideologijos, religijos reikšmę gyveni
me, pastarąjį daro nebepopuliary, nebemoderny. lakaltinti partnerį 
ideologijos neigimu, pačiam pasilikti jos gyhėjo rolėje jau yra 
kūrimas tos sienos, kuri ypač neturės būti populiari pirmojo at
žvilgiu.

Budingos..ir populiarios (bent trentiniy gyvenime) dar pora 
sęvoky: parting-ūmas i-r nepartinguma s.Da- 
bartinė demokratija savo valiy reiškia per partijas. Taigi šiaip 
taip atgimstant demokratijai nepopulia<ru kalbėti prieš partijas. 
Ir todėl musy spaudoje stengiantis sudaryti įspūdžio, kad partneri 
esys nedemokratas, diktatūros šalininkas, panaudojamas tam argu
mentas:, va, jis ir prieš partijas pasisako... taigi,žinia jau, kas 
jis toks...

iš kitos pusės tremtiniy gyvenimas yra toks, kad partinio 
gyvenimo sistema neturi kur praktiškai pasireikšti. Jokios parti
jos programos dabar čia neįvykdysi. Teįmanomas ir reikalingas tik 
visiem lietuviam ir visom partijom bendras reikalas - gelbėti savo 
kreštę ir žmones. Dėl to tremtiniuose yra populiarus ir neigiamas 
nusistatymas prieš partijas šiom ą^lygom. Užklijuoti tad grupei ar
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asmeniui partingumo etiketę, partiniu reikalu rūpintojo etiketę 
yra tiek pat kaip juos diskredituoti visuomenės akyse ir padaryti 
išvadą: va, kokis gali būti bendras darbas, kai, jie tik partiniąis 
reiklais rūpinasi ...

at visada nesusipratimas auga ir praraja gilinama vardan 
tą kilnią šukią, kurie ginami? Ar visada savo partneris puolamas 
tik todėl, kad reikia ginti demokratybė,pasaulėžiūra, nepartingu- 
mas ebb? Dažnai ir labai dažnai tik formaliai - taip, iš esmės - 
ne! Ir patys diskusijos partneriai dažnai nejaučia, kad diskusiją 
jiem diktuoja kiti-motyvai, o Šukiai yra tik priedanga.

Didiesiem politikam faktai nutraukia demokratijos, taikos, 
žmogaus teisią gynimo kaukes, ir pasirodo plikas imperializmas. 
Ir mažąją žmonią kaukes, ant kurią išpaišyti demokratybės, pasau
lėžiūros, humanizmo riteriai, nuėmus, pasirodo daug žemesnės riteles 
motyvai. Dažniausiai - tai irgi "imperializmo" noras, bekpnpromisi- 
nis noras pirmauti savo grupei, o net dažniau sau pačiam. Pirmauti 
savaime yra sveikas ir natūralūs, siekimas, bet pifmcuti nesiskai
tant su priemonėm, kovoti ir kombinuoti į niekę kitę neatsižvel
giant, kad tik butą patenkinta "valdžios noro" ambicija, o 
kartais ir materižlinė nauda,jau yra nepateisinama.Todėl pasitaiko, 
kad šitie žmonės ir esti labai jautrus ten, kas surišta su ją asme
niniu interesu. Kai užkliūva reikalas, kuris jiem asmeniškai šiltas, 
Jie imasi aitriai ginti kaip ideologinį, visuomeninį, politinį (ne 
asmeninį) reikalą. Tada ir kyla noras pakaltinti nenuoramą žmonią 
naikinimu,demokratybės ar pasaulėžiūros išdavimu.

Pasitaiko taigi neperkopiamą nesusipratimą, paspirdytą prin
cipiniais skirtingumais, bet iš arti įsižiūrėjus tai tik scenos bu
taforija - murai kartoniniai, bet užtat paspirdyti galingais ambi
ciją bei praktinės naudos šulais, pazalatytais principą zal'ata.ši
tokiom sąlygom ar įmanomas susikalbėjimas? Tikrai, vargiai. Kai įsi
pina asmeninis interesas, kai trūksta noro susikalbėti, diskusija 
vargiai apsimoka, čia teįmanomes praktiniame veikime tik tokios 
išvados:

„a) Nesileisti visai į diskusijas-
b) Dirbti savo pozityvą darbą ir į gyvenimo negeroves reaguoti 

darbais, ne žodž-’ais.
c) iš šalies stovinčiam priimti visas tos rūšies informaci

jas, ypač žodines,kritiškai.
d) Išlikti optimistu, tikinčiu,kad laibas nuramaystremties

skurde sudilgintus nervus, išsklaidys smulkius interesus, tada ir 
patys žmonės normalesnėse sęly^bse pamatys,kad daug pylimą tebuvo 
įsikalbėtą. - »
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BULLITO KNYGA

William bullit, pirmasis JV ambasadorius SS (1933 - 36),o 
vėliau Brancuzijai, Maskvos pravardžiuojamas "žinomuoju reakci
ninku',’ išleido knygę "ratsai didysis žemės rutulys'.' Tai knyga ki
lusi iš gilaus susirūpinimo bei atsakingumo pajautimo dėl pasau
lio likimo, kol mes dar "turime truputį laiko" pagalvoti apie"tra- 
giškę mum visiem tiesę: jei mes negalėsime panaikinti karo, tai 
sunaikinsime žmoniję" (VI), tę "nesėkmingę eksperimentę, kuris ar
tėja prie nelaimingos pabaigos" (1 psp).Autorius desperatiškai, 
klausia: ar yra bent mažiausias galimumas panaikinti karę? Jei 
taip, tai kuriuo budu? Kas reikia daryti su tuo dvikoju žinduoliu, 
kuris dažnai elgiasi, kaip pikta beždžionė, nors kai kada ir kaip 
Dievo vaikas.

Mokslas įgalino apvaldyti negyvęję gomtę, bet neįveikė gy
vosios, nepajėgė pažaboti nė žmogaus jėgę-, ked jis gyventę pagal 
Kristę: "Daryk kitiem tai, ko norėtum is kitę, kad tau darytę1. 
"1914 - 46 metai - tai tarptautinię paprooię moralinio nuosmukio 
tarpsnis, deoivilizacijos tarpsnis"(1 p.). Todėl "perkelti kardus 
į žagres tuo metu, kai dvasiniai Džingiz-Chano^pelikuonys žygiuo
ja per žemę, apsiginklavę atominėm bambėm, reiškia mirti nepalie
kant savo paveldėtoję" (t.p.).

Pastatydamas klausima, kaip žmonija neteko į tokias pink
les ir mėgindamas ieškoti išeities, bullit savo knygoj pirmiausia 
konstatuoja, jog "atominė bomba yra centrinis faktas visę žmonię 
galvose, kurie bando pamęstyti apie savo ir visos žmonijos atei
tį'.' 0 vienintelė valstybė galinti panaudoti tę bnmbę esanti SS. 
"Kės bijome SS" (3p.).Daugeliui amerikiešię atsivėrę akys tik po 
visišku fiasco pasibaigusię 1945m.spalię taikos pasikalbėjimę Lon
done. bet konflikto šaknys buvę potencijoj jau seniau. Dar 1940 m. 
vasario 10 d.patsai Rooseveltas prnsitaręs:"SS, kaip kiekvienas 
turįs dręsos pažiūrėti faktam į akis žino,yra valdoma tolygios 
absoliutinės diktatūros, kaip bet kuri kita diktatūra pasaulyje'.' 
Nors SS kovojusi prieš bendrę priešę, bet tai nepakeitė jos re
žimo prigimties,nė tikslę - eii;i visom priemonėm į pasaulio už- 
valdymę.Vykdydama savo doktrinę, ji užpuolė Lenkiją, okupavo Pa
baltijo valstybes, pradėjo karę su Suomija, o už tai buvo išmesta 
iš Tautę Sąjungos. Šioj vietoj bullit nurodo įknygos gale (priede) 
įdėtę SS sulaužytą tarptautinię sutarcię sęrasę, sugretintą su 
Tarptautinio Niirnbergo Tribunolo parengtu Hitlerio sulaužytą su
tarcię sąrašu.Iš to sugretinimo mėtyt, kad Stalinas su
laužė 28, o Hitleris 26 tarptautines 
sutartis!

Rooseveltas k a .1 tas
"Amerikos ir britę tautę pagrindinis karo tikslas buvo - 

sukurti pastovi? taikę.Bet jokia pastovi taika negali būti pagrįs
ta buvusię laisvę Europos tautę pavergimu"(8).Todėl "pirmasis Ame
rikos užsienię politikos uždavinys turėjo būti: užtikrinti, kad 
Vokietijos nugalėjimas pilnai išlaisvintę nuo visokios svetimos - 
nacinės ar sovietinės - tironijos priklausomas Europos^valstybes, 
egzistavusias prieš Hitlerio užkariavimą knrjeBos^pradžią su Aus
trijos užgrobimu 1938 m.kovo mėn'.'(9)»i'iQ Bullit iškelia Roosevel- 
to atsakomybę. "SS padėtis^buvo tokio sunki, jog Stalinas nebutę 
galėjęs atsisakyt duoti rašytinę garantiją karui^pnsibaigus gerbt 
visę Europos valstybię nepriklausomybę ir nenrie štarautį Europos 
deraokratinię valstybię federacijai"(ibd). Amerika, prieš pradėda
ma didžiule karinę^pagalbą Rusijai, nepareikalavo is Stalino jo
kią konkrečią pnsižadėjimę dėl JV norimą įvykdyti tikslę Europoje, 
nors anglosaksę lyderiai žinojo, kad Stalino intencijos ateities 
pasaulio atžvilgiu skyrėsi nuo ję pienę. Tiesa, jie 1941.8.14. pa-
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skelbė savo karo tikslus bendro pobūdžio Atlanto_Chertoj, manydami 
prikalbinti prie jos prisidėti ir Stalinu-—Tatfiau jiė’Tnrarcg^mr_jįuo—- 
gąstavo, kad Stalinas gą’.i nėpasinošyti nė šitos nekonkrečios de
klaracijos. nes.jlaa-bwsi?-mxnKū'suderinti SS agresijas prieš Pabalti
jo valstybės'"(Imt i na i l-r Suomi ją )Į-Rumuniją ir Lenki jp su. Chartoe 
sąlygom. Vis dėlto 1942.' . Stalinas Atlanto- Chartą pasirašė.Many
ta, "kad nuo to laiko Baltijos valstybių bei Lenkijos nepriklauso
mybė buvo užtikrinta"(13).Tada gimė Hoosevelto "didysis planas" - 
^'susitikti su Stalinu akis į akį ir jį įtikinti, kad priimtu krik
ščioniškas priemones ir demokratinius principus"(1?) taikingam po
kario pasauliui tvarkyti.Po keliolikos nevykusiu bandymą Roosevel- 
tas 1943 m.pabaigoj susitiki su Stalinu 'Teherane. Rooseveltas manė, 
jog patsai susitikimo faktas jau reiškia "mažiausia pusę jo kovos 
laimėjimo"(14). Ten prezidentas nurodęs Stalinui JV gerus santy
kius su kaimyną valstybėmis, kurios be jokio spaudimo stoję ginti 
bendrą Amerikos interesą greta JV. Tie santykiai galį būti pavyz
džiu ir kitom didžiosiom valstybėm, eventualiai Rusijai su ryty 
Europos valstybėm'.' "Toj vietoj maršalas (Stalinas) panoro padaryt 
placią^deklaraciją dėl savo noro susiderinti su kaimynais, atvirai 
pareikšdamas netrokštas pasisavinti Europos.liano kraštas - pridūrė 
Stalinas - tėra pusiau apgyventas, irc rusai turi begales darbo pas 
šave, neprisiimdami dideliy naują teritorlniy atsakomybiy.rreziden- 
tes, priimdamas su dėkingumu šį užtikrinimą, tuojau garsiai išreiš
kė savo tikėjimu į gražias maršalo intend jas" (15) ■ Tikėdamas galė- 
siąs^Staliną atversti, pasitikėdamas Stalino žodžiais ir vengdamas 
jį įžeisti, prezidentas padarė visą eilę principinio ir 
t a kt'i n i o pobūdžio konoesijy (vienašalis Lenkijos 
žemiy iškeitimas į ryty Vokietijos sritis, Suomijos palikimas SS 
malonei, nutraukimas pagalbos čctniky vadui Michailoviciui ir jos 
perleidimas Titui...).Tuo budu "prezidentas ne tik iš ąnksto su
silpnino musy įtaką Europoje, bet ir patį sutartinės taikos prin
cipą" (16).Tokios politikos riziką įžiūrėję jau tada apdairesni ame
rikiečiai. Jokios garantijos Hooseveltas neturėjęs, kad Stalinas 
"negali pagrobti visos Lenkijos, Suomijos, Ba-ikanu ir net'Vokietti jos 
iš vidaus (kaip tai padarė su Pabaltijo ’■'dątybėm), kai jo armijos 
okupuos tuos kraštus via. . ; ..ma - '..'j ' : pjautuvo ... ga
li net mažiau atitikti šio krašto (,JV) gyvybinius interesus,nekaip 
1939 m.sudarkyto ji... Kai Vokietija sugniuš, nebebusjokios nilita- 
rinės jėgos tarp rusu sienos ir anglu kanalo.Į šita jėgos vacuumą 
nė viena anglosaksu valstybė ilgainiui negalės įeiti.(16).Taigi 
Rooseveltas užuot bandęs užpildyti tą vacuumą nepriklausomą de
mokratiniu Europos valstybių federacijos sukurimu (tatai planavo 
Curchilll), "pasišovė žaisti savo sugebėjimu atversti Staliną iš 
sovietinio imperializmo-į. demokratinį bendradarbiavimą... Jis dar 
manė, kad Stalinas pasotinamas"(17).Ifr štai "Rooseveltas, statyda
mas ant kortos objektus, dėl kuriu dar nebuvo lošęs joks valstybės 
vyras, lažinosi,’ kad SS reikalinga talkos ir už tai pasiryžusi mo
kėti savo bendradarbiavimu su ’Vakarais"(ibd).

Toliau Bullit pažymi, kad "Dievas buvo maloningas prezidentui 
Rooseveltui. Jis visada didžiai pasitikėjo savo laime ir laimė jo 
neapleido"(21j.Jis mirė, nematydamas sovietą veiksmą Lenkijoj,Veng- 
rijo j,Austrijoj,Rumunijoj, Bulgari jo j,Jugoslav!jo j.raudonosios ar
mijos okupuocoj Vokietijos daly, Irane, Handžurijoj,Korejo j. Tuo
met "jis butą buvęs priverstas pripažinti, kad prakišo save loši
mą dėl tokiu dideliy objektą,dėl kokią dar nebuvo lošęs joks val
stybės vyras. Stalinas ne_csivertė. 1945m<įvykiai įrodė be abejo
jimo šešėlio, kadT Atlanto Charts ir Jaltos'dekuatąd ja Stalinui 
tebuvo gatavai’paduta3 puikus avies kailįo drabužis,kurį jis ga
lėjo dėvėti, kol jam reikėjo maskuotis. Stalinas yra ištikimas Le
nino mokslui-: "Reikia naudoti bet kurį vykiu, apgavystę, neteisė
tą metodą; išsisukinėjimą. teisybės nuslėpimą" Karas buvo baigtas,
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bet taikos nesirodė nė ženklo.r’rezidento "didysis planas" bankru------
tavo.Net su vist, savo genialumu prezidentas nesugebėjo pasotinti 
nepasotinamo jo"(22).

