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“KIEKVIENAS PAJUSKIME, KAD DALELĖ PAREIGOS, TENKANČIOS TAUTAI 
IŠSILAISVINIMO KOVOJE, TENKA MUMS KIEKVIENAM ATSKIRAI PAKELTI, IR 
DĖLTO, SIEKDAMI GREITESNIO IŠSILAISVINIMO, RYŽTINGAI JĄ PAKELKIME!

VASARIO 16-OJI TESUJUNGIA MUS DAR RYŽTINGESNIAM IR VIENINGESNIAM 
VEIKIMUI LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOVOJE!

KENČIANČIOS LIETUVOS SŪNŪS, BŪKIME STIPRŪS ŠIOJE KOVOJE! ”
(Iš pogrindžio spaudos — “Nepriklausoma Lietuva,” 1944 m. Vasario 16 d., Nr. 3/39).)

* * ♦

REZISTENCIJOS SĄVOKA
A. J. GREIMAS

Du žodžiai —- pogrindis ir rezistencija — buvo pradėti varžoviškai vartoti, norint nusakyti jais paskutiniojo pasaulinio karo metu okupuotuose kraštuose susidariusius sąjūdžius, pasiryžusius kovoti už savo šalies ar pasaulio išlaisvinimą. Praktiškasis, empirinis (patyrimu pagrįstas) anglo — saksų genijus jiems pavadinti surado 
underground (pogrindis) terminą. Iš tiesų, ar konspiratyvinė, tiesioginė akcija ne geriausiai charakterizuoja šiuos savanorius talkininkus akyse tų, kurie kariauja po atviru dangumi ? Okupuotoji, priešo išniekinta, savitarpio ginčų plėšoma Prancūzija davė prislėgtam pasauliui resistance sąvoką. Rezistencija (priešinimasis) — tai nėra tik pogrindinė naudinga akcija, bet yra ypač toji žmogaus ir visos tautos atspara, toji visiškai nauja moralė įtampa, gimdanti dvasinio ir fizinio pasipriešinimo judėjimą.Rezistencija, tad, nėra konspiracija, o tai, kas konspiraciją grindžia individe ir tautoje. Tai pagrindinė individo laikysena gyvenimo ir mirties atžvilgiu, tai originalus, įtemptas moralis klimatas, kuriame tauta, istorijos supurtyta, įgauna naujų savo galimybių, savo naujo likimo sąmonę. Rezistencija — tai “pasaulėžiūra," įgalinanti žmogų įsiprasminti tautinėje kovoje, iškelianti tautą į istorinio veiksnio lygmenį.

Aišku, kad rezistencija, savo padarinių prasme, gali būti tiesioginė — kai ginkluotas kovotojas turi prieš save priešą, arba netiesioginė — kai rezistentas pasistato tikslą žadinti tautiečių kovinę sąmonę ar demoralizuoti priešą. Tačiau iš esmės rezistencija visų pirma yra laisvo žmogaus apsisprendimo aktas, autentiškas žmogaus užsiangažavimas, pasisakant prieš pasenusias ar primestas vertybes ir už tam tikrą, pačiame apsisprendimo akte implikuotą vertybių sistemą. Prieš pavirsdama akcij a, rezistencija yra pasirinkimas ir pasisakymas.
* * *Tauta niekados neveikia visa iš karto. Atskirais istorijos momentais ji įsikūnija ir pasireiškia per individus, grupes ar socialines klases. Ir tautos gyvybingumą geriau žymi ne individų ar ją reprezentuojančių grupių tęstinumas, o jos turimi eventualių pakaitų rezervai. Vienas iš rezistencinių laikotarpių paradoksų ir yra, būtent, tas charakteringas faktas, kad ramiais taikos, atoslūgio metais tautai vadovaują kadrai dažniausiai pasidaro visiškai netinkami — dėl savo įgytų įpročių, dėl gyvenimo sąlygų bei tempą neatitinkančios galvosenos — naujam tautos avangardui vadovauti.
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Tautos išlikimo problema tokiais atvejais gali būti ir turi būti statoma siaurame, konkrečiame plane: ar, sugriuvus normaliai tautinių kadrų rekrutavimo sistemai (per valstybinį aparatą, per politines partijas it tt.), atsiras pakankamas ir pajėgus pakaitas iš nepasiruošusių ir nekvalifikuotų savanorių (iš Romos cincinnatų, metančių žagres, iš poetų, pamiršusių dainas apie “mergeles ir darželes” ir kt.), drįstančių išstatyti save “rimtų” žmonių pajuokai ir atsisakyti nuo ramaus darbo ir gyvenimo.Tuo, kas iki šiol pasakyta, norima išryškinti, kad, pirma, rezistencinis judėjimas yra, gyvos tautos rėmuose, spontaniškas ir neišvengiamas naujų žmonių sąjūdis, ir, antra, kad šis sąjūdis, kaip tam tikro, išimtinio istorinio momento aug- ščiausių tautinių siekimų išraiška, yra ypatingai reprezentatyvus tautos gyvenimo veiksnys.* * *Tačiau šis rezistencijos įprasminimas tautinės istorijos vyksme dar toli gražu neišsemia viso rezistencij os sąvokos turinio. Tiek rezistencinis apsisprendimas, tiek ir rezistencinė veikla giliai pažymi kovai užsiangažavusį individą. Jei rezistento veikloje dažnai, atrodo, vyrauja pragmatizmo (praktinę vertę laikymas tiesos kriterijumi) ir efficiency (veiksmingumo) elementai, tai būtų klaidinga ar bent paviršutiniška matyti joje veiksme gimstančią ir besiformuojančią moralių vertybių sistemą.Kategoriškas ne! — tartas, protestuojant prieš Istoriją ir jos sukurtą jam, kaip žmogui ir kaip tautiečiui, nepakenčiamą buitį — padaro iš fabriko darbininko ar įmonės tarnautojo maištininką. Žmogus, išgyvendamas savo “rezistencinę situaciją,* neigia tai, kas yra, vardan to, kas bus. Savo pasąmonėje jisai yra tasai, kuris buvo 

pašauktas griauti dievus, stabus ir kasdienį melą. Bet, iš kitos pusės, rezistentas, atmesdamas praeitį ir neigdamas dabartį, jaučiasi staiga visai laisvas. Laisvas kurti naują pasaulį ir naują laisvą žmogų, kuriais jis jau dabar tiki.Gilesnė rezistencinio judėjimo analizė išryškina visai originalų šios rūšies sąjūdžių bruožą, kuris griežtai juos išskiria iš kitų, politinių ar kultūrinių susigrupavimų tarpo: rezistentus jungia vienas tikėjimas ateitimi, ir rezistencinis sąjūdis yra religinė kongregacija su savo kankiniais, savo askeze (išsižadėjimu), savo heroiškų žygių mistika. Tai tikėjimas be dievų ir be dogmų. Rezistencinė patirtis gaubiama tam tikros specifinės jausminės atmosferos, kurioje kuriamos naujos žmogiškos vertybės, kurioje išgyvenama ir gimsta pasaulėžiūra. * * *“Rimti” žmonės turi pagrindą su nepasitikėjimu žiūrėti į rezistencinį judėjimą. Niekas jų gyvenimo ir galvosenos būduose nebuvo įpratinęs jų rimtai žiūrėti į šį naują, audringą elementą, nemokantį savo veikloje laikytis nei politinio nei socialinio žaidimo taisyklių, veikiantį politinėje srityje, o atsisakantį save laikyti politine partija, nieko neatstovaujantį, o norintį kalbėti tautos vardu.Tradicinės partijos negali suprasti šio idėjiškai-politinio laisvės kovos kūdikio ir įžiūri jame konkurentą. Iš tikrųjų gi trumpa bet turtinga rezistencijos istorija rodo, kad rezistencija dar nėra sužlugdžiusį jokios politinės partijos. Rezistencinį sąjūdį suprasti galėtų nebent Katalikų Bažnyčia, jei jos atmintyje dar tebegyva Kovojančios Bažnyčios tradicija.Rezistencija tegali pasitikėti tiktai savimi.
‘'Būsimos Nepriklausomos Lietuvos gyvenimas tegalės būti tvarkomas humaniškojo demokratiškumo, taip kaip jis suprantamas Vakarų pasaulyje, pagrindais.Lietuvos santvarkos ir suverenumo reikalas priklauso pačiai Lietuvių Tautai.”

{Iš Krašto Pogrindžio Vadovybės Inf. Biuletenio Nr. 20-21,1950 m. lapkričio — gruodžio mėn.)
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GYVYBINIS LAISVES KOVOS KLAUSIMAS
S. ŽYMANTAS

” History does not forgive us our national mistakes because they are explicable in 
terms of our domestic politics.”

(Istorija nedovanoja mums mūsų tautinių klaidų, nors jos ir paaiškinamos mūsų 
vidaus politikos sąlygomis.)

G. F. Kennan—“ American Diplomacy " (1900-1950)Jokia nepriklausomu valstybiniu gyvenimu gyvenanti tauta neturi išleisti iš akių tų pavojų, kurie gali grėsti jos laisvei ir nepriklausomybei. Kiekviena laisva tauta turi būti visuomet pasirengusi tą savo laisvę ir nepriklausomybę ginti.Jeigu, tačiau, kuri tauta, priešo užpulta ir pavergta, netenka savo laisvės ir nepriklausomybės, ji turi jieškoti ir rasti pačius tikslingiausius būdus bei priemones priešintis okupantui. Kovodama dėl savo laisvės ir nepriklausomybės atgavimo, kiekviena pavergta tauta, gi ypač mažoji tauta, turi tą kovą vesti taip, kad ji būtų ne tik sėkmingiausia bet ir galimai mažiausia pareikalautų aukų.Aišku, tad, jog kovos dėl tautos laisvės naštą pasiėmę asmenys bei organizacijos kelia didžiulę atsakomybę prieš tautą ir istoriją.Tinkamas .pasirengimas galimam pavojui, o nelaimei tautą ištikus, apgalvota, sėkminga kova reikalauja iš vadovaujančiųjų didelio pasiaukojimo, sugebėjimo jungti visas jėgas ir derinti jų veiklą, naudotis kiekviena proga, realiai vertinti padėtį, teisingai numatyti įvykių raidą ir turėti jai pritaikintą, tikslingiausią gyvybiniams tautos interesams veikimo planą.Ši vadovaujančiųjų našta ir atsakomybė yra juo didesnė, kad, Kraštui esant okupuotam, laisvės kovos uždavinius jiems tenka vykdyti ypatingai sunkiomis sąlygomis, teturint vienintelę vykdymui priemonę — savo išmonę, moralinį autoritetą ir įtaigą.Ir normaliame valstybės gyvenime vadovaujančiųjų klaidos, neapdairumas gali padaryti ir padaro nemaža žalos valstybei. Tautai gi esant pavergtai, neatsargūs, neapgalvoti sprendimai, neapdairumas ir klaidos, nors kartais ir be blogos valios, net iš didelio patriotizmo 

padarytos, gali būti tūkstančių perank- styvų ir nereikalingų aukų prięžastis. Ir priešingai — iš anksto nustatytas, visapusiškai aptartas ir paruoštas planas, ryžtas ir apsisprendimas reikiamu momentu, drąsus ir sąmoningas pasiėmimas atsakomybės — gali apsaugoti tautą ir Kraštą nuo sunaikinimo.Lietuvių tautos laisvės kovų istorija tolimoje praeityje ir per paskutinįjį dešimtmetį teikia ir vienokių ir kitokių pavyzdžių.Netenka įrodinėti, kad šiuo metu lietuvių tautą ištikusi nelaimė yra viena sunkiausių Lietuvos istorijos būvyje. Jau trylikti metai, kai netekusi nepriklausomybės Lietuva priversta kęsti trečią iš eilės okupaciją, kuri savo žiaurumu ir pragaištingomis pasekmėmis praneša bet kurias kitas. Ir šiandien dar niekas negali pasakyti, kada, kokiomis sąlygomis, kokiomis aplinkybėmis bus sugrąžinta prarasta laisvė. Niekas negali šiandien pasakyti, kiek tai gali dar pareikalauti kraujo aukų.Tiek daugelio šiandien pamirštamas faktas, jog, nors ir vykstant “šaltam karui” tarp Rytų ir Vakarų, visgi gyvename lygstamos taikos ir formalių sutarčių tarp Vakarų valstybių ir Sov. Sąjungos laikotarpį.Bet juo sunkesnė tautą ištikusi nelaimė, juo didesnė atsakomybė atitenka vadovavimą pasiėmusiems asmenims ir juo daugiau jie turi kreipti dėmesio į tai, kaip veiktina ir kaip veikiama.Istorija ir tauta niekad nedovanos niekam iš mūsų tokių klaidų, kurios sunkino tautos kovą dėl laisvės ar reikalavo nebūtinų aukų. Mes niekad neįstengsime tokių savo klaidų pateisinti mūsų vidaus nesutarimais.
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Lietuvių tauta visų okupacijų metais 
rodė ir rodo napalaužiamą ryžtą gyventi 
laisvai ir nepriklausomai. Dėl tos laisvės 
ji kovojo ir kovoja. Ji aukojosi ir 
tebesiaukoja, o tam tikrais atvejais yra 
įrodžiusi ir nemenką savo politinį 
subrendimą. Tačiau ir klaidų daryta ir 
tebedaroma.

Tai kebą itin didelį susirūpinimą, nes 
užienio lietuvių tarpe ne tik nesutariama 
ir nederinama veiklos, bet net nerodoma 
rimto noro tartis ar veiklą derinti. 
Nededama tam visų reikiamų pastangų. 
To vietoje, atkakliai stumiamasi senu 
keliu, nors jis jau yra atnešęs didelių 
nelaimių Krašte. Ne Lietuvos, ne Krašto 
reikalų paisoma, bet savo asmeninio, 
partinio ar kokios užienio organizacijos 
intereso. Nesiskaitoma nei su tiesa, nei 
su realybe, nei su tuo, kokių skaudžių 
išdavų tokia laikysena yra jau atnešusi, 
neša ir gali ateityje atnešti Tautai ir 
Kraštui.

Tai liūdna, bet tai yra faktas, ir, jei 
norima išvengti dar didesnių nelaimių, 
būtina jį matytį tokį, koks jis yra.

♦ * *
Faktas, kad pirmajai bolševikų okupaci

jai nebuvo tinkamai pasirengta, kad ji 
nebuvo tinkamai pasitikta, šiandien mažai 
kam kelia abejonių. O juk buvo aišku, kad 
ji neišvengiama, jos tikėtasi, dėl jos 
neišvengiamumo buvo rimtai įspėjama, 
pav., kad ir Lietuvos Atstovo Maskvoje, 
min. dr. L. Natkevičiaus.

Bet apie tą nepasirengimą, nežiūrint visų 
įspėjimų, jų tarpe ir min. S. Lozoraičio 
įspėjimų, apie tai, kiek tas nepasirengimas 
atnešė nereikalingų aukų, kokių jis sudarė 
ir tebesudaro didžiulių sunkumų, čia ne
kalbėsime, palikdami šią temą kitam kar
tui. Antrosios bolševikų okupacijos meto 
pogrindžio spaudoje tuo reikalu buvo pada
ryta skaudžių kaltinimų (žiūr. “Už Tėvų 
Žemę” — 1946. IV. 4, Nr.5), bet ir jų 
čia šiuokart nenagrinėsime.

Skaudžiausia betgi yra tai, kad nepaisy
dami liūdno patyrimo, nepaisydami realios 
ir aiškios antrosios bolševikų okupacijos 
Lietuvai 1944 metais grėsmės, mes jos 
nenorėjome ar nesugebėjome matyti ir 
jai taip pat nebuvom ruošęsi ir nebuvom 
pasiruošę. Lietuvos VLIK’as, nors ir 
susikūręs 1943 metų pabaigoje, to užslen
kančio didžiulio pavojaus nesvarstė ir
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nejieškojo kelių bei priemonių realiai 
jam sutikti. Tuometinis pogrindžio 
laikraštis “Nepriklausoma Lietuva”, 
laikytas VLIK’o oficiozu, 1944 m. kovo 
mėn. 4(40) Nr-yje, straipsnyje "Mes 
ginsimės” rašė:

". . . šiandien tebūnie tikri bolševikai, 
tebūnie tikras ir visas pasaulis, kad 
antrą kartą bolševikams nepavyks oku
puoti nei estų, nei latvių, nei lietuvių 
tautų!__ Bolševikai, blogiausiu Pabaltijui
atveju, gali užimti tik tų tautų gyventas 
žemes. Mūsų ir kitos Pabaltijo tautos 
stos į kovą ir vieningai kovos prieš 
bolševizmą, gindamos savo tautų gyvybę 
ir valstybių egzistenciją. Mes tikime — 
Pabaltijo tautos šią šventą gynimosi 
kovą laimės! . . '. Mes žinome, kad 
bolševikų atėjimas reikštų mūsų tautos 
ir valstybės sunaikinimą, mes neturime 
kito kebo, kaip tik kovoti ir gintis. Ir 
mes ginsimės! . . .”

Sveikai galvojant, turėjo būti aišku, 
kad toks klausimo pastatymas negalėjo 
nieko išspręsti. Jis nieko ir neišsprendė. 
Nusistatymas ir raginimas visai tautai 
besąlyginiai su ginklu rankose kovoti su 
šimteriopai stipresnėmis bolševikų jėgomis 
ir žūti, kad priešui teliktų tušti laukai, 
nebuvo joks politinis sprendimas ir jokia 
reali išeitis. Toks desperatiškas nusi
statymas tegalėjo suklaidinti tautą ir 
paraginti ją beviltiškai 1944/5 m. kovai 
ligi galutinio sunaikinimo. Iš dalies taip 
ir buvo įvykę.

Ar tenka tad stebėtis, kad Krašte, 
1947 m. sausio mėn., Lietuvos partizanų 
vadų suvažiavime, Jungtinės Kęstučio 
Partizanų Apygardos atstovas savo prane
šime pareiškė:

“.. . Aš manau, kad šiandien dar nedera 
spręsti arba teisti ano meto (vokiečių 
okupacijos — mūsų past., S.Ž.) pogrindinį 
veikimą, organizuotumą, pogrindinę 
spaudą, o taip pat ano meto pogrindžio 
veiklai vadovavusius asmenis ir kt. Tik 
mums prisimintina tai, kad kovai dėl 
laisvės ir nepriklausomybės buvo padėti 
netinkami pagrindai, kurie iki šiai dienai 
dar buvo basliu laisvės kovos vežimo 
ratuose. ...”

Jungtinės Kęstučio Partizanų Apygardos 
atstovas toliau karčiai atsiliepė atžvilgiu 
kaikurių pogrindžio organizacijoms vado
vavusių asmenų, “kurie anksčiau taip
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gražiais ir gausiais žodžiais kvietę ir 
raginę visus tautiečius kovai, pasišovę tai 
likiminei kovai vadovauti, patys pabūgo 
tikrosios kovos ir paskubomis metė visa 
tai, kam buvo pasiryžę ir net prisiekę arba 
ėmę priesaiką iš kitų, atsidūrė už mūsų 
tautos sienų. Tokiu būdu pasitraukė . . . 
kada iš tikrųjų turėjo prasidėti ta tikroji 
kova, kuriai reikalingas kietas ir sunkus 
vadovavimas.

Tarp atskirai veikiančių organizacijos 
vienetų nutrūko organizacinis ryšis, svar
biausia, nutrūko pats jungiamasis dvasinis 
siūlas — nustojo ėjusi organizacijos 
slaptoji spauda. Vis žiauriau siaučiant 
bolševikų gaujoms, pakeliant smūgį po 
smūgio, atskirai veikiantiems organizaci
niams vienetams nebuvo galimybės susi
gaudyti net savo veikimo plote, o ką jau 
bekalbėti apie siekimus sumegzti nutrū
kusius ryšius, apie sąlygas sudaryti naują 
vadovybę”, (žiūr. Daumantas — “Parti
zanai už geležinės uždangos” — 234,235 
ir kt. psl.).

Ir kai šiandien kaikas išdidžiai ir 
iškilmingai, daugiau žodžiais, negu realiais 
darbais, skelbia užienyje vadovaująs visos 
tautos išlaisvinimo kovai, esąs tautos 
vyriausias, jos valią, atstovaująs organas, 
ar nevertėtų prisiminti ir niekad nepamiršti 
anų partizano žodžių, o taipgi ir kitų, 
pogrindžio atstovo užsienyje savo metu 
tartų tiems, kurie išdidžius pareiškimus 
garsino ir tebegarsina, pamiršę tokią 
netolimą praetį, tarytum patys savo 
žodžiais įtikėję.

“. . . Nenoriu daryti priekaištų, ir mes 
jų nedarome, tačiau konstatuoti faktas 
yra būtina. Tiek paskutiniais nepriklau
somybės metais, tiek ir vokiečių okupacijos 
laiku mūsų tautos priekyje stovėję žmonės 
neparuošė eventualių ateities kovos planų, 
nepaliko mums nei principinių gairių, nors 
pati tauta visais okupacijos metais parodė 
nepaprasto tautinio subrendimo lygį. Tai 
sakydamas, dar kartą kartoju, niekam 
nedarau priekaištų, konstatuoju tik 
faktinąją anų 1947 metų vasaros dienų 
padėtį Lietuvoje: mes tapome palikti 
neorganizuotais individais Dievo valiai." 
(mūsų pabr. — S.Ž.) (žiūr. Baden-Badeno 
pasitarimo 1948. VII. 7-9 d.d. protokolo 
Nr. 1, psl 2.)

Nenuostabu, tad, jog 1944 m. vasarą, 
bolševikams antrą kartą okupuojant 

Lietuvą, Krašte suliepsnojo partizaninis 
karas. Kaip tas pats pogrindžio atstovas 
Baden-Badene VLIK’o atstovams buvo 
pareiškęs: “. . . kaimuose spontaniškai 
kilo ginkluotas partizaninis judėjimas.” 
(žiūr. t.p. 2 psl.)

Šiandien, kaip paprastai, deja, po 
laiko, pripažįstama, kad “platus ginkluotas 
partizanų karas, visą Kraštą psicholo
giškai apėmęs, buvo pradėtas peranksti. 
Jokios rezoningos minties tokiam karui 
nebuvo. Pradžioje tai buvo spontaniška 
bolševikų žudynių išdava, vėliau noras 
apsisaugoti nuo mobilizacijos, bet pa
grindinis akstinas buvo: a) masinis 
įsitikinimas, kad vokiečiai rusus iš 
Pabaltijo kažkodėl turi išvyti, b) kad 
vokiečiams kapituliavus, tuojau prasi
dėsiąs anglo-saksų bolševikų karas”.

Lietuvos aktyviosios rezistencijos trage
dija yra reikalinga atskiro gvildenimo. 
Ji yra pareikalavusi iš Krašto tūkstančius 
aukų, ji yra pražudžiusi Lietuvos kariuo
menės ir Lietuvos karininkijos žiedą. O 
kaikas, saugus užsienyje būdamas, dar 
drįsta priekaištauti Lietuvos kariams, 
esą, jie nekovoję dėl Lietuvos laisvės.

Jie kovojo ir žuvo, savo gyvybėmis 
sumokėdami už politinės vadovybės 
klaidas, jos nenumatymą, jos nepasiruo
šimą įvykiams.

O ką gi politinė vadovybė darė ir daro 
sustabdyti šiai tragedijai, kuri, netsargiai, 
dažnai netiesiogiai dar ir šiandien iš 
užsienio tebėra kurstoma, į realią Krašto 
būklę neįsijaučiant?

Užsienyje politinį vadovavimą pasiėmę 
asmenys ir grupės apie tragišką būklę 
Krašte sužinojo dar 1945 m. Jie turėjo 
progų ir galimumų tiksliai su tąja būkle 
susipažinti, jąja reikiamai susirūpinti. 
Jie to nepadarė. Gal todėl, kad jie patys 
anuo metu ir vėliau tebegyveno greito 
Rytų su Vakarais konflikto psichoze.

Tai liudija kad ir VLIK’o raštas min. 
dr. J. Sauliui, 1946 m. spalių m. 22 d., 
kuriame tarp kitko sakoma:

“. . . kovai dėl Lietuvos išlaisvinimo 
ir dėl jos valstybinio suverenumo vykdymo 
atstatymo žengiant i lemiamą fazę..." (mū
sų pabr. — S. Ž.)

O gal todėl Krašto padėtimi nebuvo 
susirūpinta, kad rūpėjo kiti dalykai, 
nors ir iliuzoriški. Pav., buv. VLIK’o 
Vykdomos Tarybos pirmininkas V.
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Sidzikauskas 1950 m. rašė (žiūr. "Lietuvos 
Kelias” 1950. IX. 25):

“. . . laikas sudaryti egzilinei vyriau
sybei, jei neatėjo, tai netrukus ateis." 
(mūsų pabr. — S.Ž.)

Vieton svarsčius pagrindinį, gyvybinį 
kovos dėl laisvės metodų klausimą, ramia 
sąžine koneveikta tuos, kurie labiausiai 
juo rūpinosi ir rūpinasi. Juos vadinta 
“deklasuotais asmenimis” ar dar kitaip 
(žiūr. t.p.).

Ar nereiktų, nors ir labai pavėluotai, 
pradėti nuo išaiškinimo pagrindinio, 
gyvybinio klausimo — laisvės kovos 
koncepcijos sudarymo, laisvinimo veiklos 
būdų ir metodų nustatymo. Kitkas jau 
savaime sektų po to. Ir nusibodę ligi 
gyvo kaulo “VLIK’o ir diplomatų santy
kiai”, ir kt.

Juk, deja, tai liūdna tiesa, kad šis visų 
pagrindiniausias laisvės kovos koncepcijos 
klausimas ligi šiol nebuvo svarstytas nė 
vienoje mūsų politinėje konferencijoje. 
Nei Berno 1946 m., nei Paryžiaus 1947 m., 
nei Baden-Badeno 1948 m., nei Reut- 
lingeno 1951 m., nei Paryžiaus 1952 m., 
nei vėl Reutlingeno 1952 m. Ir tai ne 
dėl Lietuvos Diplomatų kaltės. O jei 
kada ir buvo kur panašus klausimas 
iškeltas, tai neleistina pamiršti, kad 
klausimą kelti, dėl jo vienaip ar kitaip 
pasisakyti ar net nutarti yra dar maža —■ 
jį reikia įgyvendinti ir visuotiniai vykdyti.

O gal todėl jis nebuvo svarstytas, kad 
savo metu organizuotąja rezistencija 
Krašte iš viso kaikurių užsienio lietuvių 
politinių veiksnių nebuvo tikėta, kaip tat 
buvo VLIK’o atstovų pareikšta diploma
tams Paryžiuje 1947 m.

Tiesa, vėliau įtikėta, ir tai patikėjusiems 
buvo lyg “perkūnas iš giedro dangaus”, 
kaip 1950 m. viešoje kalboje buvo 
pareiškęs vienas atsakingas ir labai 
VLIK’ui artimas asmuo.

Bet ir tada nebuvo iš esmės susirūpinta, 
o dar ir šiandien be mažiausio kritiško 
įvertinimo tebekartoj ama vaikiškas pasa
kas apie partizanų ištaigingą gyvenimą 
bunkeriuose drauge su šeimomis, daugelyje 
skoningai įrengtų kambarių, pilnų įvairiau
sių ginklų, radijui griežiant, (žiūr. PLB. 
VKV Informacijos Nr.15, 1952. XII. L, 
o taipgi “Elta”, 1952. XII. 10. Nr.25, 
psl. 19, iš olandų spaudos: “šiuo metu

C

Lietuvoje veikia apie 15.000 — 20.000 
laisvės kovotojų.”)

