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SANTARVE
kelia Krašto ir jo priešinimosi primatą uisienio lietuvių politiniame 
ir visuomeniniame gyvenime.

SANTARVE
palaiko Lietuvos valstybiškumą, valstybinę mintį ir tradicijas.

SANTARVE
svarsto lietuvių laisves kovos reikalus ir pagrindines jos problemas, 
padėtį Krašte, lietuviško gyvenimo bei veiklos svarbiausius klausi
mus.

SANTARVE
nagrinėja politinius, visuomeninius ekonominius, socialinius ir kul
tūrinius klausimus, Lietuvos praeities, dabarties ir spėjamos ateities 
problemas.

SANTARVE
įieško naujų idėjų ir naujų kelių visais tautinio gyvenimo aspektais 
dabarčiai ir ateičiai, glaudiiame ryšy)1' su Krašto reikalavimais, troš
kimais ir viltimis.

SANTARVE
siekia užsienio lietuvius priartinti prie Krašto reikalų.
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LRS PASKIRTIS IR GAIRES

M. BIRŽIŠKA

Lietuvių Rezistencinė Santarvė yra re
zistencinė organizacija, tad veikianti tol, 
kol yra tautos rezistencija, taigi kol kraš
tas tebėra svetimųjų okupuotas, kol nėra 
išsivadavęs ir gražinęs sau nepriklausomy
bės, maximum — dar kurį laikų, okupan
tus išvarius ir nuo jų grįsimo ar kurių 
naujų okupantų dar neapsidraudus.

Lietuvių Rezistencinė Santarvė nėra 
partija, tėra tik rezistenciniam veikimui ir 
tokiam pat darbui pasiskyręs tremtinių 

ir šiaip politinių emigrantų sambūris — 
santarvė. Kaip tokia, ji suburia visų pir
ma tuos, kurie jokioms mūsų politinėms 
partijoms nepriklauso, taigi nepartininkus, 
toliau — kad ir priklausančius ar links
tančius prie kurių partijų, bet nesitenki
nančius šiųjų rezistenciniu veikimu arba 
šio ten ir nerandančius, dar ir pasipildan- 
čius, dalyvaujant rezistencinėje Santar
vės veikloje, rezistenciniame darbe. Tas 
darbas turi suaktyvinti kiek galima dau
giau santarvininkų, kurie Santarvės dva
sioje turėtų veikti visomis sau prieinamo
mis ir tikslingai mobilizuojamomis prie
monėmis artimiausių sau aplinkų, vietinę 
ir platesnę išeivijų, politines ir kitokias 

jos organizacijas, tas pačias partijas, spau
dų ir 1.1., rezistentiškai visų tai veikti, ne- 
siveržiant tapti viešųja vadovybe.

Santarvės rezistencinio darbo dvasia — 
esmė ir tūris — ne vien kelti išeivijos tau
tinį, ir politinį kovingumų, judrumų, su
manumų, bet įkvėpti jai rezistencinės dva
sios, rezistenčiskai įdvasinti ir įrealinti.

O čia tam gairės: 1. rezistencinis vie
ningumas, 2. tremties ir išeivijos apnešta
sis, tik pagalbinis vaidmuo tautai iš politi
nės vergovės išsilaisvinti, 3. Krašto rei
kalų — ten likusiųjų ir tarybinę okupacijų 
išgyvenusių žmonių—vietoje likusios Tau
tos siekimų ir nusistatymų viskų spren
džiamoji pirmenybė (primatas), 4. ne vien 
pigus viso, kas Krašte vyksta, pasmerki
mas, bet ir rimtas Krašte įvykusių, vyks
tančių ir dar įvyksiančių permainų įverti
nimas, jųjų išdavų tautos ekonomikai — 
psichikai — būdui — kultūrai sekimas, 
visame tame išskyrimas to, kas virto pa
stoviu, nuo to, kas tėra laikinio pobūdžio, 
atitinkamas asmeninis, visuomeninis, po
litinis ir kitoks Krašto ateities ėmimas ir 
jau būsimajai laisvajai Lietuvai blaivus 
ir realus rengimasis.

„Mes branginame kardo ašmenų aštrumą, bet dar labiau vertiname SPAUSDINTO 
ŽODŽIO GALIĄ, žodžio, kuris yra paremtas tikrų šaltinių medžiaga, tikslia padėties 
analize, kuris įgalina nenustoti vilties, leidžia regėti šviesią ateitį, kuris parodo tarp
tautinę padėtį, kuris iškelia mūsų kovą iš tamsos, pereina „geležinę uždangą” ir parodo 
mūsų kovos tikrąjį veidą ir esmę tarptautiniame forume.”

Iš BDPS direkt. biuletenio Krašte, 1947. III. 16.
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POLITINES EMIGRACIJOS UŽDAVINIAI
F. NEVIMVIČniS

Prieš prieinant prie pagrindinės šio 
straipsnio temos — uždavinių — aptari
mo atrodo reikalinga pradžioje stabtelti 
ties vienu palyginti nežymiu, tašiau iš 
esmės svarbiu mūsų vartojamos termi
nologijos klausimu.

Dažnai mes savo emigracinei politinei 
ir visuomenei veiklai suteikiame heroiš- 
ką kovos dėl laisvės, kovos dėl Lietuvos 
išlaisvinimo vardą.

Tikroji kova vyksta Krašte. Šiandieną 
jau gal nebe veiksmingoji su fiziniu gink
lu rankose, bet dvasinė kiekvienoje lietu
viškai plakančioje širdyje. Kad ir giliai 
paslėpta, bet žūtbūtinė, tiesioginė, akis 
j akį su pavergėju kasdieniame pilkame 
gyvenime kovojama kova dėl lietuviškos 
dvasios ir gyvybės išlaikymo.

Neatrodo, kad mūsų emigracinė veikla, 
vykdoma laisvojo gyvenimo sąlygomis, 
jos vykdytojams gyvenant patogų ar ne 
tiek jau patogų, bet neabejotinai saugų 
gyvenimą, galėtų būti kad ir vien vardu 
prilyginta prie lietuvio Krašte kasdien, 
kas valandą vedamos dvasinės kovos.

Tad vien jau didžios pagarbos besigru
miančiam su tautos žudiku lietuviui 
Krašte vedami, neturėtume savintis be
rniškų vardu savo veiksmams, kurie he
roizmo nereikalauja.

Palikim Kraštui, kas jam priklauso, ir 
tenkinkimes kuklesniais, bet atitinkames- 
niais, mūsų veiklai nusakyti vardais.

Kiek bekalbėtume (b kalbame daug, 
.žvmiai perdaug, negu verta) apie „laisvi
nimo veiksnius“, apie mūsų, emigraci
jos. vedama „kova“ dėl Lietuvos išlais
vinimo. kiekvienam mūsų turi būti aiš
ku. kad mes tegalime savo veikla tik pri
sidėti prie Lietuvos laisvinimo, tegalime 
paremti pačios Tautos grumtynes dėl išsi
vadavimo iš mirtini© priešo replių.♦ * *

Kokie gi mūsų, politinės emigracijos, 
uždaviniai toje sritvie? Ka ir kain turime 
dirbti, kad pateisintume savo egzistenci
ją ir atliktume savo tautinę pareigą Kraš
tui ir Tautai?

Atrodo, kad perdaug neapsirikdami 
galėtume mūsų uždavinius suvesti į šias 
darbo sritis: a) diplomatinė, b) visuome
ninė politinė, c) informacinė propagandi
nė (laisvam pasauliui ir Kraštui), d) kul
tūrinė — mokslo ir meno, e) lėšų telki
mas Krašto Išsilaisvinimui per mūsų 
veiklą remti, f) lietuvybės mūsuose išlai
kymas, g) medžiagos Lietuvos atstaty
mui visais tautinio ir valstybinio gyveni
mo aspektais rengimas ir atstatymui pa
remti reikalingos patirties mūsuose kau
pimas.

Galima prileisti, kad rimtas, sutartinis 
ir veiksmingas tų uždavinių vykdymas 
jau būtų tinkama parama Lietuvos lais
vinimui ir pateisintų mūsų, kaip politi
nės emigracijos, buvimo prasmę.

* * *
Nepretenduodami į išsamų lietuviško

sios veiklos augščiau išvardintose srityse 
nagrinėjimą, apžvelkime, kas ir kaip mū
sų daroma, kas padaryta, kokie yra mūsų 
veiklos trūkumai, kas darytina jiems ša
linti?

Kiek klausimo apie diplomatinę veik
lą, apie ją daug kalbėti netenka. Lietu
vos diplomatija šiandien yra iš Kraštą už- 
tvindžiusio potvynio išlikusi valstybinio 
aparato sala svečiose šalyse, vykdanti po
litinį darbą savo galimumų ir diplomati
nio darbo būdų rėmuose. Taigi jos veikla 
yra valstybinės sudėties.

Nepolemizuodami su kaikuriais lietu
viškais Amerikos laikraščiais, kurie dažnais 
atvejais grubiai, kiti kiek kultūringiau, 
priekaištavo mūsų diplomatijai už taria
mą jos neveiklumą (iš tikrųjų gi ne tas ta
riamas neveiklumas buvo ir tebėra puoli
mų priežastis) ir nekeldami klausimo, ar 
mūsų diplomatija galėjo padaryti ką dau
giau, negu yra padariusi, garbingo objek
tyvumo vedami, turime įsakmiai pabrėž
ti aplinkybę, kad ne visi diplomatinio dar
bo veikslai gali būti skelbiami bet kada 
viešai. Taigi diplomatinės veiklos išdavos 
negali būti apskaičiuojamos atliktų žygių 
skaičiais arba išnagrinėtos ir išdiskųtuo-
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tos, kaip kurios valdybos metinė veikla vi
suotiniame susirinkime.

Negalime iš mūsų diplomatijos reika
lauti jos veiklos viešumo ir afišavimo. Ne
retais atvejais tai galėtų pakenkti,, o ne 
padėti Lietuvos reikalui.

Tenka čia atsižvelgti ir į tas ypatingas 
sąlygas, kuriomis mūsų diplomatijai šian
dien tenka veikti. Į nevisur aiškių ir tvirtų 
statusinę padėti, į sunkumus ar net neįma- 
nomumų daryti sudėties pakeitimus.

Diplomatijos, kaip teisiškai valstybinio 
organo, veikla ir jos vykdomieji uždavi
niai turi būti remiami visų laisvųjų lietu
vių, kokių jie bebūtų ideologijų ar politi
nių pažiūrų. Čia ne ideologinis ir ne par
tinis mūsų situacijos momentas, o bend
ras lietuviškas — valstybinis.

Kas to neįstengia ar nenori suprasti, tas 
savo kliudančiais diplomatijai veikti ir 
jos prestižui kenčiančiais žygiais tik jau 
ne Lietuvos bei lietuviškos bylos naudai 
darbuojasi. Konkurenciniai žygiai, vaikš
tinėjimas vienur kitur už diplomatijos nu
garos — Lietuvos reikalui nėra naudingi 
veiksmai.

Laisvųjų lietuvių visuomenė ir visoke
riopos jos politinio ar visuomeninio pobū
džio atšakos, vadovaudamosi bendruoju 
lietuvišku interesu, turėtų remti oficia
lius Lietuvos Valstybės atstovus, jų veik
lų bei prestižų visur, kur jie yra ir kokio 
pripažinimo laipsnio bei statuso jie būtų.

Tik tuo keliu eidami ir suprasdami mū
sų valstybinio veiksnio svarbų Lietuvos 
bylai, įgalinsime mūsų diplomatijų geriau
siai atlikti tai, kas yra jos prievolė — gin
ti laisvame pasaulyje teisiškai egzistuo
jančios Nepriklausomos Lietuvos Valsty
bės suverenines teises bei interesus dabar
čiai ir ateičiai. * * *

Politiniame ir visuomeniniame darbo 
bare, tarptautiniuose forumuose, veikla 
vykdoma visos eilės organizacijų ir organų.

Čia daug nuveikta ir ALT'os Ameriko
je, ir VLIK‘o, ir atskirų politinių partijų 
(pav., social — demokratų ir krikščionių 
— demokratų pareiškimai tarptautinėse 
konferencijose), ir Europinio Sąjūdžio 
Grupės, jei jau nevardinti visos eilės kitų, 
kaip nepartinės Liberalų Internacionalo 
Lietuvių Grupės ar grynai visuomeninio, 

kultūrinio bei profesinio pobūdžio organi
zacijų veikimo.

Nors visų tų organizacijų bei organų ir 
nemaža nuveikta Lietuvos vardo propa
gavimo srityje ir ginant lietuviškuosius in
teresus tarptautinėje plotmėje, visgi tame 
darbo bare raudonu siūlu ryškėja darnu
mo ir planingumo stoka. Atskirų organi
zacijų ar grupių veikla buvo praeityje 
vykdyta ir šiandien tebevykdoma, išei
nant veikiau iš susidariusios situacijos, 
pripuolamai kilusios iniciatyvos ar aktua
laus momento. Praktiškai mūsų politinės 
emigracijos veikla toje srityje nėra derina
ma vieno organo, kuris galėtų visų pastan
gas apjungti, duoti apskritai ir atskirais 
atvejais tikslingų veikimo bei laikymosi 
kryptį, kuris planuotų ir po plačius viso
keriopos veiklos vandenis plūduriuojan
čius vykdytojus kreiptų į reikalingiausių 
ir tikslingiausių tėkmę.

Savaime aišku, kad joks politinis visuo
meninis organas negalėtų pretenduoti pats 
visus politiškai - visuomeninio baro užda
vinius vykdyti. Ne tik dėl ko kito, bet ir 
dėlto, kad praktiškai neįstengtų. Klausi
mas, tad, ribojamas visų pripažįstamu ir 
faktiškuoju jo autoritetu bei jo jungiamą
ja ir planavimo veikla.

Ligi vienokiu ar kitokiu keliu einant ne
bus čia prieita prie reformų ir būtinos re
organizacijos, tol mūsų veikla politinėje 
visuomen'"čje srityje neneš tiek ir tokių 
vaisių, kiek galėtų pagal savo potencialų.

Aišku, tenka skaitytis ir su tais didžiu
liais sunkumais, su kuriais propagandos 
arime tenka susidurti.

Nėra tautos, kuri perdaug domėtus sve
timais vargais. Tad tokį susidomėjimų 
sukelti kurioje tautoje ar tik jos tam tik
ruose intelektualiai augštesniuose sluogs- 
niuose yra be galo sunku.

Veiksmingam tos srities darbui vykdyti 
tenka jieškoti įvairių kelių, atsižvel
giant pirmoje eilėje į veikiamos visuome
nės psichologiškus momentus. Negana 
parašyti veikalų lietuviškai, jį išversti į 
anglų, prancūzų bei vokiečių kalbas ir 
džiaugtis, atlikus propagandinį drbų. No
rint pasiekti reikiamų rezultatų, būtina 
kiekvienai tautinei visuomenei skirti at-
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skitus darbus, pritaikytus jos psichikai, 
kad norimoji įteigti idėja rastų lengviausių 
kelių įsiskiepyti į sųmonę. Priešingu atveju 
- rezultatai menki arba jokie.

* * *
Informacinėje srityje trūkumai, gal, yra 

patys didžiausi.
Lygiai propagandiniame, lygiai ir infor

maciniame mūsų darbe, jo tikslingumo ir 
dinamikos prasme, didelė kliūtis — nesu
koncentruotieji informavimo šaltiniai. Ne
retai jie virsta ne informacijos, bet dezo
rientacijos šaltiniais.

Vieningo informacinio ir padėties Kraš
te studijų centro klausimas yra labai svar
bus ir tolimesniam mūsų darbui gyvybinis. 
Kompetetingam žinių rinkimo ir teikimo 
centrui rimtai informacijų nepatikrinus ir 
nepersijojus, pasklidusios, jos dažnai de
zorientuoja ir nepasiekia reikiamo tikslo.

Be to, mūsų nepakankamai kreipia
mas dėmesys į informacijtj skleidimų sve
timomis kalbomis.* * *

Iš visų mūsų vykdomųjų uždavinių be
ne labiausiai galime džiaugtis, jei ne di
džiuotis, kultūrinio darbo vaisiais.

Atsižvelgiant į tikrai nelengvas, o tar
pais apverktinai blogas sųlygas, kuriomis 
tos srities darbuotojams teko ir tenka 
dirbti, jų pasiektieji rezultatai yra impo
zantiški ir yra nemaraus Lietuvių Tautos 
genijaus išraiška.

Mokslo, meno, literatūros baruose išsi
blaškę po pasaulį mūsų kultūrininkai su
gebėjo ne tik sukurti eilę vertingų lietuviš
kų kūrinių, bet ir neretai išsiveržti į pla
tesnius, tarptautinius kelius, gaudami pel
nytų pripažinimų ir garsindami Lietuvos 
vardų.

Gana, jeigu paminėsime vienų kitų fak
tų bendram vaizdui sudaryti.

Freiburgo Meno Mokykla, Baltijos Uni
versiteto Hamburge veikla, M. Biržiškos, 
S. Kolupailos ir kitų kapitaliniai veikalai, 
V. Jonyno grafikos darbai, išgarsinę Lie
tuvos vardų, kitų mūsų grafikų darbai, 
dailininko V. Kasiulio kryžiaus keliais pa
siektas Europos meninio pasaulio augš- 
tas įvertinimas, skulptoriaus Kašubos ir 
kt. kūriniai, Visgirdos leidiniai, ne vie
nas dailiosios literatūros vertingas kūri
nys, nekalbant apie daugelį ne tiek pažy

mėtinų — yra mūsų kultūrininkų dvasios 
stiprumo ir kūrybinės galios juodymas.

Bet ir čia ne viskas sviestu tepta. Mūsų 
visuomeniniai ir kitokie veiksniai neyisuo- 
met ir toli gražu nepakankaami kreipė ir 
tebekreipia dėmesį į tiek svarbių kultūri
nio darbo sritį ir toli gražu neužtenkamai 
kultūrininkų veiklų remia.

Daugumas mūsų menininkų ir mokslo 
žmonių savo laimėjimus pasiekė „per au
kas, erškėčius ir ašaras“. Betas kuris bent 
kiek tinkamiau buvo mūsų visuomeninių 
veiksnių paremtas. Jie mušosi ir tebesi- 
muša savo jėgomis. Ar ilgam tų jėgų 
jiems užteks?

Ne vienas jau parengtas mokslo darbas 
negali išvyti dienos šviesos, nes jo pasiro
dymas nebuvo paremtas.

Būtina tad rimtai rūpintis, kad lietu
viškojo genijaus laisvas reiškimasis nežlug- 
tų mūsuose dėl mūsų pačių abejingumo, 
nesupratimo ar dvasinio susmulkėjimo. 
Jo žlugimas reikštų mūsų dvasinę mirtį. 
Tuo atveju mes, politinė emigracija, vir- 
stume bedvase emigracija, zoologine eg
zistencija. * * *

Politiniam, visuomeniniam, kultūri
niam darbui emigracijoje remti renkamos 
iš visuomenės lėšos. Didelį toje srityje 
barų yra išvariusi ALT‘a, kitur lėšos ren
kamos Tautos Fondo vardu, atskiros or
ganizacijos turi savus kelius saviems rei
kalam rinkti lėšas.

Neįmanoma čia netarti didelio BET.
Bet ALT‘os surenkamų lėšų didelė da

lis skiriama tik VLIK'ui remti. Tautos 
Fondas gi yra praktiškai privatus VLIK'o 
iždas.

Nenagrinėsime čia klausimo, ar tų lėšų 
perdaug ar permaža VLIK‘o veiklai. 
Sprendžiame klausimų iš principo.

Žymiausiai iš visuomenės surenkamų 
lėšų daliai suplaukiant į vieno politiškai - 
visuomeninio organo rankas, jų paskirsty
mas yra priklausomas nuo to organo nuo
žiūros. Savaime aišku ir natūralu, kad 
didžioji tų lėšų dalis skiriama pačiam or
ganui išsilaikyti, jo veiklai remti. Tačiau 
jo veikla neapima visų gyvybinių uždavi
nių, ir kitiems, organo nevykdomiems, 
darbams atitenka nepakankamai arba ir 
nieko.

4

6



Todėl, remti bendrajai laisvųjų lietuvių 
veiklai, siekiančiai įvairiausiais keliais ir 
būdais dėtis į Lietuvos išlaisvinimų, gyvy
biniai reikalingas Tautos Fondas turi būti 
ne vieno organo privatus iždas, o atskira 
savarankiška, visiems reikalams bendra, 
absoliutų visuomenės pasitikėjimų turinti 
institucija.

Tautos Fondo surenkamos lėšos turi 
būti skirstomos organams, institucijoms 
ar organizacijoms, atsižvelgiant į jų vyk
domo darbo svarbų, apimtį ir reikšmę.

Antra vertus, aukojančioji visuomenė 
turi žinoti, kiek surenkama ir kiek kuriam 
tikslui išleidžiama. Žinodama, kiek ir kaip 
sunaudojamos jos suaukotos lėšos propa
gandiniam, kultūriniam, informaciniam ir 
politiniam veikimui, visuomenė neabejoti
nai pasidaiytų duosnesnė, negu yra dabar.

• * *
Lietuvybės išlaikymas, kuriam VLIK“e 

net atskira tarnyba įsteigta, blaiviai žiū
rint, suvedamas į vienų žodį — šeima. Jei
gu šeima neišlaikys lietuviškumo, jokios 
tarnybos ir jokios priemonės negelbės.

Savaime betgi aišku, kad šeima savo pa
stangose turi būti visuomenės, organiza
cijų ir tarnybų paremta. Toji parama — 
mokyklos, literatūra.

Čia plati dirva organizacijoms ir tarny
bai reikštis. * * *

Nors Lietuvos išvadavimo iš bolševiki
nio jungo horizontai tebeskendi laiko ne
žinios rūkuose, tačiau kiekvieneri gyvena
mieji metai mus artina prie tos dienos.

Darosi, tad, vis aktualesnis ir skubesnis 
pasirengimo tai dienai reikalas.

Medžiagos Lietuvos atstatymui rengi, 
mas, atskirų klausimų studijavimas, na 
grinėjimas ir diskutavimas ne atitraukti- 
nėje plotmėje, bet realioje, -emiantis pa
saulinės ir mūsų Krašto situacijos tikrove, 
jau yra mūsų dienos uždavinys.

Ligi šiol toje srityje nedaug mūsų tenu
veikta. Atliktųjų darbų ne t'k nepakanka 
bet iš viso jie tesudaro tik dalį trupmenos 
to, kas padaryti reikalinga.

Studijų ir net straipsnių spaudoje tais 
klausimais buvo ir tebėra maža. Pasta
ruoju metu atsiradę pasisakymai ir kilu
sios dėl jų diskusijos tėra šešėlis to kas 
turėtų būti.

Medžiagos Lietuvos atstatymui rengi
mas — dalykas sunkus ir ypatingai rim
tas.

Studijų trūkumas, specialistų išsiblaš
kymas po tolimiausius pasviečius ir jų 
nepanaudojimas, laiko stoka ir vis giliau 
daugelį įsunkianti apatija — visa tai kliū
tys, kurias žūtbūt turime nugalėti.* * *

Baigiant, tenka trumpai paminėti mora
lines mūsų veiklos sųlygas. Jos nėra nei 
normalios nei tinkamam mūsų uždavinių 
vykdymui palankios.

Ideologinis ir politinis atskirų grupių ir 
net asmenų įsikarščiavimas, netoleranci
ja, fanatiškumas, svetimos nuomonės ne
gerbimas, dvasinis susmulkėjimas ir su- 
grubimas, negebėjimas tarpusavy klausi
mus daiktiškai nagrinėti, diskutuoti ir 
spręsti — nesudaro lengvos dirvos svar
biems uždaviniams vykdyti. Tai įprastinė 
emigracinė liga.

Turime visgi kartų įsisųmoninti, kad 
visa tai mus, politinę emigracijų, veda į 
moralinę, dvasinę ir politinę mirtį. Tuo 
keliu eidami ir Įtartu deklamuodami apie 
savo „kovų“ dėl Lietuvos išlaisvinimo, 
to išlaisvinimo nepriartinsime.

Todėl visi, kas dar turime išlikusį pa
reigos savo Tėvynei ir žudomai Tautai 
jausmų, turime dirbti, vengdami nesusi
pratimų, ir dėti visas galimas pastangas 
tarpusavy susiprasti, jei jau nepaminėjus 
nuvalkioto ir tuščiaviduriu virtusio vieny
bės vardo.

"Jeigu mes galėtume visų pirma nustatyti, kur mes esame ir į kur linkstame, 
galėtume geriau nuspręsti, ką daryti ir kaip tai daryti. . .

Abraham Lincoln 1858. VI. 16.
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VYDŪNAS

PALEIDŽIAMAS

■Stovėdavau kartais kalėjime ties lan
gu ir žvelgdavau į gatves. Žmonės vaikš
čiojo. O man tai neleista. Kaip keista! 
Kartais manydavau, taip laikanti mane 
pagriebusi vieno-antro žmogaus valia. O 
apmąsčius dalyką, tik vėl rodėsi, kad 
nėra taip. Vokiečių gyvenimo tvarkymas 
su savo įstatymais sustabdė mano gyve
nimo raidą.

Dažnai ir manydavau, kad nėra tai jau 
perlabai sunku. Tik ateitis likosi tamsi. 
Kada ir aš vėl vaikščiosiu gatvėmis, kaip 
tie žmonės ten? Tiesa, aš Čia nevaikščio
davau, tik žygiuodavaus, kad buvo reika
lo. Ir mano kojos skubo keitiesi iš gatvių. 
Visdėlto klausimai užnikdavo: kada ir 
tai vėl galėsiu? Ar dar bus kartą man 
lemta ? Ar dar gyvas išeisiu iš tos būklės ?

Ir štai, gegužės 4-ą po pietų 4-val. man 
vienas užvaizdą pasakė, kad turįs sutvar
kyti savo daiktus, 5 vai. būsiąs vežamas 
ligoninėn. Sujudo manyje kąžikoks ne
jaukumas. Būčiau mieliau pasilikęs ka
lėjime, kol neužbaigta byla. Maniau, ma
ne čia dar laikant, tai greičiau bus pada
ryta. Bodos, dar išgalėčiau vieną-antrą 
savaitę. Bet dabar byla galėtų būti vilki
nama. O tai būtų labai sunku.

Truputį nušvito mano nuotaika, kaip 
ligoninėje maloniai buvau sutiktas vy
riausiojo gydytojo ir gailestingos sesers. 
Spėjau, kad už durų sėdi polices sargas. 
Nesupratau iš karto, kam tai. Mano kam
bario langas, tiesa, buvo kaip ir kalėjime 
užtaisytas geležiniais stiebtais. Vakar 
vėlai dar ir buvo man vieno mane tar
džiusiojo pasakyta, kad aš ir čia suimtas. 
Tik maniau, tai esąs paprastas pareiški
mas.

0 tada mano būtis jau atrodė kitokia. 
Stengiaus visa suprasti, kap įstatymų rei
kalauta. Bet slapta mintis šnibždėjo, kad 
tai tyčia daroma. Turįs suprasti, kad aš 
nusikaltėlis, kurs turįs būti baudžiamas. 
Prisiminė ir ilgais metais apreikšta nea
pykanta, kadangi drįsau gyventi lietuviš
kumą. 0 tai tūlų akyse tikriausias pra
sikaltimas, tarsi Vokiečių tautai pati di

džiausia skriauda. Susiundyta liaudis 
man tai savo neapykantą gana aiškiai įro
dė. Dabar visa dar lyg patvirtinę ir teis- 
dariai.

Todėl ir nasijaučiau paleidžiamas, kaip 
gegužės 9 d. prieš pat 11 vai. vienas žmo
gus pareigūnas pranešė, kad „suėmimas 
nutrauktas“. Tai buvo raštu pareikšta, 
ir aš turėjau pasirašyti.

Atėjo tuojau ir gydytojas bei gailestin
goji sesuo manęs kaip laisvą pasveikinti. 
Susivoko tuojau ir mano seselė bei 'Mrg. 
K. Buvo teisme jų patirta, kad aš paleis
tas. Abi buvo labai nudžiugusi. O aš ne
žinojau ką veikti. Prašiau man dar pie
tus čia atnešti. Padarė tai Mgr. K. Ir jos 
akivaizdoje valgiau paskutinį kartą ka
lėjime. Tadą viską susikrausčius ir dar 
pasikalbėjus su gailestingąja seserim, 
mano seselė su savo drauge Mrg. K. išsi
vežė po 3 vai. po piet namon.

Įžengiau po dviejų mėnesių vėl į savo 
butą. Susivokiau savo kambaryje. Nuo
stabus jausmas! Tarsi būčiau įžengęs į 
šventnamį. Stengiaus gyvai numanyti, 
kas įvyko. Susimąsčiau. O tada ir žval
giaus. Čia P. Rimšos „Artojas“, ten N. 
Luščinaitės „Mergaitė“ su savo kryžiu
mi, kitur V. Uogelės drožiniai, M. La
pinskaitės „Anykščių Šilelis“, K. Šimo
nio „Atnašavimas“, Fidaus, Boeklino, 
Feuerbacho ir kiti vaizdai ir dar senovės 
pagarsėjusios Graikų ir kt. statulos. O 
čia mano harfą I

Atsisėdau už jos. Suskambėjo. Pirštai 
lyg savaime kėlė iš stygų balsus. Kaip 
tai nuostabu 1 Suskambėjo, virpėjo visoje 
menėje. Rodės, balsai stengtųsi reikšti 
džiaugsmą, norėtų džiūgauti. O skelbė 
slapčia skundą mano sielos. — Tik kam
barys lyg viltingai klausėsi.

Klausėsi ir abi, kuri — dvi mane par
sivežė. Tada išėjo M.K. Pasišnekėjau su 
sesele viena. Ir sklaidžiau suplaukusius 
laiškus ir laikraščius. Gal ir iš tikrųjų 
laisvas, koks buvęs seniau I — Vaikščio
jau po kambarius. Žiūrėjau pro langą. 
Sodai žaliuoja, žydi medžiai. O aš, ir pa-
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PRAEITIES VISUMA,’DABARTIES „TUŠTUMA”
BRONYS RAILA

nių: didelė stoka demokratijos ir sociali
nio teisingumo, daugybė konstitucijų lau
žymų, užsienio politikos klaidų, opozici
nių partijų persekiojimo, dar daugiau Są
mokslų, perversmų, stačiai bjaurių poli
tinių nužudymų. Ir taip ligi Vytauto Di
džiojo garbingosios gadynės pabaigos.

O kas vyko per kitus tris šimtus metų, 
tai baugu ir kalbėti. Užsienio politika bu
vo klaidinga ir privedė prie gėdingo vals
tybės padalinimo. Vidaus politikoje ėjo 
saujelės didikų sauvaliavimas, kyšininka
vimas, favoritizmas... Liaudis buvo išnau
dojama, prislėgta, nešė stačiai vergijos ir

Lietuvos atgimimo žadintojai sukūrė di
dingus mūsų tautos praeities paveikslus 
ir savo meto visuomenę įtikino, kad reikia 
ir verta būti lietuviais. Tokiai sąmonei įsi
stiprinus, jau užteko vieno žingsnio su
prasti ir pasiryžti savo valstybę iš naujo 
atstatyti. Ir tai įvyko labai greit, vos kelių 
dešimtmečių būvyje.

O juk tautinio atgimimo žadintojai ga
lėjo eiti ir kitu keliu — dabarties kaikurių 
publicistų ir atsiminimų rašytojų keliu.Jie 
galėjo pirmon vieton pabrėžti, kad jau 
nuo karaliaus Mindaugo laikų Lietuvos 

valstybėje būta apsčiai negeistinų reiški

leistas iš kalėjimo, nesu laisvas kaip kiti 
žmonės.

Prieš vakarą apsilankė Mrg. K. Nuo 
kovo 30 d. mano seselė buvo prie jos vie
šėjusi. Dabar abi pasakojo, kaip visą lai
ka skausmuose dėl manęs alpdavo. Net 
naktimis dejuodavusi. Kokia čia man 
užuojauta ! Kiek čia liūdesio ir sielvartos ! 
Tikrai man pačiam kalėjime buvo daug 
lengviau. Visdėlto dabar — keista būklė ! 
Ateitis tamsi.

Atguliau 9 vai. vakare paprastame sa
vo guolyje verandoje, kurioje atviri lan
gai. Ir tuojau įmigau. Matyt, namiej vis 
tik geriau kaip kalėjime. Pabudau tik po 
5 vai. O sekančią naktį miegojau nepa- 
budęs jau 7 valandas. Taip tada dažnai 
ilsėdavaus.

Bet ir pirma diena man priminė, kad 
a< dar nelaisvas. Po piet mane aplankė 
užtarėjas. Klausinėjo ir apreiškė savo 
nuomonę. Nelabai ji paguodė. — Atėjo 
polices žmogus. Sakė noris žiūrėt, kaip 
man sekasi. Gal rūpėjo mano sveikata. 
Bet neįstengiau nusikratyti mintį, kad 
norėta patikrinti, ar aš nesirengiąs išbėg
ti Toliau kas dieną ateidavo, bet daž
niau vis kitas žmogus. Kiekvienas vis 
mandagiai teiravosi, kokia mano sveika
ta.

Po vienos-antros savaitės ateidavo ma
nęs žiūrėti tiktai kas antrą dieną, toliau 

kas savaitę, tik du kartu, tada vieną kar
tą ir, maždaug rugpjūčiui pasibaigiant, 
manęs jie jau nebelankydavo. Visdėlto 
slėgė išeigos neaiškumas. Lyg laikytųsi 
pasislėpęs dar koks gręsmas. Labai norė
tųsi žinoti, kada pagaliau viskas bus 
baigta.

Pašiau birželio 21 d. į Staatsanwaltą, 
kurs mane buvo tardęs, atkeliavęs iš Ka
raliaučiaus. Atsakė, kad bylą būsianti 
greit aiškinta. Rašiau antrą liepos 10 d., 
vieną kitą dalyką primindamas. Pataria
mas kelių vokiečių, rašiau rugp. 7 d. ir 
į ministrą, Berlynan. Bet praėjo ir rugsė
jis ir vis dar nepaleistas.

Norėčiau darbą dirbti, nevarginamas 
minties, kad aš vis dar laikomas kalėji
me be regimų sienų ir užrakinamų durų, 
be grotų iš geležinių stiebų. Aiškus tik 
vienas dalykas, kad mano asmeniui var
tai Lietuvon užrakinti.

Stengiaus iškilti nors iš slegiančios nuo
taikos. Rūpinaus kiek galėdamas įgyti 
kūnui stiprumo. Rinkaus ko tinkamiau
sia valgyti. Atguliau anksti maždaug 8 
vai. vakare, atsikėlęs anksti tarp 4 ir 5 
vai. Ir dieną pagaliau pasirinkau ilsėji- 
musi valandą tarp 12 ir 1 ir vėliau visai 
nebeilsėjaus. Dirbau, rašiau, manyda
mas, tai mano gyvenimo prasmė. Ir tikė
jaus tuo iškilti visai iš visokio apkalimo.
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baudžiavos jungų. Minties laisvė buvo var
žoma ir cenzūra siautėjo. Privilegijuotos 
grupės varžėsi dėl valdžios lovio, nesirū- 
pindamos apie būtinas socialines reformas 
ir masių gerovės pakėlimų. Švietimas bu
vo prieinamas tik ponų ir turtingųjų vai
kams, betkokia kultūrinė lietuviška politi
ka buvo pasibaisėtina ir tiek žalinga, kad 
per kelis šimtmečius ne tik mūsų valdo
mų kitataučių nepatraukėme, bet patys 
perpus nutautėjome...