Stalinas nesustos, kol nebus 
sustabdytas

Toliau Bullit pereina prie klausimo^ kodėl Stalinas 
yra nepasotinamas. "Dėl ko pasilieka tragiškai teisinga, kad so
vietu vyriausybė trokšta primesti savo valią tautom uz SS sienę 
ir kad Stalinas, kaip kad ir Hitleris, nesustos, o gali būti tik 
sustabdytasf”' (24).liesdamas dabartinę socialinę SS struktūrą ir 
ją lygindamas su carinės Rusijos struktufra, Bullit pažymi, kad 
1940 m.- mažiausiai 10 mil. darbo vergę, liKVD suorganizuotą, dirbo 
priverčiamuosius darbus, kai tuo tarpu 1913 m.toki^ kalinię tebu
vę 32.7^7. SS»je "tiktai valstybė turi teisę naudoti visus isto
rinius žmogaus pajungimo metodus (vergija, baudžiama ir samdomas 
darbas), o produktus skirsto, kaip jai patinka. Ta sistema radi
kaliai skiriasi nuo kapitalistinės,^ir sovietę ekonomistai turi 
racijos, kai jie šitą skirtingumą iškelia. Ar tai geresnė sistema 
žmonėm, tai kitas klausimas"(71).Bullit iškelia ir Stalino biciu- 
lytę su Hitleriu: "Dvi totalistinės diktatūros 1939 m.apsikabino 
viena antrą per Lenkijos kūną, ir Stalinas telegrafavo Ribbentrop-* 
pui - "Vokiecię ir SS tautę draugystė, kraujo sucementuota, turi 
pagrindo būti pastovi ir tvirta" (38) . ’’Tolygiai yra tikra šiandien, 
kaip ir 1932 m., kad Rusija tegali išlaikyti .oenkiją, ją decivili- 
zuodama. Tas pat yra tikra ir dėl 1st!jos, Latvijos, L i e t.u - 
vio s , Rumunijos, Vengrijos, Bulgarijos, Jugoslavijos, Austrijos, 
Čekoslovakijos ir Vokietijos. Negail"stingoji Kremliaus diktato
riaus akis tegali skirti vergis ir priešus. Ir Rusijos kaimynai, 
jei jie nenori būti traktuojami vienais, jie turi sutikti su min
tim atsidurti antrųjų kategorijoje. Ją decivilizuoto gyvenimo lyg
mens ir laisvės suredukavimo procesas iki SS lygmens dabar vyksta 
pilnu tempu. Lies išgelbėjom tuos kraštus nuo musę priešę, lies iki 
šiol nepadarėm jokio rimto bandymo jiem išgelbėti iš musę draugę 
rusę, kurie pasirašė Atlanto Ghartę"(38-9).

SS užsienię politiką nustato komunistinis credo - sukurti 
komunistinę diktatūrą visame pasaulyje. Tara tikslui sovietę vyriau
sybės strategija ir taktika kaitaliojama pagaly tarptautinės padė
ties raidą"(79). SS užsienię .pol'itiką apsprendžia trys tezės: 
"1)^Kominternas yra darbo klasės švenčiausias dalykas" (Stalino 
žodžiai Amerikos kompartijai 1929.5.6. 2) Reikia naudoti... bet 
kurį vylię, apgavystę* neteisėtą metodą, išsisukinėjimą, tiesos 
nuslėpimą" (Lenino žodžiai). Todėl "j. taikos sutartis, nepuolimo 
paktus sovietai žiuri, kaip j. priemones, kurias jie tam tikru mo
mentu pasirašo tik savę interesą diktuojami, turėdami intenciją 
juos sulaužyti, kai tik pasijus užtenkamai tvirti tam padaryti, 
nesibijodami bausmės"(35).3) SS nugali ilgiau gyventi salia kepi- 
talistinię valstybię."Galiausiai viena kitas turi nukariauti"(Le
ninas). Todėl "sovietę vyriausybė taiką supranta netaip, kaip mes 
(JV), o tik kaip palėli’bas, kurię metu galima pasiruošti atakai"
(80) ."Karai tol yra neišvengiami, kol kapitalistinė sistema egzis
tuoja" (Stalinas 1946.2.9-per radiją kalbėjo į pasaulio komunistus)
(81) .

Pagrindiniam S3 užsienię politikos tikslui pasiekti - su
kurti pasaulyje komunistinę diktatūrą - svarbiausios priemonės 
yra: "1} klasių kova, skelbiama viso pasaulio komunistinię parti
ją',' kiršinančią "revoliucijas tose valstybėse, kurios dar nėra ko
munistinės" 2) "Prievarta, grasinimas karu ir patsai karas" t.y. 
"SS vykdomas kaimyninię nekomunistinię valstybię užgrobimas, Ją 
aneksavimas užmetant jom. raarionetinię, .Maskvos diriguojamą vyriau-
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sybių sudėtį ...Sovietu vyriausybė yra pasaulinės komunistų armi
joj generalinis štabas, naudojęs ofenzyvai ne tik milžiniškų kari
nę,* politinę ir ekonominę SS galiai, bet ir penktąsias kolonas vi
sose valstybėse, .kur tik joti leidžiama įsikurti. Demokratiniuos 
kraštuos sovietų penktoji kolona turi įprotį užsimaskuoti kaip po
litinė parti ja" (83). "iiaskba - tai branduolys, iš kurio sovietų vy- 
riaūsybė pastoviai bando sritis, esančias aplink SS, ieškodama au
kų. Jei ji sutinka rimtų pasipriešinimų, tai pasitraukia ir mėgina 
kitamesektoriuje. Jei ji randa suvirškinamų aukų, ji plaukioja ap
link ir jų praryja. SS virškinamosios galios yra didesnės kaip bet 
kurios kitos valstybės, nes ji nesivaržo nei žmoniškumu, nei mora
le.Savo valdomose srityse^SS savo politinius priešus arba tuojau 
žudo, arba deportuoja mirčiai lygiem vergų darbam... Tęsdama die
na dienon ir mėnesis mėnesin žudymų ir deportavimų visų, kurie 
jų kritikuoja, pagaliau ji savo aukų suredukuoja iki^suterorizuo
tos masės rezignavusių individu. Tada ji juos priverčia eiti į 
turgaus būdelę ir "balsuoti" uz sovietų parinktų kandidatų, gra
sindama atimti iš jų duonos korteles, kurios yra ne kas kita, kaip 
leidimai gyventi. Šituo budu SS jau suvirškino Esti jų,Latvi jų,Lie- 
tuvų ir rytinę Lenkijų"(85)• "Šiandien visos vyriausybės, Isskyrus 
sovietinę ir jos satelitines, dirba taikai.Sovietų vyriausybė sie
kia užgrobimų.Žinoma, ji pirmenybę duoda užgrobimam be karo ir dik
tatūros įvedimui pasaulyje^be koyos"(91) .Visų SS užsienių politi
kos raidų bullit skiria į šešis tarpsnius, kurių paskutinis, prasi- £ 
dėjęs 1945 m., tebesitęsia. Šitame tarpsnyje SS siekia visų šiau
rės, vidurio ir pietų Europos .valstybių, liandžurijos^ir Korėjos 
visiškon savo valdžion paėmimo, o kituose Europos kraštuose pa
ruošti sau kelių. "Dabartinė sovietų užsienių politika yra pagrįs
ta kariniu samprotavimu, kad ji privalo laiko sukousoliduoti savo » 
jėgų diužiulėse srityse uz 1939 m.SS sienų, be tOj užgrobti iš vi
daus - Trojos arklio taktika - vakarų Europos kraštus ir atstatyti 
savo ukį"(33).Jai svarbu pasigaminti atominių bombų prieš rizikuo
jant karų su JV. Tačiau ji gali leisti sau išmėginti karo nuvar
gintos D.nritanijos ir JV atsparumų įvairiuose punktuose ir jeigu 
kur tas atsparumas bus silpnas - paglemžti naujų žemių savo kon- 
trolėn, pvz.,Iranu, Turkiję, Šiaurės Kini jų?(88-9).(Jdomu, kad 
Net? Horko universiteto profesorius^James Burnham, išleidęs knygų 
"Kova už pasaulį1,1 prieina tų pat išvadų dėl SS politikos tikslų. 
"Lies žinom, rašo jis, kad komunistų galutinis tikslas yra pasau
linė sovietinė imperija ... Susitarti su komunizmu tėra vieninte
lė priemonė: tai jam kapituliuoti'.')

III-j o Pasaulio karo galimumai "

"šiandien joks didesnis karas negali vykti be atviro ar ma
skuoto sutikimo ir dalyvavimo SS, D.Britanijos arba JV.Kokie yra 
šių trijų didžiūnų gyvybiniai interesai ir jei jie kertasi, tai 
kur"(93-4)."D.Britanijai užsienio prekyba yra gyvenimo ir mirties 
dalykas"(7p). Todėl D.Britanijai susisiekimo kelių ir rinkų klausi-, 
mas - gyvybinių interesų klausimas per visų jos naujųjų amžių isto
rijų. "Europa visada buvo geriausias D.Britanijos klijentas. Kadan
gi SS kontrolės išplėtimas į naujas sritis tuo pačiu jas eliminuo- ,
ja iš normalios prekybos, tai D.Britanijos eksportininkams svarbu, 
kad SS kontrolė neišplistų į vakarų Europų'.'(102) .Artimieji Bytai 
yra gyvybinė D.Britanijai erdvė. "Sovietų vyriausybė jau pradėjo 
savo puolimų prieš/ šį žibalo bastionų, drauge ir prieš britų In
dijos kelių"(105)."Jei SS pasiimtų savo kontrolėn Įrr.nų, ji galė
tų suduoti britų Imperijai mintinį smūgį”(1u6).iš šiaurės Irano 
butų grasoma ir Turkijai bei Irako žibalo versmėm. Raudonoji ar
mija lengvai galėtų Iranu ir^Irakų užimti, bet tokiai agresijai 
pasipriešintų britų pajėgos šioj srity ir "III-sis pasaulinis ka- * 
ras prasidėtų"(107).Tokių pat padarinių turėtų ir SS agresija pries
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Turkiją."Tilka yra didžiausias iš visy brity intoresy. bet jos 
atsisakymas nuo gyvybiniy imperijos intereey Artinuosiuose rytuo
se ir Kur poje raikšty greitesnę aritmijos mirtį, nekaip lėtas 
jos prekybos nukirtimas. Todėl ji priversta priešintis visiem SS 
bandymam išvaryti j-? iš Art.Ryty ir V. būro po s'.‘('ll 3).

Amerikiečiu gyvybinius interesus bullit susumuoja į tris 
vad.doktrinas: "1) lionroo doktrina- bet kuris Europos ar Azijos 
valstybės bandymas išplėsti savo politinę sistemy į Amerikos že- 
myny buty pavojingas taikai ir JV saugumui; 2) Atlanto doktrina 
- Europos bei Afrikos Atalanto pakrašoly, jn saly ir vandens ver- 
ty į Atlante - Šiaurės juros, Angly'kanalo ir Gibraltaro sąsiau
rio - kontrolė, vykdoma JV priešiškos valstybės, buty pavojinga 
taikai ir JV saugumui; 3) Atviry duriy doktrina - bet kurios val
stybės bandymac panaikinti Kinijos nepriklausomybę ir kontroliuo
ti ateities Kinijos raidę buty grasinimas talkai ir JV saugumui" 
(115).

Atalanto doktrina privertė JV stoti į du karue.Tal įvyks, 
jei SS mėgins veržtis į vakary Europy, grasins Irancuzijcl ir b. 
britanaijai.Tolimuosiuose Rytuose nebėra jėgy pusiausviros, kuri 
buvo tarp SS ir Japonijos. Ir jei JV nębus pasirengusios jėga pa
remti Čiankaišeko vyriausybės, tai SS, panaudodama kiny komunis
tus, isBkaidys ir dominuos Kini jy" (124) ."lies kovojome II-jį rasou- 
lio karę, kad sukllldytume Japonijai dominuoti Kinijoje, o Vokie
tijai - Europoje. Daour mes stovime prieš musy II-jo luseulio ka
ro :.uky ir pergalės tokį galinu rezultoty: Kinijoj ir Europoje 
dominuos SS.Soviety importulizmas graso musy gyvybiniam interesam. 
Dėl šito keisto ir kartaus pergalės vaisiaus JV tauta turi dėko
ti tiem, kurio JV užsieniy politikę grindė reikalu pasotint Sta- 
■liny"(l24).

TV atsnkemybė"
'7 .'.xsrikus rinkas Dievas sudėjo išvargintos žmonijos liki

mu" (ti juo Alį), trisiminps šį purei skim, ir perafruzuod: m, s Abr. 
Lincoln* bullit p stebi: "ties kilniai išgolbėsimo rbu nlckšlnt-i 
prarasimo paskutinę, geriausią pas ulie viltį"(125)•“^rezidentas 
Trumanus pveįdėjo bunkrotinę JV užsieniy politikę. 1945m.rudenį 
buvo aišku (išskyrus tuos,kurie nenorėjo to matyti), kad SC pakei
tė Vokietija, kaip totalistinio impeniallzmo įkunljimy, o JV poli
tika buvo pagrįsta iliuzijomis. Amorikieoly tautos sapnas apie 
pasaulio taikę virto atcmlniy bomby košmaru'.'(126).

ro karo JV savo rankose turėjo didžiausiy gaily: oro, jury 
laivyny ir sausumos pajėgy nepalyginama galybė. Didžiausi pramo
nės įrengimai karo nepaliesti.Atominė bomba vienintelėse rankose. 
"Les norėjome taikos ir galėjome panaudoti savo jėgy taikos kryp
timi. Tašiau nežinojome kaip jy panaudoti.Žymiausi pasaulio vyrai 
kreipėsi į mus išmintingos vadovybės, het mes stovėjome, kaip ko
kia galingiausia bet kada gyvenusi-kžeatura, mėsėdis dlnesauras - 
Tyrrannosaurus Rex,- kuris turėjo lokomotyvo didurao^liemenį, pė
dos ilgumo dantis ir banano apimties smegenis.Jis išnyko nuo že
mės paviršiaus, i.es taip pat dingsime nuo jos, jei nesugebėsime 
suprasti mm- l-abllbs padėties ir veikti pagal savo gyvybinius 
1ntern-v jklSb J.

