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’’ŠIANDIEN ILGAI ŽIŪRĖJAU į VAKARUS. TEN NUSILEIDO IR UŽGESO SAULĖ. 
DIDELĖ IR RAUDONA, LYG KRAUJAS. JŪRATĖ TIESĖ 1 ANKELES Į JĄ IR KAL
BĖJO, KAIP PAPRASTAI: ’’TEN LIETUVA, TENAI GIMIAU IR KŪDIKIO AKIM RE
GĖJAU SAULĘ. AK, PASAKYKI, SPINDULĖLI, KADA VĖL TĖVIŠKĖS MATYSIU 
VEIDĄ IR AKIS!”

”TAI YRA ŽAIZDA, KURIĄ DRASKO KASDIENĄ.”
(Iš Sibiro tremtinės laiško)

Ms

Pasižadėkime nenuleisti rankų, nesigailėti darbo ii; aukų, kol paskutinis lietuvis 
tremtinis negrįš į laisvą Tėvynę.

DRAUGIŠKOS TAUTOS IR DIDŽIOS TAUTŲ 
BENDRUOMENĖS ŠVENTĖ

Mūsų valstybinės tradicijos yra jau 700 
metų amžiaus. Daugelio šimtmečių savo 
valstybines tradicijas mes branginame ir jo
mis didžiuojamės.

Savo tradicijas brangindami, mes gerbia
me tradicijas ir kitų, mums draugiškų tau
tų, kurios savo valstybine išmintimi sugebė
jo ne tik jas išsaugoti, bet ir suderinti su tei
sinės, demokratinės šių dienų valstybės rei
kalavimais, su tautos narių ir valstybės pi
liečių siekiais bei jųjų kova dėl geresnės 
buities.

Šių metų birželio 2-ų dienų Didžioji Bri
tanija: Anglija, Škotija, Valija, Š; Airija, 
o taipgi visa didžiulė tautų bendruomenė — 
Britanijos Commmonwealth'as: Australija, 
Kanada, N. Zelandija, P. Afrika, Pa
kistanas, Ceilonas ir Indija (ši pasta
roji, nors ir respublika, ingi Commonweal- 
th‘o narys) šventė savo didžių šventę. Ka
ralienės ir Commonwealth^ galvos, Elžbie
tos Il-osios vainikavimų.

Išminėtiems kraštams ir jų tautoms tai 
buvo reikšminga ir brangi diena. Be išvar
dintų, tų dienų iškilmingai minėjo ir kitos 
didelės tautos, Jungtinės Amerikos Valsty
bės, Prancūzija, kurios sostinė Paryžius bir-

Kaip pažymėjo Lietuvos Ministeris Di
džiojoje Britanijoje B. K. Balutis, prie kitų 
linkėjimų jungė savus ir visi laisvieji lietu
viai, gyvenų šioje šalyje ar Britų Dominijo
se, o iš tikrųjų ne tik jie, bet visa lietuvių 
tauta.

Ir mes, benamiai, bet šimtmetinių mūsų 
Tautos laisvės kovos ir rezistencinių tradi
cijų tęsėjai, išsibarstę po visų pasaulį, tų 
dienų jungėme savo nuoširdžius linkėjimus 
Didžiosios Britanijos ir Commonwealths 
tautoms ir jaunajai jų Karalienei Elžbietai 
Il-ai.

Savo tautos nelaimės prislėgti, kiek mūsų 
išgalės leidžia dėl jos laisvės dirbdami, nors 
ir turėdami prieš akis po kelių dienų minė
tinų tragiškų pirmųjų bolševikinių depor
tacijų iš Lietuvos sukaktį, tų dienų mes nuo
širdžiai džiaugėmės didžios laisvųjų tautų 
bendruomenės didžiųjų švente.

Karalienės Elžbietos Il-sios vainikavimo 
diena tebūnie pradžia dar laimingesnės ga
dynės Didžiajai Britanijai ir Commonweal- 
th‘o tautoms.

Tebūnie taipgi toji diena sudraskytosios
želio antrų buvo nemenkiau už Londonu 
pasipuošęs.

ir pusiau perplėštos Europos pavergtosioms 
tautoms laisvės aušros diena.
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REIKIA DARBU, NE ŽODŽIŲ
T. VIDUGIRIS

Lietuvos likimas, vieninga visų lietuvių 
kova dėl pavergtos Tėvynės laisvės yra mū
sų didysis rūpestis. Tuo rūpesčiu gyvename. 
Gal ypatingai skaudžiai jis slegia vyresniųjų 
kartų, tų kartų, kuriai teko dalyvauti Lietu
vos nepriklausomybę kuriant, būti savano
riais nepriklausomybės karuose, pirmuose 
nepriklausomos Lietuvos darbuose ir žy
giuose.

Nepriklausomybės netekę, mes siekiame 
jų atgauti.

Tautos gedulo dienomis, 1941 m. birželio 
mėnesio išvežimus minint, mūsų širdys ir 
.mintys krypsta j tų tautos dali, kuri ilgus 
jau metus kenčia didžiausių vargų už toli
mųjų Uralo kalnų. Žymi tų tikrųjų tremti
nių nesulaukė naujos Lietuvos laisvės. Ki
ta, naujų išvežimų papildyta, tebelaukia 
Lietuvai išauštant aušros ir tegyvena jos 
viltimis.

Mūsų, užsienyje esančiųjų, pareiga jų 
atžvilgiu yra didžiulė.

Mus įpareigoja ne tik 1918-20 metų ne
priklausomybės karų aukos. Mus įpareigoja 
ne tik nesibaigiančios nuo pat 1940 metų 
Lietuvos pogrindžio aukos ir, antrai bolše
vikų okupacijai prasidėjus, Lietuvos parti
zanų pralietas kraujas. Mus įpareigoja taip
gi Sibiro tremtinių kančios, kupinas Tėvy
nės ilgesio jų šauksmas.

Visa tai įpareigoja mus skirti savo jėgas 
Tėvynei ir nepailstamam darbui dėl jos lais
vės. Pasinaudoti kiekviena proga, kiekvie
na galimybe. Dirbti sutartinai ir vieningai. 
Atidėti į šalį, visa, kas gali skirti, ir tematyti 
vienų bendrų ir didžiausių tikslų — Tėvy
nės laisvę.

Tai mūsų dienos įsakymai.
Ar mes, esu laisvame pasaulyje, tų įparei

gojimų tinkamai vykdom?
Ar sutariam, ar jungiamės, ar padedam 

vieni kitiems, ar remiam tuos, kurie dirba 
Tėvynės labui? Išlikę laisvame pasaulyje 
mūsų nepriklausomybiniai valstybiniai or
ganai — diplomatai, politinių grupių veikė
jai, rezistentai, kariai, visuomenininkai, kul
tūrininkai... Ar buriame senųjų patyrimų, 
jaunesniųjų ir visai jaunųjų jėgas, ar jungia
me pasižymėjusius praeityje veikėjus ir nau

jas, per paskutinįjį tautinėj kovos dešimt
metį iškilusias, kovos subrandintas jėgas į 
vieningų užsienio lietuvių talkų Tėvynės 
laisvės darbui dirbti?

Jieškom atsakymo savyje. Matome dau
gelio pasiaukojimų tautos reikalui, kartais 
oerybį pasiaukojimų, darbais ir aukomis 
įrodomų idealizmų, ištvermę, nuveiktus dar
bus.

Ir nors taip, su širdgėla turim prisipažin
ti, kad tautos metų metais atnašautų ir, 
tebeatnašaujamų aukų mums uždedamų 
pareigų tinkamai neatliekame. Nesiteisin- 
kim, nebandykim pasiteisinimais save ir ki
tus klaidinti, žiūrėkim tiesai ir faktams į 
akis.

Savo tarpe nesutariama, nuoširdžiai tar
tis ir susitarti nenorima.

Skaudžių realybę pamirštant, kovojama 
savo tarpe dėl nesamos valdžios, vyresny
bės, dėl iliuzoriško vadovavimo, užuot 
bendradarbiauti, dirbti darbų ir visas jėgas 
nukreipti į kovų su priešu.

Esamas negeroves stengiamasi nuslėpti 
nuo savo visuomenės akių ir sąmonės- ir 
tuo jas tik gilinama. Nekartų purvais ir 
šmeižtais drabstomas sunkus lietuvių pa
triotų darbas ir net tie, kurie Tėvynės lais
vės reikalui yra savo gyvybes atidavę. Pa- 
siimama tautos teisėjų rolė, tautiečius skirs
toma į priimtinus ir nepriimtinus. Ne pa
gal jų darbų ir pasiaukojimų laisvės reika
lui, bet pagal patinkamumų, ar nepatinka- 
mumiį, pagal kieno partinį bilietų ar jo ne
turėjimų.

O juk šiandien, vykdant kovos uždavi
nius, negali būti partijų, negali būti išrink
tųjų ir atstumtųjų.

Dažnai stengiamasi iš tautinės kovos dar
bo išstumti tuos, kurie daugiausia yra nu
veikę ir pasiaukojimu savo darbus įrodę, 
nors patys stūmėjai to darbo tinkamai at
likti nesugeba. Gi tiems, kurie, nepaisyda
mi didžiausių sunkumų, bando ir toliau sa
vo pareigų Tėvynei atlikti, ne tik nepade
dama, bet dažnai stengiamasi jiems sukliu
dyti, jų darbų griauti, nebandant nei išsiaiš
kinti, nei susiprasti, tik savo neišmonę ro
dant.
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Tėisinamės emigracinėmis sąlygomis, bet 
kuris Sibiro tremtinys tokį mūsų pasiteisini
mų priims?

Neslėpkime faktų patys nuo savęs. Visuo
menė visvįen negeroves jaučia, nors kartais 
jų užkulisių ir nežino. Nesidangstykime 
„vadovaujančiais veiksniais“ ir kt. termi
nais, nes tai negerovių nepašalina ir susipra
timo neatneša.

Daugelis dorų lietuvių patriotų rimtai sie
lojasi dėl esamų negerovių, dėl susitarimo 
stokos. Šaukia nemesti kelio dėl takelio. Pa
dėčiai taisyti siūlo stiprinti politinei veik
lai turinčių vadovauti viršūnę ir jieškoti 
būdų, kad ji apjungtų visas mūsų jėgas. Ke
linti jau metai reikalaujama žūtbūt susitarti, 
vieniems kituose kaltės nejieškant.

Siūloma, prašoma, reikalaujama, ir vis 
tebestovime vietoje, nešdami didelę žalų 
Lietuvos reikalui, vieni kitus už akių kaltin
dami ir ne tik susitarimo vengdami bet ir 
nuo tarpusavio pasitarimo išsisukinėdami.

Kodėl? Nes vieni mūsų pasiskelbė vado
vaujančiais ir reikalauja kitus paklausti, lyg 
tuo būtų išspręsti visi vieningumo, suta
rimo ir bendradarbiavimo klausimai.

Visuomenės balsas vis lieka balsu šau
kiančiojo tyruose. Ištisais metais buvo siū
lomi bendri pasitarimai, bet prie jų nepriei
ta. Vargais negalais susitariama iš dalies, 
bet susitarimas netvirtinamas ir nevykdo
mas. Siūlomos reformos, bet į siūlymus ne
kreipiama dėmesio ir plūduriuojama toliau 
vis tirštėjančiame liūne. Iš metų Į metus 
kalbama apie lietuvių politinę konferenci
jų, žadama, bet jos sušaukti neįstengiama. 
O ar jau taip sunku būtų sušaukti bent pra
dinę tokių konferencijų, sukviečiant diplo
matus, politinių grupių atstovus, rezisten
cijos, visuomeninių organizacijų, karių at
stovus?

Nenorim čia kaltininkų pirštais badyti, 
nors juos ir žinom ir nurodyti vardu galėtu
me. Tačiau, nesutarimais gyvenę aštuone- 
ris ar daugiau metų, kiek dar metų manom 
jais gyventi? Jau pasidarė visiškai aišku, 
kad siūlymais, prašymais, glostymais padė

tis nepataisoma. Turim tad negerovių prie
žastis aiškinti, kelti i dienos šviesų ir imtis 
griežtų priemonių joms šalinti. Dirbdami 
svarbų ir sunkų darbų, kelkime aikštėn, kas 
ir kaip tam darbui kliudė ir kliudo, kas ir 
kodėl sutarti nenorėjo, reikalui esant, tar- 
kimės ir sutarkim su kitais, be tų, kurie ne
nori ir kliudo.

Sakoma, mūsų politinė viršūnė turi būti 
remiama ir stiprinama. Teisingai. Bet prieš 
jų remiant ir stiprinant dar reikia jų turėti. 
Ji turi būti tokia, kad jungtų, o ne skaldy
tų. Tokių, kuri ir pati dirbtų ir' kitiems 
dirbti padėtų, kuri ne vadovavimo ir pripa
žinimo siektų ir dėl to net savo tarpe peš
tus, bet kuri dirbtų Lietuvos laisvės reikalui 
ir savo darbus galėti^ įrodyti ne vien žo
džiais. Neigi galima remti ir stiprinti tai, ko 
nėra.

Kuo remiasi dabartinis mūsų išeivijos vi
suomeninis politinis centrinis organas? Ar 
jis apjungia ir atstovauja organizuotų išei
vijos visuomenę, profesines lietuvių orga
nizacijas, karinę organizacijų, rezistencinius 
sluogsnius, rezistencinio darbo naštų kėlu
sius nuo pat 1940 metų ir šiandien tebekė- 
liančius?

Atsakymas trumpas — ne.
Netenka neigti politinių partijų vaidmens 

ir reikia pripažinti svarbų ir reikšmę pa- 
grindinių lietuviškų politinių srovių — 
krikščionių-demokratų, valstiečių liaudi
ninkų, tautininkų, socialdemokratų — net 
negalima manyti, kad jų vaidmuo yra išim
tinas ir lemiamas, ar kad jų jau užtenka už
sienio lietuvių vadavaujančiai politinei vir
šūnei sudaryti.

Kalbame tiesiai ir atvirai. Mes negalime 
leisti, kad mūsų balsas liktų balsu tyruose 
šaukiančiojo, kaip buvo ligi šiol. Mums 
užtenka žodžių, raminimo ir tuščių vilčių. 
Mums reikia darbų, ne žodžių — šiandien, 
ne rytoj.

Taip sakyti ir to reikalauti mus verčia lie
tuvio pareiga. Pareiga Tėvynei, pareiga Si
biro tremtiniams.

’’Bet ir mes, laisvėn išsigelbėję, kažin, ar galėsime susijungti ir kada nors savo 
tautoms padėti laisvę atgauti? Esam nelaimės bacilomis apkrėsti, kaip šalnos pakąsti. 
Gal tikriau: raudonojo tvano dumblu apkrėsti. Mums lemta, kaip vaikams be tėvų ir pa
likimo likusiems, nuolatos rietis ir tarp savęs pjautis.”

(Ignas Šeinius - ’’Raudonasis Tvanas”, 315 psl.)
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TUMAS-VAIŽGANTAS

TUTINAI
Jaunuomenė neužtruko. Kitas gal nė ne

vakarieniavęs galvotrūkčiais atbėgo į Aikš
tę. Prietemoje jau buvo apie 20, kai iš vie
nos ir iš antros pusės pasirodė dar po ke
turis : po du Papartininku ir Zaltvykščiu ir 
po du jų vadu Tutinu. Tuojau iš atvykusių 
keturių sudaryta nauja Taučiaus penkiulė, 
atseit, jie įtraukta į vienų bendrų šeimynų, 
ir imta tartis apie bendruosius dalykus. Bū
tent, apie tai, del ko šį kartų susirinkta, Zalt- 
vykščiams pareikalavus.

Balso tad pirmasis paprašė naujas Un
tulis ar kvepas, Zaltvykščiu atstovas. Kas 
jis toks buvo, niekas nežinojo. Jis buvo ne 
to krašto, svieto parėjimas, meistras Rirrio- 
rius- To buvo gana. Tutinai nebeturėjo nuo- 
savių vardų ir pavardžių, tik pravardes.

— Kaimynėliai! — tarė jis žemaitiškai. 
— Mes, Zaltvykščiai, nebeiškentėm, nepa- 
siskundę Tūtinams ir kitoms oragniząci- 
joms. Kol policija tedarkė mūsų vienų dar
bų, kol tesuiminėjo vienus Zaltvykščius, tol 
mes tylėjome. Policija dar nežino mūsų or
ganizacijos, bet jau nuvokia čia dirbant di
delį darbų. Suėmė beveik visus keliaujan
čius lietuviškų raštų nešiotojus: Kvedarų 
Jurgį, Meištų Jonų, Juodį, Klebonų (tokia 
pavardė). Jie sėdi kalėjime ir bus išsiųsti į 
Rusijų. Vis dėlto jie savo darbų padirbo: 
mūsų apylinkė tirštai aprūpinta knygomis 
ir laikraščiais. Kaip bus toliau? Į suimtųjų 
vietų stos kiti Zaltvykščiai ir priiminės laik
raščiams prenumeratų. Tik ir tas darbas 
nueis niekais, jei taip bus, kaip yra, jei po
licija jausis tokia laisva, kaip dabar kad yra, 
ne tik persekioti užsienių literatūrų, bet ir 
svavalyti. Kaip suvaldyti policijų? Šito 
klausimo pastatyti mes čia atėjome. O kaip 
maskoliai ėmė pas mus elgtis, štai jums pa
vyzdys. Per šv. Onos atlaidus, didžiuosius 
mūsų apylinkėje, kada visi žmonės kūliu 
išvirsta bažnyčion, namie gi bepalieka se
neliai ir vaikučiai, naujas antstolis Tarakan 
Stakanovič Vagėjas, dideliu būriu policistų, 
urėdnikų ir šimtininkų vedinas, apniko N. 
sodžių krėsti. Seniai dreba, vaikai klykia. 
Manė galvažudžiai apnikę, kada nieko vy
resniųjų nėra namie. Maskoliai ėmė senius 
mušti, škūravoti, kur raktai. O klėčių, skry

nių ir spintų raktus globoja, tai jūs patys 
žinote, vieni patys šeimininkai ir arba juos 
pasiima, važiuodami, arba paslepia jiems 
vieniems težinomose vietose. Negavę raktų, 
ėmė kirvius, duras, ėmė savavališkai lau
žyti duris ir vokus. Nebeliko nei vienų ne
pagadintų durų, nei vienos skrynios ar 
spintos, kurios tik buvo užrakintos. Vieni 
patys, be jokių „poniatųjų“, tam tikrų asi
stentų liudytojų, išjodė visus pašalėlius, iš- 
laipiojo ir išlandžiojo visas palėpes, visus 
čiukurus, išgraibė visus šelmenis, išrausė 
visas peludės, klojimų šalines. Na, ir laimė
jo gi! Iš dešimties kiemų pasirinko du pūdu 
„bumagos“: maldaknygių, elementorių, ka
lendorių, šiaip jau knygelių ir Tilžės laik
raščių. Vienų „Tėvynės Sargų“ 30 svarų, 
„Apžvalgos“ 10 svarų, „Varpo“ du svaru, 
„Ūkininko“ 5 svarus. Iš N. buvo aprūpina
mi ir kiti sodžiai. Sustatė neva protokolus, 
pasakė neva dabar visus ūkininkus išsiu
sią į Sibirą... Tik to nepadarys. Nei jie 
vardų užrašė, nei atsakomųjų kaltininkų 
ieškojo. Tai padaryta su tikslu įbailinti apy
linkę, idant nebesigriebtų draudžiamųjų 
raštų. Be to, gauti įrodymų, kas jau darosi 
Lietuvos sodžiuje, terorizuoti Vilniaus ge
neral gubernatorių, per jį ministeriją, gauti 
dar didesnės galios svavalyti ir piliečius ko
neveikti. N. sodžius ne tik nusigandęs, da 
įžeistas ir nuskriaustas ; jam žalos prida
ryta. Ligi šiol dar niekas nedrįso savavališ
kai landžioti po uždaras ir slepiamas vie
tas, su spaudiniais susiimti griežtai visus 
rankraščius, tarp kurių yra gi visokių do
kumentų, kontraktų, vekselių, sankalbų, ne 
tik laiškelių iš mylimųjų. Daug jų, jei ne 
visi, žus. Antstoliui Aggiejevui leista čia 
„poguliat i otlieitsia“, paūžti ir pasižymėti. 
Sakos visą savo nuovadą taip iškrėsiąs. Ir 
taip padarys. Tai atkaklus maskolis ir gar
bės godus. Žalos, kiek jis pridarys visai apy
linkei, tai ir Tūtinams, bus tiek, jog mes per 
daugelį metų jos neišlyginsime. Reikia ruc 
policijai užbrėžti siena, kurios ji nebedrįstų 
bent savavališkai peržengti, be aukštosios 
valdžios įsakymų. Reikia pradėti ginti bent 
buto neliečiamybė, jei asmens neliečiamybės 
dar negalime apginti.
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Šviesus kalbėtojas dalykų išmanė. Matės, 
nebe šiandie jis geriąs Prūsų lietuvių švie
sos, Rusijos Lietuvoje slepiamos. Jis nieko 
nepadabino. Nesistengė pajudinti klausyto
jus, pakelti kerštą, ar ką panašaus. Vis dėl
to pasaka, patys faktai padarė visiems ne
apsakomai sunkaus įspūdžio. Kas šiandie 
nebeturėjo visur prisikaišiojęs prūsinių 
raštų nepolitikos ir politikos turinio? Kur 
jų beišslapstysi, jei bus tokių kiaulių, ku
rios ir giliųjų šaknį išknisa?

Pirmasis įspūdis buvo toks, jog visus tik 
įbailino. Visi taip nusigando, jog norėjo 
tuč tuojau šokti-bėgti namo. Nebebuvo tikri 
nė tos valandos, ar jau nebus galvų atitrū
kęs Vagėjas su savo šnipais. Reikėjo, nieko 
nelaukiant, bent iš artimųjų vietų, bent 
smarkiau draudžiamoji literatūra pašalinti, 
jei ne į ugnį įmesti. Ir būtų pabėgę, kad ne 
Taučius.

Jam įspūdis padaryta dar gilesnis. Jis 
raštų neblaškė, kur pakliūva, tai ūmios re
vizijos nebijojo. Tik visų ji nutirpino, pir
mų kartų realiai patyrus, jog jo tautos šven
tykla yra profanuojama. Į šventyklų kiau
lių ir šunų įeinama ir nėra tokių „bobin- 
čiaus ubagų“, kas lazdomis išmuštų tuos 
nešvariuosius gyvulius- Taučius-diementi- 
ninkas temokėjo statytis poezijos rūmų ir 
ten stoti; jam zapadnikai lig šiol, tiesų pa
sakius, tiek tereiškė, kiek velniai kažin ku
riame pasaulyje. Tikime jų esu; bet kad 
nepasirodo, tai visai del jų ne nerimstame. 
Ir rusai, kaip ir piketai, rodės, taip pat pi
giai yra nuvaromi; reikia tik švęstų vande
nėliu pašlakstyti.

Dabar pasidarė aišku, jog bet kokiuo 
„vandeniu“ zapadnikų neiššlakstysi iš „za- 
pado“ — Lietuvos. Ir taip nuliūdo Aleksiui 
širdis, jog net ašaros pasirodė akyse. Taigi 
gražia galvele linguodamas, ėmė improvi
zuoti.

— Pilkas, surūkęs mūsų gyveninis. Var
gai, nelaimės, priepuoliai sunkūs ; varžo 
mus pančiai sunkios nelaisvės; prakaitu 
veido valgome duonų ir tų negrynų... O 
džiaugsmų maža.

Varguos ištirta mūsų kantrybė, plienu 
pavirtus valia mužiko nusiminimo baido 
šešėlį, gaivina viltį geresnių dienų.

O kaip gi maža tereikia žmogui, kad jis 
nušvistų, viską užmirštų: prakaitų, vargą, 
širdies liūdnumų! Truputis saulės, švelnaus 
vėjelio, truputis laisvės — tai jau įr laimė!

„Rudenio“ laikas. Lytingas oras. Puč‘ 
žvarbus vėjas stačiai iš šiaurės. Purvina, 
juoda, mėšluota žemė. Augmenys miršta. 
Gyviai, apalpę, kemsas į plyšius, kad neb- 
matytų, kas sviete daros.

Paukščiai, per vasarą vaikus perėję, už 
miškų ūksmą daina mokėję, už laukų mais
tų vietų mylėję, lek‘, kaip apkvailę, i svečių 
kraštą: sudiev, Tėvyne, jei taip nebmeili!

Ir liekam vieni mes, purvabridžiai... „Žie
mos“ dar laukiam.

Slenka iš lengvo žemyn saulutė. Temsta 
pasaulis. Stiprėja speigas: „šiaurei“ ne
trūksta jėgos naikinti, kolei į kietų kaulą 
paverčia viską aplinkui.

Liūdnas šešėlis ant žmonių veido: ir jie 
nebnorį žiūrėt į svietų; traukias, kaip stai
giai į savo kiautų, ir taip gyvena puse gyvy
bės.

Ūmai Taučius pašoko stačias, lyg pablū- 
dęs, rankas į krūtinę prisispaudęs, kažin 
kur aukštyn akis įbedęs, ir virpančiom lū
pom, pranašingu džiaugsmu pabaigė :

— Bet, štai, saulutė spindulių saujų bėrė 
iš aukšto, papūtė kitas, vasaris vėjas, tirpi
na ledų, sausina žemę, — slėptos gyvybės 
nebsuturėsi. Sprogsta šakelės, lapeliais den
gias, žiedeliais puošias, — neb'ta Tėvynė, 
kad — „pavasaris“!

Zvembk ir tu, gyvi, vieko atgavęs! Grįž
kite, paukščiai, džiaugtųs, mylėtus, links
mint pasaulio skardžioms dainelėms!

Siepkis, žmogeli, ir tu podrauge; drąsiau 
dairykis po švarų plotų; sveikink šviesy
bę, šilimų švelnią ; gerk nors tą džiaugsmą, 
jei daugiau nėra, juk taip nedaugei jo tau 
paskirta!!! ...

Visus susirinkusius nukrėtė drebulys, lyg 
nakties šalčiui pagavus. Bet tai nebuvo — 
nakties šaltis, tik vidaus virpulys, užgavus 
jautriąsias stygas ir tą nuolatinį ano laiko 
lietuvių jausmų kaitaliojimų, tai viltį.

Kitu laiku karštas jaunimas būtų šūkte
lėjęs: — Valio, Aleksy! — Dabar tik vir
pančios šnervės bereiškė jo pritarimų. Vie
nas Niauta per visą draugo kalbų paliko 
taip šleikščiai kairįjį skruostų pritraukęs 
prie šnervės, lyg štai štai, prapliups nekan
trybe. Vis dėlto Niaura, nenorėdamas ga
dinti įspūdžio, tepyko patylomis. „Poezija“! 
Visur ta pati. Net kur reikia pagalio imtis. 
Kad gi bent taip kalbėtų kokia moteriška, 
dar, dar. Kai gi virkšnauja, ne keikias ir ap-
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maudo negiežia vyriškis, tai tiesiog šleikš
tu“... Balsiai gi atsiliepė:

— Draugas Saulėgrįža, nupiešęs skiirdų 
mūsų padėjimų (jis tai moka!), papranaša
vo mums „pavasarį“ ; suprask, tautinį mū
sų atgimimų. Jis neklysta: vis dažniau ima 
rodytis „pragiedrulių“ ir „kregždžių“. Tik 
kai tikrasis gamtos pavasaris savaime atei
na,tautai „pavasari“ patys tautiečiai tepa- 
greitina. Šalčiai ir speigai nuo tautos savai
me nenueina: jie reikia varu nuvaryti, kai
tinti tautų iš vidaus, nenorint, kad jos žiede
lius „šiaurė“ — Rusija nugnybtų'. Lietuvių 
tauta tebėra slaptažiedė; vis dėlto ji jau 
žydi. Gi piktosios dvasios to jai pavydi ir 
gnaibo. Galvokime, kad nuo jų užsiburti, 
kad nepakenktų. Atminkime, šalčiai kenks
mingiausi gegužės mėnesį, kada jau purpu
rai susikrovę, kada juos apgadinus, kitų 
augmenėlis ncbetesi beišvaryti iš savęs.

— Užmušti gyvates!
Šūktelėjo kažin kas iš būrio piktu įnirti- 

timu, jog visiems pasirodė jį jau turint bent 
vienų „piktųjų dvasių“ nusitvėrus ir be- 
smaugiant savo rankom.

Vaikinai krūptelėjo. Daugeliui ūmai užsi
degė akys tokiuo pat kerštu. Iš visų akių 
tryško tokia rusų policijos neapykanta, kuri 
ne kitaip baigiasi.

Vienas Niaura nė nemirktelėjo ir neišsi
davė, ar jis pritaria terorui ar ne. Daug jau 
reiškė, kad jis nepaprieštaraudavo. Ir tęsė.

— Valdžia visame pasaulyje ta pati; to
kia, kurių susidaro patys piliečiai; sakoma, 
kokios jie tuo laiku yra ar buvo verti. Aš 
pasakysiu, valdžia įvinsa tokia, kokių aplin
kybių randa, kaip vabalai : vieni tankiuose 
plaukuose, kiti susmirdusiame vandeny, kiti 
pūvančioje mėsoje. Taigi griežtai nuo mū
sų pačių, lietuviai, pridera, kokios medžia
gos patieksime valdžiai įvisti. Tikriau, kaip 
mainytis, kad senieji vabalai nebegautų mu
myse gardaus ėdesio, tik tuo ėdesiu imtų 
nuodytis ir išbirėtų laukan, o jų vietoje 
įvistų tinkamesni. Nemanykite, jo,g kitoms, 
net nepriklausomoms tautoms, labai jau ge
ra su savomis valdžiomis. Antai, prūsams 
su vokiečiais bene blogiau, kaip mums, štai, 
su rusais. Jie ten geležinėmis replėmis su
spausti, kareiviškos drausmės grandinėmis 
surakinėti. Vis tai neva del geležinės tvar
kos ; tikriau gi, kad pati jų valdžia galėtų 
savo užmačias, savo planus ir sumanymus 
vykinti, kaimynus ragais badyti. Anglijoje 

geriau, nes ten anglai per kelis šimtus me
tų kovojo dėlto, kad valdžia būtų žmonėms, 
o ne žmonės valdžiai; tabokinė nosiai, o ne 
nosis tabokinei. Susipratę piliečiai tol šiau
šės, tol prieštaravo, kol pradėjo patys sau 
vyresnybę rinktis, idant jų klausytų ir jiems 
už savo darbus atsakytų. Ten dabar jau pa
tys žmonės valdosi. Kelyje į žmonių val
džių pirmas laipsnis yra tad susipratimas, 
pažinimas, kokios yra ir turi būti laisvo, 
nežeminamo, neužgaunamo piliečio teisės, 
kurių niekas kitas, toks pat, kaip jis, pilie
tis, negali iš jo atimti. Kaip sakome: ir aš 
noriu valgyti, taip galime ir turime sakyti: 
ir aš noriu laisvas būti, gyventi, ne smilkti; 
gyventi visa burna, nedrebėdamas, kad ma
ne netikėtai apniks meška, galvažudys ar 
gudas policistas. Mus dabar valdo bailė, o 
turi valdyti teisė ir teisybė. Zaltvykščių pa
sipasakojimas pats savaime aiškus. Berei
kia visa tai įsidėti širdin ir už tai stoti. Rusų 
policijos čia pas mus tik saujelė. Jei ji maty
tų visus mus, visų Lietuvos žmonių jūrų, 
įnirtusių ir su ja juokų visai nedarančių, 
nei paprikais nuo jos nemėginančių atsiko- 
dyti, tuoj paspaustų uodegų. Tiesa, ji visa
dos gali pasišaukti baudžiamųjį būrį kazo
kų, tų vadinamųjų Europos bašibuzukų, 
kurie nei širdies, nei gėdos neturi. Tik visur 
kazokų nepristatysi. Toks padėjimas būtų 
karas, karu gi kuris kraštas nepavaldomas:' 
jis išsekintų visų imperijų. Be to, ir jie patys 
kazokai pabaigtų niekais virsti, vien tik 
žmonėmis jodinėdami ir juos kapodami. 
Tačiau ir ginkluotieji būriai galima išnai
kinti. Taigi, mano išmanymu, jaunosios 
Lietuvos turėtų būti šioks nusistatymas: 
visados ir visur prieštarauti svetimos 
valdžios — zapadnikų užmačioms, ka
da ji ne valstybės gero žiūri, tik atski
ras vietas išnaudoja. Nesiduoti kra
tomiems ir suimamiems: tegu viskų 
daro per nevalių, per prievartų, idant 
rusams būtų kuo daugiausia vargo mus pa- 
valdyti, tarnauti neteisėtai Lietuvoje val
džiai. Tegu sau eina namo ten saviesiems 
tarnautų. Te,gu įgrįsta jiems žmonių vergi- 
nimo darbas. Tegu nė už dideles algas ir dar 
didesnius pažadėjimus neapsiima raminti 
atkaklius lietuvius, kaip nenoromis eina 
Kaukazo kalniečių „raminti“. Tegu sau su- 
iminėja prieštaraujančius, tegu kiša į kalė
jimus! Bus kiek daugiau suimtųjų, neg da
bar kad yra. Ar ne tų darbų mes ir dabar
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AMERIKOS POŽIŪRIAI Į BOLŠEVIKINĘ RUSIJA
BRONYS RAILA

Tai yra vadinamieji dabarties „degantieji 
klausimai“. Koks yra Amerikos Jungtinių 
Valstybių nusistatymas bolševikinės Rusi
jos imperijos atžvilgiu? Ilga taika, ar grei
tas karas tarp jų? Kokiomis priemonėmis 
Amerika tikisi sutramdyti raudonąjį impe
rializmą? Kada ir kaip ir kokiam likimui 
galėtų išsivaduoti ar būti išvaduotos Krem
liaus pavergtos tautos?

Nuo Sovietų Rusijos ir Amerikos santy
kių pareina dabartinio pasaulio likimas 
Nuo Amerikos nusistatymo priklauso Rusi
jos ir jos pavergtų tautų likimas. Nuo jud 
viejų santykių priklauso taika ar karas, va
kariečių demokratijos idėjų tolesnis išsi
skleidimas pasaulyje, ar diktatūrų, totalita
rizmo ir bolševizmo laipsniškas įsigalėji
mas visame žemės rutulyje... Taip daug kas, 

labai suprastindamas reikalus, mėgina pasa
kyti. Iš tikrųjų, galbūt ne vien tik nuo Ru
sijos ir Amerikos santykių viskas priklau
so. Yra ir dar ilgai bus daug kitų stambių 
veiksnių, nuo kurių svorio ir valios pareis 
įvairių įvykių eiga. Tačiau gal reikėtų sutik
ti, jog amerikiečių ir sovietų santykių raida, 
amerikiečių požiūrių į bolševikinę Rusiją 
pobūdis dominuojamai veikia ir artimiausio
je ateityje veiks tarptautinius santykius ir 
daugelio šimtų milionų žmonių likimą.