Tokiam „taisytinų negerovių“ repertua
rui sudaryti nebūtų buvę galo. Iš tikrųjų, 
vargiai tai būtų žadinę mūsų nacionalinį 
stiprėjimų, o vėliau tautinį atgimimų. Ado
mas Mickevičius, Teodoras Narbutas, 
daugelis kitų, vėliau mūsų aušrininkai, 
varpininkai, šviesininkai pasirinko kitų ke
lių. Jie pirmon vieton arė ne tiek „taisyti
nų negerovių“ praeities pelkes, kiek ryški
no teigiamuosius mūsų valstybinės istori
jos duomenis bei paveikslus. O toks atgi
mimo tėvų pradininkas Simonas Daukan
tas taip jau idealiai nušvietė žilųjų Lietu
vos praeitį ir jos žmones, kad atrodė, jog 
stačiai niekad niekur nei nebuvo taures
nių, sveikesnių ir išmintingesnių žmonių, 
kaip tie senovės lietuviai, žemaičiai ir kal
nėnai.

* * *
Šiandien tautiniu lietuvių atgimimu rū

pintis nebe tiek reikia, nors ta programa 
išeivijoje ir mišruosiuose Lietuvos pakraš
čių plotuose dar ilgai negalės būti užmirš
ta. Tremtyje ir dabar jau turime „lietuvy
bės išlaikymo“ popierinių institucijų. Jos 
suprantamos tiek, kiek galėtų būti skiria
mos lietuvybei išlaikyti tuose vaikučiuo
se, kurie yra priversti augti svetimuose 
kraštuose ir mokytis svetimose mokyklose. 
O jeigu tektų (ir jau tenka) kalbėti apie su
augusių dabarties lietuvių užsieniuose 
„lietuvybės išlaikymų“, naujųjų tremti
nių apsaugojimų nuo ištautėjimo, tai čia 
galėtume pasakyti tik viena: tam „nacio
naliniam mėšlui" išlaikyti gal neverta 
skirti nei sulūžusio skatiko. Jei jau dabar 
jų „lietuviškumų“ reikia apmokėti, juos 
prašyti dar kaip nors pabūti lietuviais, tai 
kaip ir kada jie bus Lietuvos laisvės karei
viai? Vienas kitas gal grįš Tėvynėn savo 
tautiečių krauju išpirktąja laisve iš naujo 
pasipelnyti, jei kur užsieniuose nebus pel
ningiau pajėgęs ^įtaisyti...

Šiandien pagrindinis mūsų rūpestis ir 
lietuvybės gyvybinis klausimas — Lietu
vos valstybinės nepriklausomybės atstaty
mas, tautinės laisvės iškovojimas, svetimos 
okupacijos pašalinimas. Ta kova yra ir 
bus labai sunki ir gal ne tokia trumpa, 
kaip mūsų svajonės trokšta. Jai tęsti ir iš
tesėti mums reikės daug, stačiai milžiniš
kos dvasinės stiprybės. O iš kur jos semsi- 
mės? Aišku, tik iš savo valstybinės praei
ties ir iš kovingosios dabarties.

O laikas greitai bėga. Štai jau daugiau 
nei dešimtmetis, kai"okupantai užgniaužė 
Lietuvos valstybės laisvę. Kol nauja auš
ra patekės ir jeigu rasa mūsų akių dar ne- 
išės, gali taip bežiūrint ir antrasis dešimt
metis prabėgti. O dešimtmečiai visuomet 
padaro gilių pakeitimų, ne vien dvasinėje, 
bet visuomet ir fizinėje ir dvasinėje, ir ypač 
socialinėje tautinės bendruomenės sąran
goje. Per dešimtmetį, ypač per du nueina 
amžinybėn viena žmonių generacija ir į 
gyvenimų ateina nauja karta. Lietu
vių tauta Tėvynėje ir tremtyje jau dabar 
yra pasipildžiusi vyrais ir merginomis, ku
rie okupacijų išvakarėse buvo tik vaikai. 
Neužilgo ji jau pasipildys ir tokiais, kurie 
nepriklausomos Lietuvos valstybės realiai 
neprisimins arba jos bus visai nematę. O 
tokie, kurie okupacijų išvakarėse buvo tik 
jaunuoliai ar vos tik užaugę, šiandien yra 
subrendę žmonės ir nė vieno gyvenimas 
jau pradeda krypti saulėleidžio pusėn...

Kas jiems, o ypač tiems jauniesiems yra 
Lietuva ? Tikrai ne partijų režimu progra
mos. Tikrai ne kova už atgavima savo 
„prarastų pozicijų“. Vargu srovinis egoiz
mas ar partinis išimtinų teisių sukūrimas.

Prisimenu prieš porų metų skaitytų vie
name laikraštvie tremties jaunuolio kuk
lų straipsneli, kuriame jis maždaug taip 
reiškė pasipiktinimų kaikuriomis mūsų po
litikos veteranu polemikomis ir praeities 
sąskaitų suvedinėjimu iš nepriklausomy
bės kūrimo laikotarpio:, .Mes visus jus ger
biame. kaip Lietuvos valstybės vyrus. Jū
sų atlikti darbai mums teikia pavyzdi, kain 
kovoti už lietuviu tautos laisvę. Bei štai 
jūs patys pabrėžiate vienas kitų tikras ar 
tik tariamas silpnybes ir šunybes. Jūs juo
dinate ta laika, kuriuo lietuviu tauta ėio 
laisvės keliu. Jūs mažinate meilę mūsų 
tautos veteranams ir tai šaliai, kuria tik 
vos per vaikystės atsiminimus mes teišma-
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tome. Liaukitės taip toliau darę, o geriau 
mums parodykite savo ir kitų darbus, ku
rių dėka Lietuvos valstybė klestėjo ir dėl 
ko mums atrodytų verta iš naujo aukotis 
už Lietuvos laisvę. Juk nebe jūs, bet mes 
vienų dienų imsime į rankas ginklų ir gal 
gyvybę už tautos laisvę aukosime"...

Į to jaunuolio balsų tada, žinoma, nie
kas neatkreipė nei mažiausio dėmesio, — 
o man jis atrodo... tyriausias ir išmintin
giausias rodyklis surasti Lietuvos praei
ties vermnmo mastų kriterijų. Iš tikrųjų, 
turbūt, niekas, kol jie gyvi, „neužčiaups 
burnos“ tiems, kurie ir ant grabo lentos 
gulėdami savo fanatizmo ir pagiežos išraiš
komis bylos į šermenis susirinkusiems tau
tiečiams, jog krikdemų seimokratijos šeš- 
komų ir tnkomų laikotarpis buvo nepa
kenčiamai šlykštus... jog kairiųjų koalici
jos pusmetis, kai generolui Bulotai bolše- 
vikėlis gatvėje numušė kepurę, buvo pa
vojingos anarchijos ir laisvės pakasynų 
įžanga... jog Voldemaro ir jo „geležinių 
vilkų“ siautėjimas buvo bjauriausio fašiz
mo teroras mūsų žemėje... jog Smetonos 
diktatūra pražudė Lietuvę, nors tas „bai
lus tironėlis“ ir siekė vaidinti Vytautų Di
dįjį—

* * *
Bet mes kiti, kurie tiek neapykantos ne- 

įgijoine arba suspėjome nuo jos išsivaduo
ti, galvosime drauge su tuo jaunuoliu ir il- 
gėsimės kitokio mūsų nepriklausomos vals
tybės buvusio vaizdo.

Mes sieksime aprėpti tiek senosios, tiek 
vėlybosios mūsų valstybinės praeities vi
sumų ir pirmoje vietoje jieškosime jos pas
tatyto namo, o ne tik skiedrų ir akmens 
nuolaužų, kurios liko po statybos. Jieškosi
me to namo geriausių salių ir švarių kam
barių su dažytomis lubomis, blizgančiomis 
grindimis ir stipriais baldais, — o ne šiukš
lių dėžių ir dulkinų, visokio laužo privers
tų rūsių, nors juose kartais karaliai, anot 
Vinco Krėvės, ir laiko savo patį geriausių- 
jį vynų...

Mes ilgėsimės didžiųjų nacionalinio mas
to lietuviškųjų asmenybių, ginsime jas ir 
ginsimės nuo pastangų nuolat tęsti visuoti
nį tų asmenybių suniekinimų ir gyvųjų su- 
siniekinimų, o drauge su jomis ir mūsų 
valstybinės praeities įvairių etapų menkini
mų ir teršimų. Tos asmenybės ir tie etapai 
— nori kas ar nenori — jau yra tapę mūsų 

tautos tautinės ir valstybinės praeities ben
druoju lobiu. Tai yra didelis turtas ir ben
dras nacionalinis turtas, — nesvarbu, fra
kuotas ar vyžotas, nes, anot Vaižganto, 
nors ir vyžota mano Lietuvėlė, bet ji mano 
Lietuva.

Nors šiandien vėl pasigirsta keisto fana- 
tinio antkryčio šmėklų, siekiančių įkalbė
ti, jog Šliupas, Kudirka ir su jųjų gadyne 
išaugę musų tautos kiti liberalai esu buvę, 
„istoriškai žiūrint", bolševizmo atsiradi
mo talkininkai, tačiau mes jau veik baigia
me susitarti, kad devynioliktojo šimtme
čio mūsų tautinio atgimimo pranašai, di
dieji daktarai ir didieji kunigai, yra bendras 
ir visiems lygiai vertingas musų lautmės 
praeities lobis. V ėl netekę laisvės ir besva
joję apie nepriklausomos valstybės atsta
tymų, daugiau nei normaliais laikais mes 
privalėtume įsisęmonininti, jog lygiai to
kiu pat dideliu nacionaliniu lobiu yra ta
pę mūsų Bespublikos visi prezidemai — 
Antanas Smetona, ir Aleksandras Stulgins
kis, ir Kazys Grinius. Bendru naciona
liniu lobiu nusipelnę tapti ir kaikurie 
ryškesnieji Respublikos ministerial pirmi
ninkai, kaip Mykolas Sleževičius, Leonas 
Bistras, Augustinas Voldemaras ar Juo
zas Tūbelis... Eilė įvairių sričių ministe- 
rių yra įnešę neišdildomų pėdsakų į Lietu
vos kultūros, žemės ūkio, pramonės, fi
nansų pažangų, mūsų vidaus ar užsienio 
politikos raidų. Nepriklausomybės kovose 
sužibėjo karvedžiai ir karžygiai, nesvarbu, 
koks buvo jų laipsnis ir rangas. Mūsų kul
tūros, mokslo, meno kūrėjai įsirašė patys, 
neišdildomai ir giliausiai, į tautos dvasios 
ir širdies gelmes.

Bet šiandien lyg tarsi kažkokia juoda 
ranka iš užkulisio vis kaikur diriguoja ten
dencingų ir fanatiškų propagandų, vienas 
mūsų nacionalines asmenybes be saiko 
keliant į padanges, kitas ignoruojant, tre
čias begėdiškai juodinant, priklausomai 
pagal kokio partinio ar pasaulėžiūrinio ra- 
binato pageidavimus. Tokios taktikos pa
sėkoje priaugančioji lietuvių karta vėlybo
je mūsų valstybės praeityje pradeda dau
giau nieko nebematyti, kaip tik pigmėjus 
ir žulikus. O tai yra netiesa, tai yra tenden
cingas ir tikras melas, skleidžiamas visų 
prieš visus.

Rudieji ir raudonieji okupantai griovė ir 
tebegriauna, kas laisvoje Tėvynėje geriau-
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šio ir matomo buvo sukurta. Bet mūsų są
monėje ir širdyse joks okupantas niekad ne
galės sugriauti mūsų nacionalinių asmeny
bių, mūsų valstybės vyrų prestižo, o taip 
pat tų nematomų dvasinių gėlių, kurios 
veikia mus ir veiks priaugančias kartas. 
Kas mėgsta ir nori, tesimoko iš tos istorijos 
klaidų, — visi jie buvo tik žmonės, kaip ir 
mes jais esame. Ir ateities mūsų politikai 
darys klaidas, gal spaus savo oponentus, 
ne vienas turės į save riestus pirštus, ap
sirgs tuštybės ir didybės manijomis, o kai- 
kurie gal mėgins vėl ruošti sąmokslus ir 
kaitalioti konstitucijas. Visuomet beker
tant medį, vis lieka skiedrų, kaip ir sta
tant namų, vis lieka balasto. Bet kas buvo 
ir bus realiai pastatyta, tas liks greit ne- 
nykstančiomis nacionalinėmis vertybėmis 
ir ateinančių generacijų bus vertinama, 
kaip mūsų tautinės ir valstybinės praeities 
visuma.

Dėl to viso gal geriausiai tiktų prancū
zo Jean Jaurės žodžiai: „Iš praeities turi
me imti ugnį, ne pelenus.“

* * *
Būčiau toli nuo minties, kad kritikams 

reikia kietai užčiaupti burnas ir tenkintis 
vien praeities paauksuotų galvučių lipdy
mu ar neklystančių autoritetų piešimu.

Galbūt, visokių reikia, nes visokių būna 
ir be mūsų noro. Gal ir mes patys kitiems 
nepatinkame, nieko neįtikiname, dargi at
rodome destruktyvūs, pavojingi „vienybės 
skaldytojai“. Argi labai retas atsitikimas, 
kai žmogui parašius, kad lietuvių politi
nės grupės yra pergausios bei be reikiamo 
pagrindo dabartyje ir kad tūloms iš jų bū
tų prasmės vienytis ir ryškintis į pagrin
dines lietuvių visuomenės idėjines sroves, 
— tai įvertinama, kaip... neapykantos 
skleidimas, visuomenės kiršinimas ir net 
noras „pagilinti jos skaldymąsi“!’ 1). Esa
ma visokių, ir keistų teisybės matavimo 
mastu, ir kokius juos mes turėsim ateity
je, priklausys nuo likimo malonės, kiek 
jis apdovanos mus saiko jausmu, logika 
ir etika.

Bet kai visos grupės nusiskundžia, kad 
nesama pakankamai savanorių „Lietuvos 
vadavimo darbui“, tai tenka prileisti, kad 
mūsų „tautos laisvinimo veikloje“ trem
ties ir išeivijos visuomenė dalyvauja ne 
tiek aktyviai, kiek straipsniuose ir prakal
bose pabrėžinėjama. Jos laisvalaikiai, tai

gi, kitur sunaudojami ir, tarp kitko, gal 
kartais įvairių nuodingų atsiminimų bei 
partinės polemikos rašymams. Gal tai ir 
gėriau, negu kapų raminančioji tyla. Bet 
jei mūsų politinis ir intelektualinis elitas 
tiek pat energijos skirtų iškelti ir apspręsti 
Lietuvos ateities problemoms, kiek buvo 
skiriama praeities negerovėms nagrinėti, 
tai jau galėtume tikrai džiaugtis.

Dabar mes kupini išmintingiausios kri
tikos, kai reikia, pav., įrodinėti, kad Lie
tuvos kariuomenė be prasmės surijo milio- 
nus lėšų, bet neatliko savo paskirties ir vi
sai net negynė mūsų žūstančios nepriklau
somybės. Bet veik niekad negirdėti, kų 
manome ir ką realiai galėsime padaryti, 
kad tinkamų valandų stotų lietuviškos bri
gados ar laisvės legionas Tėvynei vaduoti. 
Labai aišku, kad tremtiniai išminčiai tai 
„palieka“ atlikti narsiajam partizanui, ar
ba tūlas galvoja, jog amerikiečiai mums 
Lietuvų išvaduos ir išvadavę atiduos val
dyti.

Mes labai kategoriški nurašyti j gėdos 
lapų „vadistinę“, taigi, aiškiai blogų Sme
tonos konstitucijų, arba ignoruoti „seimo- 
kratinę“ 1922 metų konstitucijų, kaip ly
giai labai suvereniški vienų ar kitų konsti
tucijų savo „laisvinimo akcijos veiks
niams“ prisitaikyti. Bet negirdėti balsų, 
kad kas iš viso pasvarstytų klausimų, ko
kia konstitucija ateities Lietuvai būtų pati 
realiausia, kaip turėtu būti sureguliuoti 
rinkimai ir funkcijos seimo, senato, pre
zidento ir nepriklausomo teismo. Juk bus 
naujas gyvenimas, naujos ir skirtingos sų- 
lygos, ir tikriausiai reikės naujos konstitu
cijos, geresnės už „vadistinę“ ir už „sei- 
mokratinę“. Ne tremtiniai tų konstitucijų 
nustatys, bet mokslu ir gerais patyrimais 
svetur apsišarvavę, grįžę namon, galėtų 
naudingai patarti.

Mes nemenkesni diplomatai už Bis- 
marckų ir Talleyrandų, kai imamės lukš
tenti pastarųjų Lietuvos vyriausybių už
sienio politikos klaidas. Bet retai tegirdėti, 
kad reikiamu gilumu ir realumu aptartu
me mūsų būsimų santykių kelių su vokie
čiais ar lenkais, jau nekalbant apie tinka
mų pasiruošimų mūsų politikos ir teritori
jos byloms ginti.

’Mes lyriškai pašnekam apie būsimų 
Baltijos valstybių vienybę, jų federacijų, 
ir keli žmonės sielojasi Europos federali-
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nės unijos problemomis. Bet nei esame 
mėginę ruošti Baltijos Federacijos kon
stitucijos bruožų, nei įkūrę užsieniuose fe- 
deralinių bendradarbiavimo, visuomeninių 
organų, nei įsigilinę į Europos federalis- 
tinius sųjudžius, nors daug kas su Chur- 
ehilliu ar Paul Reynaud papūgiškai karto
ja: Europai lieka arba susijungti, arba 
mirti...

Šį ateities problemų repertuarų būtų ga
lima plėsti be galo. Bet ir mažuosiuose 
„vidaus plitikos“ dalykuose, kurie leng
viau pareina nuo mūsų valios, mes nei 
kiek nesame pažengę, nenorime žengti ar 
stačiai kliudome, jei tat mūsų politinei 
grupei tuojau pat neteikia apčiuopiamos 
naudos. Aštuntieji metai eina, kai mūsų 
partinis elitas tremtyje vis dar neišspren
dė pagerinimo kryptimi nei vienos reikš
mingesnės problems, nepasiekė gausinges- 
nio lietuviškųjų jėgų apjungimo.

* * *
Didžioji „kovos“ ir energijos dalis ėjo 

ir vis dar tebeina už tuščių ir nereikšmingų 
grupinį dominavimų užsienyje. „Priešas“ 
ir , .kenkėjas“ jieškomas savųjų tarpe. Vi
sos mūsų nacionalinės kovos versmė — 
KRAŠTAS išleidžiamas iš akių. Kartais 
atrodo, kad kovojama nebe prieš bolševiz
mų, bet su savaisiais tarp savųjų...

Atgimimas, persitvarkymas, išsiaiškini
mas, reforma, sveikesnių ir realesnių poli
tinės akcijos dėsnių suradimas, .apčiuopia
mas ir idealistinis rezistencinių veiksmų 
parėmimas, nuoširdus ir pozityvus visų 
lietuviškųjų faktorių apjungimas ir bendra
darbiavimas buvo ligšiol negalimas. Ne 
Maskva ir ne „pasaulinis tylos sumoks
iąs“ čia kaltas, bet tik mūsų pačių protai 
ir pavydžios širdys.

Man kažkaip gėda, kai išgirstu užsienio 
lietuvį, nesvarbu, ar jis dar būtų neišėjęs 
iš tremties kareivinių barakų ar jau varty- 
tųsi amerikoniškuose pataluose, dekla
muojant: „Aš kovoju už Lietuvos išlaisvi
nimų“, „Mes vedame kovų prieš okupan
tų“...

Gėda, kai tų mūsų emigrantų „kovų“ 

palyginame su balsais tų, kurie jų Tėvynė
je vedė ir ves.

Ir todėl nerandu nieko ryškesnio, kaip 
pacituoti tų balsų, kuris buvo pareikštas 
BDPS pogrindžio spaudoje Tėvynėje dar 
tuo metu, kai rezistencinė kova buvo pati 
dramatiškiausia ir plačiausios apimties:

,,’Mes kovojame, nes tikime, kad kovoja
me ne vien tik už savo laisvę ir gerbūvį, o 
kovojame už visų brolių, už Tėvynės, už 
Lietuvos, už visų nuskriaustųjų ir paverg
tųjų idealus, teisę ir teisingumą...

„Mes kovojame, nes negalime, netir: 
me tiek jėgų, kad pajėgtume abe'in 
žiūrėti į merdėjančių kaliniu ko'on - • 
tremtinių ešalonus, į rusų infiltracijų viso
se gyvenimo srityse ir jų brovimąsi į kiek
vienų mažiausių plyšelį, negalime ramiai 
žiūrėti į sistematingų ekonominį susinimų, 
alinimų, rafinuotų dvasios slopinimų ir 
nuodijimų...

„Broliai, mes kovojame ir žinome, kad 
„šiandien tu, o aš rytoj“ atsigulsime} Tė
vynės žemę, bet kad mūsų vaikai džiaug
sis laisvės laime, kad atėjusi naujoji karta 
toliau varys Atstatymo darbų, toliau pa
stūmės kultūros pažangų...

„Mes kovojame ne už postus ar pozici
jas sau, o už gyvenimų kitiems, už Tė žy
nės laisvę ir už nemariuosius žmonijos ide
alus...“

Tai tikroji kova ir jos dvasia, didžioji 
laisvės ir idealistinės aukos santarvė. Jei 
tos Lietuvos Laisvės Kovotojų dvasios ir 
aukos neįdėsime į savo kasdienos mintis 
ir jausmus, jei tuo nesivaduosime savo vi
suomeniniuose žygiuose ir mūsų grupių 
bendradarbiavime, niekad nebūsime verti 
jų talkininkų vardo. 0 tik palaipsniui nyk
sime ir susime nykioje „emigrantščinos“ 
tuštumoje, kurios procesas jau taip skau
džiai yra pasireiškęs.

Bet semdamiesi stiprybės iš turtingosios 
lietuvių tautos praeities ir švento įkvėpi
mo iš jos kovingosios dabarties, rūpestin
gai atlikdami giliau suprastų savo žmogiš
kų ir tautinę pareigų Tėvynei, — mes ne- 
žlugsime, mes augsime, mes laimėsime, 
drauge su savo Tauta.
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KELETAS PASTABU APIE TREMTIES SPAUDĄ
Henrikas Žemelis

Vertinant mūsų tremties spaudą, tenka 
skirti laikotarpį, prasidėjusį po 2-jo pasau
linio karo tremtiniams atsiradus Vakarų 
Vokietijoje, ir laikotarpį, išemigravus į 
užjūrio kraštus. Tiek savo gyvenimo po
būdžiu, tiek turėtomis ir turimomis spau
dai sąlygomis jie skiriasi.

Esant dar gyviems prisiminimams -apie 
tremties gyvenimą Vokietijoje, mes jau 
šiandien galime nustatyti, kuris iš tų dvie
jų laikotarpių buvo vaisingesnis aplamai 
kultūrinei veiklai ir atskirai — spaudai. 
Tiesa, dėl pastarojo gal dar peranksti da
ryti, išvadas, tačiau keleri mūsų veiklos 
metai jau duoda pagrindo kaikuriems nu
matymams ir konstatavimams.

Vokietijoje ėjusią spaudą, visdėlto, ne
galima buvo laikyti žemo lygio. Kad ir 
nepalankioms sąlygoms esant — ji nuolat 
tobulėjo. Į galą kai kurie laikraščiai ir 
spaudos leidiniai tikrai buvo verti dėme
sio. Nors nepriklausomo gyvenimo laiko
tarpis su kaikuriais keistais laisvos spau
dos supratimais ir turėjo įtakos į tremties 
spaudą, tačiau ji buvo pasirinkusi tikrąjį 
kelią, o jis buvo demokratiškas. Spaudos 
laisvė, etika, jos lygis, bent pačios spau
dos buvo suprastas taip, kaip suprato lai
sva Vakarų Europos spauda. Nors vėliau 
pasireiškęs partinis pasiskirstymas nei
giamai paveikė laisvos spaudos supratimą, 
tačiau dar nebuvo susidaręs rimtas pavo
jus gražiom mūsų spaudos tradicijom 
puoselėti.

Padėtis žymiai pasikeitė, kai tremtiniai 
išemigravo į užjūrio kraštus. Apie tuos 
kraštus, kaip Anglija, Kanada, Australi
ja, N. Zelandija, Venecuela ir kt., kur ra
do prieglobstį mažesnis tremtinių skai
čius, tenka mažiau kalbėti, nes ten reikė
jo viską iš naujo kurti ir pati spauda turė
jo pereiti ilgą organizacinį periodą. Bet 
čia norisi ilgiau sustoti ties Amerikos kon
tinentu, kur persikėlė ir mūsų tremties 
gyvenimo svorio centras.

Amerikoje mes radome jau nuo seno gy
venančius mūsų brolius, kurie, kuriantis 
Lietuvos valstybei, per nepriklausomo gy
venimo metą ir paskutiniojo karo pasek

mėje atsiradusiems tremtiniams, daug pa
dėjo. Tačiau mus nuo jų skyrė 40-50 metų 
laikotarpis, kuris lemiamai padarė įtakos 
į tarpusavio santykius. Mūsų ir jų pažiū
ros kaikuriais klausimais neišvengiamai 
turėjo susikirsti.

Politinis pasiskirstymas savo laiku pas 
juos buvo pasireiškęs labai aštria forma. 
Mūsų atvykimas, tenka su liūdesiu kon
statuoti, tuos šiek tiek aprimusius gin
čus vėl atgaivino, ir tremtiniai ilgainiui 
išsirikiavo atskirose politinėse stovyklo
se. Gi esamoji spauda berods tik ir laukė 
pirmojo šūvio...

Tremtinių bandymai sukurti savus 
laikraščius nepavyko, todėl teko naudo
tis jau nuo seno esama spauda, kuri, 
objektyviai vertinant, buvo palyginti že
mo lygio. Ji kažkodėl nesuskubo prasi
mušti į priekį, eiti kartu su gyvenimu, 
bet visą laiką tradiciniai taikėsi neišle
pintam skaitytojų skoniui. Svariausias 
tos spaudos argumentas, jog visokios nau
jovės atbaidys skaitytojus, o kadangi 
gausiems laikraščiams tie skaitytojai bu
vo labai reikalingi, tai ir iki šiai dienai 
dar daugelis laikraščių negalėjo atsisaky
ti nuo žargono, smulkaus asmeniško gar- 
binimosi ir kitokių menkos vertės para
pijinių žinučių ir pasakėlių.

Tremtinių įsiliejimas į Amerikos lietu
vių visuomenę, be abejo, turėjo teigia
mos įtakos ir esamai spaudai. Kaikurie 
laikraščiai pastebimai pakeitė savo veidą, 
tačiau kalbėti apie žymų spaudos lygio 
pakėlimą dar netenka nes antspaudas 
liko senas, nepajudinamas ir į kiekvieną 
naujovę numuojama visažinančia ranka, 
kuri apie tikrą spaudos darbą kartais turi 
labai abejotiną supratimą.

Kaip ir emigraciniame gyvenime gali
ma pastebėti daug negeistinų reiškinių, 
taip ir spauda nuo tų visų ligų neišsisau- 
go, nes argi gali būti spauda kitokia, ne
gu yra visuomenė? Mes dažnai tvirtina
me, kad visuomenė perdaug partiškai pa
siskirsčiusi, dažnai gyvybiškai svarbūs 
reikalai nustumiami į antrą vietą, bet šį 
tvirtinimą nereiktų paraidžiui taikyti
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vien visuomenei. Tiksliau būtų išsireikš
ti, jog Ji yra nepasiskirsčiusi, bet yra skir
stoma buv. politinių partijų centrų ir tos 
pačios spaudos.

Vien Amerikoje išeina 57 laikraščiai ir 
kitokie spaudos leidiniai. Tie skaičiai by
loja mums, pirma, kad toji spauda negali 
būti augšto lygio ir antra, parodo to pa
siskirstymo laipsnį. Esant partinei spau
dai ir tos pačios tiesos apie demokratijų, 
spaudos laisvę, jog lygį, etikų, yra gero
kai iškreipiamos. Sutarti bendrų minėtų 
tiesų supratimų negalima, nes kiekvie
nas savaip aiškina ir perša savus supra
timus. Kartais pasidaro tokia komiška 
padėtis, jog toji spauda, kuri taip iškil
mingai kalba apie demokratijų — pati 
pasidaro nedemokratiška; kiekviena pro
ga prisimena cenzūros laikus — pati gi 
yra įsivedusi partinę cenzūrų; juokiasi 
iš tų, kurie negerbia spaudos laisvės — 
pati jų visokiais būdais varžo...

Ir taip pasidaro užburtas ratas: kiek 
laikraščių, tiek naujų spaudos dėsnių. 
Jei pvz., nori sužinoti tiesų apie kokį 
nors visuomenės įvykį,, ypač politinį, 
turi perskaityti ne vienų, bet 3 ar 6 laik
raščius. Jei kas nors, po slapyvardžiu 
pasislėpęs, tave apšmeižė, tai jokiu bū
du negalvok tų šmeižtų tame pačiame 
laikraštyje atitaisyti. Jei kuris laikraštis 
įsideda straipsnį, tai kitas jį apšaukia de
mokratinių principų griovėju, nes reiškia 
priešingų nuomonę. Arba, laikraštis įsi
dėjęs straipsnį, jau kitų dienų to str. auto
rių apšaukia šmeižiku, nes, girdi, tas 
straipsnis pakliuvęs į laikraštį per neap
sižiūrėjimų. Tų mūsų spaudos pokštų li
tanijų galima būtų traukti be galo. O jei 
kas paminėtus nenormalumus iškelia 
aikštėn ir kaikurioms sųvokoms pamėgi
na grąžinti pirmykštę prasmę, — tuoj 
pat atsiranda įvairūs slapukai, naujų 
etikų autoritetai, kurie, pasikvietę pagal
bon visokius praeities izmus, tokį, „ne
nuoramų“ taip pakrato, jog jokie tolimes
ni ginčai ar aiškinimaisi pasidaro neįma
nomi.

Ar galima rasti išeitį iš tos painiavos? 
Turime jieškoti sprendimų, jei nenorime, 
kad mūsų spauda vis tūpčiotų vietoje, 
regresuotų ir vietoj vispusiško auklėjimo 
(demokratinio, tautinio, kultūrinio, ko
vinio, ir kt.,) atliktų panašią rolę, kaip 

Amerikoje demoralizuodama jaunimą at
lieka televizija.

Beveik jau su nuvalkiota vienybės rei
kalingumo sąvoka, mes dažnai mėgsta
me pavalkioti kitą sąvokų — demokratiją. 
Toji sąvoka pas mus pasidarė ne visuoti
nė, bet tam tikrų grupių nuosavybė. Ją 
taikome tik sau — visi kiti yra mažiau
siai fašistai. Bet suprasti tikrų demokra
tijos esmę ir, svarbiausia, išmokti demo
kratiškai galvoti nėra taip lengva, kaip 
tų žodį kiekviena proga pavalkioti.

Tačiau gyvendami demokratiškuose 
kraštuose, mes turime progos pasimokyti 
demokratijos, gi mūsų spauda čia galėtų 
pasidaryti didžioji demokratijos mokyto
ja ir auklėtoja. Beje, to negalima pasa
kyti apie dabartinę spaudą. Ji greičiau 
mus išauklės fanatiškais, siauražiūriais, 
kompromiso ir tolerancijos nepripažįstan
čiais asmenimis...

Teko iš arčiau stebėti praėjusius JAV 
prezidento rinkimus ir sekti rinkiminę 
propagandų jų spaudoje. Nors rinkiminė 
propaganda tarp respublikonų -ir demok
ratų buvo pasiekusi gan aštraus laipsnio, 
tačiau spaudos laisve teko tik stebėtis. Vi
si laikraščiai, ar jie demokratų ar respub
likonų, vienodai dėdavo abiejų kandida
tų kalbas, net ištisus kalbų tekstus. Įdo
mu, kaip pas mus tas klausimas spren
džiamas? Čia priešingas laikraštis ne tik 
kad nedės kurios nors institucijos ar as
mens pareiškimų, bet net nė vienu žo
džiu apie tai nepaminės. Priešingai, ap
versdamas augštyn kojomis faktus, para
šys savus komentarus ir dar pridės, jog 
toji institucija ar asmuo nieko neveikia. 
Net eilinė korespondencija tokiame laik
raštyje objektyviai neparašoma. 0 jei 
skaitytojas skaito tik tų vieną laikraštį, 
tai ir susidaro pakankamas vaizdas, kaip 
mūsų tremties partinė spaudą auklėja 
„demokratiškai“ visuomenę...

Konstatuojant tą, nenormalią mūsų 
spaudos padėtį, žinomą, pirmoj eilėj visi 
priekaištai gali būti kreipiami į laikraš
čių redakcijas, kuriose dirba ir prityrusių 
žurnalistų ir tokių, kurie su spaudos dar
bu nieko bendro neturėjo. Čia dar reiktų 
pridurti, jog geras žurnalistas dar nereiš
kia, kad jis gali būti geras redaktorius. 
Dėl žurnalistinio darbo nuvertinimo, daug 
tikrų žurnalistų yra pasitraukę, ir spau-
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OKUPUOTOSIOS LIETUVOS REIKALAI

PROF M. BIRŽIŠKA LIETUVOS ATSTATYMO KLAUSIMAIS

(Prof. Mykolo Biržiškos paskaita LRS 
Los Angeles (California, USA) skyriaus 
susirinkime 1953 m. kovo 1 d., K. Ba
rausko glaustai atpasakota ir M. B-kos 

patikrinta).

Prof. M. Biržiška žemiau pateikiamą, 
dėstymą pavadino ne paskaita ir ne pra
nešimu, o tik priminimais, ne vien San
tarvės žmonėms, kaikurių nepamirštinų 
dalykų. Šalia eilės kitų dalykų, jis pa- 
grindiniaupalietė šiuos klausimus: a)San- 
tarvė, jos pobūdis ir uždaviniai, b) Busi
mosios Lietuvos galimų struktūrinių ypa
tybių anlizė, c) Pasiruošimai atkursimai 
Lietuvai, d) Valstybės atkūrimo meto 
veiksniai...

LRS POBŪDIS

Pats pagrindinis Santarvės bruožas 
yru tas, kad ji nėra, negali ir neturinti 
būti partija. Santarvė yra nepartinių ir 
jvairiapartinių žmonių susibūrimas re

zistencinei veiklai, Lietuvos suverenumui 
ir nepriklausomybei atstatyti. Ji veikia 
savo dabartiniu pavidalu ir būdu iki Lie
tuvos atstatymo.

Atstačius nepriklausomybę, LRS vado
vybė ir žmonės galės laisvai nusispręsti, 
kiek būtų reikalingas jos politinis ir ki
toks veikimas naujomis sąlygomis, arba 
galės išsiskirstyti po įvairias esamas bei 
būsimas partijas, o kiti ir visai atitrūkti 
nuo politinio veikimo, pereidami į grynai 
kultūrinio, ekonominio ir tt. gyvenimo 
sritis.