Visi Lietuvos Diplomatijos Šefo įspėji
mai negelbėjo ir negelbsti. Pastangos 
bendrai ir sutartinai, dalyvaujant Lietuvos 
valstybės atstovams, rezistenciniams 
sluogsniams ir užsienio lietuvių atstovams, 
aptarti klausimą ir rasti tikslingiausius 
Lietuvos laisvinimo veiklos metodus, 
neatnešė teigiamų rezultatų nei 1947 m., 
nei 1948 m., nei, bent ligi šiol, pastarųjų 
pusantrų metų daliniai, nevaisingi pasi
tarimai.

Priešingai, sąmoningai ar nesąmoningai, 
bet aktyvi ginkluota kova Krašte buvo 
neatsargiai kurstoma. Tai yra atnešę 
naujų ir skaudžių aukų ir bendram laisvės 
reikalui padarė daug nepataisomos žalos.

Nors ir taip, mes napasidarėme nei 
apdairesni nei atsargesni.

Štai praėjusių Šv. Kalėdų proga, 
VLIK’o Pirmininkas, kun. M. Krupavi
čius, per Amerikos Balsą perduotoje 
Kraštui kalboje skelbė (žiūr. “Elta” 
Nr.27, 1952. XII. 31, psl. 5), kad:

“Dievas mums laisvę grąžins . . . jei 
išmušus išsilaisvinimo valandai vieningai 
ir protingai sugebėsime padaryti dideli 
aukingą ir milžinišką žygi, be kurio niekas 
ir niekad, tik svetimų malone, savo laisvės 
neatgavo ir savo valstybės nesukūrė".

Mes nekalbėsime čia apie tai, ar betkas 
iš užsienio turi betkokią moralią teisę 
nukamuotai tautai statyti tokius reikala
vimus ar sąlygą, kad jai laisvę Dievas 
grąžins tuo atveju, jeigu ji sudės dar 
daugiau aukų, jeigu ji atliks dar vieną 
milžinišką žygį.

Kiekvienam aišku, kad betkuri kova 
reikalinga aukų. Lietuvos žemė, jos 
laukai ir miškai yra persisunkę dešimčių 
tūkstančių jos laisvės kovotojų krauju. 
Lietuva tas aukas atnašavo ne vien dėl 
savo tautos laisvės, bet ir už viso pasulio 
laisvę. Ir šiandien ne “aukingam milžiniš
kam žygiui” reikia raginti tautą, bet jai 
realiai patarti ir padėti, kad ji naujų 
aukų išvengtų, kad išliktų gyva.

Mes visu rimtumu pabrėžiame, kad 
tragiškoje Krašto būklėje augščiau paci
tuotieji VLIK’o pirmininko žodžiai, 
nežiūrint jo padarytų rezervų, Krašto 
tegali būti ir bus suprasti, kaip raginimas, 
Rytų ir Vakarų konfliktui prasidėjus, tuoj 
pat visuotiniai sukilti.
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Ar VLIK’as, kurio vardu jo pirmininkas 
tegalėjo kalbėti, buvo pagalvojęs, kokia 
didžiule visai tautai katastrofa tai gali 
grėsti? Prieš ją nublėstų Varšuvos 
sukilimo tragedija.

Argi metas jau dabar, viešai ir dar 
Kraštui apie tai kalbėti?

Ar VLIK’as buvo pagalvojęs, jog 
pamokymai iš saugaus užsienio pavergtai 
tautai, kad “heroiškos, kilnios ir moraliai 
vertingos tautos su kiekvienu pavergėju 
kovoja ir juo nusipurto”, aktyviosios 
rezistencijos likučių tegali būti suprasti 
ir bus suprasti, kaip pateisinimas ginkluoto 
priešinimosi okupantui šiandien ir kaip 
raginimas jį vykdyti jau dabar. Argi 
VLIK’as neįstengia suprasti, kad tai 
tegalės privesti prie aktyviosios rezis
tencijos likučių išnaikinimo, nekalbant 
apie naujas represijas gyventojams ir 
naujas kruvinas tautos aukas?

Kaip skiriasi VLIK’o pirmininko 
Kraštui pateikti samprotavimai nuo, pav., 
kupinų politinės išminties Lenkijos pre
zidento tremtyje, A. Zaleskio, žodžių, 
tartų 1951 m. XIII. 1 d., atidarant IV-os 
Tautinės Tarybos sesiją (žiūr. “Orzel 
Bialy” Nr.49, 1951. XII. 8 d.).

Nurodęs sunkią padėtį krašte ir iškėlęs 
iš vienos pusės vykdomą rusifikaciją bei 
dvasinį prievartavimą, o iš kitos pusės 
didėjantį gyventojų skurdą, prezidentas 
Zaleski’s pabrėžė, kad:

“tokia situacija sukuria palankią dirvą 
įvairios rūšies propagandai iš pusės neat
sakingųjų veiksnių, kurie svetimom rankom 
nori sudaryti sunkumų Rusijai, sukeliant 
pasipriešinimo sąjūdžius, neturinčius jokių 
pasisekimo perspektyvų. Tame pavo
jingame žmonių krašte kurstyme maištui, 
deja, dalyvauja taip pat, tiesą pasakius, iki 
šiol negausūs, lenkų elementai, kurie nepaiso, 
kad savo akcijoje sutaria su rusų provo
katoriais, siekiančiais sukelti Lenkijoje 
neramumus tikslu pateisinti represijas, 
tikslu išnaikinti visa, kas lenkiška ir 
krikščioniška.

Vakarų vedamas psichologinis karas, 
galbūt, yra reakcija į paktą, kad Sovietų 
Sąjunga laisvos demokratinės santvarkos 
valstybėse turi neįkainojamus bendradarbius 
komunistinėse partijose ir visokiausiuose 
simpatikuose.

Reikia tačiau atsiminti, kad jų veikla 
laisvame pasaulyje nėra išstatyta kruvinoms 

ir nežmoniškoms represijoms, kurioms yra 
išstatomas kiekvienas, bandąs nors 
mažiausiu laipsniu kovoti su komunizmu 
vadinamose liaudies demokratijose, kur 
visi tos rūšies bandymai sukelia represijas 
ne tik kovotojams, bet ir jų šeimoms, ir 
kurie, jei išsiplėstų, galėtų sukelti tautinio 
masto katastrofą“.

Dešimteriopai gausingesnės už mus 
lenkų tautos atsakingieji veiksniai 
užsienyje, Varšuvos sukilimo ir kruvinos 
lenkų pogrindžio kovos pamokyti, šiandien 
yra kategoriškai priešingi betkokiai 
aktyvaus pasipriešinimo krašte formai, 
ribodami jį "pasipriešinimu širdyse”, arba, 
kaip Lietuvos Diplomatijos Šefas sako, 
vien moraliniu pasipriešinimu.

Gi mūsų VLIK’as šiandien skelbia jau 
tiek kraujo už savo ir kitų laisvę pralie- 
jusiam mūsų Kraštui, kad “tik žemavertės 
ir niekingos tautos susigyvena su vergijos 
jungu. Heroiškos, kilnios ir moraliai 
vertingos tautos su kiekvienu pavergėju 
kovoja ir juo nusikrato”.

Koks įžeidimas kovojančios, tiek jau 
aukų sudėjusios, ir kenčiančios tautos — 
tokie užsienio lietuvių pamokymai.

Norėtųsi paklausti, ar lietuvių tauta 
pasidarytų dėlto “žemavertė ir niekinga”, 
jeigu atsakingieji lietuviai politikai pasektų 
išmintingais lenkų valstybės vyrų patari
mais Lenkijai?

Netvirtiname, kad mūsų nusistatymas 
laisvės kovos koncepcijos, jos kelių bei 
metodų klausimu yra vienintelis teisingas. 
Tačiau manome, kad Lietuva yra sudėjusi 
aukų ant savo laisvės aukuro palyginti gal 
daugiau už kitas tautas ir kad negalima, 
neleistina šiandien ją dar daugiau iš 
užsienio kurstyti, jau šiandien reikalauti 
iš jos “didelio, aukingo ir milžiniško 
žygio" ateityje, nes, be jo, Dievas jai 
laisvės neduosiąs!

Norėtume paldausti ne savo, bet paties 
Krašto žodžiais, jau seniai tartais, bet 
iki šiol užsienio lietuvių nesuprastais:

“Ta forsuota aktyvi banga (1944-1947 
m.m. — mūsų past. S.Ž.) iššaukė priešo 
priešsmūgį, įgalino jį rasti pateisinimų 
savo šlykštiems naikinimo darbams, o 
tūlos apylinkės, prikimštos karinių-mili- 
cinių priešo-okupanto pajėgų, sudaro dar 
didesnį vargą, dar daugiau sruvena mūsų 
žmonių ašarų, dar daugiau gema sielvarto 
ir betikslių kančių. Kyla klausimas: kas
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J. KRUMlNAS

SUGRĮŽIMO laivas
Baladė

Kam nuleidi galvą ant sudėtą ranką, 
Kas minties tavosios ugnį užgesys ? 
Upės juk išsenka, nemunai išsenka, 
Tiktai neišsenka vienas ilgesys.

Mes abu išeinam — matom girioj medį.
Ir mes sakom medžiui — Koks nemielas tu
— Pro tave praėjo darganos ir metai,
— O tu baisiai šaltas — ir abiem graudu.

Einam mes per lauką — žiūrime į lauką. 
O laukai ne mūsų — ir dėlto šalti.
Čia ir voratinkliai rudenį neplauko, 
Anei žėri rasos liepos paryty.

Mes prie jūros stovim ir mes sakom jūrai':
— Baltija tu mūsų, amžiais nerami 
O po kojom šąla akmenys paniurę, 
O ant kranto ūžia medžiai svetimi.

Ir nuo balto skruosto ašarą nubraukiam:
— Ko tu, mūsų jūra, nekalbi į mus!
Mes palikom viską, — mišką, sodą, lauką, 
Tavo kranto kuopas ir tėvų namus.

Mes paliko viską — mes neturim nieko. 
O diena vis aušta neviltim vėsi.
Juokas mus palieka, džiaugsmas mus 

palieka,
O prie mūsų lieka vienas ilgesys.

Ko jūs, šaltos bangos, ko jūs plaunat krantą, 
Jeigu neišplaunat, mums jokios vilties. 
Kranto akmens tyli, šaltos miglos krenta. 
Vėjas savo sparną ant vandens išties,

T ai nuo mūsų žemės šitas vėjas lekia.
Šaltas šiaurės vėjas temdina akis.
Brenda jis per jūrą — ten palieka takas, 
O ant tako blizga žodžiai padriki.

verčia tą toliau tęsti? Nejaugi negalima 
šaltai galvoti ir išanalizuoti padėties, 
teikiamų žinių? Ar nelošia čia noras 
pasirodyti išdidžiu ir nenoras priimti 
kitų teikiamų žinių, pagrįstų faktais ir 
išmintinga taktika? Atrodo, kad taip ir 
yra. Dėlto ir daros graudu ir kraupu, 
nes kaikur buvusios dienos davė didelių 
mūsų kovai nuostolių ir sudarė betikslių 
kančių. Ar ilgai dar taip tęsis? Ar 
nesudrebės širdys tų, kurie žengia klystke
liais ir toliau nesąmoningai padeda priešui 
ir jo kėslams? Ar ne laikas suprasti, 
liautis putliai demonstruoti savo išmonę 
ir ar ne metas prisipažinti suklydus ir 
pradėti žengti tikru kovos keliu? Atrodo, 
kad jau laikas. Bet ar visi tai jau jaučia?” 
(Krašto BDPS Direktyvinis biuletenis, 
1947 m. kovo mėn. 16 d., 6 psl.).

Mes nenorime nieko mokyti. Esame 
tik didžiai susirūpinę, nes iki šiol nesame 

bendrai, visi draugėje apsvarstę ir nustatę 
pačio svarbiausiojo klausimo: “kuriuo keliu 
tauta turi eiti ir kokius veikimo metodus 
naudoti savo egzistencijai apginti".

Šiandien, kaip ir 1944 metais, tai nėra 
padaryta.

Mes manome, kad tuo turi susirūpinti 
visi. Jei dėl neapgalvotos ir neatsakingos 
veiklos iš užsienio tauta būtų privesta 
prie katastrofos, atsakomybė kris ant 
visų atsakingųjų užsienio lietuvių 
sluogsnių.

Buvęs JAV-ių ambasadorius Maskvoje, 
G. F. Kennan, teisingai yra pastebėjęs.

“ A nation which excuses its own 
failures by the sacred untouchableness of 
its own habits can excuse itself into com
plete disaster.” (Tauta, kuri savo nepasise
kimus teisina šventu savo įpročių 
neliečiamumu, gali nusiteisinti ligi visiškos 
katastrofos.)

“Kiekvienas blogio nutylėjimas yra lygus blogiui talkinimui.”
(Iš tremties spaudos. “Tremtis” Nr. 64, 1951,AT. 17.)
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Skaitom šituos žodžius ir širdim suprantam: 
Tai ne mūsų vėjas, tai ne Lietuvos.
Tašiau pajudėti mums sunku nuo kranto 
Ir akis nukreipti nuo vandens spalvos.

Vėjas žalią bangą iškelia i augštį
Ir ant jos užrašo mirgančias eiles.
Stovime ir skaitom — kaip išskrido paukštis, 
Kaip išskrido paukštis į svečias šalis.

* * *

Vandens pylimai eina ir šniokščia pikti.
Kur tu, paukšti, per jūrą skrendi ? 
Laivai {lankas rado ir uostus visi 
Po šitais po juodais debesim.

Nematyti nei kranto, nei vandens, nei 
pradžios

Nuo kvėpavimo vėtros didžios.
O ateina naktis — ir plati ir sunki. 
Kur tu, paukšti, kur, mažas, leki ?

Sparnai tavo audros, pažiūrėk, nelaikys, 
Bangų putos užlies tau akis.
Skliautai juosta nakties ir kaukimo pilni. 
Paukštis krinta juodan vandenin.

Nepaleidžia, tačiau, grimsdams gūsy 
audros,

Medžio sėklos, snape suspaustos.
Vėjas eis — ir nueis. Jūra rims ir nurims. 
Tai bus poilsio vėl vandenims.

Ir paviršiuje jūros pilkos ir niūrios 
Mažas paukštis ramiai plūduriuos. 
Saulė švies. Žvaigždės kris. Dienos 

keisis naktim.
Tiktai jūra vis bus ta pati.

Ir kai vėjas ims drumsti tamsias jos gelmes—- 
Mažą paukšti i krantą išmes.
Ir jis užmirštas bus, saulės šviečiamas bus. 
Vėjas smėlį ir debesis pus.

Lietus lis. Sniegas kris. Auš pavasaris 
ten —

Mažą paukštį palaidos krante.
Bet prislėgta velėnos tamsiajam kape
Medžio sėkla paliks jo snape.

Metų eilės vis eis, ir keliaus, ir negrįš. 
Skleisis vasara viena skaidri.
Ir pro smėlį švieson tyliai žvilgters dienos 
Jaunas daigas iš sėklos anos.

Paukščio kaulus gležnutėm šaknim apkabins 
Jaunas medis prie jūrų vandens.
Metai nyks vis ir eis. Kris rasa paryčiais.
Medis augs ir šakosi s plačiai.

Žali lapai žvilgės prie bangų mėlynų 
Šviesoje greitasparnių dienų.
Naktį žvejas girdės, kaip bangų ošime 
Gaida medžio nuūkia žema.

Metai birs, lyg atodūsiai juoko svaigaus.
Medis augs, vis platės, ir vis augs.
Sprogs pavasarių šimtas, ir kitas žydės.
Medis tvirtas audroj nejudės.

Vieną rytą prie medžio daug vyrų sustos 
Ir pažvelgs lig viršūnės augštos.
Pjūklo garsas išbudins smėlėtas kalvas 
Ir nubris per bangas, per melsvas.

Rytas auš. Tai ne vienas — ne viena naktis.
Vyrai laivą krante pastatys.
Jūs pasieksite žemį savųjų tėvų 
Tik šituo sugrįžimo laivu.

Šiandien paukštis įkrito į jūros gelmes —- 
Reikia laukt, kol jį bangos išmes.
Ir kol sėkla snape jo išaugs ten medžiu — 
T arsi laivas — plačiu ir didžiu.

Reikia laukt, pakol vyrai per ilgas naktis
Krante laivą iš jo pastatys.
Reikia laukt, reikia laukt — dienos vysis

metus.
Reikia laukti — sugrįšite jūs.

* * *

Stovime prie jūros ir širdim suprantam: 
Svetimas tai vėjas, svetima mintis — 
Kad greičiau apkarstų svetimasis krantas, 
Kad greičiau pakirstų juoda neviltis.
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TREMTIES JAUNIMO RIKIAVIMASIS

K. BARĖNAS

Rodos, nėra dar nė dešimt metų, kai 
Lietuvoje antrukart įsistiprino raudonasis 
okupantas. Tie keleri metai nebūtų, toks 
didelis laikotarpis, jei į viską galėtume 
žiūrėti būtųjų laikų akimis. Beveik 
kiekviena okupacija būna plėšri ir žiauri, 
bet modernioji diktatūrinė okupacija yra 
tokia naikinamoji, žudamoji ir prievartau
jamoji, kad jos globon patekęs pavergtasis 
kraštas turi skaitytis nebe su okupacijos 
metais, o su dienomis, nes kiekviena 
nauja diena reiškia naujus naikinimus, 
žudymus, prievartavimus, nes bolševikinė 
valstybė tikrai jau įrodė, jog ji šitose 
srityse tiesiog genialiai sugeba nepavargti: 
trėmimai, teismai, šaudymai ir žmogaus 
sąžinės prievartavimas šitoje sistemoje 
yra paprasta kasdienybė, nebekalbant apie 
ūkinį naikinimą.

Bet apleistą žemę galima vėl išarti, 
galima patręšti, į “broliškąsias” respubli
kas išvežtųjų mašinų vieton nusipirkti 

kitas, tik viena sunku atstatyti: žmogų. 
Trėmimai, šaudymai, sąžinės prievarta
vimas retina okupuotojo krašto žmonių 
eiles, ypač jaunimo, kuris visada pirmasis 
priešintis ir pirmasis atkentėti.

Jeigu turėsime galvoje buvusį aktyvų 
lietuvių pasipriešinimą, pareikalavusį, 
daugelio aukų, trėmimus, teismus, tai 
suprasime, kur padėjo ir deda galvas 
Lietuvos idealistinis jaunimas. Tiesa, 
iš jaunimo režimas pareikalauja dar ir 
kitokių aukų: universitetai, specialiosios 
mokyklos, tarnybos — visa tai atvira tik 
komunistams, ir kas ten eina, turi nusi
lenkti režimui, o nuolaidos reiškia tolydinį 
išsiprievartavimą — nuolat ir nuolat 
prisitaikyti, garbinti, naudotis teikiamomis 
privilegijomis ir už jas rodyti paklusnumą. 
Tai reiškia ne ką kita, kaip netekimą dalies 
lankstesnio jaunimo, sugebančio lengviau 
prisitaikyti ir greičiau nueiti su okupantu.

O kas lieka tiesus ir tvirtas, nors ir

Ir staiga pro rūką matom — skliautai blaivos,
Ir ūžime girdim žodžius-iš dainų:
— Mes jums pastatysim sugrįžimo laivą
— Iš tėvynės girių ąžuolų jaunų. •.

— Mes jums pastatysim laivą šimtaaugštį,
— Lietuvos tėvynės partizanai mes.
— Tik pamirškit raštą apie mažą paukšti, ,
— Kritusį per audrą i tamsias gelmes.

Gaivus vėjas dvelkia. Jūra nusiblaivo.
Ir širdyje jausmas — kietas ir ramus.
Ir iš toli plaukia — matom — baltas laivas:
Sugrįžimo laivas artinas į mus 1

• * * *

(Ši baladė parašyta 1946 m. Haffkruge (Vokietija). Įkvėpimą jai parašyti autorius 
buvo pasisėmęs iš pasakojimų rezistentų, prasiveržusių iš Lietuvos pro geležinę 
uždangą).
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dideliuose pavojuose savo gyvybei ir 
saugumui, tas bus pats pagrindas atkursi- 
majai Lietuvai. Tik ir iš tremties atėjusi 
kiekviena idealizmo kibirkštis, kiekvienos 
rankos pravers krašto atstatymo ir 
atkūrimo darbe.

Turint galvoje tai, kad mūsiškę tremtį 
sudaro daugiausia jauni žmonės, reikėtų, 
laukti, kad jie savo veržlumu, budrumu 
ir judrumu rikiuotųsi lygioje gretoje su 
krašte likusiu idealistiniu jaunimu. 
Žinoma, pirmasis dalykas būtų ta 
idealizmo žvaigždė, be kurios nieko naudos 
nebelieka iš žmogaus tautiečio: jeigu tu 
ir viso pasaulio turtus ir žemes turėsi, jei 
tu geriausiais automobiliais važinėsi, jei 
tu kas savaitę gersi geriausius pasaulio 
gėrimus, patogiausiai pramiegosi visą 
laisvąjį nuo tiesioginio darbo laiką, kas 
iš to, kas kraštui iš tokio grįžusio tautiečio, 
kai ten kasdien jaunimas ir senimas yra 
pavojuje netekti gyvybės ir laisvės, kai 
ten aktyviai ar pasyviai kovojama ir 
žūnama!

Tremties sąlygas daugumas mūsų yra 
įpratę keikti. Viena prasme tas keikimas 
teisingas: kaip maištingas protestas prieš 
mūsų krašto ir tautos atžvilgiu vykdomą 
ir pakenčiamą neteisybę, kaip susidarymas 
sau tokios dvasinės būsenos, palaikymas 
jos ir leidimas prasiveržti jai kiekviena 
proga ten, kur mūsų balsas galėtų veikti 
į pasaulio egoistinę sąžinę.

O šiaip mūsų sąlygos svetimuose 
kraštuose niekuo nepanašios į dabartines 
namų sąlygas. Niekas čia negresia mūsų 
laisvei ir gyvybei, niekas nesistengia 
mūsų prievartauti, visa yra mūsų pačių 
valioje. Šitokiose ramiose sąlygose, 
žinoma, labai patogu išblėsti ir idealizmo 
kibirkštėlei, nes niekas nebeskatina 
judrumo ir budrumo, o šauksmas aukotis, 
judėti ir krutėti atrodo toks tolimas, kai 
čia pat nėra jokio pavojaus. Pavojai 
kažkur toli, ir žmogus pamažu atpranta 
bejudinti savo smegenis ir tolimais dalykais 
bekvaršinti save: belieka tik kasdienybė 
ir rūpesčiai savim, savo žmogiškuoju 
pavidalu, išsilaikymu, žmogum gyvulėliu, 
nebe lietuviu, nebe nariu tos tautos, 
kurios nariai, toks pat jaunimas, žūna ir 
kenčia.

Ko gi reikėtų norėti iš mūsų tremties 
jaunimo, ypač jaunimo?

Atsakymas būtų labai paprastas: kad 

jis tikrai būtų judrus ir budrus, kuo 
galėdamas neatsiliktų nuo krašto jaunimo, 
kad jis pasiruoštų grįžimo dienai ir 
grįžtų ratuotas lietuviška tautine ir 
valstybine dvasia.

Nepasakytume, kad visas mūsų tremties 
jaunimas būtų reikalingas nuolatinio 
skatinimo, atbukęs ir apsnūdęs. Taip 
nėra. Dabs, ryžtingai kovodama su 
šitokiems dalykams sunkiomis sąlygomis, 
siekia mokslo, nes grįžimo dieną, pasak 
vyskupo Valančiaus, kraštui reikės ne 
tik bernų ir piemenų ir šieno piovėjų. 
Jaunimas turi taip pat savo nekonfesinių 
organizacijų, kurios jį auklėja visuomenės 
darbui ir palaiko judrumą, tautinį 
gyvybingumą. Dalis jaunimo, suprasdama 
lietuviškųjų reikalų svarbą, nėra šykšti šen 
ar ten atverti savo piniginę. Dabs visai 
nuoširdžiai ir pastoviai remia savąją 
spaudą •— laikraščius ir knygas, ir tai 
labai džiuginą dalykai. Bet tai daro tik 
dalis, kuri iš tiesų tuo parodo nemaža 
idealizmo, tremties sau dedamųjų pareigų 
supratimą ir tuo būdu rikiuojasi su 
jaunimu krašte.

Tremtyje nėra jokios prievartos, kuri 
stengtųsi palenkti žmogų būtinai šiaip 
ar kitaip elgtis. Čia vienas vienintelis 
reikalavimas: mokėti tinkamai naudotis 
laisve. Kai krašte jaunas lietuvis privalo 
stoti į komjaunimą ar partiją, jei jis nori 
saugiau jaustis, turėti duonos kąsnį, o 
kiekvienas iš uždarbio gyvenąs žmogus, 
be eibnių mokesčių, priverstas pirkti 
Stalino penkmečių paskolas, užsisakinėti 
bolševikinius laikraščius, bolševizmo nuo
dais persunktas knygas, tai čia niekas 
nepriverčia net smulkų grašį atiduoti, 
jei nėra noro, tiems lietuviškiems reika
lams ir uždaviniams, kuriuos uždeda 
tremtis, valia pirkti ar nepirkti laikraštį 
ar knygą, jungtis į organizaciją ar visą 
savo laiką tūnoti namie, visą laiką ir 
uždarbį palikti smuklėje ir 1.1, ir 1.1.

Laisvė didžiai brangus dalykas, kas 
ja moka ir nori naudotis. O moka ir 
nori ta dalis jaunimo, kuri tautiškai 
tebėra visiškai gyva ir judriai atsiliepia 
į visus lietuviškuosius reikalus. Kas per 
uždaviniai tokį jaunimą sulauks laisvoje 
Lietuvoje; jis bus reikalingas ne tik 
fabrikuose ir prie plūgo, bet ir su namie 
išlikusia jaunąja karta drauge kurti būsi
majai Lietuvai, nes toks nebus atitolęs
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LAISVOS SPAUDOS TRAGEDIJA PRANCŪZIJOJE
J. MASIULIS

Be laisvo žodžio, nėra laisvės, be laisvos spaudos, nėra demokratijos.

Kiekvienos pavergtos tautos rezistencija, 
kovodama dėl laisvės, kovoja ne tik dėl 
dabarties, bet ir dėl ateities — laisvos, 
teisingos, gražesnės ateities.

Tai sudaro rezistencinės kovos esmę, 
jos turinį.

Todėl nenuostabu, kad prieš Paryžiaus 
išlaisvinimą, 1944 m. rugpjūčio mėn. 5 d. 
pogrindžio laikraščio “La France Libre" 
("Laisvoji Prancūzija”) vedamasis skam
bėjo taip:

“Negali būti jokių abejonių: Rezistencija 

nuo visų lietuvybės horizontų. Lietuva 
juk nebus vien žemė, fabrikai, laukai ir 
namai, bet tauta ir valstybė, mokykla 
ir organizacija, mokslas ir kultūra, žmogus 
ir žmogus, kuris noriai prisidės, kad visa 
būtų padaryta, suorganizuota, sukurta. 
Tik šitose eilėse turėtų būti beveik visas 
mūsų tremties jaunimas, išskyrus tą 
pat laužą, kuris niekam netinka, jokiomis 
lietuviškosios veiklos ir idealizmo baci
lomis nebeužkrečiamas.

Kas gi turėtų nejudriąją dalį išjudinti, 
užkrėsti? Tie gyvieji, kurie visur ateina, 
padaro, niekad energijos ir išteklių nepri
trūksta niekam, kas lietuviška. Jiems 
tektų dar viena pareiga: savo idealųjį 
kovingumą nukreipti į tuos, kurie 
"užmiršo tėvų namus”. Jei iš tūkstančių 
beliks tik šimtai, tai ir grįžimo diena bus 
liūdnoka, o jaunimo reikia gyvo ir 
sąmoningo kiek begalima viso.