Bullit kmstatuoja tris dabartinės Vakory kultūros šalti
nius; Atony demokratija, aoiuos imperijos papročiui Ir. Kristaus 
mokslas.Šito ji civilizaoijos "konoepoija dominavo ir politinį 
gnlvojimy Europoj bei Amerikoj iki atsiradimo totnlizmo 191? m. 
Rusijoje,1922m. Italijoje,1933 m.Vokieti joję. “lay sity valsty
bių tot-l 4-tin' ’-ktwinn buvo tikras priešiškumas demokratinei
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doktrįnai apie žmogų ir valstybę"(l37).Jos negerbe barpiantiniy 
sutar-ciy., nes "Leninas, Stalinas,Lussolini ir uitleris ...žiurė
jo į garbę, kaip j. dalykę skirtu kvailiam, bet ne jiem ar jy val
stybėm.Totalistinės Italija ir Vokietija nebeegzistuoja. Bet to- 
talistinė SS diktatūra dar klesti.Ir pasaulio taikos organizavi
mo problema didžiai komplikuojama fakto, kad SS pažadėtas žodis 
dažnai buvo sulaužytas... Bet kuri sutartis ar kitas tarptauti
nis įsipareigojimas, skirtas taikai saugoti, tarp SS ir musy,ri
ša mus, bet nesaisto SS. SS įgyty tikr? saugumę, tuo tarpu mes (JV) 
- tik saugumo iliuziją"(133-9)."II-jo Pasaulio karo vienas esminis 
veiksnys buvo JV, D.Britanijos ir Prancūzijos demokratijy sąjunga 
su totalistine komunistę valstybe prieš dvi tatalistines fašistines 
valstybes.Tatai nepakeitė fakto, kad SS kaip buvo ir tebėra komu
nistinė totalistinė valstybę,'lygiai priešiška fašizmui, lygiai 
demokratijai"(140)."Vyriausybės, kurios ieško taikos vien negaty
viai, vengdamos susidurti su agresoriais, tik didina karo galimu
mu. Tai liudija pasekmės bandymo pasotinti Hitlerį Munchene...Su
laikyti Stalino agresijas nepakanka. Norint sukurti pasaulyje tai
kę reikia gręžinti traptautiniam santykiam moralės minimums. Karas 
yra simptomas, bet ne priežastis moralinės žmonijos ligos"(141). 
"Labiausiai reikalingas if teisėtas jęgos panaudojimas tėra paruoš
ti dirv? moralinėm idėjom augti"(142)."Kada piktieji žmonės susi- i 
jungia, tai dorieji turi susitelkti; kitaip jie žus vienas po kito, 
kaip nepagailėta auka niekšingose grumtynėse"(E.Burke)."Vienintelis 
Totalistinis imperializmas šiandien ggasinęs karu pasauliui yra SS" 
(l43)."Kusy uždavinys yra sulaikyti S agresijas ir paversti dabar* 
tines nelengvas karo paliaubas pastovia taika. Kokly veiksmy galime 
mes ir kitos demokratijos imtis tiem tikslam? Pirmiausia atmeskime 
su absoliučiu tikrumu mintį, kad turime užpulti SS"(145)•"Tai ne
reiškia, kad turėtume abejoti panaudoti atominę bomb? sulaikyti 
naujiem SS imperializmo nusikaltimam. Nuteisti žmogžudį nėra nemo
ralus aktas"(146)."Tam tikrame punkte turime sulaikyti SS imperia
lism? arba pasiduoti Stalino malonei. Nuo šios planetos 'pasisalin
ti negalime.Jei nuo karo mėginsime išsigelbėti užsidarydami Vakaru 
pusrutulyje, -leisdami SS kontroliuoti likusį pasaulį, tai SS sukurs 
tokia jėgos persvar? prieš mus, jog musy sunaikinimas bus užtikrintas 
(147;."Negalime visai sukliudyti soviety vyriausybės bandymy naujom 
sritim užgrobti, panaudojant penktąsias kolonas, agentus, pronagan- 
dę ir ekonominę, politinę bei diplomatinę presiję.Bet pries šitas 
rūšies soviety puolimus galime protingai naudoti savę ekonominę,po
litinę ir diplomatinę gali?. Tirime galingiausius s?jungininkus - 
tiesę ir neisrau jariyp zmogaas troškinę būti laisvu. Kur tik Raudo
noji armija praėjo Europoj ar Azijoj, nuo Vienos iki Korėjos, prie
vartaudama, žudydama ir plėšikaudama, ten vyrai, moterys ir vaikai 
pakankamai penate komunistę diktatūros gyvenimo ir daugiau jo nebe
norės. Jie maldauja išvadavimo. Jie nekenčia savo Satelitini? vy- 
riausybiy, kaip sovietiniu kvislingy... IJusp tautinis interesas rei
kalauja budėti, kad daugiau nepriklausą my Europos valstybių nebepa- 
tekty į Easkvos kontrolę.Llusę interesas yra panaudoti savo ekonomi
nę, politinę ir diplomatinę galię, kad padėtume demokratinėm nefco- 
munistinėm Europos vyriausybėm išsaugoti savo valstybių nepriklauso
mybę'^ 148) .

Tvirčiausi? opozioiję Europai sukomunistinti sudaro angly 
bei prancūzę, tipo socialistai ir naujokos katalikę parti jos. "Tos 
dvi pažangios partijos, apimančios katalikus ir nekatalikus demo
kratus skirtingais vardais įvairiuose kraštuose, yra ramsčiai, ku
riais remiasi dabartinės Europos laisvė"(l50)•

"Jei norime laisvės ir taikos žemėje, turime ne tik sulaiky
ti soviet? imperializmo plitimę, bet ir pravesti konstruktyvius pla
nus Europos bei-Azijos laisvei ir taikai įvykdyti" (151) •
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"Niekas neabejojo dėl r.u.fty nsS>erial:Lnės -stprybė-su. .Niekas... 
neabejoja dėl musu moralinio svexnuno ar ger?. norp. bet daug kas

- abejoja dėl mus? intelektualinio pajėgumo. Pasaulis į mus ipran- 
' tt žiūrėti kaip į milžiną moline galtea, ir tautos, laukiančios 

musu vadovavimo, pradeda svarstyti, ar mes intelektualiai esame 
pajėgus savo darbai laisvei ir taikai planuoti ir savo nlanus 
realizuoti"(1"5).

J u r g t i n ė E u r p a
’"Demokratijos yra defenzyvoje ne todėl, kad jos but? 

silpnesnės kaip SS.. lies (TV) patys vieni esame stipresni uz SS. 
Demokratijos defenzyvoje todėl, kad jos neišryškina savo gal
vojimo ir nesujungia savp jėgų sovietu agresijom pasipriešinti" 
(159)-Tam sukurbinu europinė lyga ar federacija Europos apsau
gai nuo agresij .s."Tašiau čia yra dideliu kliucip, kuri? svar
biausia - S3 siekimas išlikusias .demokratines Europos valstybes 
laikyti izoliuotas ir palaidas- kad vi.enę po kitos‘galėt? jas 
praryti"(160)."DidesnėEuropos dalis bus suvienyta į demokrati
nę federacijų, arba visa Europa bus pajungta soviet? tironijai" 
(162).Tokiai federacijai būtina JV ir D.Britanijos ūkinė parama, 
o sovietinės agresijos atyėju - ir karinė. ".Jeigu Europos federa
cijos durys bus palikto? atviros visom Europos valstybėm, kurios 
nėra lėlės, turi demokratines vyriausybes ir vykdo žmogaus tei
siu apdaugę,tai ji sudarytu didele atrakcine jėg? J tas centro 
ir rytu%Europos valstybes, kurios dabar yra SS prarytas, bet dar 
nesubirškintcs.., Austrija, Vengrija ir Čekoslovakija aistrin
gai trokšta išsprūsti iš soviet? kontrolės. Ir mes (JV) neturė
tume žiūrėti į bet kuri? kitę 1957 m.nepriklausoma Europos val
stybę kitaip, kaip i beviltiškai prarast? soviet?'imperializmui. 
Mus? galutinis tikslas turėt? būti išlaisvinti visas centrinės 
ir ryt? Europos bei Balkanų valstybes iš sovietu dominavimo.Mu- 
s? tiesioginis tikslas - išlaisvinti tiek, kiek tik galima.Eu
ropos atžvilgiu musu (JV) politika, pagrįsta gyvybiniais inte
resais, galima išreikšti paprastais žodžiais: veikti, kad su
kurtume demokratini? Europos valstybių fedęraoiję,^apjungian
čiu tiek kraštu, klek ju butu galima išlaisvinti iš soviet? 
ko ntrolės"(165).

"Vokiečiu tauta taip pat negali būti nuolatos laikoma ( 
ūkiniame ir politiniame gethe"(16G). "Ji nenori komunizmo^ji 
nori gyventi. Bet jeigu Vakar? denoka-ati jos tegalės vokiečiam 
pasiūlyti chaos? ir badą, tai jie greičiau pasirinks jiem siū
lom? SS gyveninę vergi jo j"(167).

"Pagaliau,sovietu pasaulinei grėsmei atsispirti visos de
mokratinės pasauliu valstybės JT organizacijos rėmuose turi su
daryti demokratiniu valstybių apsigyhimo lygę"(170)*

SS eina "prieš visos žmonijos bang? į laisvę ir demokra
tinę. Panaikindama žmogaus laisves, f,41 kuri? žmonija kovojo 
2500 met?,ji pasidarė lygiai reakcinga, kaip kad ir jos dvasi
niai ’tėvai - auksinės ordos totori? chanai. Kaip totorių cha
nai, taip ir Stalinas yra pasiekęs didelės materialinės sėk
mės, bet ji įgyta moralinės degradacijos kaina. Ir Stalinas taip 
praeis, kaip kad totori? chanai yra praėję"(175)•

’’Nebus tikros taikos, o tik paliaubos, kol anoji privi
legijuotoji ir persiakiojonti kasta kontroliuos Soviet? Sąjun
gos tautas"(179)•

"Galime rasti tailą, jei turėsime dręsos dabar sulaiky
ti soviet? vyriausybės agresijas, ir geros valios pakartotinai 
ištiesti draugystės ranka rus? tauūai tardami:"Žygiuokite su 
mumis dėl jysp—Ir musu. InLsvAal'XiSfi).

■
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KELIAS J PASAULIN? VALDŽIĄ

"1945 m.rudenį. New Yorke buvo išleista Emery R e v e s 
knyga "Taikos anatomija'/ susilaukusi fantastiško visuomenės «tė» 
mesto.. Prof .Einšteinas pasakė, kad "ji duoda atsakymą į. poli
tines problemas, kurias Įskėlė atominės energijos paslapčių, su
sekimas!!

Tasai atsakymas, kaip ir visu didžiąją klausimu spren
dimai, labai neparastas, ir jį Ravės suveda į vieną težą: 

"Istorija moko, kad konfliktai ir karai tarp socialiniu 
junginiu esti neišvengiami visada ir visur; kur susiduria 1 y— 
gaus suverenumo ž m o n i ą junginiai'.' 

"Visada ir visur, kur socialiniai junginiai - vistiek, 
koks bebūtą ju svoris ir prigimtis - sueina į sąlytį ir ją ne
sandora priveda pile karo, konfliktai pasibaigia, kai kariau
jančios salys dalį savo suverenumo perveda aukštesniam socia
liniam junginiui, galinčiam sukurti tegaliną tvarką'.'

"Kadangi XX amžiaus krizė yra pasaulinis susidūrimas 
socialiniy junginią, kurie vadinasi suvereninėmis valstybėmis, 
nūdienė taikos problema yra - sukurti tegaliną tvarką, kurioje 
santykiai tarp žmonią buty reguliuojami už valstybią ir aukš
čiau jy. Tam reikalinga, kad valstybės 
savo suverenumo dalį pervestą uni
versalinėm institucijom ir tuo būdu jas 
į galintą sukurti įstatymą ir tvarką, kuri reguliuotą žmo'niy 
santjįriavimą už valstybiy ir aukščiau ją'.'

Viena populiari Reves knygosvlaida buvo palydėta įverti
nimo, kad "Ši knyga bus musą šimtmečio knyga, arba musy šimtme
čio iš viso nebus'.'

Dar valandėlė,ir...
iš gausią samprotavimą šiam jtirmu pažvelgimu paradoksi

niam teigimui paremti parenkam buv.prancūzą premjero Paul Rey- 
naud kalbą parlamente š.m.liepos 25d. Jo apskaičiavimu, 40 pa-. 
šaulio valstybiy dabar kasmet išleidžia ginklavimuisi 2?.500 
milijoną dolerią, t.y.30% daugiau kaip "1938 m.,prieš pat II-jį 
Pasaulio karą. Į tą sumą dar neįeina specialios išlaidos atomi
niam tyrinėjimam ir ginklavimuisi. Pasak^Reynaud, artėja 
U į e n a, kada atominė bomba, dailiai užmaskuota, bus galima 
nepastebimai "deponuoti" svarbiausiuose numatomojo priešo mies
tuose, .2r reikiamu momentu pakaks kur nors už tukstancią mylią 
spustelti mygtuką, kad radijo bangos iššauktą pragariškąjį 
sprogimu.

Pgpildyčemi atominius motyvus, apie busimojo karo katas
trofos ma^tą kad ir blankią nuovoką duoda paslaptingi ženklai, 

•Kurią nespecialįstai net nepajėgia atskirti nuo kosminią reiš- 
j^įįnią. Earinė’S žvalgybos,pvz.,nustatė, kad pernai Švedijos dan

gą šimtais raižą meteoriniai šviesu liai buvo sovietą 'fabrikuo
se ištobulinti "V" ginklai, pavadinti "A-9" kuriuos radaru ga
lime; nuvairuoti į taikinius bet kuriame musą planetos kampe.

Britą filosofes oertrandas Russellis rašo:"Nuo pat seno
vės graiką laiką, o ypačiai per pastaruosius 400 metą, žmogus 
stengėsi suvokti pasaulį ir susekti gamtos vyksmą valdančius 
įstatymus. Dabar esam pasiekę tašką, kada tą musą pastangą sėk
mė išvien su visišku moralinės pažangos nebuvimu^privedė raus 
prie totalinio žJuglm^ bedugnes. Niekad žmonija 
nebuvo tokios klaikios problemos 
akivaizdoje'.'
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Russellis sankci jonuo ja Haves tezę, žmonijos išlikimo 
klausim? suvesdamas į kategorišką arba - arba: "Arba mes per 
kėlėt? mėty pakelsim senuosius įsitikinimus ir susi
tarsim dėl visai naują politinės ir karinės organizacijos for- 
my, arba, jei, tai mum nepavyks, turim laukti pasaulinės ka
tastrofos, kurios siaubas pralenks visa, ką mes, vadovaudamies 
patirtimi, galime įsivaizduoti,.. Heapkarpę valstybiy suvere
numo, katastrofos neišvengsime'.'-

Russellls skundžiasi, kad tai kolosalinei problemai sprą
sti taip maža laiko- nepataisomi optimistai duoda 
20 mėty, bet amerikietinis atominio ginklo monopolis vargiai ar 
betruks ir 5 metus. "Kol šis antginklis, tebėra vieny JV rankose, 
rašo W.Churchillis, galimas daiktas - aš n e s a k a u, ^k a d 
tikra i,- pasaulis dar turi valandėlę laiko. Kės nežinom, 
kiek toji valandėlė truks. Jeigu per tą laika ... sukur- 
sim pasauliįį taikos pastatą, kurio niekas nedrįs pažeisti,pa
čios klaikiausios istorijoj krizės bus išvengta'.'