Būdama šitokio pobūdžio organizacija, 
Santarvė atsiriboja nuo betkokių totalis- 
tinių siekimų. Lygiai taip pat Santarvė 
vengia švaistytis populiariais šūkiais — 
demokratija, parlamentarizmu ir pan. 
Laikydama šiuos dalykus reikšmingais, 
ji į juos žiūri kaip į realaus gyvenimo bū
tinus reiškinius, suprasdama, kad šiais 
skambiais vardais dažnai prisidengia 
žmonės, kurie iš esmės nieko bendro ne-

doje dažnai šeimininkauja neišmanantieji 
asmenys. Tenka pastebėti straipsnių su 
tomis pavardėmis ir slapyvardžiais, ku
rie savo laiku dar Vokietijoje ėjusiems 
laikraščiams buvo pasiųsti, bet dėl su
prantamų priežasčių neįdėti. Čia tokiems 
„žurnalistams“ pasidarė laisvas kelias 
suteikti mūsų spaudai „toną“. Redakci
jos, žinoma, irgi turi savus išskaičiavi
mus. Joms pirmoj eilėj rūpi bent kuria 
kaina išlaikyti laikraštį, o tik paskui jos 
galvoja apie lygį ir kitokius nepraktiškus 
reikalavimus.

Dar reiktų pridurti nenormalią būklę 
mūsų informacijos srityje. Ji nėra centra
lizuota, o dirbama lygiagrečiai keliu in
stitucijų. Iš to gaunasi tikra lietuviškais 
reikalais informacinė painiava, klaidingi 
įvykių vertinimai. Imkime, kad ir tokią 
svarbią sritį — žinios iš Krašto. Kiek per 
tą laiką buvo paskleista klaidinančių ži

nių apie Įvykius Krašte, jog kiekvienas 
eilinis skaitytojas, nuosekliai sekęs mūsų 
spaudą, tikrai gali susidaryti klaidingą 
vaizdą, arba net netikėti vienokiais ar ki
tokiais okupuotame Krašte vykstančiais 
reiškiniais.

Pagaliau, vertindami mūsų viešojo gy
venimo reiškinius, mes visad pabrėžia
me, jog gyvename nenormalų metą, ku
ris iš savo pusės uždeda tam tikrų įsipa
reigojimų pavergto Krašto atžvilgiu. Kar
tu ir spaudai tenka dar didesni uždavi
niai ir atsakomybė. Mums ne tik svarbu, 
kad toji spauda būtų augšto lygio, ati
tiktų bent minimalius reikalavimus, 
bet ir teisingai formuotų viešąją opiniją 
visais lietuviškais klausimais.

Kad tai įvyktų, spauda, kaip ir visas 
emigracinis gyvenimas, turi atsijauninti, 
persiimti nauja dvasia ir prisitaikinti prie 
naują laiko reikalavimų.
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turi su šiose sąvokose išreikštais dalykais 
(bolševikai juk sakosi esą patys demo
kratiškiausi „demokratijos“ reiškėjai...)!

LIETUVA BUS KITOKIA

Praeityje mes permažai, tikriau gal 
— perplokšSiai domėjomės savo valsty
biniu gyvenimu. Visuomeninis ir politinis 
tautos dinamizmas dar nebuvo pasiekęs 
reikiamų augštumų. Tatai aiškiai liudija 
kad ir 1926 m. perversmas, pačios tau
tos pasyviai priimtas. Tik partijos ir ypa
čiai partijų centrai tebuvo užangažuoti, 
bet ir jų pasipriešinimas likosi gana blan
kus, — kitaip, jokia perversminė jėgą ne
būtų galėjusi išsilaikyti. Reiškia, tauta 
dar nebuvo iš vidaus išaugusi dinamiš
kam visuomeniniam ir politiniam gyve
nimui.

Bet užtat, jeigu visuomenės išsidiferen- 
ciavimo ir tarpusavinių grupinių santy
kių veržlumas nebuvo pasiekęs reikiamos 
jėgos ir tokio kultūrinio įtempimo, kuris 
sparčiau varytų vidinį valstybinį gyveni
mą, tai bendrasis tautinės sąmonės laips
nis jau buvo augšto lygmens. Tai parodo 
paskesnė griežta, sąmoninga visų lietu
vių rezistencija krašto okupantams. Smū
giai valstybiniam gyvenimui tautoje įnešė 
didesnį ne tik tautinį,, bet gal ir visuo
meninį sąmonės išryškėjimą ir pabudimą.

Turint galvoje minėtus reiškinius, 
kruopščiai sekant tautos dvasinio kitimo 
pasireiškimus pačioje Lietuvoje ir kitur 
esančiuose lietuviuose, rezistancinė są
monė turi būti taip išauginama, idant ja 
būtų galima remtis statant jeigu ne am
žiną (be Dievo, kas gi amžina šiame pa
saulyje?), tai bent daugeliui amžių nenu
trūkstamą valstybinį gyvenimą.

Čia ir iškyla didysis klausimas: kas gi 
gali diktuoti mums gaires šitai neapma
tomų plotų statybai?

Pirmiausia giliai įsisąmoninkime vieną 
dalyką: Lietuva nei savo dvasine (kultū
rine), nei ekonomine ar socialine struktū
ra nebebus tokia, kokią mes ją palikome, 
pasitraukdami iš jos.

Jeigu laimė būtų lėmusi, kad Lietuvos 
valstybė būtų atsistačiusi tuoj po pirmo
sios bolševikinės ir vokiečių okupacijos, 
sakysime, 1944-1945 metais, galbūt su 
mažais pakeitimais mes būtume galėję 

grįžti į senąsias gyvenimo formas. Tos 
visuomeninės grupės, kurios bolševikų 
buvo proteguojamos, ir šiaip santvarkos 
priekin iškišami žmonės nekaip jutėsi ir 
lengvai būtų grįžę į savo senąsias pozici
jas. Gyvenimo struktūra, galvojimo bū
das dar tebebuvo nenutrūkstamai susiję 
su praeitimi.

Gi dabar jau kas kita: ne tik visiškai 
išardytas seniau nusistatęs ekonominis 
krašto gyvenimas, ne tik išjungta iš šio 
gyvenimo daugybė žmonių, bet per tuos 
pastaruosius devyneris metus jau spėjo 
užaugti tie, kurie prieš tai dar buvo vai
kai ir negalėjo suvokti dalykų, su kuriais 
nepriklausomybės laikų žmonės buvo su
augę ir sudarę mūsų visuomenės dvasi
nės ir materialinės kultūros pagrindus 
bei atramas.

Pridėkime dar ir tai, kad su šia diena 
juk nesibaigia sovietinė okupacija, ir joks 
pranašas negalėtų pasakyti, kada ji baig
sis. O žmonių dvasinis kitimas, ypač at
simenant absoliutinį, brutalų sovietinio 
veikimo vienašališkumą ir aklą krašto 
uždarumą nuo laisvojo pasaulio kultūri
nių įtakų, eis su laiku gilyn.

Šią po bolševikiniais maskoliais Lie
tuvoje gyvenančių žmonių dvasinį kitimą 
reikia vertinti sąmonės ideologinio turi
nio pasikeitimo ir pačios dvasinės struk
tūros pasikeitimo atžvilgiais. Su vienu 
ir kitu atveju mums teks labai skaitytis, 
idant nepadarytume didelių, net nepatai
somų klaidų, kada teks patiems įsilieti 
į bendrą kūrybinį darbą Lietuvoje, įnešti 
savuosius troškimus ir norus. Tiek galvo
jant apie dvasinio, tiek net ir apie ekono
minio busimosios Lietuvos gyvenimo 
atstatymą, reikia įprasti galvoti istorinio 
reliatyvumo sąvokomis: — kiekvienas 
istorinis momentas turi savo dėsnius ir 
reikalavimus, su kuriais reikia skaitytis. 
Tad, visai kitaip dalykai būtų dėjęsi 1944- 
1945 metais, jau kitaip, — jeigu šiandien 
grįžtume į savo kraštą, ir dar kitaip, — 
jeigu grįžtume dar po 10 metų.

RUSŲ SAMPROTAVIMAI

Mums čia pravartu ir gal net reikia su
sipažinti su rusų emigrantų galvojimu, 
patirtimi ir jų diskusijomis. Reikalas ver
čia mus budėti ne tik dėl būsimų santy-
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Irių. jų noro turėti Pabaltijo kraštus savo 
rankose (jeigu jų kaikurie dabar ir pasi
sako pripažįstą teisę mūsų kraštams ne
priklausomai gyventi, tai tik dėlto, jog 
žino, kad kitokios tendeneiips neras prita
rimo imtvnes su bolševizmu lemiančiuo
se veiksniuose...), bet ir mūsų dabartinė 
padėtis su rusų emigrantais turi kaiku- 
rin panašumų, ir iš tu diskusijų galime 
nekartą kiek pasimokyti.

Atsiradus daugiau vilčių, kad Rusija 
nusikratys bolševizmo, emigrantinė rūstį 
inteligentija studijuoja ir diskutuoja savo 
krašto atstatymo būdys. Patys gyvenda
mi liberaliniuose kapitalistiniuose kraš
tuose, savo programose iie deda nagrin- 
dar individualinio ūkio sistema, bet taip 
pat jų tarpe kyla ir įsidėmėtina šitokių 
programų kritika.

Rusija jau gyvena bolševikinį režimą 
35 metus. Visas ir visokis ūkis ten giliai 
suvalstybintas. Patys žmonės, išaugę ta
me režime, sunkiai besuvokia individua
linio ūkininkavimo nrincipa. kuris ir prieš 
tai „obščinos" tradicijose nusistačiusiems 
maskoliškiems mužikams tiek dar nereiš
kė, kiek Lietuvos ar kitu Vakartį kraštų 
žmonėms. Taigi, iš pat pirmos dienos 
rusų emigrantas, grįžęs Rusijon, susidurs 
ne tik su suvalstvbintu ūkiu, bet ir su ati
tinkama žmonių galvosena.

Prof. Prokopovičius, Sovietų Rusijos 
ekonominio gyvenimo tyrinėtojas, duoda 
reikšmingų pavyzdžių, kuriais pasirem
damas tvirtina, kad bent pradžioje, neno
rint pažeisti įprastinės masių galvosenos 
ir pasunkinti krašto padėties, gal net įs
tumti į ekonominį chaosą, reikės palikti 
valstybinio ūkio sistemą. Toks Jasnvi 
primena, jog carinėje imperijoje buvo 27 
milionai arklių, kurių skaičius sutrakto- 
rinamoje sovietijoje sumažėjo ligi 7 milio- 
nų. Gi išsyk paverčiant valstybinius ūkius 
privačiais „smulkūkiais“, nebūtų gali
ma ne tik pasitenkinti dabrtiniais trakto
riais. bet ir iš viso jie nėra pritaikinti ma
žesniam plotui apdirbinėti. Tad neišven
giamai turėtiį būti darbui grąžinti arkliai, 
bet jų tuojau neatsirastų naujų milionų. 
Ir panašiai.

Besigilinant j rusų samprotavimus ir 
išvedžiojimus, negalima viso to aklai tai-
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kinti Lietuvos sąlygoms, nors jos jau apie 
10 metų yra įjungtos į tos pat sovietinės 
sistemos tinklą. Taip, apie dešimt metu,
— bet maskoliškieji kraštai jau anie 35 
metai, kai kelia ant savo sprando bolševi
kinį jungą ir sovietinę tvarką. Tad mūsų 
kraštas bolševikiniame režime visa laiką 
bus jaunesnis, „atsilikęs“ dvidešimt pen- 
keriais metais. Tas mettį skirtumas tegali 
nublukti nebent tik ilgesniam laikotar
piui praslinkus. Taigi, šiaip ar taip, kad 
ir išorinė sovietinė santvarka Lietuvoje ir 
Maskolijoje būtų vienoda, kad ir kažkaip 
visuotiniai mūsų žmonės būtų maskoliš
kai mužikinami, — skirtumai būde, kul
tūroje, galvosenoje vis dar tebeliks tarp 
Lietuvos ir Maskolijos žmonių. Lietuviš
kas vakarietiškumas krašte, kad ir ap- 
silpnės, vis dėlto tebesireikš, o tai paleng
vins išlaisvinimą ir krašto grąžinimą Va
karų pasauliui. Tačiau dėl to į sunkeny
bes nereikia užmerkti akių, tik priešingai
— iš anksto reikia prie jų pasirengti ir ati
tinkamai jas pasitikti.

IR MES KEIČIAMĖS...

Mūsų emigrantinės visuomenės galvoji
mas taip pat kinta, kaip ir Lietuvoje li
kusių žmonių. Jaunimas bręsta svetimo
se kultūrose, tegaudamas tik nuotrupas 
lietuvių kultūrinio palikimo. Jis auga 
tarp labai skirtingų nuotaikų ir įvairiopų 
įtakų. O ir vyresnioji karta, žinokime, ne 
visa stovi toje pačioje vietoie. Tai nėra 
atsitiktinis dalykas, kad pastaruoju laiku 
spaudoje pasirodo naujų samprotavimų 
dėl būsimos Lietuvos ekonominės ir vi
suomeninės struktūros, kurie buvo visai 
neįmanomi dar prieš penketą metų. Ras- 
tenio Trimako, teisininko Butkio stains- 
niai ir diskusijos dėl jų rodo, kad žmonės 
pradeda gerokai kitaip ar visai kitaip, ne
gu pirma, įvairius Lietuvos gyvenimo 
klausimus suvokti ir spręsti.

Imama suprasti, jog „sugrįžimas“ į 
1939 metų padėtį būtų nebeįmanomas. 
Pamažu aiškėja, kad išlaisvintoji valsty
bė turės stipriai paimti įvairias gyvenimo 
sritis, idant, kraštui atsistatant, neįvyk
tų visuotinių sutrikimų ir anarchijos, ir 
kad ne viena sritis gal pasiliks, jei tauta 
panorės, visam laikui jos žinioje...
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NE HEKTARAI PIRMOJE 
VIETOJE...

Busimosios Lietuvos atkūrimo bū
dų svarstymai ir pasiruošimas turėtų eiti 
rimtų, kultūringų diskusijų plotmėje. 
Diskusijos tebus vaišingos, jeigu nebus 
išeinama iš abstrakčių modelių schemos, 
o tik iš nuolatinio sekimo besikeičiančio 
gyvenimo Lietuvoje ir už jos ribų.

Mums neduotų jokios naudos, jeigu, 
pvz., vyktų ginčai, kiek hektarų žemės 
„nusistatoma“ palikti vienam Lietuvos 
ūkininkui, ir kiti panašaus pobūdžio 
klausimai. Tikrų atsakymų į visa tai le
duos gyvenimo tikrovė ir tas momentas, 
kada šitokie reikalai bus sprendžiami. 
Mums dabar Svarbu tik palaikyti savo 
žmonėse gyvų dalykų svarstymo dvasių.

Prieš mūsų sąmonę iškyla daugybė 
klaustukų, kuriems atsakymai šiandien 
tegali būti tik spėjami, laiko ir kitų veiks
nių suvaržomi ir sųlygojami.

TRYS VEIKSNIAI
Užsieniuose dažnai bešnekant apie 

įvairius lietuvių vadovaujančius ar ri
kiuojančius veiksnius, mums būtų pra
vartu panagrinėti, kokios pajėgos konkre
čiai ir praktiškai galės reikštis Lietuvos 
atkūrimo darbe, laisvei sušvitus. Atrodo, 
jog krašto atstatymo metu reikia skaity
tis kad ir su šitokiais, va, veiksniais:

1. Pagrindini vaidmenį visuose reika
luose suvaidins žmonės, kurie liko Lie
tuvoje. Jų nuotaikos, jų galvojimas turės 
lemiamos reikšmės. Jie sukurs valstybi
nes, kultūrines ir kitokias institucijas sa
vo nuožiūra ir iš savo dvasinės jėgos bei 
būdo. Klystų tas, kas manytų, jog tautinį 
dvasią teišnešios tik tie žmonės, kurie at
sidūrė šiapus geležinės uždangos — lais
vuose Vakaruose. HEROJUS LIKO 
NAMUOSE. Tauta gimdys ir duos kie
tai užgrūdintų, tautiškai susipratusių ir 
aštraus proto žmonių. Kaip ugnis nuvalo 
geležies rūdis, taip kančia ir pavojai tvir
tina žmogaus dvasią, ją pagilina ir suak
tyvina.

2. Antras labai svarbus veiksnys — ,,si- 
biriokai“ (čia ir šiaip Maskolijon „savo“ 
ir ne savo noru išvežtieji). Jeigu likę 
Lietuvoje žmonės daug daugiau nuken

tėjo, negu Vakaruose atsidūrę tremti
niai, tai sibiriokai dar daugiau bus nuken
tėję už tuos, kurie gyvena savame krašte. 
Jie daugiausia turės moralinių teisių 
prieš kilus. Sibiriokų masė, nors ir daug 
jų žūva ir dar žus žiauriausiose aplinky
bėse, palyginti liks dar didelė. Be to, čia 
ypač sugrūsta ūkininkai, kurie turės teisę 
pasisakyti ir pasisakys žemės ūkio politi
koje. Labai galimas dalykas, kad jie pir
miau ir į savo kraštų sugrįš, negu tremti
niai iš Vakarų pasaulio. Čia, žinomą, ne
turime galvoje pavienių asmenų, p visų 
masę. '

3. Trečioji lietuvių dalis — vakarietiš
ki tremtiniai. Savo apimtimi pati ma
žiausia grupė. Tiesą, ne be pagrindo lai
koma esanti elitinė-inteligentinė pajėga. ■ 
Jos vaidmuo aiškiai sąlygojamas laiko. 
Juo daugiau laiko jai tremtyje praslinks, 
tuo mažesnį vaidmenį ji suvaidins pačia
me krašte. Kad ir dėl dviejų priežasčių: 
viena, senesnioji karta gerokai praretės, 
o antra, — daug žmonių nedrįs arba ne
panorės iš karto, kol krašte bus dideli 
sunkumai, grįžti, o nemaža dalis ir visai 
negrįš (ypačiai tautiškai mišrios šeimos)...

Šios trečiosios grupės vaidmuo pareis 
dar ir nuo to, kaip ji suvoks realybę. Jei
gu ji nesupras momento reikalavimų ir 
savo padėties, nesuspės susiorientuoti bol
ševikiniame palikime, tautinių interesų 
įvairybėje, krašto nuotaikose, tai savo 
vaidmenį žymiai sumažins, — jau tik 
n.- savo žmonių naudai.

BET REIKIA RENGTIS
IS ANKSTO

Iš anksto reikia gerokai susimąstyti ir 
apsimąstyti dėl šių trijų didžiųjų grupių 
vidujinių santykių. Noras pirmauti ir pri
mesti savo valią vienai ar kitai grupei, 
neatsižvelgiant į jos specifinę padėtį, mo
ralines teises, gali įnešti didelių sutriki
mų visuomeniniame gyvenime, o kraštu
tiniu atveju pasidaryti pavojumi visam 
kraštui.

’Moralinis momentas savitarpiniuose 
grupių ir žmonių santykiuose, tų grupių 
svorio nustatyme, net ekonominės struk
tūros kūrime ar atkūrime, bolševikų nu- 
moralinamame krašte visame kame turį 
būti ypatingai paisomas — ir pagrindas
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ŽINIOS
KAUNO POLITECHNIKOS INSTITUTO KATEDRŲ VEDĖJŲ SUDĖTIS

Kaip žinome, 1950 metais okupantai uždarė Vytauto Didžiojo Universitetą Kaune ir iš jo 
fakultetų įsteigė dvi specialias augštąsias mokyklas: Politechnikos Institutą ir Medicinos Institutą.

Galima nustatyti, kad Kauno Politechnikos Institutas turi penkis fakultetus:
I. mechanikos fakultetas su šiomis specialybėmis: 1) mašinų statyba, 2) plokštinių medžiagų 

mechaninė technologija, 3) pramonės šiluminė technika, 4) automobiliai ir automobilinis transportas;
H. elektrotechnikos fakultetas su specialybėmis: 1) pramonės įmonių elektros įrengimai, 

2) elektros-stotys, tinklai ir sistemos;
III. cheminės technologijos fakultetas su specialybėmis: 1) silikatų technologija, 2) maisto 

produktų technologija, 3) organinių medžiagų technologija, 4) durpynų paruošimas ir eksploatacija;
IV. Statybos fakultetas su specialybėmis: 1) pramoninė ir civilinė statyba, 2) žemės ūkio 

statyba, 3) architektūra;
V. Hidrotechnikos fakultetas su specialybėmis: 1) hidrotechnikos statyba, 2) vandentekiai 

ir kanalizacija, 3) automagistralės ir miestų keliai.
Čia pateikiame Kauno Politechnikos Instituto kaikurių katedrų vedėjų bei mokslo personalo 

narių sudėtį.
Instituto direktorius: Kazys Baršauskas; docentas — Salomon Brainin.
Fizinės kultūros katedros vedėjas: Vladas Vaišys.
Rusų kalbos katedros vedėjas: Aleksandr Timinskij.
Svetimų kalbų katedros vedėjas: Bajeta Aristovienė.
Augštosios matemaiikos ir elektrotechnikos katedros vedėjas: Jonas Matulionis; docentas — 

Antanas Puodžiūkinas, Jurgis 
Zdanis.

Lionginas Kulikovskis.
Leonas Kulakis.
Jonas Stanaitis.
Vladas Šibanovas.
Teodoras Sadauskas.
Leopoldas Kumpikas.
Vytautas Mošinskas.
Mikalojus Milenskis.
Algirdas Matukonis.
Leonas Gastila.
Antanas Graurogkas.
Alfonsas Janulis.
Večislovas Grincevičius.
Justinas Mikuckas.
Alfonsas Lukošaitis; doc. — Jonas 

Vaišys.
Kazys Šešelgys.
Stasys Sčesnulevičius.
Balys Stulpinas.
Jonas Janickis.
Andrius Novodvorskis.
Vladas Sližys; docentas — Julius 

Mitūzas.

Elektros įrengimų katedros vedėjas: 
Elektros stočių tinklo katedros vedėjas: 
Elektros ryšių katedros vedėjas:
Teoretinės mechanikos katedros vedėjas: 
Geometrijos mechanikos katedros vedėjas: 
Mašinų statybos katedros vedėjas: 
Metalų technikos katedros vedėjas: 
Garo variklių katedros vedėjas: 
Tekstilės technologijos katedros vedėjas: 
Automobilių katedros vedėjas:, 
Maisto pramonės įrengimų katedros vedėjas: 
Statybos katedros vedėjas:
Technologijos ir statybos darbų katedros vedėjas: 
Architektūros-konstrukcijos katedros vedėjas: 
Architektūrinio projektavimo katedros vedėjas:

Miestų statymo katedros vedėjas: 
Architektūros pagrindų katedros vedėjas: 
Chemijos technologijos katedros vedėjas: 
Fizinės chemijos katedros vedėjas: 
Pramoninės chemijos katedros vedėjas: 
Silikatų technologijos katedros vedėjas:

visuomeninei, juridinei ir net kultūrinei 
atgimsiančios Tėvynės santvarkai.

Pavyzdžiui, galime nekalbėti apie 
„šventąjį nuosavybę“, bet moralinei 
žmogaus teisei į nuosavybę gausime nu
silenkti. O ją mums primins kad ir grįž
tantieji sibiriokai, ne vienas iš Vakarų su- 
grįžėlis, na, netylės ir kolūkiuosna suva
ryti ūkininkai. Tad teks čia derinti eko
nomika su morale, būtinumai su galimu
mais ir t.t.

Tam reikia rengtis iš anksto, neužmer

kiant akių į visą šio reikalo sudėtingumą 
ir nesitenkinant pigiais partinių ar dar 
kurių politinių virtuvių receptais ir re- 
ceptėliais.

Aš jungiaus j Lietuvių Rezistencinę 
Santarvę, nes jaučiau, kad čia būsiu lais
vėms, negu kur kitur. Kiekvienas, kuris 
nebijo laisvai jieškoti ir mąstyti, kuris 
nenori pasiduoti politinių terminų ir ka
tegorijų sugestijai, bet kuris nori pats gal
voti, kuo jis galėtų būti naudingas Lietu
vai, — tam Santarvė yrą prie širdies.
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SOVIETINĖS LIETUVOS PROFILIAI

_ Prieš kurį laiką Lietuvoje dar buvo (ar tebėra 
šiuo metu, tiksliai pasakyti negalime) Vladimir 
Vasiljevič Ščerbakov — Visasąjunginės Komunistu 
Partijos CK Maskvoje įgaliotinis Lietuvai, kitaip 
sakant, Stalino emisaras Lietuvoje, tad ir tikrasis 
jos partinis diktatorius.

Vladimir Vasiljevič Ščerbakov gimė 1909 m. 
Donbase darbininko šeimoj. Ščerbakovo tėvas — 
senas partietis, Rusijos Koministų (bolševikų) 
partijos narys nuo 1913 m. Partietė buvo ir 
Ščerbakovo motina. Juodu abu dalyvavo 
savanoriais pilietiniame kare ir į civilį gyvenimą 
grįžo 1922 m.

Jų sūnus, Vladimir, septynerių metų mokyklą 
baigė 1925 metais. Po to, mokėsi politechnikume 
ir vėliau Charkovo inžinierijos-ekonomikos insti
tute, kartu eidamas referento pareigas Ukrainos 
Augščiausioje Liaudies Ūkio Taryboje. 1932 m. 
— Ščerbakov pramonės ekonomikos mokslinių 
tyrimų instituto Charkove aspirantas, o 1937 m. 
jis gauna mokslinį politinės ekonomijos katedros 
docento titulą. Nuo 1927 m. Ščerbakov 
komsomolo narys. 1938 m. jis tvirtinamas, kaip 
Charkovo miesto Dzieržinskio rajono komsomolo 
politinio mokymo skyriaus vedėjas. Vėliau jis — 
Charkovo srities komsomolo komiteto sekretorius 
propagandos reikalams.

1939 m. jis jau dirba Maskvoje komsomolo ck. 
propagandos ir agitacijos skyriaus vedėjo pava
duotoju. Karo metu Ščerbakov skiriamas Sovietų 
Sąjungos Žemės Ūkio Liaudies Komisariato 
politinės valdybos viršininko pavaduotoju. Šias 
politruko pareigas eidamas, Ščerbakov “gerina” 
mašinų — traktorių stočių ir kolchozų darbą, 
spausdamas visa, kas įmanoma, frontui, maisto 
problemai pasidarius labai sunkiai. Vokiečiams 
užėmus Ukrainą, Doną, Kubanę, Ščerbakov 
siunčiamas į Sibirą, Krasnojarsko kraštą ir 
Novosibirsko sritį grūdų paruošos organizuoti. 
Jo žinioje buvo visi kolchozai, visos partinės ir 
tarybinės organizacijos.

1943 m. Ščerbakov skiriamas į Visasąjunginės 
Komunistų Partijos C.K-o aparatą, o 1946 m. 
partijos C.K. siunčia Ščerbakovą į Lietuvą.

Po metų okupantai galėjo pasigirti, kad 
Ščerbakov’ui dalyvaujant, Lietuvoje buvo 
sėkmingai susidorota su grūdų paruošos įvykdymu 
ir kad grūdų buvo valstybei pristatyta 1.000.000 
pūdų daugiau, negu užplanuota.

Ščerbakov, žinoma, apdovanotas ordenais: 
Tėvynės Karo I-ojo ir II-ojo laipsnio, medaliais 
“Už Maskvos Gynimą”, “Už Šaunųjį Darbą 
1941-1945 m. Didž. Tėv. Kare”.

Ateis laikas, ir Lietuvos ūkininkas pelnytai 
atsilygins Vladimir’ui Vasiljevič’ui Ščerbakov’ui, 
stalininiam ’’ambasadoriui” okupuotoje Lietuvo
je, už jo “žygius”.

trumpos Žinios
ANTIBAŽNYTINĖ PROPAGANDA

Okupuotoje Lietuvoje nutrauktas filmas „Auš
ra ties Nemunu”. Direkcija — A. Fainrimmer’io. 
Scenarijus — Baltušio ir Gavrilovič’iaus Muzika 
komp. B. Dvariono. Dalyvauja artistai: Siparis, 
Derkintis, Miltinis, Jodkaitė ir kt. Filmas vaiz
duoja vieno kolcuozo gyvenimą ir Kovą tarp jau
nos — bolševikinės ir senosios — „reakcinės ’ 
kartų. Kolchozo pirmininKas kuria socializmą, 
rūpinasi nusausinti pelkes, jo tėvas gi tarnauja 
„tamsioms katalikų dvasiškuos reakcinėms jė
goms” kurios siekia sunaikinti kolchozą.

įdomi filmo scena, vaizduojanti J. A. V-ių 
atstovą Vatikane reikalaujant iš kardinolo, Valsty
bės Sekretoriaus, imtis visų priemonių šnipinė
jimo ir griovimo darbui Lietuvoje plėsti.

• 1952 metų pabaigoje Vilniuje, Pedagoginia
me Institute, įvyko antireliginei propagandai 
skirta konferencija.

IŠVEŽTIEJI KUNIGAI
1950 metais išvežti Kauno-Viliampolės, Gar

liavos, Šilutės, Pajūrio klebonai.

UŽDARYTOSIOS BAŽNYČIOS
Okupacinės valdžios uždarytos šios bažnyčios: 

Lentvario, \ie.io, viena Augštadvario bažnyčia, 
Veiverių, Pažėrų (pradėtos statyti neleido už
baigti), Išlauže, Pajūry, Žvingiuose.

' Durpių kilmės tyrinėjimo katedros vedėjas:
P Organinės chemijos ir org. technikos katedros vedėjas: 
■Maistopramonės technologijos katedros vedėjas: 
■Statybinės mechanikos katedros vedėjas: 
■Autokelių katedros vedėjas:

Hidrotechnikos katedros vedėjas:
Vandens tiekimo, kanalizacijos ir sanitarinės technikos 

katedros vedėjas:

Jurgis Vidmantas.
Antanas Purėnas.
Jonas Vluskevičius.
Kazys Vasiliauskas.
Jonas Kiškinas.
Juozas Macevičius.

Stasys Vabalevičius.
______ , _ , Medardas Ratautas.

į ' Pastaba: sąrašas neapima visų dėstytojų.
I

Atstatysimoje Nepriklausomoje Lietuvoje nuo pirmųjų dienų teks susidurti su švietimo 
organizacijos problemomis.

Augštųjų mokyklų klausimas tų problemų tarpe bus vienas svarbiųjų.
Čia pat iškils eilė klausimų, pav., ar dabartinėse savo sienose Lietuva būtų reikalinga vieno — 

Vilniaus — universiteto, ar kelių universitetų. V.D. Universiteto Technikos fakultetas nebuvo be 
trūkumų, tad bus klausimas, ar būtų tiksliau dabartinį Kauno Politechnikos Institutą palikti atskira 
augštąja mokykla ar grąžinti jį į universitetinius rėmus.

Būtų naudinga, jeigu SANTARVĖJE ir kitoje mūsų spaudoje tais klausimais pasisakytų mūsų 
augštųjų mokyklų profesoriai.
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ATEITIES SUSITVARKYMO KLAUSIMAIS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO RŪMAI-VEIKMINĖ SAVIVALDYBĖ

S. ŽYMANTAS

Galvodami apie Nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymą, mes svarstome, 
kaip ji turėtų būti atstatyta, kad jos santvarka būtų juo geresnė ir tikslingesnė. Todėl 
turime blaiviai žiūrėti į praeitį, neturime bijoti ryškinti buvusias klaidas, turime 
svarstyti, kaip jų išvengus ateityje, pasiremdami savąja valstybine patirtimi ir kitų 
kraštų pavyzdžiais.

Tuo pačiu turime galimai realiausiai svarstyti, kokie pakeitimai ir pataisos turėtų 
būti įnešti į mūsų buvusią, formaliai tebegaliojančią, santvarką ir jos institucijas.

Berods visi sutinkame ir esame nusistatę, kad atstatysima Lietuvos valstybė 
turės būti sutvarkyta demokratiniais pagrindais. Tačiau tai tik konstatuoti — 
permaža. Reikia konkrečiai svarstyti, kaip tai galėtų būti įgyvendinta.

Pavyzdžiui, rinkiminis įstatymas gali būti toks, kad skatins daugelio smulkių 
politinių partijų atsiradimą ir sunkins demokratinės santvarkos funkcionavimą, arba 
kitoks, kurio veikimas bus atvirkščias.

Vien laisvų rinkimų ir parlamento nepakanka. Demokratinės santvarkos esmė 
ir jos stiprumas glūdi kurkas giliau ir reiškiasi įvairiopai.

Vienas iš demokratinės santvarkos pasireiškimų ir kartu vienas tvirčiausių jos 
pagrindų yra savivaldybės. Per savivaldybes ir darbą jose piliečiai išmoksta 
demokratiškai tvarkytis ir demokratiškai pačią valstybę vairuoti.

Paskutinioji Lietuvos konstitucija, be teritorinių arba vietos savivaldybių (valsčių, 
apskričių ir miestų), dar yra numačiusi vadinamas funkcionalines ar ūkio savivaldybes. 
Konstitucijos 126 str. sako: “Ūkio ir verslo sritims gali būti suteikiamos veikminės 
savivaldybės”.

Veikminėms savivaldybėms rūpintis pavedamieji reikalai ir tais reikalais rūpinimosi 
ribos bei sąlygos nustatomos įstatymų.

Lietuvos įstatymai tuo reikalu buvo įsteigę šiuos Rūmus: Žemės Ūkio, Prekybos, 
Pramonės ir Amatų ir Darbo.

Pabandykime apžvelgti Žemės Ūkio Rūmų santvarką, išeidami iš klausimo, iki 
kurio laipsnio buv. Ž. Ū. Rūmus galėtume laikyti tikra veikmine savivaldybe ir ar 
nebūtų reikalingos ateityje čia kokios pataisos.

Pirmąjį Ž. Ū. Rūmų įstatymą Seimas priėmė 1925 metų gruodžio mėn. 19 d. 
(Vyriausybės Žinių Nr. 222). Vėliau šis įstatymas buvo du kartu pakeistas: 1935 rh. 
vasario mėn. 9 d. ir 1936 m. rugpjūčio mėn. 25 d. (V.Ž. 469 ir 546 Nr.Nr.) Įstatymas 
svarbiausia pakeistas ta prasme, kad: 1) konkretizuota, kas Ž. Ū. Rūmus sudaro ir 
2) šalia Rūmų visumos susirinkimo įvestas naujas jam lygus ir nuo jo nepriklausomas 
organas — direktorius.

Pagal 1936 m. įstatymą, Ž. Ū. Rūmai yra visuomenės įstaiga žemės ūkio kultūrai 
kelti ir profesiniams ūkininkų reikalams atstovauti (Įst. str. 1). Juos sudaro: 1) 
ūkininkų atstovai, 2) žemės ūkio organizacijų bei įstaigų atstovai, 3) žemės ūkio 
specialistų organizacijų bei įstaigų atstovai ir vyriausybės atstovai.