Kadaise jaunas Adomas Mickevičius 
dainavo jaunimo garbei, jaunimo, kuris 
iš negalimo padaro galimą, kuris prašl
iaužia ir hidrai nukerta galvą. Ar 
sąmoningasis mūsų jaunimas kitoks? Ne! 
Jis iš negalimo gali padaryti galimą, o 
šalia savęs rikiuoti tebegyvą, bet apsnū
dusį jaunimą darbas nelengvas, bet 
garbingas: išgelbėti pavargusias sielas 
savo kenčiančiai tautai, nes ir tos 
pavargusios bus reikalingos būsimoje 
rikiuotėje krašte, kai teks lygiuoti abejas 
gretas kartu — krašto ir tremties. 

turi paimti valdžią į savo rankas nuo pat 
pirmųjų išlaisvinimo valandų.

"Nieko nedelsdama, ji turi užsitikrinti 
tučtuojau visus krašto vadovavimo postus.

"Rytoj Rezistentai nebebus Tautos 
bankininkai — savo kraujo ir gyvybių 
skolintojai — bet tautos vadai.

“Jie atneš kraštui savo asmenines 
kokybes, nukaltas per ketveris kovos 
metus, savo energiją, savo vadovavimo 
supratimą, savo drąsą ir mirties nebojimą.

“Išlaisvintoji Prancūzija laukia naujų 
žmonių, išaugusių ir išsišvarinusių. Ji 
tereiškia pasibjaurėjimą senais politi
kieriais, kuriems įvairios kombinacijos 
ir pinigai buvo vienintelis rūpestis.

“Krašto Rezistentai bus rytdienos 
Prancūzijos vadai, bet jie nebus dikta
toriai.
Jie atneš kraštui prisikėlimo programą, 
gilias reformas.. Jie bus naujos šventovės, 
naujos didingos ir teisingos Respublikos 
ramsčiai”. * * *

Taip kalbėjo Prancūzijos pogrindžio 
spauda, auštant Laisvės rytui. Prancūzų 
rezistencija, kurios sudėtyje buvo visų 
prieš karą Prancūzijoje besireiškusių poli
tinių krypčių geriausias elementas, 
pavergto ir kenčiančio krašto akyvaizdoje 
buvo suradusi bendrą kalbą ir buvo 
pasiryžusi atkurti teisingesnę ir švaresnę 
tėvynę. Rezistencinės minties reiškėją ir 
populiarintoja buvo slaptoji pogrindžio 
spauda.

Išlaisvinus Paryžių, prancūzų pogrindžio 
rezistencinė spauda iš karto perima 
okupantų ir kolaborantų laikraščius bei 
spaustuves, ir išsilaisvinusio j Prancūzijoj 
dygsta visa eilė naujų, idėjinių, mielai 
išperkamų dienraščių, tęsiančių rezis
tencines tradicijas bei idealus laisvomis 
sąlygomis.

Tuo žygiu lyg ir norėta paneigti seną 
teigimą, esą spauda negalinti gyvuoti 
be kapitalo, esą faktiškai ji esanti kapitalo 
diktuojama ir diriguojama.

Deja, ši graži idealistų viltis, kieto
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gyvenimo “realybių” netrukus buvo 
sužlugdyta.

* * *

Prancūzų kova dėl laisvos spaudos 
yra sena. Pradžioje ji turėjo nugalėti 
įprastinį laisvos spaudos priešą: leidimus 
spausdinti, cenzūrą, valdinę spaudą, 
kaucijas, draudimus ir kitokius varžtus, 
kurie smaugė laisvą spausdintą žodį. 
Bjauriausieji tų varžtų buvo kaucijos ir 
baudos. Kaucija — užstatas reikalavo 
surinkti ir deponuoti didelį kapitalą, kaip 
sąlygą laikraščio spausdinimo leidimui 
gauti. Baudomis gi už kiekvieną perlaisvą 
poreiškį laikraščiai būdavo atvedami prie 
bankroto.

Neveltui baisusis Lammennais paskuti
niame “Peuple Constituant” numeryje 
buvo sušukęs “Nutilkit neturtingieji”.

Vadinasi, neturtingieji neturi teisės į 
laisvą žodį.

Deja, tas šūkis ir šiandien Prancūzijoje 
tebegalioja.

* * *

Karalių laikais, prieš Didžiąją Prancūzų 
Revoliuciją gyvenęs ir rašęs Beaumarchais 
savo "Figaro Vestuvėse” maždaug taip 
buvo nusakęs ano meto redaktoriaus 
būklę:

“Nusibodus jiems maitinti kažkokį 
įnamį, vieną dieną paleidžia mane į 
laisvę. Nors ir nebetupint kalėjime, 
reikia visgi ką užkąsti. Pasismailinu, 
tad, plunksną ir imu klausinėtis aplinkui, 
ką gi čia galima būtų parašyti. Žmonės 
sako, kad man beatgailaujant, Madride 
įvesta nauja laisvės sistema, liečianti 
įvairių gaminių pardavimą ir galiojanti 
taipgi net ir spaudai. Jei.nepaminėsiu’savo 
raštuose nei valdžios, nei religijos, nei 
politikos, nei moralės, nei vietos įžymybių, 
nei Operos, nei kitokių spektaklių, nei 
nieko, kas betkam rūpėtų, tai galėsiu 
laisvai spausdinti, poros ar trejeto cenzorių 
prižiūrimas.

Norėdamas pasinaudoti ta švelnia laisve, 
paskelbiau, kad leidžiu periodinį laikraštį, 
ir, nepamėgdžiodamas kitų, pavadinau 
jį Nereikalingu Žurnalu. Ir kas gi . . . 
prieš mane sukyla tūkstantis protestuo
jančių mulkių, ir mano leidinys uždaro
mas. . . .”

* * *

Atėjo Didžioji Prancūzų Revoliucija.

Mirabeau skelbia: “visuomenės laisvė 
remiasi spaudos laisve!”

1791 m. gegužės 11 d. Robespierr’as 
pareiškia Konstitucijos Draugams: “Lai
svai galvoti, laisvai dalintis savo mintimis 
su į save panašiais yra regimiausioji, 
žmogų nuo žvėries skirianti ypatybė.

Spaudos laisvė neatskiriama nuo žodžio 
laisvės. Ir viena ir kita yra šventos, kaip 
pati prigimtis. Abi tiek pat būtinos, kaip 
pati visuomenė. Pati prigimtis reikalauja, 
kad kiekvieno žmogaus mintys būtų jo 
būdo ir jo dvasios vaisius, ir juk ji pati su
kūrė tą nuostabų būdų ir dvasių įvairumą. 
Laisvė spausdinti savo nuomonę negali 
būti kas kita, kaip laisvė spausdinti visas 
priešingas nuomones. Teisybę tegalima 
surasti kovoje visų idėjų — teisingų ir 
neteisingų, absurdiškų ir genialių. Šitame 
mišinyje paprastas protas išlavina žmogui 
suteiktą savybę skirti gėrį nuo blogio, 
pasirinkti vieną, atmesti kitą. Argi jūs 
norite neleisti savo artimui naudotis šia 
savybe ir norite primesti jam savo 
autoritetą? Bet kieno gi ranka išves tą 
demarkacinę liniją, skiriančią klaidą nuo 
tiesos? Jeigu tie, kurie leidžia įstatymus, 
arba tie, kurie juos taiko, būtų kokios 
augštesnio, negu žmogiškasis, suvokimo 
būtybės, jie galėtų būti arbitrais, tačiau 
jiems esant tik žmonėmis, būtų nesąmonė 
manyti, kad vieno žmogaus protas vieš
patautų kitų žmonių protams. Kiekvienas 
baudžiamasis įstatymas, draudžiąs skelbti 
nuomones, yra paprasta nesąmonė. 
Laisvoji spauda yra Laisvės sargybinis; 
suvaržytoji spauda yra jos pražūtis”.

1832 m. prancūzų publicistas Armand 
Carrel’is, monarchijos priešininkas, lai
kraščio “Le National” steigėjas, teisingai 
nusiskundė, pastebėdamas: “Visos pasku
tiniųjų trisdešimties metų būvyje buvusios 
valdžios nelemtai nepakentė diskusijų. 
Jos visos vaizdavosi, kad norint stiprinti 
valdžią reikia vengti prieštaravimų”.

* * *

Ar ši prancūzų kova dėl laisvos spaudos 
davė ją demokratinei Prancūzijai? Ne. Ją 
paglemžė finansiniai ir pramoniniai magna
tai. Į laisvą žumalizmą, tiesos jieškotoją 
ir skelbėją įsiveržė KAPITALAS. Aišku, 
su savo reikalavimais su savo sąlygomis.

Nors pagal rašytinį įstatymą Prancūzijos 
spauda buvo laisva, bet tikrovėje ji

13

15



pateko į naujojo cenzoriaus malonę — Jo 
Didenybės PINIGO.

* * *
Prancūzijos rezistencija su skaudama 

širdimi stebėjo, kaip okupacijai prasidėjus, 
dalis vadinamos “supuvusios” didžiosios 
spaudos lengvai nukeliavo tarnauti oku
pantui. Rezistentai buvo prisiekę, kad 
kraštui išsilaisvinus, turės būti sukurta 
nauja, dora, švari, skaisti spauda, išva
duota nuo vergavimo pinigui, spauda, 
kurios paskirtis būtų skaitytojus šviesti ir 
juos kelti, o ne akis jiems dumti.

P. H. Teitgen’o žodžiais, senoji, susi
kompromitavusi spauda turėjo būti 
“palaidota, užkasta bendrame visų 
tautinių nešlovių kape”.

Pagaliau ir visuomenės masės suprato, 
pajuto, kad jos buvo apgaudinėjamos.

Taip, tai buvo gražios idėjos, bet joms 
įgyvendinti reikėjo rasti būdą, kaip 
išsiversti be kapitalo, kaip spaudą padaryti 
nepriklausomą nuo pinigo.

Vieni rezistentų, “realistai” dar anais 
heroiškais rezistencijos laikais buvo 
numatę didelių sunkumų ateityje. Jie 
sakė: — taip, pogrindžio biuleteniai 
spausdinami iš surinktų visuomenės aukų, 
jie kapitalo nereikalingi. Tačiau didžiajai 
laisvai spaudai sukurti reikia daugiau. 
Nepakanka turėti puikių bendradarbių, 
pasiaukojančių administratorių. Neper- 
sunkiausia, gal, leisti idėjinį žurnalą savo 
draugams ir prijaučiantiems, spausdinti 
brošiūras ar pamfletus, bet norint pasiekti 
plačiuosius visuomenės sluogsnius, reikia 
galvoti apie didžiąsias priemones, reikia 
turėti lėšų tam sumanymui realizuoti. 
Vien iš aukų didelio dienraščio neišleisi. 
Didžioji spauda lengvai virsta komercine 
ir pramonine įmone.

“Idealistai” gi svajojo. Jie aiškino, kad 
senoji “supuvusioji” spauda visuomenei 
įgrįsusi ligi gyvo kaulo. Visuomenė bus 
tokia laiminga sulaukusi švarios, nepri
klausomos spaudos, kad tai savaime 
išspręs finansines problemas.

Deja, teisūs pasirodė “realistai”.
Čia pat po Prancūzijos išsilaisvinimo 

pasirodę nedideli nauji dienraščiai laisvo 
žodžio išalkusių skaitytojų buvo gaudyte 
išgaudomi. Pradžioje jų leidimas nerei
kalavo didelių lėšų. Svarbiausieji kores
pondentai nereikalavo honorarų — jie 
žygiavo drauge su kariuomene, Tie 

laikraščiai faktiškai teaptamavo Paryžių 
ir jo apylinkes. Transportas buvo suįręs 
ir laikraščių paskirstymas po visą kraštą 
nebuvo įmanomas.

Tačiau su laiku gyvenimas įėjo į 
“normalias vėžias”. Prieš naują laisvą 
spaudą atsistojo didžiulės problemos. Joks 
dienraštis nebepajėgė laikytis vien iš 
prenumeratos, pardavimo ir realios 
reklamos. Prireikė lėšų.

Taip pamažu senieji, patyrę “vilkai” 
grįžo į spaudos barus. Dalį dienraščių 
supirko tekstilininkai, kitus — įvairūs 
trestai ir kitokie, sunkiai nusakomi 
galingieji materialiniai veiksniai.

Rezistentai, pogrindžio laikraščių lei
dėjai, bendradarbiai ir platintojai grįžo į 
savo seną profesinį darbą. Parlamente ir 
kitur vėl kėdes užėmė senosios asmenybės, 
“tradicinių” partijų atstovai. Rezis
tencinė, laisvoji spauda, galima sakyti, 
mirė. Ne tik ji. Net tokia didelė 
politinė grupė — gaulistai — šiandien 
neturi savo dienraščio, o socialistų 
oficiozas, garsusis Bliumo “Populaire” 
tolydžio mažėjo, kol šiandien visai dingo 
iš Paryžiaus kioskų ir virto nedideliu, 
provincijoje leidžiamu biuleteniu. MRP 
— krikščionių demokratų — oficiozas 
“Aube”, sugebėjęs laikytis prieš karą, 
šiandien, išgyvenęs didžiulius finansinius 
sunkumus, užsidarė.♦ ♦ ♦

Liūdnas faktas, bet šiandien Prancū
zijoje laisvos opinijos spaudos nebėra. 
Šimtmečius kovojusi dėl laisvės, prancūzų 
spauda, nugalėjusi visas autoritarines, 
valdžios statomas kliūtis, dabar nelauktai 
atsimušė į PINIGO mūrą. Tik keli 
Paryžiaus rytiniai ir vakariniai dienraščiai 
gali laikytis be deficito. Kitų deficitas 
siekia kelių milionų frankiĮ per mėnesį. 
Tie milionai ' turi būti surasti arba 
laikraščiai turi užsidaryti. O kaip juos 
rasi? Socialistų atstovas parlamente, 
Jean Texcier’as teisingai pastebėjo: 
"tiktai turtingiesiems pinigai skolinami ar 
patikimi”. Tuo būdu nyksta laikraštis — 
viešos laisvos nuomonės reiškėjas ir jo 
vietą užima informacinis laikraštis, 
skaitytojų gaudytojas, įsiteikiąs masėms 
ir jų tikram ar įsivaizdujamam skoniui 
sensacijų gaudytojas ir skelbėjas.

Moderniame mūsų dienų pasaulyje 
laikraštis yra prekė, parduodama žemiau
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OKUPUOTOSIOS LIETUVOS REIKALAI

RADIJO PROPAGANDOS
p.

Neginčijamas faktas, kad propaganda, 
apskritai paėmus, yra labai veiksmingas 
ginklas. Tą tiesą gerai buvo supratęs 
Goebbels’as, supranta ją Vakarai, supranta 
ir bolševikai.

Todėl jie visomis priemonėmis stengiasi 
sukliudyti laisvam Vakarų žodžiui pasiekti 
okupuotus kraštus.

Kitą vertus, taipgi žinoma, kaip svarbu 
bet kuriame, geležinės uždangos nuo 
laisvojo pasaulio atskirtame krašte išgirsti 
Vakarų skelbiamą tiesą, kaip svarbu 
gauti paguodos ir pagrįstos vilties.

Tačiau kardas turi du ašmenis. 
Tikslinga, tarptautinei padėčiai ir faktiškai 
būklei Krašte pritaikinta, iš Krašto

LIETUVAI KLAUSIMAIS
B.

interesų išplaukianti radijo propaganda — 
labai naudinga kovos priemonė. Priešingai 
— propaganda, atremta ne į realybę, bet 
į gerus norus bei troškimus, klaidingais 
faktais ar netikrais duomenimis pagrįsta 
propaganda gali atnešti priešingų vaisių.

Propaganda, kurios tikslas, priemonės 
ir metodai nėra labai atydžiai apsvarstyti, 
propaganda, neįsijaučianti į begaliniai 
sudėtingą psichologinę būklę Krašte, gali 
atnešti daug žalos. Tai yra ginklas, su 
kuriuo būtina elgtis labai atsargiai. Jį 
naudojant, nei akimirkai negalima pamiršti 
bendrųjų Krašto ir lietuviškųjų interesų. 
Jį naudojant, visados turi būti pastatytas 
ir visapusiškai išnagrinėtas klausimas —

savikainos. Tenka tad jieškoti kitokių 
pajamų šaltinių. Taip, Prancūzijoje 
spauda yra laisva, bet jeigu ji nori gy
venti, jei ji nori būti stipri, ji reikalinga 
didelių, pastovių ir nuolat atnaujinamų 
lėšų.

Tuo būdu didžioji spauda paaukojo 
savo laisvę ją remiančio KAPITALO 
tarnybai. Ji nebesiremia ištikimumu 
idėjai, viešos nuomonės reiškimu, bet 
pataikavimu masių skoniui ir tarnyba 
investuotam pinigui.

Išdavoje — dienraščio pirmasis puslapis 
dažniausia prigrūstas įvairių šiukšlių, 
kriminalinių sensacijų, o politiniai 
straipsniai užmaskuoti kažkur vidujinėse 
skiltyse. Susiduriame su paradoksu — 
laisvo laikraščio neberedaguoja jo redakto
riai. Jį redaguoja prenumeratoriai.

Laikraštis, girdi, turi patikti. Bet 
patikti kam? Čia ir glūdi viso klausimo 
esmė. Ir būna taip, kad didžioji spauda, 
norėdama įtikti kiekybei, visiškai nusi
spjauna į savo pačios kokybę. . . .

Garsusis "tigras” Clemenceau, pats 
buvęs žymus laisvo žodžio žurnalistas, 
1933 metais pareiškė: “Jei spauda kalta, 

tai gal labiausia dėlto, kad ji perdaug 
ištikimai atstovauja skaitytojus”.

Ir šiandien tas pats Clemenceau, jei 
tebebūtų gyvas, kaip sako jau minėtas 
Jean Texcier’as, ko gero negautų kur 
galėtų pareikšti laisvai savo nuomonę, nes 
nebėra tos tribūnos, iš kurios jis galėtų 
tarti savo žodį, o savojo laikraščio jis 
jau nebeįstengtų išleisti.

Tokia yra rezistencinės ir iš viso laisvos 
spaudos tragedija nūdienėje Prancūzijoje.

* * *
’’Mūsų pašaukimas? Kad būtume jo 

verti, turime skelbti tiesą. Tiesa yra 
visuotinė arba jos iš viso nėra. . . .

’’Jei norime likti verti savo misijos — 
tik viena mums tegalima laikysena: visais 
savo pojūčiais jausti įkarštį, kuriuo tvinksi 
tauta, įsijungti į jos kovą, nuplėšti mus 
smaugiantį tylos apdangalą ir ŠAUKTI 
TIESĄ!

”. . . Nes tiesa, kuri sužavi tautas, virsta 
valia ir drąsa, plienu ir dinamitu, pergale 
ir triumfu”.

(Is prancūzų pogrindžio laikraščio "Les 
Lettres Francaises", slaptosios tautinės 
rašytojų tarybos organo, vedamojo “Crie 
La Veritėš” (“Tiesos Šauksmas”). 1942 m. 
spalio m., 2 Nr.)
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kokie gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai tos 
propagandos padariniai ir atgarsiai 
pačiame Krašte.

Vienintelis mums kriterijas čia tegali 
būti Lietuvos ir jos gyventojų interesas.

Problemos sudėtingumą rodo kad ir 
toks pavyzdys. Tarp Rytų ir Vakarų 
vyksta “šaltasis karas”. Vienas svarbiųjų 
“šaltojo karo” ginklų yra radijo pro
paganda. Šis karas pirmoje eilėje vyksta 
tarp stipriausių Rytų ir Vakarų valstybių 
— JAV ir SSSR. Mes, lietuviai, atsižvelg
dami į Lietuvos interesus, patys turime 
saugoti, kad mūši; Kraštas nebūtų panau
dotas vien šio “šaltojo karo” efektams. 
Niekas nežino, kiek dar metų tas “šaltasis 
karas” užtruks, be turbūt žymus mūsų 
daugumas sutinka, jog vien “šaltojo 
karo” priemonėmis Lietuva nebus išlai
svinta. Todėl vykdant propagandą, 
vengtina viso, kas tiesiogiai ar netiesiogiai 
kursto tautą aktyviai priešintis okupantui, 
kas tautą tam tikra prasme kaitina, kas 
egzaltuoja jos nuotaikas. Propagandos 
sukeltieji aiškesnieji pasipriešinimo oku
pantui poreiškiai šimteriopai stipresnio 
priešo sužlugdomi ir iššaukia jo represijas 
bei okupacinio režimo sugriežtinimą. Nuo 
to kenčia Kraštas ir jo gyventojai.

Šia prasme lenkų vyriausybiniai 
sluogsniai buvo žymiai atsargesni, negu 
kaikurie mūsų lietuviškieji sluogsniai. 
Pav., po 1952 m. sausio mėn. Londone 
įvykusios Europinio Sąjūdžio Rytų ir 
Centro Europos tautų atstovų konferenci
jos lenkt} atsakingieji asmenys iš karto 
viešai pasisakė ir įspėjo savo kraštą, kad 
ši konferencija, iš esmės teigiamas 
reiškinys, dar toli gražu nereiškia esminio 
tarptautinės padėties pakeitimo.

Mūsų gi spaudoje daug kas entuzia
stingai vylėsi jau artėjančiu išlaisvinimu.

Suprantama, kad Vakarai savo pro
pagandos pagalba gali norėti pridaryti 
Stalinui kiek galint daugiau rūpesčių ir 
nesmagumų. Tačiau mūsų pareiga yra 
žiūrėti, kad tie rūpesčiai nebūtų daromi 
lietuvių Krašte sąskaiton.

Mūsų tauta savo ir kitų tautų laisvei 
yra jau atnašavusi daug aukų ir kiekviena 
lietuviškoji gyvybė yra jai brangi.

Šiuo metu betkuri radijo propaganda į 
Lietuvą turi apsiriboti teisingu ir tiksliu 
informavimu, bolševikinio melo dęšifra-
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vimu ir palaikymu ryšio su Vakarų 
kultūra.

Dėl vienokių ar kitokių priežasčių iš pat 
pradžių atsakingais už dabartinę programą 
lietuvių kalba, skiriamą Lietuvai, tapo 
asmenys, patys neišgyvenę nei vienos 
okupacijos, svarbiausia, neišgyvenę bolše
vikinės okupacijos. Gi išgyvenę tuos 
laikus, geriausi žurnalistai, turį didelį 
radiofoninio darbo patyrimą nebuvo ir 
nėra į tą darbą pritraukti. Maža to, ligi 
šiol nebuvo atsakingųjį} už lietuvių kalba 
programą padaryta rimtesnių pastangų 
tiesiogiai susisiekti su tais mūsų rezistenci
niais sluogsniais, kurie, kiek tai įmanoma, 
ir kiekvienu atveju daugiau už kitus, 
žino realią padėtį Krašte ir kurie galėjo ir 
gali duoti vertingų patarimų.

Ta proga tenka pakartoti, kad psicholo
ginis radijo karas negali būti sėkmingai 
vedamas, neįsigilinus į realią būklę 
respektyviame krašte ir neįsijautus į 
psichologiją tų, kuriems propaganda 
skiriama.

Radijo klausimas Lietuvoje nėra uždrau
stas. Kad ir pasisergėdami žmonės 
klausosi Vakarų perduodamų programų, 
nors tas klausimas ir surištas su tam 
tikru pavojum. Be to, dėl trukdymų 
klausimas toli gražu techniškai nėra 
lengvas, reikalauja kantrybės, ištvermės 
ir užsispyrimo. Tos sąlygos juo labiau 
verčia vykdomą propagandą visapusiškai 
apsvarstyti, kad ji būtų kuo tikslingesnė 
ir kuo efektingesnė.

Ko gi reikia vengti propagandoje?
Vienas pačių svarbiausių vengtinų 

dalykų jau buvo paminėtas — nei 
tiesiogiai nei netiesiogiai nekurstyti tautos 
ir perlengvai ir nepagrįstai nežaisti išlaisvi
nimo žodžiu.

Kitas nemažiau svarbus dalykas — 
vengti viso, kas galėtų prisidėti prie tautos 
skaldymo, prie antagonizmo tautoje 
kurstymo. Toks kurstymas ateityje, 
ginkluotam konfliktui kilus, gali atvesti 
net prie brolžudiško karo ir pareikalauti 
nemaža nereikalingų aukų.

Antagonizmas tautos viduje, deja, 
krašte yra. Su tuo faktu tenka skaitytis.

Reikia tad būti labai atsargiems su 
puolimais ir smerkimais tų, kurie priversti 
jungtis į okupacinės santvarkos darbus. 
Taip elgtis reikia jau vien dėlto, kad 
kiekvienas juk turi gyventi, nori išlikti
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gyvas ir yra priverstas tam tikrose ribose 
taikytis. Mes puikiai žinome, koks 
likimas sovietinėj santvarkoj laukia tų, 
kurie nesugeba nors minimaliai prisi
taikyti.

Paimkime, pav., kad ir komjaunuolius. 
Į komjaunuolius jaunimas dažniausiai 
stoja todėl, kad verčiamas ir neturi kito
kios išeities. Neapdairus apriorinis jų 
smerkimas gali turėti dvejopų efektą: iš 
vienos pusės gali skatinti tam tikrų 
gyventojų sluogsnių priešiškumą jiems, 
gi iš kitos pusės gali juos dar labiau 
stumti bolševikinėn linkmėn.

Radijo propaganda turi apsiriboti tik 
informavimu. Be visapusiško apsvarstymo 
ir įsigilinimo į klausimo esmę, ji neturi 
nei tiesiogiai nei netiesiogiai bandyti 
nustatinėti Kraštui vienokią ar kitokią 
politinę ar laikysenos liniją.

Visiškai neprasminga aiškinti Kraštui 
per transliacijas lietuvių kalba, kurių 
klausimas surištas su sunkumais ir tam 
tikru pavojum, sovietinės santvarkos 
negeroves, minėti lietuvių persekiojimus, 
vykdomą Krašto sovietizaciją, kolektyvi
zaciją arba net aiškinti stalininę doktriną 
ir pan. Visa tai tinka užsieniui, bet ne 
Kraštui. Jau vien dėlto, kad visa tai 
Krašte žmonės geriau žino, negu užsienis, 
ir jie .ten mažiausia nori iš ‘ užsienio 
klausytis apie savo vargus. Kitą vertus, 
kaip jau buvo minėta, tomis temomis 
kalbant, neretai galima suklysti. Gi 
padarytos šiuo atveju klaidos būna labai 
žalingos. Iškreipti ar netikri, paskelbti 
per radiją, kaip faktai, dalykai pakerta 
pasitikėjimą transliacijų patikimumu ir 
gudriai okupantų išnaudojami.

Pav., skelbimas, kad pionieriai naudo
jami kažkokiems priverstiniems darbams 
(tai netiesa), teparodo klausytojams Kraš
te, jog Vakaruose nežinoma tikroji padėtis. 
Tas faktas bolševikų gudriai naudojamas 
visos apskritai Vakarų propagandos diskre
ditavimui.

Tendencija visą gyvenimą okupuotoje 
Lietuvoje vaizduoti, kaip chaosą, kuriame 
viešpatauja kažkokia didžiausia netvarka, 
nėra reali ir tikslinga.

Kalbant apie padėtį Lietuvoje, reikia 
žinoti patikrintus, abejonių nekeliančius 
faktus, jais tik remtis ir nuo jų nenutolti.