Churchillio rezervą dėl tos "valandėlės" rūsčiai pai
liustruoja Paul Reynaud:"Sakoma, kad demokratijos negali pra
dėti preventyvinic karo. Aš nesu t ikras, kad taip bus ir 
ateity. Žmonės, atsakingi už savo valstybės saugumą, gali 
imti ir paspausti mygtuką, jeigu jie manys, kad to nepadarius 
jy tauty laukia žaibinis sunaikinimas'.'

Tai pagrindinės apybraižos fono, kuriame nervingai plu
šama "nauįi jai pasaulio tvarkai" sukurti.

Į pa- saulio valdžią per regionus 
praeity mėty pabaigą ir šiy pradžioje jau buvo pakanka

mai aišku, kad JT organizacija nėra, kaip tikėta, patikimas vi
suotinės taikos laidas. JTO visuma netapo pasaulio parlamentu,ST 
- pasaulio vyriausybe. "Penkiy didžiyjy" direktorijos svarstymuo
se toną duoda ne visuotiniai žmonijos reikalai, bet veto teise 
garantuoti suvereniniy galybiy interesai. Priėmę šio rašinio pra
džioj cituotą Reves tezę, jau tada galėjome tarti, kad tos pre- 
tensingos tarptautinės - ne ant t aluti nė s - organizacijos pagrin
duose gludi taikos psstangy fiasco.pradmens.

Apie tą laiką - praeity mėty rugsėjo m.- W.Churchillis 
pradėjo savąją Europos suvienijimo kampaniją, 
o š.m.sausio m.buvo įs.teigtas jo pirmininkaujamas Vakary Europos' 
Unijos Komitetas D.Britanijoje.Savo atsišaukime,paskelbtame š.m. 
sausio m-r vidury, tasai komitetas deklaravo tą patį^tiksįą, kurį 
turėjo ir S.E'rancisco chertos kūrė jai: "Galutinai pašalinti karą... 
sukuriant pasaulinės valdžios sistemą'.’ 
Bet pasimokę, kad nuo šelmens pradėtas statyti pasaulinės taikos 
pastatas virto karikatūra, Vakary Europos Unijos vyrai nusileido 
vieną pakopą žemiau:"Kad padaryty praktišką žingsnį ji šį galuti
nį idealą, tautos turėty būti paragintos^susiburti į d i d e s - 
nius vienetus. įvairaus pobūdžio junginiai jau egzis
tuoja, kaip antai Pan-Amerikos Unija,Brity Commonwealthas,Sovie- 
ty Sąjunga*..(Šalia jy)Jungtinės Europos Valstybės turėty gauti 
regioninio s a m b- u r i o statusą JTO ohe.rtos 
rėmuo'se'.' *

Vakary Europos Unijos Komitetas SS palieka už JEU konsti
tucijos riby: kaip aziatiniy interesą pasaulinei gęrlybai su sa
vu uždaru ukiu ir savita politine sistema, nesiderinančia su 
Vakarą ideologija, Soviety Sąjungai tuo tarpu veikiau derą su 
JEV b e n d r-a d a r b iaut i, kaip jose dalyvauti. 
Taip trumpai, bet rėžiamai nusakytuose SS išskyrimo motyvuose 
gludi ir Europos susivienijimo pagrindai. Juos dailiai nusakė, 
Churchillio pradinę kampaniją komentuodamas,brity publicistas 
G.Sewell:"Geografai nurodo,kad Europos kontinentas iš tikryjy

15



— 1.6 -

tėra Azijos žemyno puAsalis. Tikroji demarkacijos lirvi jn tarp 
Europos ir Azijos yra ne kalnai ar kuri kita natūralinė siena, 
bet įsitikinimy Įdėję sistema, vadinama Vakarę ci
vil i z a a 1 1 i s v a r d u. Margas tos .civilizacijos au
dinys išaustas is įvairiu spalvy gijy; ten yra žydų tikėjimas 
įpievę; krikščioni ji meilės ir atpirkimo evangelija; grai
kiškoji tiesos ir gražiu bei gerto meilė; romėniškasis teisės 
genijus. Europa y r a d v a s i n k k o n c e p c i j a;Bet 
ji mirs, jeigu europiečiai pames jęiš savo minčių ir širdžiy'.'

Bendradarbiavimo žodis ir 
antagonizmo faktas

Bendradarbiavime motyvu mes sąmoningai priskyrėm^ideali
nei Europos suvienijimo koncepcijai; pats Churchillis iškėlė ir 
r e a 1 p j į Jakary civilizacijos bei sovietinės sistemos an- 
taganizmo motyvy:"Dabar tarp žmOniy yra iškėlę didesni skirtumai 
kaip anie, kuriuos buvo sukėlę religiniai reformavijos karai,po
litiniai bei socialiniai Prancūzę Revoliucijos konfliktai arba 
kętik baigtos grumtynės.su hitlerine Vokietija. Skilimas tarp 
komunizmo ir^krikšėionlškosios etikos bei Vakaręcivilizacijos 
yra pats didžiausias ir mirtiniausias, kokį tik žmonija bet ka
rio yra patyrusi. Už komunizmo nugaros stovi SS karinė galybė, 
kuri Europos kontinente yra visa viršijanti. Tę galybę savo ran
kose laiko 1? ar 14 nepaprastai gabiy vyry Kremliuje. Mes nega
lime susekti, kokie vidiniai impulsai juos varo, ir neįmanome 
įspėti, kur juos gali nuvesti rusti pasaulio apvaldymo ambicija'.'

Ypačiai paskutiniyju šio pokario mėnesię tarptautinė rai
da buvo paženklinta tn dvleję motyvy varžybomis dėl pirmavimo. 
Tik paskelbus aukščiau minėta Vakarę Europos Unijos atsišaukimu 
brity darbiečię organas "Baily Herald" rasė: "Sidžiaus tas šio me
to imperatyvas yra sukurti geresnį sugyvenimu tarp D.Britanijos, 
Rusijos ir JV. Vertindami (Vakarę. Europos suvienijimo) politikę 
mes privalome klausti: ar ji skatins, ar kliudys ty galybię san
dory?" Tos tezės atstovaš negalėjo atsisakyti visuotinės pasto
vios taikos vaidiniu, kurię įkunijimę ^ie norėjo matyti JTO 
konstrukcijoje, pagrįstoje "penkiy dįdzięję" diktatūra. Užmerkę 
akis politinėm realybėm, kylančiom iš sovietinių Ryty ir krlkš- 
žioniškoįos civilizacijos įkvėptu Vakarę idėjinės kolizijos,jie 
ty penkiy galybię i-ea.lię vienybę tarėsi palaipsniui sukurstę 
mechaninių b u d u. Dar gegužės pabaigoj vienas is dar- 
bieciy lyffierly, prof.L a s k i s, "Le Monde" korespondentui dės
tė: "Bet koks Europos-federacijos pasiūlymas turi turėti soviety 
paramę... AŠ pasisakau už f u n k o i j ę federallz- 
m y, bet ne už federelizmy, pagrįstu teritoriniu pasidalinimu. 
Funkcijy federalizmo idėja yra pažangiausia ir praktiškiausia, 
nes ji remiasi socialinėmis ir ūkinėmis, bet ne politinėmis bei . 
kultūrinėmis koncepcijomis...Bendradarbiavimas visada bus leng
viau realizuoti techninė j plotmė je,pvz.,transporto..."

Nesunku įžvelgti, kad toks Europos suvienijimai idėjos 
suredukavimas į'bekrauję teohnikiniy funkoijy federalizmo mintį 
iš tikryjy tebuvo priedanga maskuoti steriliškam oportunizmui, 
kurį padiktavo soviety energingai pareikštos opozicijos balinė. 
V.Europos vyriausybės pasiliko įsikibusios to bevaisio oportuniz
mo, kai Vakarę Europos Unijos eempijonai iš idealiniu aukštybly 
jau nusileido į europinę tikrovę ir š.m.gegužės 14 d.Churchillio 
lupomis pareiškė:"Vakarę Europos federacija nėra koks tamsus 
sąmokslas prieš sovietus. Bet jei Rusija nenori tos musy^idėjos 
paremti, nejaugi vienos vienintelės valstybės veto turi šimtam 
milijonu pastoti kelia į taika ir laimę?"0 brity liberalę orga
nas "Manchester Guardian" palydėdamas tuos Churchillio žodžius, 
rašė;"Jelgu Rusi ja pasirenka.. Izoliacijų., tai kiti vistiek turi
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gyventi... Jei tie kiti nenori paskęsti pelkėje, jie turi eiti’ 
išvien.Jie turi kaip nors sujungti savo ūkines, sistemas, 
i šplėsti. intelektualinius kontaktus.., -------

Paskutinė kovos fa z ė
Tame miglotame "kaip nors" gludi visa Europos^, tragiką, 

nes reikalas eina apie tai* - ar tasai "kaip nors" bus*’europinis, 
ar jai svetimas. Epiškas užsimojimas jiuropų suvienyti ir pas
kum jų įvesti į pasaulinį suvereninių regioninių junginių ben
dradarbiavimų klasiškai parode, kokia teisinga Heves pažiūra 
į tokių regioninių junginių pobūdi. Anot jo, kūrimas tokių jun
ginių, kuriuos tūlas politikas sentimentaliai vaizdavo kaip 
"nuosakų ir praktiškų žingsnį" link vienos pasaulinės valdžios, 
tikrumoj yra "matematinė formulė nusakyti artimiausia jai o-gal 
ir paskutinei fazei kovos dėl pasau
lio apvaldymo. Nepasiant visų antiimperialistinių 
formulių, kurias nuolat kartoja didžiųjų galybių atstovai,visos 
ūkinės ir technikinės musų meto realybės , visos dinamiškosios 
dabarties pasaulio jėgos, visi istorijos ir logikos dėsniai 
rodo, kad esam išvakarėse imperijų kūrimo perijodo, imperijų, 
kurios bus galingesnės ir labiau centralizuotos kaip bet kada. 
Negalim.ignoruoti jėgų, stumiančių į labiau organizuo
tų p a .s a u i i o kontrolę'.’ Tos jėgos negalėjo leist, 
kad Vakarų Europa, palaidų ir palyginti silpnų suvereninių val
stybių erdvė, išsprūstų is jau esančių ir ekspansijon pasine
šusių pasaulinių imperijų orbitos ir kaip savarankus bei pajė
gus veiksnys įsijungtų į varžybas dėl "labiau organizuotos pa
saulio kontrolės?. Tų dviejų super-imperijų - JV ir SS - trau
kos veikiama, Vakarų Europa^ir nesugebėjo savarankios susivie
nijimo akcijos iškelti aukščiau akademinių diskusijų bei pro
pagandinių atsišaukimų. Ir pirmasis realus jos apjungimo planas 
gimė tik tada, kai akstinų davė viena iš tų pasaulinių galybių 
- JV, prižadėjusi jai kolosaliau ukinę^pagalbų. Ar tas planas 
taps kunu, be abejojimo, pareis^nuo pačios Europos aktingos va
lios. Bet jeigu toji jos valia čia supasuos, Jai teliks pasi
duoti sovietinės imperijos traukai. ' >

Senosios Europos nekrologas
KKaip jaudin/antį tauraus europiečio protestų prieš pasta

rųjų išeitį norim pacituoti olandų politiko ir Europos federa- 
listų unijos pirmininko H.Brugmanso žodžius, kurie ar tik nebus 
priešmirtinis senosios Europos balsas:"nes atsisakom būti pėsti
ninkai komunizmo ir kapitalizmo šachmatų lentoje. Nedrąsiai, bet? 
iš pačių širdies gelmių mes šaukiamės europinės po
litikos.

"Abi šalys tepripažįsta blogai maskuotų savo tautinį in
teresų ir vienodų godumų valdyti pasaulį,vistiek kokie bebūtų 
jų ūkiniai bei politiniai motyvai.Socialistinis rusų mesianiz
mas sukelia mumyse daug simpatijų. Ir mes kovojam su kapitaliz
mu.Tačiau savųjų revoliucinių aspiracijų mes neatrandam režime, 
kurį diriguoj a NKVD. Liberalinis amerikievių mesianizmas randa 
mumyse gyvų atgarsį, Po ilgamečio nacių dominavimo mes juo 
biau branginam pluralistinę demokratijų. Tačiau JV mum siūlo 
dvasinį suniveliavimų,ūkinę ir moralinę anarchijų. Ir mes at
sisakom tikėti į jų bylų.Husai žino, ko nori. Bet ar jie nori 
musų socialistinės emancipacijos? Amerikiečiai, bankrutavę 
Europoj, nebežino pats ko griebtis; ar gali pakakti mum jų 
"demokratijos" žodzio?Mes atsisakom pasirinkt tarp kapitaliz
mo ir totalistinio socializmo.Bet kas,kas atstovaus Europai?..
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H e v /> X u ii J a žmogui išlaisvinti
Politinis Europos eksperimentas Jau yra diskvalifikavęs tę

sę, kad regioniniu sambūriu sukūrimas organinio bendradarbiavimo ' 
keliu nuves J. vienę pasaulio valdžia ir vienę legaliu tvarkę,už
baigiančiu karus visiem.laikam. Jau'egzistuoję "regioniniai sam
būriai" - Pan-Amerikos 'Jnija ir Sovietu Sęjunga-- iš tikrpjp yra 
suvereninės imperijos, tik viena paleidesnė,antra centralizuota. 
Pasiryžusias nurungti viena antrę,jos nepakenčia,kad susikurtą 
nuo Ję nepriklausomi nauji panašus Junginiai. Jos taigi eina į 
vienę pasaulio valdžię, bet jy kelias ne organinio bendradarbia
vimo, bet me c h a n i n i ? tauty apjungimo - nukariavimo ke
lias.Tad ar galima šilę banalu ir pigy,bet žmonijos likimę kaš
tuojantį sprendimę priimti kaip atsakymę į didžięję politinę 
atominės gadynės problemę? %

