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MINĖDAMI RŪGŠČIO 8 - osios TAUTOS ŠVENTĘ, GLAUDŽIAI SUSIJUSIĄ SU 
MŪSŲ VALSTYBĖS ISTORIJA IR DAUGELIO ŠIMTMEČIŲ VALSTYBINE MŪSŲ 
TRADICIJA, TURĖTUME ĮSISĄMONINTI, KAD MUMS REIKIA NE VIEN SAVĄJĮ IS
TORIJA DIDŽIUOTIS, BET IR IŠ JOS ŽYGIŲ IR IŠ JOS KLAIDŲ DABARČIAI BEI 
ATEIČIAI MOKYTIS.

NENUTRAUKIAMU KELIU
S. KUZMINSKAS

Reikia manyti, kad nedaugelis teatsi
mins, kad š. m. rugsėjo 8 d. Lietuvių Re
zistencinei Santarvei suėjo treji metai nuo 
formalaus jos įsteigimo.

Tiems, kurie aktyviai dalyvavo LRS-ės 
veikloje, kūrė jos jnintį ir dirbo jai Įgyven
dinti, tojį data iš viso bereikšmė, nes re
zistencinė mintis ir darbas gimė Lietuvo
je, augo ir stiprėjo Lietuvoje ir tik vėliau, 
antrąja,! bolševikų okupacijai užėjus, re
zistencinė mintis ir iš dalies veikla buvo 
perkelta užsienin ir be pertraukos tęsiama.

Kitaip toji data gali atrodyti tiems, ku
rie kovojo ir tebekovoja prieš LRS-ę; 
tiems prieš ją kovojantiems ir laukian
tiems, kada pagaliau LRS-ės dirbamas 
darbas bus suardytas ir LRS-ė nustos vei
kusi, tie treji metai galėjo pasirodyti nepa
prastai ilgi. Tų „kovotojų“ „paguodai“ 
nebent galima būtų pasakyti tiek: LRS-ės 
darbo galo dar nematyti; jis bus tęsiamas 
pagal išgales tol, kol Lietuva nebus laisva. 
Kiek gi tame darbe bus įstengta — pri
klausys, be kita ko, ir nuo lietuvių talkos 
emigracijoje. Juo daugiau bus „kovoja
ma“, kliudoma, — juo mažiau galima bus 
nuveikti Lietuvos reikalui. Juo daugiau 
bus griaunama, juo daugiau bus padaryta 
žalos Tautai ir Kraštui.

Nors jau ir praėjo treji metai, kai re
zistencinis darbas toliau tęsiamas Lietu
vių Rezistencinės Santarvės forma, nors 
jau senokai jai paskelbus savo viešą pa
reiškimą visuomenei, nors įvairiais Lietu
vos laisvinimo klausimais įvairiomis pro
gomis daug kartų jos buvo pasisakyta, 
visvien tam tikra visuomenės dalis, minė
tųjų „kovotojų“ skatinama, vis tebesisten- 
gia ir toliau LRS-ės dirbamą darbą truk
dyti, nuveiktus darbus ir jų reikšmę pa
neigti, o pagrindinę jos mintį iškreipti. 

Gi toji mintis yra tokia paprasta, tokia sa
vaime aiški ir, .atrodo, turėtų būti kiekvie
nam suprantama. Ji yra — KRAŠTAS.

* * *
Tūlas pasakys — o kas galvoja apie ką 

kitą,' jeigu ne apie Kraštą? Juk kiekvienas 
lietuvis, betkuri jo sukurta organizacija, 
turėjo ir turi galvoje tik Kraštą ir jo išlais
vinimą. Kuo gi ypatingu LRS-ė čia ski
riasi nuo kitų? Ogi štai kuo.

Kiekvienos emigracijos galvojimo, pro
tavimo ir iš to kylančių veiksmų šaltinis 
yra praeitis. Praeitimi mito ir tebeminta 
visų šalių emigracijos. Bet praeitis juk nė
ra tikrovė. Tuo būdu, gyvendamos praei
timi, emigracijos naikina pačios save žy
miai greičiau, negu šiaip būtų sunykusios 
(o gal ir ne).