Tie visi labai sudėtingi klausimai, apie 
Kuriuos jau prirašyta daugybė storų tomų 
ir kurių kroniką teberašo kiekviena nauja 
diena, savaime aišku, nesiduoda žmoniškai 
suvedami į trumpo straipsnio rėmus. Tačiau 
gal vistiek verta mėginti juos ko sutrauk- 
čiausiai atžymėt, iškeliant pačias pagrindi-

jau dirbame, kai mums gina mūsų pačių 
tėvų kalbą, bruka savąją, mums nemėgia
mąją, o mes neklausome, vis dėlto raštų pri
sirašome ir prisispausdiname, nors kaimy
nuose. Dar labiau praplėskime savo prieš
taravimą. —

Susirinkusieji, pagalvoję, sutiko ir rankas 
pakėlė, pasižadėdami taip patys elgtis ir 
kitus į tai kurstyti. Kitos organizacijos pa
sižadėjo skyrium katra sau susirinkti. Ne
buvo abejojama ir jas tam nusistatymui 
pritarsiant.

Niaura buvo dabar taip nušvitęs, kaip 
buvo lapę nušovęs. Jis jautė dedąs tvirtą 
pamatą būsimai revoliucijai, pasipriešini
mui, kurs tol tol peržengs dabartinės kovos 
su antstoliu ribas-

Pasitarimas prasitęsė iki vidunakčių. Bu
vo smulkiai panagrinėta, kaip dar sumanin- 
giau slėpti ginamieji raštai, kuriais susibau- 
dėliai dabar buvo sočiai aprūpinami. Kas 
tai padaro, niekas nežinojo ir nevalia buvo 
domėtis. Tai buvo vargingiausia laikyti, nes 
slaptis baisiai visiems knitėjo. Inkilas, pi
liakalnio uola, „Dievo antis“ gerai slėpė 
lietuvių dvasios brangenybes; juo brangias, 
juo gresiamas.

Antanas Rimydis

RUŽAVA SKIAUTĖ.

{Ji nespausdintų eilėraščių)
Dainoj pravėriau langą — 
Nuėjo vėl kareivių gretos. 
Į vieną tašką žiūriu.
Po griuvėsių krato
Ružavą skiaute žiurkė.

Turbūt į lizdą neša ji 
Iš tos slėptuvės - kapo ...
Pernai ten viena mažoji 
Užgriūta tapo.

Atsimenu sekmadienį saulėtą, 
Trumpai prieš bombom krentant, 
Vedėsi mama Elytę - 
Ruzavoj suknelytėj - 
It angels ant bedugnės kranto.

Ir štai dabar man rodos
Jos eina po kaštonų skliautais: 
Mama ją vedasi už rankos 
Suknelėj trūksta skiautės.

' A ii ii, u i,,.-
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nes gaires, kurios nužymi amerikiečiu poli
tiką Rusijos atžvilgiu. Tam tikslui čia ke
liais žodžiais norėčiau atpasakoti dviejų 
knygų mintis ir pridėti vienų kitą kritišką 
pastabą. Būtų perdėjimas tvirtinti, kad tų 
knygų autoriai išreiškia 100 proc. visą bu
vusią ir dabartinę Amerikos politiką. Tačiau 
bus gana arti tiesos pasakius, kad tie auto
riai gana sąžiningai ir ryškiai simbolizuoja 
pagrindines tosios politikos linkmes.

CONTAINMENT
Pirmasis simbolis be abejo yra George F. 

Kbnnan'as. Karjeros diplomatas, gerą lai
ko dalį praleidęs Amerikos ambasadoje 
Maskvoje, po karo politinio planavimo įstai
gos vadovas, priešpaskutinis JAV ambasa
dorius Maskvoje... Kaip Roosevelt'o - 
Truman'o - Acheson'o ir aplamai demo
kratų administracijos užsienio politikos 
reiškėjas, jis šiuo metu yra paleistas 
į atsargą. Tačiau yra gerai žinoma, kad 
didžiųjų demokratinių valstybių užsie
nio politika paprastai tik gana laipsniškai 
ir lėtai tekinta, jos pamatinės linijos ir me
todai yrą gana pastovūs, revoliucijos ne- 
mėgstančios; valdžios partijoms keičiantis, 
jos vykdytojai mažai tesikeičia, įsigalėjusi 
dvasia, rutina ir įpročiai bei prietarai trun
ka dešimtmečiais. Demokratams pastaruo
sius rinkimus pralaimėjus, „Kennan'o dva
sia“ toli gražu nėra išnykusi nei iš Valsty
bės Departamento, nei tuo labiau amerikie
čių visuomenėje.

George F. Kennan'o pažiūros yra sudė
tos nedidelėje knygutėje American Diplo
macy 1900-1950 (Mentor Book, 144 psi., 
1952 m.), jo kelių paskaitų ir poros pagar
sėjusių straipsnių rinkinyje. Dalykas čia 
glūdi ne knygos storume, bet tame, kad Ken- 
nan‘as čia išreiškia tokias Amerikos užsie
nio politikos idėjas ir pažiūras į Sov. Rusi
ją, kokių buvo iš tikrųjų laikomasi gyveni
mo praktikoje Roosevelt'o ir ypač Trumnn‘o 
prezidentavimo metu. Šiandien jau lengva 
patikrinti ir sulyginti, kad Amerikos diplo
matija ir užsienio politika buvo lygiai teki t, 
kaip ją Kennan'as kritikavo ar rekomenda
vo savo pasiūlymuose.

Peržvelgdamas Amerikos diplomatiją ir 
užsienio politiką pastarojo pusės šimtme
čio laikotarpyje, autorius itin žiauriai kriti
kuoją šio šimtmečio pradžioje įsigalėjusį 
tos politikos moralinį ir lėgalistinį pobūdį. 

Jis rašo: „Tendencija siekti mūsų užsienio 
politikos tikslų, masinant kitų kraštų vy
riausybes prisidėti prie augštosios moralės 
ir teisinių principų išpažinimo, atrodo tu
rinti didelį ir patvarų gyvybingumą mūsų 
diplomatinėje praktikoje. Ji, iš tikrųjų, yra 
susijusi su stipriu amerikiniu tikėjimu į vie- 
šosis opinijos įgalią nurungti vyriausybes. 
Ji taip pat, be abejonės, yra susijusi su pa
brėžta amerikine tendencija persodinti tei
sines koncepcijas iš vidaus plotmės į tarp
tautinę plotmę: tikėti, kad tarptautinė bend
ruomenė galėtų — ir turėtų — veikti ben
drųjų sutartinių prievolių pagrindu, iš to 
teikti ypatingą svarbą labiau žodiniams 
sandėriams, negu apčiuopiamiems politinio 
intereso pareiškimams“ (48 psl.).

Kennan'as, aišku, yra prieš tuos senti
mentus, moralizavimus ar tikėjimus „žodi
niais sandėriais“, ir sunku būtų jam visai 
nepripažinti pagrindo. „Jei mes pajėgtume 
(rašo jis kitoje vietoje) susilaikyti nuo nuo
latinio moralinio vertinimo pagundų, jei ki
tais žodžiais, vietoj patys darydamiesi tarp
tautinės teisės ir moralės koncepcijų vergais, 
mes tas koncepcijas apribotume jų kukliai, 
beveik moteriškai funkcijai, kaip civilizaci
nio tautinės savinaudos veiksnio, kur jos 
turi savo tikrąją vertę, — jei mes pajėgtume 
mūsų santykiuose su Rytais atlikti tokius 
daiktus, aš tikiuosi, ateinančios kartos ga
lėtų pažvelgti į mūsų pastangas su mažiau 
ir ne taip sujauktais klausimais...“ (56 psl.).

Per pastaruosius 50 metų, anot Kennan'o 
„didžiausia Amerikos kaltė mūsų politikos 
formulavime glūdi tame, ką galėčiau pava
dinti legalistiniu-moraliniu priėjimu prie 
tarptautinių problemų“ (93 psl.). Kitais žo
džiais, Truman'o administracijos užsienio 
politikos kritikas ir planuotojas rekomen
davo mesti perdaug sielotis tarptautinių su
tarčių „šventumu“, augštaisiais tarptautinio 
teisingumo ir moralės idealais, pavienių tau- 
tiį teise laisvai apsispręsti dėl savo likimo 
(pamiršti kito demokrato prezidento W. 
Wilson'o keturiolikos punktų „moralinius 
prietarus“...), o daugiau žiūrėti apčiuopia- 
mesnių interesų ir taikintis prie gyvenimo 
realybės- Kai po šio karo mes daugelis 
skausmingai stebėjomės, kaip Vakarų de
mokratijos galėjo prileisti ir net aprobuoti 
tokį keistą politinių ir geografinių dalykų 
sutvarkymą Tolimuosiuose Rytuose ir ypač 
Europos rytuose, pietryčiuose ir pačiame
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teatre, kaip jis tebėra „sutvarkytas“ ligi šiol, 
tai atsakymą galime rasti Kennan'o sam
protavimuose. Churchill’is ir Attlee, Roose- 
velt'as, Truman'as, Acheson'as ir Kennan'as 
čia žiūrėjo į dalykus nebe iš legalistinio ir 
moralinio pagrindo, bet „blaiviai“ ir „realis
tiškai“...

Su ta pačia „realistine“ ar, geriau, opor- 
tūnistine ideologija Kennan'as prieina ir 
prie skaudžioje dabarties, Amerikos ir Ru
sijos santykių klausimo. Čia staiga jis pa
sidaro labai moralus ir susirūpinęs klausia, 
argi nieko amerikiečiai negalėjo padaryti 
dar prieš 1939 metus, kad Rusija nebūtų 
perėjusi į jos priešų lagerį. Ir čia tuojau 
pasirodo visas realisto naivumas... „Aš ne
manau, sako jis, kad šitame krašte (Ameri
koje) mes visuomet elgėmės tokiu būdu, 
kuris būtu buvęs geriausiai apskaičiuotas 
sumažinti sovietų grėsmės apimčiai... Aš 
manau, mes galėjome daugiau padaryti, 
idant pasiektume iš rusų komunistų pusės 
mums respektą, jei jau ne mėgintą. Mūsų 
priešų respektas, — ką mes kartais pamirš
tame, — yra dalykas, iš kurio nereikėtų šai
pytis“ (80 psl.). Taigi, Amerika, „gerai elg
damasi“, galėjo sumažinti lenininės ir stali
ninės Rusijos grėsmę, įgyti respektą, net 
sukelti tų vyrų pamėgimą Rockefeller'ių, 
Ford'ų ir General Motors šaliai... Nesvar
bu, kad komunizmas sau iš pirmų dienų bu
vo pasistatęs uždavinį — atlikti viso kapi
talistinio pasaulio pakeitimą i komunistinį. 
Amerikos atsakymas į rusų komunistų ne
apykantą Vakarams po 1917 metų, anot 
Kennan'o turėjęs būti: „didelis rezervuo
tumas, tvirtumas ir orumas“ (!)...

Maskvos, Teherano ir Jaltos sutartys iš 
praėjusio karo laikų Kennan'ui taip pat at
rodo pakenčiamos ir realistinės. Vakarie
čiai, esą, negalėję rusų sulaikyti nuo to, ką 
jie jau turėję ar lengvai galėję užimti (kaip 
Mandžiūriją). Tai nebuvęs ir nacionalisti
nės Kinijos išdavimas, l enką suprasti, jog 
tai nebuvęs ir Europos išdavimas. Esą, rei
kėjo rusams rodyti gerą valią, išbandyti 
draugišką bendradarbiavimą su jais... Bet 
kai po šio karo pasirodė aiški sovietų „ge
ros valios“ stoka ir bendradarbiavimas ne
sisekė, tuomet Kennan'as, jau Valstybės 
Departamento planavimo biuro šefas, gar
susis Mr. X, sugalvojo ir rekomendavo 
skambųjį ir magiškąjį šūkį. Tai jis išreiškia 
tokiais žodžiais: „Dabartinėmis aplinkybė

mis yrą aišku, kad esminis Jungtinių Vals
tybių politikos elementas Sovietų Sąjungos 
atžvilgiu turi būti ilgalaikis, kantrus, bet 
griežtas ir budrus rusų plėtimosi tendencijų 
sulaikymas“ (113 psl.). Tai contain
ment, sulaikymas, neleidimas toliau plės
tis... Tačiau ir tas „sulaikymas“ turįs būti 
vykdomas labai mandagiu būdu, idant ne
užgautų Rusijos prestižo (1). Gal dėl to ir 
vėlesnis karas Korėjoje buvo taip „manda
giai“ vedamas: — karas, kuris nesiekė per
galės, nes juk tai užgautų komunistinės Ki
nijos ir netiesiogiai Sovietų Rusijos prestižą 
ir interesus..-!

* * *
Kokios norima išlaisvintos Rusijos ir Ry

tų Europos? Tai visiems Įdomus ir visiems 
dar labai miglotas klausimas. Pavieniai kon- 
gresmanai ir senatoriai, kaikurie kolumnis- 
tai ir net oficialūs Amerikos vyriausybės 
asmenys kartais labai gražiai pasisako ar 
tai dėl Baltijos valstybių, ar Lenkijos, 
ar Čekoslovakijos ateities. Tie pasisakymai 
yra, anot Kennan'o, moralistų gerų intenci
jų pasireiškimai ir kadangi jie sudažnėja 
rinkimų laikotarpiais, tai galima prileisti, 
jog jie turi ir žinomos praktinės reikšmės. 
Koxie yra augštosios ir realiosios politikos 
planai, klausimas yra buvęs nuolat neaiš
kus. Kennan'as savo knygoje įneša daug 
šviesos ir nurodo galbūt tikrąją vilčių ribą, 
iki kiek reikėtų kliautis Amerikos vaidme
niu šiuo reikalu. Suglaudus jo samprotavi
mus, jis rekomenduoją, o gal ir išduoda pa
slaptį, kaip to reikalu buvo intymiai galvo
jama Valstybės Departamente:

1. Nesikišti į bolševikų imperijos tauty
bių ginčus;

2. Nesiangažuoti iš anksto dėl kokių aiš
kių tų tautybių.politinių bei teritorinių san
tykių sutvarkymo;

3. Baltijos kraštų neversti vėl būti įjung
tais į Rusijos valstybę, bet... „tie kraštai 
būtų patys kvaili, jeigu jie atmestų glau
džius bendradarbiavimo santykius su tole
rantiška, neimperialistine Rusija“ (galima 
iš anksto Kennan'ą ir jo bendraminčius pa
tikinti, kad jei Baltijos valstybės mokėjo 
ir galėjo visai pakenčiamus santykius palai
kyti su bolševikine Rusija, tai dar lengviau 
juos galėtų išlaikyti su „tolerantiška, neim
perialistine Rusija“, jeigu tokia per stebuk
lą kada susikurtų);
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4. Ukraina pelnytų savarankiškos būk
lės, bet... „ekonomiškai ji tiek pat yra Rusi
jos dalis, kiek Pensilvanija Jungtinių Vals
tybių dalis“ (!) Aiškus „komplimentas“ 
ukrainiečiams;

5. Satelitai turi atgauti nepriklausomy
bes, bet... jie neįgysiu pastovios ir daug ža
dančios ateities, jei darys „klaidą“, nenutil- 
dymai keršto ir neapykantos jausmų rusų 
tautai (!);

6. Pati Amerika iš Rusijos norėtų, kad 
ji visiems laikams pakeltų geležinę uždan
gą, pripažintų tam tikrus savo vidaus reži
mo apribojimus, atsisakytų nuo senojo im
perialistinės ekspansijos ir priespaudos žai
dimo. Jei naujoji Rusija pasiliktų senoviška, 
tai amerikiečiams nebūtų didesnės naudos 
skubinti dabartinės Rusijos pasikeitimą 
(vienas iš pačių keisčiausių realisto Ken- 
nan'o samprotavimų...) (131-2-3-4 psl.).

Kaip ir daugelis žodinių„humanistų‘‘ bei 
pacifistų, taip ir Kennnan'as labai pabrėž
tinai įtikinėja, jog mėginimas išorės karu 
pakeisti bolševikinį rėžimą Rusijoje būtų 
bankrotas visiems (135 psl-). Tačiau esą 
galima tikėti kitokių pasikeitimų galimumu. 
Sovietų režimo jėga jau turi savyje aiškių 
puvimo žymių, ir ateityje jos turėsiančios 
stiprėti. Tačiau tie pasikeitimai „geruoju“, 
be naujo didelio karo, gali ateiti ne iš šono, 
o iš pačio Rusijos raudonosios imperijos 
vidaus. Su propaganda iš šalies čia nieko ne
bus atsiekta (142 psl ). Amerika tegalinti 
veikti savo geru pavyzdžiu, kuris prasi
skverbsiąs ir pro geležinę uždanga ir net 
Sibiro gilumas pasieksiąs (!)

Užbaigdamas savo „komunizmo sulaiky
mo“ studijas tokiu pigiausios ir naiviausios 
rūšies sentimentalizmu, Kennan'as ir asme
niškai susilaukė tragikomiško finalo. 1952 
metų vasarą Kremlius prikibo prie jo po
ros „nemandagių“ pareiškimų apie sunkias 
diplomatų gyvenimo sąlygas Maskvoje ir šį 
Amerikos ambasadorių Maskvoje paskelbė 
persona non grata. Į savo pareigas jis ne
begalėjo grįžti, o netrukus po to namie, atė
jus Eisenhower'io administracijai, jis nebe
buvo paskirtas į naujas pareigas.

Bet ar su simbolišku Kennan'o pasitrau
kimu — pasitraukė iš Amerikos ir contain
ment politika?

10

GINKLUOTA TAIKA
Atsakymo į tai galėtume mėginti pajieš- 

koti kitoje knygoje, kurios autorius turėtų 
nemažiau titulų reprezentuoti Eisenhowe- 
r‘io-Dulles‘o liniją naujame Valstybės De
partamente. Tai gen. Eisenhower'io štabo 
viršininkas Europos karo kampanijoje, vė
liau JAV ambasadorius Maskvoje, po to, 
karo žvalgybos agentūros viršininkas, šiuo 
metu pirmasis J. F. Dulles'o pavaduotojas, 
taip sakant, Amerikos užsienių reikalų vi- . 
ceministeris, generolas Walter Bedell Smith' 
as. Jo knyga My Three Years 
in Moscow (346 psl„ 1950 m.) vaiz
duoja ambasadoriaus nuotykius, įspūdžius 
ir patyrimus Sovietų Rusijoje, bet ta pačia 
proga atskleidžia daugelį labai aiškių gen. 
Smith'o bendrųjtį ir asmeniškų samprotavi
mų apie Amerikos bei Rusijos dabarties ir 
ateities santykius. Knyga parašyta ir išleista 
Acheson'o-Kennan'o laikais, o dabar jau 
yra prasidėjusi „Eisenhower'io era, tačiau 
netektų prileisti, kad tokio svorio ir integra
lumo asmenybė, kaip gen. W. B. Smith'as, 
savo esminius nusistatymus kaitaliotų pa
gal partijų rinkiminės propagandos vėjus.

Nors Kennan'as buvo skelbiamas esąs 
..geriausias Soviettį Rusijos dalykų eksper
tes“, gen. Smith'o veikalas parodo, kad 
jisai yra per trumpą laiką sugebėjęs pasida
ryti bene geresniu ir gilesniu komunizmo 
politikos ir doktrinos žinovu. Kepnan'as be 
abejo gerai pažįsta leninizmą ir stalinizmą, 
bet jam sunkiai sekasi daryti realistines iš
vadas, ko negalima būtų prikišti generolui. 
Komunizmo ir rusiškos politikos metodus 
bei dvasią gen. Smith'as maždaug taip pat 
blaiviai sugebėjo suvokti, kaip kiekvienas 
šviesesnis lietuvis, išgyvenęs bolševizmą 
praktikoje. Jeigu šiais laikais taip galima 
pasakyti apie amerikietį, tai jam yra didelis 
ir užtarnautas komplimentas. Gen. Smith'as 
sugebėjo taip budriai ir kritiškai stebėti 
Rusijos gyvenimą, jog tik vieną kartą tebu
vo prigautas bolševikų blefo (jis, atrodo, pa
tikėjo, kad per vienus rinkimus Maskvoje, 
kada jis apsilankė rinkimų būstinėn, viena 
moterėlė „visai laisvai“ galėjusi balsuoti 
prieš partijos kandidatą...). Visur kitur 
Smith'as puikiai permatė sovietinio režimo 
esmę.
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Jo knyga, kaip minėjome, tai daugiausia 
ambasadoriaus memuariniai nuotykiai ir 
įspūdžiai,' bet laikas nuo laiko skyrių pabai
goje ir paskutiniuose veikalo skyriuose jis 
išdėsto ir savo principines pažiūras. Su
glaustai pasekime vienų kitų esminę tu 
minčių žiežirbų...

Valstybės Departamento ekspertai (Ken- 
nan'o ir jo bendraminčių įtaka!) naujai pa
skirtų ambasadorių parengė galvoti, kad ir 
nesant tikro bendradarbiavimo tarp Ameri
kos ir Rusijos, „būtų įmanoma pasiekti pa
stovumo dešimtmečiams tarp šių didžiųjų 
pajėgų, palaikant išmintingų jėgų pusiau
svyrų tarp jų ir realistini abipusio gyvybinių 
interesų supratimų“ (31 psl.) „Plati dabar 
Sovietų ČĮųjungoję gyvenančių žmonių dau
guma, mano nuomone, neturį jokio suprati
mo apie asmeninę laisvę ar demokratijos 
metodus, kaip mes Amerikoje tai supranta
me. Rusai, kurie tokius dalykus suprato, 
daugiau nebegyvena. Jie yra ištrėmime, ka
lėjimuose arba mirę... Sovietų pilietis, iš 
tikrųjų, šiandien tiki, kad jis naudojasi de
mokratijos vaisiais... Jis neturi jokių paly
ginimo standartų“ (130 psl.).

Tai vis įspūdžiai, o toliau prasideda gen. 
Smith'o nuomonės. „Aš esu įsitikinęs, kad 
mes daugeliui ateities metų privalome pri
imti Politbiurų, kaip jėgų, su kuria reikės 
skaitytis“ (84 psl.). „Šiuo metu mes turime 
priimti Kremliaus toli siekiantį priešišku
mų, kaip galiojančių premisų, ir vengti klai
dos pasiduoti sovietų taktiniams manev
rams, tarsi tai būtų tikri jų įsitikinimų pasi
keitimo įrodymai“ (188 psl.). Savo veikalo 
paskutiniuose skyriuose autorius rimtai do
kumentuotai panagrinėja Amerikos ir Rusi
jos sistemų sugyvenimo galimumus ir mėgi
na aiškintis, ar tarp jų galima išlaikyti il
gesnę taikų, ar karas būtų neišvengiamas. 
Generolas, aišku, karo nebijo ir kiekviena 
proga pabrėžia, kad Amerika turi būti jam 
ko rimčiausiai pasiruošusi, nes sovietai te- 
siskaitys tik su jėga. Neturi jis iliuzijų ir apie 
sovietų pasikeitimų iš vidaus: „Sovietų po
litika visuomet buvo nukreipta į galutinį 
tikslų — pasaulinę revoliucijų ir komuinstų 
dominavimų pasaulyje“ (307 psl.). Jis blai
viai supranta, kad komunizmas šiandien 
jau yra išvirtęs į panrusiškų imperializmų 
(„Great Russianism“, 310 psl.), kad komu

nizmas rūpestingai tesilaiko Lenino tuoks* 
lo — anksčiau ar vėliau sunaikinti kapita
listinę sistemų pasaulyje (313 psl., kad „ka
ras galiausiai yra neišvengiamas tarp kapi
talistinio ir komunistinio pasaulių, nebent 
pirmasis leistųsi be pasipriešinimo būti ant
rojo prarytas“ (325 psl.), jog „tėra mažai žy
mių, kad mūsų santykiai su Sovietų Sųjun- 
ga galėtų žymiai pagerėti artimoje ateityje“, 
kad „bendrasis ateities vaizdas bus — try
nimasis, ginčai, apkaltinimai ir įtempimas“ 
ir pagaliau, kad „būtų beprotiškų neatsi
žvelgti į karo pavojų, kuris tokioje padėty
je glūdi. Tas pavojus egzistuoja ir bus atei
tyje“ (326 psl.).

* * *
Kų gen. Smith'as siūlo tokios padėties 

akivaizdoje?... Nieko naujo ir pozityvaus, o 
tik — pakęsti tų nuolatinę grėsmę ir įtempi
mų, gyventi spartietiškai, būti stipriems ir 
pasiruošusiems su didesne jėga atremti 
eventualų užpuolimų, stiprinti Atlanto Pak
to apsigynimo sistemų ir tęsti „trapų ir ne
tikrų, bet relatyviai taikingų“ tų dviejų pa
saulių sugyvenimų. Kremliaus vyrai, esu, 
irgi blaivūs ir tokiomis aplinkybėmis vargu 
išdrįsiu pradėti užpuolimų. Todėl — „mes 
nemanome, kad karas būtų neišvengiamas, 
nei kad sovietų įsigijimas atominės bombos 
darytų karų daugiau įmanomų“ (328 psl.).

Jokia Europos tautų už geležinės uždan
gos „išlaisvinimo“ idėja dabartinio JAV už
sienio reikalų viceministerio veikale dar 
nepasirodo. Jo sistemoje patvarių taikos ga
rantijų turėtų sudaryti „atstatymas Europoje 
stiprių, laisvų, vyriškų ir pažangių valsty
bių grupės, darniai sugyvenančios ir bend
radarbiaujančios politiškai, ekonomiškai ir 
militariškai. Tokia grupė, nepriklausanti 
daugiau vien nuo Jungtinių Valstybių, nei 
bijanti užpuolimo iš Rytų, būtų gyvybin
giausios reikšmės stabilizuojanti pajėga... 
Stiprybė laisvų tautų rankose bus stiprybė, 
skirta taikai apginti. Niekur geriau neinves
tuosime savo išteklių, kaip tosios stiprybės 
atstatymui. Tai yra mūsų tautos užsienio 
politikos tikslas“ (333 psl.). •

Kaip ilgai? „Yra nepaprastai svarbu nie
kad neišleisti iš akių pagrindinio fakto, kad 
mes esame priversti vesti užtrunkančių ko
vų,... kuri gali tęstis per daugelio metų lai-
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kotarpį. Mes negalime sau leisti jokio netik
ro saugumo jausmo... Mes turime žvelgti 
į faktą, jog esame angažuoti neriboto ilgio 
rungtynėms, turime apsispręsti dėl savo ke
lio ir jo laikytis. Jei mes jo laikysimės ra
miai, ryžtingai ir drąsiai, tai žingsnis po 
žingsnio galime eiti pirmyn į taiką ir sau
gumą, kurių mes ir visas laisvasis pasaulis 
taip karštai trokšta“ (335 psl.).

Tokiais žodžiais užbaigia savo veikalą 
gen. W. B. Smith'as. Kokia išvada? Taikos 
ir saugumo karštai trokšta laisvasi s 
pasaulis, ir jis privalo ruoštis būti 
stiprus bei savo laisvę apginti, jei kartais 
būtų puolamas. Gi sovietų sistemoje paverg
tos tautos yra paliktos anapus uždangos, ir 
tegu Dievas joms padeda, jei taip užtruks 
neribotą laikotarpį...

* * *

Kuo gen. Smith'o koncepcijos skiriasi nuo 
G. F. Kennan'o „sovietų ekspansijos sulai
kymo politikos“?

Skaitytojas čia turi visus esminius abiejų 
veikalų duomenis palyginimui ir jis gali 
matyti, kad skirtumai čia yra nežymūs, ma
ži,... jeigu iš viso jie yra. Bet mums būtų 
naudinga įprasti į didžiųjų valstybių užsie
nio politikos doktrinas visuomet žiūrėti blai
viai ir šaltai, žiūrėti į jų esmę ir darbus, o 
ne naiviai liūliuotis propagandinėmis miglo
mis, kurios tik klaidintų mus ir mūsrj tau
tas.

Teisybė, per tą laiką yra įvykę naujų da
lykų: Stalino lavonas atsigulė mauzolėjuje 
šalia Lenino, nauji Kremliaus valdovai pra
dėjo dar vieną „taikos ofensyvą“ ir gana 
sėkmingai vėl mulkina Vak. pasaulį. Ame
rikoje pasikeitė administraciją partiniu at
žvilgiu, naujas Prezidentas ir jo Valstybės 
Sekretorius per rinkimus ir po jų yra pa
darę įvairių pareiškimų, kurie skatintų ma
nyti, jog Ameriką linkstanti atsisakyti nuo 
„sovietų ekspansijos sulaikymo politikos“ 
ir pradėti komunizmo imperijos pavergtų 

tautų „išlaisvinimo“ politiką (Liberation 
policy).

Ar gali įvykti tokie staigūs ir esminiai 
pasikeitimai? C'est trop beau pcur ėtre vrai, 
kaip sako prancūzai (pėrgražu, kad būtų 
teisinga...). Pagaliau, dar per trumpas lai
kas, kad naujoji politiką būtų fundamenta
liai išryškėjusi ir, svarbiausia, kad būtų rea
lių duomenų matyti jos vykdymo metodus 
ir pačius faktus. Tos linkmės nuodugnesnis 
patyrinėjimas priklauso ateičiai.

Iš antros pusės, tačiau, būtų neobjektyvu 
nepastebėti Amerikos užsienių politikoje vi
sos eilės gražių legalistinių ir taurių mora
linių žymių, ypač kiek tai liečia Baltijos tau
tų laisvės ir nepriklausomybės principo pa
gerbimą. Jeigu imtume tik pačius ryškiau
sius pavyzdžius, tai su pagrindu galėtume 
paklausti, kuri kita didžioji Vakarų demo
kratinė valstybė, jeigu ne Amerika ir kartais 
vien tik Amerika — 1. taip ryškiai ir pakar
totinai yra pabrėžusi ir tebepabrėžia, jog ji 
nepripažįsta Baltijos kraštų aneksijos Ru
sijai, 2. pripažįsta tų kraštų nenutrūkusį di
plomatinį atstovavimą, 3. atmeta sovietų 
pretenzijas į Baltijos valstybių piliečių pri
vatinį ir tų kraštų viešąjį turtą, 4. per Voi
ce of America, Committee for free Europe 
ir kitais būdais palaiko mūsų tautų išsilais
vinimo viltį, 5. savo užsienių reikalų mi- 
nisterio, Kongreso narių, valstybių guber
natorių ir kitų atsakingų pareigūnų, o pro
tarpiais net paties Prezidento lūpomis Bal
tijos tautų atstovams pareiškia linkėjimus 
ir įsitikinimą, kad jos turi atgauti savo lais
vę ir ją atgaus...

Nors, anot Kennan'o, visa tai tik „mora
linis ir legalistinis Amerikos užsienio poli
tikos trūkumas“, bet tas vertingas trūkumas 
tautoms už geležinės uždangos nėra ir, ti
kėkimės, nebus visai bereikšmis. Tuo tarpu, 
perfrazuojant populiarią sovietų dainelę, ga
lėtume be melo pasakyti, jog tikrai, be Ame
rikos, „nėra tokios kitos šalies pasaulyje, 
kur taip laisvai dar alsuoja lietuvis“...

’’Nėra laimės be laisvės, bet nėra laisvės be drąsos.” z
(Pericles)
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EUROPOS APSIJUNGIMO TEMOMIS 
II

K. DRUNGA

Europos apsijungimo klausimas paskuti
nių poros metų būvyje yra jau peraugęs 
Europos ribas ir pasidaręs pasaulinės po
litikos problema ir objektu. Jis ne tik stovi 
laisvų Vakarų Europos valstybių kasdie
nos dienotvarkėje, bet yra jau patraukęs ak
tyvų pasaulinių galybių (pvz., USA ir 
SSSR) dėmesį. USA, matydama Vakarų Eu
ropoje savo partneri, visom įmanomom prie
monėm unijines pastangas skatina, Sov. Są
junga, gi, jausdama fizine prasme augantį 
priešą, giliai suinteresuota apsijungimą kliu
dyti.

Tačiau Europos apsijungimo ir su juo su
sijusių problemų aktualumas nėra dar pa
ties apsijungimo pasisekimo sinonimas. Iki 
galutinio tikslo — Europos JV apjungimo 
— keliai dar labai tolimi ir jų pabaigos pra
matyti negali joks realiai galvojantis žmo
gus.

Po gana lengvai pagimdytos šešių Vakanj 
Europos valstybių (Vokietijos, Prancūzijos, 
Italijos ir Benelux©) Sunkiosios Pramonės 
Unijos, kuri šiuo metu jau galutinai įtvirtin
ta, tų pačių valstybių Gynimosi Sutartis 
(arba Europinės Kariuomenės Sutartis) yra 
šiuo metu, išskyrus Vokietiją, užkliuvusi 
už parlamentų slenksčių. Politinės šešių 
valstybių Unijos ruošimas yra dar neišėjęs 
iš preliminarinio konstitucinio projekto pa
ruošimo ribų.

Pasaulinėje ir, ypač, Europos spaudoje be
veik kasdien galima užtikti reportažus ir 
komentarus apie Europos vienijimąsi ir 
ypač minėtų šešių valstybių atitinkamas 
pastangas ir jų rėmuose vykstančius faktus- 
Iš tų spaudos pasisakymų galima aiškiai 
išskaityti tik viena, būtent, pasisakymą už 
Europos konsolidaciją, kaip principą Euro
pai anksčiau ar vėliau galutinai pacifikuoti 
ir politinėms, ūkinėms bei socialinėms ka
tastrofoms išvengti. Nuomonių vieningu
mas toliau dar nėra nuėjęs ir keliai minė
tam principui įgyvendinti yra ir liks dar 

karštų diskusijų ir nesutarimo objektas. 
Priešingos pažiūros dėl vykdymo būdų yra 
dabar sustabdžiusios ir minėtą šešių vals

tybių Gynimosi ratifikaciją ir gresia toli
mesnių Europos konsolidacijos pastangų už- 
vilkinimu.

Nesustojant šiandien išsamiau ties vieni
jimosi pastangomis, jų sunkumų būkle ir 
galimybėmis laisvoje Europos dalyje, norė
tųsi pateikti keletą samprotavimų dėl even- s 
tualaus lietuvių tautos nusistatymo Euro
pos konsolidacijos atžvilgiu.

Jau pirmame SANTARVĖS numeryje, 
straipsnyje ta pačia tema, buvo paminėta, 
kad yra žinių, jog Lietuvos rezistenciniai 
sluogsniai Europos konsolidacijos idėją 
tiek dabarties, tiek ateities perspektyvoje 
vertina teigiamai. Išsilaisvinimo troškulio 
akyvaizdoje, pavergta tauta sveikintų viską, 
kas stiprina priešbolševikines jėgas; o Va
karų Europos konsolidacija tai kaip tik ir 
žada. Dėl ramios ir taikios ateities, paverg
toji tauta sveikintų viską, kas Europon grą
žintų laisvę, taiką ir gerovę visoms tautoms 
ir visiems žmonėms; o pastarieji motyvai 
yra vieni iš kilniausių Europos konsolida
cijos akstinų.

• Tačiau šio principinio pavergtos tautos 
nusistatymo jokiu būdu netektų dar sutap- 
dinti su praktišku apsisprendimu. Tokius 
klausimus, kaip Europos apsijungimas, kon
krečiai apspręsti lietuvių tauta bus pajėgi 
tik laisvės sąlygomis, nes tik tada bus galu
tinai išryškėjusios ir lietuvių tautą vienaip 
ar kitaip paveikti galinčios realijos.