Ministerių kabinetas Ž. Ū. Rūmų rinkimuose (V.Ž. 469 Nr.) iš viso nustatė 60 
Ž. Ū. Rūmų narių, iš kūnų 38 renkami, kaip ūkininkų atstovai, apskričių tarybose, 
5 skiriami valstybės, o likusieji 17 renkami žemiau išvardintų organizacijų bei įstaigų: 
Pienocentro, Lietūkio, Galvijų Auginimo ir Kontrolės Ratelių Sąjungos, Smulkių 
Ūkio Šakų Draugijos, Arklių, Avių ir Kiaulių Augintojų Draugijos, Žemės Banko, 
Žemės Ūkio Akademijos, Agronomų Sąjungos, Veterinarijos Gydytojų Sąjungos, 
Miškininkų Draugijos, Matininkų ir Kultūrtechnikų Sąjungos.

Ūkininkų atstovai renkami 6 metams, organizacijų atstovai 3 m., vyriausybės 
skiriami 3 m. Ž. Ū. Rūmų sudėtis turėjo keistis kas dveji metai po trečdalį.
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i,. Ū. Rūmų kompetencija pagal jų įstatymą (12 str.) yra tokia:
1) Žemės Ūkio ministeriui prašant, pareikšti nuomonę dėl būdų žemės ūkiui 

kelti, teikti reikalingų apie žemės ūkį žinių, siųsti savo žinovus ir teikti reikalingų 
žinių bei patarimų visais žemės ūkio reikalais,

2) Tiesiogiai vykdyti žemės ūkio kultūros kėlimo srityje tuos darbus, kurie jiems 
pavedami Žernės Ūkio ministerio įsakymu.

Be to, Ž, Ū. Rūmai turi teisę pareikšti savo nuomonę: 1) dėl leidimo įstatymų, kurie 
liečia žemės ūkį, ir visais tais reikalais, kurie turi sąryšio su žemės ūkiu, 2) dėl žemės 
ūkio produktų ir reikmenų išvežamųjų ir įvežamųjų muitų tarifų ir dėl geležinkelių ir 
kitokio transporto tarifų (Įst. 13 str.).

Tuo būdų Ž. U. Rūmų veikla galėjo pasireikšti tik Žemės Ūkio ministeriui 
“prašant” arba įsakant, o savarankiškai jie tegalėjo “pareikšti savo nuomonę”.

Žemės Ūkio Rūmų organus sudarė: visumos susirinkimas, valdyba ir direktorius.
Darbų planą visumos susirinkimui, kuris teįvykdavo vieną — du kartu per metus, 

pateikdavo Ž. Ū. Rūmų valdyba arba Žemės Ūkio ministeris. Svarstytinus klausimus 
galėjo pateikti ir Rūmų nariai, bet tik valdybos nustatyta tvarka, iš tikrųjų — per 
valdybą. Visumos susirinkimas formaliai yra augščiausias Rūmų organas. Jis 
1) tvirtina Ž. Ū. Rūmų darbų planą, o taip pat pajamų ir išlaidų sąmatas, 2) renka 
valdybos ir revizijos komisijos narius, o taip pat įvairias kitas ŽŪR komisijas ir p. 
Bet faktiškai pirmoji vieta priklausė ŽŪR direktoriui, kurį skyrė ir atleidinėjo 
Respublikos Prezidentas, Žemės ūkio ministeriui teikiant.

Ž. Ū. Rūmų direktorius:
1) atstovauja Rūmus, pasirašo Rūmų vardu vekselius, čekius ir kitokius aktus ir 

gali įgalioti kitus tarnautojus atstovauti Rūmus,
2) skiria, atleidžia, ir perkėlinėja Rūmų tarnautojus, praktikantus ir darbininkus,
3) nustato Rūmų tarnautojų atlyginimus,
4) tvarko Rūmų atskaitomybę,
5) vykdo Rūmų visumos susirinkimo patvirtintą sąmatą,
6) tvarko Rūmų nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą,
7) atlieka visa tai, kas jam pavesta Žemės Ūkio ministerio ir Rūmų valdybos (Įst. 

39 str.).
Kai dėl Ž. Ū. Rūmų valdybos, tai ji tvarko tuos Rūmų reikalus, kurie nėra pavesti 

direktoriui, ir “prižiūri direktoriaus veikimą”. (Įst. 36 str.), tačiau faktiškai Ž. Ū. 
Rūmiį priežiūros organas buvo Ž. Ū. ministeris.

Žemės ūkio Rūmus paleisti galėjo Ministerių kabinetas, Žemės Ūkio ministeriui 
pasiūlius. Naujų Rūmų rinkimai buvo daromi Žemės Ūkio ministerio nustatytu 
laiku. Visas taisykles Ž. Ū. Rūmų įstatymui vykdyti leido Žemės Ūkio ministeris.

Kaip augščiau buvo pasakyta, Ž. Ū. Rūmus sudarė 60 atstovų, kurių 38 turėjo 
būti ūkininkų atstovai, renkami apskričių tarybų. Deja, ne patiems ūkininkams 
renkant (apskričių tarybos taipgi nebuvo tiesiogiai gyventojų renkamos), kaip matome 
iš Ž. Ū. Rūmų 1936/38 metų apyskaitoje (3-6 psl.) paskelbto narių sąrašo, daugumą 
Ž. Ū. Rūmų narių sudarė ne ūkininkai, bet valdininkai ir dvarininkai. Ž. Ū. Rūmų 
valdybą taip pat sudarė 4 dvarininkai, 1 valdininkas ir du stambūs ūkininkai. Tuo 
būdu faktiškai Ž. Ū. Rūmai menkai teatstovavo Lietuvos ūkininkiją.

Tai konstatavo ir to meto Žemės Ūkio ministeris J. Audėnas 1940 m. vasario m. 27 d. 
suteiktame spaudai pasikalbėjime (“Lietuvos Žinios” — 1940 m. 47 Nr.), kuriame jis 
pritaria Ž. Ū. Rūmų reorganizacijos klausimams tyrinėti komisijos nuomonei:

■ “Pagal skaičių išeitų, kad ūkininkų atstovų dauguma. Tačiau iš Ž. Ū. Rūmų 
sudarymo tvarkos ūkininkų atstovavimas nėra ryškus. Ūkininkų atstovai nėra 
renkami nei tiesioginiai, nei siunčiami organizuotų ūkininkų. Juos renka apskrities 
tarybos nariai. Tuo būdu, ūkininkų atstovai į Ž. Ū. Rūmus deleguojami organizacijų, 
kurios, nors ir susideda iš ūkininkų, bet turi kitus nei Žemės Ūkio Rūmai tikslus, ir 
kurių pagrindinis uždavinys nėra žemės ūkio reikalai. Tad savivaldybių į Ž.Ū.R. 
deleguojami atstovai nors ir būtų ūkininkai, bet nevisuomet tie, kuriuos patys ūkininkai 
pageidautų ir kurie geriausiai galėtų rūpintis apskrities žemės ūkio reikalais ... Kadangi
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tarp Ž. Ū. Rūmų ir savivaldybių nėra tiesioginių ryšių, tai faktinai nėra ryšių ir 
ūkininkijos su Ž. Ū. Rūmais . . . Nesant glaudesnių Ž. U. Rūmų narių ir ūkininkuos 
ryšių, o taip pat Ž. U. Rūmų valdybos ir ūkininkijos, Ž. Ū. Rūmai negali atstovauti 
ūkininkams, o ūkininkai negali Ž. Ū. Rūmams daryti įtakos ir reikšti jiems savo 
pageidavimus”.

Žemės Ūkio Rūmų, kaip ūkininkus atstovaujančio organo, reikšmė ypač sumažėjo, 
išleidus 1936 metų rugpjūčio mėn. 25 d. Ž. Ū. Rūmų įstatymo pakeitimą (Vyr. Žinios 
Nr. 546), pagal kurį šalia Rūmų visuomos susirinkimo ir valdybos buvo pastatytas nuo 
jų nepriklausomas organas, valdžios skiriamas direktorius. Apie šį Ž. Ū. Rūmų 
dvilypumą labai charakteringai pasisakė ir anksčiau minėtoji komisija (ž. “Lietuvos 
Žinios”, 1940 m. Nr. 48, “Pasikalbėjimas su Ž.U. Ministeriu J. Audėnu”):

“... Žemės Ūkio Rūmai tvarkomi dviejų savystovių, vienas nuo kito nepriklausomų 
organų. Žemės Ūkio Rūmų administravimas valdžios įstaigose ir visuomenės 
organizacijose pavestas vien Rūmų direktoriui. Valdybą atleidus nuo administravimo 
darbų, ūkininkų atstovavimo funkcijos padarytos neryškios ir nereikšmingos. Prie esamos 
būklės vienoje įstaigoje galimos dvi skirtingos nuomonės, kurių viena (direktoriaus) 
viešai atstovaujama valdžios ir organizacijų įstaigose, kita tegali likti valdybos posėdžių 
protokoluose arba, geriausiu atveju, gali būti pranešta atitinkamiems valdžios organams 
Žemės Ūkio Rūmų įstatymo numatytu keliu — per Rūmų valdybos delegaciją etc. 
Gyvenime buvo tokių atsitikimų, kada direktorius, atstovaudamas Rūmams, reiškė 
vieną nuomonę, o Rūmų valdyba per savo delegaciją pas vyriausybės narius — kitą 
nuomonę. Suprantama, kad toks nuomonių nesuderinimas diskredituoja Rūmus ir 
mažina jų atoritetą”.

Tuo būdu ir Ž. Ū. Rūmų rinkimų tvarka ir jų organų sudarymas ir jų socialinė 
charakteristika rodo, kad, deja, Ž. Ū. Rūmai nebuvo tikras ūkininkus, ypač smulkesnius, 
atstovaująs organas.

Tai paryškina kad ir toks pavyzdys:
Ž. Ū. Rūmų globojama žymiausia gyvulininkystės organizacija —■ Lietuvos Galvijų 

Auginimo ir Kontrolės Ratelių Sąjunga 1932-36 m. laikotarpiu turėjo iš viso apie 
2.500 narių, kurie apytikriai skirstėsi šiaip:

59 ūkininkai su kontroliuojamų karvių skaičiumi —-1-2, 
255 „ „ ,, „ „ — 3-4,

1166 „ „ „ „ „ -5-10,
1020 „ „ „ „ „ — per 10.

Apskaičiuojant, kad viena melžiamoji karvė atitinka daugmaž 5 h. dirbamos 
žemės (iš viso Lietuvoje buvo apie 3.800.000 h. naudojamos žemės ir apie 800.000 
melžiamųjų karvių), susidaro toks vaizdas:

Pagal visuotinį žemės ūkio surašymą Iš jų turėjo ryšį per Atitinkamos 
1930 m. buvo ūkių klasėmis: gyvulininkystės organizacijas įdasės %

su Ž. Ū. Rūmais:

Nuo 0,2 iki 10 h. — 152.990 59 0,04
„ 10 „ 20 „ — 92.808 255 0,28
„ 20 „ 50 „ — 54.794 1.166 2,13

per 50 h. — 8.078 1.020 12,6

Tuo būdu vien iš šio pavyzdžio peršasi išvada, kad apie Žemės Ūkio Rūmus pirmoje 
eilėje spietėsi par 50 h. ūkių savininkai — 12,6%, toliau 20-50 h. ūkių savininkai ir tik 
labai mažas smulkesnių ūkininkų nuošimtis.

Vargiai tad galima laikyti, kad Ž. Ū. Rūmai buvo artimiausiai susieti su ūkininkų 
mase, kaip tai buvo pareiškęs Ž.U. ministeris Aleksa, Ž. Ū. Rūmus steigiant (Min. 
Aleksos kalbos, 1927 m. Ž. Ū. Rūmų leidinys, 5 psh).

Taip pat būtų įdomu panagrinėti, kiek kuriems ūkiams proporcingai buvo 
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IS MOKSLO PASAULIO

ką žada žmonijai netolimas rytojus
J. VĖBRA

Pasekant ir analizuojant praeities įvykių 
raidą, paprastai įmanoma su priimtinu 
tikslumu pratęsti ją į artimiausią atei
tį. Tačiau šiandien tai padaryti ypa
tingai sunku: ateities vaizdas uždengtas 
prieš pat mūsų akis kybančio didžiulio 
klaustuko: demokratija ar bolševizmas? 
Į šį klausimą aiškiai ir tikrai niekas šian
dien negali atsakyti. Bandančių spėlioti 
yra daug. Čia priminsime visiems žinomo 
didžiojo anglų mokslininko ir filosofo Ber
trand Russell1 io nuomonę. Pagal jį, mes 
gyvename išvakarėse vienos iš trijų gali
mybių :

Išnykimo žmogaus, o gal ir iš viso gy
vybės žemėje
Žmonijos sunykimo ir grįžimo į primi
tyvų gyvenimą

Vienos pasaulinės valstybės susidarymo.
Pirmasis arba antrasis atvejis įvyktų 

tuomet, jei karas tarp bolševikinio ir lais
vojo pasaulio būtų nudelstas keliasdešimt 
metų, arba jei anksčiau pradėtasis karas 
neatneštų aiškios pergalės, ir po jo sektų 
dar kitas karas.

Vienu ir kitu atveju abi kovojančios pu
sės būtų prisigaminusios milžiniškus kie
kius atominių ginklų, radioaktyvių dulkių 
debesys nusiaubtų visą žemės rutulį, ne
palikdami nieko gyvo, arba, geriausiu at
veju, palikdami kaikur žmogų. Dabarti
nei gyvybei žuvus, nauja gyvybė žemėje 
jau nebeatsirastų, nes tam palankus že
mės evoliucijos periodas jau seniai praė
jęs. Jei ne visa gyvybė būtų žuvusi ir pa
siliktų kiek žmonių, jie ilgai negalėtų nu-

sunaudojamos teiktos per Ž. Ū. Rūmus ir jų skyrius žemės ūkio kultūrai kelti pašalpo5 
(1938 m. buvo išleista 1.250.000 litų).

Nagrinėjant Ž. Ū. Rūmų struktūrą ir veiklą, savaime kyla klausimas apie Ž. Ū. 
Rūmų ir Ž.Ū. Ministerijos paralelizmą (1938 m. didelė dalis Ž. Ū. Rūmų metinės 
sąmatos — 2,208,507 litų iš bendros 6.290.416 litų sumos buvo sunaudota specialistams 
išlaikyti ir 816.355 žemės ūkio mokslui remti).

Jau minėtame pasikalbėjime Ž.Ū. ministeris J. Audėnas tą paralelizmą buvo 
paneigęs.

“Žemės Ūkio Ministerija, vykdydama kaikuriuos žemės ūkio tvarkymo ar žemės 
ūkio kultūros kėlimo darbus, tam tikrose fazėse negali išsiversti be Rūmų žinioje 
esančio agronominio personalo pagalbos. Šis faktas gali sudaryti įspūdį, kad esama 
paralelizmo ten, kur tikrumoje tėra bendradarbiavimas, darbo sričių pasidalinimas . .. 
bendrai paėmus, Rūmų vykdomi žemės ūkio kultūros kėlimo darbai yra suderinti su 
Ž.Ū. Ministerijos atskirų įstaigų vykdomais analoginiais darbais. Šiuos darbus vykdant 
jokio paralelizmo nėra”. (“Lietuvos Žinios, 1940 m., Nr. 47.)

Iš tikrųjų gi Ž. Ū. Rūmai buvo beveik visai priklausomi nuo Ž.Ū. Ministerijos. 
Tai matyti ne tik iš Ž. Ū. Rūmų įstatymo ir veiklos, bet ir iš to paties ministerio 
pareiškimo:

"Rūmai, kaip ž.ū. kultūros darbams vykdyti įstaiga, turi dirbti Žemės Ūkio 
ministerio jai pavestus darbus. Rūmams pavedami tie darbai, kurie geriausia tinka 
jiems dirbti, arba kurie kitų įstaigų dar nedirbami. . . .”

Tuo būdu ir kyla klausimas, ar Lietuvos Žemės Ūkio Rūmai iš viso buvo tikroji 
veikmens savivaldybė viešojo ūkio valdymo srityje?

Atsakymas vargu ar gali būti teigiamas. Tvarkomi de facto valstybės skiriamo 
pareigūno — direktoriaus — Ž. Ū. Rūmai buvo priklausomi nuo Žemės Ūkio Ministerijos, 
būdami tam tikras jos politikos ir planų vykdytojas, o ne tikroji veikmens savivaldybė 
ir ūkininkų interesų atstovė.
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sikratyti išgyvento siaubo, prie kurio pri
sidėtų ligos (bakterinio ginklo pasekmė) 
ir visuotinis badas, nes didžiuma pasėlių 
ir gyvulių būtų radioaktyvumo išnaikinta. 
Atsirastų pranašų, kurie skelbtų, kad vi
sas šias nelaimes atnešęs mokslas. Pasku
tiniai bibliotekų ir laboratorijų likučiai bū
tų baigti naikinti sufanatizuotos minios, 
kančia ir skurdas sudarytų palankias są
lygas plisti naujoms religijoms, žmogus 
sulaukinėtų ir ilgainiui pradėtų iš naujo 
ilgų kelių į šviesesnį gyvenimų.

Daug kam gali tai atrodyti fantastiška, 
nerealu. Amerikiečių mokslo įžymus ats
tovas J. B. Conant'as mano, kad demokra
tija ir bolševizmas ilgai koegzistuosiu vie
nas greta kito, ir kad B. Russell'io prana
šaujamoji katastrofa neįvyksianti. Tačiau 
yra autoritetingų atominės energijos spe
cialistų (pav. Einštein'as), kurie atomi
nio ginklo pasekmes vaizduojasi dar juo
džiau.

Trečiasis B. Russell'io numatomasis at
vejis — pasaulinės valstybės susidarymas 
— įmanomas tik greito ir lemiamo karo at
veju. Šio tikslo siekti susitarimo keliu su 
SSSR yra gryna utopija.

Jei karas įvyktų kol atominių ginklų 
atsargos dar neypatingai didelės, visiško 
Žmonijos išnaikinimo netektų laukti. Ka
rų laimėtų Rytai ar Vakarai. Jei karų lai
mėtų Rytai, žmonija ilgiems amžiams pa
tektų žiaurion vergijon. mokslas sunyktų 
dėl valdančiųjų sluogsnių dogmatizmo ir 
priespaudos, o mokslo žlugimų neišvengia
mai turėtų pasekti ir technika. Gyvenimo 
lygmuo kristų žemiau, negu dabartinėje 
SSSR. Įsigalėtų žiauri socialinė nelygybė. 
Tačiau amžinai tokia būklė tęstis negalė
tų: pamažu persekiojimai aprimtų, vėl 
prasidėtų mokslinė ir socialinė pažanga ir 
po kelių ar keliolikos šimtmečiu kančios 
kelio žmonija vėl sugrįžtų į kultūringų 
gyvenimų.

Visai kitaip pasaulis tvarkvtųsi, jei lai
mėtų Vakarai. Aišku, J.A.V. vyrautų ir 
jos diktuotų pasaulinės valstybės sudary
mų. Tačiau visa tai vyktų demokratinėje 
dvasioje, patikinant sąlygas kiekvienai 
tautai tvarkytis pagal jos charakterį ir kur
ti savitų kultūrų. Tik kariuomenė būtu 
bendra, pasaulinės valdžios vadovvbėie. 
Jos paskirtis būtų tvarkos nalaikvmas, 
nes kariauti nebūtų su kuo. Atnultu" rei
kalas eikvoti milžiniškus kapitalus ir dar

bų apsiginklavimo lenktynėms. Per kele
tu metų paskutiniojo karo padarytos žaiz
dos užgytų ir dar labai artimoje ateity 
žmonija susilauktų gerovės, kokios dar nie
kad nebuvo patyrusi.

Kaip šiuo laimingu atveju atrodytų žmo
nių gyvenimas po 50 ar 100 metų ?

Pranašo amatas laikomas nedėkingu ir 
net nerimtu. Tačiau mokslo ateities pra- 
matymai išsipildė greičiau ir pilniau, ne
gu jų autorių buvo spėta. Todėl nėra jokia 
utopija bandyti pasvarstyti, kaip mūsų ai
niai gyvens bent nelabai tolimoje ateityje.

Maisto problema visais laikais buvo 
opiausia. Maistas sųlygojo žmonių prieaug
lį, miestų augimų ir kultūrinį gyvenimų. 
Ir šiandien maisto klausimas anaiptol nė
ra išspręstas. Dešimtims milijonų kinų 
badas žiūri į akis. Tik vienas ketvirtadalis 
žmonių pasaulyje yra sočiai pavalgę. 
Esant maisto nepritekliui, pusiausvyrų 
tarp maisto išteklių ir valgytojų skaičiaus 
galima išlaikyti dviem būdais: natūralinės, 
nesąmoningos atrankos būdu arba planin
gu prieauglio ribojimu. Pirmuoju atveju, 
žmonių dalis, silpnesnių ar mažiau apsuk
rių, turi išmirti badu. Taip yra šiuo metu 
pietryčių Azijoj ir Rusijoj. Tai gali būti 
sunkiai įtikima tam, kuris pats nebadau
ja, tačiau priežodis „Dievas davė dantis, 
duos ir duonos“ tėra tik priežodis... Tiesa, 
žemės ūkis daro milžiniška pažangų. Ra
dioaktyvių elementų pagalba jau šiandien 
įmanoma nustatyti kiek ir kokių tam ti
kram javui reikalinga trąšų kiekvienoje jo 
augimo fazėje. Per vienų kita dešimtmeti 
pavyks išaiškinti ir „mikro — trąšų“ 

klausimų. „Mikro — trąšomis“ čia vadi
name kai kuriuos elementus (bora, jodą, 
geležį, varį, cinkų, manganų, molibdeną, 
kobaltą...), kurie nors ir labai mažais kie
kiais yra būtini normaliam augalo vysty
muisi. Pavyzdžiui, pomidorai neauga dir
voj, kurioj visiškai nėra cinko; jie blogai 
tarpsta ir tokioj dirvoj, kurioje cinko daug, 
o normaliai vystosi tik ten, kur cinko yra. 
bet labai mažai. Šie mikro — elementai, 
savotiški vitaminai, reikalingi ir gyvuliams 
bei žmogui. Jų racionalus naudoiimas atei
tyje žymiai padidins ir pagerins kultivuo
jamų javų kokybę. Ateityje įsivyraus au
galų tręšimas per lapus, kuris bus žvmiai 
lankstesnis ir ekonomiškesnis už dabarti
nį per šaknis, nes čia augalas tepanaudoja
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tik nedidelę trąšų dalį, o didžiuma lietaus 
išplaunama ir dingsta nenaudingai.

Netolimoje ateityje genetika išmoks kai
talioti gyvų organizmų genas, nuo kurių 
pareina paveldėtinės organizmo savybės. 
Atsiras galimybė keisti pagal norą augalų 
ir gyvulių prigimtį, sudarinėti naujas, 
žmogui naudingesnes veisles.

Pasėlių plotai padidės. Bus išplėstas dar
žovių auginimas ne dirvoje (druskos tirpa
luose), kuris jau šiandien yra tapęs realy
be. Tyrai bus aprūpinti vandeniu. Austra
lijos upės, kurios šiandien neša vandenis 
iš tyrų į vandenynus, neužilgo pasuks sa
vo vagą priešinga linkme. Kiek tolimes
nėj ateityj kalnuotos sritys bus išlygintos, 
poliariniai kraštai sušildyti.

Debesys paklus žmogaus valiai: agrono
mai nustatinės, kada turi lyti, kada būti 
giedra.

Artimiausių dešimtmečių būvyje maisto 
produkcija gali padvigubėti. Vėliau ji dar 
daugiau pakils. Tačiau nebūkime perdide- 
li optimistai. Šiandien yra pasaulyje 
apie 2į milijardo žmonių. Kasmet jų pri
auga apie 1,1%. Taigi po šimto metų, jei 
prieauglis nepasikeis, žemėje bus pussep- 
tinto milijardo žmonių, o po 200 metu — 
apie 20 milijardų. Tikėtis tokį tempą išlai
kyti maisto gamybos kėlime būtų neatsar
gu. Šiuo metu maisto gamybos pažanga 
stipriai atsilieka nuo žmonių prieauglio. 
Balansui išlaikyti tenka toleruoti badą 
arba normuoti žmonių prieaugli. Pirmo
ji priemonė velka su savimi daugybę kan
čių ir kelia suirutes. Dėl antrosios niekam 
nereikėtų kentėti, tačiau žmonių prieaug
lio reguliavimui atkakliai priešinasi valdi
niu godūs pasaulietiškieji diktatoriai ir 
kaikuriu religijų galvos. Tad kol kas pasi
lieka galioje bado — kančios ir suiručių — 
priemonė.

Tolimesnei ateityj žemės ūki nradės kon
kuruoti biocheminė ir grynai cheminė 
maisto sintezė. Sintetiški valgiai bus ska
nesni ir maistingesni už natūralius, kurie 
bus užmiršti, kaip šiandien užmirštos na
tūralios dargios, kurias pakeitė daug įvai
resnės, gražesnės ir patvaresnės sintetinės. 
Pagaliau, žmonių keliasdešimt kartu pa
daugėjus, žemės ūkiui nebeliks ir vietos — 
beveik visa žemės paviršiu užims miestai.

Netenka galvoti anie maitinimąsi piliu
lėmis arba organizmo išeikvotos energijos 
atstatymą elektroninėmis priemonėmis: 

tai galėtų įvykti tik radikaliai pakitėjus 
žmogaus organizmui. Jeigu panašūs pasi
keitimai ir galėtų įvykti, tai tik per mili
jonus metų.

Drabužiai net ir netolimoj ateity bus 
gana skirtingi nuo dabartinių. Plintantis 
mašinizmas ir moters įsitraukimas į visas 
gyvenimo sritis supanašins abiejų lyčių 
apsirengimą. Įsivyraujant racionalizmui, 
švara ir patogumas bus vieninteliai veiks
niai, kurie lems drabužių formą. Viskas 
bus iš sintetinių medžiagų, atsparių lietui, 
neimančių dėmių, nesiraukšlėjančių. Siū
lės bus klijuotos ar autogeniškai , .suvirin
tos“. Bus epocha nepaprasto grožio dirb
tinių kailių, tačiau ilgainiui išnyks ir plu
šas ir kailiai. Bus naudojama purini plas
tikinė medžiaga, iš kurios drabužiai bus 
„liejami“ visiškai be siūlių. Tokiu medžia
gų bus įvairiausių savybių: laidžių ir ne
leidžiu šilimai, selektyviai laidžiij įvai
riems spinduliavimams. Norint įdegti 
saule, ateities žmogui nebus reikalo ke
liauti į paplūdimį ir plikam kaitintis sau
lėje, jis galės užsidėt tokį drabuži, per ku
rį laisvai praeina saulės spinduliai jo sa
vininkui naudingi, ir sulaikomi tie, kurie 
galėtų būti jam žalingi. Tokių besiūlių 
plastinių drabužių gamyba bus nepapras
tai greita ir jie bus nuostabiai pigūs. Jei 
šiandien už eilutę SSSR darbininkas dir
ba pusmetį, europietis mėnesį, o amerikie
tis savaitę, tai ateities žmogus daug pato
gesnį drabužį galės turėti už savo darbo 
pusvalandį.

Trobesiu statyba progresuoja lėtai dėl 
perilgo dabartinių pastatų amžiaus. Atei
tyje pavienių šeimų privatūs gyvenamieii 
namai bus lengvi, pagaminti fabrikuose ir 
sumontuojami per kelias dienas. Masinė 
jų gamyba, nereikalaujanti specialistu, 
bus kelis ar keliolika kartų pigesnė ir kiek
vienam jie bus prieinami. Sienoms ir per
dengimams bus plačiai naudojama nerūdi
janti skarda ir speciali, labai efektinga izo
liacija nuo šalčio ir garso. Iš vidaus plau
nami plastikiniai išmušalai, iš lauko — 
nepaprasto atsparumo plastikiniai dažai. 
Ant grindų elastingi plastikiniai kilimai, 
neima dulkių nei dėmių. Fluorescencijos 
principu bešešėlinis apšvietimas, kurio in
tensyvumas pagal norą reculiuoiamas. To
limesnėj ateitv atsiras visiškai šalta šviesa, 
kuri bus ne tik maloniausia akims, bet ir 
ekonomiškiausia. Kiekvienas butas bus
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aprūpintas radio — televizijos — telefoto 
įrengimais; pastarųjų pagalba svarbesnių
jų laikraščių puslapių fotostatus abonen
tai gaus per mažiau negu minutę nuo jų 
atspausdinimo. Bus ir kolektyvinių gyve
namųjų namų — dangoraižių, apsuptų di
deliais parkais ir aprūpintų visais techni
kiniais patogumais — autonomine vidine 
televizija, pneumatiniu paštu, biblioteko
mis, laboratorijomis.

Ateities statyba bus ne tik pigi, patvari 
ir patogi, bet ir graži. Projektai bus ruo
šiami gabiausių architektų, konkurso ke
liu. Savaime aišku, masiškai statomi tro
besiai stokos įvairumo, visuose kartosis 
standartiniai elementai, kad ir kiek skir
tingai išdėstyi. Tačiau technikos klestė
jimo gadynėje tam tikras vienodumas ne
išvengiamas.

Susikiemo ir transporto šiandien turi
mosios priemonės tobulės ir išsilaikys dar 
gana ilgų laikų. Sunkiosios ir negendančios 
prekės dar ilgai bus vežiojamos garlai
viais. Prabangūs nedideli dujų turbinų va
romi laivai taip pat dar ilgai raižys vande
nynus. Puošniai įrengti, plačių bėgių, di
delio greičio traukiniai dar ilgai 
konkuruos moderniškesnes susisiekimo 
priemones sausumoje, nekalbant apie 
sunkiųjų prekių transportų. Auto
mobilis tobulės itin greitu tempu: 
dabartini vidaus degimo variklį pa
keis lankstesnė ir tyli dujų turbina, 
sunaudojamo kuro kiekis sumažės 3 — 4 
kartus, matomumas padidės (viršutinė 
dalis ištisai iš skaidraus plastiko), kiekvie
nas autovežimis bus aprūpintas bevieliu 
telefonu ir trumpo atstumo radaru; auto
mobilių kaina kelis ar keliolika kartų kris; 
tai bus kiekvienam prieinamas kasdienio 
naudojimo įrankis. Neužvilgo atsiras 
elektrinių automobilių, kurie energijų 
semsis indukcijos būdu iš negiliai po ke
lio grindiniu užkastų laidų. Jie bus labai 
patogūs valdyti, bet galės važinėti tik spe
cialiai įrengtais keliais. Atsiras taip pat 
autolėktuvai: suglaudę sparnus, jie važi
nės miestų gatvėmis, o išvažiavę iš mies
to skris oru.

Artimiausioj ateity dauguma lėktuvų 
taip pat bus varomi dujų turbinų. Jų grei
tis bus apie 800 km. į valandų. Tolimam 
susisiekimui bus naudojami sprausminiai 
lėktuvai, kurių greitis sieks 3000 km. vai. 
Jie skraidys stratosferiniuose augščiuose.
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Raketinis skridimas bus naudojamas spe
cialiais atvejais, augščiuose daugiau kaip 
30 km. Raketinių susisiekimo priemonių 
greitis praneš 8000 km. per vai.

Aistringai domėsis žmonės tarpplaneti- 
niu susisiekimu. Tačiau tai tolimos atei
ties dalykas. Net netolimame mėnulyje 
pirmieji turistai vargiai atsiras anksčiau 
kaip po 100 metų. Prieš ryžtantis į šių 
kelionę teks išspręsti daug problemų: nu
galėti oro trinties pasėkas, jonosferos 
karštį bei intensyvius viskų naikinančius 
kosminius spindulius; išvengti susitikimo 
su meteorais, paskendimo storame, mė
nulį dengiančiame dulkių sluogsnyje. Kai 
zondavimo raketų pagalba visos aplinky
bės bus tiksliai išaiškintos ir reikalingi pa
siruošimai atlikti, pati kelionė į mėnulį 
truks tik pusdienį (į Marsų apie 3 mėn.).

Anksčiau, negu kelionė į mėnulį, dar 
šiame šimtmetyje, virš žemės atsiras eilė 
dirbtinių mėnulių — naujų žemės sateli
tų. Tai bus milžiniški oro laivai, kuriuos 
išmes į reikiamų augštį raketinis variklis. 
Šiuos savo sukurtus mėnulius žmonės daž
nai lankys. Juose bus įrengtos laboratori
jos, kurios energijų semsis iš temperatū
rų skirtumo tarp šaltos juos supančios erd
vės ir karštų saulės spindulių. Šių dirbti
nių žemės satelitų pagalba bus tvarkomas 
radiosusisiekimas bei išspręsta tolimosios 
televizijos problema.

Energijos problema ateities suteohnin- 
tam pasauliui bus visuomet aktuali. Iki 
18-ojo šimtmečio žmogus ir arklys buvo 
pagrindiniai energijos šaltiniai. Šiandien 
kultūringuose kraštuose apie 95 proc. su
naudojamos energijos gaunama iš kuro. 
Kuro ištekliai riboti. Anglis pra
dėta vartoti pramoniniu mastu prieš 
150 metų. Dabar kiekvienas gy
ventojas vidutiniškai sunaudoja per 
metus 1.4 tonų anglies (U.S.A. 8 
tonas) ir apie pusę tiek žibalo. Tokiu tem
pu naudojant iškastinį kuru, teoretiškai, 
anglies dar turėtų užtekti beveik 2000 me
tų. Praktiškai, reikalas blogesnis, nes 
anglies klodai ne visi lengvai prieinami ir 
po įvairius kontinentus labai nelygiai pa
siskirstę. Todėl ir prie dabartinio naudoji
mo tempo daugely kraštų anglies nepri
teklius turėtų būti pajustas po 200 metų, 
o žibalo ir natūralinių dujų po 40-50 me
tų. Bet, pramoninei civilizacijai intensy- 
vėjant, energijos, taigi ir kuro, pareikala-
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vimas sparčiai augs. Be to, anglys ir ži
balas yra svarbi medžiaga cheminei pra
monei ir turėtų būti šiam reikalui taupo
mi. Tad nenuostabu, kad jau dabar tech
nologai yra susirūpinę kitais energijos šal
tiniais.

Durpės — nereikšmingas veiksnys, miš
kai nyksta, vėjas tetinka tik smulkioms 
energijos stotelėms. Dabar užtvenktų 
upių vandens energija sudaro tik 5 proc. 
viso sunaudojamo energijos kiekio. Arti
miausioj ateity užtvankų statyba bus in
tensyviai plečiama. Racionaliai panaudo
jant visus upių vandens energijos ištek
lius, jie padengtų visų dabartinį energijos 
pareikalavimų, tačiau tai sunkiai įmano
ma ir niekuomet nebus pilnumoj reali
zuota. Jūros potvynių ir atoslūgių panau
dojimas reikalauja dar didesnių investa
vimų, ir tebus realizuotas tik ten, kur su
lygęs ypatingai patogios.

Atominės energijos ekonomika dar 
nėra, aiški. Tenka manyti, kad nepertoli- 
miausioj ateity ji bus pradėta naudoti, ta
čiau tik tam tikrose vietose, kur kitos 
energijos rūšys sunkiau prieinamos.

Yra du milžiniški, neišsemiami energi
jos šaltiniai — tai žemės gelmių šilima 
ir saulės spinduliavimas. Žemės gelmėj 
šilimos kiekis apie 80 milijonų kartų di
desnis negu visos anglies atsargos. Saulės 
spinduliuojamoji energija milžiniška. Že
mės paviršių pasiekia tik labai mažytė jos 
dalis ir visdėlto ji apie 8000 kartų didesnė 
negu visas dabartinis energijos pareikala
vimas.