Nereikia taipgi pamiršti, kad senoji 
nepriklausomybinė ekonominė ir socialinė 

santvarka yra sugriauta. Tenka tad labai 
abejoti, ar tikslingas, pav., bekompro- 
misinis ir besąlyginis buv. nuosavybės 
grąžinimo dėsnio skelbimas bolševikinės 
santvarkos jau paveiktam darbininkui ar 
žemės ūkyje dirbančiam buv. bežemiui. 
Buvusių ūkininkų ir šiaip veikti nereikia, 
bet buvusiems bežemiams, darbininkijai, 
tokie besąlyginiai tvirtinimai gali turėti 
priešingą efektą. Juos gali dar labiau 
rišti prie sovietinės santvarkos, juo labiau, 
kad jie okupantų ir šiaip tąja prasme 
gudriai savo tikslams išnaudojami.

Į ką gi reikėtų daugiaušia kreipti 
dėmesį?

Štai svarbesnieji teiktinų programų 
punktai.

Tikros žinios, faktais pagrįstos informa
cijos apie tarptautinės padėties raidą, 
Lietuvos bylos gynimo užsienyje faktai, 
oficialių Lietuvos valstybės vyrų parei
škimai ir pan.

Išsami kartą savaitėje ar dažniau, iš 
anksto nustatytu ir paskelbtu laiku 
perduodama, rimta tarptautinės padėties 
apžvalga ir komentarai — Kraštui labai 
vertingi.

Reikia turėti galvoje, kad tautos moralė 
tebėra dar augšta, apskritai paėmus, ir 
palaikymo dirbtinėmis priemonėmis ji 
nereikalinga.

Kas reikalinga — tai išsami ir teisinga 
informacija, kad patys lietuviai Krašte 
galėtų gerai orientuotis ir darytis išvadas. 
Toji informacija turi sudaryti tikrą ginklą 
prieš bolševikų vykdomą propagandą 
bei sovietinę indoktrinaciją.

Sovietai stengiasi Vakarus prezentuoti, 
kaip susiskaldžiusius, engiančius mažąsias 
tautas, sociališkai atsilikusius, ekonomiškai 
bankrutuojančius.

Todėl aiškinimas tikrų santykių ir 
mažųjų tautų su didelėmis bendradarbia
vimo sąlygų, Europos vienijimosi raidos 
ir Lietuvos valstybės vietos būsimoje 
jungtinėje Europoje aptarimas, mažųjų 
tautų teisės ir jų gynimas — yra pirmaeilės 
svarbos temos radijo propagandai. Sociali
nės pažangos Vakaruose nušvietimas, 
leistinas naujų ginklų paminėjimas ir jų 
veikimo efektų aptarimas, teisingos, 
neperdėtos žinios apie Rytų su Vakarais 
santykius — nemažesnės svarbos temos, 
Kraštui įdomūs klausimai.

Lietuviškųjų reikalų sektoriuje turi
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ŽINIOS
OKUPANTAI VILNIUJE

Vilniuje, Lietuvos sostinėje veikia, iš Kauno 
bolševikams atkėlus išlikusią įrengimų dalį, 
automatinė telefonų stotis.

Privačių abonentų kiekis ir Vilniuje, kaip ir 
Kaune, labai nedidelis: tik 663. Kiek daugiau, 
negu dvigubai, palyginti su Kaunu.

Ir Vilniaus telefonų abonentų sąraše neperdaž- 
niausiai aptinkamas lietuvis, o ypač iš seniau 
pažįstamas ar girdėtas, kaip prof. Z. Žemaitis, 
prof. J. Vabalas-Gudaitis, dirigentas M. Bukša, 
dainininkai K. Petrauskas P. Oleka, A. Stas
kevičiūtė, aktoriai V. Dineika, J. Siparis, poetas 
V. Sirijos-Gira. Be to, Mokslų Akademijos 
prezidentas prof. J. Matulis, A. Venclova, 
K. Korsakas, J. Žiugžda, J. Šimkus ir kiti 
bolševikiniai kvislingai, pataikūnai.

O kiti?
Tie patys rusai, kapustinai, zaletajevai, krapi- 

vinai, oblezovai, sapožnikovai ir kitokie 
“sovietiniai” žmonės: chaceturianai ar atamukai.

Na, ir dar, labiau lietuviškai ausiai girdėti 
įprasti erengrosai, goldšteinai, fraimovičiai ar 
moršovičiai.

Lietuvos miestų telefonų abonentų sąrašų 
skaitymas, reikia pripažinti, yra labai pamokanti 
lektūra. Tai geriausias įrodymas, kas yra 
tikrasis Lietuvos šeimininkas.

Įdomios ir kaikurios smulkmenos, kaip, pav., 
abonentas Brazovskij sąraše rusų kalba, lietuvi
škame sąraše vadina save Brazausku.

Charakteringa, kad telefonų abonentų sąraše 
nėra pačių žymiausių komunistų ir bolševikinių 
kvislingų, J. Paleckio, Sniečkaus, M. Gedvilos, 
Bartašiūno, Pisariovo, Preikšo ir kt.

Šie okupuotosios Lietuvos engėjai ir kvislingai, 
matyti, bijo net viešai paskelbti savo telefonų 
numerius.

Slepiami taipgi bolševikų partijos centro 
komiteto, valstybės saugumo ministerijos ir 
visos eilės kitų įstaigų telefonai.

Telefono abonentinis mokestis privačiame 
bute sudaro 300 rublių metams, įstaigoms — 500 
rublių.

Palyginti su vidutinių tarnautojų atlyginimais 
(450 - 500 rublių į mėnesį) mokestis už naudoji
mąsi telefonu yra labai didelis. Jis siekia kuone 
vieno mėnesio atlyginimo. Telefono įvedimas 
kaštuoja 100 rublių, jo perkėlimas 50 rublių, 
abonento vardo pakeitimas — 10 rublių.

Nepriklausomos Lietuvos laikais metinis telefo
no mokestis tesudarė 5 proc. vidutinio tarnautojo 
mėnesinio atlyginimo.

VILNIAUS MIESTO TELEFONŲ ABONENTŲ 
1951 m.
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KASDIENIO GYVENIMO BRUOŽAI

• Lietuviai savame Krašte gyvena sunkų 
gyvenimą. Jie jaučiasi taip, tarytum visa Lietuva 
būtų gyvenusi organizuotą, sudrausmintą, nudva- 
sintą kareivinių gyvenimą. Gyvenimas yra 
kietas, sunkus, nepatogus, monotoniškas, žmonėse 
nepastebėsi mažiausio laisvumo. Gyvenama, 
kaip visą laiką putra maitinamo kalinio, kuris, be 
to, turi būti klusnus ir drausmingas.

Priešingai psichologiškai laisvam ir nevaržomam 
gyvenimui Vakaruose, okupuotoje Lietuvoje 
lietuvis visad atrodo lyg kur skubąs. Jis vengia 
kalbėtis viešose vietose, dažnai susitikęs pažįstamą 
apsimeta jo nepažįstąs ar nepastebėjęs, jis 
nesidžiaugia gyvenimu, juo nesigroži, tik stumia 
iš dienos į dieną. Garsaus lietuviškojo vaišingumo 
maža beliko. Daug saugiau nieko pas save 
nesikviesti ir nevaišinti. Tai gali pritraukti 
dėmesį ir sudaryti kartais didelių nemalonumų, 
rūpesčių.

* Kaune ir Vilniuje darbas įstaigose prade
damas 9 v.r. Restoranai vakarais būna atidaryti 
net ligi 2-os v. naktį. Lietuviai retai lankosi 
restoranuose. Jei išgali, jie užeina į barus.

Kinai Kaune veikia nuo 3 v.p.p. Vietos 
kinuose kaštuoja nuo 1 iki 4,50 rb. Vilniuje 
kinai veikia nuo 10 vai ryto. Teatruose bilietai 
kaštuoja: parteryje nuo 8 iki 12 rb., balkone 4 rb. 
Kinuose vietos numeruotos, įleidžiama tik seansų 
pradžioje. Seansai trunka dvi valandas. Paprastai 
rodomas vienas filmas ir priedai. Kinai paprastai 
pilni publikos.Tačiau žymų jos daugumą sudaro 
rusai. Jeigu kartais pasitaiko Vakarų filmas, jis 
turi didelį pasisekimą lietuvių tarpe. Pav., 
bolševikų iš Vokietijos, kaip “karo grobis” 
atvežtas “Tarzanas” susilaukė didelio pasisekimo.

Kaikurie Vakarų filmai “pataisomi”, kitaip 
sakant sufalsifikuojami. Taip buvo padaryta su 
garsiuoju italų gamybos filmu “Dviračio vagis”, 
kurio galas buvo pritaikytas bolševikinės pro
pagandos tikslams. Panašiai buvo padaryta su
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prancūzų gamybos filmu “Clochemerle”, 
Lietuvoje rodytu pavadinimu — “Skandalas 
Klošmerlėj”.

Vis teberodomas naujas sovietinis filmas 
“Tarybinė Lietuva”, vaizdująs “laimingą” 
gyvenimą okupuotoje Lietuvoje, rusus ir lietuvius 
idiliškai drauge dirbančius fabrikuose ir kolcho
zuose, laimingus, patenkintus, su šypsena 
plušančius.

Sis filmas tiek propagandinis ir tiek skiriasi 
nuo liūdnos realybės, kad, sveikai galvojant, 
tiktų nebent naivėliams Vakaruose mulkinti, o 
ne Lietuvoje rodyti. Tačiau . . . neįspėjami 
bolševikinės propagandos keliai.

* Santykiai tarp rusų ir lietuvių, imant 
kasdienį gyvenimą apskritai, skiriasi nuo santykių 
vokiečių ir lietuvių vokiečių okupacijos metais. 
Paprasti rusai, smulkūs valdininkėliai, darbininkai 
ir pan. nerodo Herrenvolk’o tendencijų, nežiūri į 
okupuotus lietuvius iš augšto ir jų neniekina. 
Taipgi jie nerodo priešiškumo, dažnai būna 
draugiški. Tačiau tai paviršutinis kasdienio 
gyvenimo vaizdas, neturįs nieko bendro su 
bolševikinės sistemos eksterminacine tautine 
prasme politika ir veiksmais, siekiančiais lietuvius 
susovietinti. Tai tik paprastų žmonių kasdienio 
gyvenimo santykiai.

Pilkasis žmogus lietuvis nerodo jokios baimės 
rusams, nesileidžia stumdomas eilėse ar auto
busuose, jei reikia, drąsiai ir garsiai rusus 
iškeikia, neišskirdamas nė milicininkų.

* Kurortai. Nida yra karinėj zonoj ir uždaryta. 
Palanga sezono metu veikia, tačiau daugiausia 
privažiuojama rusų ir žydų net iš tolimesniųjų 
Sovietinių respublikų. Tas pat Birštone. Veikia 
Druskininkų kurortas. Kačerginėje įrengtos 
stovyklos pionieriams.

SPORTAS

Sovietinėje santvarkoje ir bolševikinėje auklė
jimo sistemoje sportas, kaip jaunimo pajungimo 
režimui priemonė, vaidina žymų vaidmenį. 
Sportuojama masiškai, žymiai platesniu mastu, 
negu prieš karą. Propagandiniais sumetimais 
sportas padarytas prieinamas visiems. Sporto 
rugtynės gausiai lankomos.

Vilniuje šiuo metu yra įrengti trys sporto 
stadionai. Centrinis, dešiniajame Neries krante 
už Kalvarijos (dabar — F. Dzieržinskio) gatvės, 
naujai perstatytas ir praplėstas — 12.000 žiūrovų.

Mažesnis įrengtas Antakalnyje, už Kosciuškos 
gatvės ir Šv. Petro ir Povilo bažnyčios ant kalvų. 
Tribūnos yra cemento ir medžio — 6.000 
žiūrovų. Iš šio stadiono driekiasi puikus vaizdas 
į mūsų brangųjį, nuostabaus grožio Vilnių.

Trečias, mažasis stadionas įrengtas Gedimino 
gatvės gale tarp Lentpjūvių ir Sielininkų gatvių, 
ant Neries kranto. To stadiono tribūnos 
nedengtos.

Nepamirštamas karinis parengimas partizaninei 
kovai. Daugelyje miestų įrengtos šaudyklos. Už 
labai mažą atlyginimą jaunimas gali praktikuotis 
šaudyti į taikinius, vaizduojančius kokius karinius 
objektus, kareivius, tankus ir kt.
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IŠ NESENOS PRAEITIES

VIETINES RINKTINES KAUNO PULKO TRAGEDIJA
Pik. T. VIDUGIRIS

1944 m. balandžio mėn. 27 d., būdamas 
Panevėžyje, telefonu gavau Vietinės 
Rinktinės Vado, Gen. P. Plechavičiaus, 
įsakymą, kuriuo buvau paskirtas Vietinės 
Rinktinės Kauno pulko vadu. Vėliau 
šis įsakymas buvo patvirtintas raštu.

Pulko sudėtin įėjo 301, 308 ir 310 
batalionai. Pulko štabą turėjau sufor
muoti Panevėžyje ir su juo gegužės 
mėn. 2 d. Kaune prisjungti prie vieno, 
iš Seredžiaus į Vilniaus Kraštą, vykstančių, 
batalionų.

Gegužės mėn. 2 d. Vietinės Rinktinės 
Vadas žodžiu man nurodė apystovas ir 
pavedė:

Apystovos: ą) Pulko daliniai, SS 
vadovybei reikalaujant, blaškomi atskiro
mis kuopomis Vilniaus Krašte.

b) Batalionai ir net kuopos operatyviniu 
atžvilgiu paimti SS vadovybėm

Įsakymas: a) Susitarus su “Banden- 
kampfstatj, in Litauen” (Vilniuje), sutelkti 
išblaškytus dalinius, tikslu užbaigti jaunų 
kareivių apmokymą, apginklavimą ir 
aprūpinimą technikos bei intendantūros 
turtu.

Čia pat Vietinės Rinktinės Štabo 1-asis 
skyrius davė man 1:300.000 mastelio 
žemėlapį, kuriame buvo nubraižytas pulko 
dalinių išdėstymas ir raudonųjų ir lenkų 
partizanų užimti rajonai.

Kauno pulko batalionai turėjo būti 
išdėstyti šiaip:

301 Bn. (majoro Keželio; formavimosi 
vieta — Mariampolė):

B-no štabas, pionierių būrys ir 1-oji 
kuopa — Ašmenoje,

2- oji kuopa — Župrany,
3- oji kuopa — Sakowicze,
4- oji kuopa — Kucewicze.
308 Bn. (majoro Andriūno; formavimosi 

vieta Ukmergė):
B-no štabas, pionierių būrys ir 1-oji 

kuopa — Aisė nuošė.
2- oji kuopa — Krewo,
3- oji kuopa — Dziewieniszki,

4-oji kuopa — Graužyszki.
310 Bn. (kapitono Gantauto; formavi

mosi vieta Seredžius.
B-no štabas, pionierių būrys ir 1-oji 

kuopa Jašūnuose.
2- oji kuopa — Turgiele,
3- oji kuopa — Rudniki,
4- oji kuopa — Wielkie Soleczniki.
Pulko štabo buveinę Viet. Rikt. Vadas 

leido man pačiam pasirinkti.
Gegužės mėn. 2 d. visi trys pulką sudarą 

batalionai buvo kelyje į Vilniaus Kraštą. 
301-as batalionas Ašmenos rajone skirstėsi 
į kuopoms nurodytas buveines. 308-as 
batalionas buvo kelionėje geležinkeliu iš 
Utenos į Ašmenos geležinkelio stot. 310-as 
batalionas buvo pilnos kuopų sudėties — 
170 — 185 vyrai kuopoje.

Vietoj etatuose numatytų 36 lengv. 
kulkosvaidžių b-nai teturėjo po 16. 
Numatytųjų 2 sunkiųjų kulkosv. ir 2 
granatsvaidžių kuopos visiškai neturėjo. 
Šaudmenų tebuvo kiekvienam šautuvui po 
45 ir lengv. kulk, po 1.000 vienetų.

Ryšių priemonių pulko štabas, batalionų 
štabai ir kuopos neturėjo jokių. Iš savo 
postovio vietų kuopos ir b-nų štabai 
susirišti su pulko štabu tegalėjo nuolatinio 
pašto telefono tinklo pagalba. Šis tinklas 
nevisur buvo.

Visi be išimties batalionai sukomplek
tuoti tik iš savanorių, netarnavusių 
anksčiau kariuomenėj ir visiškai nepa
rengtų žygiams ir kautynėms.

Pulko išsiskleidimo rajone veikė 15.000
— 20.000 lenkų partizanų ir 2.000 — 3.000 
raudonųjų partizanų. Su jais pulkas 
turėjo stoti į kovą.

1944 m. gegužės mėn 3 d. popiečio 
valandomis pulko štabas su 310-ju bata
lionu atvyko geležinkeliu iš Kauno į Vilnių. 
Štabą sudarė: gen. št. majoras Impulevičius
— štabo viršininkas, kpt. Kaupas — adju
tantas ir 3 puskarininkiai — raštininkai. 
Pulko štabas laikinai įsikurdino Jėzuitų 
g-vėje 3, drauge su 306 B-no štabu,
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310 batalionas geležinkeliu nuvyko į 
jam skirtą Jašūnų rajoną, kur turėjo 
išsiskirstyti, kaip SS vadovybės buvo 
įsakyta. Dar kelionės metu buvau 
pareiškęs ryšių karininkui prie 310 bata
liono, kpt. v. Bank, kad ypač pavojinga 
siųsti atskirą kuopą į Rudniki miestelį, 
kurio rajone veikia 3.000 raudonųjų 
partizanų. Ryšių karininkas su mano 
nuomone sutiko ir pažadėjo kreiptis į 
“Bandenkampfstab’ą”, kad leistų su 
kuopa pasilikti Jašūnuose. B-no vadui 
įsakiau kuopos į Rudniki nesiųsti ir laukti 
mano tuo reikalu patvarkymo.

1944 m. gegužės 4 d. Vilniuje-pasiteira
vau “Bandenkampfstab’e”, kada galėčiau 
pasimatyti su to štabo viršininku, 
Oberstleutn. Michow’u pasikalbėti pulko 
reikalais. Gavau atsakymą, kad Michow’o 
tą dieną Vilniuje nebus.

Gegužės 6 d. mane priėmė naujas 
"Bandenkampfstab’o” viršininkas, Oberst
leutn. Dietl, kuris, nedavęs man baigti 
kalbėti apie pulko dalinių išdėstymą, 
pareiškė, kad gegužės mėn. 4 d. 310-o 
bataliono 2-oji kuopa, žygiavusi iš Jašūnų 
į Turgiele, prie Pawiowo susikovusi su 
lenkų partizanais ir netvarkoj pasitraukusi 
į Jašūnus. Kuopos vadas kpt. Narkevičius 
ir 2 kareiviai pateko nelaisvėn ir lenkų 
partizanų buvę sušaudyti už tai, kad 
Pawlowo buvę nužudyti keli civiliai 
asmenys. Dėl šių įvykių 310 bataliono 
kariai esą labai susijaudinę, ir prasidėjusi 
demoralizacija. Man siūloma drauge su 
juo vykti į Jašūnus ir nuraminti 310-o 
bataliono karius.

Tą pačią dieną nuvykom į Jašūnus. 
Iš pasikalbėjimų su 310-o bataliono 
karininkais patyriau, jog visi puikiai 
suprantame, kad atskirai žygiuojančios 
ar postovaujančios kuopos anksčiau ar 
vėliau bus sunaikintos.

Paprašiau pik. Itn. Dietl, kad leistų 
Jašūnuose palikti dvi kuopas ir pionierių 
būrį, o į Wielkie Soleczniki, kur geležinkeliu 
jau yra nuvykusi viena kuopa, nusiųsti 
dar vieną kuopą. Su tokiu dislokacijos 
pakeitimu Dietl laikinai sutiko, pareikš
damas betgi, kad tam reikalui turės gauti 
dar Rygos štabo aprobavimą.

Daugiau negu keista atrodė, kad 
augštesnieji štabai turi spręsti kuopų 
paskirstymą rajonuose. Šiandien yra 
aišku, jog visa tai buvo provokacinės 

vokiečių priemonės Vietinei Rinktinei 
likviduoti.

Nelaukdamas įsakiau bataliono vadui 
išsiųsti 3-ąją kuopą ne į Rudniki, bet į 
Wielkie Soleczniki, o 2-ąją kuopą palikti 
Jašūnuose.

Iš karininkų sužinojau, kad Dietl jau 
gegužės 5 d. buvo atvykęs į 310 batalioną, 
vėliau kažkur išvykęs ir po 3-4 valandų 
grįžęs. Kareiviai šarvuotininkai, Dietl’į 
lydėję, pasakojo, kad tas 3 - 4 valandas 
jis praleidęs pas lenkus Turgiele.

Vadinasi, ėjo dvigubas žaidimas.
Grįžus mums į Vilnių, Dietl pasiūlė man 

rytojaus dieną drauge su juo nuvykti į 
Ašmenos rajoną ten posto vau j ančių pulko 
dalinių aplankyti.

Gegužės 7 d. 8 v. r. išvykstant mums 
iš Vilniaus į Ašmeną, Dietl pranešė man 
gavęs žinių, jog 308-o bataliono dvi 
kuopos, gegužės 6 d. žygiavusios į 
Graužyszki, susikovusios su lenkų parti
zanais, turėjusios daug nuostolių ir 
pasitraukusios į Ašmeną.

Atvykęs į Ašmeną, patyriau, kad 308-o 
bataliono 3-oji ir 4-oji kuopos neteko 
apie 20 žmonių užmuštų, 15 sužeistų ir 
70 patekusių į nelaisvę. Belaisvius lenkai 
nurengė ir po baltais grąžino į Ašmeną.

Dietl’iui pareiškiau, jog neapmokytus 
ir blogai ginkluotus dalinius siųsti į 
daugeriopai gausesnio ir geriau ginkluoto 
priešo užimtas sritis yra nusikaltimas, ir 
prašiau, kad leistų skubiai visą pulką 
sutelkti viename saugiame rajone dalinių 
apmokymui ir apginklavimui užbaigti.

Dietl visiškai su mano nuomone sutiko 
ir pažadėjo tuo reikalu padaryti atitinka
mus žygius Rygoje. Čia pat Dietl sutiko 
301-ojo bataliono kuopas pritraukti arčiau 
Ašmenos, o 308 bataliono nukentėjusias 
kautynėse 3-ąją ir 4-ąją kuopas įsakė 
išsiųsti prie bataliono į Alšėnus.

Pasipriešinau, sakydamas, kad tos 
kuopos yra išeikvojusios visus šaudmenis, 
turi savo sudėtyje apie 70 basų ir nuogų 
kareivių ir todėl jokiam žygiui netinka. 
Dietl ir čia tuojau pat sutiko ir leido abi 
kuopas laikinai palikti Ašmenoje, kol 
bus gauti šaudmenys ir drabužiai.

Pulko štabą nusprendžiau laikyti 
Ašmenoje.

Iki gegužės 13 d. 301-ojo bataliono 
kuopos buvo sutelktos šiaip:
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Bataliono štabas ir pionierių būrys 
Ašmenoje,

1-oji ir 2-oji kuopos — Murowana 
Oszmianka,

3- oji kuopa — Tolminowo,
4- oji kuopa — Michalkonie,
Gegužės mėn. 13 d. 23 v. 30 min. lenkų 

partizanai apsupo kuopas Murowana 
Oszmianka ir Tolminowo. Kautynių 
triukšmas buvo išgirstas Ašmenoje. Pulko 
ir bataliono štabai ryšio su kuopomis 
neturėjo, nes nebuvo ryšių priemonių. 
Nei kuopos nei batalionas neturėjo net 
raketų. Bataliono vado įsakytas, pionierių 
būrys išvyko nustatyti ryšius su užpulto
mis kuopomis. Bataliono vadas buvo 
susitaręs su Ašmenoje buvusiu vokiečių 
“Wehrmacht’o” divizijos štabu, kad 
užpuolimo atveju gaus pagalbai 
šarvuočius.

Gegužės mėn. 14 d. 01 v. 00 min. 
bataliono vadas kreipėsi į vokiečių divi
zijos štabą, kad pasiųstų šarvuočius į 
pagalbą užpultoms kuopoms. Divizijos 
štabas pareikalavo, kad bataliono vadas 
pirmiau tiksliai sužinotų, kas vyksta 
Murowana Oszmianka, ir tik po to 
žadėjo pasiųsti šarvuočius.

Nei bataliono vadas nei aš neturėjome 
jokių priemonių, kurios būtų leidusios 
greitai užmegzti ryšius su užpultomis 
kuopomis. Dvi 308-ojo bataliono kuopos, 
buvusios Ašmenoje, kautynėms netiko, 
nes visiškai neturėjo šaudmenų. Bata
lionas taipgi šaudmenų atsargos neturėjo 
ir jų gauti negalėjo. Tad pulko ir 
bataliono štabai pavirto bejėgiais įvykių 
liudininkais. Tik gaisrų pošvaistės 
kautynių lauke rodė, kad ten vyksta 
tragedija. Beliko laukti žinių apie 
katastrofos dydį.

Gegužės 14 d. apie 05 v. 00 min. 
301-ojo bataliono 2-os kuopos būrio 
vadas, j.ltn. Grigaliūnas telefonu iš 
vokiečių atramos punkto Zielonka pranešė 
bataliono vadui, kad 1-oji ir 2-oji kuopos 
Murowana Oszmianka, nežiūrint atkaklaus 
jų priešinimosi, baigiamos naikinti. Jam 
(j.ltn. Grigaliūnui) su keliolika kareivių 
pavykę iš apsupimo išsiveržti ir prisijungti 
prie vokiečių atramos punkto.

Gegužės 14 d. apie 04 v. 00 m. iš 
Ašmenos į Murowana Oszmianka išvyko 
vokiečių šarvuočiai, bet, radę susprog
dintus tiltus ir užminuotą kelią, nepasiekę 

tikslo grįžo į Ašmeną. Apie 5 v. iš 
Tolminowo atbėgę keli kareiviai pranešė, 
kad 3-oji kuopa buvo apsupta ir sunai
kinta.

Galutiniai 301-ojo bataliono nuostoliai: 
30 užmuštų, jų tarpe 2-os kuopos vadas 
kpt. Počebutas, 5 sužeisti, apie 350 
patekusių į nelaisvę. Belaisviai grįžo 
nuginkluoti ir nurengti.

Gelbėdamas likusias išblaškytas kuopas, 
įsakiau 301-ojo bataliono 4-ąją kuopą 
atvesti iš Michalkonie į Ašmeną, o 310 
bataliono abi kuopas iš Wielkie Soleczniki 
į Jašūnus. Tariau, kad 6-oji lenkų parti
zanų brigada iš Turgiele rajono bus 
dalyvavusi Murowana Oszmianka puolime 
ir žygiuojančioms iš Wielkie Soleczniki į 
Jašūnus kuopoms nespės pastoti kelią. 
Abi kuopos tą pačią dieną be kliūčių 
prisijungė prie bataliono branduolio Jašū- 
nuose.

Apie vidudienį iš Vilniaus į Ašmeną 
atvyko pik. Itn. Dietl su dviem moto
rizuotom kuopom. Jis ketino Murowana 
Oszmianka išvalyti nuo lenkų partizanų ir 
ją sudeginti, tačiau ten jis nuvyko pats 
vienas lengvąja mašina. Grįžęs pranešė, 
kad Murowana Oszmianka lenkų nebesą, 
kad jis radęs ten 5 sužeistus ir 5 sveikus 
mūsų kareivius, kurie tuoj atvyksią į 
Ašmeną.