Yra tačiau viena realybė, kuri egzistuoja 
šiandien ir neišvengiamai egzistuos, išlais
vinimo valandai išmušus. Toji realybė va
dinasi — skaudi patirtis ir iš jos išlikęs ne-, 
pasitikėjimo savo didžiaisiais kaimynais 
jausmas. Šis jausmas yra ne tik jausmas, 
bet ir politinė realybė; jis turės labai dide
lės įtakos į įvairius lietuvių tautos apsi
sprendimus.

Amerikiečiai labai dažnai prikiša Vaka
rų Europos tautoms, kad jos dažnai pasi
duoda dabarčiai žalingiems, iš praeities pa
veldėtiems resentimentams, kurie jau nebė
ra realūs, bet tik grynai „archeologiniai“ 
dydžiai. Galbūt, šie priekaištai Vakarų Eu-
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ropos atžvilgiu eilėje atvejų ir pagrįsti, ta
čiau juos norėtųsi atmesti, jei jie kartais bū
tų taikomi mažoms Rytų ir Vidurio Euro
pos tautoms. Ir štai dėl kurių priežasčių.

Mažosios Rytų Europos tautos, realiai 
galvojant, išsilaisvinimo gali sulaukti tik 
tokių įvykių išdavoje, kurie nuniokios di
desnę ar mažesnę Europos dalį. Teoretiškai 
neatmetant ir kitokių galimybių, galima 
visgi priimti mintį, kad bolševizmo paverg
tos tautos iš vergijos išeis didesnio ar ma
žesnio laipsnio vargšės. Jei, kaip tam tikrų 
įvykių išdava, ir mūsų didieji kaimynai būtų 
išvargę, nėra abejonės, kad pramoniniai 
kraštai ant tvirtu visokiom prasmėm kojų 
atsistos žymiai greičiau, negu žemės ūkio 
kraštai. Kitaip sakant, bolševizmui žlugus, 
mažosios Pabaltijo tautos ūkiniam atkuti
mui turės pačias blogiausias pradines są
lygas.

Jei bolševizmui žlugus, leiskim, Europo
je karai ir būtų visam laikui ar bent labai 
ilgam pašalinti, kiekvienu atveju mes sa
vo didžiuosius kaimynus pažįstame jau tiek, 
jog pilnai galime prileisti, kad vienas ar ki
tas iš jų stengsis vienaip ar kitaip pasinau
doti lietuvių tautos vargingumu po išsiva
davimo. Jei bolševizmui žlugus, UNO ir už 
jos pečių stovinti Pax Anglo-Saxonica atei
tyje ir apsaugotų Europą nuo brutalių di
džiųjų tautų fizinės jėgos panaudojimo bū
dų, visdėlto šiandien dar negalima nūnai 
patikėti, kad mūsų kaimyninės, didžiosios 
tautos, bus galutinai iš savo politinio re
pertuaro išmetusios visas mažoms tautoms 
tokias nemalonias ir pavojingas imperia
listines užmačias. Joms gi realizuoti nebū
tinai reikalinga vien nuožmi fizinė jėga. 
Ūkinis pranašumas ūkiškai silpnų tautų 
atžvilgiu, jei nėra valstybinių kliūčių, teikia 
pakankamai sąlygų ekspansyvaus kapitalo 
infiltracijai ir to išdavoje „šaltu būdu“ at
liekamai okupacijai ir kolonizacijai.

Mažųjų Vakarų Europos tautų situacija 
šia prasme yra gerokai skirtinga, nes dėl ių 
ūkinio pajėgumo, nuosekliai istorijos bū
vyje išsivysčiusios socialinės struktūros ir 
eilės kitų priežasčių didžiųjų tautų kaimy
nystė joms nesudaro tų pačių pavojų, kaip 
kad mažoms Vidurio ir Rytų Europos tau
toms. Pav., nei Belgija nei Olandija neturi 
tokių „tuščių“ vietų ir taškų, kurie galėtų 
teikti kokių nors realesnių vilčių, pav., Vo
kietijos ekspansiniams apetitams patenkinti. 

Šia prasme Rytų Europos mažųjų tautų 
saugumas žymiai menkesnis.

Todėl suvargusiai nusikračius bolševisti- 
ne okupacija lietuvių tautai vargu ar būtų 
tikslinga dėl suvienytos Europos atsisakyti 
kurios nors suverenumo dalies, kol nebus 
rimtų garantijų, kad tokia auka nepakenks 
mūsų elementariems tautiniams interesams. 
Iš mūsų niekas negali reikalauti, kad mes 
atsistotume į tokią poziciją, kurioje vieną 
gražią dieną mes, ir be fizinės okupacijos, 
pasijustume nebesą savo pačių namų šei
mininkai.

Mūsų tautai, kaip ir kitoms mažoms kai
myninėms tautoms, iki pasitikėjimo euro
piniu solidarumu trūksta dar ilgo ir vai
singo laikotarpio gerų kaimyninių santykių 
su didžiosiomis tautomis. Nesinori prana
šauti, bet sunku patikėti, kad be tos prielai
dos lietuviu tauta rastu drąsos nūnai pasi
kliauti nuoširdumu tų, kurie šiuo metu yra 
aktyviausi Europos apsijungimo apaštalai.

Eventualus lietuvių tautos noras, išsilais
vinus padaryti, pirmiausia, savo namuose 
pilną inventarizaciją, atsistoti stipriai ant 
nuosavu kojų ir tik po to jieškoti konkre
taus vienokio ar kitokio atsakymo i Euro
pos apsijungimo klausimus, neturėtų būti 
laikomas siauraprotiško nacionalizmo, ar 
panašių jausmų, išdava. Kas gi kelia ar kel
tų tokius priekaištus ryšium su lietuvių tau
tos noru pirmiausia atstatyti savo valsybi- 
nę nepriklausomybe, tą tekti] laikyti neį
vertinančiu ir nepažįstančiu realios padė
ties ar turinčiu klastingas užmačias.

Pabaigai tektų dar pasakyti, kad vienoks 
ar kitoks lietuvių tautos apsisprendimas gali 
ypatingai priklausyti nuo Vokietijos laiky
senos Rytų Europos atžvilgiu. Šiandien nė
ra dar pakankamų duomenų spręsti apie 
Vokietijos vyriausybės eventualios rytų 
politikos koncenciia, nors vokiečių skaudo
je ir visuomeninėje plotmėje tie klausimai 
jau gana aktyviai ventiliuojami. Paliekant 
vokiečių visuomenės nuotaikų Ryti] Euro
nos atžvilgiu apžvalgos nateikimą vienam 
iš būsimų SANTARVĖS numerių, šian
dien, atitinkamai neiliustruojant, galima tik 
pasakyti, kad tikrai realių ir lietuviškai vi
suomenei nriimtinu vokiečiu Rvtu politikos 
projektų dar sunku rasti Vokietijos spau
doje.
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OKUPUOTOSIOS LIETUVOS REIKALAI

LIETUVIO TREMTINIO LAIŠKAS iŠ SIBIRO

Pirmųjų bolševikinių trėmimų iš Lietuvos dvyliktąsias metines minėdami, 
spausdiname šį autentišką mūsų tautiečio, Sibiro tremtinio laišką.

Laiško kalba ir rašyba palikta originali. Šis laiškas įsakmiai rodo, kas per 
"buožė” ar ’’kapitalistas” yra šis tremtinys.

Mūsų mieli!!! 194..IV.13d.

”... Aš dabar rašau vėl ir dėkojeme 
visi kartu už laiškelį kad mus aplankot 
nors su margais laiškeliais šitam tolimam 
kraštelije. Sveikiname mes visi kartu jūsų 
šeimynėlę ir Feliksas šeimą ir priduodam 
mes savo rankas nors per šį popierėlį ir 
linkime nuo Viešpaties Dievo sveikatos ir 
laimės pasaulyje neišsememos, ir sveikinam 
visus linksmus pavasario paukštelius o la- 
biause tą linksmą ir gražų kurio, mes jau 
seniai balselį girdėjom kaip jis mums čiul
bėjo po stiklo langeliu. Kaip jis čiulbėjo 
liūdnu balseliu lyg atjausdamas mūsų liki
mą ir savo išmetė kortas tai sako tik tegul 
jis nepažysta savo namų savo gimtojo kai
mo ir bus viskas gerai. Sveikina Aldutė sa
vo krikštų mamytę ir tą paukštelį su gelto

nu kuodžiuku ji vargšė sumenkus labai tik 
ką akutės žiba jau moka poterėlius tėve 
mūsų, ir sveika Maryje, poteriauna kas va
karą, ir rytas rankutes sudėjus ir prašo 
Dievulio kaip jį anksčiau prašė kad liktų 
gyvas o dabar kad gryštų namo į tėvynę. 
Velykom nesulaukim nieko iš niekur...Tofi- 
lė...sveikina tą kuklų paukštelį geltonu kuo
džiuku kuris yra išvytas iš savo lizdelio 
bet gal jei dievas padės šį pavasary tai 
gal ir vėl susikraus lizdelį ir jo malonus 
balselis pasieks mus ir uratuose. Danutė 
sunkiai serga vėl kaip anksčiau sirgo baigiu 
rašyti sudie...

Viktutė kada kelsi anksti ryta pakėlus 
akis iš miego prisimink mus ištremtus už 
aukštųjų uralų kalnų kad tik sulaukt ir 
mūsų neprieteliai mūsų gyvenimo ir pasi
rinkt mūsų ašaras.”

AKTYVIOSIOS REZISTENCIJOS TRAGEDIJA
S. ŽYMANTAS

Ko palinko žilvyčiai prie kelio, 
Kam nuleido žaliąsias šakas?.. 
Sudūmojo jaunieji broleliai 
Laisvės dalią Tėvynei parnešt.

(Iš partizanų dainų)

Mūsų, spaudoje vis teberašoma, esą parti
zanų Lietuvoje dar yra daug, esą, jie gerai 
ginkluoti ir pan.

Kaip bebūtų, tebesakoma, kad Lietuva 
yra su ginklu rankose kovojanti tauta. Te
bekalbama apie naujus partizanų žygius, 
tebespaudinamos partizanų nuotraukos, 
nors iš tikrųjų užsienį jos buvo pasiekusios 
prieš šešeris metus.

Ir svetimai spaudai tebeteikiamos tos pa
čios pasenusios žinios apie partizaninį vei
kimą mūsų Krašte.

Lietuviškoji emigracija, beskaitydama sa
voje spaudoje pasenusias žinias žinutes apie 
partizanų veiksmus Krašte, jaučia morali

nį pasitenkinimą ir pasididžiavimą: — ten, 
Krašte, tauta nepasiduoda okupantui, su 
ginklu rankose kovoja, savo laisvei, savo 
sūnų ir dukterų kraujo aukas atnašauja.

Tačiau taip darydami, mes labai mažai 
gilinamės į tai, kokia čia slypi didelė ilgus 
metus Krašte vykusio ginkluotojo pasiprie
šinimo tragediją.

Užsienio lietuvių politinis centras nebu
vo reikiamu laiku tos vykstančios tragedi
jos supratęs, nebuvo jos apsvarstęs ir tinka
mai apsprendęs.

Lietuvių aktyviosios rezistencijos, vadi
nasi, nuo pat antrosios bolševikų okupaci
jos per eilę metų trukusio ginkluoto prieši
nimosi okupantui klausimas yra begaliniai 
jautrus, skaudus ir sudėtingas.

Apskritai, ne viskas dar keltina spaudoje, 
gi antra vertus, viso, kas su šia skaudžia
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problema siejasi, neįmanoma iš karto nedi
delio straipsnio rėmuose visapusiškai ap
žvelgti. Pradėdami tad šį klausimą nagri
nėti, šį sykį tepabusime kaikuriuos tos skau
džios Lietuvos tragedijos momentus.

Kiek ši tragedija yra lietuvių tautai skau
di, aišku iš to, kad apskaičiuojama, jog nuo 
1944-5 metų Lietuvoje žuvo partizanų per 
30.000 vyrų ir moterų. Į šį skaičių neįeina 
likviduotieji ir išvežtieji aktyviųjų kovotojų 
šeimos nariai ar tie, kurie jiems vienaip ar 
kitaip buvo padėję. Nedidelei mūsų tautai 
tai yra didžiulis nuostolis. Prisimintina, kad 
1918-20 m. nepriklausomybės kare žuvo 
nepalyginti mažesnis skaičius žmonių. O 
juk tuomet buvo kovojama su viltimi laimė
ti, kalbamoji gi kova buvo beviltiška ir iš 
anksto pasmerkta pralaimėjimui.

Kas sukėlė tokį platų lietuvių ginkluotų 
pasipriešinimų bolševikiniam okupantui? 
Ar tikslingas buvo ginkluotas priešinimasis 
šimteriopai stipresniam priešui? Ir jeigu ne 
— tai ar galima buvo jo išvengti ir apsau
goti tautų nuo skaudžių aukų?

Atsakymas į tuos klausimus nėra leng
vas. Kiekvienos tautos istorijoje būna mo
mentų, kad ji, neatsižvelgdama į aplinkybes 
ir padėties beviltiškumų, spontaniškai imasi 
ginklo savo laisvei ginti ar jai iškovoti. Va- 
vadovaujančiųjų pareiga jų nuo netikslių 
žygių sulaikyti, apsaugoti nuo nebūtinų au
kų, jos kovų dėl laisvės nukreipti į teisingų 
ir prasmingų vagų.

1940 metų Lietuvos okupacija tautų už
klupo psichologiškai neparengtų. Užgriuvę 
įvykiai buvo jai didžiulis moralinis smūgis. 
Tik iš palengva ji sugebėjo atsipeikėti ir mo
raliai atkusti. PO kelių okupacijos mėnesių 
susikūręs vieningas nepriklausomybinis po
grindžio sąjūdis ir vėliau, 1941 m., masiš
kas tautos sukilimas prieš okupantų paro
dė nepaprastų okupacijos pradžioje pri
blokštos tautos gajumų, dvasinį stiprumų ir 
nepalaužiamų troškimų laisvai ir nepriklau
somai gyventi.

Deja, to laisvės troškimo praktiškosios 
išdavos naujojo okupanto, vokiečių, buvo 
užgniaužtos. Tačiau tai neužgniaužė nepri- 
klausomybinio judėjimo. Lengvesnėmis šios 
okupacijos sąlygomis jis reiškėsi įvairiomis 
formomis, bet veikė vieningu metodu—tau
soti jėgas lemiamai dėl laisvės ir nepriklau
somybės kovai, silpninti okupanto .galimu
mus kenkti tautai ir vengti rištis su vokie-
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čiais, nežiūrint bendro priešo — bolševiz
mo.

Netenka stebėtis, kad bolševizmui antrų 
kartų Lietuvą užgriuvus, aktyvusis ir jauna
sis, nepriklausomybės metais išaugintas, 
tautos elementas, iki tol sulaikomas nuo ak
tyvių veiksmų, likęs be vadovavimo, bolše
vizmo pavojaus akivaizdoje ir jo išgąsdintas, 
bet jam sutikti neparuoštas, nebeišlaikė ir 
stojo desperatiškoh kovon dėl savo laisvės. 
Kovon, kur, blaiviai galvojant, iš anksto 
buvo pasmerkta pralaimėjimui, kuriai ko
voti nebuvo plano ir pasiruošimo.

1944 m. prasidėjęs platus ginkluotas par
tizanų karas psichologiškai buvo apėmęs 
visą kraštą. Praktiškai, 1945 m. būvyje par
tizanai dominavo kraštą neretai iki apskri
čių miestų imtinai. Tragiško heroizmo ku
pinas šis karas buvo pradėtas peranksti, ir 
jam pradėti nebuvo rezoningo pagrindo. Pra
džioje tai buvo spontaniška bolševikinių žu
dymų baimės išdava, vėliau noras apsisau
goti nuo mobilizacijos, tačiau pagrindinis 
akstinas buvo bendras lietuviu tautos sieki
mas laisvės, antibolševikinis jos nusistaty
mas, o taipgi masinis įsitikinimas, kad vo
kiečiai kažkodėl būtinai turi rusus iš Pa
baltijo išvaryti, nes vokiečių kariuomenė sa
vo kapituliacijos metu turinti kažko
dėl būti kažkur toliau rytuose, ir lietuviai 
galėsią atstatyti savo nepriklausomybę, 
kaip 1918 m. Kita versija buvo ir ta, kad 
vokiečiams kapituliavus, tuojau prasidė
siąs anglo-saksų bolševikų karas. Tai pa
skatino spontaniškai ryžtis priešintis oku- 
.pantui su ginklu, tikintis, kad okupacija ne
užtruksianti ilgai.

Deja, politiniu ir kariniu požiūriu toks 
galvojimas buvo mažų mažiausiai nepa
grįstas.

Nedidelis skaičius tų, kurie teisingai ver
tino padėtį, neturėjo konkrečių ir praktiš
kų galimumų savo realia, bet anuo metu 
labai nepopuliarių pažiūrą Krašte pravesti.

1945 m. ginkluotieji partizanų būriai, 
traukią per kaimus ir miestelius, siekdavo 
iki 500 ir net daugiau vyrų. Tos jėgos leng
vai galėjo būti didinamos.

Tačiau jau 1946 m. pradžioje geležinės 
bolševikų replės ėmė spausti. Stiprios, pa
skirstytos po visą Lietuvą NKVD jėgos, di
delės valymo akcijos paraližavo partizanų 
veikimo laisvę.

Visa, kas vyko vėliau, buvo tai ištisas di-
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dingas, tragiškas ir drauge begaliniai liūd
nas lietuvių laisvės kovos periodas. Despe
ratiška kova yra labai didinga ir garbinga, 
tačiau paprastai ji yra pati paskutinė pra
laimėjimo stadija. Iš šios mūsų tautos ko
vos galima būtų surašyti ištisus tomus. Jie 
atvaizduotų lietuvių aktyviosios rezistenci
jos idealizmų, .nepalyginamų didvyriškumų, 
ryžtų, aukas, klaidas, o kartais ir morališ
kai sunkiai bepateisinamus veiksmus. Visa 
tai nuo 1945 m. sudarė kovojančios Lietu
vos visumų, ir, kaip tokių, turime tų tragedi
jų priimti visoje jos pilnumoje — ryžtingų, 
heroikų, klystančių ir žūstančių.

Į aktyviųjų-kovotojų gretas suėjo nepri
klausomybės išaugintas mūsų jaunimas, į 
jas sutraukė Lietuvos Kariuomenės išau
gintieji kariai — tas kietasis tautos stubur
kaulis, kovotojų gretos sutraukė ir geriau
sius mūsų karininkus, palikusius Krašte. 
Jų šiandien nebėra gyvųjų tarpe.

Didvyriškos grumtynės su dešimteriopai 
ir daugiau stipresniu priešu, grumtynės, per 
kurias priešo žūdavo dešimteriopai dau
giau, negu lietuvių kovotojų, nepaprasto 
pasiaukojimo neišvengiamos mirties aki
vaizdoje vaizdai, žuvusių kovotojų dėl lais
vės kūnų viešas niekinimas turgavietėse, ne
girdėtas Europoje priešo barbarizmas, ar
timųjų kančios — visa tai paliko neišdildo
mų pėdsakų tautoje ir jos psichikoje, skau
džiai jų palietė ir neabejotinai taipgi bus jų 
giliai ir pakeitę.

Visa savo esybe giliai patriotiška Lietu
vių tauta, ūkininkų, savo žemę ir jos gamtų 
iki' atsižadėjimo mylinti dainių lyrikų tau
ta šio ginkluoto priešinimosi laikotarpiu 
sukūrė naujas liaudies dainas, jomis apdai
navo kovoje kritusius draugus didvyrius, 
jomis išreiškė draskomos ir desperatiškai 
kdvojančios tautos kančių, ilgesį ir viltis. 
Kančių dėl priešo naikinamos šalies, per
siskyrimų su mylimųja, kovon ištraukiant, 
ramaus šeimos židinio ilgesį, laisvės viltį. 
Daina apdainuojamos kautynės, kaip pav., 
garsios Kalniškių miško kautynės; nere
tai tos dainos yra tokio grožio, jog atrodo, 
kad jas kurti padėjo geriausieji poetai.

Tame partizaniniame kare, nes tai buvo 
tikras karas, vienos Lietuvos prieš galingų
jų Sovietų Sųjungų kariautas, be jokios kie
no pagalbos ir pagalbos iš niekur nesulau
kus, žuvo geriausieji tautos sūnūs. Vienas 
po kito krito atsakingieji vadai karininkai, 

kaip gen. „Senelis“, pulk. „Kazimieraitis“, 
„Mykolas Jonas“ ir eilė kitų, kurių ilgai
niui nebuvo kuo pakeisti. Žuvusiųjų skai
čius buvo milžiniškas, nes per apsupimus, 
desperatiškai ginantis, neretai žūdavo visi 
gynėjai. Per pusantrų metų garsioje „Tau- 
ro“kovotojų apygardoje žuvo 90 procentų. 
Nestebėtina. Partizaninis karas, kaip paro
dė Antrojo Pasaulinio Karo patyrimas, sa
vo sėkmingumui patikrinti ir save pateisin
ti reikalingas tam tikrų sųlygų. Pirmiausia, 
jis neįmanomas, be paramos iš užsienio, ku
rios Lietuvos Laisvės Kovotojai, neturėjo 
jokios vilties gauti. Toliau — partizaninis 
karas okupuotame krašte sėkmingai gali bū
ti vedamas, tik tikrajam, „dideliam“, karui 
vykstant, suderinant partizaninius veiks
mus su „didžiojo" karo veiksmais ir iš jų 
išplaukiančiais galimumais, o ne bendros 
taikos metų gyvenant. Partizaninės kovos 
ir taktika yra sava, skirtinga, kurios Lietu
vos Kovotojai mokėsi tik iš savo skaudaus 
patyrimo, nes nebuvo kovai parengti.

Kita vertus, partizanų veikla reikalinga 
ir kitų dar sųlygų, pirmoje eilėje tinkamų 
gamtos sųlygų.

Tereno atžvilgiu Lietuva neteikia jokių 
patogumų partizaninei kovai. Lietuvoje nė
ra nekontroliuojamų plotų, nėra kalnų, 
sunkiai prieinamų vietų. Visais metų laiko
tarpiais kiekvienas Lietuvos kampelis yra 
lengvai pasiekiamas, net ir auto priemonė
mis.

Nei vienos reikiamos prielaidos nebuvo 
1945 metais. Nėra jų ir šiandien.

Antrasis Pasaulinis Karas ir besiteiškusi 
per jį rezistencinė veikla įvairiuose kraštuo
se — Prancūzijoje, Lenkijoje, Norvegijoje, 
Olandijoje, Belgijoje, Jugoslavijoje ir kitur 
— atnešė nemaža patyrimo ir pamokė dau
gelio dalykų rezistencinio veikimo efekty
vumui, tikslingumui ir apsisaugojimui nuo 
nereikalingų aukų patikrinti. Iš kitos pusės 
tas patyrimas parodė visus tuos psicholo
ginius, politinius ir kt. sunkumus, su ku
riais rezistencijai tenka susidurti.

Lietuvoje nuo 1945 metų, žiūrint Antro
jo Pasaulinio Karo metu įgytų rezistencinės 
veiklos patyrimų, buvo atkartota daug ne
pateisinamų klaidų.

Visa toji skaudi problema, kurios aki
vaizdoje buvo Kraštas, buvo žinoma užsie
nyje dar nuo 1944 metų pabaigos. Ir, kol dar 
nebuvo vėlu, ji turėjo būti visų ano meto
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Svarbesniųjų lietuviškųjų pasitarimų — 
Berno, Paryžiaus ir kt. — tema.

Galima prileisti, kad, žinant ano meto 
tautos Krašte nuotaikas, spontaniškas par
tizaninis karas buvo neišvengiamas. Bet jei
gu nuo pat pradžios tuo skaudžiu reikalų 
būtų deramai susirūpinta tų, kurių pirmoji 
pareiga buvo susirūpinti, vadinasi, užsie
nio lietuvių politinio centro, arba jei vėliau 
būtų buvusios padėtos visos įmanomos pa
stangos įvykių raidų pakreipti į teisingų ke
lių, nemaža gyvybių būtų išsaugota ir ne
mažos dalies aukų būtų išvtengta. Kaip tik 
tujai prasme VLlK‘o vadovaujančiųjų kal
tė buvo ir yra labai didelė.

Kas rezistencinių sluogsnių iš užsienio 
buvo stengtasi daryti aktyviajai rezis
tencijai nuo savižudybės sulaikyti, šiandien 
yra plačiai žinoma iš Daumanto knygos 
„Partizanai už geležinės uždangos“.

Bet toms užsienio rezistencinių sluogs
nių pastangoms nebuvo padėta, o kitu atve
ju nbt ir priešingai pasielgta — vietoje su
laikyti neprasmingų veikimų, gelbėti, kas 
dar galima buvo išgelbėti, nelaimingu būdu 
jis buvo dargi pakurstytas. Išdavos buvo 
skaudžios ir neapskaičiuojamai žalingos.

♦ ♦ *
Partizaninėje veikloje Krašte nu0 1944 

metų jau galima Įžiūrėti kelias fazes.
1944-6 metais ji augo. Vyravo viltis, kad 

anglo-saksų bolševikų karas visvien gieit 
kils ir okupacija bus neužilgo likviduota.

Praktiškai partizaninis judėjimas buvo už
jaučiamas ir remiamas visų gyventojų 

^sluogsnių. \
1946-8 metais vyko sunkios kovos ir par

tizaninio judėjimo naikinimas. Tačiau vis 
dar buvo tikima, kad netrukus ateisianti pa
rama iš užsienio ir bus padėta okupantais 
nusikratyti.

Pradedant 1949 metais, jau žymūs nusi
vylimas, išsisėmimas. Su žemės ūkio kolek
tyvizacijos įvedimu materialinė bazė par
tizaniniam veikimui keitėsi. Gyvenimas 
ir kartus patyrimas parodė, kad savomis 
jėgomis negalima okupantų užmačių sulai
kyti, kad tų jėgų neužtenka savai egzisten
cijai patikrinti. Pasiimta klaidingi paties 
judėjimo taktika ir okupanto sėkmingesnė 
akcija, tarptautinei situacijai praktiškai ne
sikeičiant, padėčiai Krašte evoliucijonuo- 
jant okupanto nustatyta linkme, baigė ge
sinti judėjimo likučių pomiškius.

Apie kiekvienų šių fazių, apie rodytų he
roizmų, aukojimųsi, apie nepagrįstas iliuzi
jas, beviltiškas ir netikslingas pastangas 
(pav., sulaikyti kolektyvizacijų grasinant 
mirties bausme ūkininkams, verčiamiems 
stoti į kolchozus), apie didvyriškus veiks
mus, klaidingų taktikų, užeinančios demo
ralizacijos žymes, vykdant nepateisinamus 
teroristinius aktus prieš savuosius, galima 
prirašyti ne vienų skaudžios, tragiškos, o 
drauge kokios didžiai mums brangios Lie
tuvos laisvės kovų istorijos puslapį.

PRAMONĖS

Dar prieš pora metų emigracinėje mūsų 
spaudoje, neretai atsakingų žmonių, kurie 
turėtų geriau tuos dalykus žinoti, buvo 
tvirtinama, kad okupantai bolševikai Lie
tuvos pramonės neatkuria, bet ją griauna, 
gabendami fabrikų įrengimus 1 Rusiją ir 
pan.

Tie spėliojimais pagristi tvirtinimai, ne
retai gal išdava nenoro stebėti ir tirti, kas. 
iš tikrųjų šiandien vyksta okupuotame 
Krašte, pasirodė esą klaidingi.

Lietuvos, lygiai kaip Latvijos ir Estijos 
pramonės bolševikai netik nenaikina, bet 
ją pertvarko, plečia ir stiprina. Tai yra fak
tas, kurio tačiau, savaime suprantama, ne
reikia nei pervertinti nei paneigti. Savai
me aišku, kad plėsdami ir vystydami pra
monę okupuotame Krašte, bolševikai tai 
daro ne iš meilės lietuvių tautai ir ne iš 
nuoširdaus noro pakelti pramonės, lygme-

KLAUSIMAIS

nį mūsų krašte, kad ji juo geriau tarnau
tų 'lietuviams. Kaip kitais atvejais, taip ir 
šiuo, tai darydami, jie turi savo ekonomi
nius, politinius bei strateginius savanau
diškus tikslus bei išskaičiavimus.

Iš pačių Lietuvos okupantų pareiškimų 
bei pasisakymų galima susidaryti šitokias 
išvadas: bolševikai plečia pramonę okupuo
tame mūsų Krašte, nes tai didina darbinin. 
kų skaičių ir yra jiems reikalinga politine 
prasme; patekdami fabrikinių komunisti
nių „jačeikų“ įtakon, o be to, dėl paties fa
brikinio darbo sąlygų lengviau suorgani
zuojami ir sudrausminami, darbininkai pa
sidaro savotišku komunistinių kadrų rezer
vu. Okupavę ir aneksavę Pabaltijo valsty
bes, bolševikai padėjo visas pastangas su
naikinti jų buvusį ekonominį nepriklauso
mumą ir jų ūkį įjungti į Sovietų Sąjurigds
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ekonomiką, darant jį visiškai nuo tos eko
nomikos priklausomą.

Pabaltijo tad valstybių pramonė kuria
ma ir plečiama, išeinant ne iš tų kraštų in
teresų, o iš Sovietų Sąjungos reikalų.

Jei Lietuvoje pramonės produkcija kyla, 
tai toli gražu nereiškia, kad jog gaminiai 
skiriami Lietuvai.

Lietuvos, kaip ir kitų Pabaltijo valsty
bių pramonė dirba Sovietų Sąjungai ir tos 
pramonės gaminiai siunčiami j Sovietų Są
jungą. Lietuvos pramonė, kaip ir visas Lie
tuvos ūkis, įjungtas į Sovietų Sąjungos 
ūkį ir sudaro jo dalį.

Pav., Kauno „Neries“ fabrikas gamina 
mašinas Stalingrado mdfoeiekrinei, taipgi 
Stalingrado hidroelektrinės statybai Vil
niaus mechan. fabrikas Nr. 1 gamma bokš
tinius statybinius kranus.

Pirmas Sovietų Sąjungoje pradėjo visai 
Rusijai gaminti universalinius elektrinius 
patefonus Vilniaus lanriKas „naia”. Vil
niaus elektros skaityklių fabriko pagamin
ti skaitykliai tarp kitko aptarnauja nau
juosius Maskvos universiteto rūmus. Vil
niaus oaidų fabrikas gamina baldus Mas
kvoje statomam viešbučiui Kalančevskaja 
aikštėje, į Rusiją gabenami Kaune Alekso
te statomi standartinio tipo mediniai na
mai. Pavyzdžių galima nurodyti labai daug.

Nereikia išleisti iš akių taipgi ir kito 
motyvo, dėl kurio bolševikų plečiama Pa
baltijo pramonė.-Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos darbininkai yra kurkas geresni už Ru
sijos darbininkus. Tai verčia bolševikus 
tiek plėsti tiek naujas kurti kaikurias įmo
nes Lietuvoje ir ypač Latvijoje.

Kita vertus, bolševikai siekia Lietuvą pa. 
versti mechanizuotu mėsos ir pieno gamin
toju. Tam tikslui taipgi reikia sukurti pa
kankamai stiprią pramoninę ir energetikos 
bazę, paremtą daugiausia vietiniais ištek
liais.

Todėl bolševikai plečia mėsos kombina
tus, žemės ūkio mašinų gamybos įmones, 
elektros aparatūros ir motorų gamybą, fa
brikinių staklių gamyklas, mineralinių tra. 
šų fabrikus, autoremonto dirbtuves daug 
platesniu mastu, negu tai buvo daroma 
prieš karą.

Štai kaiKurios pagrindinės veikiančios 
įmonės okupuotame Krašte:

metalo pjaustymo staklių gamybos įmo
nė „Žalgiris“ Naujoje Vilnioje, 
SKaityklių ir elektros įrengimų fabrikas 
Vilniuje,
elektros aparatūros fabrikas „Elfą“ Vil
niuje,
dažymO-aparatų fabrikas N. Vilnioje, 
žemės ūkio mašinų fabrikai Vilniuje ir 

, Kaune,
medžio apdirbimo kombinatas N. Vilnio
je,
turbinų ir mažų dinamo mašinų fabrikas 
„Apvija“ Kaune, ,
dviračių fabrikas Šiauliuose, 
auto padangų dirbtuvės Kaune, 

popierio - celiuliozės kombinatas Klaipė
doje,
metalo gaminių fabrikas „Nemunas“ 
Kaune,
liejimo ir mechaninio apdirbimo fabri
kas „Neris“ Kaune ir t.t.
Be to, šeši mėsos kombinatai (Vilniuje, 

Kaune , Šiauliuose, Panevėžyje, Tauragėje 
ir Klaipėdoje), trys cukraus fabrikai, 12 
vidutinių ir stambių tekstilės fabrikų 
(„Drobė“ vilnonių audinių fabrikas, triko
tažo fabrikas, „Kauno audiniai“, „Jėga“ 
trikotažo fabrikas — visi Kaune, „Verps
tas“ trikotažo fabrikas Šiauliuose, „Laisvė“ 
vilnonių audinių fabrikas, šilkinių audinių 
fabrikas, „Sparta" kojinių fabrikas,—visi 
Vilniuje.) 6 stambūs ir vidutiniai kainų ap
dirbimo fabrikai („Vilkas“ kailių siuvimo 
fabrikas, „Vitembergo“ vardo kailių siuvi
mo Komoinatas, „»iio“ vaiao kainų laon- 
kas Vilniuje ir kt.) 6 odos ir guminės ava
lynės fabrikai („Inkaras“ guminės avalynės 
kombinatas Kaune, „Eidukevičiaus vardo 
odos avalynės kombinatas Vilniuje, „Elnis“ 
odos avalynės kombinatas Šiauliuose ir 
kt.).

Šiuo metu Vilniuje baigtas statyti kon
diterijos fabrikas „Pergalė“, kuris savo ga
miniais turės aptarnauti aideię rvu^ijos aaų.

1951 m. pabaigoje, įskaitant stambiau
sias geležinkelių depo dirbtuves, Lietuvo
je veikė ca 150 vidutinių ir stambių įmonių, 
kuriose dirba nuo 100 iki 2000 darbininkų.

Ypač išplito statybinių medžiagų asorti
mentas: cemento, silikatinių plytų, standar
tinių medinių namų, stiklo, koklių, metali
nių statybos detalių ir panašių gaminių. 
Pagal oficialius duomenis produkcijos 
apimtis asortimento atžvilgiu 1951 m. buvo 
pakilusi 187% palyginti su 1940 metais.

Kaip jau minėta, okupuotos Lietuvos 
pramonės plėtimo nereikia ir pervertinti. 
Nepriklausomoje Lietuvoje nuo 1930 iki 
1939 metų pramonė irgi smarkiai kilo 
(1929 = 100): 

1930 ............................... 108,3%
1932 ............................... 153,7 “
1934 .............................. 166,5 “
1936 ............................... 244,2“
1937 ............................... 272,0 “
1938 .............................. 309,4 “ :
1939 .............................. 354,2 “

Tačiau tai faktas, kad ir bolševikinėje 
Lietuvoje gyvenimas nestovi vietoje. Nors 
yra daug trūkumų,'nors gaminių kokybė 
menka (daugiausiai dėl varžymosi įvykdy
ti su kaupu planą kokybė savaime nuken
čia. Lemia skaičiai, ne kokybė), pramonė 
ir jos produkcija auga.