Toji problema,kaip matėm šio rasinio pradžioj,yra moder
niosios suvereninės valstybės proble
ma, valstybės, kuri (Reves žodžiais) yra "musu laikę Bastilija,' 
vistiek,kokie sargai ję besaugotę - konservatoriai,liberalai ar 
socialistai. Tasai musę pavergimo simbolis turi būti sugriautas, 
Jeigu norim vėl tapti^laisvi žmonės.R eikia iš naujo 
pradėti didžięję žmogau s išl a^i s V i - 
nlmo r e v o 1 i u c i j ę’.' Revoliucinis žmogaus išlaisvini
mas iš valstybės tironijos - arba visuotinė katastrofa: prieš 
toklę alternatyvę mus yra^pastaoius žmogaus civilizacinės pažan
gos drama jos atomazgos išvakarėse. Toji drama prasidėjo prieš 
dvejetą tukstančię metę, „kai krikščionybės pagilinta ir pataurin- 
ta senoji Viduržemio civilizacija pradėjo savo nukariavimus bar
bariškoj Europos erdvėj.Ji "tamsiaisiais viduramžiais" buvo suka
rusi "PAX ROMANA" tvarkę,kurio j Europos^tautę taikę laidavo viena 
politinė vadovybė,barbariškuosins pap'ročius švelnino krikščiony
bės įkvėptas.riteriškumas,o valdovu tironinius polinkius tramdė 
neginčijamam Dievo autoritetui palenkta j y. sęžine.Viduriniam am
žiam baigiantis su ciiilizacinės pažangos įsibėgėjimu prasidėję 
V.Europos dvasinės vienybės ir tuo patim jos visuomeninio gyve
nimo pagrindu irimas-Reforma'cija europinę visuomenę atpalaidavo 
nuo Bažnyčios autoriteto,D.Prancūzę Revoliucija išlaisvino sęži- 
nę nuo Dievo,o nacizmo.ir bolševizmo revoliucijos tę raidę nuosa
kiai atbaigė,likviduodaraos laisvu žmonių bisuomenę ir asmenį pa- 
vergdamos naujam dievui - valstybei.Valstybės suabsoliutinimas 
graso sunaikint ir tuos skurdžius dvasiniu pagrindu likučius,ku
riuos vadinam "krikščioniškosios Vakarę civilizacijos”vardu.Tos 
raidos rezultatas B.F.ussellį paakino formuluoti klausinę,kuris 
byloja klaikiu uiiilizacinės pažangos memento:"Nejaugi žmogui 
negalima patikėti žinijos? Nejau žmogaus impulsai ir troškimai 
tokie žemi,kad tik ignorencija tegali jį išsaugot? Nejau turim 
sustabdyt mokslo pažangę ir sudegint knygas,kurios surašyti jo 
laimėjimai ir atradimai?"

w.Churchillis,užgdebė pačias problemos šaknis,nurodydamas, 
kad nuabsoliutinti valstybę ir tuo patim įgalinti visuotinės tai
kos santvarką tebus įmanoma ... atstačius Europos gyvenimo vienin- 
gumę ir krikščioni škumęi Jei dėl to,kas yra, daug keitės tenka, 
anot Sertillanges ir "išsigimusiai,t ariamajai krikščionybei,tik
rosios karikatūrai,...išorinei krikščionybei,formalistinei,kiek 
šarlataniękaį,kartais fariziejiškai? tai "vidinė krikščionybė,- 
tyla^kurios šaukimę visi girdi,kuri pasaulį paskandina gėry;tik 
krikščionybė keip visiškai nauja jėga,universali ir penetracinė 
- ji vienintelė tegali atgaivinti ir tinkamai nukreipti energi
jas,Be još tuščiai bandančias organizuoti pasaulį,bet tegalin
čius jį naikinti klaikiais konfliktais'.'
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A E Ž V A L G A

VISUOMENĖS REVOLIUCIJA PRIES VALSTYBE
Prancūzu filosofas ir publicistas Georges Bernanos "Carre

four" (1947.8.16) rašo:"Ir paskutinis kvailys jau suprato arba 
tolydžio supranta, kad (praeitojo karo) pergalė nieko ne
užbaigė ir nieko neatbaigė. Ueatbaigė todėl, kad ji nėra perga
lė. As nelaikiau pergale to, kas tebuvo laikinis sąskaitų su
vedimas tarp dvieju begaliniu religijų - marksistinės ir naci
nės - visada pasirengusiu tarp savęs susitarti, kad totališkai 
išvalytu nehegelinę žmoniją. 1940 m-jom tatai tik per- plauką 
nepavyko...

Ue» dar neišėjom is karo,ir dar kokioj Tai, ką laikėme 
karu ir ką dabar, komiškai apstulbę, matom užsitęsus po karo; 
tai,kas yra nusiaubę kartu ir karą ir,taiką taip,kad jiedu nu
stoja bet kurios reikšmės,- visa tai tik istorijos perspektyvoj 
parodys savo tikrąjį charakterį. Tada pasirodys, kad nudvasin- 
tasis žmogus visuotina i likviduoja žmonių civilizaciją, ją lik
viduoja ne žmogaus kad ir nudvasinto labui,^bet labui tos pabai
sos, kuri gimsta iš visuotinio visuomenės išsiskaidyme (decom
position): moderniosios valstybės er bent to,kas tuo vardu va
dinama.

1939 m.buvo prigijusi sąvoka "nei šioks, nei toks karas? 
/drole de guerre). Tašiau tasai "nei šioks, nei toks karas',' iš 
kurio nematom,kad išeisim, pasidėjo daug anksčiau. Mes to nė 
nežinodami į jį įžengėm apie 1900 m.,kada bene visur Europoje 
pradėjo krikti toji demokratinė visuomenė, kurią mes pasipūtę' . 
vadinam kūryba, nors iš tikrąją ji tėra žiaurus ir sistemingas: « 
senosios visuomenės žalojiraas-Visuomenė be tradiciją, be privileL 
giją ir be tikru teisiu, taip sakant be nugarkaulio, nelyginant 
išpuvusiais griaučiais gyvulys, dar "tebeturįs savo pirmykštę iš
vaizdą, bet.nuo pirmo smūgio pavirsiąs beforme kailin sukimštos 
mėsos.mase. Jeigu šis katas yra karas* tai jis yra Valstybės 
karas prieš Visuomenę, Valstybės pries Tėvynę.Kaskart stiprės-^ 
nės Valstybės karas prieš kaskart silpnesnę Visuomene, ir prieš 
nukunintą Tėvynę. Valstybės karas prieš žmonių Visuomenę, anoni
minės ir neatsakingos Valstybės prieš atsakingą ir laisvą žmogą. 
Modernioji Valstybė pamažu pasiekė tą savo augimo tašką, už ku
rie ji bėra įmantrus prievartos ir pavergimo įrankis... 0 žmo
nių visuomenė nebesikuria, bet irsta... Atėję metas, kad orga
nizuotoji visuomene sukiltą prieš moderniąją valstybę, nepripa
žįstančią nei tikėjimo, nei įstatymo.Jeigu iš organizuotos vi
suomenės nieko nebėra likę - tesukyla laisvieji žmonės. Liūdna 
ar ne, bet revoliucija prieš moderniąją valstybę yra 
'būtina sąlyga visuomenei restauruoti, t.y.galutiniame rezultate 
tikrajai valstybei atstatyti. Be abejojimo, dėl to pasauliui 
gresia balsi anarohinė krizė. Bet kadangi•pasirodė, kad abu pa
starieji karai ne tik nesustabdė pasaulio fatališkojo bėgimo į 
totalizmą, bet į jį stipriai pastūmėjo net demokratijas, tai 
kas belieka? Žmonija stovi prieš dilemą: arba leistis į riziką, 
arba žūti vietoje'.'

SOCIALIZMO KRYŽKELĖ: MASĖ AR VISUOMENĖ?
Bernanos taip dramatiškai iškeltieji motyvai randa vaiz

dingą atliepimą pokarinėj socializmo krizėj, ku
ri reiškiasi jo n au jos filosofln ės o r i ę_n - 
taoljos ieškojimu. To ieškojimo išeities tašką
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misakė belgu premjeras ir socialistu lyflerls Spaakas, savo vyriau
sybės deklaracijoj praeitu pavasarį pareikšdamas:"Rimčiausia musu 
laiku problema yra žmogaus asmens problema. Didysis ir labiausiai 
gęsdinęs klausimas yra - ar žmogaus asmuo bus išgelbėtas'.' Ir so- . 
cialistai pradeda apsižiūrėti, kad asmenį yra pavergęs ne kas ki
tas, kaip modernioji valstybė. Du Heidelbergo universiteto profe
soriai socialistai,medikas A.Iiitscherlioh ir sociologas Alfred 
Weber,1946m.išleistoj brošiūroj "Freier Socializmus" rašo(cit.is 
"La Vie InteUectuelle',' avril 1947) :"Iles išmokom giliai nepasitikė
ti valstybe. Ji turėtp būti geriausia musu bendro viešojo gyvenimo 
forma{ bet mes jau nebeatmenam, kata ji musu istorijoj butu vaidi
nusi sį vaidmenį.Visi musu kontaktai su valstybe yra nutrukę, nes 
ji nebėra nei musu atstovas, nei musu draugas... Atvirkščiai, ji 
mus prispaudė ir maltretuoja... Ji mus pavertė brutalia ir apkar- 
tusįa mase, kurioje kiekvienas nepasitiki savo artimu?(79p.)"Gali
ma sakyti, kad visuomenė naikinama valstybės labui. To prie
žastis yra klasių kova, arba veikiau viduriniu 
amžių koperatinės tvarkos pakeitimas gamintoju ir darbininku kla
sėmis, nuolat besiformuojančiomis ir nuolat irstančiomis.Kadangi 
valstybė pasidaro didžiausias darbdavys ("patronas"), o laisvosios 
profesijos ir amatai vis labiau priklauso nuo monopoliu, galima 
išskirti tik vienę socialinį pasidalinimę - tarp darbdaviu ("pat
ronu") if darbininku'.'(8Jp.) Valstybei pasiėmus darbdavio vaidmenį, 
gamybos forma vistiek nepasikeitė;"technikinėj srity gaminio kie
kybė ir kokybė tebeužima svarbiausiu vietę. Į gaminį nežiūrima 
žmogaus požiūriu, bet į žmogų žiūrima gaminio pažiūriu. Nuolati
niai bandymai pritaikyti žmogų mašinai padarėliai, kad darbininku 
klasė pajungta gamybinės technikos ir nežmoniško racionalizmo dik
tatūrai... Be pertrūkio augdamos, gamybos priemonės pastatė darbi
ninkę vis neįmanomennėn padėtin. Jam beliko pasinerti masėje ir 
per ję bandyti dalyvauti apvaldyne ^.valstybės ,kuri yra pasidariu
si grynai ūkinė institucija... Šiuo keliu eidami, darbo klasės ir 
socialistu ideologai atsisakė kurti visuomenę,kuries struktūra ati
tiktu žmogaus prigimtį.Sukurdami masę, jie,tiesa,gavo milžiniško, 
neperviršijamo galingumo jėgos rezervus. Bet jie neišsprendė socia
lizmo uždavinio - reformuoti valstybėje visuomenę žmogaus teisiu 
pagrindu?(84p.) - *

Weberlo ir Mitscherlicho įsitikinimu, ne masė, bet "visuome
nė turi būti kiekvienos socialistinės programos centras"(8"p.); 
"laisvajame socializme valstybė turi būti pajungta visuomenei,nes 
visuomenėj individas tiesiogiai suvokia savo artimo buvimę; visuo
menė duoda žmogui suprasti, kad jo laisvė nėra neribota"(90p.)• 
Dėl to "socializmas reikalauja ne vien tobulesnės valstybės, bet 
ir tobulesnio žmogaus, ^uris mokėtu gyventi laisvėje, neplktnaudo- 
damas savo teisiu prieš artimę"(81p.).Abu vokiečiu socialistai duo
da suprasti, kad ne socializmui išugdyti tę tobulesnį žmogu:"Sooia- 
lizmaS'nėra religija; jis negali pavaduoti religiniu įsitikinimu- 
Atvirkščiai, jis tėra aktingojo gyvenimo bendruomene.Jis_pripažins 
moralines normas,kurios kyla ne is ekonomikos ir kurios žmogaus 
bučiai duoda jos turinį ir vertingumę. Tačiau socializmas tęja mo
rale domėsis ne dėl filosofiniu motyvu, bet vien dėl sprendimu,rei-: 
kalingu kasdieniam gyvenimui"(8?p.)•

Apžvalginiame straipsny,kurį tame pačiame "La Vie Intellec- 
tuelle" numery A-krisch skelbia apie "humanistines tendencijas vo
kiečiu socializme? konstatuojama, kad tik nedidelė vokiečiu socia
listu mažuma likusi ištikima, klasiniam marksizmui. Ypac^jaunieji - 
svarstę, ar idėja nebus bent tokia pat galinga kaip medžiaga, jei 
ne galingesnė. Vokiečiu socialistuose jau nereta išgirsti, kad "idė
ja kuria istoiiję? Tiesa,marksizme s ju tebepripažįstamas kaip ge
riausias metodas ūkinei padėčiai analižuoti; tačiau jaus t s i s a- 
ko m a mintie s,k ad socializmas, ypač marksdsti-
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nė jformoj, yra pasaulėžiūra, apsprendžianti ne tik 
medžiaginį, bet ir dvasinį žmogaus velkimę. Manytina, jog daugiau 
kaip vien politinį opofctunizmę liudija faktas, kad socialist^ pa
ruostu ir ju balsais priimtu Wtirtembergo ir Bavarijos konstitucl- 
jU preambulėse minimas Dievo vardas.

Vokiečiu socializmui, viskę pradedančiam iš naujo,bene 
lengviausia pasukti naujosios orientacijos keliu. Bet likiminei • 
asmens - visuomenės - valstybės problemai negali likti akli ir 
kitu Europos kraštu socialistai. Moderniosios valstybės paverg
tam žmogaus asmeniui gelbėti jie negali nesidairyti išganomųjų 
priemonių- Pradžioj cituotasis belgu socialistas S p a a k a s 
savo deklaracijoj toliau sako:"Ryšium su šia (žmogaus asmens) 
problema pasikeitė "kairės" ir "dešinės" žodžiu prasmė. Man mie
lesnis tas, kuris klauso Migiu, bet socialinį teisingumu supran
ta taip,kaip aš jį suprantu, negu tas, kuris niekad neina į baž
nyčių, bet absoliučiai pasirengęs išlaikyti dabartinį socialinį 
ir politinį režimę... As tvirtai_tikiu*kad Vakaru Europos atei
tis priklauso socializmo ir krikščioniškosios civilizacijos de
riniui'.’ Tę patį reformistinį nerimę išduoda ir prancūzu premje
ro bei Ju socialistu lyderio Ramadier praeltę pavasarį Capde- 
nece ištartas kad ir nedrąsus užsiminimas apie "reikelingumę 
vienybės tarp krikščioniu ir laisvamaniu, kuriuos įkvepia toji 
pati civilizacija? - vienybės prieš-žmogaus^asmenį paneigusį to
talizing, kurio kovotojai nuo tos krikščioniškosios civilizacijos 
yra galutinai atsimetę.