Žemės gelmių energija tuo patogi, kad 
ji būtų gaunama tolydžio, be pertraukų, 
tačiau ji yra giliai, ir, išskyrus geizerius, 
artimiausių dešimtmečiij būvyje nebus 
plačiau naudojama.

■Saulės spinduliavimo energija nuolat 
kintanti (naktys ūkanos). Be augalinės 
fotosintezės, šiuo metu ji tik vienur kitur 
panaudojama druskos tirpalams išgarinti 
ar vandeniui sušildyti. Netenka laukti, 
kad tiesioginis saulės spindulių panaudo
jimas netolimoj ateity pasidarytų svarbiu 
energijos tiekimo veiksniu. Išvadoje, arti
miausio šimtmečio laikotarpiu naudoja
mos energijos kiekiai sparčiai augs, ir pa
grindiniais energijos šaltiniais liks anglys, 
žibalas, upių vandens energija, eventua
liai atominė energija. Tolimesniais šimt
mečiais žemės gelmių šilima ir saulės 

spinduliai gali virsti vyraujančiais ener
gijos šaltiniais.

Pigi ir gausi energija yra pramoninės 
civilizacijos ir ištaigingo žmogaus gyveni
mo būtina sųlyga.

Medicina per paskutiniuosius 15 metų 
padarė didesnę pažangų negu per visus 
praeities amžius. Per šiuos 15 metų miri
mai nuo užkrečiamų ligų sumažėjo dau
giau negu 50 proc. Įvairioms mokslo ša
koms talkininkaujant, bakterijos ir viru
sai netolimoj ateity bus visiškai nugalėti. 
Elektroninio mikroskopo pagalba (kuris 
jau dabar didina iki 200.000 kartų, o teo
retiškai galėtų didinti iki 80 milijonų kar
tų) bus išaiškinti visi ligų sukėlėjai, che
mikai prigamins stiprių ir specifiško vei
kimo vaistų. Žmogaus amžiaus vidurkis 
bus per 100 metų (dabar žmogus viduti
niškai gyvena Indijoj 27 metus, USA 67 
metus). Žmogaus sveikata bus puiki ir se
nyvame amžiuje. Gydytojų daugumų su
darys chirurgai, nes dėl ypatingai inten
syvaus susisiekimo, kad ir tobulų radari
nių priemonių tvarkomo, nelaimių mis 
gana daug.

Pramogų ateities žmogus turės įvairių 
ir laisvalaikio joms nestokos. Ateities fab
rikuose automatines mašinas tvarkys 
elektroninės super-mašinos ir tebus reika
lingas tiktai vienas kitas žmogus kontroli
nių mašinų veikimui tikrinti. Tad darbo 
valandų bus labai nedaug. Bus puikios 
sąlygos keliauti, tačiau kelionės (išskyrus 
tarpplanetines) nebebus patrauklios, nes 
bet kurių žemės rutulio vietų ir joje vyks
tantį gyvenimų galima bus matyti ir girdė
ti sėdint savo salione. Vispusiški patogu
mai padarys žmogų dideliu tinginiu. Spor
tas neteks populiarumo. Viena iš nedau
gelio ateities sporto rūšių bus su dideliais 
pavojais susijęs skraidymas raketomis.

Lengvas ir ištaigingas ateities gyveni
mas, kurio vienų — kitų aspektų čia trum- 
nai apžvelgėme, dar nepadarys žmogaus 
laimingų. Žmogus, šalia vidinių dvasinių, 
konfliktų, kenčia nuo prietarų, įvairių 
bereikalingų baimių, neišmintingų papro
čių daugiau negu nuo skurdo. Tačiau 
mokslo dvasia persiėmęs ateities žmogus 
pamažu nusikratys ir čia suminėtomis blo
gybėmis. Nors laimė tolsta, kai į jų artėja
me, ir nesileidžia pagaunama, tačiau mū
sų ainiai bus arčiau jos negu mes esame.
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Redakcija

DIDYSIS ŽMONIŠKUMO SKELBĖJAS-VYDŪNAS

K. BARĖNAS

Kalbant apie Vilių Storastų-Vydūnų, 
niekada negalima išleisti iš akių tos ap
linkybės, kad jis gimė, augo, mokėsi, 
rašė, dirbo ir kovojo ne Didžiojoje Lietu
voje, bet Mažojoje, kurioje vokiečiai šim
tus metų atkakliai naikino lietuviškus 
pasireiškimus. Pats Vydūnas sakosi, kad 
jis nuėjęs- su lietuviais, o ne su vokie
čiais, matydamas, kaip vokiečiai juos nie
kina, skriaudžia ir stengiasi vis silpninti. 
Vydūno sprendimas labai žmoniškas ir 
idealistiškas, nes jis nuėjo su skriaudžia
maisiais, visiškai suprasdamas, kad tos 
mažumos, taigi ir jo laukia ne augštini- 
mas ir pagarba, bet žeminimas ir nieki
nimas, kad jam teks eiti prieš srovę, au
kotis.

Pats šitoks jo pasirinkimas atėjo ne 
kur nors iš šalies. Vydūnas augo vokiš
koje aplinkumoje ir iš savo namų lietu
viškumo neišsinešė. Kai suėjo su lietu
viais, jam, kaip atrodo, rūpėjo du daly
kai: stengtis, kad ir Mažosios Lietuvos 
lietuvis išlaikytų savo gimtųjų kalbų, iš
liktų sau-žmogus, o taip pat iškelti tuos 
kovos būdus, kurių turėtų laikytis lietu
viškoji bendruomenė, nenorėdama susi
lieti su vokiškąja dauguma.

Šitų dalykų siekdamas, jis savuosius 
veikia keliomis kryptimis. Pirmiausia 
ima rašyti straipsnius lietuviškiems ano 
meto Maž. Lietuvos laikraščiams. Vėliau 
suorganizuoja lietuviškų vyrų chorų, po 
kurio laiko persitvarkiusį į platesnės 
apimties Lietuvių Giedotojų Draugijų. 
Šis darbas Maž. Liet, lietuvių koloni
joms turėjo didelės reikšmės, nes koncer
tai ir vaidinimai būdavo ruošiami ne tik 
Tilžėje, kur pats Vydūnas gyveno ir kur 
veikė Draugija, bet ir plačiose apylinkė
se, kur tik dar buvo kiek daugiau lietu
vių. Tie koncertai ir spektakliai buvo tie

sioginis jo ryšys su savąja bendruomene, 
kadangi Vydūnas, įsteigęs Draugijų, pats 
dirigavo chorui, režisavo vaidinimus, ra
šė muzikų ir vaidinimus, o patys pasiro
dymai lietuviams buvo retos šventės.

Netiesioginis veikimas — tai tie gausūs 
filosofiniai ir draminiai jo raštai, kuriuo
se jis reiškia savo idėjas, o, kiek tai susi
ję su Maž. Lietuva, kartu nurodo savie
siems kovos būdus ar bent laikyseną. Dau
gelį minčių ir idėjų jis kelia, bet jos vi
sos sueina į vienų tėkmę: žmogus turi ug
dyti save, turi žmoniškumų stiprinti sa
vyje, nes tik šituo dvasiniu pranašumu 
galima priešintis net galingesniam. Šitaip 
žiūrėdamas į žmogų, lietuvių tautai jis 
skyrė didelius uždavinius, siūlydamas 
naudotis ne vyliumi ir pasalomis, bet 
kūrybinėmis galiomis.

Šitos mintys jo vis kartojamos įvairiuo
se tiek filosofiniuose, tiek ir draminiuose 
veikaluose. Štai antrojoje „Prabočių še
šėlių“ dalyje (,, Ne sau-žmonės“), vaiz
duojančioje baudžiavos laikus, motina 
draudžia sūnui atsiskaityti su sužadėti
nės skriaudiku dvarponiu, liepdama krikš
čioniškai pakęsti visas skriaudas. Visuo- 
mis, atstovaująs tautos dvasiai, kitaip 
galvoja negu motina ar sūnus; jis ragina 
būti sau-žmogum ir ginti savo teises, tik 
ne kardu ar kirviu, bet savo vidaus augi
nimu, dvasios kultūra.

Šitokia lietuviškoji dvasios stiprybė 
rodoma ir „Gaisre“. Pats visas veikalas, 
penkių veiksmų tragedija, skirtas pavaiz
duoti dviejų kultūrų — lietuvių ir vokie
čių — susidūrimui karo metu. Graži lietu
vaitė Magdė atmeta vokiečių siūlomas pa
gundas ; jai pasiseka apsiginti ir prieš bru
talumą, taip pat apie save suspiesti būrį 
jaunų lietuvaičių ir padėti joms apsigin
ti, atsispirti prieš vokiečių pasikesini-
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mus. Atmetusi visokius siūlymus, likusi 
ištikima lietuviškos kultūros ir savo tė
viškės sargė, ji, nepasiduodama prievar
tai, žūva degančiuose namuose.

Saukdamas į žmoniškumą, Vydūnas 
kartais kiek kitaip žūrį j mūsų tautos ne
tolimąją praeitį, į jos kovas už prisikėli
mą, negu mes esame pratę žiūrėti ir ver
tinti. Štai tuose pat „Prabočių Šešėliuo
se“, jų trečiojoje dalyje, surenkami prie 
seno kapo romantiškas aušrininkas Kelei
vis, pozityvistas Kaulius, taip pat išga
ma Verstys ir materialistas Kiutra. Prie 
jų ateina tautos balso reiškėjas Duobka
sys ir visus nugramzdina į pragarą, tuo 
būdu pašalindamas juos kaip nenaudin
gus tautai! Duobkasys reikalauja tikro 
žmoniškumo, nes tie nugramzdintieji jau 
buvę tėvynei mirę. Kiti veikėjai dar aiš
kiau nusako, kas tas tikrasis žmonišku
mas — tai savęs aukojimas ant meilės 
aukuro, ugdymas savyje ir kituose tikro
jo žmoniškumo, prabočių šešėliams pa
garbos ir gyvojo tautiškumo. Kiekvienas 
turįs tapti sau-žmogumi, kiekvieno širdy
je turinti būti sukurta tėvynės meilė ir 
žmoniškumas, kaip šventoji ugnis. Atro
dytų, kad šitoks kelias mūsų realybėje 
yra perdaug idealus ir pasiekiamas tik 
atskiroms asmenybėms, kaip pats Vy
dūnas, bet ne visai tautai.

Savo filosofiniuose raštuose Vydūnas 
nėra kokios nors naujos sistemos kūrėjas. 
Jis žmogus didelės kultūros ir išstudija
vęs daugelį dalykų — pasaulio religijas, 
filosofijas, kultūros istorijas. Tai, ką stu
dijuodamas rado, jis nudažė savuoju idea
lizmu ir tuo būdu sukūrė vydūnizmą, 
kurio didysis siekimas, kad žmogus ar
tėtų į dievybę ir pagaliau susilietų su ja. 
Šito idealo siekdamas, žmogus turi vis 
tobulėti. Pirmiausia jam reikia pažinti 
pačiam save, nes toks pažinimas yra pir
moji sąlyga, kuri skiria žmogų nuo gy
vulio. Save pažindamas, žmogus išsilais
vina iš prigimties valios ir pats gali pradė
ti tą prigimtį tvarkyti ir tuo būdu tobu
lėti.

Į tą tobulėjimą žmogus einą naudoda
masis išmintimi, laisva valia, padedamas 
tikybos, kalbos ir doros. Tikyba esanti 
suaugusi su žmogaus esme, kalba lei
džianti išsakyti savo vidų, o dora — va

lios jėga, nugalinti fizinės prigimties reiš
kinius.

Paskyręs savo ilgą gyvenimą tautai, 
Vydūnas sako, kad žmogus be tautos ne
gali pasiekti augštesnio laipsnio savęs 
pažinimo, nes tautoje jis paveldi praei
ties palikimą ir, tuo remdamasis, gali to
bulėti ir savo kūryba prisidėti prie žmo
nijos pažangos.

Nors jo idealistinė filosofija duoda 
daug gražių minčių, grindžiamų žmoniš
kumu, nors literatūrinė kritika jo dramas 
pripažįsta meno veikalais, bet Vydūno 
kūryba nėra populiari. Kodėl? Visiškai 
suprantama, kad filosofiniai dalykai ne 
visada lengvai įkandami, nors jie ir gra
žiausi būtų. Šitokiems dalykams skaityti 
dažnu atveju reikia ir pasiruošimo ir pa
linkimo domėtis žmogaus ir tautos prob
lemomis, kurias Vydūnas kaip tik ir kelia 
savo raštuose.

Jo draminė kūryba taip pat sunki, iš
skyrus gal vieną kitą populiaresnį daly
ką, 0 sunki ji dėl to, kad rašytojas čia 
dramos forma mėgina gvildenti tas pa
čias filosofines problemas, kurioms skir
tos jo filosofinės knygos. Dramose taip 
pat paprastai veikia ne žmonės, bet sim
boliai, kuriuos lengviau atpažinti ir su
virškinti susipažinusiems su jo filosofijos 
veikalais. * * *

Gimė Vydūnas (Vilius Storasta) 1868 
m. kovo 22 d. Šilutės apskr., Jonaičiuo
se, augo Pilkalnio apskr., kur kunigavo 
ir mokytojavo jo tėvas, ruošęsis būti mi- 
sijonorium, bet dėl silpnos sveikatos vė
liau pasirinkęs sėslesnį darbą.

Pirmąjį mokslą Vydūnas gavo iš tėvo. 
Anksti išmoko senųjų kalbų (graikų ir 
lotynų), įsigijo pradžios mokyklos moky
tojo teises ir kurį laiką dirbo šitą darbą, 
bet vėliau nuėjo studijuoti į universitetą 
ir čia mokėsi tai, kas reikalinga busima
jam gimnazijos mokytojui, o taip pat dau
gelį kitų dalykų, kurie jam pravertė kaip 
filosofinių raštų autoriui ir filosofiniam 
dramaturgui.

Baigęs studijas, mokytojavo Tilžės 
gimnazijoje, o šalia to rašė.

Vienu metu (1917—1919 m.) Berlyno 
universitetas buvo pakvietęs jį lietuvių 
kalbos dėstyti (tuomet jis parašė vokiš
kai lietuvių kalbos vadovėlį). Ankstyves-
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A. KASUBIENES KERAMIKOS MENAS
ALEKSIS

Lietuviškoj spaudoj beveik neteko skai
tyti apie Aleksandros Kašubienės kūrybą. 
Tačiau ši jauna keramikė paskutiniųjų 
metų būvyje pasirodė, kaip augšto lygio 
dailininkė. A. Fledžinskaitė —Kašubienė 
studijavo keramikų ir skulptūrą Kauno 
Dailės Institute ir Vilniaus Meno Akade
mijoje. 1944 m. ji ištekėjo už retų gabumų 
skulptoriaus Vytauto Kašubos, 1947 m. 
atvykusi į J. A. V—bes, pradžioje dirbo pe
dagoginį darbą, o vėliau, kaip laisvoji me- 
ninikė. 1950, 1952 ir 1953 metais ji daly
vavo visuotinėse Amerikos keramikos pa
rodose, kurias reguliariai organizuoja Sy- 
racuse'os Meno Muziejus. Paskutinioji pa
roda dabar rodoma įvairiuose Amerikos 
miestuose.

Šiuo metu trys A. Kašubienės darbai 
yra išstatyti New York Society of Cera
mic Art metinėje parodoje, kuri vyksta 
Museum of Natural History rūmuose.

Šie trys kūriniai priskirtini prie geriau
sių iš dailininkės kūrybos. Ypatingą dė
mesį kreipia jos didelė vertikalinė kompo
zicija „Angelas“, realizuota moderniai — 
romaniškame stiliuje. Menininkė išeina 
daugiau ar mažiau iš tos moderninės ta

niaisiais nepriklausomybės metais Tel
šių gimnazijoje jis mokė literatūros. Pa
stoviai gyvenęs Tilžėje, bendradarbiavo 
Didž. Lietuvos spaudoje ir retkarčiais at
važiuodavo į Neprik. Lietuvą.

Iš mažens ligų kankintas ir perkankin- 
tas, jis buvo silpnos sveikos žmogus. Mai
tinosi vegetariškai.

Už savo lietuviškąją veiklą ir laikyse
ną, už vokiškai rašytuosius savo darbus iš 
lietuvių tautos istorijos jo gerokai neken
tė vokiečiai, ypač hitleriniai šovinistai, 
ir pirma proga bandydavo suvesti su juo 
sąskaitas.

Be daugybės filosofinių darbų ir dra
mos veikalų, Vydūnas pats bandė tarpais 
net žurnalus leisti („Jaunimas“, „Nau
jovė“, „Darbymetis“), kur spausdino 
savo publicistiką ir filosofinius darbus.

Š.m. vasario 20 d. Vydūnas baigė eiti 
savo didžių darbų Lietuvai kelią.

RANNIT

pybos, kuri suteikia pirmenybę plokštu
mom ir grafiškam principui. Savo dvasine 
situacija jos „Angelas“ nėra idealistinė, 
poetizuota figūra, bet atvirkščiai, jis pasi
rodo, kaip specifinis mūsų laikų mediu
mas, kurio veide išrašyta dabarties kritiš
kai gūdi nuotaika. Juoda aureola, su
daranti foną angelo veidui, yra panaudo
ta, kaip netikėta ir tuo būdu savo šviežu
mu patraukli dekoratyvinė priemonė rel- 
jefingumui pasiekti. Ir nors juoda spalva 
nebūtinai reiškia nevilti bei tragizmą 
(Tintoretto yra pasakęs, kad iš visų spalvų 
juoda yra gyviausia ir gražiausia; Lietuvo
je panašios nuomonės buvo Liudas Trui- 
kys), Kašubienės angelas į mus prakalba 
veikiau kaip demonas, negu kaip Dievo pa
siuntinys. Šalia jo mūsų vaizduotėje atsis
toja priešgotiškojo laikotarpio angelai, 
kurie stilistine prasme yra artimi Kašubie
nės kompozicijai, bet kurių veidai yra 
„įdėti“ j auksinių aureolų „rėmus“. Mū
sų dienų žmogui toji auksinė spalva ne
reiškia nieko kito, kaip tik iškilmingą este
tinį papuošimą, ir užmirštama, kad krikš
čionybės pirmojo aromato laikais auksas 
simbolizavo dangaus gloriją ir dieviškąjį 
spiritualizmą. Tačiau, nors ir kiek medžia
gos filosofinėms problemoms spręsti mums 
duoda Kašubienės „Angelas“, jis mums 
primena, kad menas pirmoj eilėj turi būti 
menas, o ne religija, filosofija bei literatū
ra. Ir kaip vaizduojamojo meno „gami
nys“, šis kūrinys įtikina mus savo gyvy
binga konstrukcija ir savo spalvine kultū
ra.

Šalia „Angelo“ A. Kašubienė išstatė 
dar du mažesnio formato darbus. Pirma
sis jų — tai didelio stilistinio grynumo 
dviejų moteriškų povyzų kompozicija. La
bai jautrus antiakademiškas šio kūrinio 
piešinys turi tam tikrą archaišką subtilu
mą, kurį, galima prileisti, menininkė iš
moko vertinti savo vyro, Vytauto Kašu- 
bos, paskutiniuose darbuose. Jos koloris
tinė orkestracija primena čiurlioniško
sios žalumos neišsenkamas galimybes (tą 
žalią koloritą, atrodo, ji labai mėgsta) ir 
patraukia žiūrovą savo tiesiog pasteliniu 
minkštumu.
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FRANCOIS MAURIAC IR JO ROMANU PERSONAŽAI
G. I. ŽID ONYTĖ

F. Mauriac, žinomas rašytojas, Pran
cūzų Akademijos narys, 1952 metais buvo 
pagerbtas Nobelio premija. Autorius tebe
rašo romanus, periodinėje spaudoje apstu 
jo individualinio pobūdžio bei kritikos pa
stabų. Tačiau didžioji Mauriac'o kūrybos 
kelio dalis jau išeita ir atžymėta jo , .Oeuv
res Completes“ išleidimu. Rašytojas yra 
išsisakęs. Mauriac raštai yra plačiai pap
litę. Dėl jo kūrybinių siekimų ir dėl jo var
tojamų grožinių priemonių daug ginčijama
si. Ginčus pagyvina rašytojo užsiangaža
vimas viešajame gyvenime kuriai nors po
litinei ar ideologinei srovei. Mauriac yra 
laikomas, o ypač pats save laiko, rašytoju 
— kataliku. Būti rašytoju ir būti 
rašytoju — kataliku yra du skir
tingi dalykai. Kiek pirmuoju atveju 
religija teįeina į kūrybinę sritį tik kaip 
vienas iš įvairialyčio gyvenimo aspektų, 
tiek antruoju atveju — ji sudaro rašyto
jo išeities tašką ir saisto jo veikėjų idėjas 
bei veiksmus. Iš šio antrojo principo turė
tų išplaukti visa F.Mauriac'o kūryba. Ta
čiau suprasdamas visą savo kūrybinei lais
vei gręsiantį pavojų, Mauriac neatsisako 
nuo rašytojo — pasauliečio vartojamų 
jausminių priemonių, kurios dogmatikui

Trečiasis Kašubienės darbas, jos „natiur
mortas“, yra kitokio apipavidalinimo, ir 
čia ji nesinaudoja spalvinių plokštumų bei 
grafiškumo priemonėmis, bet pasirodo, 
kaip gryna tapytoja ekspresionistine pras
me. Kaip toks, jos šis darbas rodo naujas 
galimybes menininkės stilistinėje raidoje. 
Sis „natiurmortas" buvo ypatingai ameri
kiečių atžymėtas ir net parodytas televizi
joje.

Bendras matytų ir čia paminėtų A. Ka
šubienės darbų įspūdis yra tai, kad ji yra 
užėmusi ar ne pačią stipriausią poziciją 
lietuviškosios keramikos „parnase“ ir kad 
jos meno svarba prašoka vien tik Lietu
vos dailės ribas. Dirbant su tokiu etišku 
rimtumu ir jieškant vis griežtesnės for
mavimo disciplinos savo grynai individua
liai išraiškai užakcentuoti, A. Kašubienė 
gali pasiekti tikro meistriškumo. 

galėtų atrodyti nepriimtinos. Šiuo atveju 
katalikų rašytojas Paul Claudel yra daug 
„grynesnis“, nes. jo griežtu dogminiu sai
ku seikėjami net tematika ir siužetai. F. 
Mauriac gi neapsiriboja nuo jokių rašyto
jui teikiamų kūrybinių galimybių, nepa
neigia reikalavimų, kurie statomi norin
čiam kalbėti į platesnes skaitytojų mases. 
Jis laikosi nuomonės, kad grožinės litera
tūros tikslas yra žmogaus pažinimas. Be- 
ligija žudanti kūrėją. Šventumas beveik 
visuomet reiškiąs tylą. Tad literatūron 
nereikią dirbtinai skverbti religinių elemen
tų. Mauriac pripažįsta erotikos įtaką ir 
svarbą grožinės rašliavos klestėjimui: šio 
nuodėmių šaltinio savo neklystančiu ins
tinktu siekiąs kiekvienas menininkas. 
Mauriac atkakliai ginasi nuo jį puolančių 
moralistų ir gina savo meną, aiškindama
sis, kad tik tikrosios realybės pažinimas 
atvedęs jį į Gyvenimo Šaltinį. 1940 me
tais savo dienorašty jis dar sykį pabrėžia: 
Nieks nesukliudys nuodėmei būti rašyto
jo sudaromąja dalimi, o jo širdies aistroms 
— duona ir vynu, kuriais jis kiekvieną die
ną gardžiuojasi.

Nepaisant atiduodamos duoklės šiam 
pasauliui, Mauriac yra giliai religingas. Jo 
stipriai individualistinių veikalų nuotai
kose, temose bei personažuose jaučiama 
paties autoriaus gyvenimo drama — neį
gyvendinamas troškimas suderinti artis
to praktiką su religingumo drausme. Nuo
latinis dvilypumas, priešingumai, nuodė
mės mėgimas ir jos baimė lydi jį visur ir 
visuomet. Jis junta pasaulio ir gyvenimo 
grožį,. Bet jis jį išgyvena baimindamasis, 
stabčiodamas. Jo psichika persunkta rūs
taus dievotumo, jis nuolat persekiojamas 
„nuodėmės“ Dėl to Mauriac'o kūryboj 
gausu raštų, išraizgytų Bažnyčios Tėvų, 
Šventųjų, Bossuet'o, Pascal'io citatomis, 
iš kitos pusės, juose pilna geidulingų su
gestijų, tamsių troškimų, gašlumu ir sa
dizmu persunktų scenų.

Nepajėgumas apsispręsti, dvejonės, 
anaiptol nemažina Mauriac'o nuoširdumo 
kiek galima pilniau išsakyti savo intymią 
pasaulio viziją, ir žmogaus buities dramą. 
Jis žlugdo pasitikėjimą žmogumi ir vėl 
jį grąžina. Jis be neišmintingos gėdos ar
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paniekos gvildena žmonių silpnybes ir jų 
aistras. Suprantant žmogų, išnykstųs pa
sipiktinimo jausmas juo. Savo veikalų siu
žetais, intymiomis scenomis, sultingais 
erotiškais išsireiškimais ir vaizdais, Mau- 
riac sukelia abejonių dėl jo raštų krikščio- 
ninančios įtakos. Andrė Gide teisingai bu
vo pabrėžęs savo laiške Mauriac'ui: Jū
sų romanai mažiau pajėgūs atvesti nusi
dėjėlius j krikščionybę, negu priminti 
krikščionims, kad žemėje be dangaus yra 
ir kitų dalykų. Bet argi tie dalykai never
ti didelio rašytojo talento?

Žmogaus pažinimas yra vyriausias F. 
Mauriac‘o tikslas. Mauriac tęsia Flau- 
bert'o, Dostojevskio, Proust'o, Gide tra
dicijas, kuriose visos kūrybinės pastangos 
yra dedamos žmogaus vidiniam „aš“ pa
žinti. Mauriac'o žmogus — jausminis. 
Komplikuoti individo išgyvenimai sudaro 
jo veikalų esmę. Tikrasis veikalo turinys 
tėra tik veikalo herojas, jo ypatingi dva
sios būsenos etapai, ryšium su jo polin
kiais, ypač blogaisiais, „nuodėmingai
siais“, ryšium su jo bloga jausmine pri
gimtimi, kurios nesukontroliuoja intelek
tas. Mauriac mėgsta gvildenti tik blogų 
žmogų. Tiesa, jis savo personažų neskirs
to į bloguosius ir geruosius. Literatūrinių 
tipų pas jį nėra, kaip tai buvo senaisiais 
laikais Moljer'o ar Balzak'o kūryboje. 
Mauriac labiau atitinka gyvenimiškų tik
rovę, įrodydamas, kad kiekvienas žmogus 
yra „atskiras tipas“, kad kiekviena žmo
giška individualybė slepia savyje dauge
li niuansų, priešingybių, netikrumų, išryš
kėjančių tik tam tikromis aplinkybėmis, 
kai pribrendęs konfliktas išvysto žmogiš- 
kųsias aistras iki augščiausio intensyvumo. 
Nepajėgumas jas valdyti sudaro žmogaus 
gyvenimo tragedijų. Tragedijų savyje ne
šiojasi kiekvienas žmogus, paveldėjęs in
tensyvų jausmų pasaulį. Nejautrių ir ven
giančių konfliktų asmenų F. Mauriac ne
mėgsta. Eiliniai, beveidžiai personažai jo 
kūryboj yra patys nepatraukliausi. Jiems 
N. Cormeau taiko šv. Jono Patmos saloj 
girdėtus žodžius: Patiktų Dievui, kad tu 
būtum šaltas arba karštas. Bet kadangi 
tu esi drungnas, nei šąląs, nei karštas, aš 
išvemsiu tave iš savo burnos. Tiems 
„drungniesiems“, atbukusių sųžinių, tuš
tiems, lengvai prisiderinantiems prie šei
myninės ar socialinės rutinos, autorius ne
siteikia įkvėpti jokios ryškesnės sielos. Jų

3° 

vidinis gyvenimas visiškai blankus. Jie ne
pažįsta žmogaus puolimo, kurs būtinas 
atsivertimui. Mauriac žmogų nori pavaiz
duoti ypatingų, tokį, kuris savo savybė
mis nepaprastai skiriasi nuo kitų. Jo žmo
nės vienu ar kitu atžvilgiu pabaisos, tiek 
juose yra išryškinta jiems būdinga viena ar 
kita savybė. Tas ypatingumas galėtų 
reikštis ir intelektualinės veiklos atžvil
giu. Bet Mauriac domisi tik emociniais, 

kenčiančiais, pavydžiais, piktais indivi
dais. Kartais jie apsėsti aistros šėlimo, 
kartais graužiami nerimo ir ilgesio Jis ne
mėgsta teigiamų tipų, kurie jo romanuose 
yra blankūs, neįdomūs. Nebent tas blan
kumas savaime yra išsiskiriantis, ryškus. 
Ypač autoriui sekasi išryškinti tų nuobo
dumų „padoriosiose moteryse“, žmonose. 
Lucie Courreges romane „Meilės Dyku
ma“ y ra moters blankumo taiklus pavyz
dys. Ji gera, pamaldi, dora, bet savo pil
ku kasdieniškumu, įkyriu suirzimu, be
reikšmiu perdėtu rūpestingumu sudaro 
puikias sųlygas irimui šeimos ryšių, kurie 
jokiais dirbtinumais nebeatstatomi. Roma
nas „Frontenako Paslaptis“ šiuo atžvil
giu sudaro išimtį. Žmogus nėra pajėgus 
nei kalbėti, nei suteikti pasitenkinimo iš 
retų gaivalingų pojūčių analizavimo, kol 
pats nepergyvena įvairių moralinių jėgų 
susikirtimo bei kovos. Autorius linksta 
liesti išsigimėlius, nenormaliuosius žmo
nes, gilintis į jų psichologijų, apnuoginti 
jtj skausmų ir blogį ir parodyti jų visiškų 
nekaltumų. Autorius juos tartum užjau
čia, jiems simpatizuoja. Niekuomet jis nė
ra didaktiškas. Pav. Thėrėse Des- 
queyroux, nuodijanti savo vyrų, nes nepa
kelia gyvenimo, kurs laipsniškai naikina 
jos asmenybę, slegia jos protų ir jausmus, 
yra tokia reali, gyvybinga, jos elgesio prie
žastys taip stipriai pagrįstos, kad skaity
tojas persiima jos tragiška buitimi bei liki
mu, nepajėgdamas jos nei teisinti nei 
smerkti. Taip pat labai suprantamas ne
ramus, erotiškas Gisėle de Plailly charak
teris „Ugnies Upėje“. Jos personažas aiš
kiai „nepadorus“. Gisėle jaučiasi esanti 
nešvari, pati save niekina, tačiau eina sa
vo keliu toliau. Ji mistike ir erotomanė. 
Autorius nesistengia įtaigoti skaitytojų jų 
laiky ti dora ar puolusia. Įtikinus ir moti
nos absurdiškas egoizmas ir despotiška 
meilė savo sūnui romane ,,Genitrix“. Neį
manoma apkaltinti jų jos jausmų apakime,

34



kuriuos Mauriac tikrai meniškai mums 
pavaizduoja. Daniel Trasis „Ugnies Upė
je“ arba Raymond Courrėges „Meilės Dy
kumoje“ irgi nuoširdūs, pratęsdami ken
čiančiojo Don Juano tradiciją, jieškodami 
amžinojo tyrojo moteriškumo (ar nepase- 
nęs terminas ir atgyvenusi tradicija?) ir 
grožyje ir purve.

Paskendimas žmogiškose aistrose ir ig
noravimas kitų žmogiškosios buities sri
čių riboja Mauriac'o kūrybines galimybes. 
Juo labiau, kad autorius savo veikėjams 
laisvės neduoda. Jie priversti eiti autoriaus 
paskirtu jiems keliu. J. P. Sartre teisin
gai prikiša Mauriac'ui jo kūrinių sutrauk- 
tumą, pasirinkimą ypatingų dramatinių 
momentų, kurių nepakanka romano pilna
čiai. Neturėdami laisvės — pagrindinės 
sąlygos asmenybei formuoti, Mauriac‘o 
veikėjai nekuria gyvenimo, jie pasyvūs, 
bevaliai, nors dažnai audringų charakte
rių. Be to, jie visi panašūs. Jie visi pri
versti kankintis ir kitus kankinti dėl iš 
anksto jiems paskirto nebepataisomo būdo. 
Jeigu autorius suteiktų savo veikėjams 
daugiau savarankiškumo ir apsisprendimo 
laisvės, galbūt jo kūryba būtų įvairesnė, 
šviesesnė ir naudingesnė. Bet Mauriac nė
ra laisvių šalininkas. Žmonės turi kentėti. 
Prisiminkime, pav„ jo „Raupsuoto pabu
čiavimą“. Siame romane liūdnai, tragišku 
didingumu išryškinama buitis dviejų as
menų, kuriuos riša tik priesaika. Mauriac 
pažįsta tradicinių šeimų ydas, skrupulin
gai jas gvildena ir vaizdžiai piešia. Tačiau 
dviejų sakramento surištų žmonių jungą, 
iš kurio išlaisvina tik mirtis, minėtame ro
mane autorius idealizuoja. Taigi, tradici
nė šeima, nors kančios ir daugelio blogy
bių šaltinis, tačiau, turbūt vardan dogmos, 
jos nesuardomumas palaikytinas.

Šiuo kančios būtinumo principu vado
vaudamasis, veikiamas kraštutinumų: 
nuodėmės — dorybės, gėrio — blogio, au
torius nepastebi jausmų ir poelgių ribo
tos amplitudes, kuri žmogų išlaisvintų iš 
jį persekiojančių kraštutinių sąvokų. Mau
riac'o liūdnas ir jausminis žmogus mus 
jaudina savo tikrumu. Bet mes pasigen
dame pilnutinio žmogaus ir jo intelekto, 
kurs įgalintų žmogų labiau pažinti save, 
savo aplinką ir valdyti savo likimą.