Nauja lietuvių emigracijos masė, o ypač 
jai vadovaujantieji, deja, kolkas maža kuo 
tesiskiria nuo kitų. Kraštas jiems yra tik 
tas, kuris buvo tuo metu, kai jie su juo 
atsiskyrė ir paskutinį kartą jį matė; save 
jie laiko glaudžiai susijusiais su Kraštu ir 
visais atžvilgiais jį net tiesiogiai atstovau
jančiais. Iš tų dirbtinių prielaidų plaukė 
Lietuvos laisvinimo darbui neigiamos iš
davos: rungtyn iavimasis dėl emigracinės 
vyriausybės ir seimo, nesutarimai tarp 
partijų, ginčai dėl vyresnybės, dėl pareigų 
pasidalinimo su Lietuvos Diplomatija, dėl 
priklausomumo ir pan. Dėl viso to Lietu
vos laisvinimo reikalai jau kelinti metai 
yra atsidūrę sunkios krizės būklėje, kurios 
galo vis dar nematyti.

Visa tai gal ir turėtų kokią prasmę ar 
kūrybinę reikšmę, jeigu laikas nevaidintų 
savo lemiamo vaidmens ir jeigu Lietuva 
būtų tik okupuota.

Klaidinga sakyti, esą Lietuva yra tik 
okupuota. Lietuva yra ne tik okupuota,
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bet ir prievarta bei jėga susovietinta ir so- 
vietinama toliau. Tai, nors ir labai skaudi, 
bet nepaprastai svarbi tikrovė, kurią su
prasti ir įsisąmoninti būtina mums vi
siems.

Jeigu Lietuva būtą tik okupuota, tai 
bolševikinio, kaip ir kiekvieno, okupanto 
tikslas būtų materialinis krašto išnaudoji
mas, perdaug neliečiant nei jo struktūros 
nei jo gyventojų. Ir mes visi, dabar emi
grantai, gal nebūtume pabėgę, o likę 
Krašte. Bet su okupantu atėjo drauge ir 
sovietinis ,,revoliucininkas“. Bolševikinės 
tad okupacijos tikslas yra ne tiek šalį ma
teriališkai išnaudoti okupuoto naudai, 
kiek sunaikinti tai, kas buvo seno ir sovieti
nei „revoliucijai“ netinkamo, iš pagrindų 
pakeisti visą šalies ekonominę ir socialinę 
struktūrą, pakeisti valstybinio ir visuome
ninio gyvenimo aplinką, perkonstruoti 
kasdienį lietuvio galvojimą ir pažiūras.

Iki kurio laipsnio šios, jėga primestos 
sovietinės „revoliucijos“ bus pakeista Lie
tuva ir lietuvis, tuščia būtų spėlioti, nes 
dar nežinom, kiek užtruks bolševikinio 
„revoliucininko“ okupacija. Tačiau žino
me viena — kad Krašte įvykę pasikeiti
mai ir sovietinės okupacijos padariniai 
kasa plačią prarają tarp Krašto ir mūsų, 
pabėgusiųjų, kurie sustingome žvilgsniu ir 
protavimu. Nenusikratę sustingimu, vis
ką vertindami tik jau, palyginti, tolimos 
praeities sąvokomis ir vaizdais, mes ne tik 
klysime, veikdami dabartyje, bet galėsime 
pasidaryti tam tikra prasme net kliūtimi 
Lietuvos atstatymui ateityje. Toks pavojus 
yra.

Emigracijai vadovaujančiųjų sielojima- 
sis vyriausybiniais postais, valdžios teisė
mis, funkcijomis, politinių partijų progra
momis, partiniu majoritetu, partinės pu
siausvyros aritmetika — juo toliau, juo la
biau bus beprasmis ir gal tik savęs paten
kinimui naudingas: „štai, ir mes dirba
me... | Lietuvos išlaisvinimui“... Laikas 
blankina ne tik senas programas ir pasau- 
lėžiūras, bet taipgi ir asmenis. Veikėjai, 
kuriais didžiuojasi emigracija, prisiminda
ma jų nuopelnus bei titulus Nepriklausomoj 
Lietuvoj, toli gražu nėra šiandien tokie 
garsūs Krašte. Dažnais atvejais jie ten net 
mažai bežinomi. Jų vardai — jau tik skam
besys, be turinio. Krašte jau auga nauja 
karta, gims irgi ir nauji vardai.