"ŪKINĖS DEMOKRATIJOS" GAIRĖS
Daugely kraštu itin nktuaHi šio meto klausimu -^nusavini

mo, nacionalizacijos, nuosavybės "sųvisuomeninimo" - iš esmės 
pasisako O.v.Nell-B r e u n i n g S. J. "Stimmen der Zeit" 194? 
metu kovo, nr. straipsniu "Sozielisierung'.' Autorius trumpai išdės
to oficialięję Bažnyčios tuo klausimu pažiurę, primena marksizmo 
teoriję ir randa, kad klausimas pozityviausiai sprendžiamas 
ūkio sudemokratinimo keliu.

"1.Pi jaus XI enciklikoj "Quadragesimo anno" sakoma:"Visai 
teisėtai galima pasisakyti uz tai, kad tamtikros tur
tu rūsys butu rezervuotos viešosirm institucijom (der 
offentlichen Hand),nes sutais turtais susijusios pernelyg dide- . 
lės galybės negalima pavesti privačiom rankom be pavojaus vieša
jai gerovei? Rijus XII, 1945m.kovo 11.kalbėdamas italu kataliku 
darbininku sąjungai, patiksllnc:"Krikščioniškieji sambūriai nuo- . 
sabybės suvisuomeninimui tepritaria tais atvėjais, kada jo t ik
rą i ,r e i kna lingas bendrasis gėris, t.y. 
kai jis yra vienintelė tikrai veiksminga priemonė^piktnaudojimul 
pašalinti arba gamybiniu šalies jėgų eikvojimui išvengti... Su- 
visuomeninimas jpareigoja atitinkamai atlyginti pagal tai, kas 
visiem suinteresuotiesiem ypatingosiomis laiko sęlygomis teisin
gai priklauso'.' Nuosavybė yra dalis visuomenės tvarkos; tę tvarkę 
gi nustato bendrojo gėrio reikalavimai.Iš čia pagrindas tam tik
rais atvejais nuosavybę paliesti. Tatai apsprendžia ir atlygini- 
mę, kuris "pagal ypatingęsias laiko sęlygas" kraštutiniu atvėju 
gali būti lygus nuliui.Pijus XII minėtoj kalboj pažymi, kad mo- 
nopolizmo ir ūkinio despotizmoj pagrįsto privataus kapitalo su
telkimu, pašalinimas yra vienašalis ir todėl nepakankamas būdas 
tikrajam ūkio sudemokrrrtinimul,

2. Pagal marsizmo teorijų valstybe,kaip vyraujančios kla
sės jėgos priemonė prlešingajai klasei išnaudoti, išnyksta su
kūrus vadjn.beklasę socialistinę visuomenę. Kadangi tokioj vi
suomenėj žmonės jau busi? grįžę į rojinę nekaltumo padėtį, tai 
tokioj tvarkoj suvisuomeninta nuosavybė pasidaro vlsy bendra nuo- . 
savybė.(Ir pagal šv.Tomę Akvinietj privatinės nuosavybės insti-
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tuoija pasidarė reikalinga tik dėl pirmapradės nuodėmės.)Toliau, 
kadangi (pagal mnrsizmų) pirmapradės nuodėmės nasekos tėra kapi
talistinės klasinės visuomenės išsigimimo reiškinys, kuris socia
listinėj beklasėj visuomenėj bus išnykus, tai toj visuomenėj 'ssisi 
turtai - ne Uien gamybos prįemonėp — turės būti visų bendra nuosa
vybė .-Žmogaus prigimties pažinimas verčia a b e j o t i, kad žmo
gus galėtu absoliučiai ir visuotinai savęs atsižadėti; tikįs krik
ščionis žino, kad socialinėmis reformomis negalima pašalinti • 
nei pirmapradės nuodėmės, nei jos pasėkų,‘ir kad todėl beklasė 
visuomenė su jos bendrųja nuosavybe tėra tuščia iliuzija.Iš tikro, 
ir marksistinis - leninistinis socializmas (komunizmas) nebesie
kia panaikinti privatinės nuosavybės, bet tik gamybos priemonių 
nuosavybę, kuri pervedama valstybei. Tuo budu "suvisuomeninimas" 
virto suvalstybinimu. Bet valstybinė ar viešoji nuo
savybė toli gražu nėra "bendra visų nuosavybe" kaip oras ar sau
lės sviesay kuriais visi bendrai naudojasi. Todėl nuosavybės su
visuomeninimas marksistinėj tikrovėj pasibaigia valstybės 
arba savivaldybės kapitalizmu.

J.nuosavybės suvisuomeninimo klausimas kitokioj šviesoj 
atrodo pažiurėjus į Jį kitu - kapitalo ir darbo santykiu įtam
pos požiūriu. Tas požiūris apima darbo žmogaus santykį su jo 
naudojamomis gamybos priemonėmis ir kartu jo vietę žmonių visuo
menėje apskritai. Darbas svetimam ir^svetimomis gamybos priemo
nėmis savaime nėra nei blogas, nei išvengiamas, jeigu jis yra pra
einama padėtis. Jis yra blogas ir išvengiamas,jeigu jis t-mpa tai
sykle ir pasidaro paveldimas, kol toks darbas yra praeinamas,visa
da esama pagrindo laukti, kad sumanesnieji su laiku pasidarys sava
rankus ir patys įsigys reikalingų gamybos priemonių. Pramonės iš
augimo pradžioj jos ano meto vadai patys iškilo ir įsigijo turtų. 
Bet vėliau, koncernų ir kartelių kapitalizmo laikais, gamybos prie
monių nuosavybė "nuasmenėjo" ligi anonimiškumo, ir niekas nebegali 
užtikrinti, kad anoniminis savininkas tikrai sugeba įmonei bei ver
slovei vadovauti.Dirbti svetimam bei svetimomis gamybos priemonė
mis, jeiįu pasitikime jų savininko sugebėjimais vadovauti* darbi
ninkui neteip prieš širdį. Kartais jam totai teikia net džiaugsmų 
ir garbę. Bet jeigu tam pasitikėjimui nėra pagrindo, nes darbi-^ 
ninkas nemato asmenybės su vadovavimo kvalifikacijomis, o tik kaž
kokį biurokratijos aparatų* tada nebeįmanomas joks žmoniškas san» 
tykis, ir darbo žmoguje kažkas nebesutramdomai sukyla, nebematyda
mas gyvų ir įtikinančių vadovaujančių asmenybių, jis užsigeidžia 
įvesti į vadovybę tų žmonių rotų, kurio nerys jis pats yra.^ir kur
piame, Jo tvirtu įsitikinimu, yra sugebančių vadovauti. Aišku, kad 
šiuo požiūriu pranyksta ar bent labai sumažėja skirtumas tarp pri
vatinės ir viešosios (valstybinės,savitajldybinės) nuosavybės.Abiem 
atvejais nuosavybė pasirodo esanti priežastis blogio, glūdinčio ne
natūraliame dirbančiojo atskyrime nuo gamybos priemonių. Tų atsky
rimų jaučia dirbantysis toli gražu ne ta prasme, kad jis nėra nuosa
vybes dalininkas ir neturi galimybės iš jos praturtėti, bet tuo bu
du, kad jis negauna įžvelgti į įmonės vadovavimų ir jame dalyvauti.

4.Valstybės pastatymas privatinio kapitalo vieton nėra tasai 
sprendimas, kurio širdies gelmėse ilgisi darbininkai ir tarnautojai. 
"Valstybinis kapitalizmas yra ideologija, vedanti į nau$ totalisti- 
nės ir autoritetinės valstybės formų. Dirbančiųjų troškimus siekia 
atitikti "ūkinė demokratija',' kuri nugalėtų beprasmį gamybos priemo
nių nuosavybės ir darbo isskytimę, ir dirbn-ntiesiem įmonėje sukur
tų namų atmosferų. Darbininkas nori ir privalo gauti teisę bent mi
nimaliai pareikšti savo valių įmonėje, kurios darbo bendruomenės 
narys jis yra, lygiai kaip jis gauna pareikšti savo valių valsty
bėje bei savivaldybėje.Kaip čia, taip ir įmonėje jis nenori būti 
vien administravimo bei aprūpinime objektas,bet atsakingas ir tam
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tikru budu sprendimuose dalyvaujųs subjektas. Įmones rutina ir 
darbo drausme neprivalo būti jam ' . is šalies primesta, bet turi 
išaugti iš Įmonėje dirbančiųjų bendruomenes.Išmintingai sudary
ta, tikra Įmonės dirbančiųjų bendruomenė gali spręsti daug sun
kumų ir žymiai prasJnidrinti Įmonės santykius. Tačiau lemiamie
ji visuomeninės struktūros klausimai (visuomeninės darbininko 
padėties) lygiai kaip ir darbininko būties problemos turėtų bū
ti sprendžiamos aukštesnėj kaip Įmonės bendruomenė^plokštamoje. 
Profesinės sų jungo s, kuriom šis uždavinys pri
klausytų, yra pašauktos suvaidinti didelį vaidmenį ūkio sudemo- 
kratinime, bet jos turi pasidaryti šis tas daugiau, kaip atlygi- , 
nimų politikos Įrankis, ar vienos partijos galybės aparatas.Is 
visuomenei kenksmingos klasių kovos organizacijų profesi
nės sųjungos turėtų metodiškai vir
sti tikromis profesinėmis korpora
cijomis, ruošiančiomis kelių korporacinei visuomenės ,
santvarkai.

Tuo budu "ūkinė demokratija" siekia duoti darbo žmogui 
prasmingų poziciją ne .tik Įmonėje, bet ir visuomenė j e. Sveti
mam dirbti teks ir "s'udemokratintame" ūkyje (atitikmuo poli
tiniame sektoriuje: paklusti reikia ir demokratinėje valstybė
je); bet tas darbas gali būti sutvarkytas prasmingesnių, žmogaus 
vertę atitinkančiu budu (kaip laisvas,sąmoningas ir atsakingas 
žmogus paklusta valstybei, nepažeisdamas savo žmogiškosios 
vertės).Profesinėm sųjungom tenka didžiulė atsakomybė? jeigu 
jos kaip triuškinanti organizuotų masių galybė nepanaudos sa
vo Įtakos prieš teisingumų ir kitų teises, jos galės suvai
dinti lemiamų vaidmenį visuomenei atkurti.

DVASINIS PASAULIO PlOVIS
Garsusis rusų filosofas emigrantas N.Berdiajevas 

"Temps Prėsent" korespondentui davė pasikalbėjimų apie pagrin
dinius dabartinės pasaulio padėties elementus."Pirmiausia 
turiu konstatuoti, kalbėjo berdiajevas, kad pasaulis padėtis 
moraliniu bei dvasiniu požiūriu po pastarojo karo yra bloges
nė kaip po I-jo Pasaulio karo... Žmonės priprato 
žudyti; karas žmonijai dabar atrodo nebe toks nenormalus 
dalykas kaip praeity. Tačiau karas neišsprendė nė vieno klau
simo, turinčio ryšį su žmonijos ateitim; jis tik išaugi
no npapykantų.,. Apskritai as Į dalykus žiuriu pesimistiškai, 
bet netikiu, kad artimoj ateity kiltų naujas karas. Antra ver
tus,vidaus karas eis toliau, ir karo psichozė užtruks. Sen ir 
ten bus vietinių konfliktų bei tokių Įvvkių kaip Graikijoj ar 
Tol.Rytuose..- Tačiau žmonėms kad ir kažkaip pripratusiem žu
dytis bus per baisu mestis Į naują karų, juo labiau kad šįsyk 
apie "karų" jau nebūtų galima nė kalbėti: reiktų išgalvoti 
naujų žodį, nes tai butų, taip, sakant, kosminis Įvykis.Tačiau 
bijodami naujo karo žmonės nemoka organizuoti taikos. Sten
giamasi išspręsti politinės bei ūkinės proĮilsnos. Bet aš ma
nau, jog tų problemą negalima išspręsti užmirštant baisių mo
ralinę ir dvasinę žmonijos padėtį. Gyvenam^neapykantos,^apga
vystės, melo atmosferoje... Net krikščioniškosios bažnyčios 
suskilusios viduj ir is oro; suskilusios atskiromis konfesi
jomis, suskilę net vienos konfesijos krikščionys.Be to,Įvai
riuose kraštuose krikščionys perdaug priklausomi nuo politi- 
nių^bei socialinių tų kraštų režimų. Jie nesugeba pakilti Į 
aukštesnę plotmę ir tokiu budu negali būti kryptį duoaanciųja 
jėga. Krikščionybės padėty atsispindi visuotinė pasaulio padėt 
tis. Štai kodėl ji tiek nedaug tegali padaryti tarptautinėje 
plotmė jeV

23

krik%25c5%25a1%25c4%258dionys.Be


Berdiajevas paliečia tris problemas, spręstinas, norint pa
gydyti pasaulį. "tirmoji problema yra metalinė ir dvasinė. Dvasia 
nės jėgos neprivalo duotis pasaulis susiskaldymo apvaldonos. Pa
kartoju, kai kurios ty jėgy nepakankamai nepriklausomos ir pasi
jungia tarnauti pasaulį skaldančiom jėgom. Antroji problema, iš
kylanti politinėje plotmėje, liečia t arptautinę s ę - 
ž i n ę. Yra du budingi musų laikmečiui bruožai. Is vienos pusės 
matome linkimę į universalizmę: vis mažiau įvykiy, kuriy atgarsiai 
lokalizuotysi. Bet tuo pačiu metu didėja susiskaldymas, neapykanta. 
Tai priešingybei pašalinti reikia nugalėti ęiuo metu siaučiantį 
perdėtę nacionalizmę (jis skirtinas nuo patriotizmo). Reikia eit 
į tauty federaciję; tatai gi reikalauja valstybių tautinio su
verenumo Įdėję palenkti kitiem idealam. Trečioji problema: 
yra visa eilė politiniu ir ukiniy klausimu, kuriu negalima iš- 
spręsti'be radikaliu socialiniu pakeiti- 
m u- Aišku, kad k a pxį talistinė tvarka k r i n - 
k a. Tasai krikįmas išsaukia baisius konfliktus, kurie tos tvar- 
kbs rėmuose neišsprendžiami. AŠ manau, kad reikalingieji sociali
niai pakeitimai bus ypatingai sunkus IV; Anglijoje, be abejojimo, 
jie bus lengvesni'.’

Beriląjevas mano, kad darbo klasė sudaro tę žmonijos dalį, 
kurię butu sunkiausia priversti eiti į nauję karę. Darbo klasės 
sęmonė atstovaujanti,anot jo,tam tikrai ateities koncepcijai.