Kokios problemos ir kokie klausimai ky
la ir kils ateityje ryšium su okupuotosios 
Lietuvos pramonės augimu?

Visų pirma čia butų reikalinga rimta, 
specialisto sudaryta studija, surinkus visus 
galimus duomenis apie visas Lietuvoje vei. 
kiančias įmones ir j U produkciją, jų atitin- 
kamumą Lietuvos ūkio reikalavimams, 
kad galima būtų ją palyginti su nepriklau-
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LIETUVIU DARBININKU IŠTIKIMYBE TAUTAI

Šiame SANTARVĖS n-ryje, „Skaitytojų 
Laiškai" skyriuje, atspausdintas J. Pleč
kaičio iš Australijos laiškas, kuris reikalin
gas platesnio atsakymo ir paaiškinimo 
dviem sumetimais. Vienas, kad laiško auto
rius, atrodo, pats darbininkas, iškelia jaut
rų lietuvio darbininko ištikimybės savajai 
tautai ir jos valstybės nepriklausomybei 
klausimą, antras — faktas, kad tolimoj 
Australijoj gyvendamas, lietuvis drbinin- 
kas, eilinis SANTARVĖS skaitytojas, taip 
gyvai ir jautriai reaguoja j SANTARVĖS 
keliamus klausimus.

Tai džiuginantis reiškinys, rodąs skaity
tojų domėjimąsi SANTARVE, jų gilinimąsi 
į jos keliamas, dažnai skaudžias Lietuvos 
ir jos laisvės kovos problemas ir gyvą jų 
reagavimą .

Gyvas ir apstus skaitytojų reagavimas ir 
atsiliepimai, kurių, deja, dėl aprėžtos vie
tos visų dėti neįmanoma, pateisina LRS-ės 
dedamas į SAiviAKt E aarbą, pastangas 
ir aukas, o taipgi parodo, kad ji eina tei
singu keliu. Tas reiškinys džiugina ir drą
sina SANTARVĖS leidėjus, redakciją ir 
bendradarbius ir įgalina juos su dar dides
niu pasiskyrimu dirbti pasiimtą darbą.

somos Lietuvos įmonėmis bei jų gamyba, 
ir išnagrinėti, kuria kryptimi būtų galėjęs 
nueiti nepriklausomos Lietuvos pramonės 
augimas ir kuria eina okupuotos Lietuvos 
pramonės augimas.

Savaimę suprantama, ateities klausimų 
sprendimas priklausys nuo to, kada ir ko
kiomis sąlygomis Lietuva atgaus laisvę, ko
kie bus jos ekonominiai santykiai su kai
mynais, pirmoje eilėje su Latvija ir Estija, 
ir iš viso, kaip bus tvarkomas visos Euro
pos ūkis, pavergtąją Europos dalį išlaisvi
nus, pagaliau kokį ateities Rusija vaidins 
vaidmenį Europos ūkio visumoje.

Šiandien niekas į tuos klausimus atsaky
ti negali. Galima tik, pasirėmus nepriklau
somas Lietuvos ir dabartiniais duomenimis, 
pasvarstyti įvairius galimumus.

Jei Lietuvos pramonė išliktų karo nepa
liesta, svarbiausias klausimas bus jos atpa- 
laidojimas nuo priklausomybės Sovietų Są
jungos ūkiui ir žiūrėjimas, kad to atpalai- 
dojimo metu Lietuvos darbininkai galėtų 
būti be didesnių sukrėtimu pervesti iš su
mažėjusių darbo sričių į kitas.

Kitas vėl klausimas bus šiandien pilnai 
suvalstybintos Lietuvos pramonės pertvar
kymas kitokiais pagrindais. Visuomeninės, 
kooperacinės ar iš dalies privačios nuosa
vybės forma, valstybinio planavimo vaid
muo ir kt. klausimai bus reikalingi spren
dimo ir jų tarpe svarbus bus klausimas pa
čių darbininkų vaidmens ir jų teisių nau
jai pertvarkytose įmonėse.

J. Plečkaitis iš SANTARVĖS 1 n-ryje at
spausdinto straipsnio „Kieno naudai dirba 
laikas“ susidarė įspūdį, esą Lietuvos išda
vikais ir okupantų pataikūnais laikomi 
kuone išmarinai darbinmKijos atstovai.

Toks gerb. J. Plečkaičio įspūdis yra klai
dingas. Mums malonu pabrėžti, kad laiško 
autoriaus tolimesnieji samprotavimai ir pa
reikšta nuomonė pilnai atitinka LRS-ės ir 
SANTARVĖS nuomonę bei pažiūras l šį 
klausimą.

„Kieno naudai dirba laikas“ straipsnio 
mintys nebuvo straipsnio autoriaus kokie 
asmeniniai samprotavimai, bet faktinės 
būklės okupuotoje Lietuvoje ir skaudžios 
jos raidos atvaizdavimas. Tai toli gražu 
nereiškė Lietuvos gyventojų sluogsnių 
skirstymą pagal jų ištikimybę ar neištiki
mybę rautai. n-aip visai teisingai J. Pleč
kaitis pastebi: „tik Kraštui atgavus laisvę, 
pamatysime, iš kurios visuomenės dalies 
daugiausia žmonių nuplaukė pasroviui“.

SANTARVĖ iš viso jokiu atveju nedrįstų 
vieną ar Kitą gyventojų sluogsnį Araste pa
kaltinti išdavikiškumu.

Visų pirma, ji tvirtai laikosi nusistaty
mo, Kad žmogus turi būtį tol laikomas ne
kaltas, kol jo kaltės nebus nepriklausomo 
Lietuvos teismo įrodytos. Antra — Lietu
vos okupacija yra skaudus faktas, trunkąs 
jau nuo 1940 metų, ir savo žiaurumais, ne
siskaitymu su elementariausiomis žmoniš
kumo, asmens ir jo teisių gerbimo dėsniais 
praneša visas kitas žinomas _ okupacijas. 
Tad kas šiandien, užsienyje būdamas, gali 
spręsti, kokios sąiygos ar aplinkybės pri
vertė tuos ar kitus asmenis, ar net, leiskim, 
ir ištisus gyventojų sluogsnius, pasielgti 
vienaip ar kitaip, tą ar kitą kelią pasirink
ti? O juk praktiškai, tai Krašte jokio pasi
rinkimo iš viso neturima. Reikia tik įsivaiz
duoti milžiniškos sovietinės mašinos fiziš
kai ir dvasiškai triuškinamą tautą. Tik 
laisvei išaušus, patys Lietuvos žmonės, 
Krašte išgyvenę okupaciją, galės būti tei
sėjai sau ir kitiems. Kas šiandien, užsienio 
akimis žiūrint, galėtų būti laikomas patai
kūnu ar prisiplakėliu, galbūt ateityje iš
ryškės, kaip buvęs tikras patriotas.

Sovietinio režimo girnos mala be atvan
gos ir liečia lygiai visus — inteligentus, 
darbininkus, ūkininkus, jaunimą. Ko su
malti neįstengia, tuos sunaikina, sutriuški
na. Tačiau sovietinis malūnas nesiremia 
vien tik teroru. Jis naudoja ir kitas, gudres
nes priemones, vienodai veikdamas tiek 
inteligentus, tiek darbininkus, tiek ūkinin
kus. Režimas stengiasi iš visų jų tarpo, ne 
vien tik iš darbininkijos, sudaryti privile
gijuotą sovietinės visuomenės luomą, ku
riuo galėtų atsiremti. Tam sovietinis rėži
mas siekia suskaldyti patriotinę lietuvių 
visuomenę, kuri, daugiausia kilusi iš ūki
ninkuos, buvo gana vienalytė ir vieninga.
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Lietuvos darbininkas irgi yra daugiausia 
kilęs iš tos pačios ūkininkijos ir gal labiau 
negu kitur, yra suaugęs su savo tautos visu
ma. Todėl ir klasinis pasiskirstymas Lietu
voje nebuvo toks ryškus, kaip kitur. Dau
gumas lietuvių darbininkų buvo ir tebėra 
pirmoje eilėie lietuviai, ištikimi savo tautos 
nariai, besirūpiną ir begyveną skaudžiomis 
tautos problemomis, kaip ir visi lietuviai 
patriotai. •

Rezistencini darbą Krašte dirbusių 
LRS-ės narių patyrimas rodo, kad kaip tik 
darbininkų tarpe jie rasdavo labai didelį 
pritarimą ir paramą. Kaip tik darbininki
jos tarpe jie rasdavo neretai stebinančių sa
vo didžiu patriotiškumu ir tautiniu sąmo
ningumu kovotojų, kurie labai dažnai iš vi
so nenorėdavo būti išskiriami, lyg kokia 
atskira lietuvių visuomenės klasė.

J. Plečkaičio teisingai pastebima, kad 
Lietuvos darbininkija šiandien galbūt yra 
labiausiai prievartaujama, nors nėra įma
noma susaistyti, daugiau ar mažiau už in
teligentiją.

Ir nors sovietinių girnų svoris didžiai 
spaudžia Lietuvos darbininkiją, nėra jokių 
duomenų abejoti, jog darbininkijos masė 
yra lietuviškai nusistačiusi ir Lietuvos lais
vės išsiilgusi, drauge svajodama apie socia
linių santykių ir socialinio teisingumo tin
kamą sutvarkymą ateities Lietuvoje.

Netenka abejoti, kad Lietuvos darbinin
kas ateities išlaisvintoje Lietuvoje nema
ža dalyku norės matvti įgyvendintų geriau 
ir teisingiau, negu jie buvo Nepriklauso
mybės laikotarpiu.

Bolševikinis režimas paliks tautos kūne 
ir dvasioje žaizdų. Gal gilių ir skaudžių. 
Tačiau tautai laisvę atgavus, tos žaizdos 
gal gys greičiau ir lengviau, negu šiandien 
galime tikėtis. Kita vertus, betgi, aišku, 
kad išgyvenęs bolševikine priespaudą, lie
tuvis darbininkas išeis į laisvę labiau įsi
sąmoninęs savo teises, savo padėtį lietuviš
koje visuomenėje, savo visuomeninę atsa
komybę tautoje. Tad ir tautos reikalų 
sprendime jis svers daugiau, negu anksčiau.

Red.

ŽINIOS

KAUNO MEDICINOS INSTITUTO

MOKSLO PERSONALO SUDĖTIS

Kauno Medicinos Institutas bolševikų 
įsteigtas 1951 metais, uždarius Vytauto Di
džiojo Universitetą ir jo Medicinos Fakul
tetą pavertus atskiru institutu.

Čia pateikiame šio Instituto dėstytojų 
sąrašą, kuris, deja, nėra pilnas.

Instituto direktorius: prof. Juozas Kup
činskas.

Profesoriai: B. Abraitis, Kazys Gribaus- 
kas, Lazarius Gutmanas, Vladas Lašas, Pra
nas Mažylis, Jonas Šapauskas, Benediktas 
Šaulys.

Docentai: David Chlebanov, Stefa Gruo
dytė, Pranas Gudas-Gudavičius, Zigmas 
Januškevičius, Vytautas Jaškis, Jonas Jar- 
žemskas, Janina Lašienė, Andrius Matule
vičius, Leonas Miševičius, Jonas Nainys, 
Juozas Nemeikša, Telesforas Šurkus, And
rius Tumas, Aleksas Vileišis, Alfonsas 
Žiugžda.

Karinį apmokymą dėsto gen. Vitkauskas.

Intitute trys skyriai: Medicinos, Stoma
tologijos ir Farmacijos.

ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOS MOKSLO 
PERSONALO SUDĖTIS

Buvusioji Dotnuvos Žemės Ūkio Akade
mija šiuo metu yra Kaune, buv. Žemės Ūkio 
Ministerijos rūmuose, Kęstučio (dabar bol
ševikų pavadinta Gorkio) gatvėje.

Akademijos pastatai Dotnuvoje karo me
tu sugriauti. Dotnuvoje veikia tik Selekci
jos stotis, kurios direktorius yra Jonas Bu
lovas.

Žemės Ūkio Akademijos sudėtyje yra 7 
fakultetai: žemės Ūkio mechanizacijos, 
Agronomijos^ Žemės Ūkio Ekonomikos ir 
Organizacijos, Žemėtvarkos, Hidromelio- 
racijos, Miškų Ūkio Mokslų ir Pieno bei 
Pieno Produktų Technologijos.

Akademijos rektorius — Matas Mickis, 
prorektorius — Boris Sprink, prorektorius 
administracijos ir ūkio reikalams — Kazys 
Banys.

Katedrų vedėjai: Bronius Baginskas, Pra
nas Bitinaitis, Kazys Brundza, Vladas But
kus. Petras Butrimas, Mykolas Jankauskas, 
Michail Jumašev, Jonas Krikščiūnas, Vy
tautas Kuprėnas, Stasys Mastauskis, Juo
zas Petraitis, Viktoras Ruokis. Benediktas 
Radvila, Pranas Svetka, Piotr Šipenko, Al
fonsas Šidleris, Stasys Vičas.

Docentai: Jurgis Banaitis, Jonas čličys, 
Viktoras Juozapavičius, Antanas Orensas, 
Erikas Purvinas. Povilas Šklierius, Myko
las Skripkūnas, Petras Vasiniauskas.

Sąrašas nepilnas.
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IŠ NETOLIMOS PRAEITIES

„PASTAS” SOVIETINIAME KALĖJIME 
PABAUETIS

Kiekvieną rytą, važiuodamas į fabriką 
Londone Hammersmith požemio stotyje, tu
riu keisti traukinį. Ten, toje stotyje, visada 
matau „Daily Worker“ laikraščio pardavė
ją. Pardavėjas, kaip pardavėjas: su raudonu 
kaklairaiščiu ir su tokiu pat laikraščiu. Bet, 
visdėlto, visada jis verčia mane minutę 
stabtelėti ir apsidairyti, tarsi, štai, iš už 
kampo tuojau pat išlys enkavedistas ir pa
sakys :

— Na, sabiraisial...
Tik, kai vietoje enkavedisto pamatau ma

lonų, ramiai vaikštinėjanti šešiapėdį britų 
policininką, nurimstu ir, eidamas pro rau
donąjį pardavėją ir tokį pat laikraštį, dėl 
visa ko užkalbinu raudonkakli:

— Is Stalin really dead?...
Pradžioje jis labai nusiminusiu balsu šią 

liūdną žinią patvirtindavo, ir aš jam saky
davau :

— Thank you very much 
indeed...

Dabar susipažinom... Nebekalbam. Abu 
įsitikinome, kad Stalinas iš tikrųjų i s 
dead! Aš nebekalbu iš sielvarto, anas iš 
džiaugsmo... Nors ir esu dabar jau pažįsta
mas su to laikraščio pardavėju, nors ten ir 
vaikštinėja ramusis tvarkos saugotojas, vis 
dėlto, kai tik matau laisvai platinamą šį 
raudonosios idėjos laikraštį, visada prisime
nu, kaip, anuomet, būdami 19*10—1941 m. 
Kauno kalėjime, apsirūpindavome to laiko 
vietos spauda.

Žmogui, patekusiam į sovietinį kalėjimą, 
nepaprastai rūpi ne tik tai, kas su juo atsi
tiks rytoj — sušaudys? įgrūs į karcerį?, bet 
taipgi ir tai, kas vyksta už kalėjimo sienų? 
Politinis kalinys sovietuose, pirmoje eilėje 
kuo stropiausiai izoliuojamas nuo gyvojo 
pasaulio. Peržengęs kalėjimo vartus, jis apie 
likusįjį pasaulį žino tiek, kiek maždaug mes 
dabar žinome apie pomirtinį gyvenimą... 
Pirmomis dienomis, o kaikuriems ir pirmai
siais metais, neleidžiama susidurti su kitais 
kaliniais, esančiais bendrose kamerose. Tik 
po to, kai kalinys nuodugniai ištardomas,
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palaikomas ilgesnį laiką karceryje ir vienu- 
kėje, kai visiškai įsitikinama, kad jis nepa
vojingas turimomis žiniomis, kai jam įskie
pijama neviltis kada nors gyvam išeiti, jis 
įleidžiamas į kamerą, kurioje kalinami keli, 
keliolika ar net keli šimtai politinių kali
nių.

Po septynių dienų karcerio ir 3 mėnesių 
vienukės, vieną 1941 m. ankstyvo pavasario 
naktį buvau iš vienukės perkeldintas į bend
rą kamerą. Skudurais apsituloję kūnai, lyg 
derlingo lauko pėdai, gulėjo vienas prie 
kito. Atsigulti, atrodė, čia ir katei nebūtų 
vietos. Tik šiek tiek jos buvo prie pat durų, 
kur stovėję dvokianti skardinė. Čia ir nuta
riau surasti guolį. Bet, vos durims užsitren
kus, pakilo pėdų galvos, ir po trumpo susi
pažinimo, atsirado ir man vietos „miegama
jame“. Kalininiai, pasirodo, pagal reikalą 
moka „išsipūsti“ ir pagal reikalą taip susi
traukti, kad atsiranda vietos naujai atvyku
siam. Nebūtiną, pvz., gulėti plačiai, t-y., 
ant nugaros — užima daug vietos. Galima 
juk patogiai ir ant šono atsigulti: tada tik 
pusė tiek grindų ploto tereikalinga...

Tą patį rytą, saulei tekant, kameros, „su
gulovai“ jau buvo viską iš manęs išsiurbę, 
ką jiems galėjau papasakoti, kaip „šviežiai 
iš laisvės“ atėjęs. Prieš pat „ruošą“' „tele
grafistas“ mario atneštąsiąs žinias morzės 
pagalba perdavė kaimyninėms kameroms. 
Jis dirbo taip mikliai ir įgudusiai, lyg tuo 
amatu būtų vertusis keliolika metų.

— Perduok, kad šiandien bus paštas, — 
įspėjo telegrafistą kameros vyresnysis.

— Jūs gaunate laiškus? — paklausiau 
draugo, nepaprastai nustebęs tokia neįpras
ta kalėjime žinia. '

— Ne, mes tik ekspedijuojame laikraš
čius...

— Gaunate laikraščius?! Tai kodėl aš 
per tris mėnesius nė vieno negavau?

— Ne visada ir mes gauname... Kartais 
pavyksta mums riet keletą egzempliorių su
medžioti. Tada, nors imk ir skelbk prižiūrė
tojui : — šios dienos „Tarybų Lietuvą“! —
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juokėsi iš manęs, naujoko, kameros drau
gai.

Nediskretiški senieji kameros gyventojai, 
papasakojo, kad „paštą,“ gausime, kai mūsų 
celei ateisianti eilė eiti j ruošą, kuriai jie 
ėmė tuojau pat rengtis, pasirūpindami „vi- 
zitkomis“. Jie. plėšė gabalėlius medžiagos 
nuo autų, marškinių, nosinių ar rankšloš- 
čių. Popieriaus tokiems reikalams galėjo tu
rėti tik prižiūrėtojai ir kiti išrinktieji parti
jos žmonės. (Štai, kad tada būtume tu
rėję nors vieną egzempliorių „Daily 
Worker“!..,)

Pagaliau atėjo mūsų eilė. Žąsele išsirikia
vę, sunėrę rankas, lydimi dviejų prižiūrė
tojų, suėjome į erdvią prausyklą, kur palei 
vieną sieną kiurksojo ilgas skardos lovys su 
keliolika vandens kranų, b priešingoje pu
sėje cemento grindyse juodavo didelės sky
lės.

Ruoša buvo vienintelė pramogą kalinių 
gyvenime: maža to, kad čia buvo tokia gė
rybė, kaip vanduo ; čia buvo galima balsiai 
kalbėtis, švilpauti, apsiprausti ir atsigerti 
vandens tiek, kad užtektų iki vakaro. Žo
džiu, čia buvo „laisvė“. Tokios „laisvės“' 
laikas priklausydavo nuo to, kiek kalinių 
buvo įleidžiama kbmbinūoton prąūsyklon, 
ir nuo to, kiek joje buvo skylių. Mūsų bu
vo tada 26, o skylių — 9. Kiekvienas kalinys 
turėjo teisę užgaišti iki trijų minučių. Vos 
įėjęs, tuojau ėmiau dairytis, kurgi jie turi 
tą pašto dėžutę? Laukti ilgai neteko: dalis 
mano draugų puolė prie skylių, kiti prie 
kranų, b patys augštieji susimetė prie durų 
į kupetą, užstodami duryse esantį langelį 
—■ „valdoką“. Nustebau, pamatęs, kaip vie
nas, pats ploniausias ir liekniausias kame
ros kalinys, nusiėmęs marškinius, užuot 
toptelėjęs, išsitiesė ant cementinių grindų, 
kišdamas skylėn pliką ranką.

— Nepasieksiu... Atoslūgis, — kreipėsi 
jis į čia pat stovinčius draugus, vis steng
damasis kuo giliausiai įkišti ranką.

— Nuteisime. Vyrai, užstokite gerai du
ris!

Lieknusis nusimovė kelnes. Du jo drau
gai, paėmę jį už kojų, nuleido skylėn, patys 
visiškai priklaupdami prie jos. Po minutės 
atsargiai iškeldino „narą“, kurio rankose 
buvo keli suglamžyti, mėšlini laikraščio ga
balai. „Naras“, įmetęs į lovį popiergalį,pri
bėgo prie vienos skylės, ir nuvaręs tupinti, 
sako:

— Ties šita vieta mačiau pusę laikraščio. 
Nuleiskite.

Jis vėl dingo cemento grindyse, o virš 
skylės matau tik jo baltas pėdas, kurias lai
ko stiprios keturios draugų rankos. Jis vėl 
greit pasirodo paviršiuje ir šį kartą jo ran
kose visas lapas „Tarybų Lietuvos“. Su ši
tokiu grobiu jis bėga prie kranų ir atsargiai 
plauna, o kiti skubiai džiauną laikraščio 
skutelius ant seniai nekūrenamo radiato
riaus.

— Tol, kol mus pačiups, šitokiu būdu 
mes gauname „paštą“. Matai, tomis išvie
tėmis naudojasi prižiūrėtojai ir kiti kalėji
mo pareigūnai, dažnai palikdami skylėse 
ne tik „Tarybų Lietuvą“ ir „Tiesą“, bet ke
lis kartus užtikome „Pravdos“ lapus, o jie 
mums labai vertingi, nes iš jų galime moky
tis rusų kalbos, — paaiškino man vienas 
kalinių, šluostydamasis neseniai nusimau
tais marškiniais.

— Neužstokite „valdoko“! — šaukė pri
žiūrėtojas, pravėręs duris.

—• Negi skylėn sulysime! — atsikirto nuo 
krano liesusis, prieš minutę iš ten išlindęs.

Greit pasibaigė „laisvės“ laikas ruošoje. 
Grįžtame į kamerą. Jokio sujudimo, nei 
grupavimosi. Kiekvienas sėda ant žemės, 
savo kampe. Tik man vienam širdis šoki
nėja: — ką ten iš tų lapelių galima bu$ iš
skaityti, sužinoti?

— Grįžus iš prausyklos, prižiūrėtojas 
arba vyresnysis dabar iš pasalų kelis kar
tus žiūrės pro „valdoką“. Jie seks, ar mes 
ką nors nepatyrėme, ar neradome kokių 
ženklų, paliktų mums prieš mus buvusių 
kamerų. Vėliau, kai išdalins duoną, jie taip 
pat truputį nurims. Tada galėsime paskai
tyti ir „laikraščius“, — moko mane plienie- 
tis studentas technikas, patekęs i kalėjimą 
už tai, kad jo tėvas buvo nuovados viršinin
kas.

— Šluotą duokit! — šaukia prie durų 
stovįs prižiūrėtojas.

Durims užsitrenkus, mano kaimynas sa
ko:

— Tą pačia šluota naudojasi visas sky
rius. Vakar sumedžiotus laikraščio gabalus 
įrišome į ją. Kai mūsų kaimynai ją gaus, 
jie ten ras ir „spaudos“. Per kelias dienas 
šios šluotos pagalba mūsų prižiūrėtojas iš
nešioja „paštą“ visoms šio skyriaus kame
roms.
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KULTŪRINĖMIS TEMOMIS

. GONDINGA IR VADUVOS KOVOJE PRIES CARIZMĄ
K. BARĖNAS

(Šviesiojo Vaižganto mirties dvidešimtmečiu! paminėti)

Kovotojams už laisvę nėra tinkamo 
užmokesčio; niekas kitokio ir nelau
kia, kaip tik pačios laisvės. Kokie nie
kta prieš jft visi žemės turtai ir priža
dai1. Kurgi ta galybė, kuri sustabdytų 
tautą, pradėjusią ką mylėti ir ko 
trokštil

(Vaižgantas, „Pragied
ruliai“, II t., 49 psl.)

Savo „Pragiedruliams“ Vaižgantas dar 
davė patį knygos turinį aiškiau nusakančią 
paantraštę — „Vaizdai kovos dėl kultūros“ 
(ta paantraštė kažkodėl praleista 1948 m. 
Vokietijoje „Aistios“ išleistuose „Pragiedru
liuose“). Iš tiesų Vaižgantas šiamte didžia
jame savo kūriny lietuviškosios buities fone 
vaizduoja lietuvių kovų už savo teises, raš
tų, žemę, laisvę — rusiškojo carizmo prie
spaudos laikus, pradėdamas retais lietuviš
kųjų reikalų judintojais, retais draudžia
mųjų leidinių skaitytojas ir baigdamas di
deliais jų būriais, aktyviu ir organizuotu 
pasipriešinimu, tikru revoliuciniu bruzdėji
mu, kurį isterikon krintanieji okupanto 
žandarai malšina, suiminėdami įtariamuo
sius būriais.

Kur visa tai vyksta?

Taip mes anuomet apsirūpindavome 
„spauda“ sovietinio rojaus kalėjimuose. Ne
manau, kad ir dabar mūsų broliams, pate
kusiems į tuos pačius kalėjimus ir fortus 
būtų kitokia dalia.

Rytoj rytų aš vėl matysiu Hammersmith 
požemio stotyje raudonųjų dienraštį, kurs 
skelbia pasauliui, kad tik Sovietų Sųjungo- 
je ne tik laisvieji piliečiai, bet ir kaliniai yra 
laikomi kultūringoje aplinkoje, aprūpina
mi moksliniais veikalais ir vienintele pasau
lyje teisybę skelbiančia tarybine spauda. 
Gal ne baimės, bet šito baisaus melo pri
trenktas, vėl turėsiu minutę stabtelėti ir 
akimis jieškoti augaloto britų „bobby“...

Rašytojas, kad ir trijuose tomuose, ne
pajėgė apimti visos Lietuvos, nes tai neį
manoma. Jis rodo du Lietuvos kampelius: 
žemaitiškųjų Gondingų ir aukštaitiškąjį 
Vaduvų kraštą, gerokai skirtingus savo 
buitimi ir paveldėtąja kultūra, bet abu gi
miningus, abu turinčius ir vis beplėčian- 
čius ryšį, nes kova reikalauja šitai, abu 
vis labiau įsijungiančius į kovų.

Gondingoje iš pradžių, rodos, tėra du 
stambūs lietuviškojo judėjimo šulai — dak
taras Gintautas ir kunigas Vizgirda, kurie 
iš pradžių dirba kas sau, neturėdami net 
ryšio. Gintautas ir į bažnyčių retai teužsu
ka (klebonas vargsta besiteisindamas dėl 
jo, nes tas net velykinės neateina), o vika
ras Vizgirda taip pat nejiėško draugystės 
pirmasis. Iš tiesų jie ne vienai net slaptai or
ganizacijai priklauso ir kiekvienas dirba sa
vais būdais pagal savo programas.

Gintautas, baigęs mokslus, buvo gerai'įsi
taisęs Rusijoje: jam, gabiam psichiatrui, 
šypsojos profesoriaus vieta, nes jau buvo iš
rinktas į mokslo personalų ir skaitė paskai
tas. Tik jis besąs sudarytas iš tokios me
džiagos, kaip ir visi tie istoriškieji Lietu
vos veikėjai, kurie baigė mokslus, taikstėsi 
įsikurti kur nors nežymiame Lietuvos už
kampyje (ar Vilniuje) ir iš ten bandyti dirbti 
lietuviškų darbų. Metęs visas šviesias ir vi
liojančias ateitis, jis įsikūrė Gondingoje, 
dirbo daktaro darbų, neblogai vertėsi, bet 
kartu neužmiršo, ko į šį kampų atvažiavęs.

Iš pradžių jis vienui vienas. Turi jis ryšį 
su kontrabandininku „kunigo -tėvu“ ir per 
ji susisiekia su lietuviškųja spauda Prūsuo
se (pats gauna jos, nurodo, kam kitur nu
gabenti, ir parašo „Varpui“). Bet Gintauto 
veikla šakota. Sakytume, spaudos reikalas 
jam ne tik ne vienintelis, bet gal net antra
eilis, nes pirmiausia jam rūpi žmonės ir že
mė, kuri slysta iš lietuvių rankų, o spaudos 
platinimo darbų netrukus perima kiti, šitam 
gal net tinkamesni žmonės (Nepalys Sešia- 
vilkis, senis Knistautas).
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O žemė slydo iš rankų, bent toks pavojus 
jai grėsė. Bankams praskolinti dvarai eida
vo į varžytynes, ir rusiškasis Valstiečių Ban
kas, skirtas Lietuvai kolonizuoti, rusinti ir 
pravoslavinti, pirmoje eilėje rėmė rusų įsr- 
kurdinimų ir darė jiems visokias lengvatas 
ir nuolaidas. O Lietuva liks Lietuva, jei ten 
bus lietuvių, todėl Domininkas Gintautas 
rūpinasi, kad nepatektų į rusų kolonistų 
rankas Santeklių Sviestavičiaus žemės, ku
rių jis beturįs net kelis tūkstančius dešim
tinių, vis labiau praskolinamų ir laukian
čių, kada ateis varžytynės. Pats jis daro, 
kų gali, kad tos žemės patektų i lietuvių 
rankas, bet žmonės vis galvoja, kad jiems 
per brangu, jie taip pat pribijo žemės pirki
mų varžančių įstatymų. Šitie rūpesčiai dėl 
žemės jį priverčia jieškoti draugų ir talki
ninkų net tarp tų žmonių, kurie šiaip jau 
turi visiškai kitus rūpesčius: Gintautas už
mezga artimesnę pažintį su senu klebonu, 
kuriam vienas vienintelis dalykas — tai baž
nyčia terūpi. O suartina tuos žmones bend
ras priešas: tas pats okupantas rusas spau
džia katalikų bažnyčių, ruošdamas kelių 
cerkvei, tas pats duoda lengvatas rusui pirk
tis žemės Lietuvoje, varžydamas lietuvį. Ši
toks galvojimas nuveda Gintautų pas kle
bonų, ir jo spėjimo būta teisingo: klebonas 
išdeda jam „pergeltos širdies aimanų dėliai 
kunigų varžymo, jų pasportų, baudimų, 
paniekinimų, dėliai sunkenybių gauti leidi
mų bažnyčioms ir trobesiams taisyti“. Kai 
Gintautas savo ruožtu supažindino ji su ru
sų planais ir valstybiniais kapitalais Lietu
vai rusinti ir pravoslavinti, cerkvėms ir že
mės ūkio mokykloms statyti, klebonas ima 
laužyti rankas: kas daryti, ar į Amerikų va
žiuoti? Gintis! tąi Gintauto atsakymas, 
nes žemė — gyvybės šaltinis; raginti vals
tiečius pirkti tų bajorų nebebranginamų že
mę.- Šituo būdu jis susiranda klebono asme
nyje patį tikrąjį talkininkų, nes šis, nuolat 
susieidamas su parapijonimis, nebepralei
džia progos savo ganomiesiems atverti akiu. 
O šitos giminingos veiklos padariniai buvo 
aiškūs ir šviesūs: Senteklių Sviestavičiaus 
dvarų žemes suglobė sau lietuviai — Še- 
šjavilkis, Vidmantas, bajorėliai Lepukas 
(Margevičius) ir Perdukas (žiburevičius) ir 
kįti.

Pats Santeklių ponas, Algirdas Svies- 
tavičius, Vaižganto rodomas bekildinančiu 
save iš kunigaikščių giminės, net labai se

nos. Šitas tai gana jaunas žmogus, turįs 
agronomo diplomų, „Pragiedruliuose“ būtų 
lyg ir atstovas tos bajoriškosios Lietuvos, i 
kurių jau su šypsena žiūri ir pats Vaižgan
tas ir jo knygos žmonės. Įsikabinęs savo ku
nigaikštiško titulo, jis viena bežinojo: gy
venti bet kokia kaina taip, kad galėtų patei
sinti savo bajoriškąjį kilimų. Todėl jis, nie
kur pats piršto nepridedamas, apsistatęs sa
vanaudžiais ūkvedžiais, tesirūpino tik pini
gais ir vien pinigais, nes be jų, kai iš žemės 
nemokėjo nieko išsunkti, negalėjo pagal sa
vo poniškumų tinkamai švaistytis^ Dėl to jo 
praskolintos žmės atsidūrė varžytynėse. 
Rusai kėlė kainas, o už lietuvių pečių sto
vėjo Gintautas ir savuosius ragino nepasi
duoti. Šitas Gintauto pramatymas įvyko, 
lietuviai paklausė jo, ir ne tik žemė liko 
lietuvių rankose, bet dar Santekliuose įsi
kūrė naujų žmonių, kurie šiaip ar kitaip 
įsijungė i tų kovų už kultūrų, Vaižganto 
vaizduojamų knygoje.

Turėdamas ir šiaip gana rūpesčių, Gin
tautas nepalieka nė išvaržytojo Sviestavi
čiaus savo valiai. Tam pinigų medžiojusiam 
ir dvarus iš savo rankų paleidusiam tituluo
tam agronomui beliko tik penkios dešimtys 
dešimtinių žemės, ir tas žmogus, apimtas 
nevilties, jau buvo bededąs revolverį prie 
smilkinio. Gintautas jį išjudina, aprūpina 
dar pinigais, kiek jų reikėjo pradėti kurtis 
ir statytis likusiame p'ote, nes susibaudėlis 
inte'igentas lietuvis negali leisti žūti ki'am 
naudingam inteligentui — agronomui. Ir 
Sviestavičius a'įgijo. Ne tik atgijo, bet. metes 
įprastinę maldelę apie didžiūniška savo kil
me. įsijungė į gyvųjų žmonių būrį. Tai jis 
deklamuoja: „Lietuva, pamirštoji mano 
Tėvyne! Leisk man tau nors gale amžiaus 
patarnauti! Aš visa save nuo šiol pavedu 
Tavo liaudžiai — galybei, tam tikrajam Ta
vo vadui!“ Tai jis kartu su jaunimu traukė 
jau lietuviškų dainų, pritrūkęs žodžių nors 
energingais ranku mostais įsijungdamas r 
audringų ritmų, jis, Sviestavičius, atgijęs 
Lietuvos vaikas.