Neatsižvelgiant į jo veikėjų niekingą 
egzistenciją (yra ir išimčių, pav., pavyz

dinga Frontenac'ų šeima), autorius, b’ūda- 
mas religingas, savo veikėjų sąmonėse 
stengiasi sužadinti dieviškosios malonės 
nuovoką, kiek galint laikydamasis skelbto 
įsitikinimo, kad nereikia sprausti literatū- 
ron tikybinių elementų. Savo romanuose 
autorius dažnai grąžina paklydusį į tikrą 
kelią, bet kuone išimtinai Dievo malone, 
o ne paties veikėjo pastangomis. Tiesa, 
meninė nuovoka sulaiko autorių nuo gru
bių priemonių atsivertimui pagreitinti. Jis 
lieka subtilus. Be to, jam nevyksta prie 
atsivertimo privesti logiškai, nuosekliai; 
dažnai jis tik vyr. veikėjo mirtimi stengia
si sustiprinti veikalo moralę ir kitų veikė
jų religinį jausmą. 1951 m. išėjusiame jo 
veikale „Nevykėlis“ augštos kilmės išsi
gimusio vaiko mirtis sunkiai prislegia mo
kytoją komunistą, kurs buvo atsisakęs 
vaiką mokyti vardan „klasių kovos“. Au
torius nejtaigoja, kad komunistas grįžtų į 
katalikybę. Tačiau knygos išvada aiški — 
mokytojui kelias į tobulėjimą dar atviras. 
Ir kitų savo „nusidėjėlių“ labui Mauriac 
niekad jų nesmerkia ir neteisina, o tik per
teikia jų sielą jausmų kaleidoskope. Mau
riac'ui visur geriau vyksta pats aistrų vaiz
davimas, o ne kova su jomis ar jų suvaldy
mas. „Ugnies Upės“ pabaiga, kurioje Gi- 
sėle yra tartum perdaug staigiai apšvies
ta malonės, yra nevykusi ir neįtikinanti. 
Tačiau ši logikos stoka jau priklauso ne 
jausmų ar aistrų vaizdavimo sričiai, o ro
mano technikai, kuri Mauriac'o kūryboj 
nevisada pakankamai stipri. Jam nesiseka 
gerai mėgsti įvykius, vystyti jų eigą, su
formuoti stiprią veikalo pabaigą. Auto
rius tuo perdaug nė nesirūpina: jo menas 
yra piešti jausmų plėtotę, o ne įvykių rai
dą, kuri galbūt nustelbtų jo veikėjų dva
sinę krizę. Kartais savo siužetų nenatūra
lumu Mauriac nueina iki neleistino dirbti
numo. E. Bentz'o nuomone, tai nėra per
daug svarbu. Nereikia priekaištauti Mau- 
riac'ui dėl jo „atkakliomis dirbtinėmis 
išgalvotų baisumų, komplikuotų turto ir 
paveldėjimo istorijų, kūniško šėlimo, iki 
absurdo ištemptų šeimyninių konfliktų, 
dėl juokingų tampymųsi Dievo su velniu 
— velniu, savaime suprantama, iš anksto 
nugalėtu... dėl mechaniškų atsivertimų 
daugybės erotomanų, iškrypėlių“. Įvykiai 
Mauriac'ui tėra tik vidinės realybės tam 
tikras išorinis apipavidalinimas. Silpnas
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PASAULIO POLITIKOS AIDAI
SEPTYNIOMS MINUTĖMS PRAĖJUS...

Septynioms minutėms praėjus nuo Stalino 
laidotuvių, Maskvos radijas priminė savo klau
sytojams, kad Sovietų liaudis turi nukreipti 
žvilgsnį į priekį, į ateitį, ir nesižvalgyti atgal. 
Tuo būdu buvo greit užbaigtas oficialusis gedulas. 
Kasdienis Rusijos gyvenimas vėl griįžo į senąsias 
vėžes, o ant Lenino mauzolėjaus pradėtas kalti 
“didžiojo genijaus ir mokytojo” vardas.

Deja, žmonijai reikės daugiau, negu septynios 
minutės, kad šį nusikaltėlį ir jo visus darbus 
pamirštų. O dar ilgiau bus atmenamos nesuskai
čiuojamos jo nusikaltimų aukos. Be reikalo 
Stalino vardas kalamas mauzolėjaus granite. 
Žmonių atmintyje jis įrašytas skaudžiau ir 
giliau. Mauzolėjal grius, tačiau kažin, ar pajėgs 
kas išplauti gėdingą Stalino vardą iš žmonių 
atminties.

Yra nuomonių, kad istorikai ateityje galės 
laikyti Stalino mirties dieną komunizmo sutemų 
pradžios diena. 1945-1953 metų laikotarpiu 
pasiekusi augščiausio taško, komunizmo parabolė, 
atrodo, gali imti leistis žemyn. Šiandien dar 
negalima numatyti, kiek laiko tas procesas truks, 
tačiau galima prileisti, kad jis jau prasidėjo.

Istorijos būvyje įvairūs ideologiniai judėjimai 
ir sistemos visuomet buvo susieti su vienu 
asmenim. Demokratinėse santvarkose tasai asmuo 
jas atstovaudavo, būdavo tiksliausia jų išraiška, 
simbolis. Demokratinė santvarka lyg ir reikalinga 
žmogaus, kuris būtų jos padaras ir savyje jungtų 
svarbiausius jos idealus. Jam mirus, tačiau, 
pati santvarka ir toliau gyvuoja, nes gyvybinę jos 
dalį sudaro ne vienas asmuo, o asmenų grupė. 
Todėl demokratinė santvarka yra lanksti. Ji 
nuolat keičiasi, prisitaiko ir seka gyvenimo 
reikalavimus. Šitaip besikeisdama, ji gali turėti 
eilę asmenybių, kurios išreiškia, simbolizuoja 
tam tikro laikotarpio dvasią. Autokratinių 
sistemų ryšys su autokratu, diktatorium, yra 
kitoks. Diktatorius yra ne tik sistemos išraiška, 
bet jis yra, sakytum, jos dvasia. Diktatorius yra 
tam tikro istorinio momento ar aplinkybių 
padaras. Tuo pat metu jis yra ir santvarkos 
kūrėjas, formuotojas, priežastis. Diktatoriaus 
negalima atskirti nuo santvarkos. Jo psichologija, 
protinės jėgos, būdas, reakcijos — atsispindi 
santvarkoje ir yra neišskiriama jos dalis. Jam 
minis, miršta ir santvarkos gyvybingoji dalis. 
Palieka gi tiktai griaučiai, negyvas santvarkos 
mechanizmas, kuris gali veikti dar dešimtmečius,

Mauriac'o kūrybinės technikos vietas iš
perka jo išimtinas sugebėjimas analizuoti 
žmogaus sielą. Savo giliu įžvelgimu į sielos 
būseną įvairiomis aplinkybėmis ir savo ta
lentu ją perteikti sodriu, tyru artisto žo
džiu, Mauriac yra nusipelnęs didelio ra
šytojo vardo.
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kuris tačiau neišvengiamai artėja prie savo galo. 
Ir koks bebūtų diktatoriaus įpėdinių pasiruošimas 
darbui tęsti, jie tėra jo valios ar sistemos 
padariniai, o ne istorinio momento sukeltieji 
veiksniai. Jie todėl gali paveldėtąjį mechanizmą 
dar kurį laiką administruoti, bet negali jam 
įkvėpti gyvybės. Gyvenimas nepakenčia negyvų 
kūnų. Jis pradeda juos šalinti, keisti ir jų vieton 
sukuria kažką naują. Nebūdama lanksti, auto
kratinė sistema gilesnių pakeitimų nepakelia. 
Ji tegali gyvenimo reikalavimams spirtis arba 
jiems pasiduoti. Abiem atvejais ji griūva.

Sovietų Sąjunga, kokią mes ją šiandien 
pažįstam, vadinasi, komunizmo tvirtovė ir 
varomoji jėga, yra Stalino kūrinys. Jai sukurti 
buvo sudarytos tam tikros istorinės sąlygos, prie 
kurių sudarymo prisidėjo visa eilė žmonių, k.a. 
Marksas, Engelsas, Leninas. Tačiau ant šio 
pagrindo ji buvo pastatyta tiktai Stalino. Jo 
šalto apskaičiavimo, nepaprasto žiaurumo, 
instinktyvios, gyvuliškos logikos. Sovietų Sąjunga 
ir sovietinė santvarka sudarė su Stalinu vieną 
nedalomą vienetą. Stalinui mirus, Malenkovas 
gavo į rankas mechanizuotą aparatą. Jei galėtume 
prileisti, kad mechanizuotos valstybės, valdomos 
tinkamai paruoštų biurokratų, lyg automatų, 
egzistencija yra galima, tada jai sunaikinti reikėtų 
antgamtinės jėgos. Tačiau valstybė-mašina 
gyvuoti negali. Gyvenimas kasdien sudaro 
naujas sąlygas, reikalauja nutarimų, prisitaikymų, 
pakeitimų. Stalinui gyvam esant, šie reikalavimai 
galėjo būti natūraliai tenkinami. Jo įpėdiniai gi, 
ką bedarytų, gali tik administruoti gautąjį 
aparatą, kuris, tačiau, turi eiti prie nudžiuvimo, 
susilikvidavimo. To reikalauja ne tik gyvenimas, 
bet, Sovietų Sąjungos atveju, ir visos žmonijos 
interesas.

Stalino mirtis visu smailumu suaktualino 
Vakarų Pasauliui senąsias problemas, susijusias 
su kova prieš komunizmą dėl galutinio jo 
likvidamo. Nepakanka prileisti, kad komunizmas 
žengia į sutemos laikotarpį. Būtina jieškoti 
priemonių jo smukimui pagreitinti. Deja, 
šiandien perdaug galvojama apie galimą naujųjų 
sovietinių vadų politiką, negu apie tai, ką reikia 
ir galima padaryti Sovietų Sąjungai sužlugdyti.

Daug kas Vakaruose teigia, esą Sovietai dabar 
yra pasirengę artintis prie Vakarų ir bandyti 
surasti visiems priimtiną sugyvenimo plotmę. 
Tokios prielaidos buvo jau nekartą daromos 
praeityje ir pasirodė visiškai klaidingos. 
Klaidingos jos atrodo ir šiandien. Pati Sovietų 
sistema neleidžia nuoširdesnio bendradarbiavimo 
Rytų su Vakarais. Trimitavimai apie taiką ir 
sugyvenimą tėra maži ir laikini taktikos pasi
keitimai, bet nieku gyvu nereiškia gilesnio 
persiorientavimo. Sovietų tikslai negali pasikeisti. 
Gali tiktai keistis būdai jiems pasiekti. Jie negali 
pasikeisti, lygiai, kaip negali pasikeisti pati 
sistema. Jei šiandien Sovietų vadai imtų savo 
santvarką švelninti, jie padėtų pagrindus greitam 
jos sugriuvimui. Jėga ir prievarta besiremianti
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santvarka reikalinga vis didesnio jėgos ir 
prievartos vartojimo. Gi atsisakiusi nuo tų 
priemonių ir pradėjusi liberalizaciją, ji sunaikintų 
patį santvarkos pagrindą, o tai reikštų visos 
sistemos griuvimą. Lygiai vidaus, lygiai ir 
užsienio politikoje Sovietų Sąjunga tegali judėti 
jos pačios nustatytose vėžėse. Iškrypdama iš jų, 
ji statytus mirtinam pavojui.

Pakartotini Sovietų pareiškimai apie taiką yra 
lengvai išaiškinami. Nėra abejonės, kad Maskva 
gyvena įtemptas valandas, sunkų pereinamąjį 
laikotarpį. Stalino ligos ir vėliau mirties 
komunikatuose naujoji valdžia primygtinai 
pabrėžė neramumų ir panikos pavojus ir 
įspėdavo piliečius saugotis priešo provokacijų. 
Šį įtampa dar aiškiau jaučiama užsienio politikos 
srityje. Sovietų užsienio politika šiandien turi 
du svarbiausius tikslus: parodyti pasauliui, kad 
naujoji valdžia yra padėties viešpats, kad jokių 
plyšių sovietiniame pastate nėra. Antrasis 
tikslas — pasilaikyti turėtą iniciatyvą ir laimėti 
galimai daugiau laiko, reikalingo naujosios 
valdžios įsitvirtinimui. Pirmąjį tikslą Vakarai 
pajuto, kai buvo numušti anglų amerikiečių 
lėktuvai Vokietijoje, antrąjį gi — kai Maskva 
su tam tikru pasisekimu pradėjo kalbėti apie 
taiką. Tai yra labai lanksti politika, kuri, deja, 
dar ir šiandien klaidina Vakarus, garantuoja 
Sovietams iniciatyvą ir tuo būdu apsaugo juos 
nuo smarkesnių sukrėtimų.

Tiek Vašingtone, tiek Europos sostinėse jau 
pradedama kalbėti apie eventualų sovietų 
suminkštėjimą ir galvoti apie Vakarų reakciją. 
Vieni siūlo laukti ir žiūrėti, ką darys Sovietai, kiti 
pataria spausti Maskvą visur, kur tik galima. Ir 
vienos ir kitos grupės šalininkai yra įsitikinę, kad 
vaidai naujųjų sovietinių ponų tarpe esą neišven
giami. Tiktai pirmieji yra įsitikinę, kad vaidai 
lengviau ir greičiau kils, jei Sovietų Sąjunga nebus 
gąsdinama. Jų teigimu, pavojus galėtų raudo
nuosius vadus tik surišti ir suvienyti. Antrieji yra 
įsitikinę, kad išorinis spaudimas į Sovietus gali 
kaip tik pagreitintį santvarkos suirutę.

Labai galimas dalykas, kad Vakarų pasyviosios 
tendencijos ir šį kartą nulems, ir iniciatyva, kaip 
buvusi, pasiliks Sovietų rankose. O tuo tarpu 
griežtesnė ir aktyvesnė Vakarų politika galėtų gal 
eile metų sutrumpinti milijonų rusų vergovę ir 
šimtų milijonų kitų tautų priespaudą.

Vaidų sovietinių vadų tarpe galimumas yra 
tikėtinas. Sovietų sistema, kaip ir visos diktatūros, 
reikalinga vieno pono, absoliutaus Viešpačio, 
kurio žodis būtų šventas nuo Tiuringijos iki 
Tibeto, kurio atvaizdai būtų matomi tiek Berlyne, 
tiek Kamčatkoje, kuris būtų neklystus ir visagalis. 
Malenkovas šiandien yra beveik tiek pat mažai 
žinomas kirgizams, kaip ir italams. Apie jo 
kokius žygdarbius niekas kolkas nėra girdėjęs. 
Taigi vieno sovietinio dievo, Stalino, vieta 
šiandien užimta palyginti mažai žinomo asmens. 
Be to, kolkas jis neturi savo rankose visos valdžios. 
Užsienio politikos srityje jis turi remtis Molotovu, 
vidaus politikoje jam būtinai reikalingas Berijos 
bendradarbiavimas, karinėje srityje jam būtina 
armijos vadų parama. Todėl reikia manyti, kad 
pirmasis Malenkovo tikslas bus siaurinti valdžios 
ratą ir suimti savo rankosna galimai didesnę galią 
bei eliminuoti nepatogius Stalino laikų bendra
darbius. Šiandien negalima pasakyti, kas 

pirmučiausia neteks galvos ir kieno pagalba 
Malenkovas sieks savo tikslo. Galimumų yra 
daug.

Logiškiausias atrodytų Berijos pašalinimas 
Molotovo ir armijos pagalba. Tačiau nemažiau 
priimtini būtų ir kiti keliai, pav., armijos 
“sutvarkymas”, pasiremiant Berija ir Molotovu, 
arba Molotovo nušalinimas, kaip žmogaus, kuris 
tiek Sovietų Sąjungoje, tiek užsienyje yra bene 
žinomiausias.

Priėmus vaidų galimumą, reiktų panagrinėti, 
kuriuo būdu Vakarai galėtų prisidėti prie Sovietų 
padėties pasunkinimo. Pasiremiant praeities 
patyrimais, galima manyti, kad tiktai aktyvi 
spaudimo politika, o ne laukimas, gali duoti 
norimų vaisių. Švelnia laukimo politika bus tik 
pasitarnauta Sovietams. Jiems bus leista palyginti 
ramiai baigti valdžios pertvarkymą ir susti
prinimą. Žodžiu, bus padaryta tai, ko šiandien 
sovietinė politika siekia. Faktai nekartą yra 
parodę, kad ir Maskva pažįsta baimę bei paniką. 
1941 metais eilė augštų Sovietų valdininkų, 
išgirdę apie vokiečių puolimą, tuojaus kreipėsi į 
švedų pasiuntinybę, prašydami vizų. Tiktai 
savo griežtos cenzūros dėka Maskva pajėgia 
daryti įspūdį, kad Kremliuje visuomet vyrauja 
šaltas kraujas. Vakarų, tad, uždavinys būtų 
sudaryti aplink Sovietų Sąjungą netikrumo 
atmosferą ir laikyti Kremlių įtemptame laukime. 
Jis turėtų būti kasdien statomas svarbių, greitų 
sprendimų reikalaujančių problemų akyvaizdoje. 
Tokioje padėtyje vaidų galimumai ne sumažėtų, 
bet padidėtų.

Laukimo politikos šalininkai tarpkitko teigia, 
kad švelnia politika eventualiai galima sukelti 
naujus titoistinius judėjimus Sovietų okupuotuose 
kraštuose. Ir šis tvirtinimas yra labai abejotinas. 
Satelitinės šalys Europoje yra persilpnos ir 
pergriežtai kontroliuojamos, kad galėtų pasirinkti 
nepriklausomą nuo Maskvos kelią. Lieka Kinija. 
Jos betgi atveju nereikia užmiršti kelių faktų, 
kurie tokius bandymus daro neįmanomus. 
Kinija, atsiskyrusi nuo Maskvos, atsidurtų 
visiškai izoliuotoje padėtyje. Iš Vakarų ji galėtų 
tikėtis paramos tiktai kaina svarių garantijų, 
kurios pažeistų jos santvarkos pagrindus. Ilgainiui 
Kinija, kaip ir Jugoslavija, vistiek negalėtų 
išsilaikyti. Tito egzistencija yra galima tol, kol 
tarp Vakarų ir Rytų esama įtempimo ir kol 
Vakarai nėra pakankamai kariniai pajėgūs ir 
reikalingi Tito pagalbos. Karo atveju, arba 
Vakarams tinkamai sustiprėjus, atpultų Tito 
reikalas ir visas jo egzistencijos pagrindas. 
Kiekviena vadinamoji satelitinė vyriausybė žino, 
kad atskalūnų likimas vienaip ar kitaip yra 
liūdnas. Nauji titoistiniai judėjimai šiandien 
sunkiai įsivaizduojami.

Stalino mirtis sudarė ir tebesudaro Vakarams 
nepaprastą progą paimti iniciatyvą į savo rankas. 
Deja, ją ir šiandien tebeturi Malenkovas. Ne 
Maskva, bet Vakarai laukia naujų politinių 
išsivystymų, klausosi kiekvieno Kremliaus 
atsidūsėjimo, bando jį išnagrinėti, interpretuoti 
ir ... laukia naujo Maskvos žingsnio. Neišnaudo
dami dabartinės Sovietų Sąjungoje susidariusios 
padėties, Vakarai gali smarkiai prailginti 
komunizmo žlugimo procesą. Tai būtų pirmoji 
Stalino pomirtinė pergalė.

S. Lozoraitis jr.
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SOVIETINIS GYVENIMAS

SOVIETINIO REŽIMO STUDIJOS J. A. V.

Anglo-saksų pasaulis ėmė rimtai domėtis 
Sovietų Sąjungos problemomis tiktai nuo pasku
tiniojo pasaulinio karo ar, teisingiau pasakius, 
nuo glaudaus karinio bendradarbiavimo laiko
tarpio to karo metu. Kai nuo 1947 m. šis 
bendradarbiavimas virto nepasitikėjimu, prive- 
dusiu net ligi šaltojo karo, susidomėjimas ne tik 
kad nesumažėjo, bet, dėl jau visai skirtingų 
priežasčių, dargi padidėjo, ir Sovietų Sąjungos 
politinis, socialinis ir ekonominis gyvenimas 
pasidarė rimtų ir plačių mokslinių studijų 
objektu.

Šioje srityje J.A.V-ės jau nuo pat pradžios

SOVIETŲ POLITIKA NESIKEIČIA
Demokratinis pasaulis, o ypač Vakarų Europa, 

vis tebenori ramintis iliuzijomis tikrųjų bolševizmo 
ir Sovietų Sąjungos kėslų atžvilgiu, norėdami 
pamiršti, kad trečiasis pasaulinis karas iš tikrųjų 
yra jau prasidėjęs.

Čia atmintini ir Vakarams primintini tie 
žodžiai, kuriuos dabartinis Sovietų užsienio 
reikalų vairuotojas, Molotovas, 1940 metais buvo 
pasakęs tuometiniam Lietuvos liaudies vyriau
sybės užsienio reikalų ministeriui, prof. V. Krėvei- 
Mickevičiui:

“Mes su Amerika niekuomet nekariausime. 
Bet, kai iš jos atimsim visas rinkas, jiems 
susidarys krizė ir toji krizė sukels sumišimą . . . 
Dabar Amerikos darbininkas labai gerai jaučiasi 
ir, žinoma, negalime prie jo prieiti. Darbininkija 
nepasiduos, todėl mes turime Ameriką privesti 
prie nedarbo. Kai atimsim iš jos Europos rinką, 
išstumsim ją iš Azijos ir kitų kraštų, kada ji 
neturės kur dėti savo prekių, ji turės sumažinti 
darbą — atsiras bedarbių. Tai tada, tiktai 
tada mes galėsime su Amerika atsiskaityti”. 
(Mūsų pabraukta — J.)

Dabartinis Sovietų premjeras, Malenkovas, 
1949 m. per spalio revoliucijos minėjimą 
Maskvos Didžiajame Teatre pasakė:

“Mes mėginsime išvengti karo. Mes nenorime 
susidūrimo su kapitalistiniais kraštais, bent dar 
ne tuojau pat (mūsų pabr. — J.). Mes norim 
taikoje sustiprinti savo jėgas ir mūsų pačių 
produktyvumą. Jei trečiasis pasaulinis karas 
ateitų, mes tikime, kad mes ir mūsų sąjungininkai 
laimės. Tuo atveju komunizmas užviešpatautų 
visame pasaulyje. . . . Kapitalizmas istoriškai 
yra pasmerktas. . . . Kas gali abejoti, kad trečiojo 
pasaulinio karo atveju jis virstų kapitalizmo 
kapinėmis”.

Savo politikos tikslus Sovietai vykdo sistemingai 
ir ištvermingai. Jie jau stumia Vakarus iš Azijos. 
Ten vyksta jau ginkluotos Vakarų su Rytais 
grumtynės.

Jotvingis JJ 

pralenkė kitus kraštus. Didesni finansiniai 
resursai, gausi slavų imigracija J.A.V-ėse, 
nekalbant apie kitas priežastis — sudarė itin 
palankias sąlygas sovietiniam režimui studijuoti. 
Prie to viso dar prisidėjo tai, kad J.A.V-ės jau 
nuo anksčiau turi susidariusios milžiniškus 
Sovietinę Rusiją liečiančių dokumentų archyvus, 
kurių svarbiausi yra du: New York City 
Library ir Hoover War Library Stanfordo 
universitete, Kalifornijoje. Kadangi šiuo metu 
sovietinės bibliotekos yra visiškai neprieinamos 
užsieniečiams, amerikiečių archyvai yra patys 
svarbiausi šaltiniai, be kurių jokios rimtos 
studijos nėra įmanomos. Iš kitos pusės, J.A.V-ės 
mokėjo pasinaudoti porevoliucine emigracija, 
kurios pagalba naujoji studentų karta buvo 
paruošta Rusijos istorijos ir jos literatūros 
pažinimui. Todėl, susidomėjimui sovietiniu 
režimu pasireiškus konkrečiu būdu, amerikiečiams 
nebuvo sunku surasti specialistų naujai 
steigiamoms katedroms universitetuose.

Paskutinysis karas privertė emigruoti iš Europos 
nemaža rusų inteligentų, kurie po revoliucijos 
buvo apsigyvenę Paryžiuje ar Berlyne. Atvykę į 
Ameriką, jie įliejo naujo kraujo į amerikietišką 
spaudą rusų kalba, kurios kokybė žymiai pakilo. 
Nors, apskritai paėmus, į šios rūšies spaudą 
amerikiečiai mokslininkai žiūri su gana dideliu 
nepasitikėjimu dėl neišvengiamo joje “emigran
tiško kartėlio”, kaikurie rusų publicistai, kaip pav., 
Davis Dallin ar Boris Nikolajevsky, vertinami 
gana augštai.

Susidomėjimui Rusija kylant, atsirado reikalas 
parūpinti prieinamų leidinių ir tiems, kurie 
nemoka rusų kalbos. Amerikos Mokslo Draugijų 
Taryba ėmė finansiškai remti vertimus į anglų 
kalbą. Vienas iš naudingiausių šios rūšies 
leidinių yra kas savaitę New Yorke pasirodąs 
Current Digest of the Soviet Press, kuris 
duoda puikias ištraukas ir santraukas iš visos 
Sovietų spaudos. Sovietinių knygų vertinimas 
dar nėra labai toli pažengęs. Pažymėtinas visdėlto 
Višinskio veikalo apie sovietinę viešąją teisę — 
The Law of the Soviet State (New York, 
Macmillan, 1948, 749 p.) — vertimas.

Daugumas leidinių, pasirodo, finansuojami 
didžiųjų Amerikos universitetų: Kolumbijos 
Universiteto Rusų Instituto, Stanfordo Uni
versiteto Kalifornijoje ir Rusijos Tyrinėjimų 
Centro Harvardo Universitete. Harvardo Studijų 
Centras buvo įsteigtas tikslu pritaikyti socialinės 
antropologijos metodus sovietinio gyvenimo 
pažinimui. Prieš pora metų pasirodžiusi 
Barrington Moore jr. knyga Soviet Politics: 
The Dilemma of Power (1950, in-8, 503 p.) 
bando nustatyti ideologijos reikšmę ir rolę 
sovietinio režimo vystymuisi ir suderinti dvi 
griežtai priešingas nuomones: tų, kurie sovietinį 
režimą vaizduojasi, kaip tobulą iš anksto 
užsibrėžto ideologinio plano realizavimą, ir tų, 
kurie marksizmą laiko dešimtaęilės svarbos
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UŽSIENIO LIETUVIU VEIKLOS BARE

VAKAR IR ŠIANDIEN

• VLIK’o Pirmininkas, kun. M. Krupavičius 
š/m. Vasario 16 d., kalbėdamas per “Amerikos 
Balsą”, be ko kito, pasakė:

“. . . Gyvename visą laiką vadinamojo šaltojo 
karo metą, nors kraujas upeliais liejamas ir 
žmonės naikinami tūkstančių tūkstančiais. Tačiau 
šiame kare dar ginklui vietos nėra. Jūsų 
gyvenamose sąlygose imtis ginklo kovos su 
kraujuotu Lietuvos kalėjimo viršininku Stalinu — 
būtų tik netikslus ir žalingas didinimas aukų, 
kurių ir taip pernelig daug yra paimta iš mūsų 
tautos.

Jums, pasilikusiems Lietuvoje, šiuo metu 
vyriausias" uždavinys — išlaikyti gryną lietuvišką 
sielą. Kovoj už ją visomis jėgomis gintis nuo 
viso to, kas yra rusiška ir azijatiška. Lietuvių 
tauta bus gyva tol, kol lietuviai savo tautinę 
sielą išlaikys tautiškai švarią ir neužkrėstą 
bet kuriomis svetimybėmis. Antra — apsi
saugoti nuo fiziško tautos išnaikinimo.”

oitokį teisingą, nedviprasmišką VLIK’o 
Pirmininko pasisakymą laisvės kovos kelio ir 
metodų reikalu tegalima sveikinti ir jam pritarti. 
Lietuvos Diplomatijos Šefas, o taipgi vadovaują 
dabar LRS-ei asmenys tokio nusistatymo laikėsi 
nuo pat 1945 m., gi LRS, kaip organizacija, 
nuo pat savo įsikūrimo dienos.

Reikia tikėtis, kad toks teisingas nusistatymas 

visų bendromis jėgomis bus visuotiniai įgyven
dintas, pirmoje eilėje “Amerikos Balso” 
vadovybėje, ir Kraštas nei tiesiogiai nei netie
siogiai nebebus kurstomas perąnkstyvai veiklai.

• VLIK’o Pirmininko M. Krupavičiaus ir 
Vykd. Tarybos Pirmininko K. Zaikausko 
paskelbtame š/m. Vasario 16 d. proga atsišau
kime pareikšta:

“. . . Žinokime, kad ne tik mūsų laisvinimo 
veiksniai, bet kiekvienas iš mūsų esame išlais
vinimo kovos dalyviai . . . Vardan Lietuvos 
lietuvis lietuvyje ryžtamės matyti savo brolį, 
bendros kovos dalyvį. Visur, ir privačiuose 
ir viešuose santykiuose, jieškome, kas mus jungia, 
ir vengiame viso, kas mus skiria”.

Turbūt niekas labiau už LRS-ę nepritartų 
šiems žodžiams ir tam, kad jie būtų praktikoje 
įgyvendinti.
Palyginkime: “. . . dabartinėmis mūsų tautos 
likimo sąlygomis, daugiau nei kada nors, lietuvis 
lietuviui turi būti brolis ir palaikyti kiekvieną 
švarią, idealistinę pastangą atnešti savo duoklę 
tautos bendrųjų interesų ir laisvės kovos 
talkinimui”. (Brošiūra: “Lietuvių Rezistencinė 
Santarvė”, psl. 11.)

Tačiau praktikoje Lietuvių Rezistencinė 
Santarvė dar neturi progos pamiršti įgaliotos

reiškiniu, Sovietų Rusijos fenomeną aiškindami 
rusiškojo gyvenimo būtinybėmis.

Antra svarbi knyga, pasirodžiusi tame pačiame 
rinkinyje, liečia ne Rusiją, o Kiniją. Chinese 
Communism and the Rise of Mao (1951) 
autorius, Benjamin I. Schwartz, ne tik išaiškina 
sąlygas, kuriomis komunizmas, pralaimėjęs 1927 
m., galėjo iš naujo įsiviešpatauti Kinijoje po 
paskutiniojo karo, bet kartu ir sugriauna, 
remdamasis Kinijos pavyzdžiu, vieną svarbų 
marksizmo postulatą, būtent, kad Partija yra 
organiškai susieta su proletariatu ir jį ištikimai 
atstovauja. Kiniškasis pavyzdys rodo, kad 
komunistų partija, suorganizuota Lenino princi
pais, gali ne tik egzistuoti, bet ir pasiekti pergalę 
visiškai nepriklausomai nuo proletariato. Visiems 
žinoma, kad Mao suorganizavo savo kariuomenę 
iš kinų kaimiečių, neturinčių jokios klasinės 
sąmonės ir nesuinteresuotų komunistine 
ideologija.

Pasitikėjimo vertų dokumentų parinkimas yra 
labai sunki problema, kuri iškyla specialistams. 
Emigrantų ar pabėgėlių pasakojimai bei teikiami 
duomenys dažnai yra abejotinos vertės dėl jų 
šališkumo, ir bendra Amerikos mokslininkų 
tendencija yra — visiškai eliminuoti iš savo 
studijų šiuos šaltinius ir naudotis tiktai oficialia 
Sovietų Sąjungos teikiama medžiaga. Ir tokia 
jų pažiūra labai skaudžiai paliečia visus tuos, 
kurie yra gyvi sovietinio režimo ir rusiškojo 
gyvenimo liudininkai. Sunku tačiau bent iš dalies 

nesutikti su šia pažiūra, kasdien matant 
su kokiu aklu šališkumu kad ir lietuviškoji 
tremties spauda komentuoja kiekvieną nors ir 
menkiausią žinutę iš Krašto. Tai problema, ties 
kuria reikėtų ilgiau apsistoti.

Klausimuose, kurie liečia grynai statistinius ar 
materialinius faktus, toks metodas gali duoti 
pakankamų rezultatų. Theodor Shabad’o 
Geografy of the U.S.S.R. (Columbia University 
Press, 1951) yra geriausias to pavyzdys. Šis 
metodas gali dar būti taikomas ekonominių ir 
socialinių klausimų tyrinėjimui. Tačiau Sovietų 
vidaus ir užsienio politikai suprasti to dar 
nepakanka. Ryškus pavyzdys, tai Julian 
Towster’io veikias Political Power in the 
U.S.S.R. (New York, Oxford University Press, 
1948). Knygos autorius norėjo išspręsti realių 
politinių jėgų paskirstymo klausimą Sovietų 
Sąjungoje. Naudojantis vien tik oficialiais 
dokumentais, jam tepavyko duoti formalaus 
Sovietų valdžios funkcijavimo aprašymą, o į 
klausimą, kas iš tiesų, realiai, laiko savo rankose 
valdžią Sovietų Sąjungoje — liko taip jau ir 
neatsakyta.

Šio straipsnio apimtis neleidžia plačiau nagrinėti 
gausių ir svarbių klausimų, iškeltų minėtuose 
veikaluose. Tegalima atkreipti skaitytojų dėmesį 
į rimtumą, kuriuo J.A.V-ės studijuoja sovietinį 
režimą.

L. Tomas
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ELTOS 1951 m. III. 1 d. jai mesto pasmerkimo, 
esą: LRS-ės veiklą “tenka laikyti Lietuvos 
reikalui nepageidaujamu jėgų skaldymu”.

• “Darbininkas” 1953.1.16 d. paskelbė “The 
Tablet” atspausdintą prof. J. Brazaičio laišką 
redakcijai. Laiškas pasirašytas: “J. Brazaitis, 
buvęs Lietuvos Universiteto profesorius, 
Ministeris Lietuvos Vyriausybės, kuri vadovavo 
1941 m. sukilimui prieš Sovietų okupaciją”.

1941 m. sukilimui vadovavo Lietuvos Aktyvistų 
Frontas, bet ne Laik. Lietuvos Vyriausybė, kuri 
tebuvo LAF pašaukta, sukilimui jau įvykus, 
daugumui ministerių nieko bendra nei su LAF-u 
nei su pačiu sukilimu neturėjus.

Istorinių faktų visgi reikėtų laikytis, jų paisyti.
* VLIK’o Vykdomos Tarybos Pirmininkas, 

prof. K. Zaikauskas, pasikalbėjime, atspausdin
tame “Nepriklausomoje Lietuvoje” š/m. III.4 d., 
VLIK’o reformos reikalu pareiškė:

“Kiekviena politinė institucija turi būti 
dinamiška ir taikytina prie naujų gyvenimo 
sąlygų. Todėl reikia nuolat studijuoti ir svarstyti, 
ar VLIK’as ir jo organai atitinka gyvenimo 
sąlygoms, ar jie yra pajėgūs spręsti jiems 
tenkančius uždavinius. Man atrodo, kad mes 
būtume patenkinti, jei pati visuomenė per 
spaudą išsitartų šiuo reikalu”.

Labai teisingas ir sveikintinas V.T-os 
Pirmininko pasisakymas. Tik LRS-ė iš liūdnos 
patirties žino, kad paminėtų visiems rūpimų 
klausimų spaudoje kėlimu toli gražu ne visi 
ligi šiol buvo patenkinti. Jų kėlėjai būdavo 
vadinami “vienybės skaldytojais”. Tačiau, kaip 
dabar matom, nieko nėra amžino. Su laiku ir 
nuomonės keičiasi.

• Estų politinėje emigracijoje atsiradus jau 
antram egziliniam prezidentui, išrinktam pre
zidento pareigas eiti pagal tą pačią konstituciją, 
pagal kurią buvo sudaryta kito prezidento 
pareigas einančio veikėjo estų egzilinė vyriausybė, 
ir lietuvių spaudoje vis tebekeliant egzilinės 
vyriausybės klausimą, ne be liūdesio prisimename, 
ką rašė socialistų savaitraštis “Keleivis” 1947m. 
lapkričio mėn. 26.: “Lietuvos žmonių teisėtai 
išrinktas prezidentas” (Dr. K. Grinius) “turėtų 
pradėti eiti savo pareigas ir jo pavedimu turėtų 
būti sudaryta oficiali Lietuvos vyriausybė. Man 
atrodo, kad tam yra atėjęs laikas”, (mūsų 
pabraukta.)