Kas iš pasakyto seka?
Tai, kad lietuvio emigranto (kas jis be

būtų — liaudininkas, tautininkas, krikščio
nis demokratas ar socialdemokratas, minis- 
teris ar referentas) funkcija Lietuvos lais
vinimo darbe su laiku siaurėja. Ne liaudi
ninkas, kovojanti- prieš krikščionį demo
kratą, ne krikščionis demokratas, kovojan
tis prieš visus, ne partijos, kovojančios dėl 
vyriausybės ir prieš diplomatus, šiandien 
reikalingos Kraštui, bet reikalingas lietu
vis. Labai augštos visuomeninės doros lie
tuvis, lietuvis, jieškąs ne kovos, bet skati
nąs darbais, ne žodžiais, vienybę. Lietuvis, 
padedąs Kraštui jo sunkioje kovoje. Ko 
Lietuvos išlaisvinimui labiausiai reikalinga, 
tai pati Tauta kuria Krašte, kovodama, mir
dama ir iš naujo atgimdama.

Pabėgę iš Tėvynės, nors ir laikinai apsi
gyvenę laisvame pasaulyje ir tuo pačiu įsi
jungę į laisvų tautų bendruomenes, mes, 
savaime aišku, turime dalyvauti tų bendruo
menių gyvenime, turime sekti įvykius ir į 
juos reaguoti pagal Lietuvos trispalvę. Bet 
tai yra tik dalis Lietuvos laisvinimo darbų. 
Lemiamą Lietuvos laisvinimo valandą sun
kiausioji kovos našta guls, kaip ir ligšiol, 
ne ant mūsų, bet ant Tautos Krašte. Nea
bejotinai, mes galime jai daug padėti — 
juo daugiau, juo arčiau jos būsime dvasiš
kai, juo giliau įsijausime ir įsigyvensime į 
jos kovų ir naujo jos atgimimo vyksmą. 
Nors ir pabėgę iš Tėvynės, turime rasti ke
lius jau šiandien grįžti atgal į savo Kraštą 
bent tąja prasme, kad pažintume jo dvasi
nius, ekonominius ir socialinius kitimus, 
valstybinio sąmoningumo bei tautinio užsi
grūdinimo laipsnį po sunkiais komunistinio 
kūjo dūžiais ; pagaliau, kad laiku žinotume, 
ko Tauta iš mūsų reikalaus lemiamą lais
vės kovos valandą, kad pagaliau galėtume 
visapusiškai ir visų pirma moraliai tai le
miamai valandai būti pasirengę.

Vokiečių kareivių, grįžusiųjų iš Lietuvos 
1947 m. pasakojimų nagrinėjimas ar vokie
čių repatriantų apklausinėjimas tam reika
lui nieko neduoda. Mūsų įsijungimas į 
Kraštą, įsijautimas į jo problemas, sudary
mas reikiamų tam sąlygų ir aplinkos gali 
būti sėkmingas tik labai sunkaus ir kruopš
taus darbo išdavoje. To darbo neatliks nei 
vokietis, nei prancūzas, nei danas, nei šve
das, nei kita kuri svetimoji tauta. Mes pa
tys, lietuviai, turime jį atlikti. Jeigu mes jo
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neatliksime, tai laikas raus vis gilesnę ir 
platesnę prarają tarp mūsų ir mūsų Tėvy
nės. Darysimės jai vis svetimesni, moraliai 
vis labiau smuksime ir su laiku vis mažiau 
iš mūsų bus Tėvynei naudos.

Štai trumpai suglaustos mintys, kurias 
turi galvoje santarvininkas, kalbėdamas 
apie KRAŠTĄ ir veikdamas jo laisvei.

* * *
Atrodo, buvo natūralu, kad savo veiki

mo pradžioje, o faktiškai nuo pat dabar.i- 
nės emigracijos pradžios, LRS-ė ir jos žmo
nės turėjo sueiti į tam tikrą priešingumą 
su emigracine vadovaujančiųjų pažiūra, 
nes tie pastarieji atstovavo seną daugiau 
nebeegzistuojančią Lietuvą, .gi LRS-ė reiš
kia naujas, visuomet esamas ir gyvas Lie 
tuvos mintis.