Tačiau ligi gegužės mėn. 15 d. 17 v. 
niekas iš Murowana Oszmianka nebe
pasirodė. Kur dingo tie 5 sužeistieji ir 
5 sveiki kareiviai — nepaaiškėjo.

Gegužės mėn. 15 d. apie 10 v. 310-ojo 
bataliono vadas, kpt. Gantautas pašto 
telefonu pranešė man gavęs per vokiečių 
ryšių karininką pik. Itn. Dietl įsakymą 
vykti su batalionu žygio tvarka į Vilnių. 
Bataliono žygiui į Vilnių sutikimą daviau.

Pakeliui į Vilnių batalionas buvo 
apsuptas SS dalinių ir nuginkluotas. 
Nuginkluotam batalionui atvykus į 
Vilniaus aerodromo aikštę, iš jo buvo 
vokiečių parinkta keliolika vyrų ir SS-kų 
išvežta, esą, darbams. Po kurio laiko 
grįžę SS-kai paskelbė, kad išvežtieji 
sušaudyti ir, esą, „tuo atpirkta bataliono 
kaltė" (?).

Gegužės mėn. 15 d. apie 15 v. iš 
Vilniaus atvyko Dietl ir įsakė surinkti 
visus Ašmenoje esamus karininkus. Susi
rinkusiems karininkams jis įsakė susėsti į 
sunkvežimius - jie, girdi, vyksią į Ašmenoje
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KULTŪRINĖMIS TEMOMIS .

J. SAVICKIS

Praeitų metų gale, gruodžio 22 d., mirė 
senesniosios kartos rašytojas Jurgis Savickis, 
pastaraisiais pokario metais gyvenęs pietų Prancū
zijoje, ten šiaip taip pelnęsis duonos kąsnį, o 
taip pat parašęs dar kelias knygas.

Mirė ne toks jau senas (gimęs 1890 m. gegužės 
2 d.). Nepriklausomybės metais jam yra tekę būti 
judriu Lietuvos ministeriu ir pasiuntiniu dauge
lyje kraštų — čia Danijoje, čia Norvegijoje, 
Latvijoje, Suomijoje, Švedijoje, net Lietuvai 
atstovauti prie Tautų Sąjungos Ženevoje, o 
namuose kurį laiką direktoriauti Kauno Valstybės 
Teatrui. Šitą karjerą jis bene bus pradėjęs dar 
1916 metais, kai buvo išleistas į Švediją 
organizuoti lietuviškos propagandos.

Kilimo jis raseiniškis žemaitis, gimęs Pagausu- 
čiuose, Ariogalos valsčiuje (net savo gyvenvietę 
Prancūzijoje buvo “Ariogala” pavadinęs). Gim
nazijos mokslą išėjęs Kaune, studijavo Maskvoje 
(pirmojo pasaulinio karo metu). Pirmuosius 
savo kūrinius spausdino “Aušrinėje”, o origina
laus rašytojo vardą ir visiškai savitą vietą mūsų 
literatūros istorijoje įsigijo dviem pirmaisiais 
novelių ir apysakų rinkiniais (“ Šventadienio 

sonetai”, 1922 m., ir “Ties aukštu sostu”, 
1928 m.).

Ligi šio pokario po tų dviejų pirmųjų rinkinių 
J. Savickis grožinei literatūrai nebebuvo atsidėjęs : 
davė tris kelionių aprašymų knygas, tai ir viskas. 
Bet ir tie du rinkiniai jam sudarė ypatingą vietą 
musų literatūroje. Savickį kai kas už anas knygas 
buvo pavadinęs džentelmenu su lazdele, einančiu 
ir nueinančiu pro daiktus ir žmones su šypsena, 
su šalta ironija, vistiek, ar praeidamas jis matytų 
tragiškas, ar pikantiškas, ar komiškas scenas.

Literatūros istorikai jo kūrybą vadina visiškai 
aiškiu vardu — impresionistine, tik dar prideda 
pastabą, kad jis esąs artimesnis austrams 
impresionistams, o ne K. Hamsunui. Prabėgom, 
kapodamas sakinius, šalia paprastybės dėdamas 
netikėtumą, Savickis šitaip kūrė įspūdžius, 
tapė savus vaizdus.

Šio pokario metu jo išleistos vėl dvi knygos 
(trečią, “Žemė dega”, leidžia “Terra”). “Rau
donuose batukuose” (išleido “Gabija”) jis 
novelistas, grįžęs į senąjį žanrą, tik gal žymiai 
pikantiškesnis už aną pirmųjų rinkinių Savickį, 
nes anasis žavėjo ne tik savo stiliumi, bet ir naujais

rezidavusį vokiečių divizijos štabą pasi
tarimo.

Nuvykus į divizijos štabą, Dietl 
pareiškė:

a) pulko daliniai galutinai demora
lizuoti,

b) kautynėms jie netinka, nes neapmo
kyti ir kautynėse praranda ginklus bei 
drabužius,

c) pulkas bus nuginkluotas ir grąžintas 
į Kauną, kur išeis apmokymą ir bus 
apginkluotas.

Kad nebūtų kokio pasipriešinimo, pulko 
štabo viršininkas, mjr. Impulevičius, pulko 
adjutantas kpt. Kaupas ir j.ltn-ai 
Grigaliūnas ir Bučinskas imami įkaitais. 
Jeigu nuginkluojant bus priešinamasi, jie 
visi keturi bus sušaudyti. Pasipriešinimo 
nuginkluojant atveju, be to, pulko ir 
bataliono vadai bus atiduoti karo lauko 
teismui.

Čia pat esantiems kuopų vadams Dietl 
įsakė visus ginklus ir šaudmenis palikti 
gyvenamosiose patalpose, o kareivius 

išvesti į aikštę prie kino salės. Suvedus 
kareivius į aikštę, vokiečiai iš patalpų 
paėmė ginklus ir šaudmenis. Nuginkluo
jant incidentų neįvyko.

Kareiviai buvo paskirstyti į 4-as grupes 
ir vokiečių saugomi suvesti atgal į 
patalpas. Karininkus nuvežė į divizijos 
štabą (Ašmenos Viduriniosios Mokyklos 
rūmuose), ten juos nuginklavo ir išvežė į 
Vilnių SS vado valdžion.

Taip Vietinės Rinktinės Kauno pulkas 
baigė trumpas ir tragiškas savo gyvenimo 
dienas.

(Šis rašinys autoriaus parašytas 1944 
m. birželio mėn. pradžioje, Salaspilio 
(Latvija) kazete, kaip trumpas raportas 
ten pat kalintam Vietinės Rinktinės Vadui.

Atsižvelgiant į šio rašinio, kaip tam 
tikra prasme istorinės medžiagos, pobūdį, 
vietovardžiai, išskyrus pačius žinomiausius, 
tikslumo sumetimais jame palikti tokie, 
kaip jie buvo pažymėli autoriaus gautame iš 
V.R-ės Štabo žemėlapyje. Red.)
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FRANCOIS MAURIAC

1952 m. gruodžio men. tų metų literatūrinė 
Nobelio premija buvo įteikta prancūzų rašytojui 
Francois Mauriac’ui.

Fr. Mauriac’as yra romanų rašytojas. Jis bene 
bus vienas pačių didžiųjų gyvenamojo šimtmečio 
prancūzų rašytojų.

Gimęs 1885 metais, į literatūrines viršūnes jis 
iškilo vėlokai, 1922 metais pasirodžius jo romanui 
“Le basier au lepreux” (“Pabučiavimas raupsoto- 
jo”), kuris atkreipė ypatingą kritikų ir skaitytojų 
dėmesį.

Geriausieji jo romanai, kaip paminėtasis, kaip 
“Therese Desqueroux,” “Le noeud de Vipėres” 
(“Gyvačių lizdas”) ir kt., parašyti dar prieš 1934 
metus.

1925 metais Fr. Mauriac’as apdovanojamas 
“Grand Prix du Roman” (“Didžioji romano 
premija”), 1933 metais jis jau Prancūzų Akademi
jos narys.

Fr. Mauriac’as buvo bandęs taipgi reikštis 
poezijoje, kurios trys tomai buvo išleisti dar 
prieš pirmąjį pasaulinį karą, rašė ir scenos veikalus, 
kurių geriausi bene bus ankstyvieji “Asmodėe” 
ir “Le Mal-Aimės.”

Tačiau pagarsėja ir iškyla jis tik kaip romanų 
kūrėjas.

Fr. Mauriac’as yra giliai tikintis katalikas. 
Pagrindinė jo romanų problematika yra nuodėmės 
klausimas. Jo romanas nėra realybės atspindys. 
Fr. Mauriac’as susikuria juose savąjį pasaulį, 
atitinkantį jo melodramatinį likimo, pražūties ir 
pasmerkimo vaizdavimąsi. Savo veikaluose jis 
visada skiria didelį dėmesį skausmo, nuodėmės, 
mirties momentams. Jo romanų veikėjai turi 

siužetais. Antra vertus, tarp pirmųjų ir 
paskutiniojo rinkinio yra prabėgęs nemažas laiko 
tarpas: rašytojas, iieškojęs savęs, po pertraukos 
išėjo tartum padykusios augštuomenės nunuo- 
gintojas, šaipąsis iš jos.

“Šventoji Lietuva” (išleido “Tremtis”) — tai 
-pirmasis J. Savickio romanas, vaizduojąs 
Žemaitijos užkampį 1904-5 metais, kai j Lietuvą 
ėjo naujos idėjos ir kai žmogus, autoriaus manymu, 
suko demokratėjimo linkme. Tai būtų greičiau 
vaizdų romanas, nes šiame kūrinyje nėra net 
vieno pagrindinio veikėjo, apie kurį suktųsi visi 
įvykiai. Senas bajoras, be širdies skausmo 
išleidžiąs už darbštaus berno prasiradusią savo 
dukterį, tai ne jis čia vyriausias, nes Savickis rodo 
dar visa eilę žmonių, visiems skirdamas vienodai 
dėmesio. Pats vyriausiasis greičiau bus tie 
Paegliškiai, kuriuose ir bajorai, ir bernai, ir 
žandaras, ir kunigai, ir keistoki revoliucionieriai 
išsitenka tam tikru metu, tuo būdų sudarydami 
visumą.

Savo savickiško stiliaus rašytojas neatsisakė nė 
paskutiniuosiuose kūriniuose.

Toks pat šaltas, nepripažįstąs jokių tragedijų 
ir besišypsąs jis eina pro daiktus ir žmones ir 
romane.

B, K,
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atitikti savo charakteriais autoriaus teologiškus’ 
iš anksto apspręstus samprotavimus. Be to, jie 
nėra kokie išpuikę, išdidūs nusidėjėliai. Priešin
gai, jie veikiau nužeminti, menki ir silpnavaliai. 
Vienos didžiausių nuodėmių — puikybės — Fr. 
Mauriac’as savo veikaluose nenagrinėja.

Būdamas nepalyginamas meistras subtiliausiai 
fiksuoti ir vaizduoti slapčiausius žmogiškosios 
sielos, ypač moterų sielos, išgyvenimų atšešėlius, 
jis skaitytoją pagauna, tačiau neįtikina. Skaityto
jas jo veikalų sužavimas dar ir todėl, kad juose 
aiškiai jaučiama paties autoriaus kankinati meilė 
savo personažams — nusidėjėliams.

Fr. Mauriac’o pažiūra į nuodėmingąjį žmogų yra 
veikiau niūri.

Galima būtų laukti Fr. Mauriac’ą esant visuo
meniniame bei politiniame gyvenime kraštutiniu 
reakcionierium. Bet taip nėra. Jo išgyventos 
dvejonės rodo, kaip sunku suderinti pasidavimą 
Romos Katalikų autoritetui religiniais reikalais 
su liberaliniu nepasitikėjimu autoritetais 
politikoje.

Daugeliu atvejų Fr. Mauriac’as yra tragiška 
figūra. Susidaro įspūdis, tarytum tas tragizmas 
teikia jam tam tikrą pasitenkinimą. Jame pačiame 
išjaučiamas kažkoks kaltės ir nerimo 
jausmas. Tarp kitko jis yra pasakęs:“. . . niekas 
daugiau už mane nėra kentėjęs dėl priklausymo 
Bažnyčiai ne pagal pasirinkimą, bet pagal gimimą 
joje.”

Keisti, slegią žodžiai, tarti avangardinio mūsų 
laikų katalikų rašytojo. Bet Fr. Mauriac’as yra 
nuoširdus. Jis yra įsitikinęs, kad rašytojas negali 
nesidomėti politiniais įvykiais. Karštai tikįs 
Bažnyčios dogmas, Bažnyčios, kurioje jis gimęs, jis 
nesimpatizuoja su pasitenkinimu konservatizmui, 
kuo kaikada nusikalsta jo Bažnyčia. Jis labai 
jautrus socialiniams klausimams.

Fr. Mauriac’as pradžioje buvo stojęs ginti 
Ispanijos respublikos prieš Franco, tuo metu, kai 
stambioji Prancūzijos viduriniojo luomo ir 
klerikalinė masė buvo vieninga savo simpatijose 
Franco’ui, o vėliau parėmusi Petain’ą. Iš pradžios, 
1940 metais stojęs Petain’o pusėje, Fr. Mauriac’as 
greitai susiorientavo.

Netrukus jis pasidarė aktyvus ir narsus rezis
tencijos dalyvis. Pogrindyje jis išleidžia knygą 
“Edition de Minuit.”

Rezistencijos metu artimai bendradarbiavęs su 
komunistais, jis skaudžiai ir karčiai jais nusivylė 
po Prancūzijos išsilaisvinimo.

Klydęs ar klaidą rėmęs, Fr. Mauriac’as niekad 
nedarė to iš baimės ar prisitaikėliškumo. Jei jis 
keitė nuomonę, keitė ją garbingai. Jis ir šiandien 
toks, kaip autorius vedamųjų garsiame prancūzų 
dešiniųjų laikraštyje “Figaro.” Savo vienminčių 
tarpe jis neramus ir nelengvai sugyvenamas narys.

Šališkas, bet įtakingas rašytojas. Nuoširdus ir 
integralus. Kaip rašytojas ir kaip žmogus.

M. S,
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LIEPSNOS IR DŪMAI IDĖJŲ AUKURUOSE

“Idėjos, jei didžios, nemiršta kaip žmonės . . .” 
— ne vienas kartojame mūsų poeto pasakymą. 
Neneigiant gražiosios Maironio poemos vertės, 
šioji mintis savo prozine ir tiesiogine prasme, 
be abejo, nėra teisinga.

Deja, ir idėjos, ne tik žmonės, miršta ar bent 
gali mirti. Visos idėjos kada nors, kur nors, 
kaip nors gimė. Augo, noko, ryškėjo, plėtėsi, 
susirgdavo, silpdavo, vėl sustiprėdavo ir ne viena 
iš jų, kad ir labai didelė, numirdavo.

Tik tos idėjos nemiršta, kurias nauji žmonės 
nuolat ir nuolat pratęsia, palaiko, papildo, 
stiprina, pagilina, kuriomis gyvena ir dėl kurių 
aukojasi. Lietuvybės idėja mirtų, jei nebebūtų 
nei vieno lietuvio, pasiryžusio ją tęsti, skelbti, 
aukotis, išlaikyti. Laisvės idėja mirtų, jei visi 
sutiktų būti vergais. Teisingumo ir žmoniškumo 
idėjos dingtų, jei niekas jų netrokštų ir už jas 
nekovotų. Net ir Dievo idėja šiame pasaulyje 
išnyktų, jei nebūtų žmogaus, kuris jos jieškotų, 
ilgėtųsi ir būtų tikras ją suradęs.

Idėjų stiprybės laidas yra žmonės, kurie jas 
sukuria, generacija po generacijos, kurie jas 
paveldi, pratęsia, iš naujo įprasmina ir kovoja 
už jų išlikimą. Daugybė elementų veikia idėjų 
gimimą ir patvarumą. Iš vienos pusės, laikas, 
aplinka, visuomeninių santykių raida. Iš kitos 
pusės, visas žmogus, jo protas, jausmai ir valia. 
Yra lengva ir net pigu šiandien skelbti gražias 
ir didingas idėjas. Bet yra sunku, tačiau būtina 
ir reikalingiausia, turėti tvirto būdo žmonių, 
kurie tas idėjas vykdytų, pagal jas gyventų ir Už 
jų įgyvendinimą aukotųsi.

Tik tada mūsų idėjos nemirs, kaip žmonės. 
Nemirs su mumis, nemirs mūsų lūpose.

Tautos Būdas — Jos Likimas
Prancūzų rašytojas, praėjusių metų Nobelio 

literatūrinės premijos laimėtojas, Francois 
Mauriac, kuris po karo pamėgo rašyti ir politinius 
straipsnius, neseniai aiškindamas prancūzų parla
mentarizmo nelaimes, konservatyviniame Figaro 
dienraštyje, tarp kitko pastebėjo:

“Nėra prasmės priekaištauti žmogui už tai, 
kas jis yra ir kas jis visuomet buvo. Nėra dėl 
ko būti pasipiktinusiam prieš ką nors; nei prieš 
biznierius, kuriems pelnas yra didelis dalykas, 
nei prieš politikierius, kurie taip pat rūpinasi sa
vo pasisekimu, idant vėl būtų perrinkti . . . 
Institucijos nesikeičia, nes žmonės nesikeičia”.

Prancūzų parlamentarizmo blogi papročiai, 
anot Mauriac, esą glaudžiai susiję su tautos 
charakteriu. “Posakis, kad charakteris yra likimas, 
tinka tiek tautoms, tiek ir atskiriems asmenims”.

Atrodo, kad tai yra didelė teisybė ir lietuviškos 
tremties politikos dirvonuose. Bet čia galėtume 
surasti ir kitokių tos pačios minties niuansų. 
Mūsų tremties “laisvinimo veiksnių” institucijos 
per aštuonerius metus nesikeičia, nors žmonės 
po truputį keičiasi. Tačiau mūsų institucijos ir 
jų sudarytos bėdos vis pasiliko tos pačios. Galbūt, 
dėlto, kad tų institucijų pagrindan buvo padėti 
nesveiki dėsniai ir dar su nesveikesnių 
užsispyrimu jų buvo laikytasi. Tačiau Mauriac 
Bėra klaidingas. Mūsų institucijų pagrindan 

atitinkamus veikimo dėsnius padėjo juk irgi 
tik mūsų pačių žmonės. Ir tie patys žmonės 
vartojo atitinkamus metodus tiems dėsniams 
įgyvendinti. O paskui susidarė “nemirštama 
idėja” — skelbti tuos dėsnius ir naudoti tuos 
pačius metodus, nors ir ateidavo nauji fiziniai 
žmonės.

Bet kiekvienas asmuo, kaip ir kiekviena tauta 
yra savo likimo kalviai. O tai daug priklauso 
nuo charakterio, nuo būdo. Mes patys nusika
lame savo bėdas. Ar galima pakeisti, ar galima 
perauklėti suaugusio žmogaus, “subrendusios 
tautos” būdą ? Štai klausimas. Pavyzdžiai ir 
patyrimai rodo, kad tai be galo sunku, tačiau 
ne beviltiška.

Mauriac randa tik tokį skirtumą tarp prieškari
nio ir dabartinio prancųzų parlamentarizmo, kad 
jo “vežimas dabar labiau girgžda, arkliai liesesnį ir 
musės nuožmesnės”. Ar ne tas pats ir mūsuose ? 
Charakteris nukalė tokį likimą. Jei tikrai 
trokštame geresnio likimo tautai, perkalkime 
mūsų charakterį. Senasis vežimas perdaug 
girgžda, arkliai vis daugiau liesėja, o musės vis 
nuožmesnės.

Tik Pakartas Būsiu Laimingas
Čekoslovakijos keturiolikos komunistų byloje 

buvęs kompartijos gensekretorius ir svarbiausias 
Čekoslovakijos susovietinimo dirigentas Rudolfas 
Slansky’s teisme pareiškė: “Aš papildžiau didelį 
nusikaltimą prieš čekoslovakų tautą ir todėl stoju 
prieš jos ir pasaulio teismą. Aš buvau komunistų 
partijos priešas ir sukūriau slaptą judėjimą 
partijai suskaldyti. Aš panašiai dirbau su armija 
nuo pirmo čekų sukilimo 1942 metais, kada buvau 
aktyvus prieš Sovietų Sąjungos interesus ir 
dirbau Benešo naudai. Aš esu asmuo su dviem 
politiniais veidais. Iš tikrųjų, aš niekados 
nebuvau komunistas”.

Maža to. Slansky’s prisipažino nužudęs vieną 
gerą partijos draugą; su daktarų pagalba norėjęs 
nužudyti prezidentą Gottwaldą; visur sodinęs 
prancūzų, britų, amerikiečių, jugoslavų agentus 
ir išdavinėjęs jiems karines ir kitokias paslaptis; 
saugojęs šnipus ir mezgęs santykius su imperialistų 
agentais. Kitas kaltinamasis, penkmečio plano 
autorius Liudvikas Frejka tvirtino, jog jis 
daugiausia rūpinęsis to plano sabotažu. Dėl 
kito kaltinamojo, buv. uzš. reik, viceministerio 
Londono nusikaltimų net jo žmona parašė 
teismui, prašydama jam “teisingos bausmės”. 
Bet visus rekordus sumušo žymus komunistas 
Andrė Simone, kuris prašė teismą, kad būtų 
pakartas. “Su jokia kita bausme aš negalėsiu 
būti laimingas”, jis pareiškė.

Kaip žinoma, Čekoslovakijos komunistų byla 
ne pirmoji tokio pobūdžio ir tikrai ne paskutinė 
Rusijoje ir satelitiniuose kraštuose. Vakariečiai 
stebėjosi ir tebesistebi tais farsais, kuriems davė 
pradžią Višinskis. Bet ar tai tik farsai? 
Arthuras Koestler’is savo garsiame romane 
“Tamsa vidudienyje” (kuris prancūzų ir lietuvių 
vertimuose buvo pavadintas “Nulis ir begalybė”) 
yra pateikęs ligšiol gal geriausią ir įtikinamiausią 
tų bylų ir prisipažinimų aiškinimą. Tai dėl to,
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kad giliai išauklėtas komunistas nuoširdžiai jaučia, 
jog ir mažai ar net nieko nenusikaltęs, jis tačiau 
turi pats prisipažinti prie betkokių nusikaltimų, 
jei to reikalauja partija ir jei tuo būdu jis atlieka 
partijai paskutinį patarnavimą.

Galbūt, bet tai vargu visuomet ir absoliučiai 
tikra. Galbūt, čia daug prisideda ir kankinimai. 
Galbūt, čia ne visuomet yra tik farsas, ne 
visuomet tik vaidinimai. Vakarų civilizacijos 
išugdytas žmogus, be abejo, viso to negali 
suprasti. Jis to niekad nesupras, kol nesuvoks, 
kokį žmogų iš tikrųjų ugdo komunistinė 
diktatūra praktikoje. Ir mes matome, kuo yra 
virtę jos geriausi veikėjai, augščiausi lydeiiii: 
sabotuotojai, šnipai, draugų žudikai, išdavikai, 
sąmokslininkai, vilkai tarpusavyje, žmonės be 
jokių nacionalinių ir moralinių principų. Visur 
veidmainystė, baimė, batlaižiavimas. Kas 
valdžioje, tie garbinami. Bet jei kitai klikai 
pavyksta juos sukišti į kalėjimą, pasirodo, kas jie 
iš tikrųjų buvo. Pasirodo, kad tai tik žmogžu
džiai, veidmainiai, išdavikai, mašinos, visiškai 
degeneruotos kreatūros, kurioms gal nieko 
laimingesnio ir nebėra, kaip tik prašytis 
pakariamoms.

Ne, tai ne farsas, o greičiau bolševizmo 
sukurtasis nužmoginimo procesas praktikoje. 
Labai liūdna, kad vakariečiai ligšiol į tai tesugeba 
žiūrėti, kaip į farsus, šypsosi iš tokių bylų, 
jomis “netiki”, net jomis mėgaujasi. Tuo jie 
parodo, kad dar visai nesuvokia bolševizmo 
niekšybiškos prigimties. Todėl jie taip nori 
taikos su Rusija ir laiko savo ambasadorius 
dvaruose tų, kurių klikos užgrobusios valdžią ir 
gali šaudyti ar karti savo geriausius draugus.

Marksinio komunizmo idėjos jau pateko į 
banditų rankas.

JAV Protestautai ir Minties Laisvė
Jungtinės Amerikos Valstybės yra laicistinis 

kraštas ta prasme, jog čia, kaip mes populiariai 
sakom, valstybė yra fo.-maliai atskirta nuo visų 
bažnyčių. O tų bažnyčių Amerikoje labai daug. 
Bet ryškiausios yra dvi grupės: katalikai su 
maždaug 30 milionų organizuotų tikinčiųjų ir 
protestantai su maždaug 45 milibnais ištikimųjų. 
Protestantai lemiamai tebevyrauja socialiniame 
ir viešajame gyvenime, tai ypač ryšku ir naujojoje 
prezidento Eisenhowerio administracijoje.

Katalikų vadovai kasmet turi konferenciją ir 
tuo metu išleidžia ganytojišką laišką, kuriame 
nubrėžiami jų uždaviniai ir dėstoma doktrina. 
Pereitų metų pabaigoje Denverio konvencijoje tą 
patį padarė ir Amerikos protestantai, kurie yra 
sudarę krikščioniškųjų bažnyčių Nacionalinę 
Tarybą, apjungiančią visas pagrindines pro
testantų bažnyčias, iškiriant pietų baptistus ir 
Missouri liuteronis.

Katalikiškoji linija lietuviams gerai žinoma. 
Todėl gal būtų naudinga kiek supažindinti su 
Amerikos protestantų nuotaikomis.

Išleistoje Denverio deklaracijoje Amerikos 
protestantai, šalia įprastinių teologinių punktų, 
pabrėžė tarp kitko:

“Mes niekados neturime leisti kontroliuoti 
mūsų vyriausybę betkuriai specialiai religinei 
organizacijai . . . Betkuriai bažnyčiai suteikti 
pirmaujančią padėtį, arba užtikrinti išskirtiną 
pagarbą, arba įgyti specialias privilegijas tauti

niame ir tarptautiniame gyvenime, būtų mūsų 
esminių principų pažeidimas, priešinga religijos 
ir valdžios geriausiems interesams ir žalinga 
mūsų visuomeninei taikai.“ Religinėmis muotai- 
komis turįs būti persunktas viešasis gyvenimas 
ir augštojo auklėjimo institucijos, tačiau tai turį 
būti “duodama su pilniausiu lojalumu esminiam 
principui, glūdinčiam bažnyčios ir valstybės 
atskyrime” . . . Religinės grupės gali laisvai 
steigti savo mokyklas, bet “tie, kurie steigia 
parapijines mokyklas, turi imti atsakomybę tas 
mokyklas pilnai aprūpinti ir nelaukti paramos 
ar specialių privilegijų iš valdžios pusės”. 
Visokiame auklėjime tiesos interesai priklauso 
nuo minties laisvės. Tiesai yra naudinga kovoti 
su klaida. Niekas negali būti žalingesnio tiesai 
ir visuomenės gerovei, kaip mėginimas užslėgti 
jėga vadinamąsias ideologines klaidas”.

Protestantai kreipia dėmesį ir į tarptautines 
problemas. Jie sako: “Mūsų tauta turi suprasti, 
kad absoliutus suverenumas nebėra tinkamas 
tautoms, kaip ir asmenims. . . .” Karinė jėga, 
kuri stiprinama dėl rusų užpuolimo baimės, 
turinti būti skiriama tik taikos reikalui ir turi 
būti saugojamas!, kad tai neprivestų prie 
tarptautinių konfliktų. “Mes atmetame idėją, 
kad trečias pasaulinis karas yra neišvengiamas”.