* Pereitais metais sudarius naują VLIK’o 
Vykd. Tarybą, jos Pirmininkas, prof. K. 
Zaikauskas, V.T-os deklaracijoje, 1952.IX.23 d., 
VLIK’o patvirtintoje, buvo pareiškęs, kad: 
“VLIK’as ir diplomatai yra skirtingos prigimties. 
VLIK’as yra revoliucinis-rezistencinis organas, 
atstovaujantis už savo laisvę kovojančiai Lietuvai, 
Lietuvos diplomatai gi remiasi suvereninės 
Lietuvos Respublikos valstybinio tęstinumo 
dėsniu. Todėl vieni kitiems nėra subordinuoti”.

Tuo būdu, vykusią pačiame VLIK’e ir už jo 
ribų kovą prieš Lietuvos Diplomatijos Šefo ir 
Lietuvos Atstovų teises bei funkcijas reikėtų 
laikyti esant galutinai baigtą.

Prisimintina, kad dar prieš metus dr. P. 
Karvelis, po Lietuvos Diplomatijos Šefo žygių 
Jungtinių Tautų Organizacijoje, neigė jo teisę 
imtis tokių žygių Lietuvos bylai ginti.

Jei Lietuvos diplomatai remiasi, kaip ir 
V.T-os Pirmininkas bei VLIK,as dabar pri
pažįsta, suvereninės Lietuvos Respublikos 
valstybinio tęstinumo dėsniu ir niekam negali 
būti subordinuoti, vadinasi, jie yra vieninteliai 
teisėti oficialūs suvereninės Lietuvos Respublikos 
reprezentantai ir jos teisių bei interesų gynėjai. 
Aišku, kad jie taipgi atstovauja už savo laisvę 
kovojančią Lietuvą.

Tolesnis žingsnis būtų pripažinti, kad 
diplomatai, kaip tokie, kelia atsakomybę už 
Lietuvos Valstybės interesų atstovavimą ir veda 
Lietuvos Valstybės užsienio politiką, kaip tai 
1947 m. Paryžiaus konferencijoje diplomatų 
vardu VLIK’o atstovams buvo pareiškęs Lietuvos 
Diplomatijos Šefo pavaduotojas, įgal. Ministeris 
dr. J. Šaulys.

• V. Sidzikauskas, kalbėdamas per “Amerikos 
Balsą” š/m. Vasario 16 d. proga, nurodė, kad 
kalbąs “Lietuvos Laisvės Komiteto, kuris 
susikūręs New Yorke, vardu”, tuo būdu tą 
komitetą statydamas, kaip atskirą veiksnį lygiomis 
greta jo išvardintų Lietuvos laisvinimo veiksnių: 
Diplomatų ,VLIK’o ir ALT-os.

Kas Lietuvoje, ne be pavojaus klausydamas 
“Amerikos Balso”, besusigaudys tų visų veiksnių 
tarpe!

Yra Amerikos Lietuvių Taryba, Amerikos 
lietuvių politinis organas, yra Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, dabar, žiūrėk, Amerikoje 
atsirado dar vienas “politinis veiksnys” — 
Lietuvos Laisvės Komitetas!

Veiksnius reikėtų jungti, o ne jų skaičių 
didinti. Bet ir iš principo, ar LLK-as gali būti 
laikomas atskiru lietuvių politiniu veiksniu? 
Patariamosios Lietuvių Grupės vardo pakeitimas 
į Lietuvos Laisvės Komitetą (netiksliai išvertus 
anglišką pavadinimą: Committee for a Free 
Lithuania, atseit: Laisvos Lietuvos reikalams 
Komitetas), kaip spaudoje buvo nurodyta, 
“nepakeitė nei tos institucijos prigimties, nei 
uždavinių, nei jų vykdymo galimybių”. O šios 
institucijos prigimtis (žiūrėk: V. Sidzikauskas, 
“Laisvosios Europos Patariamoji Lietuvių 
Grupė”, “Britanijos Lietuvis”, 1952.V. 15 d.) 
yra ši: tai yra privataus visuomeninio amerikiečių 
“National Committee for a Free Europe”, 
talkininkas, patariamasis jo organas, sudarytas 
tos organizacijos darbui pagyvinti ir jos pilnai 
išlaikomas. Jo nariai nėra lietuvių politinių 
grupių deleguoti ir nėra joms subordinuoti. 
Todėl, nors LLK-as savo darbu gali atnešti daug 
naudos Lietuvos reikalui, jį laikyti savarankišku 
lietuvių politiniu veiksniu vargu ar yra pagrindo.

Ir ar yra jam pagrindo veržtis į oficialius 
tarptautinius santykius, kaip antai — megzti 
ryšius su Izraeliu ? (žiūr. LLK pranešimą 
spaudai: “Izraelio valstybės prezidentui Ch. 
Weizmanui mirus, LLK Izraelio tautai per 
Izraelio delegaciją prie Jungtinių Tautų pareiškė 
užuojautą ir gavo nuoširdžią padėką”.)

jję.
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IS MUSŲ GYVENIMO IR SPAUDOS

Potvyniai kartojasi . . .

Mūsų vidaus politinius ginčus galima palyginti 
su pavasario potvyniais, kurie, orui atšilus, kasmet 
kartojasi ir pridaro nuostolių.

Kai prieš metus Amerikos lietuvių spaudoje 
buvo šaudoma iš įvairių kalibrų patrankų dėl 
Dipl. Šefo titulo, Vliko ir kitų vadavimo veiksnių 
negalavimo ir nesugebėjimo susitarti ir atlikti 
jiems uždedamų pareigų — daugelis galvojo, 
kad yra neleistinas spaudos forsavimas tų reikalų, 
kurie, girdi, nėra tokioj blogoj būklėj, kaip 
Stengiamasi atvaizduoti. Kiti net įžiūrėjo tame 
norą griauti. Tačiau retas įstengė pažvelgti į tų 
ginčų gilesnes priežastis. Juk tai nebuvo tik 
dabartiniu metu susidarusių nuomonių skirtumų 
prasiveržimai. Ne.

Tai sena giesmė apie senus nenormalumus. Ir 
tik dėl to, kad per visą laiką tik kalbama ir 
ginčyjamasi, o nepadaroma jokio protingo žingsnio 
jiems pašalinti ir todėl jie kartojasi, kaip anie 
pavasario potvyniai. . . . Apie juos plačiai buvo 
rašoma tremties spaudoje Vokietijoj ir kartojama 
dabar.

Panašiai yra ir su egzilinės vyriausybės 
sudarymu. Neseniai tam tikroje spaudoje, 
remiantis įvairiais autoritetais (savais ir svetimais) 
pasigirdo balsai už skubų egz. vyriausybės 
sudarymą. Egz. vyriausybė, anot tų aiškintojų, 
lyg koks stebuklingas vaistas, a la penicilinas, 
išgydytų mus nuo visokių negerovių.

Toks staigus peršokimas keliais laiptais augštyn, 
be abejo, parodo iš VLIK’o pasitraukusios grupės 
išskaičiavimus. Beje, tie išskaičiavimai yra nei 
realūs, nei nuoširdūs, nes prieš tai reikia daug 
kitų klausimų sutarti ir atlikti. Jei dar pats 
Vlikas tepradeda rodyti vos apčiuopiamus 
konsolidacinius veiksmus, jau nekalbant apie 
būtinas reformas, tai ką gi tokiu atveju galėtų 
padėti egz. vyriausybė? Ar ji būtų pripažinta 
nors vienos didesnės Vakarų valstybės? Estų 
pavyzdys yra reikšmingas ir parodė tik jų pačių 
susiskaldymą.

Ir tie dalykai seni ir visiems žinomi. Apie tai 
buvo plačiai rašoma ir argumentuojama dar 
Vokietijoje. Sąlygos nė kiek nepasikeitė, 
tarptautinės ir Lietuvos teisinės normos liko tos 
pačios ir nėra jokių ženklų, kad artimoj ateity 
kas pasikeistų, bet juk, kaip minėjome, potvyniai 
kartojasi. . . .

Šiais klausimais plačiau išsitarė B. K. Naujokas 
Dirvoje (1953 m. Nr. 10 ir 11). Jis pirmiausia 
nurodė, jog prieš pradedant sudarinėti egz. 
vyriausybę ir kai kuriems net pavardes “geriausi 
iš geriausių” linksniuojant, reikia sutarti, kas ją 
turi sudaryti ir tinkamu laiku paskelbti. Atrodo, 
tai yra teisingas priėjimas prie klausimo svarstymo, 
idant neatsirastų kelios egz. vyriausybės ir kad 
nereiktų susilaukti tokio reagavimo (kurio, 
žinoma, negalima užgirti), kaip padarė švedų 
vyriausybė estų atveju. B. K. Naujokas taip 
samprotauja:

“Yra aišku, kad tais klausimais visų pirma 
turi sutarti Vlikas su Diplomatija. Bet kad 
sutarimas visuomenėje būtų sklandžiai 

priimtas (kad būtų ko mažiausiai kliudančios 
opozicijos), šiuo metu atrodo būtų reikalingas 
ir trečias sutarimo dalyvis. Tai turėtų 
būti Lietuvoje kovojančių balsas. Šiuo metu 
į mediumo vaidmenį tam balsui perduoti 
ryškiausiai pretenduoja Lietuvių Rezistencinė 
Santarvė. . . .

Yra pamato manyti, kad, jei pirma 
minėtais klausimais sutartų Vlikas su 
Diplomatija ir prie to prisidėtų dar LRS, 
tai tas sutarimas apimtų jau iš tiesų beveik 
visą išeivijos opiniją. . . .”

Svarstymai dėl nuosavybės

V. Rastenis žtumale Lietuva, Nr. 2, svarsto, 
kaip turėtų būti atstatyta privatinė nuosavybė 
būsimoje Lietuvoje. Jis paliečia šiuos klausimus: 
1. asmeninio naudojimo kilnojamųjų gėrybių 
nuosavybė, 2. gyvenamųjų namų ir įmonių 
nuosavybė, 3. žemės ir žemės ūkio įrengimų 
nuosavybė.

Dėl kilnojamųjų gėrybių V. Rastenis yra 
nuomonės, kad “tiksliausia būtų taikyti bendrą 
dėsnį, kad tų gėrybių savininkais pasilieka tie, 
kurie jas turi”. O dėl žemės nuosavybės šitaip 
samprotauja:

“Iš principo maža kuo nuo to skiriasi ir 
pačios žemės nuosavybės atstatymas. Grįžti 
iš stambių kolektyvinių ūkių į buvusius indi
vidualinius ūkius dauguma atvejų nebebus 
įmanoma. Jei dar šen ar ten būtų galima 
atsekti buvusias ūkių ribas aplink dar 
išlikusius savo vietoje trobesius, tai ir ten 
daug kur nebebus nei senųjų savininkų, nei 
gal jų įpėdinių. Tikslus žemės nuosavybės 
atskirais atvejais atstatymas galėtų įvykti 
tik nebent kaip retas laimikis loterijoje. 
Todėl, atrodo, tikslingiau būtų numatyti, 
kad visa žemės ūkiui skirtoji žemė turės 
būti iš naujo išparceliuota atitinkamais 
plotais individualiems ūkiams, žinoma, prisi
derinant prie tuo metu būsimų trobesių ir 
ūkio racionalumo. Kiekvienas toks žemės 
ūkis išpirktinai galėtų būti perleidžiamas 
ūkininkauti pasiryžtančioms šeimoms. 
Manyčiau, kad pradžioje valstybė turėtų 
kurį laiką pasilikti žemės valdytoja: valstybės 
organai turėtų teikti nuosavybės teises, kaip 
pradines, o ne kaip buvusių_ nuosavybės 
teisių tęsinį.

Taigi išlaisvintoje Lietuvoje nuosavybės 
teisės atgaivinimas, atrodo, galėtų vykti 
tokia procedūra: (1) nuosavybė kilnojamam 
turtui iš principo pasilieka faktinėje padėtyje, 
(2) nuosavybė trobesiams, įmonėms ir žemei 
perskirstoma iš naujo, vengiant nebūtino 
žmonių perkilnojimo, bet nebesiremiant 
senąja nuosavybės teise”.

Susilaikant nuo platesnių komentarų dėl šios 
V. Rastenio privačios nuomonės nuosavybės 
teisių atstatymo busimoje Lietuvoje klausimu, 
tenka vis dėlto pasakyti, kad tai yra klausimas, 
dėl kurio šiandien nėra galima sakytis visai
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griežtai. Jis reikalingas nuodugnesnio nagrinė
jimo. Kaip jis prezentuojamas V. Rastenio — 
galima būtų jo išvadžiojimuose įžiūrėti 
privatinės nuosavybės principų paneigimą, kuris 
skambėtų disonansu pasirinktai temai ir pačiam 
straipsnio pavadinimui: “Nuosavybės teisių 
atstatymas”.

Min. Lozoraitis atsako
Jeigu reiktų suskaičiuoti, kieno pavardė per 

paskutiniuosius keleris metus mūsų kaikurioje 
spaudoje buvo daugiausia linksniuojama (žinoma, 
neigiama prasme), tai neabejotinai pirmenybė 
tektų Diplomatijos Šefo titului, arba tiesiogiai 
min. Lozoraičio asmeniui.

Ir jeigu reiktų tos sąmoningos akcijos žodyną 
dabar pakartoti — jokiu būdu tai negalėtum pava
dinti kultūringų žmonių kultūringa kalba, 'l iesa, 
politikoje dažnai spjaunama į visokius etiketus, 
ypač jei apsisprendžiamą kurį asmenį sukompro
mituoti, bet visur yra ribos. Beje, šiuo atveju 
buvo kalbėta ne tik stačiokiškai, bet ir vežikiškai.

Min. Lozoraitis, iki šiol nereagavęs į tuos 
puolimus, dabar suteikė spaudai pasikalbėjimą, 
kurį paskelbė “Nepriklausoma Lietuva”, 
Kanadoje. Jis, tarp kitko, pastebėjo:

“Su didele baime žiūriu į tai, kai siūloma 
vartoti demokratiniams principams įgyvendin
ti lyg boksininko pirštines ir siekiama užmesti 
savo nuomonę, politiškai sukruvinant savo 
oponento nosį. Pirmiausias ir pagrindinis 
demokratinės santvarkos ir dvasios formacijos 
metodas yra įtikinti savo oponentus, o ne juos 
fiziškai ar morališkai sutraškinti. Demo
kratinėje diskusijoje siekiama: išdėstyti 
oponentams savo idėjų, įsitikinimų, tikslų 
pranašumą, o ne asmeniškai pulti priešingų 
idėjų reiškėjus . . . Bijau irgi, kad šitokia 
spaudos kampanija ir kitokiais būdais 
vedama polemika parodo, kad mumis apima 
emigracinė politinė epilepsija. Jau yra 
augščiausias laikas sustabdyti jos pasireiš
kimus ir ją gydyti. ...”

Suteik, jaunyste, man sparnus . . .
Tais Adomo Mickevičiaus žodžiais “Vienybė” 

įsidėjo aprašymą apie įvykusį lietuvių studentų 
suvažiavimą New-Yorke, š.m. vasario 7-8d., 
kuriame dalyvavo 115 studentų, atvykusių iš 
įvairių Amerikos universitetų savo reikalų 
apsvarstyti.

Malonu pažymėti, kad priaugančioji karta, 
akademinis jaunimas, ir sunkiausiomis tremties 
sąlygomis nenuleidžia rankų, bet siekia mokslo, 
studijuoja ir ruošiasi ne tik savarankiškam 
gyvenimui, bet kartu būti naudingais savo kraštui 
piliečiais. Visais laikais akademinis jaunimas 
stovėjo avangarde. Neapleidžia tų pozicijų jis 
ir dabar.

Vokietijoje buvo priskaitoma studijuojančių 

universitetuose iki 2.000 asmenų, dabar Amerikoje 
Lietuvių Studentų Sąjunga turi per 400 regis
truotų narių. Tie skaičiai aiškiai parodo mūsų 
akademinio jaunimo veržlumą. Išklausę savo 
S-gos pirmininko Vyt. Kavolio, T. Naginionio 
ir dail. Vyt. Jonyno paskaitų, svečių sveikinimų ir 
aptarę savo organizacinius reikalus, studentai 
išsiskirstė dar su pakilesne nuotaika dirbti ir 
mokytis. . . .

Ar netekome nepriklausomybės dėl Dievo 
bausmės ?

Ne tik bažnyčiose, bet ir kai kurie kalbėtojai 
per iškilmes dažnai aiškina, jog Lietuva neteko 
nepriklausomybės, kaip Dievo bausmę už mūsų 
pačiu kaltes. Prieš tokius išvedžiojimus pasisakė 
pranciškonų leidžiamame žurnale “Aiduose”, 
Juozas Girnius. Jis tarp kitko, rašo:

“Kas duoda teisės teigti, kad mūsasis 
laisvės netekimas tėra mūsų nubaudimas, 
o ne bandymas? Nėra be kaltės žmogaus, 
nėra be kaltės tautos. Bet ar yra teisės 
sviesti akmenį į mus, lyg būtume vienintelis 
neteisusis teisiųjų tarpe i O antraip klausimą 
apvertus: ar laimėjimas tų, kurie išplėšė 
mums laisvę, yra nuopelnas už jų teisumą? 
Būtų teisės tokj klausimo apvertimą pavadinti 
blasfemija. Bet tai darau tik parodyti, jog 
tokia pat blasfemija yra ir žudomos aukos 
“paguodimas” žodžiu: tai Dievo bausmė. 
Blasfemija Dievui priskirti, kas priklauso 
velniui. Žmogžudys veikia savo, o ne Dievo 
valia. Ir Dievo bausmė laukia ne auką, o 
žmogžudį. . . . Nesame kalti, kad mūsų 
tautai buvo išplėšta laisvė. Bet iš tiesų 
būsime kalti dėl savęs pačių nutautėjimo, nes 
jei nutautėsime ir kiek nutautėsime, būsime 
nutautėję savo pačių laisva valia. Šia 
nutautėjimo kaltės sąmone eikime į Vasario 
Šešioliktosios minėjimus pasisemti jėgos 
mūsų tautinei gyvybei palaikyti. Nekaltin
kime savęs, kuo nesame kalti. Bet būkime 
budrūs tai kaltei, kuri beldžiasi į mūsų 
širdis”.

Aktoriui Henrikui Kačinskui 50 metų
Vienam iš stipriausių mūsų dramos aktoriui 

H. Kačinskui š.m. sausio 23 dieną suėjo 50 metų 
amžiaus. Toji sukaktis čia tremtyje buvo 
paminėta labai tyliai: be iškilmingo spektaklio ir 
linkėjimų.

O H. Kačinskas tikrai vertas platesnio žodžio, 
nes jis mūsų dramos scenoje buvo vienas 
ryškiausių aktorių, sukūręs per 100 vaidmenų. 
Savo vaidybinę karjerą pradėjęs 1923 m. 
lapkričio 9d., Tautos Teatre, vaidindamas 
V. Bičiūno “Gedimino Sapnas”. Tuo būdu, 
šiemet taip pat sueina 30 metų jo scenos darbui.

Akt. H. Kačinskui linkime dar ilgus metus 
dirbti jo pamėgtą scenos darbą.

Vyt. Gedrimas

“As tikiu mažųjų tautų verte; aš tikiu mažumos verte. Pasaulis bus išgelbėtas 
nedaugelio”. Iš Andrė Gide testamento.
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SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

Vakarų spaudoje skaitytojų laiškai redakcijoms yra gyvi ir įdomūs skyriai. Mūsų 
lietuviškos spaudos skaitytojai to gero, demokratinio papročio dar nėra įsisavinę. Bet 
jau būtų laikas pratintis drąsiai, laisvai ir aktyviai sakyti savo nuomonę visais visuo
meniniais, kultūriniais ir politiniais klausimais.

Kviečiame visus mūsų skaitytojus sakytis dėl žurnale dedamų straipsnių, papildyti ar 
kritikuoti jų mintis, vertinti visokius mūsų viešuosius reikalus, reikšti savo nuomones ir 
pastabas.

ŠIAME SKYRIUJE SPAUSDINAMOS NUOMONĖS YRA PAČIŲ SKAITYTOJU 
NUOMONĖS. Jos gali sutikti ar būti priešingos Redakcijos nuomonei ar žurnalo linijai. 
Tik būtina sąlyga, kad tos nuomonės būtų reiškiamos kultūringu būdu. Pasirašoma 
tikromis pavardėmis arba inicialais, tačiau tik tie laiškai dedami, kurių autorių tikrosios 
pavardės ir adresai Redakcijai pranešami. Anonymiškai Redakcijai atsiųsti laiškai 
spausdinami nebus.

Savaime, skaitytojų laiškai turi būti kuo trumpiausi. Ištisai skelbsime tik visuo
meniškai svarbius laiškus. Šiaip gi skaitytojai prašomi sakytis keliais sakiniais. 
Redakcija rezervuojasi teisę laiškus trumpinti ar panaudoti tik esmines jų ištraukas.

Skaitytojų laiškai — jūsų tiesus, visiškai laisvas ir atviras žodis.
REDAKCIJA

“. . . SANTARVĖS antrame numeryje man nepatiko, kodėl penkmečio planas paduotas be jokio 
komentaro apie bolševikų blefavimą su visais, tad ir su šiuo “planu”. Jeigu ten nebūtų blefo, tad 
reikėtų tik galvoti, kad, kas tik gali, pelenais pabarstytų galvą ir spaustųsi tuojau Lietuvon, o ne putų 
“supuvusiuoseVakaruose. ...”

M.B-ka
J.A.V.

“. . . Ne vienas mūsų jau galvojame, kada pajudėsime savo tėvu žemėn. Kai susiduri su šia 
mintimi, tuojau ir pasistatai klausimą: o ką gi aš parvešiu savo tėvynei? Lietuvių Rezistencinė 
Santarvė yra neatskiriama giminė žuvusiems, kovojusiems ir tebekovojantiems Lietuvoje. Anie 
ryžosi pasilikti ir ryžtingai grumtis su pavergėju. Mes gi kitokiais keliais atsidūrėme Vakaruose, 
vėliau išsiblaškėm po platųjį pasaulį. Apie likimo dalią nereikia ir kalbėti, ji visiems labai aiški. 
Rezistentai į sostus nesiveržia, susitikę gyvuosius jiems pamokslų sakyti nesiruošia. Tad ką gi mes 
savo broliams partizanams, žuvusiems, gyviems, Sibiro tremtiniams, kankiniams parvešim?

Labai ir labai laikas šiuo reikalu jau dabar kalbėt. Bus pervėlu, kai jau viena koja bus ant 
garlaivio denio. Nejaugi mes, visi sukrutę metų laikotarpy nesudarytume bent 15.000 dolerių 
Geležinio Rezistencijos Fondo ? Sudarę tokią sumą, galėtume imtis darbo. Aš siūlyčiau, Lietuvos 
laisvei nušvitus, tuojau Kaune-Ąžuolyne, ar kur rastume tinkamiau, pastatyti Laetuvos laisvės 
kovotojui paminklą — muziejų, jau dabar turime raginti mūsų brolius architektus šiam paminklui 
padaryti projektų. Prašyti menininkus, kad jie atvaizduotų mūsų partizanų kovas su raudonaisiais 
pavergėjais. Motina prie savo sūnaus partizano kapo. . . . Trijų mūsų žvejų kova Baltijos juroj su 
raudonųjų įgula . . . Rinkt knygas, spaudą, visą rezistencinę medžiagą, kuri tiktų tam muziejui. . . .

Lietuvių Rezistencinės Santarvės vadovybė prašoma šį pasiūlymą apsvarstyti. Radus tinkamu, 
sudaryt komisijas ir pradėt vykdyt. Jei kas turėtų pasiūlymų ir tinkamesnių, aš savąjį atsiimsiu. Aš 
tik noriu, kad mes negrįžtume vien su dėžėmis, apkaustytomis geležiniais lankais. Mūsų tėvų, brolių 
ir seserų krauju miškai ir laukai apšlakstyti. Kai budelio durklas pervėrė mūsų brolio krūtinę, jis 
dar spėjo ištart: “Už tave, brangi tėvyne. . . .” Jų karžygiškumui atžymėt pridera gili mūsų, gyvųjų 
ir laisvųjų rezistentų, pagarba. Broliai, sukruskime! . . .”

A. Degustis
J.A.V.

, . . Džiaugiuosi ir sveikinu Jūsų gražias pastangas kurti kultūringą spaudą “SANTARVĖS”
pavidale. Mane visuomet apima didelis džiaugsmas, kai pamatau, kad kuriama aukštesnė spaudos ir 
politikos kultūra. Linkiu Jums iš širdies ištesėti sunkioje kovoje dėl Lietuvos valstybės atstatymo ir 
dėl jos visų žmonių gerovės.

Jums gera trokštąs
V.S.

Vokietija.

"... Kai skaitai mūsų žurnalą, širdis svaigsta. Nepaprastas įnašas mūsų gyvenimui. Turime 
džiaugtis ir drąsiai pasakyti: jėgos yra stiprios, pasisekimas užtikrintas”.

V.T. Detroit, Mich. U.S.A.

Laiškų autorių pavardės ir adresai Redakcijai žinomi—Red.
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IS LRS ORGANIZACINIO TINKLO

ŽURNALO PLATINIMO REIKALU
Jeigu tik nedaugelis storesnių mėnraščių 

(ir tai dar iš užnugario paremiamų) galėjo 
pastoviau eiti Nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimo sąlygomis, tai lengvai kiekvienam 
bus suprantamas sunkumas pastoviai leisti 
žurnalus užsienyje, tremties sąlygomis.

Užienyje visuomeninio-kultūrinio žurnalo 
leidimas reikalauja keliariopai daugiau 
pasiaukojimo iš leidėjų ir bendradarbių 
pusės ir itin didelio aktyvumo iš platintojų 
ir skaitytojų pusės.

SANTARVĘ leidžia LRS Informacijos 
Biuras. Ji yra rezistencinis visuomeninių 
ir kultūrinių reikalų žurnalas. Tačiau iš 
jos pobūdžio ir turinio matyti, jog ji nėra 
skiriama vien LRS nariams ar vien tik 
organizacijos reikalams. Priešingai, jos 
uždaviniai ir svarstomieji klausimai pirmoje 
vietoje liečia bendruosius lietuvių rezistenci
nius, politinius ir kultūrinius reikalus. Jie 
yra svarbūs kiekvienam lietuviui. Todėl 
mūsų tikslas turi būti, kad SANTARVĖ 
galimai plačiau sklistų visuomenėje. Tik 
tuo atveju yra prasmės leisti, tik tokiu 
atveju ji gali būti pastoviai leidžiama.

Todėl SANTARVĖS platinimas yra vienas 
iš svarbiausių LRS narių ir bičiulių 
uždavinių. Padaliniai yra gavę nurodymų, 
kokių žygių iš jų laukiamia ta kryptimi. 
Pavienių numerių išplatinimas yra reika
lingas, tačiau pats avarbiausias dalykas 
yra — pastovių, metinių prenumeratorių 
suradimas. Tik turint aiškią ir plačią 
metinių prenumeratorių bazę, gali būti 
tvirtai patikrintas žurnalo leidimas ir jo 
nuolatinis gerinimas.

LRS nariai prašomi laikyti savo pareiga 
surasti galimai daugiau metinių žurnalo 
prenumeratorių už organizacijos ribų. To 
siektina visais būdais, bet pats geriausias 
būdas — asmeniškai kreiptis į savo draugus, 
pažįstamus ir kitus padorius tautiečius, 
įtikinant juos užsisakyti SANTARVĘ 
visiems metams.

NUOMONĖS
Mintys ir nuomonės apie ateities Lietuvą

LOS ANGELES, CALIF., USA—LRS 
Los Angeles skyriui 1953 m.kovo 1 d. prof. 
M. Biržiška skaitė ilgesnę paskaitą apie Santarvę 
ir ateities Lietuvą (paskaitos santrauką žiūrėk 
atskirai). Į susirinkimą buvo pakviesta, šalia 
narių, dar apie 10 svečių. Po paskaitos kilo 
ilgos ir gyvos diskusijos. Čia pateikiame kaikurias 
įvairių pasisakymų mintis ir nuomones.

Dr. P. Pamataitis, — Tenka džiaugtis, kad 
dabar ne tik LRS organizaciniuose padaliniuose, 
bet jau ir įvairioje spaudoje prasidėjo diskusijos 
ateities Lietuvos santvarkos klausimais. Yra 
daugybė problemų, kurios privalo radikalaus 
paržiūrėjimo. Prasideda idėjų ir vertybių 
pervertinimas, noras suprasti ateitį ir konkrečias 

galimybes. Pilnai sutikdami ir pabrėždami, kad 
lietuviškus dalykus Tėvynėje spręs tie, kurie ten 
gyvena, tačiau galime tikėtis, kad jei iš užsienio 
grįžusieji turės gerų, naudingų ir sveikų patarimų, 
tai Lietuvos žmonės į juos atsižvelgs.

A. Diržys, — Reikėtų mums tiksliai žinoti, 
kokią ūkinę sistemą ateities Lietuvai LRS jau 
dabar proklamuotų ? Man atrodo, kad pati 
naudingiausia ir geriausia sistema būtų profitinė- 
liberalinė. Ar nevertėtų už ją aiškiai pasisakyti ?

Prof. M. Biržiška, — Sistemų gerumas 
dabartinėmis aplinkybėmis yra reliatyvūs dalykai. 
Įvairius projektus galima ir šiandien pasiūlyti, 
bet ar tai yra dabartinės Santarvės kompetencijoje, 
ar vėliau tie projektai bus įmanomi pritaikinti? 
Tai visa priklausys nuo laiko: ar projektus 
galima bus vykdyti jau rytoj, ar po dešimt meną, 
ar dar vėliau. Mes gal turėtume vengti konkrečių, 
išbaigtų ateities programų ir receptų, bet jau 
dabar turime laisvai diskutuoti visas lietuviškas 
problemas. Abejonės ir ginčai padės išsiaiškinti 
dalykus.

Inž. V. Stankevičius, — Kiekvienam turėtų 
būti aišku, kad Lietuvos išlaisvinimo ir atsistatymo 
pagrindą sudarys lietuviai, kurie gyvena ir gyvens 
Lietuvoje. Tremtiniai į Lietuvą greit negalės 
grįžti, tiktai po karo, ir gal dar keli metai po jo. 
Tiesioginis jų prisidėjimas prie laisvės kovų 
negalės būti kiek žymesnis. Ko iš jų galima 
tikėtis, tai netiesioginės paramos. Gi jie patys 
tačiau galėtų parnešti Lietuvon daug naudingų 
idėjų, mokslinio pasiruošimo ir naujų technikinių 
sugebėjimų. Amerikoje gyvenantieji to turėtų ir 
galėtų siekti. Sveikinčiau, kad jie parneštų 
tėvynėn bent pačią gražiausią — Amerikos 
demokratinių laisvių idėją.

K. Barauskas, — Mūsų svarstomas klausimas 
lietuvių visuomenėje jau plinta. Net konservaty- 
viškiausios grupės tuo pradeda domėtis. Ką 
Santarvės žmonės kelia jau nuo 1945 metų, 
problemų aktualumas dabar jau visuotiniai 
pripažįstama . . . Kas dėl Lietuvos, tai ten be 
abejo kils ir turės reikšmės “nukentėjimo 
laipsnio” klausimas. Miškuos esantieji lietuviai 
ir Sibiro tremtiniai labai daug svers.

B. Raila, — Aiškių ir griežtų ekonominių 
sistemų proklamavimas LRS programoje ar 
kitais būdais šiandien tektų laikyti perankstyvu 
dalyku. Ekonominės ir socialinės problemos 
išlaisvintoje Lietuvoje, kaip galima numatyti, 
remsis savu ir gerokai skirtingu pagrindu 
gyvenimo realybėje. Tuos klausimus geriausiai 
ir realiausiai supras vietos lietuviai ir jie savo 
santvarką nustatys Steigiamajame Seime. Mūsų 
vyriausia pareiga iš užsienio tuo tarpu turėtų būti 
— aukų ir visokios paramos teikimas laisvės 
kovai. Ką šiandien reiškia ir kas beskaito mūsų 
tradicinių partijų ekonomines, socialines ir net 
kultūrines programas ? Ar tos programos turės 
realų pagrindą išlaisvintoje Lietuvoje ? Pagaliau, 
ar ten beatgims tos pačios partijos, kokios buvo 
praeityje ? Kad jau eilę metų okupuotoje 
Lietuvoje nėra ir negali būti partijų su savo 
atskiromis programomis, niekas šiandien nebea
bejoja. Aš manau, kad krašto visuomenė, kai
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tik bus sąlygos, pasirašys įvairias programas 
pagal naujuosius gyvenimo reikalavimus. Tik 
mes užsienyje dar daugelis tebegyvename su savo 
archainėmis “programomis”, ir tebegalvojame 
dingusių laikų kategorijomis, ir tebeorganizuojame 
“tautą atstovaujančius veiksnius”, žodžiu, 
elgiamės, kaip visų amžių ir visų tautų emigrantai. 
Jei mes ir toliau ignoruotume krašto padėtį 
ir pasikeitimus, mums neišvengiamai grėstų toks 
pat likimas, kaip tiems dvarininkams, kurie, 
Nepriklausomai Lietuvai atsistatant, nesuprato 
“mužikiškos Lietuvos” dvasios bei sąlygų, žlugo 
ūkiškai ir dvasiškai, kaip nebereikalinga praeities 
socialinė gnipė. Taip pat atrodo, kad mums teks 
nevienam išgyventi skaudžias idėjines ir moralines 
tragedijas, kaip savo laiku poetui Maironiui, 
nusivylusiam nepriklausomosios Respublikos 
gyvenimu ir jos žmonėmis. Kad taip neįvyktų, 
reikia atidžiai sekti Lietuvos žmonių pulsą, jų 
gyvenimo sąlygas, aspiracijas, visą realybę, kiek 
nauja ir skaudi kam ji bebūtų, psichologiškai 
pasirengti ją suprasti ir duoti savo geriausią 
įnašą jai patobulinti.

Inž. J. Petkus, — Čia buvo paminėta trys 
lietuviški veiksniai, kurie lems Lietuvos atkūrimą: 
krašto lietuviai, Sibiro tremtiniai ir Vakarų 
emigrantai. Ar nebus dar naujo veiksnio — 
išlaisvintojų, kurie pastatys sąlygas mūsų tautoms ? 
Reikėtų ir su tuo ketvirtuoju veiksniu skaitytis....

Prof. M. Biržiška, — Taip! Tas veiksnys 
galės turėti labai didelės reikšmės. Kad svetimi 
gali lemti mūsų dalykus, su tuo tenka iš anksto 
skaitytis. Gali net būti dvi valdžios ar du 
komitetai, už kurių nugaros gali stovėti įtakingi 
globėjai. Nuo mūsų sąmoningumo ir vienybės 
priklausys, kad svetimieji negalėtų mus kurstyti 
tarpusavyje nenaudingai rungtis.