Savaime aišku, kad tos mintys daugeliu 
atveju nesutampa su 1944 metais atsivežto
mis. To išdavoje ,,kovotojams“ prieš LRS-ę 
atsirado argumentų, kaip antai: LRS-ė nie
ko nedaro, tik .,rezistuoja“ VLIK'ui, LRS-ė 
trokšta valdžios, LRS-ė siekia suardyti eis
mus veiksnius ir atsistoti jų vietoje, LRS-ė 
sudaryta tik Lozoraičiui remti ir 1.1. ir 1.1.

Apskritai dėl viso to tegalima būtų pa
sakyti tiek — visa tai yra pigūs ginklai iš 
menkaverčio propagandos sandėlio.

Jeigu LRS-ė prieš trejis metus buvo pa
reiškusi ir šiandien tebereiškia, kad VLlK‘ą 
reikia reformuoti, nurodė motyvus ir net 
pasakė, kokios apimties toji reforma turė
tų būti atlikta (savaime aišku, tuo klausi
mu gali būti ir kitokių projektų; gal tinka
mesnių), tai tvirtinimai, esą LRS-ė „rezis- 
tuoja“ VLIK'ui, yra tik paprasčiausia prieš 
LRS-ę nukreipta propaganda tikslu kliudy
ti jos darbą. Keldama VLIK'o reorganiza
cijos minti, LRS-ė nori, kad jis tikrai pasi
darytų Vyriausiu Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetu ne tik mums emigracijoje, bet kad jo 
veikla visais atžvilgiais taipgi rikiuotus! pa
gal Krašto reikalavimus.

Tvirtinimas, esą LRS-ė pa'.i nori „val
džios“, taipgi išlaužtas iš tų pačių „kovo
tojų“ propagandinio piršto. Visų pirma, 
niekas jokios valdžios neturi, nes valdžią 
gali turėti tik vyriausybė. Vyriausybės gi 
mes neturime. LRS-ė savo ruož.u mano, 
kad vyriausybei sudaryti nėra sąlygų ir ne
atėjęs tam laikas, o bė to, kad vyriausybės 
sudarymas priklauso Kraštui. Tąja prasmę 
LRS-ė buvo pasisakiusi dar prieš trejis me
tus.

Ir pagaliau, jeigu LRS-ė pasisako, kad 
Lietuvos Pasiuntiniai yra teisiniai Nepri
klausomos Lietuvos atstovai, ir mūsų visų 
(neišskiriant pačių „veiksnių“, kiek jie 
svarbūs bebūtų) turi būti atitinkamai res
pektuojami, o Lietuvos Diplomatijos Še
fas yra tas, kurį paskyrė teisėta Lietuvos 
vyriausybė, tai čia nėra nieko bendro su 
Lozoraičio rėmimu, kaip tai tvirtina minė
tieji „kovotojai“.

Bet tai reiškia ką kita.
Prisiminkime tik tą „ofenzyvą“ kuri bu

vo „veiksnių“ ir dalies spaudos varoma 
prieš diplomatus, rūšiuojant juos į „gerus“ 
ir „blogus“ tikslu sukelti jųjų tarpę nesuta
rimus, siekiant paversti juos „veiksnių“ 
valdinikais, o šiuos „veiksnius“ padaryti 
„valdžia“. Tai būtų atvedę prie Nepriklau
somos Lietuvos Valstybės Diplomatinės 
Tarnybos sugriovimo tarptautiniame foru
me (vadinasi, būtume sugriovę tai, ką bol
ševikai nuo seno nori sugriauti ir ką su ne
paprastais sunkumais pavyko ligi šiol atlai
kyti).

Čia virė lietuvių tarpe (stačiai neįtikėti
nai skamba) kova dėl Lietuvos valstybinės 
minties išlaikymo laisvame Vakarų pasau
lyje. LRS-ė nuo seno buvo supratusi ne
paprastą reikalo svarbą. Nesvyruodama ir 
bekompromisiškai ji stojo valstybinės min
ties pusėje. Kova buvo laimėta, nors dar 
nėra garantijos, kad ji nebus ir vėl tų pa
čių veiksnių atnaujinta, jei tie veiksniai ne
bus reformuoti.