VIENO SOVIETŲ DIPLOMATO METAMORFOZE
birželio pradžioj Lekesuecess posėdžiavo įdomus JT orga

nizacijos padalinys - ūkinės ir socialinės tarybos pekomisis 
informacijos laisvės ir spaudos reikalam. Jis dvi savaites ren
gė darbu tvarkę didelei formaliai pasaulinei konferencijai,su
sirinksiančiai Europoj ateinantį pavasarį.

takomisis aptarė įstatymus kovai su šmeižtais , užsieni- 
niy^korespondenty akreditavimu, žiniy ugentury klausimu, laik
raščiu monopoliu problem?. Besit arinei įklimpo, kai prieita prie 
cenzūros klausimo ir- spaudos pereigų bei atsakingumo. to ilgy 
ginčy delegatai nutarė, kad neįmanoma susitarti dėl "laisvos 
spaudos" ir "informacijos laisvės" sęvoky. nepaisant soviety 
protesto buvo nutarta į busimosios konferencijos dienotvarkę 
įrašyti cenzūros klausimas.

Bene didžiausi? įspūdį pasitarimy dalyviam paliko ir la
bai vertingę pamokę jiem ir stebėtojam davė SS atstovo Lomaki- 
no metamorfozė, kurię brity liberalę "Manchester Guardian" ko
respondentas šiaip aprašo:

"Jokūbas Lomakinas,soviety generalinis konsulas New 
lorke, visiškai kitoks kaipkiti soviety atstovai Jujgtinly 
Tauty Organizacijoje. Kaip žmogus jis nieku nesiskiria nuo ki- 
ty, bet kaip soviety atstovas JTO jis buvo nuostabi išimtis 
- laisvas, kalbus, draugiškas; su juo nebuvo NKVD atstovy.tik 
viena graži šviesiaplaukė rusiukė. Kiti JTu diplomatai jau 
žinojo, kad norėdamas padaryti rusui kolegai malonum? su juo 
nesusibičiuliauk. Tai ne organizuotas ir ne doktrininis nu
sistatymas. Kiekvienas mielai norėty su rusais pabuvoti drau
gėje, paplepėti, bet patyrimas parodė, kad glaudesnė bičiulys
tė su sovietu diplomatu reiškia Jo greity atšaūkimę. AŠ tai 
tvirtinu visiškai rimtai, nes tas tvirtinimas pagrįstas už
fiksuotomis gausiomis asmeninėmis tragedijomis.

Taigi, tasai Lomakinas buvo gudrus, nelinkęs įtarinėti 
vyras,xSkandalingai greitas prisipažinti suklydęs, kai jam 
taip iš tikryjy pasitaikydavo, Vienę dienę jis leptelėjo saki
nį: "mums nereikia kiekvienę sykį atsiklausti {įaskvos1.1 to ke-
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lių dienų vienas amerikiečių^magazinas apie jį parašė labai 
šiltų straipsnį didele antrašte "Tas rusas toks mielas'.' Jo dvie
jų dienų Lomakinas į posėdžius nei iš šio, nei iš to atėjo ly
dimas dviejų paniurusiy., visų laikų tylinčių rusų, kurie atro
dė tarytum bėgliai iš rūsčių Molotovo asmens apsaugos agentų 
gvardijos San Franciske. Jie atsisėdo Lomakinui iš šonų, ir,kai 
tik jis rengdavosi impromtu kalbai, jie kaišiodavo jam popier
galius su savo pastabom. Lomakinas svyruodavo, mikčiodavo, bet 
po to jau pradėdavo kalbėti reguliaraus įprastinio sovietų de
legato tonu. Palaipsniui Lomakinas pavirto paklusniu, užgaitu 
Sovietų sąjungos tarnu. Pasidarė graudu į jį žiūrėti.

Pagaliau Lomakinas'išdrožė kalbų, kurioje išęėrė kailį 
"kai-kurių kraštų spaudai, kurstančiai karų, skleidžiančiai 
nepasitikėjimų ir sunkinančiai tautų tarpusavio draugiškus 
santykius'.' Jis siūlė prašyti konfere'nci jų uždrausti "klaidin
gus laikraščių ir korespondentų pranešimus, kurie mulkina '■ 
plačiųsias liaudies mases? Bet britų delegatas Kr.Archibald 
Mackenzie ne be reikalo^buvo sėdėjęs Glazgovo ir Oxfordp uni
versitetuose; jis paprašė aptarti "plačiųjų liaudies masių" 
sųvokų ir pasiteiravo, ar įmanoma vieningai sutarti dėl to, 
kas laikraštyje žmones "mulkina'.' Mr.Mackenzie priminė, kad, 
pvz., Wallace kalbos Europoje^vieniem labai patikusios, o 
kiti sakė', kad jos "mulkina" žmones. Jis norėjo žinoti,kas 
nustatys standartų, pagal kurį butų galima nuspręsti, kad 
toks ir toks reporteris "mulkina liaudies ..ases'.' Pagaliau, 
Hr.Archibald Mackenzie paėmė viršų, nes prieš Lomakino bal
sų -buvo priimta jo pasiūlytoji rezoliucija prašyti konfe
rencijų ištirti "nuolatinį skleidimų įrodomai klaidingų . 
bei tendencingų -pranešimų, kurie visame pasaulyje mulkina 
žmones, drumsčia tautų santykius ir visais kitais budais 1 
kliudo tarptautinio susipratimo, taikos ir saugumo ugdymų'.'

Iš visų tų. posėdžių^liudniausias dalykas buvo toks 
nelauktas Lomakino prisipažinimas, kad tokia ribota jo pa
ties la'isvė kalbėti apie ko nors laisvę, ir tasai staigu- . 
mas, su kuriuo tas gyvas ir ekspresingas žmogus savo as
menybę atidavė protekcinei apsaugai'.'

'Vakarų išminties kolonos
Chicagos universiteto kancleris Dr.Robert M.Hut- - >

ęhins sudarė "geriausiųjų žmonijos knygų',' padėjusių pagrin
dus Vakarų civilizacijai, surašę. Anot jo, jeigu visi 
žmonės Jungtinėse Valstybėse jas perskaitytų, perdiskutuos 
tų, įsigilintų ir suprastų, tada JV galėtų dalyvauti pasau
linėje tautų bendruomenėje. "Richmond Times - Dispatch" 
tg surašę paskelbė: Homero "Iliadė" ir "Odisėja"; Platono 
"Respublika"; Aristotelio "Nichomako etika" ir "Politika"; 
Tukidido "peloponeso karas"; šV.Augustino "Dievo valsty
bė"; šv.Tomo Akviniečio "Traktatas apie Dievų" ir "Traktatas 
apie žmogų"; Dantės "Dieviškoji komedija"; Šekspyro veiks- , 
lai; Pasakalio "Apmųstymai"? Tolstojaus "Karas ir taika’.’

-Lietuvos palikimo kaltę mumyse gali nuplauti ir mus 
išteisinti tiktai viena - tolesnė kova už Lietuvos laisvę.

-Tasai,kuris kovo ja,nežino,kas jam lemiama - laisvas 
gyvenimas,ar laisva rairtis,bet tam,kuris kovos atsisako,li
kimo sprendimas iš anksto aiškus - vergo galas.
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'PASAULIO POLITINES-STRATEGIJOS PLAKAS •

Pokarinę didžiųjų sęjungininku santykiu raidę Walter Lipp
man suveda j tris periodus: 1JRocsevelto -Churchillio - 
Stalino, 2) Byrnes - Bevino - Molotovo ir 3) Marshallio.

Pirmęjį - Roosevelto - Churchillio - Stalino perlo- 
dę paženklino susitarimas dęl ribos, ties kuria turėjo susitikti 
sovietę ir britę - amerikiečiu karinės pajėgos karo veiksmam pa
sibaigus. Toji sutarta riba ėjo skersai Europę nuo Stettino ligi 
Triesto, tauriniais Graikijos ir Turkijos pasieniais, šiauriniu 
Irano pasieniu sovietam ir pietiniu britam. Tol.Rytuose Ji ėjo 
80 -ja lygiagrete Korėjoje ir tvirtai nenustatyta, judančia (dėl 
pilietinio kinu karo j de facto siena tarp nacionalinės (čiang- 
keišeko) Kinijos ir komunistu valdomu to krašto sričių*.

Šitoji karinė demarkacijos linija turėjo tapti išeities ' 
riba sutartiniam pasaulinės taikos tvarkos kūrimui.- 1945, m.rug- W 
sėjv m.Londono konferencijoje toji sutartinė iširo, ir pir
moji fazė pasibaig'ė palikdama kalbamę ję ka
rinę demarkacijos linija stabilizuotę kaip, politinę 
sienętarp anglosaksu ir soviet.u- 

Antrajame- Byrnes - Bevino - Molotovo periode abi 
šalys stengėsi konsoliduoti savęsias įtekos sferas ir kiek gali
ma įsibrauti į priešingosios šalies sferę. Sovietai kurstė revo
liucijas Irano Azerbeidžane ir Graikijoj, spaudė Turkiję, bandė 
iškovoti jugoslavam Triestę, kėsinosi įkelti koję į buv.Italę 
Afrikę, ginklais rėmė kinu komunistus. Savo ruožtu amerikiečiai 
ir britai vedė diplomatinę kovę dėl laisvę rinkimu Lenkijoje, 
Vengri joje,Rumunijoje,ir kitose sovietu satelitinėse valstybėse 
ir moraliai rėmė tę kraštu nekomunistines ir antikomunistines 
partijas. Kinijoje JV palaikė Čiangkaišefcę. Šitos grumtynės pa
sibaigė lygiomis: politinė Rytu -Vakaru siena pasiliko kokia 
buvusi.

Tretysis periodas prasidėjo praeitę žiemę 
su Marshallio atėjimu į valstybės departamentę, tikriau - Mar-, 
shallis atėjo besibaigiant antrajam periodui, kai pradėjo svy
ruoti Rytu - Vakaru pusiausvira.

Svarbiausias to susvyravimo reiškinys buvo britu prisi-. 
pažinimas, kad jie dėl ūkinio nusilpnėjimo nebegali ilgiau pil
dyti savo įsipareigojimu raktiniame Rytu - Vakarę sienos, punk
te - Graikijoje bei Art.Rytuose. Britę supasavimas reiškė du 
kardinalinės reikšmės dalykus: pirma, grėsė likti nesaugomi var
tai, prs kuriuos sovietai galėjo prasiveržti į Art.Rytę naftos 
srit| ir į Viduržemio jutę ir tuo budu apeiti Europos kontinen- 
tę is pietinio sparno; antra,pačioje Vakęrę Europo j. e 
pasirodė nebėsę veiksmingos jėgos sa
viesiem interesam prieš sovietus 
atstovauti. Atsakymę į šię nnuję padėtį davė JV Tpuma- 
no doktrinos ir Marshallio plano pavidalu, n

Tasai atsakymas sukurė visiškai nauję P a-, 
šaulio politinė sc strategijos plan?. 
Į sovietę grėsmę Balkanuose atsakydamos, JV. Trumano doktrina už
siangažavo kaip SS oponentas; Jilarshallio planu JV pasidarė išva
das iš Europos bejėgiškumo - užsimojo paimti Europos fronto vy
riausiųjų vadovybę į savo rankas. Tuo budu su "Mershallįo perio
do” pradžia pasaulio politinės kovos fronte vienas prieš antrę
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atsistojo du oponentai - JV ir SS. Europa tapo išjungta kaip sa
varankus tos kovos dalyvis ir teliko jos teatros.Kas toliau?

BuvusJ-s IV valstybės pasekretorius Sumner Welles 
viename savo komentare cituoja "vieną iš gabiausiu ir įžvalgiau
siu musu laikmečio valstybės vyrui' kuris nulietus siuos tris 
galimus busimos!’o s tarptautinės raidos kelius:.

Pirmasis galimumas: tolydžio <M.dėj?s įtem
pimas tarp JV ir SS, Įsiaistrinusios JV.ir Europos viešosios o- 
pinijos kurstomos, gali privesti prie karo. Tasai anoniminis 
amerikiečiu politikas betgi manus, kad taip vargiai ar busiu, 
nes nei sovietai, nei amerikiečiai kar? nenorį.

Antras i- s galimumas: sovietai ir amerikie
čiai ras kokį kompromisinį susitarimu dėl Vokietijos, austri- 
jos ir kitu pagrindiniu.problemą. Tada pradėtu veiksmingai 
funkcijonuoti JTO, ir tarptautinės, taikos^aparatas pamažu įsi
bėgėtu- Tasai galimumas turįs darmažiau šancU kaip pirmasis. 
Paskutinieji JV - SS santykiu reiškiniai skepticizmu 'juo la
biau pateisina.

Eretysis galimumas minimojo JV politiko 
akimis esus pats realiausias: dabartinis JV - SS įtempimas už- 
truks eilę metu, ir pasaulis liks padalintos į dvi įteku sfe
ras. Sovietai karo neketiną pradėti, bet 'komunizmas neatsisakęs 
nei nuo klasių kovos, nei nuo pasaulio revoliucijos, Kremliaus 
vyrai tikį, kad amerikietinė kapitalizmo forma ilgei-neišlai
kysianti pasaulinės netvarkos, kurioj gyvenimo lygmuo tolydžio 
smunka ir gerovė atkurti neįmanoma. Ją įsitikinimu, privatinė 
nuosavybė ir iniciatyva tegalinti bujoti tik pasitikėjimo at
mosferoje, kuri neįsivaizduojama, kol trunka dabartinė. į tam-' 
pa.Toliau. Sovietu vyrą manymu, JV visuomeneė palyginti tik 
trumpę laikę tesutiksianti teikti kitiem kraštam kreditus, už 
kuriuos jie galėtą pirktis JV prekių- Anksčiau at vėliau to
kios pagalbos programa turėsianti baigtis ir už rietanti visuo
tinė depresija bei chaosas.

Atrodo* kad ir Sumner Wqlles, ir jo minimas anoniminis 
politikas su šia sovietine, prognoze rimtai skaitosi ir jiedu 
sutardami siūlo JV tokios krizės akivaizdoje stiprinti Vakaru 
pusrutulio - abieju Amerikos koritinantu - politinį,ūkinį ir 
karinį solidarumą.