KORESPONDENCIJOS

LRS organizacinei ir visuomeninei 
veiklai pavaizduoti esame nusistatę šį 
skyrių praplėsti. Todėl pageidaujama 
daugiau trumpų korespondencijų iš visų 
mūsų padalinių gyvenimo: apie susirinki
mus, paskaitas, narių dalyvavimą bendroje 
lietuviškoje veikloje, apie narių nuotaikas 
ir nuomones LRS ir bendraisiais lietuviškais 
reikalais ir tt.Korespondencijas reikia siųsti 
Redakcijos adresu, nevėlinant. '

Iš Detroito, Mich./J.A.V./LRS 2-ojo Skyriaus 

veiklos
Lietuvių Rezistencinės Santarvės Detroito 

2-as skyrius, minėdamas Vasario 16-osios 35-ąsias 
metines, giliai suprasdamas Vasario 16-osios 
Akto signataro prof. M. Biržiškos didelius darbus 
Lietuvai, pagerbdamas jo gražią ir vis darbščią 
senatvę, pasiuntė jam kuklią 75 dolerių auką 
nedalios gyvenimui palengvinti.

Skyriaus nariai, pažindami gabų rašytoją, 
Vilniaus Krašto veikėją, J. Cicėną, įvertindami 
jo įnašą išleidžiant veikalą apie Vilniaus Krašto 
rezistenciją, užsisakė knygą: “Vilnius tarp 
audrų”.

Mūsų skyrius globoja Vasario 16-os gimnazijos 
Diepholz’e 1-os Masės mokinę, Irutę Janušaitytę. 
Kalėdų Šventėms jai buvo pasiųsti drabužių ir 
maisto siuntiniai, 50 dolerių vertės. Be Irutės, 
gimnazijoje mokosi dar dvi jos seserys. Mūsų 
globojamoji, atsidėkodama už rūpinimąsi, kai- 
kuriems skyriaus valdybos nariams atsiuntė 
tautinius kaklaraiščius. Ji yra skautė — mes jai 
parūpinom uniformą. Ji puiki sportininkė ir 
dainininkė ir gerai mokosi. Čia pateikiame 
ištrauką iš jos laiško globėjams.

“. . . Mes visi gerai žinom, kad ši gimnazija 
laikosi tik geraširdžių užjūrio lietuvių dėka. 
Mums dažnai apie juos primena mokytojai ar 
vyresnieji mokiniai. Žinome, kad daugelis 
gimnazijos globėjų atiduoda mums sunkiai 
uždirbtą dolerį, kad jie duodami džiaugiasi 
gali mums padėti mokytis. Visiems gimnazijos 
globėjams širdingiausiai dėkojame. Negalė
dami jiems dabar kitaip savo padėką pareikšti, 
mes stengiamės gerai mokytis, stengiamės 
būti pavyzdingais mūsų tėvynės Lietuvos 
vaikais”.

Velykų proga skyriaus valdybos pirmininkas, 
Pr. Stanionis, savo giminaičių, Amerikos lietuvių, 
padedamas, vėl parengė naujus drabužių ir maisto 
siuntinius.

Ateičiai skyrius turi daug naujų užsimojimų. 
Nariai nepaprastai vieningi, draugiški ir darbštūs. 
Skyriaus vadovybė, Pr. Stanionis, J. Jeneckas 
ir P. Ražaitis, daug laiko skiria tautiniam ir 
organizacijos darbui. Mūsų eiles vis papildo 
nauji, darbštūs ir pavyzdingi rezistentai.

V.T.
KRONIKA

New Yorke, 1952.XII.14 d. įvyko bendras 
LRS padalinių susirinkimas, kuriame, be narių, 
dalyvavo 12 kviestų svečių. Išklausę LRS VK 
nario Br. Bieliuko pranešimo ir laisvų diskusijų 
keliu išsiaiškinę eilę aktualių klausimų, visi 
svečiai pareiškė norą įsijungti į LRS darbą.

* * *
New Yorke, 1952 m. XII. 20 d., LRS VK 

Amerikos Reik. Sekretorius S. Mackevičius 
kalbėjo J. Ginkaus radijo programoje, sveikin
damas LRS narius ir kviesdamas į LRS eiles 
visus geros valios tautiečius.

• * •
Waterbury, Conn. (J. A. V.) metinis LRS skyriaus 

susirinkimas įvyko 1953.1.4 d. Skyriaus Komitetan 
išrinkti: A. Malakauskas — Pirm., J. Antanaitis — 
sekr., V. Jackūnas — ižd. Skyriun numatoma 
priimti devyni nauji nariai.

• • •
Š/m. vasario 10 d. išvyko iš D. Britanijos į 

J.A.V-es Bradfordo LRS skyriaus sekretorė 
O. Josiukienė. Išvykdama p. Josiukienė žadėjo, 
atvykus į J.A.V., nedelsdama įsijungti į tenykštį 
LRS-ės darbą.

• * *
Atvykęs Londonan VLIK’o Vykdomosios 

Tarybos pirmininkas prof. K. Zaikauskas š/m. 
vasario 18-24 d.d. laikotarpiu turėjo pasikalbėjimų 
su D. Britanijoje gyvenančiais LRS VK vadovau-
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KNYGŲ PARAŠTĖJE

ŠVININIŲ DEBESŲ PRISIMINIMAI

Juozas Kėkštas — RAMYBĖ MAN

Poezijos lankas. GABIJOS leidinys, 1951 m., 
46 psl.

Juozas Kėkštas, šiandien “tolimasis argenti- 
nietis”, yra vienas iš kūrybingiausių pokarinės 
poezijos atstovų. Jau yra pasirodę keli jo 
eilėraščių rinkiniai: Rudens Dugnu, Staigus 
Horizontas, Diena Naktin (antroji abiejų čia 
minėtų rinkinių laida), pagaliau Ramybė Man. 
Naujų jo eilėraščių neretai matyti mūsų 
periodikoje. Pasireiškia jis ir kaip vertėjas, 
ypač ispanų amerikinės poezijos srityje.

Juozas Kėkštas yra bene vienintėlis iš lietuvių 
poetų, kaip kareivis dalyvavęs sunkiausiose 
praėjusio karo epopėjose, Afrikos ir Italijos 
kautynėse, vienintėlis ir autentiškas sovietų 
tremtinys lietuvis poetas, pasiekęs Vakarus. Tie 
sunkūs išgyvenimai jam yra uždėję neišdylantį 
antspaudą. Tai vienas iš pačių “pesimistiš
kiausių” ir “egzistenciališkiausių” poetų mūsų 
naujojoje literatūroje.

Tai “ išvargęs jūreivis, sustojęs nežinomos 
salos užuovėjoje” . . . “Jieškodamas naujų 
pasaulių, argonaute, pavargai, todėl atrodo mieli 
tau ir akmenys suskilę ir šakoti medžiai”. 
Sodraus turinio, minties, liūdesio, rimties ir 
susikaupimo poetas. Negalįs išsivaduoti iš 
sunkiųjų pergyvenimų prisiminimų, (ieškantis, 
bet dar nesurandantis naujo kovojančio lietuvio 
žmogaus. ...

Formos atžvilgiu atsisakęs nuo tradicinės 
išraiškos, perėjęs prie laisvos, net palaidos 

jančiais asmenimis. Pasikalbėjimai buvo informa
cinio pobūdžio.

Š/m. kovo mėn. 8 d. Manchestery (D.Brit.) 
įvyko Manchesterio ir apylinkės LRS padalinių 
informacinis susirinkimas. Susirinkime prane
šimus darė Vyr. Kom. vicepirm. prof. S. 
Žymantas ir Europos Reik. Skretorius F. 
Neveravičius. Po pranešimų vyko laisvos 
diskusijos.

* * *

LRS Vyr. Komiteto narys B. Bieliukas LRS 
vardu sveikino Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos seimą, įvykusį š/m. kovo 15 d., 
Philadelfia, Pa. Jo žodis buvo palydėtas gausių. 
Vovadjų. Po posėdžio daugelis dalyvių asmeniš
kai pareiškė jam savo pritarimą.
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eilėdaros, beveik prie prozinio ritmo. “Aš 
gyvenu dabar tokiam vaiduokliškam name, kurio 
visi langai žvaigždynų šviesai uždaryti ir pasaulio 
džiaugsmui. Pro mane nematomos praeina 
dienos, o kiekvienas rytas, švintantis švininių 
debesų prisiminimais, man drasko surakintą 
mintį”. . . .

Ši poezija beveik nebeturi tarpo nuo meninės 
prozos. Net norėtųsi laukti, kad Kėkštas j 
ją pereitų tiesiogiai. Pridėjęs fabulą, jis, atrodo, 
galėtų tapti vienas iš stipresnių lietuviškų 
novelistų.

b.ra

WILHELM’o ROEPKE’s „DABARTIES 
VISUOMENINĖ KRIZĖ”

Knyga, kurios nepastebėti negalima

Vieno iš žymiausių šių laikų ekonomistų, švei
carų profesoriaus Wilhelm’o Roepke’s, veikalas 
“Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart”, išleistas 
1942 m. Zueriche, lietuviškai visuomenei yra 
beveik nežinomas.* Dėl sunkios mūsų tautos 
padėties kasdienis praktiškas ryšis su Vakarų pa
sauliu, su žmonijos problemų supratimu bei joms 
sprendimų jieškojimu ir tų pastangų atspindžiu 
mokslinėje literatūroje yra beveik visiškai 
nutrauktas. Emigracijoje ir laisvėje gyvenantiems 
lietuviams tektų tą spragą užpildytį bent tuo, 
būdu, kad lietuviška periodika ir kitokia spauda 
skirtų jau tam tikrą savo turinio dalį gvildenimui 
tų problemų, su kuriomis lietuvių tautos visuo
meniniam gyvenimui teks anksčiau ar vėliau 
susidurti kasdienybės plotmėje. Tam tikslui 
ypač daug pagalbos galima susilaukti iš tos 
visuomeniniais reikalais literatūros, kuri pasku
tiniojo dešimtmečio būvyje išvydo dienos šviesą 
Vakarų Pasaulyje. Nors kalbama literatūra ir 
gimė Vakarų pasaulyje, sąlygomis, jau nuo 1941 
metų daugeliu atžvilgių nieko bendro netu
rinčiomis su gyvenimu Lietuvoje, tačiau dėlto 
pagrindinės visuomeninio gyvenimo problemos 
iš esmės nepasidarė skirtingos. Visuomeninė 
dabarties krizė yra virtusi sąvoka, kuri, nežiūrint 
visų dabarties politinių sienų ir uždangų, 
šiandien yra iš esmės visam pasauliui bendra.

Lietuviškoji rezistencija, įžengusi, deja, jau į 
antrą dešimtmetį, yra jau išaugusi iš vaikystės 
amžiaus. Neišleisdama iš akių savo pagrindinio 
ir augščiausio tikslo — Lietuvos laisvės — ir 
tikėdama nepalaužiamai, kad laisvė vieną dieną 
grįš, lietuviškoji rezistencija jau gerai žino, kad 
tai nėra jos vienintelis tikslas. Laisvės grįžimo 
dieną neišvengiamai iškils klausimas: “Kaip da
bar toliau gyventi” ? Nesirūpinimas jau šiandien 
j ieškoti atsakymo į tą klausimą negali būti pa-

• Turima galvoje ne vien lietuvišką emigraciją.

46



teisinamas,nes bolševizmo sukurtų sąlygų
akyvaizdoje programos išsilaisvinimo dieną neturė
jimas atneš Lietuvon chaosą ir tuo būdu į 
džiaugsmo taurę bus tučtuojau įpilta ir nuodų, 
kurie Lietuvos gyvenimą ir be okupacijos ilgai 
ateičiai apnuodys. Todėl yra visiškai suprantamas 
ir nepaprastai rimtas Krašto rūpinimasis, kad 
visi, kas tik gali, neštų įnašą tikslu, kad pirmąją 
laisvės dieną mūsų tauta galėtų pasirinkti toli
mesnio savo visuomeninio gyvenimo gaires.

Šioms pastangoms paremti Roepke’s veikalo 
galimai platesnis pažinimas ir “suvirškinimas” 
galėtų būti labai vertingas įnašas. Ypatingai juo 
turėtų susidomėti mūsų vadinomos “vidurio 
grupės”, kurios jau nuo labai seniai serga rimta 
programine mažakraujyste.

Žurnalinio straipsnio rėmuose nėra įmanoma 
referuoti kiek išsamiau 400 puslapių knygos, 
tačiau ir paviršutiniškas dėmesio atkreipimas 
pilnai pasiteisins akyse tų, kurie pasistengs su 
kalbamu ir kitais Roepke’s veikalais tiesiogiai 
susipažinti.

Roepke savo veikalo pradžioje pasitenkina 
trumpu, bet kondensuotu, dabarties visuo
meninės krizės konstatavimu ir apibūdinimu. 
Suproletarėjimas, sumasiškėjimas, gyvenimo neti
krumas, diktatūros, tironijos, sąvokų susi
maišymas, nežinojimas, “kur viršus, kur apačia”, 
ir t.t., tai reiškiniai, kuriuos kartoja Roepke, 
kuriuos jau minėjo Ortega y Gasset ir daugybė 
kitų ir kuriuos mes patys pažįstame iš savos 
gyvenimo praktikos. Didelis Roepke’s nuopelnas 
šia prasme yra tai, kad jis su retai užtinkama 
elegancija ir vaizdingumu piešia tą situaciją, kuri, 
po laimingai atrodančio 19 amžiaus, mūsų 
šimtmečio pradžioje nugramzdino visa, kas buvo 
pastovu ir harmoninga, ir į šiandien dar 
nesibaigiančius sąmyšius.

Beveik pusę veikalo Roepke skiria jieškojimui 
ir konstatavimui priežasčių, privedusių prie 
dabartinės būklės. Tam uždaviniui Roepke skiria 
ypatingą dėmesį, nes, anot jo, neatsakius į 
klausimą, kur mes stovime, negalime orientuotis, 
kur turime eiti. Ir reikia pasakyti, kad atsakymą į 
minėtą įžanginį klausimą Roepke duoda labai 
išsamų ir nepaprastai vaizdingą. Analizuodamas 
visus svarbiausius žmogiškojo, visuomeninio 
gyvenimo reiškinius 18 ir 19-to amžių būvyje 
ir skirdamas ypatingą dėmesį klasiškojo 
liberalizmo ir socializmo reiškiniams, Roepke 
taip meistriškai formuluoja situacijas, kad jau jo 
diagnostikoje slypi terapeutinės išvados bei 
sugestijos.

Savo diagnozuose Roepke nėra vienašališkas. 
Visuomeninės krizės priežastis ir jų išsivystimą 
iki krizės laipsnio jis mato tiek dvasiškai- 
moralinėje, tiek politiškai-sociališkai-ekoniminėje 
(sociologinėje) visuomenės gyvenimo srityse. 
Roepke išvardina visą eilę priežasčių, kurios tiek 
atskirai, tiek ir tarpusavyje viena kitą veikdamos, 
atvedė iki dabartinės situacijos. Išsamiausiai, 
tačiau, jis apsistoja ties politinėmis ir socio
loginėmis priežastimis. Iš pastarųjų jis 
ypatinga reikšmę skiria demografiniam bei 
technologiniam ir politiškai-socialiniam 

momentui. Roepke mano, kad, jei krizės 
priežastimi tebūtų palyginimo neturįs gyventojų 
prieauglis, tai ir jo vieno būtų pakakę rimtai 
visuomeninei krizei sukelti, nes jokia visuomenė 
neįstengtų be sukrėtimų asimiliuoti to “barbarų 
iš vidaus antplūdžio” ir jo išdavoje lengvai 
išlaikyti buvusio gyvenimo būdo tęstinumą.

Technologinėje srityje Roepke “kaltę” skiria 
tai milžiniškai techniškai-civilizacinei pažangai, 
kuri irgi istorijoje nematytu pavyzdžiu “užplūdo” 
žmoniją. Ūkinis gyvenimas ir jo organizacija 
nuėjo jau ne žmogaus gyvybinių interesų, bet 
mašinos-giganto padiktuotu kebu. Trumpare
giškai padiktuotos pramonės įmonių organizacijos 
formos, racionalumo vardu vykdyti kapitalo 
koncentravimai, sumilitarimas darbas, nematomo 
mašinos-giganto botago varoma darbininkų masė, 
kareivinių pobūdžio gyvenvietės, egzistencinė 
priklausomybė nuo darbdavio ir nuo stipriai 
komercializuotuose kraštuose dažnų ekonominių 
krizių ir t.t. buvo duoklė, kurią tenka dabar 
apmokėti už klaidingais būdais panaudotą 
technikinę pažangą. Augščiausiam tų negerovių 
formulavimui Roepke teikia suproletarėjimo 
terminą. Žinoma, didžiausią suproletarėjimo 
laipsnį pasiekė tie kraštai, kur stambios įmonės 
ir kapitalo koncentracija didelę dalį gyventojų 
pavertė nesavarankiškais, sumiestėjusiais ir į 
industriškai-komercinės įmonės hierarchiją įjung
tais atlyginimo gavėjais. To išdavoje pasikeitė 
visuomenės veidas ir, vietoj organinės sąvokos, 
visuomenė virto tik sumariniu terminu, kuriame 
žmogus neberanda savo vietos ir net didmiestyje 
jaučiasi visiškai “išvietintas”.

Dvasinė moralinė krizė ir sociologinė krizė 
atvedė prie labai sunkios valstybinės krizės 
sistemos. Nežiūrint elementarinių kapitalistinės 
sistemos principų teisingumo, istorinis 19-jo 
šimtmečio liberalizmas leido tiems principams 
vystytis taip, kad to išdavoje atsiradusios milži
niškos negerovės sukėlė didžiulę visuomenės 
kritiką ir maištą. Drauge su klasikinio liberalizmo 
bankrotu buvo sukompromituota ir demokratija.

Roepke, labai pagrindinai atsiskaitydamas su 
visomis klasiškojo liberalizmo ydomis ir klaidomis 
ir jam priskirdamas tiek -politine tiek ūkine 
prasme didelę kaltės dalį, tučtuojau ir labai 
kategoriškai atsiriboja nuo visų kolektyvistinių ir 
totalitarinių tendencijų. Žmogiškai suprantama, 
kad masės, nusivylusios senu, natūraliai pakrypo 
ten, kur buvo žadamas “išganymas”. Tačiau 
tai įvyko tik dėl nesąmoningumo ir reikalo 
nepažinimo. Anot Roepke’s, kolektyvistinė ar 
totalitarinė valdžia nėra demokratijos krizės 
pergalė, bet, priešingai, modernioje visuomenėje 
atsiradusios ligos išugdymas iki kraštutinės ribos 
ir sunkiausios formos.

Laisser-faire pilnos laisvės ekonominėje srityje 
principo ir socializmo Roepke nelaiko antitezėmis 
pilna to žodio prasme. Priešingai, socialistinius 
pradus Roepke jau stambioje formoje įžiūri 
ištarpusioje kapitalistinėje visuomenėje. Tuo 
reikalu jis sako: Tačiau, lygiai kaip totalita
rizmas nereiškia demokratijos krizės nugalėjimo, 
taip ir socializmas, kaip antikapitalistinio masių 
maištavimo išraiška, yra ne kas kita, kaip tik
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viską į pavojų statanti ir kai kuriais klaidingais 
keliais iki galo einanti reakcija, bet ne išganymas, 
kaip kad jis save mėgsta vadinti. Anot Roepke’s, 
totalitarizmo ir socializmo sugretinimas yra 
daugiau negu palyginimas; abi tendencijos tiek 
glaudžiai susijusios, kad galų gale sudaro vienetą. 
Abu jie — vienas politinėje kultūrinėje srityje, 
kitas ūkinėjė socialinėje — išbaigia visuomenės 
totalinę krizę. Abu jie sudaro tokią priešingybę 
išeities suradimui, kad gali būti laikomi net 
tolimiausiais taškais, iki kurių mes galime nutolti 
nuo geros išeities suradimo.

Kadangi socializmui bandoma suteikti daug 
reikšmių ir dažnas save jau laiko socialistu, 
pritardamas, pav., didmiestyje pieno pardavimo 
organizacijos susavivaldybinimui, Roepke tai 
lažo savęs apgaudinėjimu. Anot jo, socia
lizmas turi būti suprastas ta prasme, 
kaip jis istoriniai išsivystė, būtent, kaip totaliniai 
rinką, konkurenciją ir privačią iniciatyvą likvi
duojanti “planingo ūkio” tendencija. Jei 
socialistas tvirtina, kad ūkinio gyvenimo pagrindu 
turi būti privati iniciatyva, jis apgaudinėja arba 
save arba kitus.

Tačiau Roepke socializmo atžvilgiu yra tiek 
džentelmeniškas, kad moralinę teisę socializmui 
smerkti jis pripažįsta tik tiems, kurie klaidingos 
laisvojo ūkio sistemos raidos ne tik negina, bet 
iš jo klaidų išveda būtinumą veikliai ir inteli
gentiškai kontrakcijai, kuri, nors ir būdama 
kategoriškai antisocialistinė, turi būti nemažiau 
radikali už socialistinę.

Roepke klasiškąjį liberalizmą, kaip jis teorijoje 
ir praktikoje išsivystė 19-tojo šimtmečio būvyje, 
smerkia ne mažiau už socializmą. Jis yra radikalus, 
konstatuodamas mūsų “liberalinės” visuomenės 
ir ūkio sistemos sunykimą, kritikuodamas 
liberalines filosofiją ir praktiką, nerespektuodamas 
nusibankrutavusių institucijų, privilegijų, ideo
logijų ir dogmų. Tačiau ir šiuo atveju Roepke 
lieka liberalu, vadinasi, jis kategoriškai pasisako 
už liberalinės kultūros ir ūkinio gyvenimo 
vystymosi tęstinumą ir esminių asmenybės 
kultūros vertės bei principų gynime Roepke mato 
augščiausią, nekintamą tikslą. Liberalizmas 
bendrąja, neliečiama ir per tūkstančius metų 
nepasikeitusią prasme, kaip asmenybės kultas, 
žmogaus vertę atitinkantis santykis tarp laisvės 
ir pareigos ir nuo “prigimtinės jėgos ir išnaudo
jimo nuodėmės išganyta nekolektyvistinė ir ne 
feodalinė viduramžinė” visuomenė yra Roepke’s 
visuomeninio gyvenimo idealas.

Todėl Roepke neigia liberalizmo ir demo
kratijos ydų gydymą, linijiniai paslenkant 
socializmo kryptim. “Protingas kompromisas 
tarp laisvos iniciatyvos ir valstybinio dirigizmo” 
— pagal Roepke būtų tik sąvokinė nesąmonė. 
Socializmas Roepkei nėra kapitalizmo ydų antite
zė, bet tik pagrindinių klasiškojo Laisser-faire 
klaidų bei ydų iškėlimas į kulminacinį tašką, 
paverčiant jas net idealu. Kapitalo koncentracija, 
koncernai ir monopoliai, pastangos likviduoti 
konkurenciją ir tuo būdų diktuoti kainą 
socialistinėje santvarkoje paremiamos dar ir 
valstybės autoritetu bei jėga. Kad tokia situacija 
gali būti visuomenei mažiau žalinga, negu piktam 

naudojama kapitalistinėje sistemoje laisvė, 
Roepke netiki. Kaikurių socialistų tvirtinimai, 
esą geri, teisingi ir sąžiningi pareigūnai socia
listinėje santvarkoje užtikrins lygybę ir teisin
gumą, Roepke’s neįtikina, nes jis mano, kad 
tam yra tiek pat šansų, kaip švelnios ir minkštos 
širdies žmogui pasidaryti plantacijoje vergų 
prižiūrėtoju.

Kruopščiai išnagrinėjęs visą dabarties ir 
paskutiniųjų dviejų amžių situaciją, susiste- 
matizavęs ir aiškiai formulavęs visus dabarties 
krizės reiškinius, jas keliančias priežastis ir 
prieštaravimus, Roepke toliau jieško ir siūlo 
kelius nevaisingai kapitalizmo-socializmo alterna
tyvai nugalėti. Jis tai daro ne pranašišku ar 
pamokslaujančiu tonu, bet su įsitikinimu žmogaus, 
kad jo pareiga yra įgytą patyrimą ir iš to 
išplaukusias išvadas pateikti susipažinti tiems, 
kurie, atmesdami Laisser-faire ir socializmą, 
jieško, kaip pats Roepke formuluoja, trečiojo 
kelio.

Negalint turėti pretenzijų išsamiai knygą 
referuoti straipsnio rėmuose, tenka apsiriboti 
tik išreiškimu įspūdžio, kad Roepke’s praktiškosios 
išvados ir pasiūlymai — lietuviškai visuomenei 
turėtų būti labai įdomūs. Nežiūrint dabartinės 
padėties Lietuvoje su augščiausio laipsnio suko
lektyvinimu, suproletarinimu, savarankumo ir 
laisvės iki nuliaus redukavimu ir t.t., Lietuvos 
“visuomeninė krizė” nėra organinės kilmės, bet 
tik iš užsienio atėjusios fizinės priespaudos 
išdava. Išmušus laisvės valandai, Lietuvoje bus 
palankiausios sąlygos grįžti prie tų politinių, 
moralinių bei sociologinių pagrindų, kurie, anot 
Roepke’s, tik vieni gali užtikrinti žmogaus vertę 
bei prasmę atitinkantį visuomeninio gyvenimo 
būdą. Teks tik žiūrėti, kad būtų išvengta visų 
trumpažiūriškai Laisser-faire’o supramonintų bei 
suproletarintų kraštų likimo. Pagal Roepke’s 
netiesioginę diagnozę Lietuvoje tam (vad., klai
doms išvengti) galėtų būti pačios geriausios 
sąlygos.

Tokio įspūdžio pailiustravimui pabaigai tenka 
dar trumpai perduoti keletą Roepke’s “recepti
nių” išvadų.

Politine prasme laikydamas vieninteliai priim
tiną demokratinę santvarką (nesigilinant į jos 
techniką, kuri gali būti labai įvairi), ūkinėje 
srityje Roepke pasisako tik už laisvą ūkį. Tačiau 
už laisvą ūkį ne istorinio liberalizmo prasme. 
Senojo liberalizmo tezės, pagrindusios absoliučios 
ūkinės laisvės būtinumą, su laiku pasirodė 
klaidingos ir užkietėjęs jų laikymasis atvedė 
prie šio šimtmečio krizės. Roepke, priešingai 
klasiškiems liberalams, tvirtina, kad visiškai 
laisvas ūkinio gyvenimo rutuliojimasis neužtikrina 
socialinio pasitenkinimo ir taikos. Roepke 
pasisako už konforminę valstybės ūkio politiką, 
vad., tokią politiką, kuri, nesikišdama į grynai 
ūkinio gyvenimo vidų ir neperduodama 
praktiškojo ūkinio vadovavimo į biurokratų 
rankas įstaigoje, visdėlto, įstatymais sudarinėtų 
ūkiniam gyvenimui tokius rėmus, kurie užtikrintų 
ūkinį gyvenimą bei vystymąsi ir socialiniai 
priimtina prasme, Geriausiu sveiko visuomeninio
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gyvenimo pagrindu Roepke laiko galimai didesnį 
savarankiškai gyvenančių ir besiverčiančių asmenų 
luomą (ūkininkai, amatininkai, laisvos profesijos 
ir smulkus bei vidutinis biznis). Todčl Roepke 
duoda daug praktiškų pasiūlymų kalbamai 
visuomenės daliai apsaugoti nuo sunaikinimo, kas 
yra dideliu laipsniu jau ivykę eilėje kraštų.

Proletariato praktiškam sumažinimui Roepke 
taip pat skiria ypatingą dėmesį, rekomenduodamas 
pramonei ir visur ten, kur žmogus priklausomas 
nuo darbdavio, eilę priemonių darbėmių 
“suūkininkinimui” ir “suamatininkimui”. Pagalba 
darbininkui įsigyti namuką ir žemės sklypelį yra, 
anotRoepke’s, viena iš pagrindinių tam priemonių.

Roepke mano, kad pramonės “inžinieriai” 
klysta, manydami, jog gigantiška struktūra yra 
drauge ir pati racionaliausia. Roepke tvirtina, 
turįs pakankamai duomenų manyti, kad, net ir 
grynai ūkine prasme, koncentracija nevisur 
pasiteisino, nekalbant jau apie padarytą milžinišką 
socialinę žalą. Ar su tuo sutinka anglies ir 
geležies pramonės organizatoriai, liks neatsakytas 
klausimas, tačiau Lietuvos sąlygomis Roepke’s 
samprotavimai dėl kapitalo koncentracijos galimo 
išvengimo galėtų būti labai priimtini.

I kapitalo galimai didesnį pasiskirstymą 
visuomenėje Roepke kreipia ypatingą dėmesį ir 
siūlo valstybei kapitalo distribucijos politiką, 
kuri galėtų pasireikšti paveldėjimo, progresyvinių 
mokesčiu ir pan. formomis.

Baigiant, tenka dar kartą pabrėžti, kad 
straipsnio rėmai per siauri kalbamam Roepke’s 
veikalui išsamiai pailiustruoti, ir todėl jo tikslas 
galėjo būti tik dėmesio į veikalą atkreipimas. 
O tai tektų anksčiau ar vėliau padaryti, nes 
Roepke’s veikalas yra knyga, kurios nepastebėti 
negalima.

Kiekvienam, netikinčiam socializmu ar dar 
bent nuomonės tuo reikalu nesusidariusiam, 
kiekvienam, nepatenkintam būkle, į kurią mus 
atvedė Laisser-faire, Roepke’s knyga turėtų būti 
“kaip iš širdies” parašyta. Kiekvienam, kuris 
gyvenimo laimę mato asmens ir pažiūrų laisvėje, 
savarankiškumo jausmo turėjime, nuosavybės 
principo išlaikyme, bet ir darnaus bei organiško 
socialinio gyvenimo kūrime, tam Roepke’s mintys 
galėtų būti, jei ne programa, tai labai aiškus 

nurodymas, kur programos tektų jieškoti. 
Roepke’s knyga yra ne tik knyga, bet ir veiksmas 
prieš žmogaus nužmoginimą ir visus prie to 
vedančius veiksnius.

K. Drunga

LYGŪS IR LYGESNI GYVULIAI

George Orwell — GYVULIŲ ŪKIS

Fantastinė apysaka. Išvertė F. Neveravičius.
Londono Lietuvių Namų B-vės leidinys, 1952 m.,

70 psl.

Tai klasikinis antikomunistinės literatūros 
veikalas, viena iš pačių aštriausių ir talentingiausių 
rusiškai bolševikinės santvarkos satyra. Gyvulių 
ūkio rėmuose nepaprastai vaizdingai nupieštas 
raudonosios diktatūros gyvenimo rezultatas, kur 
visi gyvuliai buvo lygūs, bet praktikoje vieni iš jų 
pasidarė “lygesni” už kitus. Ši apysaka po karo 
buvo atkreipusi didelį dėmesį įvairių kraštų 
skaitančioje visuomenėje. Jos lietuviško vertimo 
pasirodymas yra labai teigiamas reiškinys.

George Orwell priklauso prie tos gausios 
grupės pasaulinių rašytojų, kurie pradžioje rodė 
simpatijų progresyviosioms komunizmo idėjoms, 
tačiau arčiau jas pažinę ir susidūrę su jų praktika, 
ne tik nusivylė, bet pasiryžo jų grėsmę atskleisti 
pasauliui. Priešmirtinis, bene dar daugiau 
pagarsėjęs už “Gyvulių Ūkį”, Orwellio 
romanas “1984 metai”, vaizdavo pasaulį už 
25 metų ateityje, kada totalistinės santvarkos jau 
visur buvo įsigalėjusios. Čia jis rodo kuo 
neišvengiamai turi pavirsti komunistinis policinis 
režimas ir kokiu košmaru tampa taip valdomos 
visuomenės gyvenimas. Apie tą Orwellio romaną 
šios recenzijos autorius buvo paruošęs ilgesnę 
studiją, kurios dalis buvo spausdinta savo laiku 
Amerikoje ėjusiame Nemuno žurnale.

Reikėtų laukti, kad po “Gyvulių Ūkio” 
pasirodytų lietuviškai ir “1984 metai”.

b.raila

“Remkite kuo galite lietuvių sąjūdį! Remkite laisvą lietuvių spaudą” !
Iš pogrindžio spaudos: "Laisvės Varpas", Nr. 123, 1947.X.15.

— Jungtinės Kęstučio Apygardos organas.
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CROMWELUO 1R NAPOLEONO KELIAIS

L Deutscher — STALIN
A Political Biography, 600 psi., Oxford University

Press, 1949 m.
Stalino “politinė biografija” . . . Tai vienas iš 

pačių objektyviausių ir fundamentaliausių veikalų 
apie bolševizmą ir stalinizmą, kokių yra pasirodę 
po karo. Autorius, remdamasis daugiausia 
pirmaisiais ir tiesioginiais šaltiniais, su visu 
atsargumu pateikia Stalino biografinius duomenis, 
bet dar plačiau jo epochą, bolševizmo įsigalėjimą, 
rusų komunistinę sistemą, jos etapus ir pasi
keitimus imtinai ligi susidariusios padėties po 
antrojo pasaulinio karo. Tai pilnas istorinis 
sąvadas įvykių Rusijoje maždaug nuo 1900 ligi 
1945 metų.

Veikalas ne propagandinis, bet griežtai 
mokslinis. Visų problemų analizė pagrįsta 
duomenimis, išvados labai saikingos ir atsargios, 
todėl daugiausia įtikinančios. Tai vienas iš 
rimčiausių mėginimų atvaizduoti marksizmo- 
leninizmo raidą Sovietų Rusijos gyvenimo 
praktikoje. Lapas po lapo, žingsnis po žingsnio 
atsiskleidžia pagrindinių “proletarinės revoliu
cijos” tikslų, priemonių ir uždavinių plėtotė: 
kaip iš proletariato diktatūros idėjos prieinama 
prie vieno diktatoriaus fakto; nuo internaciona

lizmo ir tautų laisvės — prie reakcingiausio 
rusiško nacionalizmo ir senojo imperializmo; nuo 
pasaulinės revoliucijos idėjos — prie socializmo 
kūrimo viename krašte, po to vienoje žemės 
rutulio zonoje; nuo revoliucinio idealo — ligi 
revoliucijos, suėdusios savo vaikus; nuo žmogaus 
dvasinio ir ekonominio išlaisvinimo programos — 
ligi didžiausios vergijos ir despotizmo; nuo 
intemadonalinio marksizmo — ligi bizantiškosios 
“geležinės uždangos”. . . .

Tos ir dešimtys kitų pirmaeilių problemų 
kruopščiai išnagrinėtos veikale. Stalino eksperi
mentui autorius yra linkęs skirti panašų istorinį 
vaidmenį, kokį yra atlikęs Cromwellis ir 
Napoleonas savo laikais (jis tačiau neigia istorinę 
rolę Hitleriui ir Mussoliniui Galutinėje
išvadoje jis teigia, jog stalinizmas Rusijoje ir 
gretimuose kraštuose įvykdo tokius gilius 
dvasinius, ekonominius ir socialinius 
struktūrinius pakitimus, kad su jais ateityje 
negalės nesiskaityti tiek Rusija, tiek ir likusis 
pasaulis, nežiūrint, kokia būtų politinė stalinizmo 
ateitis. Fizinė tirono mirtis nepašalina sistemos, 
kurios įkūnytojų jis buvo.

Nors autorius tik labai paviršutiniškai tepaliečia 
Baltijos valstybių epizodą stalinizmo užkariavi
muose, jo veikalas rekomenduotinas pastudijuoti 
lietuvių politikams, kaip objektyvi medžiaga 
mūsų problemoms ir mūsų ateičiai.

Gintaras

Iš mūsų emigracinės spaudos
"Lietuvos laisvinimo darbas yra perdaug šventas, perdaug komplikuotas, didelis 
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