Nemaža LRS-ės pareikštų prieš trejis me
tus minčių rado palankią dirvą lietuvių vi
suomenėje, net pačiuose „veiksniuose“ ir 
įtaigoja jų galvojimą toliau.

Štai keletas faktų.
LRS-ė daug kartu aiškino, kodėl VLl- 

K‘as nėra vyriausybė, o tik politinis visuo
meninis organas.

Min. P. Zadeikis savo suteiktame spau
dai pasikalbėjime tai patvirtino, pasakęs, 
kad VLIK'as yra lietuvių visuomenės veik
los centrinis organas („Neprikl. Lietuva“ 
Nr. 26, 1952. VI. 25.).

LRS-ė da'tg kartą kėlė mintį, kad esa
mieji veiksniai yra persilpni ir nepakanka
nt, i reprezentatyvūs Lietuvos išlaisvitdmo 
problemoms spręsti. Jie reikalingi sustipri
nimo.

O štai ir pats VLIK'as po 1952 m. sausio 
30 - 31-os ir vasario 1-os d.d. posėdžių nu
tarė : „Išklausęs vakar dienos posėdyje pa-
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darytus pranešimus ir turėdamas galvoje 
reikalingumą suintensyvinti bei suderinti 
Lietuvos laisvinimo veiklą, VLIK'as nuta
rė eiti prie grupių konsolidacijos VLIK'e, 
sustiprinant VLIK'o veiksmingumą, repre- 
zentatyvumą ir darbingumą...“

LRS-ė pati pirmoji buvo konkrečiai iškė
lusi VLIK'o reformos klausimų, formuluo
dama projektus, nagrinėdama to būtinumo 
argumentus. „Kovotojai“ propagandistai 
tuomet „piktinosi“, kad LRS-ė „rezistuo- 
ja“ VLIK'ui.

Bet štai 1953 m. kovo mėn. 4 d. Vykdo
mosios Tarybos Pirmininkas prof. K. Zai
kauskas, „Nėprikl. Lietuvos“ koresponden
to paklaustas, ar kas daroma, kartais ir da
bar nugirstamų, VLIK'o reformrj klausimu, 
atsakė: „Kiekviena politinė institucija turi 
būti dinamiška ir taikytina prie naujų gyve
nimo sąlygų. Todėl reikia nuolat studijuoti 
ir svarstyti, ar VLIK'as bei jo organai ati
tinka gyvenimo sąlygoms, ar jie yra pajė
gūs tinkamai spręsti jiems tenkančius užda
vinius. Man atrodo, kad mes būtume pa
tenkinti, jej pati visuomenė per spaudą iš
sitartų šiuo reikalu“.

Tuo būdu Vykdomosios Tarybos Pirmi
ninkas pasakė lygiai tą pat, ką LRS-ė bu
vo kartojusi nuo pat 1950 metų, gi ją suda
rą sluogsniai nuo daug anksčiau.

Ta proga prisimintina, ką daugmaž tuo 
pačiu klausimu buvo pareiškęs buv. VLIK'o 
Pirmininkas ir Vykd. Tarybos Pirmininkas 
prof. J. Kaminskas:

„Nesutarimų pagrindinę priežastį VLI- 
K'as buvo atsivežęs Vokietijon jau iš Lietu
vos... Susitvarkymo reikalas gali būti leng
vas ir nelengvas. Lengvas, jei rasime savy 
pakankamai gero noro; sunkus, jei neatsi
žadėsime VLIK'o veiklą apspręsti grupiniais 
interesais“. („Britanijos Lietuvis“ 1953. I. 
8.).

LRS-ė seniai jau tai sako ir pailso saky
dama. Bet ji kartos tai ir toliau, nes VLI
K'o vadovaujamuose sluogsniuose prieita 
jau ligi tokio moralinio lygmens, kuris pa
grindinę šio organo reformą ir tarpusavio 
santykių pagydymą daro būtinu ir skubiu 
dalyku.