Gauname įspūdį, kad Uarshallio politinėj strategijoj 
šio pasiūlymo realizavimas užima 'kad ir labai- reikšmingą, bet 
vis dėlto atsarginę vietą. Rugpiuoio 15d. Rio de Janeiro pra
sidėjusi Pan-Amerikos konferencija, tikimasi, pagimdys ūkinį 
ir karinį visu Vakarinio Pusrutulio valstybių susitarimą,pa
gal kurį sukursimą Intensyvaus bendradarbiavimo sistema nebus 
pati sau tikslas, bet tik operacinė b a’z ė n e k a- 
rinėiJV ofenzyvai prieš.SS. Tos ofenzy
vos metmenis atskleidė kiek ”X" pasirašęs JV valstybės depar
tamento planuotojas Kennon "Foreign Affairs", žurnale. Kennon 
tiki, kad ne laikas parblokš amerikietinį kapitalizmą, bet vi
daus įtempimai per tom tikrą laiką sugriaus sovietinę sistemą 
ir arba privers sovietinę(valstybę paklusti JV pediktotom pasau
linės tvarkos sąlygom, arba ją visiškai išskaidys..Tokiu budu 
siekiamasis Vakarą? Pusrutulio solidarumas tėbutu sovietu "ge
ležinės uždangos" amerikietinis atitikmuo - užtvanka prieš 
griaunamą j 9 komunizmo inflitreoiją į tą dižiulę JV politinės 
ir, ūkinės ofenzyvos bazę. Apsidre.ddusios nuo klasių kovos ir 
pasaulinės revoliucijos fcaoilu, kuriomis sovietai neregimu 
budu tikisi sugriausią amerikietini- politinio ir ūkinio gy
venimo pagrindus,JV savo ruožtu užsimoja geležiniu lanku ap-. 
juosti SS ir ją uždusinti.
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■Vienas is pagrindinių - gal ir pats svarbusis - tos 
JV ofenzyvos teatrų yra Europa.Si s fonas išaiškina JV europinės 
politikos charakterį. Toji politika yra visuotinės JV politi
nės,strategics organiškai vieni'nge dalis# ir JV negali jos 
skaidyti palaidais, tarp savęs ryšio neturinčiais elementais. 
Tasai JV europinės politikos vieningumas yra jos stiprybė ir 
kartu silpnybė. Stiprybė 'ta prasme, kad JV rankose esęs koor-r 
dinacinis ^vadovavimas neleis atskirom Europos valstybėm pada
ryti jų specifinių interesų ar net egzaltuotų nuotaikų padik
tuotų šuolių, kurie JA įveltų į nepageidaujamas komplikacijas, 
nenumatytas JV plane ar tiesiog priešingas JV koncepcijai. 
Silpnybė, nes kai kuri Europos valstybė kratosi . kad JV poli
tika pažeidžia jos suverenumų, nepaiso jos specifinių politi
nių interesų ir net kėsinasi prieš jos pasirinktų ūkinio bei 
socialinio gyvenimo būdų.

tuos kliudomoslus motyvus' jau spėjo akivaizdylai pade
monstruoti prancūzų ir britų/kazusai. Anuometinis JV valstybės 
pasekretoriųs Achesonas gegužės 9d.Clevelande įsakmiai pabrė
žai- jog JV-žadamoji Europai pagal^ba yra ne labdaros, bet gry- 
nai JV valstybinis intereso reikalas. JV neduos šimtų milijo- ■ 
nu Prancūzijai ir- milijardų Anglijai vien tam, kad jos varytų 
savo socialistinio ūkio eksperimentus. JV rupi stipri ir atspa
ri Europa, o.permanentinės prancūzų ir britų krizės Tūlam JV 
kongresmenui pirštu prikišamai parodo, kad prieš amerikietinę 
ūkio tvarku socialistinių Europos doktrinierių sukurtos slste- 
mos yra stačiai katastrofinės. Dėl to pirmumų jų paramai gauti 
■jie teikia Vokietijai, kur jau bent penkeriem metam užblokuo
tas Ruhro pramonės nacionalizavimas ir kur JV firmų atstovai 
jau planuoja tos pramonės restauravimų nmerikietinio kapitalo 
ir kapitalizmo pagrindu.'Ranka rankon einu JV politika ir biz
nis čia rengiasi statyti "amerikietinio1 gyvenimo budo" bastio
nų pačioje sovietų metropolijos pašonėje. Bet prancūzai urzgia, 
kad vokiškasis bastionas, JV skirtas atsistoti prieš sovietus, 
gali vėl pasidaryti jiem pavojingas. Britų,prancūzų ir kity 
Europos kraštų socialistinės vyriausybės nenuramdomai pasisėau- 
šia prieš kapitalistinį Europos, atstatymo pobūdį,, kuris grasi
na nušluoti, jų manymu, vienintelius išganingus socialistinius 
eksperimentus- Koks šis punktas- jautrus ir koks jis gali pasi
daryti fatališkas Europai/ liudija britų (mutetis muflanflis ir 
prancūzų) krizė. Britų darbieoių vyriausybė įvefiė drakoniškus 
ūkio suvaržymus, norėdama išsiversti be naujos JV paskolos ir 
tuo budu išgelbėti' sav-. socialistinį ūkio planų. Bet socializmui 
gelbėti priimtieji apkarpymai verčia britus dar susiaurinti sa
vo tarptautinius politinius bei karinius įsipareigojimus, o ame
rikiečių pagalbos nebuvimas (JV kongresas nelinkęs finansuoti 
socialistinių eksperimentų Europoje; skatina juos dairytis ūki
nių santykių Rytų Europoje. JV diplomatijai reikės daug išmanymo 
lankstumo ir taki" , kad palaidus ir ekscentrinius Europos ele
mentus apjungtų sav; vieningo plano tikslam. Ar Europos valstybės 
ta vaidmenį pasiims ir ar paskum tesės, yra ateities dalykas,. 
Ateičiai tebepriklcusc ir klausimas, ai- JV kongresas, Europos 
ožiavimosi įerzintus, iš bis.-,- neatsisakys patvirtinti gal žadė
tųjų pagalbų ir nėapsiribos savuoju Vakarų kusrutuliu. Nuo tų 
dvieju klausimų pareis Europos likimas.

Europos likimas pareis ir nuo treciojo klausimo.Nors ir 
Sumner Welles, ir "X" - Kennon mano,’ kad nei SS, nei JV neketi
na griebtis ginklo .karo priemonių, bet "taikinga^agresija" yras 
kiekvienu metu galim. Hitlerio laikais ji vyko šūkiu "Ain Volk, 
ein Reich"; šiandien-jei rengiamasi r>.akvv^ sukiu;"Visų šalių 
proletarai ..." Ar negali įvykti tokio akto, kuris pradėtų lavi-
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nos griuvimu anksčiau, negu kad abi pasaulines imperijos gražu
mu bus spėjustos "Viena antrą pasmaugti?

Rašydami šią apžvalgę skaitom pranešimus iš Atėnę, kad 
bulgarai telkia kariuomenę ties Graikijes sieną. Si žinia įgy
ja visuotinės reikšmės turint galvoje jau išaiškintą Dimitrovo 
ir Tito - abiejų pagrindinių kominterno agentę Balkanuose - su
sitarimą sukurti "nepriklausomę" Makedonijos respublikę atplė
šiant Graikijos teritorijos dalį su Salonikais.Žinomųjų JV žur
nalistę brolię Alsopu teigimu, Maskva dabar svarstanti, ar ne 
laikas jau duoti tiem savo satelitam signalę pradėti planę vyk
dyti. Ji pasiryžusi tatai padaryti, jeigu apskaičiuos, kad Va
karę demokratijos į-tai veiksmingai nebus pajėgios reaguoti. 
Stalinę nepaprastai-gunde didžioji britę krizė, kaip "1938 m. 
prancūzę krizė Hitlerį sugundė sudoroti Austriją. Minėtieji 
JV žurnalistai liudija, kad britę vyriausybė JV diplomatiniam 
atstovam Londone ir aukštiesiem svečiam is Vašingtono kalte 
kalanti, jog "artimiausioj ateity gali įvykti kas nors labai 
rimta?

šiandien dar niekas negali pasakyti, ar Graikijos lau
kia "taikinga okupacija", kaip kad 1938 m.Austrijos, ar Mas
kvos satelitę prieš ją pajudėjimas butę analoginis 1939n.Len
kijos užpuolimui. Iliekas nežino, nė kiek realus tuo s, t vėju 
galėtę būti JV žadamas "kietumas”. Viena aišku. Du didieji, 
belaukdami, kaip mum sako, vienas antro galo natūralios mir
ties 'patale, neiškenčia nesvaidę akmenukę į vienas antro 
kiemą, ir iš menko daikto gali žybtelti pragaištingoji kibirk
štis.

LIETUVOS BYLOS K R 0 1J I K A

II-s ios Konferencijos 
komunikatas

Lietuvos laisvinimo veiksnių, esančių Eurpoje ir užjū
ryje, įvykusi II-ji konferencija apsvarstė Lietuvos-eei lie- 
tuvię tremtinię padėtį ir sutarė išvadas tolesnei veiklai.

1 .
Konferencija vieningai priėjo išvadą, kad tarptautinė 

politinė padėtis yra žymiai pasikeitusi Lietuvos interesę nau
dai, palyginti su pereitais metais.Vakarę demokratiję palinki
mu! daryti nuolaidas sovietam mažėjant - pramatoma Lietuvos in
teresam vis daugiau palankumo.Kintančios politinės sąlygos su
stiprina viltis, o taip pat įpareigoja suintensyvinti veiklą 
stiprinant vieningumą savo tarpe ir jungiantis bendrai veiklai 
su visais tais, kurie siekia laisvėsj ■> politiniam pasauliui 
skylant į Rytus ir Vakarus visomis išgalėmis jungiant savo liki
mą su Vakęrais bei su kylančių Jungtinię Europos Valstybių są
jūdžiu, ligi pagaliau bus realiai įmanome susijungti su herojiš
kai kovojančia tauta pačioje tėvynėje.

II
Sąlygos .daugiau įgalina stiprinti informaciją apie Lie- ■ 

tuvą ir lietuvius, ypatingai tuose kraštuose, kurie tei^iamci 
gali lemti pasaulio,taigi ir musę tėvynės,likimą tiek atitinka
ma spauda, tiek meniniais, sportiniais pasirodymais. Atitinkami 
veiksniai įsipareigojo pastaruosius imti specialion savo globon, 
o visuomeninės organizacijos,tiek tremtinię, tiek ir išeivių,* 
skatinamos megzti ar intensyvinti ryšius su kitų tautę, draugiš
komis organizacijomis ar asmenimis.
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Buvo pareikšta pasigėrėjimo ligšioline tremtiniu laikysena, 
kuri kad ir sunkiom sąlygom leido išlaikyti, palyginti, gėrę lietuviu 
vardą.Pareikšta pasitenkinimo tremtiniu kultūrine veikla, kovojančia 
su tremties stagnacija ir demoralizacijos įtakojo taip pat pritarta 
švietimo krypčiai specializacijos ir svetimųjų kalbu mokymo linkme, 
naudinga ne tik tremtiniam asmeniškai, bet ir atsikursimai tėvynei.

Tebeliekantieji Vokietijoje kviečiami ta pačia kryptimi nesuma
žinti pastangų,ieškoti visu galimu budę sugyventi su kitom tautybėm.0 
iš kitos pusės atitinkamai veiksniai įsipareigojo ginti tremtinius nuo 
nenupelnytas moralinės skriaudos, kylančios is nedraugingos ir piktos 
svetimųjų propagandos, ginti be teisingo pagrindo išskirtuosius iš trem
tiniu^ bendruomenės, keiti tremtiniu maitinimo ir patalpų gerinimo reika
lą. Užjūrio lietuviu,ypatingai BaLF-o materialinė parama tremtiniam ra
do visuotinio pripažinimo ir dėkingumo,sykiu ir vilties, kad Ju pastan
gos nesusilpnės,nes paramos reikalingi gausėje.Tokis pat dėkingumas ; ’ 
priklauso Amerikos Lietuviu Tarybai ir kiton organizeeijom,gynusiom 
ir tebeginaačiom Lietuvos ir lietuviu tremtiniu reikalus.

IV
Konferencija konstatavo, kad tremtiniąbendruomenė jau žymia da

lim yra atlikusi savo politinę misiję - atkreipti pasaulio likimę 
sprendžiančiu veiksnią^dėmesį įtai, kad DP problema negali būti paten
kinamai ir pastoviai išspręsta kitaip kaip tik sudarant sąlygasėtiem £ 
šimtam tūkstančiu grįžti į ju laisvus nepriklausomus kraštus,pašalinusį 
iš ju svetimę okupacijąjvlsi kiti sprendimai tegali but laikinio pobūdžio 

Dabartinės sąlygos tremtiniu pasilikimą Vokietijoje daro vis la
biau neįmanomą,ir dėl to ju laikinis įkurdinimas kituose aukštos kultū
ros kraštuose - JV,Kanadoj,Britanijoj,tam tikrom sąlygom Prancūzijoj ir 
Belgijoj randamas aktualus,bet vykdytinas planingai,be panikos ir neap
dairumo.Tam reikalui visos lietuviu išeiblą organizacijos,ypatingai 
Amerikoje,prašomos remti visomis išgalėmis pastangas,kad butą atvertos 
durys gauseaafti tremtiniu imigracijai, o taip pat paimti materialinėn 
ir moralinėn globon besirengiančius emigracijai ar jau nuvykusius.Iš 
kitos pusės atitinkami veiksniai įsipareigojo ieškoti tremtiniu įkurdi-• 
nimui paramos per vyriausybes ir per tam — reikalui susidariusias 
profesines ar^konfesines organizacijas.

Jau1 išsikėlusieji tremtiniai skatinami laikyti savo pareiga tie
siogiai ir netiesiogiai remti Lietuvos laisvinimą ir naujose buveinėse 
būti pasiruošus grįžti į tėvynę, kai tik bus tam sąlygos -kai tėvynė 
bus laisva. OsvarbiaiA tremtiniu būties ir taip pat rezistencijos laiko- 
tariįui dokumentuoti konferencija pritarė minčiai steigti tos rūšies ar
chyvą.Jo surinkta tremtiniu gyvenimo ir rezistencijos medžiaga turės 
patarnauti ir kovai už tremtiniu teises ir tėvynės laisvę.

V ;
Lietuviai išeiviai,išsiblaškę po visą pasaulį,skatinami organic 

zuotis,cehtrallzuotis,jungtis į viso pasaulio lietuviu bendruomenę,ku
ri energingai ir vieningai talkintu Lietuvos laisvinimo veiklai vado
vaujantieji! veiksniam ginti Lietuvos ir tautiečiu reikalus,tautiečiu 
tremty, tėvynė j ir prievarta deportuotąjį! į Rytą gilumas.

VI •
Akcijai reikalingu lėšą reikalu Konferencija pritarė iniciaty- - 

vai savanoriškai apsidėti viso pasaulio lietuviam pastovia tautinio 
solidarumo ir laisvės rinkliava.Konferencija pareiškė padėką ypač JV 
lietuviam ir taip pat ;teemtiniam už aukas Lietuvos laisvinimo reikalam.

VII
^Kumatę artimiausios ateities darbu planą vadovaujantieji veiks

niai iš pagrindą išsiaiškino tarpusavio bendradarbiavimo galimybes ir 
sutarė,laikantis I-sios Konferencijos sprendimą,bendradarbiavimą dar 
labiau suglaudinti ir patobulinti.
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