Kaip iš šių pastarųjų tvirtinimų matome, 
Amerikos protestantai taip pat atiduoda duoklę 
įsigalėjusiai iliuzijai, jog komunizmo grėsmė 
kažkaip “savaime išnyksianti” ir kad, saugok 
Dieve, reikia visais būdais vengti su juo karo. 
Iki kokio naivumo eina toji iliuzija, rodo faktas, 
jog neseniai vienas misionierius visai rimtai 
pradėjo akcjią organizuoti Biblijos kyngos siunti
mą tautoms už geležinės uždangos. Be abejo, 
tikėdamas, kad pasiskaitę Bibliją, sovietų 
pavergtųjų kraštų gyventojai “sumažins komu
nizmo pavojų” arba net patys nuvers Staliną.

Konclagerių Atgarsiai Dainose
Vakarų Europa ir Amerika skęsta naujose 

dainose. Per televiziją, per radiją, iš filmų, 
iš patefono plokštelių, kabaretuose, teatruose, 
smuklėse, kone kiekvienuose namuose. “Laimėje 
ar varguose lietuvis mėgsta dainuoti”, sako mūsų 
tautosakininkai. Dainuoti mėgsta visi, ir kiekviena 
gadynė, o Amerikoj a net kiekviena diena sukuria 
savo naujų dainų. Vaidilos ir trubadūrai išnyko. 
Naujas dainas dabar kuria pramoginės industrijos . 
kompozitoriai, o jas paskleidžia modernūs vaidilos 
— televizijos, filmų, muzikholų, radijo ir didžiųjų 
restoranų žvaigždės. Bematant tai perima visų 
tautų liaudis. Daina pasidarė internacionali.

Neseniai amerikiečių savaitraštis TIME labai 
vykusiai pastebėjo, jog “daugelis tokių Amerikos 
dainininkų (crooner’ių) su savo raudomis, vaito
jimais ir dantų griežimais dainuoja, kaip žmonės, 
kurie savo stiliaus išmoko koncentracijos 
stovyklose”. Ir kadangi niekas iš žinomųjų 
Amerikos trubadūrų nėra buvoję nei 
Hitlerio, nei Stalino krematoriumuose ar 
vorkutose, tai TIME beveik su džiaugsmu 
pasitiko Amerikoje garsėjantį pranūzų kabaretinį 
daininininką Robertą Clary, kuris yra Paryžiaus 
žydelis ir turėjo progos iš tikrųjų trejis metus 
pagyventi Auschwitzo ir Buchenwaldo “vieš
bučiuose”. Toks dainininkas bent su tikru 
pagrindu ir patyrimu gali dainuoti persivalgiusiaį
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mondeniškai publikai: “Tvok man, mušk mane, 
daužyk mano snukį”.

TIME nesuklydo: Amerikos kabaretiniai daini
ninkai dabar duoda toną kone visam pasauliui, ir 
tas tonas itin savotiškas. Sakoma, kad jame 
atsispindi pokarinio žmogaus skausmas, depresija, 
nervinis iširimas, baisūs išgyvenimai, nerimas ir 
kiti panašūs dalykai, kurie palietė daugelį tautų 
(tik, žinoma, ne Ameriką . . . ). Prieškarinis, 
sentimentalus ir limonadinis Rudi Valle jau 
paseno, karo metu iškilęs jaunų mergačtių 
dievaitis Frank Sinatra jau tapo “klasikas” ir 
nusibodęs. Iškilo nauja žvaigždė, 50% kurčias 
dainininkas Johnnie Ray, kuris laikomas pačiu 
madingiausiu ir autentiškiausiu “epochos reiš
kėju”. Jo balsas, kaip gerai išpenėto žąsino, 
nieko bendro naturintis su bellcanto. Dainuoda
mas jis verkia, rauda, inkščia, dažniau rėkia ir 
isteriškai klykta, draskosi po sceną, tai spiegia 
savo nesuvaldomomis emocijomis, tai vėl vaitoja, 
mekena ir pilna to žodžio prasme stena. Supran
tamas io pasisekimas — tai neabejotinai gabus ir 
autent-iškas mūsų epochos dvasios reiškėjas. Jo 
dainų stiliaus brolių ir seserų pilna Amerikoje, 
pilna visur kitur.

Tai konclagerių stilius vokalinėje pramonėje. 
Viena, ko šiems dainininkams trūksta, tai tik 
pabuvoti tikruose konclageriiiose, kur jie galėtų 
pakontroliuoti ir paryškinti savo meno priemones. 
Bet tai nesąmonė, nes TIME tvirtina, kad 
trejis metus konclageriuose išbuvęs Clary tik 
“gausiai pamėgdžioja” tą Johnnie Ray, kuris 
jokio konclagerio nėra metęs. Štai kūrėjo 
galybė.

Amerikos crooner’iai tačiau gražiai įsiterpia į 
visų modernių menų dabartinę plėtotę. Reikia 
sutikti, kad menų kūryboje j ieškojimas ir drąsus 
nusistovėjusių konservatyvinių taisyklių bei 
principų laužymas yra teigiamas reiškinys ir 
pažangos garantija. Tik kartais atrodo, kad su 
meno kūrybos pažanga vargiai ką bendro turi per 
šio šimtmečio pirmąją pusę vis labiau dažnėją 
polinkiai rašyti literatūrinį kūrinį be elementarinių 
estetikos ir gramatikos normų pažinimo, piešti 
paveikslą, kad jis ko mažiausiai būtų panašus į 
gamtos vaizdą ar žmogaus atvaizdą, šokį paversti 
akrobatikos ar sekso triumfu, komponuoti 
simfoniją pagal Senegalo džiunglių triukšmą ar 
dainuoti tik gargaliuojančiu balsu, o kartais ir 
visai be jokio žmogiško balso.

Tačiau būkime atsargūs. Šios dienos koncla- 
gerinių meno stilių kūrėjai gal bus gerbiamiausi 
klasikai po kitų penkiasdešimt metų. Jie gal 
bus liudininkai dvasinio žlugimo to pasaulio, kurį 
užsimojo nušluoti bolševizmas, su kuriuo didžiųjų 
valstybių politikai ir net kaikurios bažnyčios taip 
atkakliai rūpinasi išlaikyti taiką, idant jis galėtų 
savo žygiui netrukdomas pasirengti. O tuomet 
jis suteiks progą pažinti koncentracinį gyvenimo 
stilių ne tik televizijoje, filmuose, kabaretuose, 
koncertų salėse ir meno parodose, bet ir 
kasdienybės praktikoje.

” Literatūros Kritikas ”
Natūralu ir teigiama, kad literatūros ar meno 

veikalai sukelia skirtingų vertinimų ar net aštrių 
idėjinių bei estetinių kovų. Žmonių pažiūros ir 
skoniai nėra vienodi. Jų rungtynės yra tos mielės, 
kurios gimdo naujas idėjas ar naikina pasenusias.

Apie literatūrinės kritikos bešališkumą sunku, 
gal net neverta kalbėti. Visos filosofinės ar es
tetinės pažiūros yra daugiau ar mažiau “šališkos”. 
Tik kaip visur pasaulyje, taip ir lietuvių 
kultūrininkų tarpe kartais nusiskundžiama, kad 
kritika dažnai prasilenkia su civilizuoto žmogaus 
saiku ar paprasčiausiu džentelmeniškumu.

Vieni piktinamės, kiti šypsomės, kai kritikas 
nusmerkia knygą, jei jos autorius jam nepatinka, 
ar į nieką verčia jo kūrinį, jei jame rutuliojamoji 
idėja jam atrodo nepriimtina. Tokių reiškinių 
mūsų tarpe sutinkame neperrečiausiai.

Bet vieną lietuvių literatūros kritiką galime 
laikyti pastačiusį temperamento rekordą. Jis 
puola ne gyvą ir jauną autorių, bet daugiau nei 
prieš 50 metų mirusį, tačiau vis tebemėgstamą ir 
tebeskaitomą pasaulinės literatūros klasiką.

Tas kritikas yra Dr. Juozas Prunskis, praėjusių 
metų “Draugo” dienraštyje paskelbęs Terros 
leidyklos išleisto prancūzų prozos klasiko Guy 
de Maupassant novelių rinkinio “Karoliai” 
vertime i vertinimą. Jis vertina ne vertimą, bet 
Maupassantą, kaip žmogų ir kūrėją.

Guy de Maupassant yra vienas genialiausių 
dailiosios prozos, ypač novelės pasaulinių meistrų. 
Nėra tokios civilizuotos kalbos, į kurią nebūtų 
išversta daugumas jo gausių veikalų. Tai seniai 
pripažintas prancūzų grožinės literatūros klasikas. 
Lietuviai jį mėgo ir tebemėgsta. Ne vienas mūsų 
rašytojas iš jo mokėsi novelės rašymo meno.

Bet Maupassant, kaip žmogus, nebuvo 
laimingas. Jis apsirgo smagenų paralyžiumi ir 
liūdnai baigė save gyvenimą beprotnamyje. Kas 
rimčiau studijavo rašytojo biografiją, tas žino, 
kad jis savo ligą paveldėjo iš tėvų ar senelių. Jo 
motina nuolat nerymastavo dėl savo augančio 
sūnaus sveikatos ir, kaip vėliau pasirodė, ne be 
pagrindo. Jis toli gražu buvo ne vienintėlis iš tų 
pasaulinių genijų, kurie turėjo panašias ligas.

Bet Dr. J. Prunskiui toji rašytojo nelaimė 
tarnauja pretekstu įvertinti rašytoją ir jo veikalus 
tokiu būdu, kuris dar nebuvo girdėtas bent kiek 
padoresnėje literatūros kritikoje. Jis cituoja 
kažkokio mediko ir teikia savo nuomones, jog 
Maupassant buvo “supuvusios moralės žmogus”, 
“nustojęs padorumo jausmo”, “žmogus be 
principų”, “brutalus sifilitikas,” jo kūryba — 
“prostitučių lizdus aprašančioji pornografija”, tai 
“sifilizacija” .... Maža to, jei Prancūzija 
nusmukusi iš pirmaeilės į trečiaeilę valstybę, tai 
“čia nemažai yra nusipelnę ir tokie talentingi 
sifilitikai, kaip Maupassant”.

Koks buvo Maupassant, atsakymą gali duoti 
kiekviena rimta literatūrinė jo biografija. Kokia 
jo kūryba — atsakymą duoda jo gausūs ir 
nuostabiai gražūs veikalai, realistiniai ar natūra
listiniai savo epochos gyvenimo dokumentai. 
Kritikas Prunskis gali kolioti jo nelaimingą ir 
ligotą gyvenimo pabaigą, bet Maupassanto niekas 
nebepašalins iš pasaulinės literatūros meistrų 
parnaso.

Kokius nuotykius aprašė Maupassant, jų buvo 
ir tebėra pilnas ne tik Paryžiaus gyvenimas, bet 
taip pat Londono, Berlyno, Romos, New Yorko, 
Chicagos ir net mūsų mielojo Kauno. Ir nėra 
pagrindo kalbėti, kad Prancūzijos šeiminis ar 
dorinis gyvenimas buvo daugiau supuvęs, negu, 
pvz., Amerikos, Anglijos, Vokietijos, Italijos, 
ar net Lietuvos. Prancūzijoje yra mažiau
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PASAULIO POLITIKOS AIDAI

DU BALSAI

Prezidento Trumano 1953 m. sausio mėn. 7 d. 
pateiktas Kongresui metinis raštas buvo jo 
atsisveikinimo žodis, jo politinis testamentas. 
Tenka jį įvertinti, kaip vieną rimčiausių ir tie
siausių pareiškimų, padarytų bet kurio valsty
bės vyrų paskutiniųjų kelerių metų būvyje. Jis 
palietė ne tik Jungtinių Amerikos Valstybių, bet 
ir viso pasaulio būklę bei gyvybinius reikalus.

Buv. Prezidentas Trumanas nėra laikomas 
“didžiuoju” valstybės vyru, antgamtiniu “vadu 
ir mokytoju”. Paprastas Amerikos žmogus, atėjęs 
iš amerikinės demokratijos gelmių jis pasirodė tu
rįs savybių kurių neturėjo eilė “genialiųjų”, ku
rios ,tačiau, yra būtinos kiekvienam valstybės 
vyrui.

Atsidūręs didelės atsakomybės ar ypatingai 
svarbių sprendimų akivaizdoje, Trumanas veik- 

išsiskyrimų ir galbūt ne daugiau prostitučių, negu 
Amerikoje, bet Prancūzija prarado pirmaeilės 
valstybės vaidmenį, o Amerika jį dabar įgijo. 
Ispanija ir Italija smarkiai saugo šeimų moralę 
ir tikybos orumą, bet šios valstybės vis netampa 
pirmaeilėmis, nors ir neturėjo tokių gabių pro
zos meistrų, kaip Maupassant.Kas per pamišimas 
būtų vesti tokį santykį tarp meno kūrybos ir 
politinio tautos pajėgumo! A . Škėma “Vieny
bėje” gražiai pastebėjo: apsaugok mus, Viešpatie, 
nuo tokių pirmaeilių valstybių, kaip hitlerinė 
Vokietija ar stalininė Rusija.

Kartais tikra laimė, kad dėl kalbos nemokėjimo 
mūsų spaudos negali paskaityti kitataučiai.

Stalinas Žiauriai Suklydo
Pabaigai viena ištrauka iš tremties likimo brolio 

laiško:
. Vis didesnis nerimas mane apima, kai 

stebiu gerai pažįstamų tremtinių įsikūrimą ir 
nuotaikas mūsų kolonijoje. ‘Lietuvos vadavimas’ 
čia eina tik per parengimus. Ir pik tarp kitko: 
nueiti į tuos parengimus, turėti pramogų, 
pabliauti prie stalų. Tų lankymų pagrindas — 
bufetas, šokiai, artimiausios karčiamos. O paskui 
visą laiką — tik kur geresni uždarbiai, kaip 
galima sutaupyti, kaip iš draugo uždirbti, 
praturtėti, ko daugiau nuosavybių įsigyti. Sako, 
tik čia turėdami tvirtą pamatą po kojom, 
išlaisvinsim Lietuvą. Pataikavimas, lankstymasis 
prieš turtingesnį, vergiškas šeimininkų papročių 
ir valios sekimas, fantastinis prisitaikymas . . . 
Tikrai gabi mūsų tauta. Tik ne kartą pagalvoju, 
kad Stalinas žiauriai suklydo 1940-41 metais. 
Būtų kiek švelniau pasielgęs būtų tiems ‘inte
ligentams’ nepagailėjęs šiokių tokių tarnybų, 
jie būtų susiriesdami jam tarnavę ir šunuodegavę. 
1944 metais jokiu būdu toks gausus skaičius 
nebūtų bėgęs į užsienį”.

Gal ir taip. Bet gal kartais yra geriau, kad ir 
Kremliaus duondaviai nėra neklaidingi.

Jurgis Lengvenis 

davo greitai, ryžtingai, drąsiai, sąžiningai ir 
garbingai. Jis nevengė ir nedelsė sprendimų ir 
nebijojo sprendimų uždedamos atsakomybės.

Trumano doktrina, ekonominis atsitikusiųjų 
kraštų vystymo planas, Marshall’o planas, 
Šiaurės Atlanto Paktas, parama Graikijai ir 
Turkijai jų gynybos srityje, pasipriešinimas 
komunistų agresijai Korėjoje, visa tai — 
teisingai jo įvertintos padėties ir laiku padarytų 
sprendimų išdava.

Išryškėjus dviem pasaulio galiūnams — JAV- 
ėms ir Sovietų Rusijai — nesuvaldomai sovietinio 
komunizmo ambicijai reiškiantis, tikroji taika 
šiandien nėra galima.

Iš kitos gi pusės atominiai ginklai tiek pakeitė 
numatomą karo apimtį ir sąvoką, kad, Vakarų 
akimis žiūrint, trečiasis pasaulinis karas turėtų 
atnešti pasaulio sunaikinimą, o ne Rytų ir Vakarų 
konflikto išsprendimą.

Čia ir slypi dabartinė žmonijos tragedija.
Prezidentas Trumanas į visa tai duoda vieną 

atsakymą — ištverti! Ištverti, stiprėti, būti dar 
vieningesniems, dar labiau traukti žmonių iš 
už geležinės uždangos simpatijas ir viltis į 
Vakarus — ir “laikas pasikeitimų komunistiniame 
pasaulyje neišvengiamai ateis”. Kad tai parei
kalaus iš Vakarų nepaprastos išvermės — 
Trumanas neabejoja. Jis pats gerai žino, kad 
bolševikai, atrodo, planuoja ne metams bet 
dešimtmečiams, ištisoms kartoms.

Ar Vakarai ištvers ir ar yra vilties, kad jie 
laimės ?

Į tokį statų klausimą Trumanas iš esmės 
neatsako. Jis tik deklaruoja savo tvirtą įsitikinimą 
galutine laisvės pergale.

“Atsiminkite, jų galia nesiremia sutikimu. 
Atsiminkite, jie taip bijo laisvojo pasaulio idėjų 
ir gyvenimo būdo, kad nedrįsta leisti savo tautai 
jo pažinti. Juk iš tikrųjų tokia nepastovi ir 
baiminga socialinė santvarka turi pagaliau pra
laimėti konkurenciją su mūsų laisvuoju pasauliu”.

Stalinas kiekvienu savo veiksmu parodo, esą 
žmogus yra silpna, niekinga būtybė, turinti būti 
ujama, melais maitinama, geležinėj rankos 
valdoma. Priešingu atveju, laisvas paliktas žmogus 
savo kvailumu, bailumu trumparegiškumu ir 
egoizmu sunaikinsiąs pats save ir savo valstybę.

Vakaruose gi tikima, kad žmogus, paliktas 
laisvas, nors ir turėdamas nemaža silpnumų, nors 
ir svyruodamas, veiks sąžiningai, drąsiai ir 
garbingai, kad jo išrinktieji vadovaujantieji 
asmenys atstovaus gerąsias rinkikų savybes. 
Vakarai tiki, kad beatodairinė drausmė ir 
kliudymas žmogui laisvai reikštis ne stiprina, 
bet silpnina kraštą ir tautą.

Prezidentas Trumanas tiki, kad laisvi žmonės 
yra stipresni, negu despotai ir jų kaimenės.

Ar jis teisus ? Istoriškai klausimą sprendžiant, 
tai ginčytinas momentas. Negalima įrodyti, kad 
toks optimistinis įsitikinimas yra pateisinamas, 
negalima tačiau ir priešingo įrodyti.
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Jo viltis ir Įsitikinimas yra ir mūsų viltis ir 
įsitikinimas.

Mes tikime laisvu žmogumi, mūsų kovos 
teisingumu ir tuo, kad laimės tiesa ir teisingumas. 
Priešingu atveju mes nekovotume. Ta viltimi 
ir tuo tikėjimu gyvena visa mūsų tauta.

Tačiau mes negalėtume įrodomais argumentais 
paremti ir pateisinti savo tikėjimą.

Pažindami bolševikinės diktatūris prigimtį, mes 
daugiau negu abejojame, ar gali įvykti kokie 
esminiai pasikeitimai komunistiniame pasaulyje 
dėl Kremliaus apsisprendimo, revoliucijos ar 
satelitinių kraštų atkritimo. Be triuškinančio 
išorinio smūgio tai atrodo esant neįmanoma. 
Nebent susidarytų kokia, šiandien sunkiai 
įsivaizduojama, visų panašių veiksnių kombinaci
ja. Tačiau to laukiant, ar nebus tik pervėlu ? Ir 
pavergtoms tautoms už geležinės uždangos ir 
patiems Vakarams.

Todėl prezidento Trumano tikėjimą vidiniais 
komunistinio pasaulio pakitimais dėl vienokių 
ar kitokių veiksnių be išorinio įsikišimo, tenka 
laikyti pavojingomis ir pavergtoms tautoms ir 
patiems Vakarams iliuzijomis.

Tikėti — tai viena, realizuoti tai, kuo tikima, — 
tai kita. Ar Vakarai yra apsisprendę realizuoti 
savo tikėjimą ?

Neaišku.
Ir tai verčia mus, savo tikėjimo neprarandant 

ir nepasitraukiant nė akimirksnį nuo didžiųjų 
tikslų, būti atsargiems.

Mūsų šios dienos tikslas — išlaikyti sžvo tautą 
gyvą. * **

Generolas Eisenhower’is — naujas JAV-ių 
prezidentas. Nenuostabu, kad visas pasaulis su 
dideliu susidomėjimu ir atyda sekė jo pirmąją, 
įvedamąją kalbą, pasakytą š/m. sausio 20 d., 
perimant pareigas.

Tos kalbos reikšmė glūdi jau pačiuose pirmuose 
ištartuose žodžiuose: “pasaulis ir mes.” Galin
goji Am :rika neskiria savęs nuo likosiojo pasaulio, 
ji yra įsisąmoninusi ir jaučia savo didelę atsakomybę 
dėl viso pasaulio, jos pačios likimas glaudžiai 
susietas su pasaulio likimu. Tad apie Amerikos 
izoliavimąsi, apie nusigrįžimą nuo pasaulio 
reikalų, atrodo, negali būti kalbos.

Prezidentas Eisenhower’is išreiškė idealus, 
kuriuos tiki didžioji Jungtinių Valstybių tauta. 
“Laisvė priklausys laisvam.” Jis iš naujo 
iškilmingai pareiškia: “mes tikime nemirtingu 
žmogaus garbingumu, kuris tvarkomas amžinųjų 
moralės ir prigimties įstatymų.”

Tai yra galingųjų JAV-ių pažiūra į gyvenimą.
Žmogus turi neatskiriamų teisių, ir visi žmonės 

Kūrėjo akyse yra lygūs.
Prezidentas Eisenhower’is nurodo, kad šis 

tikėjimas yra ne vien jų, Jungtinių Amerikos 
Valstybių, bet visų laisvų žmonių visame pasulyje.

Čia ir glūdi pagrindinis ideologinis konfliktas 
tarp Rytų ir Vakarų.

Prezidentas Eisenhower’is tą konfliktą aiškiai 
mato, jį iškelia, statydamas klausimą: kas laimės ? 
“. . . gėrio ir blogio jėgos sukoncentruotos ir 
ginkluotos stovi viena prieš kitą, kaip reta kada 
istorijos būvyje . . .”

“Ar mes artinamės į šviesą — į' laisvės ir 
taikos dieną ? O gal naujos nakties šešėliai 
artėja prie mūsų ?”

Pavojus yra, jis matomas. Prezidentas Eisen
hower’is nurodo, kad tas pavojus sutinkamas ne 
su baime bei sumišimu, bet su pasitikėjimu ir 
įsįtikinimu.

Esminių tačiau pasikeitimų Amerikos politikoje 
dar nematyti. Tai nereiškia, kad Eisenhower’io 
politika bus visai panaši į buv. Trumano 
politiką. Jei esminiai pasikeitimai ir įvyks, tai 
visgi jiems išryškėti reikia dar laiko.

Prezidentas Eisenhower’is smerkia appease- 
ment’o politiką, tačiau jis patikina, kad nebus 
vengiama pasitarimų, kurie galėtų atvesti prie 
esamo įtempimo sumažinimo. Argi tai galėtų 
reikšti, kad “įtempimo sumažinimo” bus siekiama, 
net ir paliekant pagrindinį laisvės ir pavergimo 
klausimą nuošaliai ?

Vakarų pasaulio gynyba būsianti stiprinama, 
laisvoji Europos dalis ir jos apsijungimas bus 
remiamas, bolševikų spaudimui bus priešina
masi.

Nors ir nepaminėjęs tiesiogiai pavergtųjų 
Vidurio ir Rytų Europos tautų, prezidentas 
Eisenhower’is skelbia, kad “laisvės gynimas, 
kaip ir pati laisvė, yra vienas ir nedalomas dalykas,” 
kad visos tautos yra lygios ir lygiai gerbtinos, kad 
garbingos taikos bus siekiama be kompromisų, be 
perstojo, nenuilstamai.

Tačiau bolševikų pavergtųjų milijonai turi 
teisę paklausti: kaip ginti laisvę, kurios nėra ir 
kurią pirmiau reikia sugrąžinti, kaip siekti 
garbingos taikos, kai ištisos tautos dvasiškai ir 
fiziškai tebenaikinamos ir kol už geležinės 
uždangos vyksta tyli, bet baisi išsilaisvinimo kova ?

Jotvingis

LIETUVOS BYLA UŽSIENYJE
FEDERALINĖ VOKIETIJOS 

RESPUBLIKA NEPRIPAŽĮSTA 
L ETUVOS ANEKSIJOS

“Ministerialblatt fūr das Land Nordheim- 
Westfalen” 1952.10.30. atspausdintas Vidaus 
Reikalų Ministerio potvarkis pasų ir meldavimosi 
reikalu.

Tame potvarkyje konstatuojama dėl Sovietų 
Sąjungos įvykdytos 1940 metais Pabaltijo valstybių 
aneksijos štai kas:

“Vokietijos Federalinė Respublika nėra pripa
žinusi tos aneksijos nei de jure nei de facto. Todėl 
pabaltiečiai Vokietijos Federalinėje Respublikoje 
turi būti laikomi Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
piliečiais.”

. . Kas svarbiausia, mes, rodos, įžengiame į psichologiškai sunkiausią, mūsų kovos 
tarpsnį kai iš kiekvieno mūsų bus pareikalauta ištverti iki galo ir tuo atveju, jeigu 
dabartinė politinė padėtis užsitęstų”.

(J. Kaminskas, buv. VLIK’o pirmininkas — "Lietuva” Nr.2)
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GYVENIMAS SOVIETŲ SĄJUNGOJE

PENKTASIS PENKMEČIO PLANAS

Šiuo vardu, juridiškai imant, yra vadinama visuma instrukcijų ir direktyvų, liečiančių krašto ekono
mijos tvarkymą, kurios XIX-ojo SSSR komunistų Partijos Suvažiavimo buvo pateiktas Partijos Centro 
Komitetui ir Sąjungos vyriausybei. Praktiškai, šis planas buvo paruoštos prieš pora metų Gosplano 
įstaigos ir vykdomas jau nuo 1951 m. pradžios.

Naudinga susipažinti su to plano pagrindiniais bruožais.
I. Pramonės sritis.
Šioje srityje planas rodo aiškų norą toliau tęsti pramonės decentralizaciją, kuri buvo pradėta prieš 

pat karą ir pasidarė neišvengiama vokiečių invazijos metu. Kaip žinoma, pramonės masinis perkėlimas 
į rytus buvo tada realizuotas 1941-2 metų žiemą. Kaip ir ketvirtasis penkmečio planas, taip ir šisai 
daugiausia liečia Uralo sritis, Centrinės Azijos respublikas ir Vakarų Sibirą. Bet naujame plane 
industrializacija išplečiama ir į Pabaltijį: Lietuvą, Latviją ir Estiją, kuriose norima sukurti naujas 
solidžias pramonės bazes. Bendrai paėmus, naujasis penkmečio planas kreipia ypatingą dėmesį į 
geresnį naujų pramonės įmonių geografinį paskirstymą tikslu išvengti perilgų ir neracionalių transportų. 
Susisiekimo priemonių perkrovimas, atrodo, yra vienas iš pagrindinių sunkumų, su kuriuo nori kovoti 
šis pramonės planas.