Sunyko Sviestavičiaus žemės, bet jas pa
ėmė lietuviai, kurių dalis įsijungė į kova už 
kultūrų. Senis Vidmantas atsikėlė su dukte
rim gydytoja, kuri, atsisakiusi progos leng
viau pelnytis duonų ten, kur mokėsi, Gin
tauto kviečiama, atvyko daržininkauti — 
kelti apylinkės ūkinės kultūros. Kitas čia 
atsikėlė Veržlus žmogus — tai šešiavilkis,
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savo Vaduvose darbštumu ir rizika pado
riai prasigyvenęs. Naujai pirktąjį dvaro 
centrą pavedęs vyriausiajam sūnui, palei
dęs malūną dukters ateičiai aprūpinti, kel
tą per upę atiduoda jauniausiajam, Napa
liui, kuris, dar senojoje gyvenvietėje pats 
daug skaitęs draudžiamųjų raštų ir vado
vavęs jaunimui, Gondingoje dar labiau įsi 
traukia į darbą ir išeina čia į tikruosius Gin
tauto pagalbininkus —■ ryšininkus tarp va
dovaujančiųjų ir vadovaujamųjų, nes pats 
Gintautas negalėjo padaryti tai, ką jauna
sis Šešiavilkis, kasdien buvojęs jaunimo bū
ryje. Čia jis veikia jau savo galva ir išma
nymu, savais metodais. Jo, o ne Gintauto 
ar Vizgirdos iniciatyva dalis apylinkės jau
nimo išmoko rašyti, nors jis pramanus ir 
kasdieniame darbe, toks pats, kaip ir tėvas.

Į šitą gondingiečių carizmo priešininkų, 
arba Gintauto giminių, būrį reikia įskaityti 
ir du miestelio žydus — Seligmaną ir Šu- 
macherį, kuriuodu ne tik dalijosi su daktaru 
naujienomis, bet visu savo temperamentu 
keikė rusiškąjį monarchizmą už visas žy
dams daromąsias blogybes. Šitie „giminės“ 
su daktaru pasikeisdavo slaptąja literatūra. 
O kai teko gelbėti kunigą Vizgirdą, per 
„menkininkų“ neapdairumą beįkliūvantį su 
dideliais kiekiais knygij ir laikraščių, Šu
macheris sugraibstė viską ir paslėpė žydka- 
piuose, o pats dar, gindamas slaptąją vietą 
nuo smalsių akių, sukėlė tokį triukšmą, jog 
čia kažkas išniekinęs jo tautiečių kapus, 
kokį tik sugeba sukelti gudrus slaptųjų dar
bų dalyvis žydas.

Ilgainiui daktaras susigiminiavo susibi
čiuliavo ir su kun. Vizgirda, antruoju Gon
dingos veikėju. Skyrė juodu organizacijos 
ir pažiūros, bet vienas tikslas buvo toks di
delis ir toks bendras, kad jie tarpusavyje ne
turėjo progos net prisiminti skirtumų: juos 
sujungė kova prieš carizmą. Ta didelė abie
jų vyrų bičiulysitė užsimezgė ir susicemen- 
tavo prieš pat Gintauto, Vidmantaitės ir 
Napalio Šešiavilkio areštą ir ištrėmimą 
(Vizgirdai tuomet suvaržė laikinai judėjimo 
laisvę).

Vizgirda. Gondingoje pakeitė ištremtąjį 
Gintautą. Bet tuomet, kai rašytojas mu« 
perkelia į Vaduvų kraštą, pasipriešinL.to 
judėjimas vis stiprėjo: buvo ryšys ir su 
Gondinga, su jos vadais.

Kai organizacijų atstovų slaptame susi
rinkime svarstomas Aggiejęvo klausimas, 

Gondingai jame atstovauja .Žaltvykšfis- 
Mendelis, pradžioje matytas paprastu kon
trabandininku, o į galą išaugęs, sakytume, 
į profesionalą kovotoją ir agitatorių.

Vaduvas pasiekdavo ir pats Vizgirda, ki
limo vaduviškis. Vienas toks jo pasirodymas 
būdingas jau vien tuo, kad iš jo mes spren
džiame, kiek ten jau būta visais atžvilgiais 
patikimo jaunimo, pradedant pusberniais ir 
bernais, baigiant gimnazistais ir studentais, 
dirbančio slaptąjį lietuvišką darbą. Šito su
sitikimo metu kun. Vizgirda parodė taip 
pat savo veiklos būdus. Žinia, kad jaunimas 
mėgsta iškilmes, priesaikas. Vizgirda, pasi
naudodamas tuo, kąd jo viešėjimo proga 
buvo sumanyta kelti avilys, pašventinęs jį 
išdavė paslaptį: jame bus laikomos „prū
sinės“ bitės, kurios kandžioją rusus, vadi
nas, draudžiamoji literatūra. Po savo kal
bos jis dar paklausia, kas iš nemažo daly
vių būrio norėtų atsimesti nuo tokios bičiu
lystės, ir po to visi iškilmingai prisiekia.

Čia, Vaduvose, taip pat užtinkame ne vie
ną organizaciją, nes jau Vaižganto rodo
mieji Taučius ir Niaura iš pačios prigim
ties yra gavę visiškai kitokią dvasinę struk
tūrą, kuri juos kiekvieną verčia kitaip žiū
rėti į pasaulį, taigi turėti savo pasaulėžval
gą, tad jie neišsitenka viename ideologinia
me rate, išlikdami vis dėlto geriausiais drau
gais ir sutardami dėl1 kovos prieš carizmą.

Kai šitie du jauni žmonės jau studentau
ja, Vaduvų krašte išaugęs tikras revoliuci
nis judėjimas su slaptais susirinkimais, su
tartiniais slaptažodžiais, net ištisomis kon
ferencijomis sunkiai prieinamose vietose, su 
slapyvardžiais sekamiems veikėjams slėpti. 
Tuomet aiškėja, kad Vaduvose veikia visa 
eilė slaptų organizacijų, nebe tik ta pora, 
kurioms Gondingoje priklausė Gintautas 
(sietynininkai) ir kun. Vizgirdą (sargiečiai). 
Dabar jau yra tutinai, saulėgrąžininkai, bi- 
čiuoliai, papartininkai, žaltvykščiai, ir vi
sos tos organizacijos mezga ryšį ir bendruo
se atstovų susirinkimuose aptaria, ką da
ryti su bjauresniaisiais rusų valdininkais. 
Pasipriešinimas jau taip sustiprėjęs, kad 
antstoliui Aggiejevui slaptosios organizaci
jos skelbia mirties sprendimą už sauvalia
vimą ir žiaurumus, nors ir ne pačios savo 
narių rankomis įvykdo.

Judėjimas buvo jau pasiekęs tokį laipsnį, 
kad miestelyje apstumdomas ir apausiuoja- 
mas Aggiejevas. Kai pirmaisiais judėjimo
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MARIE UNDER
(Estų poetės sukakties proga 1883 — kovo m. 27. d. — 1953)

ALEKSIS RANNIT

Šiaurės kraštai yra pagarsėję žymiomis 
rašytojomis. Moteris rašytoja šiaurėje už
kariavo sau moters kūrėjos egzistenciją su 
didesniu pasisekimu negu pietuose. Drau
ge su garsiais Sigrid Undset ir Selma La- 
gerloef vardais skandinavų kritika lygia
grečiai iškelia vardą žymios estų poetės - 
Marijos Under.

Marie Under (skaityk: Marije) gimė 1883 
m. kovo m. 27 d. Tallinne, kur jos tėvas bu

vo liaudies mokytojas. Baigusi vokiečių 
gimnaziją, Marie Under dirbo estų laikraš
čio „Teataja“ redakcijoje. Ištekėjusi apsi
gyveno Maskvoje, o 1906 m. vėl sugrįžta j 
Tallinną. Pirmieji poetiniai bandymai M. 
Under spausdinami laikraščiuose „Posti
mees“ ir „Uudised“; o pirmame literatūros 
ir meno almanacho „Noor Eesti“ (Jaunoji 
Estija“) numeryje buvo atspaustas jos ei
lėraštis „Motinos daina“, kuris priklauso

metais Gondingoje pasigirsdavo daina, tai 
ir tiek užtekdavo žandarams sujudinti, net 
nuoširdžiau traukiamoji daina būdavo įtar
tina ir į ją būdavo žiūrima, kaip į maišto 
reiškinį. Kas, tris veikėjus išgabenus, vyko 
Gondingoje, mes nebežinome, nors galimė 
šiek tiek numanyti, nes vien draudžiamosios 
literatūros, net kol Gintautas dar nebuvo 
suimtas, galėjai gauti pas jo tarnaitę Oną, 
jos tėvą, darbininkus Tupiką ir Statiką, kun. 
Vizgirdą, vargonininką ir kitus. Kad ten 
taip pat buvo, neramu, rodytų Zaltvykštis- 
Mendelis, organizacijos atsiųstas i Vaduvas 
su specialiais uždaviniais — išspręsti Aggie- 
jevo reikalą.

Judėjimas apėmė vis dėdesnę dalį inteli- 
gentinio ir kaimo jaunimo, ir Aggiejevo nu
žudymas reiškė, kad pasyviu pasipriešinimu 
slaptosios organizacijos jau nebegalėjo pasi
tenkinti, nes reakcija siautėjo ir organizaci
jos tokiu, sakytumt, teroro veiksmu norėjo 
žandarams įvaryti baimės. Bet reakcija 
vistiek siautėjo. Gintauto, Vidmantaitės ir 
Napalio šešiavilkio suėmimas ir ištrėmi
mas Gondingai buvo smūgis. Iš tiesų tie 
žmonės buvo įskųsti kerštaujančio išgamos 
vaistininko, prieš juos beveik nebuvo jokių 
daiktinių įrodymų. O kai Vaduvose žanda
rai užklumpa ir išgabena susibaudėlius, tai 
jau nebe tris, bet visą keturiolika iš karto! 
Patys svarbiausieji, studentai Taueius ir 
Niaura, kaltinami nužudę antstoli! (iš tie
sų ne jie nužudė, nors į ausi miestelyje jam 
davė Niaura, o į sprandą Taučius). Vadu- 
voms tai didelis smūgis, bet Vaduvoms taip 
pat didelė garbė, kad jos turėjo net keturio
lika tremtinųjų. Gondingoje ištremti du 
daktarai ir vienas kaimo šviesuolis organi

zatorius, o liko kun. Vizgirda su Tupiku, 
Statikų, su susibaudėliais žydais, su men- 
kininkais. Iš Vaduvų ištremti du studentai, 
keli gimnazistai, keletas kaimo jaunų vyrų 
ir net Napalio sesuo. Kas liko po tokios 
audros? Vaižgantas nebeparašė šitų įvykių 
tęsinio, ir mes nežinome, kas liko ar grįžo, 
bet tą tęsinį parodė gyvoji istorija, atvedusi 
ir Gondingą ir Vaduvas į nepriklausomybę.

Gal nei Gondingoje, nei Vaduvose slapta
sis darbas nebūtų buvęs šitoks sėkmingas 
ir reikšmingas, jei kas organizacija ir kas 
veikėjai būtų kiekvienas dirbęs sau. Vaiž
gantas šitai parodo ne vieną kartą. Jei ne 
klebonas Kumštevičius, tai Gintautas nebū
tų turėjęs sau talkininko žmonėms raginti 
pirkti išvaržomas žemes ir ten aplinkui gal 
būtų įsisėdę rusiškieji burliokai. Jei ne Viz
girda, gal Gondingoje nebūtų likę tinkamo 
įpėdinio (todėl ir sako Gintautas Vizgir
dai: „Mes esame ne tos vienos organizaci
jos ir ne tais pat keliais eisime. Tik ir ne 
tais pat eidami vis tiek atsidursime ten pat 
— lietuvių kultūros ir laisvės „Ryme“, 
kelių gale“.). Jei ne Taučiaus ir Niauros su
tarimas, jei pagaliau ne visų sutarimas, ne
būtu atėięs laikas išeiti į viešumą ii visuo
tinai pasipriešinti.

Vaižgantas, tas didvsis optimistas ir ne 
skirtumų, o jungių jieškotojas lietuviškame 
gyvenime, gal bus, sakytume, peršviesiai pa
vaizdavęs visą tautinio atgimimo judėjime, 
atvedusi tautą iki spaudos draudimo panai
kinimu ir laisvių, bet jis pats buvo kovo
toju eilėse, taigi turėjo patyrimo, pažinojo 
sunkiuosius laikus, vadinas, jo „Pragiedru
liuose“ vaizduojamieji keliai ir kryžk’eliai 
turėjo bazuotis realiuoju gyvenimu.
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prie geriausių jos ankstybos kūrybos pa
sireiškimų. Sugrįžusi iš Rusijos,, Marie Un
der palaipsniui žengia į literatūrinio gyve
nimo areną ir antrame ir trečiame nume
riuose almanacho „Noor Eesti“ su eilėraš
čiais ji išeina savo tikruoju vardu. 1915 _m. 
Marie Under paruošė pirmojo eilėraščių 
rinkinio rankraštį, kuris, tačiau, nerado 
leidėjo.

Iškilus revoliucijai, estų rašytojai susi
būrė į organizaciją „Siuru“ (Siuru — estų 
mitologinė paukštė) ir Marie Under įsijun
gė į ją kaip aktyvi darbininkė. Rudeny 
1917 m. išvydo pasaulį jos pirmoji eilėraš
čių knyga „Sonetid“ (Sonetai), sekančiais 
metais antra knyga „Prieš žydėjimą“. Po 
to pasirodė šie eilėraščių rinkiniai: „Mėly
nos burės“ (1918), „Kraujas į laisvę“ 
(1920), „Tikroji būtis“ (1923), „Balsas iš 
šešėlių“ (1927), „Vienos gražios dienos 
džiaugsmas“ (1928), „Laimės užtemdymas“ 
(1929), „Po atviru dangumi“ (1930), „Ak
muo nuo širdies“ (1935), „Ir kūnas tapo 
žodžiu“ (1938), „Sielvartingomis lūpomis“ 
(1942) ir „Žodžio tiltas“ (1945), paskui di
delė eilė puikių vertimų vokiečių, rusų, 
prancūzų ir skandinavų poetų bei drama
turgų. Marie Under yra išvertusi ir keletą 
lietuvių liaudies dainų (iš vokiečių kalbos), 
o taipogi Baltrušaičio ir Radausko eilėraš
čių.

Poetei buvo paskirta visa eilė augščiau- 
sių literatūros premijų ir jos eilėraščiai iš
versti į daugelį Europos kalbų.' Ji yra Lon
dono PEN - Klubo garbės narys. 1924 m. 
Marie Under ištekėjo (antrą kartą) už ra
šytojo ir teatro kritiko Arturo Adsono. Ke
liavo po Suomiją, Rusiją, Prancūziją, Itali
ją, Olandiją, Čekoslovakiją ir kitas šalis. 
Didesnę savo gyvenimo dalį gyveno Noem- 
me mieste, prie Tallinno. Nuo 1944 m. kaip 
tremtinė gyvena ir dirba Stockholme.

Savo pirmose knygose Marie Under be
veik išimtinai linksta į intymių, erotinių 
išgyvenimų sritį. Poetės kūrybai šios rūšies 
pergyvenimai yra toji ašis, apie kurią suka
si jos dvasinis pasaulis.

Pasaulį judina meilė — gaivinanti jėga, 
stovinti augščiau žmogaus valios ir supra
timo. Ji atneša ir palaimintą laimę ir pra
žūtį. Visa gamta gyvena meilėje, paslaptin
goje aukoje, kosminėje jėgoje, kurios vis
kas pasaulyje kurstoma. Tik harmonijoj 
su gamta galima suderinti meilę su gyve
nimu.

Kaip kiekvienas didelis rašytojas, Marie 
Under žiūri į amžinybę; bet tam, kad būtų 
galima pereiti į tai, kas bendra visiems 
žmonėms, reikia, kaip nuo tramplyno, atsi
spirti nuo viso to, kas atsitiktina. Praside
da nauja, simbolinė Marijos Under pasau
lėžiūra.

Estetinis momentas šituo atveju nesuda
ro persvaros. Savotiškai barokinis ir eks
presionistinis temos traktavimas dar pa
gauna visa savo gaivališka jėga skitytoją. 
Marijai Under pasaulis plačiai atidarytas,
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bet kiekvienu savo širdies plakimu jinai 
gyvena vis daugiau metafiziniu pasauliu, 
tolydžio su juo bendraudama. Kiekvienas 
reiškinys, tikrovės įspūdžiai jos suvokiami 
muzikaliai ir išreiškiami vienkartiniais, 
preciziškais žodžiais, žodžio valdymas — 
Marijos Under išskirtinis bruožas, kuris 
jaučiamas, skaitant josios eilėraščius, pra
dedant pačia pirmąja knyga. Under pasie
kia poetinio paveikslo sudaiktinimo net li
gi apčiuopiamumo, ir tuo pačiu metu at
siskleidžia visą savo išgyvenimų gilumą. 
Tai ir.sudaro skaitytojui įspūdį ypatingos 
poetės galios, josios su regėjimu besiribo
jančio įkvėpimo, kuriam negalima nepasi
duoti.

Marijos Under eilėraščių emocinė pilnu
ma visados traukė estų skaitytoją. Kartu 
su tuo šioj meninkėj mes matom vidinę sa
vitvardą. Visados ji jaučia ribą, saiką ir 
laipsnį. Tai aristokratiškos sielos jautru
mas. Ir iš tikrųjų, skonio atžvilgiu savo ei
lėraščiuose Uuder pasirodo nepaprastai iš
auklėta. Poetė turi stebuklingą literatūri
nę klausą, apsaugančią nuo pavojingų per
dėjimų, neatsargių posakių, žeidžiančių žo
dinių strėlių.

Marijos Under poezija yra vienas esmin
giausių reiškinių estų literatūroje. Pripa
žindami nepaprastą rašytojos meistrišku
mą ir pasaulėžiūros gilumą, visi šių dienų 
estų kritikai laiko ją didele menininke, ku
riai lemta peraugti savo epochą. 1946 m. 
grupė anglų literatų siūlė jai paskirti No
belio premiją. Švedijos Mokslų Akademi
ja buvo išstačiusi Under kandidatūrą, bet 
paskyrimo neįvykdė, kaip galima spėlioti, 
dėl Švedijos tuometinių politinių nusista
tymų. Vienas Marijos Under kuriniu į pran
cūzų kalbą vertėjas pažymi, kad estų mote
rys gali išdidžiai sušukti: „Mes davėme to
kį didelį rašytoją, kaip Marie Under!“

1949 metais iš spaudos išėjo poetės rink
tinė kūryba vokiečių kalba, pavadinta 
„Stimme aus dem Schatten“ (Balsas iš še
šėlio). Knygą išleido žinoma vokiška 
leidykla „Herder“, — eilėraščius iš estų 
kalbos vertė poetas Hermann Stock. Under 
gavo ta proga retai palankią kritiką vokie
čių, šveicarų ir austrų spaudoje. Jau anks
čiau atskiromis knygomis žymios estės poe
zija buvo paskelbta angliškai, rusiški, suo
miškai ir esperanto, šiuo metu yra paruoš
tos išleidimui rinktinės prancūzų ir švedų 
kalba.

Marie Under yra labai mažai rašiusi po
litinėmis temomis. Tema pati, medžiaga, jai 
dar nesudaro tautiškumo ir nieko jai nėra 
svetimesnio už tuščią ir sentimentalią pat- 
riotinęfrazeologiją^Visa Marijos Under 
vėlyvesnioji kūryba yra paskirta vidiniam 
žvelgimui, introspektyviniam daiktų ap
mąstymui.
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TREMTIES PLIUSAI IR MINUSAI

E. M. CIORAN

E.M. Cioran yra vienas iš nedaugelio rumunų tremties rašytojų, kuriam pavyko 
pralaužti savo kalbos ’’geležinę uždangą”, ir išsikovoti Vakarų Europos pripažinimą. 
Prieš keletą metų pasirodęs jo filosofiškai - literatūrinis bandymas ’’Precis de decom
position”, kuriame autorius, nagrinėdamas visų mūsų'^vilčių subyrėjimą, užima kraštu
tinio nihilizmo poziciją, padarė jį pripažintu e ssay’istu.

Šiame jo straipsnyje keliamos problemos, nežiūrint jo pasiimto tono kraštutinu
mo ir kartėlio, yra aktualios ir lietuviškai tremties literatūrai.

Apie intelektualą apatridą (apatridas — 
žmogus be tėvynės) visai be pagrindo yra 
susidariusi neteisinga nuomonė: esą tai jis 
atsisako, pasitraukia ir nublunka, susitai
kęs su savo skurdu, su savo, kaip istorijos 
atmatos, buitimi. Įsižiūrėjus iš arti, galima 
jame atrasti ir garoėtrosKą, ir agresyvų nu
sivylėlį, ir pilną kartėlio „imperialistą“. 
Juo daugiau žmogus neteko, tuo labiau au
ga jo noras pasireikšti, pabrėžti savo asme
nybę. Aš net būčiau linkęs matyti sąryšį 
tarp nelaimės ir didybės manijos. Viską 
praradęs intelektualas išsaugo, Ka.p pasku
tinį šiaudą, viltį pasiekti garbę arba pasi
žymėti literatūriniu skandalu. Jis sutinka 
prarasti viską, išskyrus vardą. Tačiau kaip 
jis tą vardą išgarsins, jei rašo nežinoma, 
pusiau paslaptinga kalba? Ar darys jis ką. 
kad jo veikalas butų išverstas? Reikės jieš- 
koti vertėjo, kurio jis neras. O jei ir rastų 
— kaip apmokėti jį? Net jei ir tai jam pa
vyktų — jis atsidurtų prieš paskutinę kliū
tį — leidėją. Tos kliūties paprastai niekas 
neperžengia.

O jei bandytų rašyti kita kalba? Tačiau 
nelengva atsisakyti žodžių, kuriuose buvo 
gyventa. Atsisakęs savo kalbos ir pasirin
kęs kitą, jis iškeičia savo Aš į naują asme
nybę ir naujus nusivylimus. Herojiškas iš
davikas, jis nutraukia saitus su praeitimi 
ir iki tam tikro laipsnio su savimi pačiu.

♦ * *

Vienas iš jų parašo romaną, kuris iš kar
to padaro jį garsenybe. Jis papasakoja sa
vo kančias. Jo tautiečiai, užsienyje, jam pa
vydi. Nes jie irgi kentėjo, gal net daugiau. 
Ir štai, apatridas tampa rašytoju. Ir jo kū
ryba — krūvos maišačių, antplūdžiai dejo
nių, nudėvėtų nostalgijų, šiurpulingų sce
nų — visa tai jau pasenę. Juk negalima 
nuolat aprašinėti tą patį pragarą, kurio 
ryškiausias bruožas ir yra monotonija, ly
giai kaip negalima surasti nieko naujo 
tremties veide. Nieko nėra nuobodesnio už 
siaubą, bent literatūroje; gyvenime siau
bingi įvykiai yra perdaug natūralūs, kad 
vertėtų prie jų apsistoti. Bet mūsų rašyto
jas nepasiduoda; jis užkiša kuriam laikui 

savo romaną į stalčiaus dugną; jo valanda 
ateis. Jis gyvena iliuzija, dėl kurios jis tik
ras; jis gyvena nerealybe. Tos iliuzijos jė
ga yra tokia didelė, kad net ir sutikęs dirb
ti fabrike, jis gyvena mintimi, kad vieną 
dieną, su pagarsėjimu — staigiu, nors ir 
sunkiai įsivaizduojamu — ateis ir jo išva
davimas nuo mašinų.

¥ * *

Tremties poeto atvejis dar tragiškesnis. 
Neišvengiamai uždarytas savo gimtoje kal
boje, jis rašo savo draugams, dešimčiai, 
daugiausia dviem dešimtim asmenų. Jo 
troškimas būti skaitomu nėra mažiau stip
rus, negu improvizuoto rašytojo. Jo padė
tis geresnė už prozaiko tuo, kad jis gali tal
pinti savo eiles mažyčiuose emigracijcs žur
naluose. spausdinamuose augšta pasiauko
jimų ir beveik nužmoginančių atsisakymų 
kaina. Vienas iš jų pasidaro žurnalo redak
torium; norėdamas jį išlaikyti, jis kenčia 
badą, atsisako moterų, užsikasa belangiame 
kambariuke, pasirenka gyvenimą pilną bai
sių, neįtikimų nepriteklių.

Nors labai negausūs būtų pabėgėliai Va
karuose, Pietų Amerikoje, ar kur kitur, 
kiekvienoje vietovėje jie buriasi į grupes, 
ne savo interesams ginti, bet kad sumesda- 
mi skatikus, sunkdami paskutinį kraujo 
lašą, galėtų spausdinti savo ilgesius ir de
jones, savo šauksmus be atgarsio. Veltui 
jieškotum kitos, labiau širdį plėšiančios 
„šauksmo tyruose“ formos.

Priežastys, dėl kurių tremties rašytojai 
geri poetai, bet blogi prozaikai, yra gana 
paprastos. Panagrinėkite tik literatūrinę 
produkciją vienos kurios mažos tautos, ku
ri nepasižymi vaikišku noru nusikaldinti 
sau praeitį ar pamėgdžioti „civilizaciją“: 
poezijos gausumas yra pats ryškiausias jos 
bruožas.Proza, kad galėtų tarpti, reikalau
ja tam tikro intelektualinio lygmens, dife
rencijuotos socialinės buities ir ypač litera
tūrinės tradicijos. Kiekviena proza yra su
konstruota, nebepirmapradė natūra; poezi
ja — trykšta, ji yra tiesioginė arba, kitu 
atveju, visiškai išgalvota; ji klesti tik šia
pus arba anapus civilizacijos ribų. Tai folk-
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loras arba uždari poetų sambūriai, ji pra- 
džiamokslė arba dirbtinė; tokioje poezijo
je pasireiškia tiktai arba trogloditai arba 
estetai. Proza reikalauja proto apvaldytų 
kūrybinių jėgų ir susikristalizavusios kal
bos, o poezija visiškai derinasi su liaudies 
genijumi ir neapiforminta kalba. Kurti li
teratūrą, tai kurti prozą.

* * *

Nieko natūralesnio, kad apatridai tetu
ri tik vieną išraiškos būdą — poeziją. Net 
ir tie, kurie nėra ypatingai gabūs, savo at
siskyrime nuo kamieno, savo išimtinos bui
ties automatizme suranda dabar tą talen
to priedėlį, kurio nebūtų radę „normalia
me“ gyvenime.

Tremtis, kokioje formoje ji bepasireikštų 
ir kokia bebūtų jos priežastis, pačioje pra
džioje yra svaigulio mokykla. Ne kiekvie
nam duota laimė tą svaigulį pajusti. Tai 
kraštutinė situacija, tai poetinės būklės 
augščiausias įtampos laipsnis. Argi tai ne 
ypatinga laimė iš karto į ją patekti vien tik 
geradario likimo dėka, be klaidžiojimų, ku
rie neišvengiami kiekvienoje prisiimtoje 
disciplinoje? Pagalvokite tik apie Rilkę, 
žymųjį vokiečių poetą — kiek visokių rū
šių vienatvių jam reikėjo pasirinkti tam, 
kad nutrauktų visus saitus ir įsigyven
tų nematomybėje. Juk nėra lengva bū
ti žmogumi iš niekur, kai jokios išo
rinės sąlygos neverčia. Net ir tik
ras mistikas tepasiekia visiško savęs ap
sinuoginimo ir Tuštumos enforijos tiktai 
milžiniškomis pastangomis! Pačiam save 
išrauti iš gyvenimo — koks didelis naikini
mo darbas! Apatridas pasiekia to be ypatin
gų pastangų, istorijai padedant, istorijos 
žiaurumo dėka. Be graužimosi, be nemigo 
naktų, jis atsikrato visko įvykiai ji išprie
vartauja; tam tikra prasme jis panašus į 
ligonį, kuris kaip ir benamis poetas, įsigy
vena metafizikoje arba poezijoje be asme
ninio nuopelno, savaime, vien per ligos di
namizmą. Absoliutas prieinama kaina? Ab
soliutas pigia kaina? Gali būti. Nors dar ne
įrodyta, kad didelėmis pastangomis pažy
mėti pasisekimai būtų didesnės vertės, ne
gu tinginiavimo, atlaidaus priėmimo to, 
kas neišvengiama, rezultatai.

* * *

Vienas pavojus tačiau gresia savo šaknų 
netekusiam poetui: apsiprasti su tremtimi, 
nebekentėti, net rasti pasitenkinimo toje 

tremtyje. Niekas negali išsaugoti išgyveni
mu jaunystės: jie susidėvi. Tas pat ir su 
tėvynės pasiilgimu, su kiekviena nostalgi
ja. Ilgesiai netenka savo vitališkumo ir jie 
sensta. Epochoje, kuri žaidžia su apokalip
se, elegija yra anachronizmas. Taigi nieko 
natūralesnio, kaip įsikurti tremtyje ir joje 
įgauti tam tikrą „pilietybę“. — Tremtis? 
Tai „Niekieno miestas“, tai išvirkščia tėvy
nė. Juo poetas ima daugiau ja gėrėtis, tuo 
daugiau jis švaistosi savo jausmų medžia
ga, tuo daugiau eikvoja savo nelaimės su
taupąs, lygiai kai^ ir savo sapnus apie gar
bę. Įkvėpimas, stokodamas įvairumo ir ori
ginalių nerimasčių, išsenka. Netrukus, 
susitaikęs su anonymato mintimi ir grimz
damas vis gilyn į atstumtojo žmogaus vi
dutiniškumą, jis tane; miesčioniu iš Niekur. 
Ir štai jis yra jau pasiekęs savo lyrinės kar
jeros ribą, patį pastoviausią savo deklasa- 
cijos tašką.

* * *

Štai jis pagaliau „įsikurdinęs“, gerai įsi
taisęs savo nusmukimo patogumuose. Ką 
gi jis veiks toliau? Jis galės pasirinkti tarp 
dviejų griežtai priešingų išganymo formų: 
tikėjimo ir humoro. Jei jis dar tampo su 
savim šiokias tokias nerimo žymes — atsi
kratys jomis pamažu tūkstanties maldų 
pagalba; arba nebent jis rastų malonumo 
patogioje metafizikoje, išsikvėpusių eilia
kalių įprastinėje gimnastikoje. O jei, prie
šingai, jis turės palinkimą į ironiją, suma
žins savo akyse pralaimėjimus tiek, kad 
net galės jais džiaugtis. Pagal savo charak
terį, jis atiduos duoklę arba pamaldumui 
arba sarkazmui. Ir vienu ir kitu atveju, jis 
bus nugalėjęs savo ambicijas, kaip ir savo 
nepasisekimus tam, kad įsiprasmindamas 
pasiektų patį augščiausią tikslą: įsigyti 
pralaimėjusiojo, bet padoraus pralaimėju
siojo, statusą.

Vertė O. Bagdonaitė - Greimienė

(Straipsnis spausdintas „La Table Ronde“,

balandis 1952)

’’Nūdienė mūsų kova yra organiškas laisvės kovų tęsinys. Nūdienė mūsų kova yra 
pati žiauriausia, pats sopulingiausias etapas mūsų kovų Kalvarijoje.”

(Iš BDPS Direktyvinio Biuletenio. 1947. III.16 d.)

30

32



LIEPSNOS IR DŪMAI IDĖJŲ AUKURUOSE

Kaikas sako, kad dažnai, o mes many
tume, jog visuomet, šūkio vaidmuo žmo
nių gyvenime yra labai žymus. „Šūkis“ 
arba mūsų kalbininkų nesėkmingai uja
mas „obalsis“, arba tarptautiškai „sloga- 
nas“, arba savo rūšies „mada“, — yra tasai 
keistas dalykas, kuris kažkieno paleistas, 
arba „lansuotas“, prigyja, užvaldo dauge
lio žmonių sąmonę, rikiuja jų jausmus, gal
voseną bei veiksmus politikos, kultūros, 
ūkio ar socialiniame, net religiniame gyve
nime.

Ne kiekvieno paleisto šūkio publika pa
klauso, jam pasiduoda, juo gyvena. Prigy
ja ir užviešpatauja tie šūkiai, kurie suran
da pagrindą ar bent pataiko į tautų politi
nės, dvasinės ar ekonominės raidos linkmę. 
Arba atspėja slaptuosius, dar nepasaky
tus masių potroškius, arba sužavi svajonių 
Įkūnijimu, arba stačiai patraukia, kaip 
nauja, kitoniška, taigi „moderniška“ ma
da.

Kai visuotinio švietimo, spaudos, filmo, 
radijo, o dabar televizijos dėka plačiausi 
gyventoju sluogsniai įtraukiami į šiokių ar 
tokių idėjų apykaitą, galima pastebėtų jog 
visur ir beveik viską valdo madingi šūkiai. 
Jie atsiranda, tvyroja, dominuoja, paskui 
dingsta, kaip ir kiekviena mada. Kaikurie 
greit užviešpatauja ir greit nusibosta, kai
kurie laikosi ilgai ir atneša rimtų padari
nių.
„Geležinė uždanga“ yra taip pat šūkis, vi
sai teigiamas šūkis, konstatuojantis netik 
žinomąjį faktą, bet kartu reiškiantis ir 
tam tikrą pasibjaurėjimą sovietine siste
ma. Bendrai manoma, jog tą šūkį pirmas 
paleido Winston‘as ChurchilTis per garsią
ją Fultono prakalbą Amerikoje. Tačiau 
vargu jam priklauso autoriaus teisė. Tuos 
žodžius jau anksčiau pavartodavo lietuVių 
laikraštininkai, ir negalime būti tikri, ar 
dar anksčiau jų nepavartodavo kitų pa
vergtųjų kraštų spauda. Tik ChurchilFio 
ruporas buvo populiaresnis, ir tarptautinė 
liaudis jo paklausė. Šūkis prigijo ir jis be 
abejo tvyros tol, kol „geležinė uždanga“ 
bus pakelta, arba kol ji nusileis už pasku
tinio laisvojo pasaulio kampo.

Bet šį kartą sustokime ties kitu šūkiu, 
sudėtingesniu ir žymiai pavojingesnių.

MŲSŪ CIVILIZACIJOS ŽLUGIMAS?

Atkreipkime dėmesį į tokį posakį, ar tiks
liau, į laisvai atpasakotą mintį.

„Mes darome ir turime daryti viską, kad 
išvengtume trečiojo pasaulinio karo, nes 
jis reikštų mūsų civilizacijos žlugimą...“

Tą patį šūkį, arba mintį, galima truputį 

kitaip nusakyti: — Trečias pasaulinis ka
ras būtų mūsų civilizacijos žlugimas. To
dėl dirbkime taikai, ginkluokimės tik tai
kai, viską aukokime taikai išlaikyti, nes 
naujas pasaulinis karas sužlugdytų mūsų 
civilizaciją, kuri mums yra nelygstančioji 
vertybė, be kurios gyvenimas mums nebe
turėtų prasmės...

Kur tie žodžiai prasideda demokratijos 
ir krikščioniškosios civilizacijos gynimu ir 
kur jie baigiasi raudonosios Stockholmo 
„taikos deklaracijos“ bei pastarųjų Malen- 
kovo prakalbų idėjomis, sunkoka būtų be
atskirti. Politikoje tai yra appeasmento 
taktika savo gryniausiu pavidalu. Taip 
Vakarų pasaulis jį teikia Maskvai, taip 
Maskva jo nori iš Vakarų pasaulio. Ir šia
me Šukyje „idėjų vieningumas“ nuostabiai 
susibėga į vieną srovę.