LRS-ė seniai jau buvo iškėlusi ir tebeke
lia platesnės lietuvių konferencijos mintį.

žymiai vėliau, 1952 jn. liepos mėn. VLI
K'o atstovai, susitikę Paryžiuje su Lietuvos 

Diplomatijos Šefu min. S. Lozoraičiu, po 
pasitarimų paskelbė komunikatą, kuriame 
tarpe kito' ko sakoma: „Platesnės lietuvių 
konferencijos klausimu sutarta, kad tokia 
konferencija yra reikalinga. Ją bendrai 
šauks Lietuvos Diplomatijos Šefas ir VLI
K'o Pirmininkas, susitarę dėl jos vietos, lai
ko, dalyvių ir darbotvarkės“.

Šitų faktų sąrašą galima būtų tęsti ir 
toliau. Čia apsiribota tik pačiais svarbiau
siais klausimais, kurių, kaip ir daugelio kitų, 
ne tiek svarbių, pradininkė buvo ir pirmoji 
juos skelbė LRS-ė.

„Kovotojams“ prieš LRS-ę ir visiems, ku
rie siekia jos darbą griauti, reikėtų tai atsi
minti.

Naudotis LRS-ės mintimis ir tuo pačiu 
metu ją už tas pačias mintis pulti ir negar
bingais būdais stengtis ją diskredituoti bei 
jos difbamą darbą griauti ■■— nei tautiniu, 
nei moraliniu atžvilgiu negali būti leistina. 
Tokia „kovos“ taktika bei metodai yra že
mos moralės rodyklis ir diskredituoja pa
čius juos vartojančius.

* * *

Lietuvių Rezistencinė Santarvė tęs savo 
darbą toliau. Ji, kaip ir visuomet, statys 
KRAŠTĄ pirmoje vietoje, nes pagrindinė 
kova dėl Lietuvos išlaisvinimo ir atstatymo 
vyko ir vyks pačiame Krašte. Visų lietuvių 
likimas surištas nė su mumis užsieniuose, 
bet su Tauta Krašte.

LRS-ė grumsis su visomis kliūtimis ir vi
sais kliųdytojais, kurie kliudo pagrindiniam, 
svarbiausiam, tiesioginiam laisvės kovos už
daviniui.

Ji toliau kels visus Krašto statomus ir 
jam svarbius klausimus, net ir tuo atveju, 
jeigu jie bus visiškai priešingi emigracinių 
veiksnių pažiūroms ar siekiams.

Ji dės visas pastangas, kad tie klausimai 
būtų tinkamai sprendžiami, kai tų sprendi
mų bus reikalaujama iš mūsų, užsieniuose 
esančių lietuvių.

Ji toliau telks užsieniuose talką Kraštui, 
nes jos neteikdami, pasunkintume Krašto 
grumtynes su priešu ir pasirodytume nepri
brendę spręsti savo tautines problemas nuo 
Baltijos ligi Vilniaus.

Mūsų, užsienyje esančiųjų, pareiga ir už
davinys galimai plačiau ir giliau įsijungti į 
Krašto problemas ir tuo pačiu dalyvauti 
naujos Lietuvos išlaisvinime ir statyboje.

4

6



DAINA APIE KALNIŠKES MUŠI
„Kas atgyja dainoj nemariai, 
Tai tikrovėje turi išnykti,"

Schiller

Lietuvos partizanai patys yra. apdainavę 
savo herojinę epopėją. Čia pirmą kartą 
skelbiame iš savo archyvų Dainą apie Kal
niškės mūšį. Stambiausių partizaninių ko
vų laikotarpiu, 1946 metais, pietinėje Lietu
voje Įvyko vienos pačių kruviniausių parti
zanų kautynių su bolševikais Kalniškės 
miškuose. To mūšio dalyvis sukūrė poe
mą, skirtą ne skaityti, o dainuoti.

Ši poema 1947 metais atgabenta į Vaka
rus BDPS Užsienio Delegatūrai, drauge su 
kitais partizaninės poezijos ir dainų pluoš
tais, kurie nuo tada pirmą kartą buvo pra
dėti skelbti mūsų užsienio spaudoje.