Kitas sovietų pramonės stabdis, tai krašto energijos resursų stoka. 1951-5 m. planas kreipia pagrindi
nį dėmesį j elektros energijos ir žibalo gamybos pakėlimą. Planas reikalauja steigti naujas naftos 
rafinerijas arti žibalo šaltinių ir plėsti jau esamų ranncrijų gamybą. Per penkeris metus globalinis 
elektrinių jėgainių pajėgumas turėsiąs būti padvigubintas. Ypatingas dėmesys kreipiamas į hidro
elektrinių jėgainių statybą. Bus užbaigta statyba milžiniškų centrinių ant Dono, Dniepro, Volgos ir 
Karnos upių ir pradėti nauji stambūs darbai Volgos baseine ir Vakariniame Sibire.

Kreipdamasis į Maskvos rinkikus 1946 m., Stalinas buvo pareiškęs, kad sunkiosios pramonės 
uždavinys yra garantuoti Sovietų Sąjungai visišką nepriklausomybę ir pasiruošimą atsakyti į betkokią 
sunkią tarptautinę situaciją. Pagal specialistų apskaičiavimus, atrodo, kad šis tikslas galės būti 
pasiektas apie 1960 m.

II. Žemės ūkio sritis.
Žemės ūkio padėtis yra vienas iš silpniausių sovietų ekonomijos elementų. Dėl įvairių priežasčių: 

politinių, techninių ir humaniškų (drastiški kolektyvizacijos metodai, masiniai karo sunaikinimai 
ir t.t.), sovietų žemės ūkis progresuoja labai pamažu. Padėtis yra juo rimtesnė, kad tiek gyventojų 
skaičius tiek ir Sąjungos teritorija žymiai paiidėjo nuo paskutiniojo karo.

Šioje srityje nuo 1946 m. buvo padėtos didelės pastangos (miškų atželdinimas europinėje Rusijoje, 
gyvulių ūkio trimečio planas, kolchozų pergrupavimas 1950 m. ir pan.). Naujasis planas tikisi sulaukti 
teigiamų tų pastangų rezultatų. 1955 m. numatytas, palyginti su 1950 m., globalinis grūdų gamybos 
padidinimas 40 proc. iki 50 proc. Šis rezultatas būsiąs pasiektas daugiau gamybos našumo 
pakėlimu negu mechanizacija, kuri (neskaitant “naujų respublikų”) laikoma jau pakankama. Atrodo, 
kad ši sritis, nežiūrint optimistiško oficialaus tono, ir toliau lieka nerimo ir nepasitenkinimo šaltiniu.

III. Socio-kultūrinė sritis.
Vienas iš paskutiniojo prieškarinio plano uždavinių jau buvo kasdienio vartojimo gėrybių gamybos 

pakėlimas. Karas neleido šio plano įvykdyti. Naujasis penkmečio planas iš naujo kelia šiuos bendros 
gerovės pakėlimo tikslus. Charakteringa, kad procentai, kuriais planas apskaičiuoja produkcijos 
gėrybių ir suvartojimo gėrybių gamybos pakėlimą, yra beveik vienodi: 13 per cent, produkcijos gėry
bėms ir 11 per cent, suvartojimo gėrybėms kasmet.

Planas numato 1955 metams žymų gyvenimo lygmens pakėlimą: darbininkų ir tarnautojų vidutiniškas 
realus atlyginimas (įskaitant ir kainų sumažinimą) būsiąs pakeltas 35 proc., kolchozininkų pajamos 
pinigais ir natūra pakilsią mažiausia 40 proc. Štai, palyginimui, dvi užplanuotų indeksų lentelės 
(100 — 1950 m.).

Produkcijos gėrybės 1955 m. Suvartojimo gėrybės 1955 m.
Akmens anglis .............. 143 Medvilnės medžiagos 161
Plienas .......................... 162 Vilnonės medžiagos ... 161
Ketus...................................... 162 Odiniai batai.......................... 155
Nafta...................................... 185 Smulkus cukrus ............... 178
Elektr. energija ............... 180 Mėsa...................................... 192
Mineral, trąšos ............... 188 Žuvis ... .......................... 158
Sintet. kaučukas .............. 182 Sviestas ir alyva ............... 172
Komerc. medis ............... 156 Konservai .......................... 210

Penkmečio planas liečia ir mokyklinę sritį, ir tos srities nutarimai yra itin svarbūs. Šis penkmetis 
turi būti skirtas galutinai pereiti iš septynerių metų normalios ir privalomos mokyklos į dešimties 
metų vidurinįjį privalomą mokslą. Tiesa, ne visoje Sov. Sąjungos teritorijoje, o tik respublikų
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UŽSIENIO LIETUVIŲ VEIKLOS BARE
MŪSŲ NESUTARIMŲ TEMOMIS

*VLIK’as ELTOJE, o lietuvių spauda remda
masi ELTOS pranešimais, ilgą laiką garsino, kad 
Lietuvos Diplomatijos Šefas laukiamas pasitarimų 
“VLIK’o būstinėje”. Mūsų visuomenė buvo 
patyrusi įspūdį, kad pagaliau įvyks kažkokie 
reikšmingi pasitarimai, kad jie jau vyksta, kad 
jie jau kurį laiką trunka.

•Deja, paskelbtasis komunikatas sukėlė didelį 
nusivylimą ir kartėlį. Jis nepasakė nieko. . . . Nei 
kokie klausimai buvo svarstyti, nei kas sutarta 
ar nutarta, nei, pagaliau, kuriais čia klausimais 
VLIK’o ir Vykd. Tarybos atstovai buvo 
“vieningai vienos pažiūros”. Komunikato 
skaitytojams visa tai nuskambėjo pemelig įtartinai 
ir neįtikinamai. Jei komunikatuose nieko nepasa
koma, tai ar verta juos iš viso skelbti ir klaidinti 
visuomenę ?

•Bet štai šį tą paaiškinti pabandė Kanados 
“Nepriklausoma Lietuva” 1952 m. XII. 10 d. 
49 Nr-yje. Jos Europos korespondentas reiškia 
nuomonę, kad oficialusis komunikatas “tikrąją 
būseną apšvelninęs, o ji nėra tokia šviesi”. Esą, 
“jos šešėlių matoma jau ir pačiame komunikate”. 
“N.L.” korespondentas tų šešėlių nepalietė, 
tikėdamasis (mes visi “tikimės” jau aštuoneris 

metus!), kad tie šešėliai ims pamažu sklaidytis. 
“N.L.” korespondentas išreiškė tik didelį 
nusistebėjimą dėl VLIK’o atstovų siūlymo 
pripažinti Reutlingeno susitarimą (beje, išskyrus 
esminę jo dalį) . . . vieneriems metams praslinkus 
nuo to laiko, kai VLIK’as pats buvo jį atmetęs.

•Kiek aiškiau pasisakė “Dirva” 1952. XII. 
11 d. 38 Nr-yje. Iš jos galima patirti, esą, 
pasitarimuose buvo svarstyti du klausimai:

1. politinės ir diplomatinės veiklos suderinimas
2. veiksnių konferencija.
Kas tais klausimais sutarta, deja, ir 

“Dirva” nepasako. Tačiau “Dirva” pasakė, 
jog paaiškėjo, kad “iki šiol buvusi nenor
mali veikla, ypač kaikurių, VLIK’o žmonių 
ėjusių atsakingas pareigas, buvo taip elgia
masi, kad tik jie laimėtų, bet ne bendras 
Lietuvos reikalas" (mūsų pabr.). Esą, “dėl tų 
priežasčių nebuvo galima išspręsti ir Lietuvos 
atstovavimo Vokietijoje klausimo“. Ir visgi 
“Dirva” savo pranešimą nori baigti tvirtinimu 
esą susitarimas pasiektas! Koks, kaip — visuo
menei ir toliau lieka daugiau negu neaišku.

•“Darbininkas” 88 Nr-yje gi puola jau nebe

sostinėse, miestuose, priklausančiuose respublikų centrinėms administracijoms, sričių, teritorijų 
centruose ir pramonės miestuose. Nors planas ribotas, jo apimtis visgi milžiniška: mokyklinio amžiaus 
vaikų skaičius turėtų pagal jį padidėti iš viso 10 milijonų. Naujų pastatų ir personalo parengimo 
sunkumai taipgi yra dideli.

Pagaliau planas paveda vyriausybei sudaryti gyvenamųjų patalpų valstybinės statybos atskirą planą 
ir, iš kitos pusės, skatinti individualinių gyvenamųjų namų statybą miestuose, privačių asmenų statybą, 
kuri būsianti remiama valstybinių kreditų.

Išvados.
Keletas palyginimų su prieškarine Sovietų Sąjungos padėtimi ir su Vakarų pramone leis geriau 

suvokti sovietų ekonominę padėti 1955 m. Jeigu penkmečio planas bus realizuotas, kaip dabar 
numatytas, Sovietų Sąjungos produkcija 1955 m., palyginti su 1937 m., bus, apskaičiuojant vienam 
gyventojui: dviguba kiek tai liečia plieną, daugiau negu dviguba — akmens anglis, triguba — cementą, 
daugiau negu triguba — elektros energiją. Jos produktyvumas 1955 m. bus maždaug lygus Pran
cūzijos produktyvumui 1951 m. ir šiek tiek mažesnis už Anglijos ir Vokietijos produktyvumą ir, žinoma, 
labai dar tolimas nuo J.A.V.-ių produktyvumo. Iš viso 1955 m. sovietų ekonomija galės būti tokios 
pat vertės ir pajėgumo, kaip Anglijos, Prancūzijos ir Vokietijos krūvon sudėtos 1951 m. ekonomijos. 
J.A.V.-ių ekonomijos lygmenį Sov. Sąjunga nežinia kada begalėtų pasivyti.

Pastabos lietuviškoje plotmėje.
Nėra abejonės, kad penktasis penkmečio planas tiesiogiai ir labai žymiu laipsniu palies okupuo

tąją Lietuvą.
1. Gana stambiuose rėmuose jau pradėtoji krašto industrializacija ilgainiui pakeis ne tik krašto 

ekonominę struktūrą, bet ir tautos socialinę sudėtį.
2. Penkmečio plano numatytos žemės ūkio infra-struktūros stiprinimas (eksploactacinių pastatų, 

kolchozinių elektros jėgainių statymas, sodų ir miškų želdinimas, kelių tinklo perplanavimas) žymiai 
pakeis lietuviškojo kaimo kraštovaizdį ir gyvenimo būdą.

3. Padidinta vartojimo gėrybių gamyba jei ir neatneš visuotinės gerovės, tai visigi tam tikru procentu 
sumažins nepasitenkinimą režimu, kaip ekonominių nepriteklių priežastimi.

4. Dešimties metų privalomojo mokslo įvedimas miestuose prisidės prie sovietinės galvosenos 
skiepijimo tautai.

Lietuviškoji rezistencija turi realiai vertinti šią krašto evoliuciją ir darytis iš jos reikiamas išvadas.
L. Tomas.
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tiek LDŠ-ą, min. S. Lozoraitį, kiek . . . ponią 
V. Lozoraitienę. . . .

*O iš “Vienybės” 1952. XII. 19 d. 50 Nr-io 
visuomenė štai sužinojo, kad “savo laiku VLIK’o 
Vykd. Tarybos Užsienio Reikalų Valdytojas 
prof. Z. Ivinskis Vokietijos Užsienio Reikalų 
Ministerijoje” (kuri, beje, LDŠ-ą min. S. 
Lozoraitį pripažįsta, kaip atstovaujantį Lietuvos 
valstybės interesus Vokietijos valstybinėse 
organuose ligi bus kitaip susitvarkyta) “padarė 
pareiškimų, paneigiančių LDŠ-o buvimo teisė
tumą!” Tuo žygiu “Vokietijos centrinės 
įstaigos buvo suklaidintos dėl Lietuvos teisinės 
padėties tarptautinėje plotmėje”. Taip pat ir 
naujas VLIK’o Vykd. Tarybos Užs. Reik. 
Valdytojas dr. P. Karvelis, lankydamasis Paryžiuje, 
Prancūzijos Užs. Reik. Ministerijoje, nebuvo apie 
tai painformavęs Lietuvos dipl. atstovo 
Prancūzijoje dr. S. Bačkio.

♦“Vienybės” skyriuje “Vakar ir Rytoj” 
P. Dantas, be to, atskleidžia, kad “dar prieš min. 
Lozoraičiui atvykstant į pasitarimus, Vykd. 
Tarybos narys dr. P. Karvelis Bonnoje, o vėliau 
ir Paryžiuje, darė žygius, kad tik labiau susilpninus 
Lietuvos diplomatų statusą”. Ir . . . “kai per 
pasitarimus iškilo klausimas, kaip visus šiuos 
‘žygius’ atitaisyti, VLIK’o nariai, anot ELTOS 
komunikato “buvo vieningi”, lyg pasiėmę į burną 
vandens tylėjo . . . , nenorėdami prisipažinti 
kaltais”.

♦Kaip, tad, viso to akivaizdoje, tenka žiūrėti į 
VLIK’o pirmininko pavaduotojo dr. P. Karvelio 
1952. X. 1 d. ELTOS 19 Nr-yje pareiškimą, kad 
“būtų labai neteisinga, jeigu Paryžiuje pasiektas 
susitarimas būtų laikomas neišsprendusiu buvusių 
nuomonių skirtumų VLIK’o ir diplomatų” ?

Skirtumui tarp sakomų žodžių ir darbų 
apibūdinti yra aiškus ir nedviprasmiškas terminas.

Komentarai, tačiau, nereikalingi. Nei dėl 
augščiau spaudos padėstytų žodžių ir veiksmų, 
nei dėl VLIK’o vykdomo “praktiško bendradar
biavimo” su Lietuvos diplomatais.

Išvadas pasidaryti paliekame patiems 
SANTARVĖS skaitytojams ir lietuvių visuo
menei.

♦Lietuvių visuomenė kaikur jau ir darosi 
atitinkamas išvadas.

“Britanijos Lietuvio” 1953 m. pirmajame 
Nr-yje, vedamame straipsnyje (šiuo metu “Br.L.” 
yra visos Europos lietuvių savaitraštis), D.Brit. 
Lietuvių Sąjungos pirmininkas ir D.Brit. Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas M. Bajorinas rašo:

“VLIK’as remiasi nerealiu ‘augštesniu pradu’, 
bet ne visuomenės demokratiška nuomone. 
Daugelis VLIK’o narių atstovauja buvusias 
garbingas, savo laiku didelį tautinį darbą atlikusias, 
bet dabar nei krašte nei tremtyje neegzistuo
jančias partijas. . . . TodėZ ir išeina, kad VLIK’as 
šiandien nieko tikrai neatstovauja (mūsų pabr. 
J.K.): krašte, be abejo, per tiek metų daugelis 
pasikeitė ... ir ten nėra ta pati padėtis, kuri 
buvo VLIK’ui paliekant Kraštą; tremtyje gimė 
naujos organizacijos, nauji susibūrimai. Tik 
vienas VLIK’as liko nepasikeitęs ir yra atsidūręs 
pavojuje izoliuotis nuo visuomenės”.

♦Kiek visgi šiandien esame jau nutolę nuo 
tų laikų, kada kiekvienas kritikos žodelis, 
mažiausia abejonė, ar tikrai VLIK’as “visos 
tautos valią atstovauja”, buvo laikomi tautinės 

vienybės griovimu, kenkimu Lietuvos laisvės 
kovai.

Ogi kartą net viešai buvo deklaruota: — “kas 
prieš VLIK’ą, tas prieš Lietuvos nepriklau
somybę”.

♦Buvęs Lietuvos VLIK’o pirmininkas, prof. 
J. Kaminskas, žurnale “Lietuva”, 2-me Nr-yje 
tarp kitko konstatuoja ir šiuos faktus:

“VLIK’o negalavimai prasidėjo ne nuo 
šiandien. . . . Kas jau tada buvo VLIK’e 
neigiama, tai pastoviais virtę VLIK’ą sudarančių 
grupių nesutarimai, nebetilpę VLIK’o posė
džiuose. Platesnei mūsų visuomenei jie buvo 
nesuprantami ir jos nepateisinami. . . Nesutarimų 
pagrindinę priežastį VLIK’as buvo atsinešęs 
Vokietijon jau iš Lietuvos . . . Susidarius VLIK’e 
blokams, kiekvienas jų teisingai ar neteisingai 
įtarė antrąjį noru dominuoti VLIK’o veikloje. 
Dėl santykių VLIK’e tremtinių visuomenėj 
atsirado pakankamai potenciali, dažnai ir veikli 
opozicija VLIK’ui. Jos linija nevisuomet 
sutampa su VLIK’o blokų linija, nors jos 
nuoširdumu Lietuvos reikalui netenka abejoti. 
(mūsų pabr. J.K.). Pasekus šio laipsnio VLIK’o 
santykius su pasiuntiniais, nesunku pastebėti, 
kad ir jie galėjo būti glaudesni, jei pats VLIK’as 
būtų darnesnis. . . . VLIK’o pastangos sustiprinti 
dėl emigracijos “nukraujavusį” VLIK’,ą išlyginti 
jo santykius su pasiuntiniais ir stipriau konsoliduoti 
apie save emigraciją iki šiol nedavė siektų rezultatų 
(mūsų pabr. J.K.). VLIK’as ligi šiol, be ko kita, 
negalavo ir nesugebėjimu pastoviau bei intymiau 
susirišti su savąja visuomene. Pfullingenas 
visuomenei virto savotišku, miglomis dengtu 
Olimpu, iš kurio visuomenė dažniau girdi 
“dievų” rietenų erzelį, užuot girdėjusi pozityvius 
žygius”.

Iš tikrųjų, prie tų minčių nieko pridurti 
nereikalinga.

♦Bet štai VLIK’o Vykdomosios Tarybos 
pirmininkas, K. Zaikauskas, Naujųjų, 1953, 
Metų proga per Amerikos Balsą pagarsino 
Kraštui: “Tėvynės laisvinimo bare visi dirba 
vieningai ir sutartinai. Čia tarp mūsų, kad ir 
kokių pažiūrų jie būtų, nėra mažiausio skirtumo 
(mūsų pabr. J.K.). Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas ir jo Vykdomoji Taryba . . . 
daro viską . . . kad darnioje santarvėje čia mūsų 
daromi žygiai būtų koordinuoti ir veiksmingi . . . 
Mes esame vieningi. ...”

“Vienybę emigracijoje” skelbia Kraštui ir 
VLIK’o pirmininkas kun. M. Krupavičius.

♦Suprantamas dalykas, kad nedera perdavinėti į 
Kraštą mūsų emigracinį erzelį. Tačiau taipgi 
nedera ir sąmoningai klaidinti Kraštą, kaip kad 
ligi šiol tebeklaidinama lietuvių tremties visuo
menė, esą užsienio lietuvių tarpe nesame 
“mažiausio skirtumo”, esą po VLIK’o vėliava 
visi dirba “vieningoj santarvėj”, kai Kraštas 
žino ir yra patyręs savo kailiu, kad taip nėra. To 
pateisinti negalima. Jeigu tiesos pasakyti 
negalima, verčiau iš viso tų dalykų neliesti.

♦Ir visai jau nepateisinamas VLIK’o pirmininko 
taipgi Kraštui paskelbtas tvirtinimas, esą“ ... jūs 
(vadinasi, visas Kraštas — mūsų past. J.K.) tai 
gerai suprantat, nes per savo įgaliotinį tas 
pareigas (“vesti lietuvišką laisvinimo politiką 
Vakaruose” — iš ten pat — J.K.) pevedėt
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DEL KO REIKIA SUSITARTI
Daugelis paviršutiniškai sako, kad užsienio 

lietuvių diplomatinės, politinės ir rezistencinės 
veiklos nesutarimai kyla dėlto, kad turime 
perdaug partijų. Kitas prideda: dėlto, kad tos 
partijos^ tarpusavyje beprasmiškai kovoja, 
bergždžiai rungtyniauja, intriguoja. Trečias 
papildo:, dar ir dėlto, kad mūsų politiniai 
asmenys yra perdaug ambicingi, egoistai, sau ar 
savo partijai j ieško pirmenybių, siekia “valdžios”, 
nori tik kitiems komanduoti.

♦Tokiuose paviršutiniškuose tvirtinimuose jei 
ir yra teisybės, tai tik dalis. Ir tai ne esminė 
dalis. Žmonės ar grupės gali turėti ir turi 
trūkumų, ir tai yra nuolatinis reiškinys visur ir 
visuomet. Mes greičiau laikytumės nuomonės, 
kad užsienio lietuvių politinės ir rezistencinės 
veiklos nesutarimai bei pastovūs ir gilūs skauduliai 
kilo ir tvyroja dėl rimtesnių dalykų. Būtent —dėl 
tos veiklos dėsnių, pagrindų, esminių principų, ir 
iš dalies dėl metodų. Išsiaiškinus ir susitarus 
dėl viso to, būtų žymiai lengviau įmanomas 
našesnis ir Tautos reikalams vaisingesnis bendra
darbiavimas.

♦Labai dažnai pavienių komitetų, lietuviškų 
įstaigų ar atskirų politinių grupių vadovai pasako: 
mes esame vieningi, mes visi sutariame dėl 
bendrųjų tautinių tikslų, kad Lietuva turi atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę; mes visi norime 
nepriklausomos ir demokratinės Lietuvos, jos 
labui dirbame. Kas sakytų, kad mes susiskaldę 
ar tų tikslų nenuoširdžiai siekiame, tas meluotų 
ir tik prie skaldymo prisidėtų. . . . Tokie 

mums — Vyriausiajam Lietuvos Laisvinimo 
Komitetui”.

Šis iš esmės netikslus, klaidinantis, neatitinkąs 
tikrovę tvirtinimas ne tik neveda prie “veiksmingų 
ir koordinuotų žygių darnioje santarvėje”, bet jų 
galimybę smarkiai mažina.

♦VLIK’o pirmininko pavaduotojas dr. P. 
Karvelis peskelbė per “Amerikos Balsą” (žiūr. 
ELTA, 1952. XI. 1, Nr. 21.) pasmerkimą 
Sniečkui.

Iš to pasmerkimo išeina, kad tai Sniečkus yra 
tiesioginis 1941 m. masinių deportacijų iš 
Lietuvos kaltininkas, kad tai Sniečkus nuo 
1944 m. vadovavo ir tebevadovauja lietuvių tautos 
naikinimui, įvedęs masinių ir individualių 
išvežimų sistemą ir tt.

Ligi šiol ir lietuvių ir Vakarų valstybių 
oficialiųjų atstovų Jungtinių Organizacijoje buvo 
tvirtinama, kad už genocidą Lietuvoje, už 
lietuvių tautos naikinima yra atsakingas ir dėl 
viso to kaltas okupantas, rusiškasis bolševikas.

Dabar gi pagal dr. P. Karvelį ir VLIK’ą 
išeina, kad kaltė už lietuvių tautos naikinimą 
teatitenka vienam Sniečkui — lietuviui! Rusai 
bolševikai čia “ni pri čiom” (niekuo dėti). Patys 
“lietuviai tvarką daro”.

Tuo žygiu Višinskiui duotas geras ginklas 
atsikirsti tuo atveju, jei dar kuris Vakarų atstovas 
imtųsi kaltinti sovietus okupuotųjų tautų nai
kinimu,

J.K. 

tvirtinimai, be abejo, yra iš dalies teisingi, bet jie 
nieko neišsprendžia, o tik uždengia žaizdas. 
Gyvenimas rodo, kad nuo tokių pareiškimų 
žaizdos negyja, nesutarimai nenyksta. Taigi, tat 
yra tik visuomenės migdymas ir klaidinimas. Tik 
išnagrinėjus nesutarimų šaknis, pagrindinius 
rezistencinės akcijos principus, mūsų politinės 
veiklos esminius dėsnius ir kaikuriuos metodus, 
tebus įmanomas pozityvus susitarimas ir veiklos 
vieningumas.

*Visi anie tvirtinimai, kad mes, užsienio 
lietuviai, esame visais pagrindiniais, politiniais ir 
rezistenciniais savo siekimais vieningi, juo labiau 
atrodo nenuoširdūs ir nerimti, kai per keleris 
metus buvom liudininkai, jog, pav., VLIK’o 
ir Diplomatinės Tarnybos atstovų pasitarimuose 
ar konferencijose niekad nebuvo pasiekta ir 
nebuvo įmanoma pasiekti visuotinio ir tikro 
susitarimo kaip tik esminiais Lietuvos valstybės 
klausimais. Išdailinti komunikatai stengdavosi 
tuos nesutarimus kiek pridengti, užtušuoti, bet 
žaizdos buvo ir liko. Buvo ir toks atvejis 
(1947 m.), kai negalėjo susitarti net dėl bendro, 
nieko nepasakančio komunikato. Užtat vėliau 
kaikurios spaudos puslapiuose tos žaizdos atsi
verdavo labai brutaliai, drastiškai ir be galo 
žalingai Lietuvos valstybės ir tautos laisvinimo 
reikalams. Kaip įvykių raida rodė, tos žaizdos 
palaipsniui gilėjo, aštrėjo, didindamos sunkią 
žalą lietuviškos politikos pastangoms užsieniuose 
ir ypač mūsų tautos gyvybiniams reikalams 
Krašte. Reikia dėti rimčiausių pastangų šiai 
būklei pakeisti ir pagerinti. Mūsų tremties 
visuomenė turi tas pastangas moraliai ir materialiai 
palaikyti. Jei politinių grupių vadai ar jų centrai 
dėl kažkurių svetimų sumetimų liktų ir toliau 
pasyvūs, tai visuomenės pareiga yra griežčiau 
kelti balsą ir reikalauti teigiamų reformų. 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės padaliniai ir 
kiti mūsų visuomeniniai junginiai, pvz., Austra
lijoje, Venezueloje, Kanadoje, D. Britanijoje ir 
beveik iš visų stambesniųjų lietuviškųjų kolonijų 
pasaulyje savo pageidavimus ir reikalavimus jau 
yra iškėlę. Jei tas sveikos opinijos balsas ir 
toliau būtų ignoruojamas, reikia manyti, kad jis 
turės dar daugiau sustiprėti. Dalykai čia juk eina 
ne dėl smulkmenų.

*Labai sutrauktai išsireiškiant, ligi šiol pagrin
dinės ir principinės tremties nesutarimų temos 
buvo bene šios: 1. Politinių ir visuomeninių 
tremties organizacijų bei komitetų santykių ir 
bendradarbiavimo plotmė su Lietuvos Respub
likos legaliais atstovais užsienyje ir jų priešakyje 
stovinčių Lietuvos Diplomatijos Šefu; 2. Išlais
vinimo kovos vadovybės užienyje ir jos uždavinių 
problema, apsunkinta nacionalinės valdžios, 
egzilinės vyriausybės, seimo “funkcijomis” ir 
kitomis pretenzijomis reikšti faktiškai ir formaliai 
visos lietuvių tautos valią; 3. Krašto primato 
pripažinimas ar jo paneigimas ir iš to kyląs arba 
įsakmus pripažinimas, kad Kraštas nešė ir neš 
sunkiausią išsilaisvinimo kovos naštą, buvo ir 
bus kvalifikuotas nusispręsti dėl pagrindinių 
Lietuvos sąrangos problemų ir kad jis reikalingas 
ne tiek komandavimo iš tremties pusės, kiek jos
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IS MUSŲ GYVENIMO IR SPAUDOS

Nelįskite i BALFo reikalus . . .
Nenuostabu, jei dėl šalpos reikalų, visuomet 

lieka nepatenkintųjų. Dar neteko girdėti apie 
tokią šalpos organizaciją, kuri būtų patenkinusi 
visus šelpiamuosius. Ir Amerikos lietuvių 
pastangomis įkurtoji šalpos organizacija BALFas, 
daug gero padariausi tremtiniams, tų pačių 
užmetimų nemažai sulaukiusi. Dar Vokietijoje 
gyvenant visiems tremtiniams, dėl BALFo 
skirstomų gėrybių buvo visokių kalbų. Gražių ir 
negražių. Mat, prie BALFo aruodų pirmoj 
eilėj skverbėsi “savi” ir norėjo tas gėrybes 
skirstyti tik “saviems.” BALFo pirmininko 
pirmasis vizitas Vokietijoje irgi paliko blogą 
įspūdį. Žodžiu, buvo vykdoma ne tik šalpa, bet 
ir “pašalpinė politika.”