Kaip kartais kas energingai bekalbėtų 
ir berašytų apie bolševizmo pavojų tautų 
laisvei ir Vakarų krikščioniškajai cviliza- 
cijai, kokias protestų notas berašytų ir pa
gąsdinimui savo manevriniuose dykumų 
plotuose naujas atomines bombas besprog- 
dintų, — anas šūkis ir anos mintys parodo 
tikrąją vadovaujančių vakariečių galvose
ną, paskutinį jų tikrojo mentaliteto užu- 
kampį ir skaudžiausią mūsų krikščioniš
kosios civilizacijos psichologinę tragediją.

Gal išskyrus kokį ambicingą leitenantą, 
svajojantį skubiai pasiekti maršalo laips
nį, joks normalus žmogus netrokšta karo 
dėl karo, kuris atneštų eibę sunaikinimų ir 
žmonių aukų, ypač dabar taip tobulėjant 
destruktyviniams karo ginklams. Ir anas 
šūkis skleidžiamas tam, idant vakariečių 
niekas nepakaltintų esant militaristais ir 
imperialistais, idant jų skelbėjus pavaiz
duotų esant pačiais humaniškiausiais mu
sų civilizacijos gynėjais. Neminėkime var
dų, bet tokius šūkius nuo 1945 metų nuolat 
ir nuolat skelbia savo prakalbose ir dekla
racijose patys didieji ir patys asakingiausi 
Vakarų bloko valstybių prezidentai, minis
terial pirmininkai, užsienių reikalų minis
terial, karaliai, universitetų rektoriai, 
stambiųjų bažnyčių augščiausi dignitoriai.

PERGALĖS VALIA

Ką toks šūkis reiškia praktikoje? Jis 
reiškia appeasmento jieškojimą, ir pokari
nė pasaulio dinamikos raida parodė, kad 
esminiuose bruožuose tuo keliu buvo eina
ma. Ar bolševizmas irgi yra tos „mūsų ci
vilizacijos“ dalis? Bendrai atsakoma, kad 
ne- Tačiau ar Rusija ir raudonoji Kinija 
netvirtina, kad jos irgi kuriančios naują 
pasaulinę civilizaciją? Ar leninizmas ir
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stalinizmas netvirtina ir pavyzdžiais neįro
do, kad jis „neišvengiamai“ privalo krikš
čioniškąją, buržuazinę, kapitalistinę Vaka
rų civilizaciją pakeisti ir — pakeisti ją 
sunaikinant, ją sumušant visais įmanomais 
būdais? Bolšęvizmas didžiuojasi, kad jis 
esąs kovojanti civilizacija. Jis tik kartais 
laukia tinkamo momento ir sąlygų išnoki
me naujiems užgrobimams plėsti.

Gi mūsų vakariečiai iš katedrų atsaki
nėja, jog jie vengs karo, viską aukos tai
kai išlaikyti, nes... jie bijo musų krikščio
niškosios civilizacijos žlugimo. Jie ginsis 
tik tiesiogiai užpulti, kai jau nieko kito ne
bebus galima daryti. Tegu banditai siau
čia miškuose ir miestų gatvėse, bet kol 
jie dar nesiveržia į mūsų namus, kentėki- 
me. Tegu kiti kovoja, tegu pavergtos tau
tos maištauja ir tuo iš vidaus silpnina bol
ševizmo agresyvumą ir tuo mums laiduo
ja ilgesnį taikos laikotarpį...

Civilizacija be vyriškumo, civilizacija, 
kuri nebedrįsta aktyviai ginti savęs ir savo 
principų, civilizacija, kuri vengia laiku nu
rungti jai mirtį nešančias bacilas, civiliza
cija, kuri taip bijo savo žlugimo ir civili
zacija, kuri mano, kad jeigu ji mėgins ko
voti už savo egzistenciją, tai ji tikrai žlugs, 
— tokia civilizacija, galimas dalykas, yra 
pasiekusi labai kritišką savo raidos, o gal 
ir savo senatvės laipsnį.

Visos tokios anų valstybės vyrų kalbos 
yra liūdniausias, pavojingiausias ir lem
tingiausias šūkis. Tai lyg gūdus varpinės 
skambesys, ligoniui dar nemirus. Tai ženk
las, kad demokratiniam pasauliui, bent jo 
atsak.ngiems vadams šiuo metu nebeži
noma aktyviosios rezistencijos sąvoka, 
tikrasis jos turinys. Tas pasaulis keistai 
patvirtina Oswald'o Spengler‘io Untergang 
dės Abendlandes idėjas. Tas pasaulis eina 
keliais, kuriuos taip giliai pavaizdavo britų 
18 amžiaus istorikas Edwardas Gibbon'as 
savo storame veikale Decline and Fall of 
the Roman Empire...

Bet civilizacijos neaiįgyyina vien kny
gos, intelektai, sentimentai. Protingi romė
nai žlugo, siaurapročiai barbarai laimėjo. 
Jie sukūrė naują civilizaciją. Jų proanu- 
kai dabar pasidarė protingi, gabus, tingus 
ir bailūs. Civilizacijos tvirtėjimo ir išliki
mo garantija yra valia daugiau, ne
gu kas kita. Visa priklausys nuo to, ar 
laiku atsiras aktyvios rezistencijos, aukos 
ir pergalės valia.

NELEISKIME PASAULIUI

EITI VELNIOP

Mūsų tremties spaudoje pastebimas re
liginių temų pagausėjimas. Laikas nuo lai
ko pasigirsta griežti, rūstūs, net egzaltuoti 
pasisakymai, kad vien per katalikybę bus 
nugalėtas bolševizmas ir išganytas pasau
lis. Pabrėžiama, kad Dievas ir religija turi 

būti pirmasis žmogiškų susimąstymų polė
kis. Nekartą primenama, kad malda ir lais
vės kovoje yra reikšmingesnė, negu visa 
kita.

Tuo atžvilgiu būtų įdomu pasidairyti 
plačiau ir duoti mintijimo palyginimų. 
Prieš keletą metų buvo pagarsėjusi trap- 
pisto Thom'o Merton'o knyga The Seven 
Storey Mountain, kur autorius kėlė į pa
danges griežto vienuoliško gyvenimo verty
bes. Anot jo, tik vienuoliškas, asketiškasis 
gyvenimas esąs vienintelis kelias į šven
tumą. Tokios mintys, atrodo, veda pertoli, 
ir britų katalikų teologas, benediktinas D. 
A. Graham'as Atlantic Monthly žurnale 
pasisakė kritiškai, veik neigiamai.

Jam nepatiko Merton'o skelbiamasis 
naujas vienuolynų misticizmas masėms. 
Jis nesižavi ir tokiais trappisto nurody
mais: „Daryk visa, ką gali, vengti pramogų, 
ir triukšmo, ir žmogiškųjų reikalų...’Nes
kaityk jų laikraščių... nesirūpink jų nes
vietiškomis dainomis“, žodžiu, anot Gra- 
ham'o parafrazės, „pasidaryk trappistu 
vienuoliu, kol gyveni šiame pasaulyje“.

Dėl viso to benediktinas Graham'as’ sam
protauja: „Misticizmas yra ne masėms, bet 
elitui. Išleisti tai iš akių, reikštų nukreipti 
krikščionis nuo to, kas galėtų būti jų dau
gumai pats reikalingiausias užsiėmimas. 
Jų šūkis yra ne bėgimas iš visuomenės, bet 
jos atgyvinimas ... šiam uždaviniui malda 
bus įkvėpimas; bet malda, kaip tat jau nu
rodė šv. Tomas Akvinietis, nėra pakaitalas 
energijai, sunaudotai tiesioginiame ryšyje 
su valandos reikalavimais. Musų dabarti
nėje padėtyje jokia religinė propaganda 
negali būti labiau suderinta su marksis
tinėmis knygomis, kaip apeliavimas i 
krikščionis leisti šiam pasauliui eiti vel
niop jo paties pasirinktu keliu“.

PAVOJAI, PAVOJAI, PAVOJAI...

Skirtingais keiiais, bet prie maždaug pa
našių, tik pesimistiškesnių išvadų prieina 
ir anglikonų teologas, kun. J. V. L. Casser- 
ley savo naujausioje knygoje The Retreat 
from Christianity in the Modern World.

Kodėl modernioji žmonija bėga, „trau
kiasi nuo krikščionybės“? Casserley guo
džiasi. jog atsitraukimų ir atkritimų būta 
visais laikais, bet ne tokių pavojingų kaip 
dabar. Tie atsitraukimai vykę dviem ke
liais: pirmasis — atsitraukimas į „tuštu
mą“, į visišką bedievybę, — esąs praeinan
čio pobūdžio, antrasis — pasitraukimas 
nuo krikščionybės į naują religiją, kuri 
gali pripildyti dvasįnį tuštumą, atgyvenda
ma pagonybės ir stabmeldybes, — esąs 
daug pavojingesnis.

Šiais laikais esą trys atsitraukimo keliai 
nuo krikščionybės į naująją reliiją. Pirma
sis, tai „natūralinės religijos“ kūrimas pa
gal 18-jo šimtmečio pasikartojančius racio-
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nalizmo pavyzdžius. Antrasis, tai „palygi
namosios religijos“ jieškojimai. kurie Kris
tų pastato į vieną plotmę su Buda, Konfu
cijumi, Mahometu ir net Gandžiu, taip sa
kant, įkeldami Kristų i bendrą visų dievų 
ir pranašų panteoną. Trečiasis, tai moder
ninės valstybės ar įvairių jos aspektų su
dievinimas. Tai pati pavojingiausioji ap
raiška.

Naujų pakaitalinių religijų kūrimuisi 
daug esančios prisidėjusios modeminės 
krikščionybės klaidos. Časser’ey priekaiš
tauja Romos katalikų bažnyčiai ypač jos 
norą skelbti naujas nereikalingas dogmas 
ir bažnyčios įstatymais beviltiškai „sukaus
tyti“ tikinčiojo mintis. Daug smarkiau jis 
puola reform atus-protestantus. jog šie, su
darydami „paprasto krikščionio ‘ kultą, 
įsileidę i'smulkmeniškus Eiblijcs nagrinė
jimus, gi ju teologija ramiršusi savo isto
rinę funkcija, Tačiau pats sTpniausias ka
talikų ir protestantų momentas buvęs ta
da. kai prasidėjo 19-tame šimtmetyje di
džioji industrinė revoliucija. Modeminio, 
plataus masto, miestų industrinio gyveni
mo pamatai buvo padėti, bažnyčioms ne
dalyvaujant toje ceremonijoje Rezultatas 
buvo tas, kad industrializuota visuomenė 
mažai bepaliko vietos tradicinei religijai. 
„Būtu nesąmonė galvoti, sako Dr. Casser- 
ley. kad eilinis gerai nusiteikęs Sabbatho 
laužytoias, vykdamas į kinematografą... 
ar ramiai savo darže sodindamas daržoves, 
būtų kątik perskaitęs Darwina. Marksą ar 
Freudą. Tie dalykai jam visai nerūpi. Jo 
elgesys paaiškintinas gyvenimo budu, kurį 
jis paveldėjo iš savo tėvų“.

Krikščionybę reikia atgyvinti ir pritai
kinti naujoms gyvenimo formoms. „Krikš
čionybė yra pralenkta!“, sušunka susirū
pinęs autorius.

Kaip žinoma, Katalikų bažnyčia per visą 
šio šimtmečio pusę mėgino ir temėgina pri
sivyti šias „naujas gyvenimo formas“. Ar 
pavyks ir kaip galėtų pavykti, tik ateitis 
parodvs. Bet laiko jau nedaug rungtynėms, 
nes Kremliaus Hannibalas stovi už pačių 
vartų.

AR VERTA AUKOTIS UŽ TUOS, 

KURIE AUKOS NEVERTI?

Klystų, kas manytų, kad lietuvių rezis
tentai savo sieloje neišgyvena sunkių tra
gizmų ir, pasakytume, skaudžių moralinių 
konfliktų.

Štai vėl viena ištrauka iš tremties bičiu
lio laiško:
„...Praėjusią savaitę platinau žurnalą. 
Skaitoma, kad mūsų kolonija turi 35,000 
narių. Išplatinau apie 50 numeriu... Bet 
kokių pastabų, kokių replikų, kokių atsi
kalbinėjimų teko išgirsti, kiek teko lanks
tytis, liaupsinti, nusižeminti, tai koktu net 
ir prisiminti... Nebe pirmą karta užeina no
ras pasidaryti „pasiutusiu individualistu“... 

Kartais visą mėnesį užsidarau sau vienas. 
Bet neištveriu. Telefono permaža informuo
ti kitus. Vėl einu į žmones, pas draugus... 
o žmonės dabar tokie bjaurūs pasi
darė, tokie „svolačiai“, egoistai, sava
naudžiai, jog sunku besiorientuoti, kur 
tikras draugas, o kur ..priešas“... Per 
pastarąjį trumpą laiką teko dviem žmo
nėm taip nusivilti, jog iš nusivylimo norė
josi šunimi kaukti. Dėl jų ir panašių dir
bam, visko išsižadėdami, o pasirodo, kad 
tai paskutinės šiukšlės, veidmainiai, suk
čiai,' tik sau naudos jieškantieji. Aplink 
jau tokia „zoologija“ siaučia, kad jie nėra 
verti, jog dėl jų aukotumėmės... Iš tikrųjų, 
ar verta nuolat ir nuolat aukotis dėl visuo
menės, kada ji tų aukų neverta?“...

Mielasai! Gal ir neatsakyčiau Tau, jei 
nežinočiau, kad Tu esi įrodęs savo vertin
gumą musu tautos rezistencijoje, daugiau 
už mane ir daugeli kitų. Jei nežinočiau, kad 
Tu buvai vienas iš nedaugelio, išlikusiųjų 
gvvas po Červenės skerdynių. Ir niekad 
vėliau nenurimęs. Ir jeigu nežinočiau, kad 
ne Tu vienas taip pasijauti, ne Tu vienas 
tokius klausimus sau ir mums duodi.

Šią problemą, mielasai, seniai jau yra 
sprendęs mokslas ir menas. Visokių atsa
kymų buvo duota, — vieni siūlydavo „pa
siutusi individualizmą“, kiti — tęsti beri
be auką ligi galo, teisingiau, ligi begaly
bės. Visi, žymūs ir nežymūs veikėjai, su 
tokiu klausimu susiduria, anksčiau ar vė
liau. Sociologijos mokslas kalba apie elito 
ir masių įstatymus. Veikia vienetai, jie 
aukojasi, jie padirba už šimtus ir tūkstan
čius. o masės juos seka, jei praskintasis 
kelias sėkmingas. Vienetas ir nuliai sudaro 
pagaliau milioninę jėgą. Vienetai be nulių 
ir liktu tik vienetai. Susijungė su masėmis, 
su „visuomene“, su „nuliais“, jie tampa 
šimtais, tūkstančiais, milionais.

Į Tavo klausimą ryžkimės atsakyti kate
goriškai: — mes aukojamės ir turime au
kotis už visuomene, už lietuviu tautą, net 
jei ii tos aukos kartais atrodvtu visai never
ta. Turime aukotis ir už niekšus, už sava
naudžius. egoistus, už nesusipratėlius ir 
išsigimėlius. Tuo pačiu laiku juk aukoja
mės ir už savo kovos draugus, už tauriu^, 
sius, už idealistus, už visus tuos, kurie tiki 
Tėvynės laisvės prisikėlimą ir kiekvienas 
savo ruožtu daro, ką išgali. Mes nesumai
šykime vienos ar kitos aptemusios emigran
tu kolonijos su visa lietuvių tauta Tėvy
nėje. Jų rietenų, intrigėlių ir puvėsių ne
maišykime su Tėvynės karžygių likimu. 
Ne visa lietuvių tauta išsigimė, ir ne visi 
emigrantai.

Jei Tu pasitrauksi į „pasiutusio indivi
dualizmo“ kiautą, — kas atliks Tavo dar
bą? Moralinis rezistencijos įstatymas mus 
įpareigoja nekapituliuoti prieš nieką, net 
ir prieš save, net ir prieš savo skausmą.

Jurgis Lengvenis
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PASAULIO POLITIKOS AIDAI

CHURCHILl’IO KALBA IK BERMUDl! KONFERENCIJA

ChurchilPio kalba britų parlamente, ne
abejotinai, buvo žymus pereito mėnesio 
įvykis pasaulinės politikos arenoj'e.

ChurchilTis yra žinomas savo originalu
mu. Jo kalbos visada būdavo kuo nors sa
votiškos, patraukiančios, sakyčiau, hipno
tizuojančios. Būdamas opozicijoje, jis ypa
tingai stengėsi įrodyti dar tada rinkoje bu
vusios „appeasement“ politikos nerealu
mą. (Fultono kalba).

Kai skaitai jo paskutinės kalbos tekstą, 
nesinori net tikėti, kad tai tas pats Chur- 
chilFis, kuris kalbėjo Fultone.

Jo kalbos teksto čia nekartosiu. Noriu 
tik paryškinti kelis charakteringesnius tos 
kalbos bruožus.

Savo kalboje jis nusakė tris tezes, kurių 
ateityje laikysis jo vadovaujama vyriusybė.

Pirmoji tai, kad D. Britanija pasaulio 
saugumui jau yra padariusi visa, ko iš jo- 
galima buvo laukti.

Antra — kiti kraštai, palyginti su D. Bri
tanija. savo pareigos nėra atlikę.

Trečia — dabartinis įtempimas gali būti 
palengvintas derantis su rusais ir pasiekus 
dalinio susitarimo.

Tiesa, Britanija po šio karo daug pada
rė, bet anglai įsipareigojo ir savo įsiparei
gojimus vykdė daugiausia ten, kur daugiau 
ar mažiau būdavo paliečiami jų imperijos 
interesai. Šiaip jau, jie stengėsi likti gali
mai toliau nuo pavojaus židinių. Tai yra 
visiškai suprantama, nes pačioje imperijo
je buvo pakankamai skaudžių vietų, kurios 
reikalavo nemažai dėmesio (Persija, Egip
tas, Afrikos kolonijos. Malajai). Ne
nuostabu, todėl, kad paskutinė Churchiirio 
kalba susilaukė kuone visuotinio anglų pri
tarimo.

Kitaip atsitiko su tais kraštais, kuriem 
britų imperijos interesai nėra tiek arti šir
dies.

Pirmoje eilėje reagavo amerikiečiai, ku
rie, neginčijamai, kelia didžiausią pasau
linio saugumo naštą.

Santūriausias „New York Times1 rašė: 
„Šis metodas yra pagrįstas anglišku gal
vojimu, kad tai kas yra gera anglui turi 
būti gera visiems...“. „Jei komunistai tik
rai nori taikos, jie gali tai parodyti Korė
joje“. „Baltimore Sun.“. ..Bausmė už nepa
sisekusią konferenciją dabartiniu metu ga
li būti pasaulinis karas. Churchiirio klaida 
yra ta, kad jis stato vežimą prieš arklį“ — 
„Washington Post“.

Nepatenkinti buvo ir kitų kraštų laik
raščiai — Prancūzijos. Vakarų A7okietijos.

Bet komunistinis blokas Churchiirio kal
ba sutiko labai šiltai. „ChurchilTis naima 
ištiestą taikos ranką“ — rašė komunistiniai 
Rytų Vokietijos laikraščiai.
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Prez. Eisenhower'is, komentuodamas 
Churchiirio kalbą, pasakė, kad jis yra pa
sirengęs daryti viską,kad tik pasaulyje bu
tų įgyvendinta taika, bet...„aš nematau jo
kių ženklų iš sovietų pusės“.

Jo oponentas prezidento rinkimuose, Ad- 
lay Stevenson'as įspėjo, kad tokia konferen
cija neturėtų būtų kviečiama, jei nėra rim
to pagrindo tikėtis, kad ji bus sėkminga.

Taip šitais komentarais gal ir butų pa
sibaigusi ChurchilTio kalba, jei jam į tal
ką nebūtų atėjęs Attleę.

Jis nebuvo toks apdairus, kaip Chur- 
chill'is. ir truputį perskaudžiai palietė 
skaudžią amerikiečiams vietą. Iš to abejo
se Atlanto pusėse prasidėjo žodžio ir spau
dos grumtynės, kurių metu pasakyta-daug 
skaudžiu žodžių, neteisingų priekaištų ir 
prieita net iki asmeniškumo (visiškai taip, 
kaip mūsuose įprasta).

Tačiau palikime nuošalėje didžiuosius 
pasaulio politikos vyrus ir pažvelkime į 
ChurchilTio tezes iš musų lietuviško taško. 
Mes žinome, kad musų ir mūsų tautos atei
tis visu šimtu procentų priklauso nuo įvy
kių pasaulio politikoje. Kiekvieno didžių
jų valstybių vyro pareiškimas, todėl, mums 
nusako, kiek ir kaip mūsų reikalas yra su
prantamas toje ar kitoje sostinėje.

Pirmoje Eisenhower'io politinėje kalbo
je, išrinkus ji prezidentu, mes radome 
daug minčių, kurios galėjo mus gerokai su
raminti. Eisenhower'is paskelbė, kad Ame
rikos interesas yra laisvė visiems žmonėms 
ir visom tautom. Jo ginklanešis užsienio 
politikos grumtynėse, Foster Dulles, buvo 
pridūręs, kad Amerika neprekiaus paverg
tomis tautomis, norėdama užsitikrinti lai
kinį saugumą. Tai, neabejotinai buvo 
mums suteikę visai pagrįstų vilčių, kad to
kios politikos išdavoje ir mūsų kraštas ga
li būti išlaisvintas.

Paskutinėje gi ChurchilTio kalboje ma
tome pastangas ęiti iki pusiaukelės. Dery
bose visada būna, kad abi pusės turi dary
ti daugiau ar mažiau nuolaidų. Rusai šiuo 
metu yra tokioje pozicijoje, kad turi iš ko 
tas nuolaidas daryti, kai vakariečiai gali 
tik dar kartą atiduoti tai, ką jau kartą, ki
tu ir savo nelaimei, buvo atidavę. Chur
chiirio keliu einant, visiškai realu, kad de
rybos atsidurtų tokiame taške, kai sovietai 
pasiūlys paliaubas Korėjoje, taiką Mala
juose ir Indokinijoje, na, gal dar Austrijos 
sutartį (ypač jei jugoslavai įsiliestų į ru
sų orbitą) ir pasakys: prašome dabar duo
ti ir mums. Ką vakariečiai gali duoti? Gal 
pasiūlyti sukomunistinti Vokietiją ar Pran
cūziją? Be abejo ne. Tačiau, jei komunistai 
užsispirtų ir sužavėtų vakariečius būsimos 
taikos ir gero sugyvenimo miražu, tikriau-
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šiai jie laimėtų Pabaltijo kraštus, gal dar 
Bulgariją, Rumuniją...

Štai kodėl mūsų spaudoje ChurchilFio 
kalba buvo sutikta visiškai šaltai. Žmogui, 
kurį po Fultono kalbos vadinome kovotoju 
už pavergtųjų laisvę, dabar negalėjome su
rasti gero žodžio. Nesurado jo ir kitų pa
bėgėlių spauda. Ypatingai lenkai rado daug 
karčių tiesos žodžių.

Kaip ten bebūtų,. ChurchilFis tą kalbą 
pasakė savo krašto parlamente ir savo tau
tai. Atrodo, jo tezės tai tautai turėtų la
biausiai tikti. Tačiau, giliau įsižiūrėjus, 
lengva pastebėti, kad visa tai yra tik ne
gudri apgaulė. Jau viena kartą britu tauta 
skaudžiai pasimokė iš derybų su diktato
rium ir Muencheno. Už diplomatų padary
tas klaida, skaudžiai užmokėjo savo sūnų 
kraujų. Tada ChurchilFis kitaip buvo kal
bėjęs. Jis aiškiai buvo įspėjęs savo partijos 
lyderį Chamberlain'ą, prie ko prive, Muen- 
chenas. Ir teisingai buvo įspėjęs. Ar da
bar jis pamiršo tai, ko mokė Chamber
lain'ą? O panašumas tarp abiejų nepapras
tas. Hitleriui reikėjo laiko apsiginkluoti, 
pasirengti smūgiui. Malenkovui. ar geriau 
sakykime Berijai, taip pat reikia laiko su
sitvarkyti viduje ir baigti ginklavimosi 
programą. Galima prileisti, kad ir dabarti
niai Kremliaus viešpačiai bus lygiai gu
drūs, kaip ir nelemto atminimo ju oirmta- 
kūnas Hitler'is ir kad jie gali sutikti eiti į 
naują Muencheną.

Kai Hitleris pradėjo savo žygi. Lenkiia 
pirmoji patyrė Hitler'io armijų bato svo
rį. Anglija turėjo dar kelias savaites laiko 
pasirengti. Kas dabar laiduos tą tain rei
kalingą pradžioje neaktyvaus karo laiko
tarpi? Gal nuginkluota Vokietija? Pusrau- 
donė Prancūzija? O gal trys anglų divizi
jos Vakaru Vokietijoje? Ne, šį kartą nesi
mato priedangos. Pirmiesiems sovietų bom
bonešiu smūgiam, Anglija bus lygiai tiek 
pat atvira, kiek ir Bornholmo sala

Šiandien Anglija labiau negu bet_ kada 
reikalinga sąjungininku. Kad ir mažų, bet 
ryžtingu. Tokie sąjungininkai yra už gele
žinės uždangos — naujai sovietu paverg
tos tautos. Šitiem, ypatingai svarbiem, są
jungininkam paskutinioji ChurchilFio kal
ba vargu bus maloni. Vargu, ar sustiprins 
juos dvasioje ar pakels jų moralę. Šitų są
jungininkų neįvertinimas, numojimas į 
juos, nekreipimas dėmesio į ju morale ir 
bus pati silpniausioji ChurchilFio kalbos 
vieta.

Tačiau galima tikėtis, kad toji kalba ir 
palik, tik gražiais žodžiais, kokių daug 

šiais laikais pasakoma. Išdavų, greičiausia, 
ji ypatingų neatneš. Jeigu atsitiktų kitaip, 
išdavos būtų pražūtingos ne tik mums, bet 
ir pačiai anglų tautai.

* * *
TARP BERMUDŲ IR MASKVOS

Po ChurchilFio kalbos, lyg po audros, 
sekė savotiškas atoslūgis, įtemptas lauki
mas. Kai pasklido žinia apie Bermudų 
konferenciją, daugelis pagrįstai suabejojo, 
kur pasuks Anglija — į Maskvą ar Ber
mudas? Galimas dalykas, kad ir White
hall vyrai laužė galvas jieškodami spren
dimo, kuris pasotintų vilką ir paliktų svei
ką avį. '

Nelauktai į pagalbą atėjo pati... Maskva, 
atsisakydama dalyvauti Austrijos sutarties 
konferencijoje Londone ir pasmerkdama 
Bermudų konferenciją.

Ilgas „Pravdos“ straipsnis, kuriame aš
triai kritikuojama Eermudu konferenciją, 
nepaliko jokių abejonių, kad Maskvos tai
kos ofenzyva, buvo tik akiu mulkininmas.

Prez. Eisenhower'is prieš keletą savaičių 
teisingai buvo įspėjęs, kad jo politinėje 
kalboje paskelbti reikalavimai Kremliui bus 
nepriimtini, nes apie taika Maskva nieka
da rimtai negalvojo.

Neliko abejonės, kad visos Maskvos vil
tys buvo sudėtos į galimą nuomonių skir
tumą vakariečiu stovykloje. Kraštuose, kur 
yra laisva spauda ir kalbos laisvė, svarbes
nės problemos yra atvirai ir nuoširdžiai 
diskutuojamos. Atrodo, kad šį kartą Krem
liaus diplomatai bus apsiskaičiavę. Plyšys 
tarp JAV ir D. Britanijos nėra toks neper
žengiamas. kaip pagal „liniją“ surikiuo
tiems raudoniesiem išminčiam, vakariečių 
spaudos nuomones pasiskaičius, atrodė.

Nepatiko galutinėje išvadoje „Pravdai“ 
ir ChurchilFio kalba, ypatingai jo suges- 
tijonuotas naujas „Locarno“. „Pravda“ aiš
kiai nusakė, kad Rusija siekia tik tokios 
taikos, kuri užtikrintų i ai veikimo laisvę ir 
suvaržytų jos partnerius. Kitaip sakant, 
tik tai gera, kas man gera.

Geru laiku „Pravda“ paskelbė straips
ni. Kaip tik Bermudų konferencijos 
išvakarėmis. Tikėkime, kad ir tame straips
nyje paskelbti spėliojimai išsipildys.

..Bermudų konferencijoje bus tariamasi 
dėl reikalavimu Sovietu Sąjungai“ — spė
ja ..Pravda“. Mes manome, kad tai butų 
pati sėkmingiausia visu pokario konferen
cijų. jei joje vieningai butu sutarta REI
KALAUTI LAISVĖS PAVERGTOM TAU
TOM. Tačiau... Chamberlain'o skėtis šian
dien vis dar ne muziejuje.

A. Moliupis.

’’Tebūnie mano vardas apjuodintas - kad tik Prancūzija būtų laisva.” 
o (Danton)

35
. .

37



SOVIETINIS GYVENIMAS

PROPAGANDA IR REALYBE .

3-ame SANTARVĖS numeryje atspaus
dintas vieno skaitytojo, p. M. B-kos, iš 
J.A.V., laiškas tiesiogiai liečia šį Sovieti
nio Gyvenimo skyrių.

P. M. B-ka savo trumpa laiškine pastaba 
iškelia, mūsų manymu, vieną iš pačių rim
čiausių tremties spaudos problemų, toli 
pralenkiančia šios skilties rėmus: kaip 
tremtis turi žiūrėti į sovietinį gyvenimą iš 
viso ir, specialiai, j lietuvišką sovietinį gy
venimą? Kokiais žodžiais, kokiu tonu turi 
spaudoje būti teikiamos žinios iš Lietuvos 
ir iš Sovietų Sąjungos, ir kaip nūdienis 
sovietinis gyvenimas turi būti komentuo
jamas?

Išeities taškas šiam klausimui spręsti, 
mums atrodo, turėtų būti šis:

Visa šiapus geležinės uždangos lei
džiama lietuviškoji spauda (su mažo” i s 
išimtimis — pora Jungtinėse Valstybėse 
pasirodančiu komunistų laikraštukų) yra 
tremties spauda, redaguoiama arba politi
niu emigrantu arba aiškia’ anti-sovietiš- 
kai nusistačiusiu žmomų Ši spauda krei
piasi išimtinai į oolitinius tremtimus 
arba Į aiškiai oolit’škai apsisprendu
sius senuosius išeivius Okupuotos Lie
tuvos jinai nepasiekia: dėl grynai kalbinių 
priežasčių jos negali skaityti kitataučiai.

Iš kitos pusės, beveik, visa ši spauda 
kiekviename politiniame straipsnyje, kiek
vienoje kronikinėje žinutėje iš Sovietų Ru
sijos ar iš Lietuvos, per ištisus devyneris 
metus veda intensyvią antibolševikinę 
propagandą. Tos propagandos bendras Po
būdis: tuoktis ir niekinti ne tik visa, kas 
sovietišką, bet net ir tai, kas yra bendra- 
žmogiška.

Bet kodėl ir kam tokia propaganda? — 
Atrodo neabejotina, kad lietuviškos spau
dos skaitvtojai vra ne tik oolitiniai emi
grantai. bet antibolševikinės dvasios žmo
nės. Atrodo, kad jiems įrodinėti sovietinio 
režimo blogumo perdaug nereikia: labai 
mažas skaičius lietuviu, kurie pirmaisiais 
tremtie; metais pasirvžo grįžti į Sovietine 
Lietuvą —■ ir tai dažniausiai del asmeninių 
nriežasoiu — rodo, kad iok;o ..subolševi- 
kėjimo“ pavojaus tremtyje nėra.

Tuo jokiu būdu nenorima pasmerkti pro
pagandos, kaip tokios. Propaganda yra 
ginklas ir galingas. — reikia tiktai mokėti 
ja panaudoti tikslingai, gudriai ir. svar
biausia. savo vietoje. Štai, mūsų nuomone, 
keletas tikslingos propagandos sričių:

1. Ryški, tiesioginė ir net agresyvi pro
paganda lietuviškoje spaudoje gali būti 

tikslinga, kiek jinai — kaip, pavyzdžiui, 
Brazilijoje — kreipia^ į abejojančius ar 
nesusivokiančius tautiečius, ilgesnį laiką 
veiktus komunistinės spaudos ar organiza
cijų. Tačiau ir čionai jos rolė yra ribota 
ir Rašytina greičiau į kovos už lietuvišku
mą rėmus. Jos tikslas: atvesti paklydusias 
aveles į tautinę bendruomenę.

2. Antisoviętinė propaganda yra tikslin
gą, kiek lietuvis tremtinys gyvu žodžiu gali 
veikti savo nelietuvišką aplinką ar raštu 
—■ nelietuvišką spaudą. Tačiau lietuviškos 
spaudos uždavinys šiuo atveju yra — ne 
agituoti, o suteikti visą reikiamą objekty
vią dokumentaciją, faktus, statistikos duo
menis. tų duomenų mokslinę interpretaci
ją visiems eventualiems agitatoriams pro
pagandistams.

3. Tikrai prasminga propagandos sritis
— ir vienintelė, kurioje musų įnašas galė
tų turėti svorio — tai propaganda didžio
siomis pasaulio — anglų, prancūzų, ispanų
— kalbomis. Tai kartu ir sritis, kurioje 
iki šiol, turbūt, mažiausia dar ir padaryta. 
Nejieškant šio apgailėtino fakto priežas
čių, užteks pasakyti, kad pati propagandos 
sąvoka šioje srityje vargu net ar betinka. 
Visu pirma, apie jokią agitacinę propagan
dą, kurį, išeidama iš svetimtaučiu, kreip
tųsi į kurios Vakarų valstybių plačiasias' 
mases, nėra ko ir kalbėti. Ji finansiškai 
neįmanoma, o jei ir butų įmanoma, pa
smerkta likti be jokio pasisekimo. Praeita
me numeryje, šiame skyriuje teko su ap
gailestavimu pastebėti, kad dauguma Ame- 
rikos mokslininkų. sovietinio režimo 
specialistų, iš principo atsisako naudotis 
tremtinių spaudos teikiamais duomenimis, 
vertindama juos, kaip šališkus ir nerimtus. 
Ar galima tad norėti, kad anglas ar pran
cūzas darbininkas sutiktu būti moko
mas svetimtaučio pabėgėlio. greičiau
sia, „buržujaus“ ar „kapitalisto“. Tie
sioginė, brutali propaganda iš viso tu
ri. palyginti, mažai vertės: po tri
jų metų labai intensyvios antikomunisti
nės propagandos, balandžio mėnesį įvyku
siuose Prancūzijos, savivaldybių rinkimuo
se komunistų partija surinko 1.5 proc. dau
giau balsų, negu prieš dvejis metus. Šios 
nesėkmės priežastys: nęvykusi, per grubi 
propaganda, bet kartu ir ypatingai — anti- 
stalininkiškos socialistų partijos moralinis 
bankrotas. Bet tai jau kitas klausimas. — 
Vienintelė įmanoma lietuviška propaganda 
svetimomis kalbomis —■ tai atsisakymas 
nuo propagandos ir teikimas vien tik ob
jektyvios, patikimos dokumentacijos ir 
rimtų, bešališkų sovietinės medžiagos ną-
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grinėjimų ir studijų. Lietuviškoji spauda 
čionai galėtų atlikti naudingą tarpininko, 
medžiagos rinkėjo ir apdirbinėtojo rolę. 
Tačiau čia pasityčiojimai, pasikoliojimai 
nereikalingi nei mums, kurių nebereikia 
įtikinėti, nei svetimiesiems, kurių tokiu bu- 
du neįtikinsime o tiktai atstumsime. SAN
TARVĖS redakcija visiškai supranta šio 
klausimo svarbą ir bando pamažu varyti 
naują vagą.