Padėtis pasikeitė po tremtinių emigracijos, kai 
Vokietijoj liko apie 8,000 lietuvių, daugiausia 
ligonių, senelių ir vaikų, reikalingų nuolatinės 
šalpos. Iš pradžių šelpimą vykdė BALFo vardu 
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės organai, tačiau 
po paskutinio BALFo primininko kelionės metu 
padaryto patvarkymo, tas šelpimas buvo išimtas iš 
tų organų kompetencijos. BALFas sako, kad 
šelpiami turi būti visi, o Bendruomenė — kad 
primoj eilėj šalpos reikalingiausieji.

Atrodo, tuos klausimus reiktų spręsti atsižvel
giant į vietos sąlygas, Bendruomenės organų 
pageidavimus ir kad toji šalpa būtų galimai 
efektingesnė. O tokia ji gali būti tik tada, kai 
bus šelpiami labiausiai jos reikalingi. Bet BALFas 
į tai žiūri labai formaliai ir išdidžiai. Štai BALFo 
p-kas kan. J. B. Končius, aiškindamas tą klausimą, 
šitaip reziumavo savo mintis:

“Šiais sunkiais mūsų gyvenimo laikais PLB 
yra reikalinga ir svarbi. Tik mes negalime 
sutikti, kad likusių tremty būrelis, kaip jie

paramos ir bendradarbiavimo, arba — dirbtinis, 
nepagrįstas uzurpavimas tautos daugumo teisių 
ir valios, nesiskaitymas su realiomis okupuotos 
tautos kintančio gyvenimo sąlygomis bei jos valia, 
tuščias tremties vyriausybinis žaidimas ir toli
mesnis prarajos didinimas; 4. Rezistencinės 
užsienio veiklos suderinimas, išplėtimas, jos 
principų ir metodų aptarimas, moralts ir materialis 
parėmimas; 5. Politinių partijų ir grupių rolės 
tremtyje realus ir teisingas įvertinimas.

*Koks nusistatymas visais tais klausimais yra 
tikslus, pilnai pagristas, realiausias ir naudingiausias 
lietuvių tautos Tėvynėje išlikimo it išsilaisvinimo 
pastangoms? Tas klausimas yra svarstytinas ir 
spręstinas pirmoje eilėje. Kiek tai įmanoma, tos 
problemos turi būti išdėstytos lietuvių visuomenei, 
kad būtų aiškiai matyti, kur mes vieningi ir kur 
ne, kodėl nevieningi, kas darytina jieškant pilno 
susipratimo Lietuvos valstybės ir laisvės kovos 
reikalais, siekiant dabartinės apgailėtinos padėties 
pagerinimo. 

save vadina valdytojai, davinėtų įsakymus ir 
patvarkymus, kaip Bendrasis Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas privalo išvystyti savo veiklą. 
Tai ne PLB krašto valdytojų kompetencija . . . 
Jūs, PLB Vokietijoj krašto valdytojai — valdy
kitės patys save, o nelįskite į BALF reikalus, 
nes mes tikrai nelįsime į jūsų reikalus.”

Du didieji koncertai
Pereitų metų gale Amerikoje įvyko du pažymė

tini lietuvių kultūriniame gyvenime įvykiai. 
Spalių 12d., New-Yorke, Camegie Hali pirmasis 
Pabaltijos tautų simfoninės muzikos koncertas ir 
gruodžio 28d. Chicagoje Margučio suruoštas 
vokalistų ir instrumentalistų koncertas.

Garsioje Camegie Hali pirmą kartą suskambėjo 
lietuvių kompozitorių simfoninė muzika. Šio 
koncerto vyr. organizatorė buvo p. V. Tysliavienė. 
Dirigavo pasižymėjęs dirigentas Jeronimas Kačin
skas. Programoje buvo atlikti mūsų kompozi
torių kūriniai: Gruodžio, Bacevičiaus, Jakubėno 
ir Kačinsko. Apie tą koncertą rašė didžioji 
New-Yorke spauda. Deja rengėjams jis buvo 
nuostolingas. Maža buvo susilaukta paramos ir 
neperdaugiausia publikos.

Chicagoje Margučio suruoštame koncerte pirmą 
kartą dalyvavo iš Argentinos atvykęs mūsų 
žinomas pianistas Andrius Kuprevičius. Be to, 
Anna Kaskas ir A. Brazis, žinomi Metropolitan 
operos solistai.' Simfoniniam orkestrui dirigavo 
muz. Kučiūnas. Margutis jau nuo seno pasi
žymėjęs Chicagoje panašių meno švenčių ruošimu. 
Teko girdėti, kad pianistas A. Kuprevičius žada 
aplankyti su koncertais ir kitus didesnius Amerikos 
miestus.

Šiuos du Amerikos lietuvių gyvenimo įvykius 
tenka vertinti labai palankiai, nes tai yra vienas iš 
tikriausių kelių reprezentuoti lietuvių tautos 
kultūrą.

Žurnalistai organizuojasi
Kai jau visi buvo spėję susiorganizuoti, net buv. 

Vokietijoj atskirų stovyklų gyvenojai, mūsų 
žurnalistai vis dar negalėjo išjudėti. O šiai 
profesijai, atrodo, organizacija tikrai reikalinga, nes 
spauda, informacija, žurnalistinė etika ir darbo 
sąlygos pas mus labai keistai suprantamos ir 
vykdomos.

Bet žurmalistai, matyt, yra didžiausi individuali
stai. Anuomet atsiskyrę nuo rašytojų, iki šių 
dienų vis nesugeba susiorganizuoti. Pagaliau 
Ncw-Yorke susidarė Reorganizacinė Komisija, 
kuri nori Lietuvių Žurnalistų S-gos organizacinį 
darbą privesti prie galo. Buvo paskelbta žurnalistų 
registracija ir dabar jau renkami valdomieji 
organai. Ar toji organizacija bus efektyvi ? Pati 
registracija jau parodė, kad ne visi užsiregistravo.

Ar susiorganizavusiems žurnalistams pavyks 
pakelti spaudos lygį, atstatyti žurnalistinio darbo 
vertę ir sutarti bent pagrindinių spaudos dėsnių 
vienodą supratimą —. parodys netolima ateitis ...

Vyt. Gedrimas.
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IS LRS ORGANIZACINIO TINKLO

Iš Rochesterio (J.A.V.) LRS skyriaus veiklos
* Skyriaus metinės. Rochesterio LRS skyrius kukliai paminėjo savo metinės. Sausio 11d. 

įvyko metinis susirinkimas, kuriame buvo peržvelgti nuveiktieji darbai ir nustatytos gairės ateities 
veiklai. Nutarta pakviesti į skyrių daugiau palankių LRS idėjai asmenų. Susirinkimai daromi reguliariai 
kas mėnesį. Susirinkimuose diskutuojami įvairūs lietuvišką veiklą liečią klausimai. Dažnai pranešimus 
daro Vyr. K-to narys H. Žemelis. Buvo perrinkta skyriaus vadovybė. Ir šiems metams skyriui vado
vauti išrinktas Pr. Saladžius, jo pavaduotoju J. Pupininkas.

* Sušelptas LRS narys. Kalėdų švenčių proga, skyriaus nariai parinko aukų ir pasiuntė 20 dol. 
sergančiam Vokietijoje LRS nariui.

* Paskutiniame susirinkime A. Jančys padarė įdomų diskusinį pranešimą apie mūsų santykius 
su latviais ir apie galimumus sukurti Pabaltijo santarvę. A. Jančys, ilgesnį laiką gyvenęs Rygoje ir ten 
mokytojavęs lietuvių gimnazijoje, ryškiais pavyzdžiais nupasakojo kliūtis mūsų bendradarbiavimui 
ir galimas išvadas ateičiai. Diskusijose gyvai dalyvavo visi skyriaus nariai.

* Sukaktuvės. Skyriaus pirmininkas Pr. Saladžius š.m. vasario 27d. švenčia savo 60 metų 
amžiaus sukaktuves. Tai aktyvus visuomenininkas ir nuoširdus lietuvis patriotas. Nepaisydamas 
amžiaus ir neįprastų gyvenimo sąlygų, aktyviai reiškiasi Rochesterio lietuvių visuomeniniame gyvenime. 
Taip pat daug susirūpinimo jis rodo mūsų spaudai ir lietuviškai knygai. Pr. Saladžiui, kuris nuo pat 
pirmųjų dienų nuoširdžiai dirba LRS skyriuje ir jam vadovauja, linkime ilgiausių ir laimingų metų.

LRS Los Angeles skyrius
1952 m. gruodžio 21 d. įvykusiame visuotiniame skyriaus susirinkime vienbalsiai buvo perrinktas 

ateinantiems metams tas pats skyriaus komitetas: pirmininku Dr. Petras Pamataitis, sekretoriumi 
Bronys Raila, iždininku Bronius Gediminas. Skyrius didėja naujais nariais ir aktyviai reiškiasi bendrame 
organizaciniame LRS judėjime Amerikoje. LRS garbės narys prof. M. Biržiška skyriui yra pažadėjęs 
netrukus skaityti paskaitą apie LRS idėjinius metmenis. Su atskiromis mintimis bus stengtasi supa
žindinti vėliau Santarvės žurnalo skaitytojus.

Bradford, D. Britanija
1952 m. gruodžio mėn. 28 d. įvykusiame LRS Bradfordo Skyriaus narių susirinkime išrinkta nauja 

Skyriaus valdyba šios sudėties: F. Adamonis — pirmininkas, A. Gudas — sekretorius, O. 
Jasiukienė — iždin.

SKAITYTOJU LAIŠKAI

Daugiau tokių straipsnių ...
Gerb. Redaktoriau,

Jūsų žurnalo 1 nr. str. “Kieno naudai dirba laikas ?” yra iškelta daug įdomių reiškinių, kurie 
vyksta bolševikų pavergtoje Lietuvoje. Atrodo, bolševikai ne vien fiziškai naikina lietuvių tautą, bet 
turi suradę ir kitų būdų jos moralei prievartauti.

Tame str. rašoma: “Krašte vyksta lietuvių tautos skirstymas ir skaldymas ir yra didžiulis pavojus, 
kad šitokiai būklei užtrukus ilgesnį laiką, tas procesas gali nueiti taip toli, jog pasualinio ginkluoto 
konflikto atveju pasidarys įmanomas net ir pilietinis karas . .

Taigi, laikas iš tikrųjų dirba bolševikų naudai ir šiandien mums net sunku numatyti, kas iš lietuvių 
tautos liks ir kokia ji liks ? Beje, mūsų spauda tų visų klausimų nesvarsto.

Dėkui už straipsnį. Daugiau tokių.
P. G.-kas. J.A.V.-bės

Ar negalima paprasčiau ? . . .

. . . Man patiko SANTARVĖS straipsniai. Jie svarbūs ir duoda daug šviesos, naujų minčių, 
teisingų nurodymų. Bet, susimildami, kalbėkit aiškiau. Jūsų straipsniai parašyti persunktai, labai 
jau painiais sakiniais ir juose daug tarptautinių žodžių. Eilinis skaitytojas, o tolau dauguma, tų 
straipsnių nesupras arba pavargs juos benagrinėdamas.

Maloniai prašau Jus pasitaisyti. Suprantant sąlygas ir turint noro, tai gal ne taip jau sunku.
Reiškiu pagarbą,

P. S. Vokietija.
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Reikėtų pranešti kitiems . . .
Augštai Gerbiamas Pone Redaktoriau,

Gerai, kad I-ame SANTARVĖS Nr-yje paskelbei Kauno miesto telefono abonentus. Tai labai 
įdomus faktas. Šimto tūkstančių gyventojų miestas teturi tik biskį daugiau, kaip tris šimtus privačių 
telefono abonentų. Tai tiek, kiek buvo mažesniuose Lietuvos apskričių miestuose prieš karą ar kiek 
dabar Amerikos bažnytkaimiuose.

Ir lietuviškų pavardžių tame sąraše tik trečdalis tėra. Štai kuo okupantai pavertė buvusią laikinąją 
Lietuvos sostinę. Tai įrodymas, kaip nususintas Lietuvos miestų kultūrinis, ekonominis ir socialinis 
gyvenimas. Tokius bolševikų okupacijos faktus reikėtų kitomis kalbomis paskelbti Vakarų kraštuose. 
Jie iškalbingesni, negu kartais ilgi politiniai rašiniai.

Su geriausiais linkėiimais,
B. Černiauskas, U.S.A.

Naujo jieškojimas, sustingusi praeitis . . .
. . . Man rodos, kad F. Neveravičiaus straipsnyje apie LRS paskirties metmenis taikliai pataikyta į 

labai svarbų dalyką: Lietuvos ūkinis, socialinis ir dvasinis gyvenimas šiandien jau yra kitoks ir neiš
vengiamai jis bus naujas ateityje. Nutolusiems nuo savojo krašto tremtiniams tai gali būti labai sunkiai 
suprantama, ir iš to gali kilti daug nesusipratimų. Todėl man rodos, kad tą problemą reikia kuo 
plačiausiai išnagrinėti. Taip pat labai naudinga būtų pabrėžti, kiek ir kaip mes iš tremties jieškome 
naujo. Mūsų kultūrininkai ir politikai perdaug gyvena sustingusia praeitimi, kuri savo senais pavidalais 
juk nebesugrįš . . .

A. S. JAV-ės.
Šitaip apie ji ir gyvi žmonės kalba . . .

. . . Pamačiau jau prieš kurį laiką simpatišką numerį (šitaip apie jį ir gyvi žmonės kalba). Man, 
žinoma, kaip man, labiausiai patiko Moriako pasikalbėjimas su Coctu (S. prisipažino bent du ar tris 
kartus skaitęs). Puikus Railos straipsnis tais čia gyvaisiais reikalais ... Iš viso numeris geras (tik 
spauda — kaikur raidelių nepasiekusi mašina).

K. B. Angli:a.
Laiškų autorių pavardės ir adresai Redakcijai žinomi — Red.

KNYGŲ PARAŠTĖJE
SENOJI LIETUVIŲ BUITIS

Liudas Dovydėnas — PER KLAUSUČIŲ ŪLYTĖLĘ
— Apysaka (GABIJOS leidinys, 1952 m“' 176 psl.,)

Tai turėjo būti dar prieš pirmąjį pasaulinį 
karą. Jau ir tada lietuviai sodiečiai būriais 
traukdavo į Šidlavos atlaidus, “prie Stebuklo”, 
pasimelsti, aukas sunešti, visokių Dievo malonių 
paprašyti.

Liudas Dovydėnas šį motyvą paėmė savo 
naujai sukurtosios, Amerikoje Gabijos išleistosios 
stambesnės apysakos pagrindan. Jis suveda 
krūvon keturius rytų Aukštaitijos parapijiečius, 
kurie atlieka bendrą ir nuotykingą kelionę į 
Šidlavą, prie stebuklo: klebonijos ūkvedį Adomą, 
muzikantą ir “burtininką” Klementą, bevaikę 
ūkininkę Leokadiją ir pamestinukę parapijos 
varpininko augintinę Albiną.

Visi jie keliauja skirtingais sumetimais, 
kiekvienas su savo rūpesčiais ar interesais, 
kiekvienas jų turi savo ypatingą istoriją, praeitį, 
ateities troškimus. Pakelėje jie išgyvena įvairių 
nuotykių, susitinka sų visokiais žmonėmis, jų 
likimai susinarplioja, mezgasi meilės dramos ir 
laimėjimai. Visi “stebuklai” atsitinka jau 
kelionėje, ir į Šidlavą jie faktinai visi nebenuke- 
liauja.

Dovydėną musų literatūroje būtų galima 
pavadinti detalės meisteriu. Ta jo stiprybė 
atsiskleidžia ir naujojoje apysakoje. Atskiri anų 
laikų lietuvių kaimo buities epizodai pavaizduoti 
puikiai, sklandžia, žodinga, sodria kalba, šiltai ir 
humorištiskai. Visi personažai labai gyvi, ryškūs, 

savaimingi, skirtingi nuo kitų. Tai net ne 
eiliniai, ne tipai, o greičiau išimtys, kuriozai, 
keistuoliai. Tačiau jų likimų ir nuotykių fone 
apstu ano meto mūsų kaimo gyvenimo buities 
autentiškų faktų, vaizdų ir dvasios. Ko būtų 
galima pasigesti, tai nebent kiek stipresnės 
apysakos konstrukcijos formaline prasme.

Taip pat reikėtų pasigesti ir kiek ryškesnio 
apysakos veiksmo lokalizavimo mūsų tautinėje 
istorijoje. Nors jos personažai savo psichika ir 
interesais gyvena, pasakytume, “už tos istorijos 
ribų”, tačiau juk ir prieš pirmąjį pasaulinį karą 
jau buvo mūsų visuomeninis, politinis, kultūrinis 
gyvenimas, kuris siekė net ir tolimiausių 
bažnytkaimių ūlytėles.

Bet nežiūrint tų trūkumų, kiekvienas skaitytojas 
Dovydėno apysakoje ras tiek daug gražių, stačiai 
pasakiškų mūsų senosios buities vaizdų, atpažins 
dingusiųjų laikų dvasią, gal niekad nebesugrį- 
šiančius kaimo muzikantus ir burtininkus ir 
daug kitų dalykų, jog tai padvelks į jį, kaip 
mieliausias tolimosios tėviškės atodūsis.

Terros leidykla Chicagoje pernai iš naujo 
perspausdino Liudo Dovydėno veikalą — Broliai 
Domeikos. Šis klasikinis ir tikrai augštos vertės 
Dovydėno romanas nebereikalingas naujų reko
mendacijų. Tenka tik linkėti, kad jis iš naujo 
pasklistų lietuvių skaitytojų sluogsniuose.

b.r.
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KAIP GIMĖ LOKYS? . . .

Raymond Schmittlein — LOKIS, LA DERNIĖRE NOUVELLE DE PROSPER MERIMĖE 
(Editions Art et Science, Bade, 1949).

Nors ši knyga išėjusi jau prieš tris metus, bet 
apie ją lietuvių spaudoje permažai tebuvo kalbėta. 
Teisybė, lietuvių visuomenėje jai sunku plačiau 
pasklisti, nes tik nedaugelis mūsų temoka 
prancūziškai; antrą vertus, tai yra puošnus, 
luksusinis, brangus leidinys, kurį paprastai 
teužtiksi tik pas rinktinius gražiosios knygos 
mėgėjus.

Bet profesoriaus (ir De Gaulle generolo) 
Raymond Scbmittleino studija apie paskutiniąją 
prancūzo rašytojo Prosper Merimėe “lietuviškąją 
novelę”, Lokj, kiekvienam lietuviui kultūrininkui 
yra labai brangi, o drauge ji yra graži Lietuvos 
kultūrinių problemų reprezentacija užsieniuose, 
mūsų šalies vardo populiarinimas, ir taip pat 
labai vertinga mokslinė studija.

Šioje knygoje yra išspausdinta pati novelė su 
jos teksto analizėmis, gi įžangoje plati prof. 
Scbmittleino studija apie Lokio novelės kilmę, 
parašymo aplinkybes ir jos literatūrinę genezę. 
Ir ypatingai pažymėtina, kad knyga yra papuošta 
puikiomis mūsų dailininko V. K. Jonyno 
iliustracijomis — medžio raižiniais. Taigi, po 
90 metų ir lietuvio ranka prisidėjo prie tos 
lietuviškos novelės įprasminimo.

Keista Lokio novelė ilgai buvo mįslė prancūzų 
literatūroje ir Prosper Merimėe kūryboje. 
Žemaičių grafas Šemeta veda bajoraitę, išvyksta 
medžioti, jaunoji grafienė patenka į lokio glėbį 
miške, netenka proto, vėliau pagimdo sūnų, kuris 
užauga kažkoks keistas (lokio vaikas ? . . . ) ir kai 
pats veda, savo žmoną vestuvių naktį nužudo ir 
pabėga į miškus. . . .

Čia paminėsime keletą prof. Scbmittleino su
rinktų duomenų apie tos novelės atsiradimo ap
linkybes. Prancūzų literatūrinės prozos klasikas 
Merimėe Lietuvoje nebuvo, ir jos arčiau nepaži
no. Viskas, ką žinojo ir mėgo, buvo prancūziškai 
versti kaikurie Adomo Mickevičiaus, Puškino 
veikalai, viena kita brošiūra Lietuvos — Lenkijos 
klausimais, jo asmeniškos pažintys su Lietuvos ir 
Lenkijos emigrantais, čia atvykusiais po sukilimų.

Kaip žinoma, Merimėe buvo labai artimas 
imperatorienės Eugenijos dvarui ir jos “litera
tūriniam salonui”. Čia įvairūs rašytojai skaitydavo 
savo naujausius kūrinius. Tada buvo mada 
visokių mistiškų, keistų pasakų ir novelių, 
dažnai nueinančių ligi tikrų absurdų ir litera
tūrinio šlamšto ribų. Viename iš tokių vakarų 
Merimėe panorėjo duoti ką nors taip pat keisto, 
mistiško, egzotiško, bet literatūriškai vertingo. 
Jis paskaitė savo “Lokį”, lietuvišką novelę, kuri 
visus labai sužavėjo ir nustebino.

Iš kur Merimėe paėmė savo novelei siužetą, 
kaip jis pažino Lietuvą ir mūsų Žemaitiją, iš 
kur jis paėmė eilę lietuviškų žodžių ir išsireiškimų 
etc., —visa tai pirmą kartą dabar mums paaiškino 
prof. R. Schmittleinas, remdamasis rašytojo 
laiškais ir kitų šaltinių tyrinėjimais.

Pasirodo, kad Lokio novelė buvo sugalvota 
Fontainebleau dvare, 1867 metais. Bet kol ji 
buvo galutinai parašyta, autorius kruopščiai rinko 
medžiagą ir aiškinosi. Viename laiške jis pažymi, 
kad savo novelės siužetą jis nukėlė į Lietuvą, kur 
“kalbama beveik grynu sanskritu”. Tuojau pat 
jis rašo kitą laišką savo geram draugui rusų 
rašytojui, gyvenusiam Paryžiuje, Turgenevui, 
prašydamas visokių informacijų apie Lietuvą. 
Pasisako, jog gavęs lietuvių kalbos gramatiką ir 
pasidaręs “labai stiprus žemaičių kalboje” . . . 
Jieškąs novelei tinkamo vardo ir labiausiai 
norėtų sužinoti, kaip lietuviškai vadinamas lokys. 
“Esu sutikęs lietuvių, bet nė vienas nei žodžio 
nemoka žemaitiškai. O gal jūs žinote ?”— 
klausia jis Turgenevą.

Po mėnesio jis rašo poniai Dacquin: “ . . . Savo 
naują novelę pasiunčiau ponui Turgenevui 
patikrinti lokalinį koloritą, su kuriuo man vargas. 
Bet velniava yra ta, kad nei jis, nei aš negalėjome 
surasti lietuvio, kuris mokėtų kalbą ir pažintų 
savo kraštą” . . . Taigi, prieš šimtą metų būta 
lietuvių tremtinių Prancūzijoje, bet jų didžiuma 
buvo, matyt, tokie savotiški “Lietuvos ambasa
doriai”, kad nei lietuvių kalbos mokėjo, nei savo 
kraštą pažino.

Bet atkaklusis Merimėe nenusiminė ir toliau 
jieškojo. Dar už mėnesio jis rašo laiške poniai 
Delessart: “Pirmiausia, pakeičiau pavadinimą. 
Tai nebesivadins Medaus Radėjas. Tai vadinasi 
Lokis. Tai reiškia “ours” žemaitiškai” ... Ir 
daug kitų papildymų jis padaręs.

Nėra likę dokumentų, bet prof. Schmittleinas 
daro pagrįstą išvadą, kad per tą laiką Merimėe, 
matyt, buvo suradęs tokį lietuvį, kuris gerai 
mokėjo lietuviškai ir pažino savo kraštą, ypač 
Žemaitiją. Iš eilės kitų davinių jis daro išvadą, 
kad tai buvęs žinomas lietuvių emigrantas Pranas 
Šemeta. Tą išvadą jis dar patvirtina Gelgaudiškio 
dvaro savininkų anūko liudijimu, kuris 1939 
metais studijos autoriui rašė: “Mano tėvas buvo 
išauklėtas jo dėdės Juozo Šemetos, Prano 
Šemetos brolio, ir jo dėdė jam yra daug pasakojęs 
apie savo brolio gyvenimo smulkmenas. Aš 
atsimenu mano tėvą man pasakojus, kad jo 
dėdė Pranas Šemeta pažinojęs Merimėe ir kad 
jis jam turėjęs papasakoti mūsų šeimos legendą. 
“Lokis” lietuviškai reiškia lokys. Tenka manyti, 
kad vienas iš mūsų senolių tikriausiai buvo 
didelis medžiotojas ir lokių mėgėjas, nes jis 
savo namuose laikė lokį. Jo nėščia žmona kartą 
buvo lokio išgąsdinta ir jos vaikas gimė 
nenormalus. Toji legenda užsikonservavo mūsų 
šeimoje”. . . .

Trumpai suglaudus, tai bus lietuviškosios 
Merimėe novelės genezė.

Gintaras
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LEIDINIAI
Pasaulio Lietuvių Žinynas. Redaktorius — Anicetas Simutis. Lithuanian Chambre of Commerce 

leidinys, New York, N.Y. 1953 m.
Greta kitų svarbesnių lietuviškų ir tarptautinių organizacijų tame leidinyje apibūdinta ir Lietuvių 

Rezistencinė Santarvė:
“Lietuvių Rezistencijos (turėtų būti — Rezistencinė — Red. past.) Santarvė yra patriotinė, 

nepartiniu pagrindu 1950 m. sudaryta visuomenės organizacija, kurios pagrindinis tikslas—burti vi
sų lietuvių užsienyje vieningą talką kovai už laisvę Krašte ir Nepriklausomybės atstatymo pastangoms 
užsienyje. LRS akcijos metodas pagrįstas Lietuvos Respublikos suverenumo tęstinumo principu. 
Konsekventiškai, Lietuvos diplomatiniai atstovai yra pripažįstami vieninteliu teisėtu Lietuvos Valstybės 
organu, galinčiu kalbėti Lietuvos vardu tarptautinėje platformoje.

Kovoje už laisvę LRS laikosi Krašto primato principo, skaitydama, kad atvaduotosios Lietuvos 
žmonės patys nuspręs, kuriais būdais Krašte turės būti įgyvendinti laisvo ir demokratiško gyvenimo 
idealai.

Rezistencinio darbo ribose LRS yra deklaravusi savo pasiryžimą bendradarbiauti su visais politiniais 
sambūriais bei visuomeninėmis organizacijomis, kurios savo veiklą grindžia Lietuvos nepriklausomybės 
ir demokratijos idėja.

Organizacine prasme savo viduje LRS tvarkosi demokratiniais dėsniais.”
Taliau pateikiama dabartinė LRS Vyriausiojo Komiteto sudėtis.

“ . . . Mums atrodo, kad mes nesame aklo likimo auka priešo nasrams, priešo pat
rankų mėsa, trasa Lietuvos Laisvės dirvoje, o kad mes esame Lietuvos gyvi nariai, 
geidžią nusikratyti nelaisvės jungu, trokštą gyventi, kurti ir įnešti šį bei tą į žmonijos 
kultūros rūmą.”

(Išprogindžio spaudos. BDPS Direkt. Biulct. 1947 m.}
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