Tai tiek dėl propagandos. Lieka dar vie
nas klausimas, jau grynai lietuviškas ir rie- 
bepropagandinis. Kaip mes patys turime 
žiūrėti: a) į Sovietų Sąjungą, b) į komuniz
mą.

Vienas iš didžiausių taip dažnai prakti
kuojamos auto propagandos minusų ir net 
pavojų yra savęs Įkalbėjimas, kad Sovie
tų Sąjunga — tai tik molinėmis kojomis 
milžinas, ir įtikėjimas „kepurėmis užmė- 
tymo“ politika. Prisimenu, kaip vienas žy
mus ir doras lietuvis 1943 m. man įrodinė- 
joLkad bolševikai negrįšiu į Lietuvą ir, pri
trūkęs argumentų ar įsikarščiavęs pareiš
kė: „Negrįš, nes nenoriu, kad grįžtų! “. Vi
sai neabejotinas faktas, kad absoliuti 
VLIK'o Lietuvoje narių dauguma visiškai 
nebuvo supratusi Stalingrado reikšmės, ir, 
užuot ruošusi 1943 - 44 metais pasitikti nau
ją sovietinę okupaciją, visas savo pastan
gas ir svarstymus kreipė vien tik į vokie
čius, kurie jau karą buvo pralaimėję. — 
Didžiulė ir pavojinga iliuzija! Mes negin
čydami sutinkam, kad koncentracijos sto
vyklose sovietu režimo galybei sustiprinti 
dirba 15 ar 30 milijonų vergų, — bet atsi
sakome suprasti, kad vien tik tų milijonų 
vergų darbas gali prisidėti sukurti pasau
linio masto galybę su kuria skaitosi Jung
tinės Amerikos Valstybės, karo biudžetui 
skirdamos miliardus ir dešimtis miliar- 
du dolerių. Pavojingiausia politika — strau
so politika. Rezistencijos dvasia —- žiūrėti 
tiesai į akis, į skaudžius faktus, į gyveni
mo ir mirties realybę. Sovietų Sąjunga yra 
viena iš galingiausių pasaulyje valstybių, 
jos milžiniški fabrikai, pastatyti „blefuoja
mais“ penkmečių planais, gamina dešimtis 
tūkstančių lėktuvų ir tankų.

Dvidešimtame amžiuje karas yra totali
nis. Jame skaitomasi ir su ginklų kiekiu ir 
su kareivių, net ir su užfrontės, t.y. visos 
valstybės gyventojų morale. Mums visiš
kai neaišku, kodėl, pavyzdžiui, sovietai, ku
rie turi, kiek mums yra žinoma, vieną ge
riausių vidaus šnipinėjimo ir savo piliečių 
sekimo organizacijų, negalėtų nuspręsti, 
kad yra pavojus, jog jų piliečių moralė gali 
nebeišlaikyti antrojo karo įtampos, ir kad 
reikia pakelti, sakysime, 20% gyventojų 
gerovę, turint galvoje, kad tai geriausias 
propagandinis ginklas. Ir mes, nematome 
jokios rimtos kliūties, kuri neleistų tokiai 
milžiniškai mašinai, kaip Sov. Sąjungos 
pramonė, per keleris metus prigaminti ba
tų, šakučių ar dantims krapštukų, jei ta pa
ti pramonė sugebėjo išleisti šimtus tūks

tančių traktorių ir tankų. Klausimai, kurie, 
nagrinėjant penkmečio planą, turi kilti, 
yra: ar iš tiesų sovietai nutarė pakelti ge
rovės lygmenį? Kas privertė juos tai dary
ti? kiek tai pristabdys jų ginklavimosi pro
gramą? Kokių pasėkų toksai planas, jei jis 
būtų įvykdytas, turės į Sovietų piliečių 
moralę ir t.t.

Kitas klausimas, nė kiek ne menkesnės 
vertės: kaip lietuviškoji spauda, kaip SAN
TARVĖ, turėtu žiūrėti į Komunistinį reži
mą ir jo evoliuciją, jo įsišaknyjimą Lietu
voje? Klausimas, kuris toli pralenkia šio 
sKynaus ir šio straipsnio rėmus. Bet jau 
iš anksto galime pasakyti, kad griežtas, ka
tegoriškas paneigimas įvykusių permainų 
yra pavojingas. Reikėtų, mums atrodo, pir
miausia griežtai atskirti dvi sritis: ekono- ' 
minę struktūrą ir politinį režimą. Visa lie
tuviškoji tremtis bus vieningai nusistačiu
si prieš politinį režimą, paremtą teroru ir 
koncentracijos lageriais ir neigiantį žmo
gaus laisvę. Tačiau nuomonės jau pradės 
skirtis, arba bent bus niuansuotesnės, kai 
kalba eis apie ekonominį režimą. Dabarti
nis Krašte esamas ekonominis režimas jau 
turi dešimt metų amžiaus, iki laisvės at
gavimo praeis dar kuris laikas, ir ši ekono
minė santvarka XX-jo amžiaus Lietuvos 
ūkiui gali palikti gilių pėdsakų.

L. Tomas.

KAINŲ MAISTO PRODUKTAMS
SUMAŽINIMAS

Šių metų pavasarį Malenkovo vyriausybė 
sumažino kaikurių produktų kainas Sovie
tų Sąjungoje. ,

Palyginti su 1950 metų rudens kainomis, 
maisto produktų kainos Sovietų Sąjungoje 
šiuo metu yra tokios:

1950 ruduo 1953 pavas.

rug. duona — klgr. 2.00 rb 1.35
kviet. miltai 5.05 3.40
bulvės 0.80 0.40
cukrus 13.20 10.80
jautiena 20.50 12.60
kiaušiniai (vienas) 1.35 . 1.10
pienas — Itr. 3.00 2.50
sviestas — klgr. 40.00 31.00
riebalai 27.00 18.00
daržovės 3.00 1.50

Apskaičiuojama, kad 1950 metais darbi
ninkas Sovietų Sąjungoje turėjo skirti 800 
darbo valandų maistui, o 1953 m. tam pa
čiam maisto kiekiui nupirkti jis skiria 530 
valandų.

Savaime aišku, kad tikroms išvadoms

37

39



apie padėties pagerėjimą Sovietų Sąjungoje 
būtina turėti visus duomenis. Pav., ar nuo 
1950 metų buvo ir kiek buvo pakelti mo
kesčiai, privalomieji paskolų lakštų pirki
mai ir kt.

Klaidingoms išvadoms išvengti palygini
mai turi būti daromi skyrium su padėtimi 
karo metu, ankstyvojo pokario metu iki 
valiutos reformos 1948 m. ir skyrium su 
padėtimi, buvusia Nepriklausomoje Lietu
voje ir esama Vakarų Europoje. J.

SOVIETINIŲ LAIMĖJIMŲ KAINA 
ŽMONIŲ GYVYBĖMIS

Apskaičiuojama, kad 1936-8 metais Sta
linas buvo suėmęs apie 5 procentus visų 
Sovietų Sąjungos gyventojų, vadinasi, apie 
9 milionus žmonių! Atrodo neįtikėtina. 
Tačiau:

A. Weissberg‘as pats visus tuos metus 
iškalėjęs, remdamasis kalinių asmeninių 
daiktų serijiniais numeriais kalėjimo kvi- 
touse, apskaičiuoja, kad tuo metu buvo su
imta 5,5 - 6,5 procentų Charkovo srities 
gyventojų. („Conspiracy of Silence“, 
psi. 314).

Panašius metodus panaudoję, F. Eeck'as 
ir W. Godin'as („Russian Purge“ psi. 67) 
apskaičiuoja, kad Maskvos srityje buvo su
imta nuo 5 ligi 10 procentų visų gyventojų 
ir nurodo, kad panašūs rezultatai buvo pa
siekti, darant apskaičiavimus ir kitose sri
tyse. A. Uralov'as („Staline au pouvoir“, 
psl. 160,165), pasirėmęs Kaukazo NKVD 
dokumentų nagrinėjimais vokiečių okupa
cijos metu, apskaičiuoja, kad 1936-8 metais 
toje srityje buvo suimta 4 procentai gyven
tojų.

Iš tų 9 milionų žmonių apie trys ketvirta
daliai buvo išsiųsti j vergų stovyklas, kiti 
sušaudyti, dalis paleisti.

Nereikia pamiršti, kad 5 procentai visų 
gyventojų reiškia 9 procentus suaugusiųjų.

J.

AUKLĖJIMO PAVYZDYS

Naujas sovietinis rašytojas Lietuvoje yra 
toks Mykolas Sluckis.

Jis yra parašęs apysakaitę vaikams, pa- 
vdintą „Adomėlis“.

Kolchoze gyvenąs mažas Adomėlis yra
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uolus tarybinis vaikas. Jis jau ir susirinki
mus lanko.

Bet perduokime balsą pačiam „Adome- 
lio“ autoriui.

* * *

— Dėde Petrai, susirinkimas!
— Kada?
— Dvyliktą!
— Koks susirinkimas, vaike, apie ką ro- 

kuosis ten?
— Nagi apie taiką! — atsiliepė Adomė

lis, prisiminęs Anelės žodžius. — Prieš 
tuos amerikonus kalbės!

— Tai ką anie, rūpužės, sumanė, a? „ 
Adomėlis susimąsto, net mažąjį pirštelį 

ima graužti. Paskutinėmis dienomis jis 
daug girdėjo iš Anelės, iš Jono apie tuos 
prakeiktus amerikonus. Ir „Lietuvos Pio
nieriuje“ skaitė. Pala, pala, kaip ten juos 
vadina?

Kaip čia tas žodis...
— Et, vaike, į susirinkimą kvieti, o apie 

ką kalbės ir nežinai... — juokais pašiepė 
Adomėlį dėdė Petras, dairydamasis sklidi
no medaus indo, kurį visi kolūkio vaikai 
net sapne mato.

— Žinau... — ginčyja Adomėlis, — ame
rikonus paralistais vadina! Ir Kolorado 
vabalais!

Staiga dėdė Petras plonai, net susiries
damas, ima kvatotis. Jo balta, kaip ožio, 
barzdelė kreta ir kreta...

— Ė-ė-ė... i-i-i... Tei...sįn...gai.. .i-i-i... 
paralistai, tie Kolorado vabalai...“

Toliau dėdė Petras aiškina Adomėliui:
„— ImperiaUstai, Adomėli, dar už Kolo

rado vabalus blogesni, — pasakoja dėdė 
Petras, kol Adomėlis valgo medų. — Kolo
radas — tai tik bulves, pomidorus ir kitus 
augalėlius suryja, o tie amerikonai, Ado
mėli, viską, viską ėda. Paduok jiems, tai 
ir mūsų duonelę sugraužtų, ir biteles visas 
išgaišintų, ir trobas mūsų dūmais paleistų. 
Ir mus visus užmuštų! Jie dar blogesni už 
koloradus tuos! Tfui!“

Bėga dabar Adomėlis, visus kolchozinin- 
kus į susirinkimą ragina:

„— Į susirinkimą! Prieš tuos paralistus 
— amerikonus kalbės! — skardena po kai
mą Adomėlio balsiukas.“

(Iš „Brangioji Tėvynė“. 1952 m.
Valstybinė grožinės literatūros 
leidykla Vilniuje).

( »
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UŽSIENIO LIETUVIU VEIKLOS BARE

FLB VOKIETIJOS KV ATSISAUKIMAS

LIETUVIAI!

Vasario 16 Gimnazija pradeda ketvirtuosius mokslo metus. Pasaulio lietuviai, kurių 
aukomis ji išlaikoma, gali didžiuotis. Reta tauta tremtyje pasirodė tokia sąmoninga, 
kad taip, kaip mes, giliai įvertintų tautinio švietimo reikšmę, ir tokia solidari ir 
organizuota, kad pajėgtų pastoviai telkti lėšas gimnazijai išlaikyti.

Šiais metais Jūs mokslinate ir aprūpinate Vasario 16 Gimnazijoje šimtą septynias
dešimt vaikų, kad su laiku tas jaunimas, tvirtas dvasia ir kūnu, stotų į darbą už 
Lietuvą, mūsų Tėvynę.

Aplinkybės dabar verčia susirūpinti gimnazijai pastoge.

Dabartinės patalpos kareivinėee, eilę metų netaisytos, yra tokios prastos ir ankštos, 
kad būtų žala jose toliau vaikus laikyti. Netinkama gimnazijai ir pati vieta. Antra 
vertus, atsikurianti vokiečių armija kiekvienu metu gali kareivinių pareikalauti sau ir 
gimnazija visai netektų pastogės. Dėl pastarosios priežasties nebūtų tat prasmės da
bartinių patalpų remontuoti, nes reikėtų išleisti daug pinigo, nežinant, kaip ilgai tektų 
tomis patalpomis naudotis.

Mūsų visos pastangos gauti iš vokiečių tinkamesnes gimnazijai patalpas buvo 
bergždžios. Kad trejų metų gimnazijos darbas ir Jūsų aukos nebūtų veltui, išeitis tebuvo 
arba patiems gimnaziją statytis arba įsigyti jau gatavus namus. Jei ir būtų mūsų 
tarpe galvojančių, kad gimnazija su laiku turės užsidaryti, toks pastatas visuomet būtų 
panaudotinas ir kitiems naudingiems reikalams, pvz., lietuvių senelių ir invalidų 
prieglaudai, kaip kad turi įsirengę latviai, ar pan. Ir Lietuvos valstybei atsikūrus, tas 
turtas jai būtų naudingas.

Ilgai jieškojus, pagaliau pavyko rasti gimnazijai ir bendrabučiui tinkamus rūmus 
prie Mannheimo - Heidelbergo. Kadangi jie yra ne paties miesto ribose, tai ir eventualaus 
karo atveju mažiau pavojaus, kad jie nukentėtų. Namai kaštuoja 200.000 markių ir 
apie 100.000 markių reikalinga jų remontui ir pertvarkymui. Taigi, iš viso 300.000 
markių arba 75.000 dolerių, kuriuos mums reikia metų bėgyje sumokėti. Namų pirkimo 
sutartis jau pasirašyta. Turint galvoje, kad naujos gimnazijos pastatymas kaštuotų 
per vieną milioną markių, kaina, palyginant, nėra didelė.

TAUTIEČIAI! Mes kviečiame Jus į šią didelę talką. Mes prašome visų lie
tuviškų organizacijų paramos. Vasario 16 Gimnaziją sukūrę, pasiryžę ją išlaikyti, ne
sustokime pusiaukelėje. Sutelkime reikalingas lėšas ir baikime tą lietuvybės pamink
lą, kuris visam pasauliui liudys mūsų tvirtą tikėjimą į šviesią Lietuvos ateitį, kuriai 
mes dirbame ir ruošiamės.

' PLB VOKIETIJOS KRAŠTO VALDYBA

Pr. Zunde, E. Simonaitis
J. Lukošius, A. Venclauskas, E. Žilius
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VAKAR IR ŠIANDIEN

* Lietuvių Rezistencinės Santarvės Ats
tovai tarėsi su Lietuvos Diplomatijos Setu. 
Vyriausiojo Išlaisvinimo Komiteto Atsto
vai j pasitarimą neatvyko.

Nors pereitų metų rugsėjo mėnesį Lietu
vių Rezistencinei Santarvei buvo perduota, 
kad VLIK'as atsisako su jos atstovais su
sitikti ir tartis, tačiau, atsižvelgiant į vie
ningumo ir susiderinimo laisvinimo dar
be svarbą, š. m. vasario 23 - 26 d.d. per pa
sikalbėjimus Londone su VLIK'o Vykdo
mosios Tarybos Pirmininku prot. K. Zai
kausku LRS-ės atstovai pasiūlė jam VLIk'o 
ir LRS-vės atsakingųjų asmenų pasitari
mą, dalyvaujant Lietuvos Diplomatijos Se
tui, skubiems ir svarbiems klausimams 
aptarti.

Vykdomosios Tarybos Pirmininkas LRS- 
vės pasiūlymą perdavė VLIK'o Pirminin
kui ir Vykdomajai Tarybai.

Savo ruožtu LRS-vės Vyriausiojo Komi
teto Pirmininkas kreipėsi į LDš-ą, prašy
damas jį LRS-ės pasiūlymui pritarti ir pa
sitarime dalyvauti.

LDŠ-as, radęs LRS-ės pasiūlymą labai 
svarbiu ir skubiu dalyku esant, sutiko ja
me dalyvauti ir iš savo pusės pasiūlė 
VLIK'o Pirmininku ir LRS-ei pasitari
mo laiką ir vietą. — balandžio 14 d. Pary
žiuje. Vėliau numatytojo pasitarimo data 
buvo nukelta į balandžio 24 d.

Tai dienai į Paryžių atvyko Lietuvos 
Diplomatijos Setas, min. S. Lozoraitis, 
LRS-ės Vyriausiojo Komiteto Pirmininkas 
S. Kuzminskas ir LRS-ės Vyriausiojo Ko
miteto Vicepirmininkas S. Žymantas.

VLIK'o Pirmininkui staiga susirgus, į 
pasitarimą neatvyko ne tik VLIK'o Pirmi
ninkas, bet ir kiti, pasitarime dalyvauti 
numatytieji asmenys, jų tarpe ir pats 
Vykd. Tarybos Pirmininkas K. Zaikaus
kas.

Susitikę su LDš-u, LRS-ės atstovai pa
teikė jam ir su juo aptarė klausimus, kurie 
turėjo būti bendrai apsvarstyti LRS-ės pa
siūlytame pasitarime.

Tuo būdu ir dar viena, kaip ir praeityje 
( žiūr. SANTARVĖS 2 nr. S. Žymanto 
straipsnį „Gyvybinis laisvės kovos klausi
mas“), pastanga bendrai apsvarstyti ir iš
spręsti vieningumo ir susiderinimo laisvi
nimo darbe klausimus liko nevaisinga. Lie
tuviškiems reikalams čia bus didžiai pa
kenkta.

Kaip paaiškėjo, VLIK'as iš viso nebuvo 
LRS-ės pasiūlymo, kaip tokio, priėmęs ir 
oficialiai su LRS-ės atstovais susitikti ir 
tartis nebuvo sutikęs, nors buvo labai 
gerai žinoma, kad LRS-ės pasiūlytame 
pasitarime svarstytini ir spręstini klausi
mai lietė ne VLIK'o ir LRS-ės tarpusavio 
santykius bei iš jų išplaukiančius klausi
mus, o vien tik pirmos svarbos ir labai sku
bius’ laisvinimo darbo reikalus.

* VLIK'e dr. P. Karvelis, ėmęsis orga
nizuoti kovai su bolševizmu vadinamąją 
„psicnologmę karveaybą“, paskelbė savo 
sumanytąją Lietuvos laisvinimo taiką.

1953.5.10. ELTOS 13 nr. 5 psl. paskelbtas 
tuo reikalu atsišaukimas yra daugiau negu 
keistas. VLIK'as per ELTĄ kviečia visuo
se kraštuose sudarinėti aktingus organus, 
kurie kalbėtų lietuvių vardu ir atliktų vi
sa, kas Lietuvos laisvinimui reikalinga, 
lyg mes neturėtume ten Lietuvos ministe- 
rių ir tokių lietuviškųjų organizacijų, kaip 
Amerikos Lietuvių Taryba ar Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjunga ar kituose 
kraštuose kitokių, kurie daro, kas įmanoma 
ir kurie atitinkamuose kraštuose kalba ir 
veikia lietuvių vardu.

Tačiau tai ne viskas. Pažiūrėkime, kaip 
dr. P. Karvelis supranta Lietuvos laisvini
mą. Ogi kaip reikalavimus, kad sovietinis 
režimas Lietuvoje būtų sušvelnintas, apie 
pačią okupaciją, vadinasi, neužsimenant; 
reikalauti, kad ūkininkų varymas į kolcho
zus būtų sustabdytas, lyg jie jau neoutų 
visi j kolchozus suvaryti; reikalauti grąžinti 
kultūrinę laisvę, atsipalaiduojant nuo par
tijos generalinės linijos, prieš pačią ooise- 
viku partiją, vadinasi, neiiasisaKam; reika
lauti, kad būtų suteikta laisvė reikštis vi
soms politinėms partijoms ir kritikuoti val
džios veiksmus (nepasakyta net — okupa
cinės valdžios!); reikalauti, kad būtų leista 
laisvai lankyti Lietuvoje pasilikusius arti
muosius, lyg visų musų troškimas tebūtų 
retkarčiais apsilankyti Lietuvoje, o ne grįž
ti laisvon ir neprikiausomon Lietuvon vi
sam laikui. Ir visa eilė panašių „reikalavi
mų“.

Tokia štai yra nauja, d-ro P. Karvelio 
išrasta ir, matyti, VLIK'o aprobuota „psi
chologinė karvedyba“.

Paliekant nuošalyje šios „karvedybos“ 
neapsakomą naivumą, visišką padėties Lie
tuvoje neišmanymą, tenka konstatuoti, kad 
pats didžiausias jos išradimas yra tai, jog 
tame atsišaukime nei vienu žodžiu net ne
užsimenama, kad pirminis ir pagrindinis 
visų lietuvių reikaiavimas visuomet ir vi
sur yra ir turi būti — jėga ir smurtu pri
mestos Lietuvai svetimos okupacijos pa
šalinimas, Lietuvos Nepriklausomybės ir 
suvereninių Lietuvos Valstybės organų at
statymas.

Ar čia VLIK'as nesąmoningai, per neap
sižiūrėjimą padarė tą nedovanotiną žygį, 
ar apgalvotai nutylėjo Lietuvos Valstybės 
Nepriklausomybės atstatymo reikalavimą?

Kuris atvejis bebūtų, tokios „psichologi
nės karvedybos“ tikslai tegali paskatinti 
Vakarus, o taipgi bolševikus, daryti išva
dą, kad laisvieji lietuviai laisvame pasauly
je atsisako nuo Lietuvos Nepriklausomy-
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bes ir yra pasirengę pasitenkinti įjungtos 
į bolševikinę rusiškąją imperiją Lietuvos 
režimo suliberalinimu ir sušvelninimu. Kur 
toliau beeiti?

* * *

* „Nepriklausomoje Lietuvoje“ 1953. 
4.15. Nr. 15 yra atspausdinta santrauka 
vysk. V. Brizgio Kanadoje pasakytų kalbų 
ir padarytų pareiškimų, kuriuose daugiau
sia buvo paliestas Lietuvos diplomatinio 
atstovavimo įvairiuose kraštuose sutvarky
mo klausimas.

Iš to, kas parašyta „N.L.“, išeitų, kad 
vysk. V. Brizgys. lankydamasis įvairiuose 
valstybėse, VLIK'o pavestas, aiškinosi Lie
tuvos diplomatinio atstovavimo tose vals
tybėse sutvarkymo klausimus.

Jei tai tiesa, kiltų klausimas, ar tai buvo 
daroma su Lietuvos Diplomatijos Šefo ir 
Lietuvos Diplomatinės Tarnybos atstovų 
žinia ir pritarimu?

Tvirtinimas, esą Lietuvos diplomatinis 
atstovavimas kaikuriose valstybėse nėra 
sutvarkvtas vien dėl Lietuvos Diplomatijos 
Šefo ir VLIK‘o Pirmininko nesutarimo, yra 
klaidingas ir neatitinka tiesos. Lietuvos 
diplomatinio atstovavimo sutvarkymas vi
sai nepriklauso nuo LDŠ-o ir VLIK‘o Pir
mininko sutarimo ar nesutarimo. Diploma
tinio atstovavimo sutvarkymas ar atstaty
mas tvarkomas tarptautinės ir valstybinės 
teisės normų bei per ilgus metus nusistovė
jusios diplomatinės praktikos.

Lietuvos diplomatiniam atstovavimui v’e. 
noje ar kitoje valstybėje sutvarkyti reika
linga, kad tos valstybės vyriausybė sutiktu 
Lietuvos diplomatinį atstovą priimti, kad 
jis galėtų jai pateikti savo kredencialus ir 
kad būtu lėšų atstovybe išlaikyti.

..N. L“ klaidingai rašoma esą Lietuvos 
diplomatinio atstovavimo Italijoje sutvar
kymas priklauso nuo kažkokių Italijos su
darytųjų sutarčių. Italijoje ar Vokietijoje 
ar kitur jis priklauso vien nuo respekty- 
vaus krašto vyriausybės nusistatymo toki 
atstovą priimti ar nepriimti. Taipgi „N.L.“ 
klaidingai vaizduojama Lietuvos atstovų 
padėtis Prancūzijoje ir D. Britanijoje.

Galima rimtai suabejoti, ar vysk. V Briz- 
gio pareikštos mintys teisingai buvo „N.L“ 
reporterio suprastos ir ar tiksliai užrašytos.

Būtų visgi tikslingiausia, kad jautrus ir 
reikalaują diskrecijos Lietuvos valstybės 
diplomatinio atstovavimo klausimai būtų 
palikti pačiai Letuvos Diplomatinei Tarny
bai tvarkyti jos turimais oficialiais ir nor
maliais kanalais.

* 1953. V. 10. ELTOS 13 n - ryje pa
skelbti Tautos Fondo nuostatai.

Jie nustato, kad Tautos Fondas tėra tik 
viena iš VLIK'o institucijų, esanti tiesio
ginėje VLIK'o žinioje. Turimas lėšas Tau
tos Fondas pagal VLIK'o sąmata ar kito
kius jo nutarimus perduoda VLIK'ui. Tau
tos Fondo valdyba renkama VLIK'o (prak

tiškai iš tų pačių VLIK'o narių tarpo) ir 
Tautos Fondo veiklos apyskaitą tvirtina 
VLIK'as. Tuo būdu tas pats organas — 
VLIK'as — tvarko Tautos Fondo, esančio 
tik VLIK'o įstaiga, lėšas, pats sau Jas 
skirsto ir pats jų panaudojimą kontroliuo
ja- . ... .. ...VLIK'as nėra vienintele organizacija, 
dirbanti Lietuvos laisvinimo darbą. Lietu
vos laisvin'mui visuomenės aukojamos 
lėšos neturi būti skiriamos vien VLIK'o 
veiklai remti.

Tautos Fondas turi būti suorganizuotas, 
kaip nepriklausoma institucija, o ne kaip 
VLIK'o žinioje esanti jo įstaiga.

Tautos Fondas turi telkti lėšas' ne vienai 
kuriai organizacijai ar organui, bet Lietu
vos laisvinimo darbui remti, ir turi jas 
skirstyti pagal darbą ir reikalą, o ne pagal 
titulą ir priklausomybę.

♦ * *
* V. Kavolis „Naujienuose“ 1952.11.4., 

konstatuodamas mūsų rikiuojančiųjų nesu
gebėjimą solidariai bendradarbiauti, jieško 
to priežasčių. Jis pateikia eilę labai teisin
gų minčių ir nurodo būtinas prielaidas 
bendrądarbiavimui atsirasti.

V. Kavolis konstatuoja, kad bendradar
biavimas yra metodas bendromis jėgomis 
siekti bendrų tikslų, kurie pareina iš bend
rų vertybių.

Bendradarbiavimui, tad, reikalingos 
bendros vertybės, kurios sudaro veikimo 
pagrindą. Iš kitos gi pusės, izoliacija savyje 
ir savo grupiniuose interesuose veda prie 
tarpusavio antągonizmo ir prie bendruo
menės, tautos ar draugijos, skilimo.

Bendradarbiauti, sako V. Kavolis, gali
ma tik lygiam su lygiu (ne skaičiais, svoriu 
ar intelektu, bet etine ir moraline prasme), 
laisva valia, gera valia, pasitikėjimu ir abi
pusiškai gerbiant premisas, ant kurių sto
vima. Mūsuose gi taip jau pasidarė, kad, 
vien savo ideologijos draugų tarpe bebend- 
rudami žmonės nesijaučia patogiai, stai
ga susidūrę su nuomonėmis, kurių nėra jų 
kodekse. Jos atrodo pavojingos, neaiškios 
ir net nemorališkos, kartais bedieviškos! 
ar net laicistinės!! netgi liberalinės ir oo’i- 
tyvistinės! !!

Išdavoje kaikurios politinės grupės savo 
sutikimą bendradarbiauti sąlygoja tuo, kad, 
kaip sako V. Kavolis, jos bus ir pasiliks 
ąžuolai krūmų tarpe, visada ir visur pirmi
ninkaus, gaus veto teisę. Kitų grupių tole
ravimas grindžiamas ne lygaus visu e^uoių 
egzistavimo pripažinimo teise, bet tik jų 
pakentimu.

Kam kitų egzistavimas sudaro savotišką 
moralinę kančia, tas savaime nėra "asiruo- 
šęs bendradarbiauti.

V. Kavolis konstatuoja, kad geros valios 
ir bent bendradarbm solidarumu pasitikė
jimo mūsų tarpe nėra

Prie šių teisingų minčių negalėtume nie
ko pridurti.

J. K.
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IŠ MŪSŲ GYVENIMO IR SPAUDOS

KOLABORANTIŠKA DRĄSA

2-jo pasaulinio karo metu labai išpopu
liarėjo žodis: kolaborantas. Tai svetimų 
okupacijų išdavoje atsiradę vienoje ar ki
toje tautoje žmonės, bendradarbiavę su 
okupantais ir padarę kartais nemaža žalos 
savė krašto interesams. Netenka aiškinti, 
kad kiekvienas okupantas, ypač naciai ir 
bolševikai, tokių kolaborantų visokiais bu
dais jieškojo ir jų rasdavo. Jiems pasisek
davo sužvejoti tokių žmonių daugiau ypač 
tuose kraštuose, kur, dėl karo aplinkybių, 
okupantai keitėsi. Mat, staigus okupacijų 
pasikeitimas sudarydavo palankesnes są
lygas panašiems kolaborantams atsirasti.

Panagrinėjus kolaborantu praeitį, kaip 
taisyklė, jie retai iškildavo iš tokių žmonių 
tarpo, kurie didesnę savo gyvenimo dalį 
buvo skyrę savo tautos labui. Daugiausia 
tai svieto perėjūnai, neaiškios tautinės kil
mės avantiūristinių polinkių ir žemos mo
ralės žmonės.

Buvo ir pas mus tokių, nors ir nedaug. 
Mažiau apie juos ir buvo kalbama, nes 
emigracinės sąlygos nėra tinkamos vieno
kioms ar kitokioms išvadoms daryti. Ta
čiau reikia stebėtis jų drąsa. Jie ne tik kad 
netyli, bet kartais, apversdami augštyn ko
jomis faktus ir patiekdami savo abejotinos 
vertės samprotavimus dėl užgriuvusių Lie
tuvą, 2-jo karo išvadoje, nelaimių — ban
do nevykusiai save teisinti, o kitus kaltinti.

1 Toks įspūdis susidarė, paskelbus „Ka
ryje“ pulk. O Urbonui savo atsiminimus 
apie Vietinę Rinktinę, ir i juos atsiliepus 
pulk. Birontui, Kviecinskui ir kitiems. Jei 
po Vietinės Rinktinės likvidavimo, pulk. 
Birontui ir kt. teko ir toliau vokiečiams 
talkininkauti (ar iš blogos valios, ar iš ne
supratimo -— čia nebandysime aiškinti), 
tai tikrai neverta buvo rašyti tokius žo
džius:

„Rinktinės išvaikymas dar labiau su
erzino Lietuvos visuomenę, o ypač buvu
sių politinių partijų likučius, sulindu
sius į taip vadinamąją „rezistenciją“. Ta
pus man mobilizacijos štabo viršininku, 
tuoj pasipylė tūkstančiai proklamacijų, 
raginančių jaunus vyrus neklausyti pulk. 
Bironto, kariuomenėn nestoti, slapstytis 
miškuose. Girdi, bolševikai Lietuvoje il
gai nepasiliksią, o jei pasiliksią ilgesni 
laika, respektuo, Lietuvos įstatymus. 
Kai Dievas nori ką nors nubausti, atima 
jam protą. Tas pats atsitiko ir su prokla
macijų rašėjais. Jie varė savo pragaištin
gą darbą iki to laiko, kol buvo paimtas 
Kaunas ir užgrobta visa Lietuva ir kol 
atėję bolševikai pradėjo jiems taikinti ge
nocidą.“ (pulk. Birontas, „Karys“ Nr. 6). 
Tarytum visuomenei nesukliudžius, pik.
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Birontas būtų išgelbėjęs Lietuvą nuo bol
ševikų okupacijos, šitokie pulk. Bironto 
samprotavimai parodo ne tik absoliutų jo 
nesiorientavimą anose sąlygose, bet ir duo
da pagrindo įtarimams..

O gal reiktų sutikti su vienu „Naujieno
se“ paskelbtu atviru laišku, kuriame jo au
torius, tarp kitko, taip rašo:

„Bet iš šio straipsnio galima manyti, 
kad p. Bironto galvoje pasidarė „trum
pas sujungimas“. Jeigu taip, tai aš jam 
atleidžiu. E-et jeigu to „trumpo sujungi
mo“ nebūta, tai lai p. Birontas dar kiek 
pakrapšto savo sieloje — gal jis dar su
ras joje kiek garbės ir sąžiningumo ir 

padarys atitinkamas išvadas...“ („Nau
jienos“, Nr. 115)

KRITIKINIO ŽODŽIO NIVELIAVIMAS

Henrikas Nagys, poetas ir vienas iš stip
riausių literatūros kritikų, „Nepriklauso
moje Lietuvoje“, darydamas 1952 metais iš
leistų knygų apžvalgą, taip rašo apie keis
tus kriterijus tremties literatūros vertini
me:

„Skaudi vieta mūsų literatūriniame 
gyvenime — kaikurių asmenų beatodai- 
rinis kritikinio žodžio niveliavimas pa
saulėžiūrine linkme. Tikrai tenka stebė
tis, kokiais keistais kriterijais imama sei
kėti literatūra. Straipsniuose, kuriuose 
neiškeliamas nei vienas literatūrinis as
pektas, autoriai guldomi Prokrusto lo
von, negailestingai kapojamas jų asme
ninis gyvenimas (net jų ligos), jų pasau
lėžiūra. jų vienoks ar kitoks nusistaty
mas įvairiais gyvenimo klausimais ir ga
le padaromas literatūrinis vertinimas: 
knyga esanti nieko neverta. Jeigu toliau 
tuo keliu žygiuosime, nebetoli toji die
na, kai teks „socialistinio realizmo“ mo
kytojų vadovėlį perimti kaip neklaidin- 
giausią literatūros vertinimo mastą. Ne
išgelbės mūsų tremties migloto literatū
rinio gyvenimo nei profesionalai laurea
tai, nei oficialių kultūrinių institucijų 
pirmininkų režisuojami premijų skirsty
mai. Šiaip ar taip mes dangstysime tais, 
oficialiom optimizmo marškutėm papuoš
tas, mūsų literatūrinio gyvenimo žaizdas, 
tiktai radikalus gydymas — išdrįsimas 
pasakyti nors ir skaudžią tiesą atvirai ir 
tiesiai akysna — gali sukurti bazę nau
jai ir šviežiai mūsų rašto tradicijai.“

UŽ TAUTINĘ ŠEIMĄ

„Pabėgimą iš tautos kovojančių gre
tų pateisins tik tautinė šeima. Ji geriau
siai pakels sunkumus ir kliūtis, ji išlai
kys savyje tautinę tradiciją, ji veikliai
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jungsis į kovą dėl tautos laisvės, ji išlai
kys tautai savo kraujo ir dvasioj kuri
nius — savo vaikus. Maža to: tik tautihė 
šeima norės, mokės ir ištesės vaikams 
perduoti gyvą ir veiklų tautiškumą. Tai 
bus musų moralinės skolos tautai grąžini
mas. Jei musų vaikai norės ir suge
bės stoti į laiko negailestingai re
tinamas mūsų gretas,' jei jie toliau 
vykdys tai, ko mes patys ir geriau
siais norais bei labiausiai įtempto
mis jėgomis nesuskubsime įvykdyti, jei 
jie savo pastangomis ir sugebėjimais 
pralenks mus kovos už tautos laisvę ir 
tautinės kultūros kūrybos fronte — ir 
tai bus tik musų privalomas atpildas tau
tai už mūsų nedidvyriškumą. Tai bus 
mūsų kukli auka ant žuvusiu tauto- par
tizanų kanu, auka pačiai tautai jos lais- 
vinimosi kovoje, auka pagal dėsnį „red- 
de quod debes“... ( V. Čižiunas, „Aidai“, 
Nr. 3).

IK TAIP RAŠOMA MŪSŲ SPAUDOJE...

Amerikoje išeinančiame socialdemokra
tu leidžiamame dienraštyje „Naujienos“, 
J. Žemaitis, tariamai minėdamas Lietuvos 
kariuomenės šventę, tarp kitko, taip rašo:

„Kad tautininkai .galėtų saugiai jaustis 
valdžioje, sukilėliai karininkai šalina iš 
kariuomenės nepatikimus karminkus, li
kusius dar pulkuose, bet nepatikimus, 
apstato šnipais, kad karininkai nega’ė. 
tų net pajudėti, išvaiko žmonto rinkto 
seimą, remia uždarinėjimą visuomenės 
organizacijų ir terorą, vienos iš demo. 
kratinių tvirtovių „Varpo“ B-vės iš
sprogdinimas, ivvkdomas gautu iš ka
riuomenės sandėlių'dinamitų. Sukilėliai 
karininkai karo lauko teismais ir įsteigtu 
Varniuose lietuviškuoju „Sibiru“, kon
centracijos stovykla, terorizuoja žmones 
ir remia importuotu fašist:niu idėjų įgy
vendinimą Lietuvoje. Sukilėliams kari
ninkams mažai garbės sudaro, kai jie 
visai nekaltus žmones, vesdami mirties 
sprendimams.vedžiojo gatvėmis.apkauste 
geležinėmis grandinėmis, kad nasitvčio- 

- tų iš nelaimingųjų. Karo lauko teismo 
sprendimais bent dvidešimt lavonų su
krovė kaipo auką tautininkų partijai, 
kaip Neronui padegus Roma, besišyp
sant „tautos vadui“...

Kad nebūtų pažymėtas tos ištraukos 
šaltinis, neabejoju, retas kuris patikėtų, 
jog tokia, pykčiu ir neabejotina tendencija 
persunkta rašliava būtų tilpusi lietuviš
kiems interesams tarnaujančiame laikraš
tyje.

Taip, „Naujienos“, turbūt, vienintelis 
laikraštis, kuris, remdamasis oficialiu spau 
dos laisvės motyvu, pateikia savo skaityto. 

jams tokių rašinių, jog padoriam lietuviui 
dažnai tenka tik pečiais traukti. Tikrai 
liūdna, kad mūsų kaikuriose redakcijose 
stokojama paprasčiausios tautinės ambici
jos, jau nekalbant apie skelbimą tenden
cingų straipsnių...

PIANISTO A. KUPREVIČIAUS

PASISEKIMAS

Talentingasis pianistas Andrius Kupre
vičius, pakviestas Amerikon Margučio, su 
dideliu pasisekimu koncertavo^ didžiose 
lietuvių kolonijose ir Kanadoje, visur su
tikdamas palankius ne tik mūsų, bet ir 
amerikiečių spaudos atsiliepimus. Šis A. 
Kuprevičiaus debiutas Amerikoje dar kar
tą įrodė, jog jis yra ne eilinio masto pianis
tas ir turi visus galimumus prasiveržti į pa
saulinį pagarsą.

Per šį svečiavimąsi Amerikoje jam pa
vyko sudaryti naujų ryšių ir to išdavoje, 
grįžęs ir pailsėjęs Argentinoje, kur jis nuo
lat gyvena, išvyks ilgesnei koncertų kelio
nei po P. Amerikos valstybes.

TAUTINĖS SĄJUNGOS SĄSKRYDIS

VVASHINGTONE

Tautinė Sąjunga Amerikoje š.m. birželio 
20-21 dienomis Washingtone ruošia Ameri
kos lietuvių sąskrydį, kurio proga bus mi
nima Karaliaus Mindaugo 700 metų su
kaktis ir, dalyvaujant Amerikos valdžios 
pareigūnams, kongresmanamss ir senato
riams, bus prisiminta istorinė Lietuvos 
valstybė ir parodyta dabartinė lietuvių ko
va dėl laisvės. Į sąskrydį ruošiasi vykti 
daug lietuvių. Sąskrydžio programa numa
toma labai įvairi, o koncertinėje dalyje da- 
lyvaus Čiurlionienės ansamblis ir pianis
tas A. Kuprevičius.

ARKIVYSKUPO J. SKVIRECKO

JUBILIEJUS

Arkivyskupui-Metropolitui J. Skvirec
kui, Švento Rašto vertėjui, š.m. rugsėjo 13 
dieną sueina 80 metų amžiaus jubiliejus. 
Tam tikslui Chicagoje, vadovaujant vysk. 
V. Brizgiu!, sudarytas iš lietuviškų katali
kų organizacijų komitetas jubiliejui pami
nėti. Komitetas kviečia visas lietuvių ko
lonijas atitinkamai paminėti šį garbingąjį 
jubiliatą.

Vyt. Gedrimas
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SEPTYNERIU METU „SVIESA”

Pokariniai 1946 metai. Kovo 13 d. stei
giamas akademinio jaunimo sambūris 
„Šviesa“. „Šviesa“ ryžtasi reikšti mintis 
ir viltis to musų jaunimo, kuris nesitenki
na vien kasdieniu gyvenimu, bet veržte 
veržiasi į visuomeninių idėjų pasaulį. 
„Šviesa pasisako norinti būti idealistinio 
lietuvių jaunimo išraiška, dvasinės rezis
tencijos sąjūdžiu.

Steigiamajame susirinkime, 1946 m. ko
vo 13 d., deklaruojama: „Tuo metu, kai tė- 
vynėie likęs jaunimas kovoja žūtbūtinę ko
vą dėl laisvės, lietuvių akademinis jauni
mas užsienyje, jausdamas atsakomybę prieš 
brolių kraują, jungiasi į „Šviesos“ sambū
rį — dvasinės rezistencijos sąjūdį. Sambū
ris ryžtasi kovoti už laisvą Lietuvą ir lietu
viškumo išlaikymą tremtyje, siekdamas iš
ugdyti profesiniai išlavintą, visuomeniniam 
darbui paruoštą ir dvasiškai atsparų žmo
gų — asmenybę“.

Ten pat nustatomi sambūrio siekiai:
1. Ugdyti lietuvių visuomenėje laisvės 

meilę ir gilų humanišką patriotizmą, sude
rintą su žmonijos gerovės reikalavimais.

2. Ugdyti lietuvių visuomenėje kultūrin
gą bendradarbiavimą, žmoniškumą, solida
rumą ir skirtingų pažiūrų gerbimą.

3. Kelti lietuvių visuomenės kultūros ly
gi ir ugdyti tos kultūros lietuviškąjį pobū
dį.

4. Plėsti ir gilinti lietuvių jaunimo žinias 
apie įvairių tautų kultūrinį ir visuomeninį 
gyvenimą ir remti jo pastangas siekiant 
augštojo mokslo.

Be to, skelbiama, kad sambūris remiasi 
šiomis ideologinėmis gairėmis:

1. Sambūris laiko žmogaus asmenį augš- 
čiausia vertybe racionaliame pasaulyje. 
Pasaulėžiūrai susidaryti žmogus turi visiš
ką laisve. Bet kokie religiniai įsitikinimai 
gerbiami.

2. Kiekvienas žmogus turi stengtis ugdy
ti savo asmenybę, aktyviai dalyvaudamas 
kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime.

3. Žmogus, santykiaudamas su kitu žmo
gum, vadovaujasi artimo meilės principu, 
jam padeda, gerbia jo asmenį ir pažiūras.

4. Visa socialinė organizacija turi tarnau
ti žmogui, kaip asmeniui ir bendruomenės 
nariui, jo nepajungdama totalitarizmui. 
Atskiras asmuo bendruomenės interesus 
deda augščiau už savo interesus, kai ben
druomenės tikslai sutampa su žmonijos sie
kimu laiduoti žmogui laisvę ir gerovę.

5. Tinkamiausias žmogaus gyvenimo ben
druomenėje sąlygas laiduoja demokratiniai 
principai. Bendruomenės organizaciją, ku
ri tuos principus savo ideologijoje ar veik
loje neigia, sambūrio nariai laiko sau prie
šinga.

44

6. Žmogus gali geriausiai išplėtoti savo 
pajėgas tautoje. Kiekviena tauta turi tei
sę tvarkytis laisvos nepriklausamos vals
tybės pagrindais, derindama savo siekimus 
su tarptautinio solidarumo idėja.

7. Sambūris, būdamas kultūrinės ir vi
suomeninės saviauklos organizacija, nesyji 
su jokia politine partija ar srove.

Tų pačių matu rugsėjo mėnesį išleidžia
mas pirmasis „Šviesos“ laikraščio nume
ris. Jo vedamajame A. P. rašo:

„Atsiminkime visados tūkstančius mū
sų brolių tėvynėje, kurie nepasidavė, ne- 
palinko, kurie kasdien kenčia vargą ir alkį, 
kasdien rizikuoja savo galvas, trokšdami 
nugalėti viešpataujančią neteisybę ir at
nešti savo tautai ir žmonijai šviesesnę 
ateitį. Jei mes negalime šiandien stoti gre
ta jų ir parodyti lygią drąsą ir pasiryžimą, 
tai mes galime bent savo širdyse auginti tą 
pačią liepsną, tą pačią kovos dvasią, tą 
patį įsitikinimo tvirtuma, kuris juos veda. 
Turime dvasioje pasirodyti verti savo ko
vojančių ir kenčiančių brolių tėvynėje, tu
rime ruoštis kovai už jos ateitį“.

„Šviesos“ steigėjai džiaugėsi, turėdami 
savo tarpe didelę akademinio jaunimo dalį, 
kuri pirmųjų okupacijų metu aktyviai bu
vo kovojusi krašto rezistentu eilėse. Todėl 
rezistencijos kelias šviesiečių buvo giliai 
suprastas. Tautinis* jaunimas, suėjęs į 
„Šviesos“ sambūrį išeivijoje, akcentuoda
mas dvasine rezistenciją pačiame sambū
ryje, pasilieka nuolatiniame dvasios ir šir
dies ryšyje su kenčiančia tauta ir Kraštu. 
Dvasinės rezistencijos akcentavimas reiš
kia pasipriešinimo būtinumą kiekviename 
žinesnvie prieš visa, kas naikina ' žmogų, 
kas kėsinasi į jo laisvę ir tėvynę.

Paryžiaus šviesiečių leidinyje: „Pras
krendančio paukščio sparnu“ (Paryžius, 
1946 m. lapkričio mėn.) vienas musų bro
lių, žymus rezistentas, dėsto tokias skaid
rias mūsų mintis: „Aš laukiu naujo perga
lės parado tada, kada petys į petį mes, lie
tuviai, žygiuosime pro lietuviškus paprasto 
beržo vartus, lietuvišką kaimą miestelį, ant 
lietuviškos žemės, kada mus sveikins graži 
ryto aušra ir mūsų atvykimą skelbs tėvy
nės Laisvės Varpas. — tada, tik tada, mes 
galėsime pasijusti laimingais, būsime pa
tenkinti savo žygdarbiais, nes žinosim, kad 
laimėjo visa ir visuotinė laisvė“.

Kai senojoj Europoj nebeliko pragyveni
mo galimybių, — taigi įr studijoms sąlygų, 
kai buvo atidarytos emigravimui durys į 
kitus laisvuosius kontinentus, ..Šviesa“ su
prato. kad ji išliks gyva ir veikli, nors jos 
nariai ir bus išblaškyti mažučiais organi
zaciniais trupinėliais po įvairias šalis, jei
gu ji atmes savo grynai akademinius rėmus 
ir išsilies plačia srove ir i neakademinį lie
tuviškąjį jaunimą. Todėl 1949 m. sambūrio
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LAIŠKAI SKAITYTOJI)

Gerb. Redakcija,
Norėčiau pareikšti savo nuomonę dėl 

SANTARVĖS 1 nr., 1953 m., tūpusio 
straipsnio „Kieno naudai dirba laikas“, iš 
kurio susidaro įspūdis, kad visi Lietuvos 
išdavikai ir okupantų pataikūnai yra vien 
iš darbininkų tarpo. Tuomi labai užgauna
mas Lietuvos darbininkijos vardas, kuri to 
nėra nusipelniusi ir savo Kraštą myli ne 
mažiau, kaip kiti Lietuvos visuomenės 
sluogsniai.

Mes žinome, kad per pirmąją okupaciją 
su Sovietų Rusija nuėjo darbininkų ne di
desnis nuošimtis, kaip ir iš kitų gyvento
jų sluoksnių, nors, vokiečiams oKupavus 
Kraštą, darbininkai labiausiai nukentėjo 
už būtus ir nebūtus nusikaltimus.

Mes taipogi žinome, jei darbininkas bu
vo ištremtas i Sovietų Rusiją, jis buvo ap
šauktas, kaip kriminalistas. Tuo tarpu kai 
kita gyventojų dalis, sulaukusi to pačio li
kimo, skaitoma tautos kankiniais. Ir jei 
kas iš inteligentų dirbo ar dirba su oku
pantu, tai kad jis kitaip pasielgti negali, 
tuom tarpu darbininkas buvo ir yra laiko
mas Krašto išdaviku.

Tuom tarpu nematoma ar nenorima ma
tyti, kad darbininkas yra galbūt labiausiai 
išprievartaujamas, nes, kaip žinome, oku
pantai pirmiausia stengėsi sužlugdyti tur
tingesniųjų medžiaginį gyvenimą, tuom 
tarpu darbininkija yra išprievartaujama 
pirmoje eilėje dvasiniai, o tas yra baisiau, 
kaip praradimas visų medžiaginių gėry
bių nes jas galima atgauti ar naujas su
kurti, bet žmogaus prarastų dvasinių ver
tybių niekas negali sugrąžinti.

visuotinis suvažiavimas sambūrį pavadino 
plačiu vardu — Lietuvių Kultūrinis Sam
būris „Šviesa“.

Sambūris neapsiriko. Išsaugojo ne tik 
organizacinę savo gyvybę, bet išaugo į pla
čią visuose pasaulio kampuose esančią 
patriotinę lietuvių jaunosios kartos organi
zaciją, kuri išlaukė savo pozicijas senojoj 
Europoj ir „užkariavo“ dar du kontinen
tus — indijonų tėvynę ir kengūrų kraštą. 
Savo veikla L.K.S. „Šviesa“ ne tik paįvai
rina lietuvių gyvenimą, ruošdamas įvai
rius kultūrinius ir kitokius parengimus, 
bet juo toliau juo plačiau jungia mūsų 
jaunąją kartą, trokštančią, kad jos žings
nius lydėtų šviesa ir Tiesa.

Ligija Bieliukienė

Tiesa, straipsnio autorius lyg ir pateisi
na darbininkiją, kaip mažiausiai susipra
tusią tautiškai. Bet jam tiktų lyg ir netie
sioginis atsakymas, tai SANTARVĖS 2 nr., 
1953 m., J. Lengvenio „Stalinas žiauriai 
klydo“.

Mano asmeninis pageidavimas, kad, kal
bant apie tautos išdavikus, nebūtų smer
kiama kuri nors viena tautos dalis, nes tik 
Kraštui atgavus laisvę, pamatysime, iš ku
rios visuomenės dalies daugiausia žmonių 
nuplaukė pasroviui.

Su pagarba
J. Plečkaitis

10, Victoria T-ce, 
Geelong, Vic., Australia 

17.5.1953.

P.S. Tai aš rašau, nepretenduodo- 
mas, kad jūs išspausdintumėte, bet at
kreipti dėmesį, kad savieji, rašydami, 
negilintų žaizdų, kurias padarė ir dabar 
teoedaro svetimieji.

Redakcijos pastaba: Iškeltu klausi
mu pasisakoma šiame SANTARVĖS 
n - ryje, straipsnyje — „Lietuvos darbi
ninkų ištikimybė tautai“.

* * *

„.. .Dėl SANTARVĖS 3-e numeryje pareikš
tų sociologo itoepke‘s minčių tenka pasa
kyti, kad iš tikrųjų tautos suproletarėjimas 
yra labai blogas reiškinys ir su tuo reikia 
kovoti. Taipgi visai teisinga, kad reikia 
dėti pastangas kuo daugiausia žmonių pa
versti ūkininkais. Tačiau greta to, reikia 
išspręsti ir pramonės darbininkų klausimą 
ir negalima sutikti su mintimi paversti 
tautą amatininkais. Amatai plėstini ir rem
tini tiek pat, kiek ir ūkininkai. Tačiau, ką 
gi daryti su esamais fabrikais? Negi, saky
kim, uždaryti batų fabriką, o darbininkus 
paversti batsiuviais, kurie, sunkiai dirbda
mi, per dieną pagamintų porą batų, kai 
fabrike jie pagamina po keletą ar daugiau 
porų?

Gerb. A. Degučio idėja sudaryti geležinį 
fondą, kaip dovaną Tėvynei, yra lapai gra
ži.’ Tik gaL tokio fondo globėju reikėtų pa
kviesti Diplomatijos Šefą. Bet dėl tokio 
fondo sunaudojimo paminklui statyti su
tikti negalėčiau, nes Lietuvai išsilaisvinus 
bus tiek daug ir svarbių reikalų, kad būtų 
stačiai juokinga tuoj pat imtis paminklo 
statybos. Pirmiausia bus reikalingi ginklai, 
o jau kiek apsitvarkius, apsitvarsčius žaiz
das, pamaitinus alkanus vaikus ir atlikus 
kitus būtinus ir neatidėliotinus reikalus, 
galima būtų imtis muziejaus ar paminklo 
statybos. Kolkas gi kovojusius tautos did
vyrius tektų pagerbti kad ir šiais (ar pa
našiais) poeto-mėgėjo dr-o J. Sakalausko 
žodžiais:
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„Paminklas Jums — Tėvynė, 
Kurią karštai, karštai mylėjot. 
Jūs žuvot, kad kiti gyventų, 
Iš Jus stiprybės pasisemtų.“

Dėl H. Žemelio straipsnio apie tremties 
spaudą norėčiau pareikšti šias mintis:

Nepaslaptis, kad dabartinė mūsų spau
da, nors kiekybe būtų ir nemaža, savo ko
kybe yra menka. Tai daug kam, ypač spau
dos darbuotojams, kelia nemažą susirūpi
nimą.

Spaudą, kaip ir gyvenimą, reikia gerin
ti, jieškant geresnių ir prasmingesnių prin
cipų. Spauda tuiėtų būti visuomenės mo
kytoja, jos minties formuotoja — tai vie
šoji tribūna.

Bet kas gi vadovauja mūsų spaudai? 
Anot H. Žemelio, daug žurnalistų esą pa
sitraukė nuo savo darbo. Tuo aš pilnai ti
kiu, tiktai manau, kad ne jie patys pasi
traukė, bet pačios spaudos buvo nuo to 
darbo pasalinti, ne3 nesugebėjo jos paimu 
j savo rankas ir buvo nublokšti į šalį. 
Spaudą gi užvaldžius visuomenei, jie prie 
jos stačiai negali, o gal nenori prisitaikyti, 
nes žurnalistų vieta yra ne eiti greta vi
suomenės, bet žygiuoti jos priekyje. Dabar 
spauda yra pasidariusi visuomenės žais
liuku. Dabar ją išlaiko ir kuria pati visuo
menė, o kadangi jos narių tarpe yra dau
giau mažai išsilavinusių žmonių ir kultū
riniu požiūriu ji yra gana įvairiaspalvė, 
tad spauda, norėdama prie visų prisitaiky
ti, ir tegali būti menkavertė, nes: „iki vi
siems įtiksi, nuo Dievo atsitiksi“.

Šiuo atveju, norėdama visiems įtikti, 
spauda nutolsta nuo kultūringumo ir pa
sidaro menkavertė. Tai minčiai pailius
truoti pateikiu štai kokį pavyzdį: „Brit. 
Lietuvyje“ skaitėme, kad du piliečiai, lan
kydamiesi spaustuvėje, prašė spausdinti 
daugiau straipsnių iš Kai o nuotykių ir šni
pinėjimų aprašymų, turbūt galvodami, kad 
jau Londone tikrai yra fabrikas, kuris to
kius įdomius straipsnius gamina.

Panašios rūšies straipsniai yra patys 
menkiausi, ir juos skaitant protas nė kiek 
nesilavina, bet priešingai — greičiau at
bunka.

Štai nuo kokių skaitytojų pradeda pri
klausyti spauda ir štai kodėl ji negali būti 
augštai kultūringa. Be to, bijodama užgau
ti įvairiaspalvius skaitytojus, spauda ven
gia gilesnių minčių ir tuo pačiu pasiima 
tam tikrą cenzūrą, kurios ir laikosi, kaip 
kokios šventenybės. Tai ne tik susina pačią 
spaudą, ne tik nelavina skaitytojų, bet 
taipgi neverčia ir pačius spaudos darbuo
tojus progresuoti, ir jie stačiai aptingsta 
galvoti. Tuo budu spauda susilygina su vi
suomene ir, užuot buvusi jos mokytoja bei 
minčių formuotoja, pavirsta nors brangiu, 
bet menkaverčiu visuomenės žaislu. Šiuo 
požiūriu jau tenka sutikti su H. žemelio tei
gimu, kad kokia visuomenė, tokia ir jos 
spauda, nes spauda dabar yra daugiau pa
čios visuomenės gamyba. Iš tikrųjų gi tu
rėtų būti sakoma: „kokia spauda, tokia ir 

visuomenė“ ir faktiškai taip turėtų būti. 
Tiktai tuomet spauda atliktų jai skirtą, to
kį svarbų vaidmenį.

Šiuo reiškiniu jau labai laikas susirūpin
ti. Reikia manyti, kad laikraštis, redaguo
jamas be specialios cenzūros, laikraštis, ku
riame galima būtų rasti gilių ir drauge drą
sių minčių, tautiečių būtų sutiktas gal dar 
mieliau, negu laikraštis su Karo nuotykiais 
ar šnipinėjimo aprašymais. O visuotinė 
nauda iš pirmojo butų kurkas didesnė.

Kai dėl žurnalisto savo darbe patyrimo, 
apie kurį kalba H. Žemelis, tai tenka pa
stebėti, kad žurnalistikoj, kaip ir kiekvie
name darbe, savaime, patyrimas yra ir rei
kalingas ir naudingas. Bet svarbiausia žur
nalistui būtini du dalykai: gilus ir nuosek
lus galvojimas ir didelis savo darbo pamė
gimas. Tai dvi pagrindinės žurnalisto sa
vybės, be kurių joks patyrimas nepadarys 
iš žmogau3 žurnalisto.

A. Garbauskas

D. Britanija.
* * *

„Jau daug laiko prabėgo pro mūsų akis, 
daug pasikeitimų įvyko pasaulio politiko
je. Deja, mūsų politiniai veksniai stovi, 
Kaip ir stovėję, nė kiek nepajudėjo pirmyn

Sukasi apie save, lyg ratas apie neteptą 
ašį. O rato stipinai baigia ištrupėti. Niekas 
nekreipia reikiamo dėmesio, paskutiniam 
stipinui baigiant trupėti.

Lietuvi! Stabtelk nors akimirksniui prie 
lūžtančio rato. Gal ryt poryt reiks tolimon 
kelionėn važiuoti, gal ryt poryt tau reikės 
vykti talkon Lietuvos broliams ir sesėms. 
Remontuok ar naują ratą taisyk. Skubėk. 
Jeigu iškris paskutinis stipinas — nebepa- 
važiuosi. Gal ir laiko nebebus rūpintis nau
ju ar seną taisyti.

Juk Lietuvos ūkininkas, turėdamas lais
vo laiko, apžiūri, kuris ratas taisytinas, 
kuris naujas dėtinas.
Lietuvi! Stabtelk nors akimirksniui ir 

mintimis nuskrisk prie vargstančio brolio 
sesės Lietuvos laukuose. Jie tiesia į tave 
savo pavargusias rankas, maldaudami ta
ve: nesunkink mūsų ir taip sunkios kovos 
dėl Lietuvos laisvės.

Ypač dabar, kai mūsų Tėvynės priešas 
pradėjo savo apgaulingus taikos pasiuly. 
mus kaišioti, kas žino, gal mūsų kova dėl 
laisvės turės pagrindinai pasikeisti.

Lietuvi! Baik savitarpio nesusipratimus 
ir stok vieningon talkon dėl Lietuvos lais
vės. Del tog laisvės, už kurią musų sūnūs 
ir dukros atidavė gyvybę. Žinok, kad ko
vos lauke negali būti skirtingos nuomonės, 
jei tavo draugas miršta. Jei visi, kaip vie
nas, gelbėsim mirštantį kovos draugą, jį iš- 
gelbėsim. Tik ne žodžiais, o darbais to pa
sieksime.

J. Kelmas

D. Britanija
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KNYGŲ PARAŠTĖJE

IGNO J. ŠEINIAUS „RAUDONOJO TVANO” LIETUVIŠKAI SULAUKUS

„Raudonasis Tvanas“ — tai autoriaus už
rašai, stebint ir užsirašant skaudžiausius 
Nepriklausomos Lietuvos įvykius ir po jų 
sekusius pirmuosius 1940 metų bolševikų 
okupacijos mėnesius, Žymaus mūsų rašy
tojo Igno Šeiniaus literatūrinę forma pa
teikti, jie drauge yra ir grožinės literatū
ros veikalas. :

„Raudonojo Tvano“ autorius, Ignas Šei
nius, jam gresiant areštui., ir ištrėmimui, 
1940 m. rugpjūčio mėnesio pabaigoje pa
sitraukė per žaliąja sieną iš Lietuvos į Vo
kietiją, o iš ten į Švediją. Didžiai išgyve
nęs Lietuvos tragediją. Nepriklausomybės 
netekimą, atsidūręs'laisvėje, Ignas Šeinius 
labai trumpu laiku, per šešias savaites ap
rašė ją svetimiems. „Raudonasis Tvanas“ 
parašomas ir išleidžiamas švedų kalba 1940 
metais. Susilaukusi nepaprasto švedų susi
domėjimo, knyga pasidarė tuo metu Švedi
joje „best seller'iu“, ir, viena po kitos, iš
leista trys jos laidos. 1941 metais ji pasiro
do danų kalba, po metų — suomių kalba.

Turint galvoje ano meto politinę situaci
ją, I. Šeiniaus „Raudonasis Tvanas“ atliko 
didelį propagandinį Lietuvai darbą Skan
dinavijoje ir ligi šiol vis tebėra pavyzdys, 
kaip tokia propaganda turi būti daroma.

Šiandien „Raudonąjį Tvaną“, išleistą 
šiais metais New York‘e „Talkos“ ir „Pat- 
rios“ leidyklos atspaudintą, skaitome lie
tuviškai. Leidėjų paprašytas, autorius iš 
naujo parašo „Raudonąjį Tvaną“, lietuviš
kai. Tuo būdu dabar knyga pateikta lietu
vių emigracinei visuomenei, kurios 1940 
m. kaip ir nebuvo, išskyrus senąsias emi
gracijas Amerikoje ir kitur.

Talentingojo rašytojo giliai išgyventas 
pasakojimas neleidžia skaitytojui padėti 
knygą į šalį, kol neužverstas paskutinysis 
jos puslapis, sultinga puikaus stilisto lietu
vių kalba žavi savo gražumu.

Eet knygos privalumai glūdi ne tik čia. 
Nuo I. šeiniaus aprašomojo, Lietuvą už
tvindžiusią „Raudonojo Tvano“ jau yra 
praėję 13 metų. Tačiau knygą skaitydami, 
vaizdžiai ir skaudžiai pajuntame, jog Lie
tuvos tragedijos atverta žaizda tebera mūsų 
širdyse kraujuojanti, lyg vakar įrėžta. Ži
nomi, 1940 m. birželio, liepos, rugpjūčio 
mėnesių įvykiai vėl, kaip gyvi, stoja akyse.

Autorius rašo ne tik, kaip dalykus išgy

venęs rašytojas, bet ir su didele meile savo 
Tėvynei. Su skausmu ir meile jis stebi ir 
aprašo įvykius, nieko neslėpdamas, bet 
drauge, kaip ir dera tos didžios nelaimės 
dienomis, nieko nekaltindamas ir nepulda
mas, nepasiversdamas teisėju.

Juk tame tvane skendo visa Lietuva, jos 
iškovotoji, visos tautos mylima it brangi
nama nepriklausomybė su visais pasieki
mais ir visomis klaidomis bei trūkumais.

Autoriaus parodytas humaniškumas, kul
tūringumas, meilė viskam, kas lietuviška, 
meilė mūsų Vilniui ir visai Lietuvai, vaiz
duojant įvykius ir juos prezentuojant sve
timiesiems, yra kaip tik tai, ko dažnai po 
tiekos tremties metų mūsuose labai ir la
bai trūksta.

I. Šeinius sugebėjo pagauti ir pavaizduo
ti ne tik tragedijos visumą, bet taipgi at
skirais vaizdais parodyti atskiro lietuvio, 
ūkininko, darbininko ar inteligento, jaus
mus ir reakcijas, nepriklausomai nuo to, 
kokių tas ar kitas būtų pažiūrų, ir suliedin- 
ti tai į ištisinę tautos gyvenamą tragediją.

Taip. Okupantui reikės ilgų dešimtme
čių, jei ne daugiau, kad galėtų išrauti iš 
lietuvio širdies jo prisirišimą ir meilę Tė
vynei, jo laisvės troškimą. Tautos dvasia 
neišraunama nei per kelis dešimtmečius 
nei per šimtmečius. Tai I. šeinius sugebė
jo atvaizduoti visai Skandinavijai.

Knygos pabaigoje autorius mini jam 
pasakytus amerikiečio James Woodes- 
son‘o, išgyvenusio Lietuvoje Lietuvos tra
gediją ir drauge su autorium iš Lietuvos 
pabėgusio, žodžius: „Amerika, kaip ir visas 
kitas kultūringas pasaulis, supras, kad 
Lietuvos laisvės reikalas yra ne vien lietu
vių reikalas, žmonės su- širdimi ir galva tu
ri suprasti, bus priversti tai suprasti. Pa
vienių žmonių ir tautų laisvė yra bendras 
ir nedalomas išsilaikyti norinčios civiliza
cijos pagrindas“.

„Aš noriu tikėti, aš pradedu tikėti tais 
žodžiais“, rašo autorius.

Ir mes drauge su juo norime tuo tikėti, 
tuo tikime, nors „Raudonojo Tvano“ už
lietos Lietuvos vergija trunka jau trylika 
metų.

M. S.
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LEIDINIAI
LITERATŪROS LANKAI

Neperiodinis poezijos, prozos ir kritikos žo

dis, 1 ir 2 nr., 1952-53 metai...

Tai Argentinoje spaudinamas neperio
dinis mūsų naujosios literatūros leidinys, 
kuris gal neturi sąlygų plačiau pasklisti, 
bet to labai nusipelnytų, kaip viena iš ryš
kiausių mūsų tremties kultūrinių apraiš
kų. Leidinio redakcija sudaro: K. Bradū- 
nas, J. Girnius, J. Kėkštas, H. Nagys ir A. 
Nyka-Niliūnas. Ligi šiol išėjo du numeriai.

Leidinyje vyrauja toji naujoji musų li
teratūros generacija, kuri, tariant J. Gir
niaus žodžiais, „atsigręžė j metafizinį žmo
gaus prasmės laiko klausimą“. Tai be abejo 
daugiau tik skambus išsireiškimas. Iš tik
rųjų leidinys sutraukė mūsų naujuosius 
estetinės, individualistinės krypties poetus 
ir prozaikus, jų tarpe ir tuos, kuriuos va
dintume modernistais. Jų manierų, skonių 
ir idėjų įvairumas tačiau begalinis, ir tai 
yra vienas iš pačių gražiausių visos gru
pės požymių.

Kaip paprastai naujų kelių jieškotojų 
leidiniuose, kritinė dalis yra daug įdomes
nė už kūrybinę. Lankų literatūrinė kritika 
yra pažymėtina savo pakankamai augštu 
intelektualiniu lygmeniu, savo tezių nuo
širdumu ir aštrumu, savo drąsa ir arogan
cija, savo sveikais reikalavimais ir pagrįs
tais argumentais. Maža ligšiol teturėjome 
žurnalų, kur mūsų literatūrinė kritika bū

tų taip rimtai ir sodriai pastatyta. Tegu 
daugelis tezių bus ginčytinos, bet negalima 
teigti, kad jos keliamos nepagrįstai ar be 
argumentų. Labai tik gaila, kad daugumas 
kritikų pasirašo slapyvardžiais. Tai bloga 
maniera, nors ji turi tikslą dauginti kriti
kų skaičių, kai jų ten tėra tik trys ar keturi.

Lankininkai neskiria dėmesio socialinei, 
patriotinei, „visuomeninei“ literatūrai. 
Vartydamas puslapius, veik niekur nėjusi, 
kad autoriai būtų politiniai emigrantai ir 
kad leidinys eitų ne Lietuvoje. Gal tai ge
ra, o greičiau tai kiek keista. Kad Lietuva 
yra bolševikų okupuota, kad lietuvių tau
ta rezistuoja okupacijai, kad aktyvieji už
sienio lietuviai tiek politinėm, tiek dvasi
nėm priemonėm, vieni „optimistiškai“ kiti 
„pesimistiškai“ toje tautinėje rezistencijo
je dalyvauja, — to iš leidinio veik nepama
tysi. Jame net aptiksi grynų nesusiprati
mų, kaip dviejų žymiausių prancūzų ko
munistų, partijos narių Aragono ir Eluardo 
eilėraščių vertimus, o apie šį pastarąjį net 
didelę panegirikų, kaip rodžiusi „naujus 
kelius“. Aragonas ir mirusis Eluardas — 
ištikimi Maskvai ir uolūs kompartijos na
riai, tad vargu jų „laisvės“ supratimas bū
tų priimtinas laisvam lietuviui.

Kitos leidinio temos neįmanomos palies
ti šioje trumputėje recenzijoje.

b. ra.
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