Kai tam tikrą mūsų partizanų dainų da
lis atrodo esanti sukurta Tėvynėje likusių 

poetų arba pogrindyje dalyvavusių kitų mū
sų kultūrininkų —■ Dainos apie Kalniškės 
mūšį autorius neabejotinai yra buvęs tų 
kautynių dalyvis, eilinis laisvės kovotojas, 
ne poetas profesionalas. Tai rodo poemos 
stilius, išsireiškimai, laužytas kireiayimas ir 
kt.

Iš poemos tačiau trykšta būdingiausia 
mūsų partizaninės epopėjos dvasia. Savo 
žodžių paprastumu, jausmo netarpiškumu ir 
grynumu, būdingomis mūsų liaudies dainų 
savybėmis, Daina apie Kalniškės mūšį at
skleidžia reto grožio perlus ir tuo pačiu pa
lieka Kovojusio Krašto įpareigojimą gyvie
siems: Nepailskit... Kai Tėvynė bus laisva, 
lengviau bus gulėti gimtinėje žemėje mums, 
už jos laisvę žuvusiems...

Žaliam gegužy, kai skleidė obelys žiedus, 
Žiaurūs rusai mus apsupo Kalniškės miške. 
[ kovą stojo partizanai — laisvės vanagai, 
Už tėvą žeme ir rytoju kovės lietuviai.

Ir prabilo mūsą ginklai karšta ugnimi, 
Krito priešo tankios eilės, retėja vilnis. 
Krito eglių, žalios šakos, kulkos tarpe mūs, 
Suvaitojo žalias miškas: „Gaila, vyrai, 

jūs..."

Ir aspupo visą mišką aziatai tie,
Vienas tikslas mums beliko: mirti ar lai

mėt.
Krito kovoje didvyriai su skausmu širdy, 
Iš krūtinės liejos kraujas. Ak, kulka žiau

ri !...

Vakaras kaskart artėjo, nešdamas sapnus, 
Priešai, kaip vilkai įsiutę, didino skausmus. 
Aplink gaubė dūmą rūkas, sužeistą skaus

mai,
Žali žolynaj nuo kraujo dažėsi rausvai.

Baigėsi kova žiaurioji kraujo aukose, 
Lūpos mirštančios kartojo: Sudiev, Lietu

va.
Sudie, tėti ir motute, broli,sesele,
Sudie, mylima mergele — jau negrįšiu, ne... 

Jūs mūs laidai negalėsit, vien tik širdys 
verkt galės, 

Išniekinti mūsą kūnai gatvėse gulės.
Mus palaidos mūsą priešai tamsiom nakti

mis, 
Užleis užakę tą kapfi dagiais, usnimis.

Oi, nuskriski, balandėli, į mano namus, 
Pranešk tėčiui ir mamytei, kad negrįš sū

nus.
Sakyk mylimai mergelei, kad jau neateis 
Jos mylėtas bernužėlis šiltais vakarais.

T u, lakštute, aplankyk kapą vakarais, 
Suok dainelę liūdną gražią naktį ir rytais. 
Nėr kam supilt smėlio kapo, tverti tvoreles, 
Nėr kam kryžių pastatyti, sodint gėleles.

Sese, pink vainiką grąžą, atnešk paslapčia, 
Broli, juodą medžio kryžių pastatyk nakčia, 
Jūs, mieli draugai, kovokit, vykit plėšikus — 
Kada bus laisva Tėvynė, ir mums lengviau 

bus.

Tada plevėsuos trispalvė bokštuos Lietuvos 
Ir linksmas dainas sesutės laisvėje dainuos. 
Dainuok, sese, šią dainelę: Kalniškės mu

sys, 
Čia kovojo mylimasis, čia pražuvo jis...

Lietuva, 1946 metai.
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VAKARAI IR PAVERGTŲJŲ TAUTŲ ISLAISVINIMAS

BRONYS RAILA

Čia būtų bergždžia ir veik neįmanoma 
trumpai kalbėti apie bolševizmo pavergtų
jų tautų viltis sulaukti iš Vakarų pagalbų 
jų išsivadavimui. Nemažiau būtų bergždžia 
pavaizduoti gausius Vakarų linkėjimus pa
vergtoms tautoms išsivaduoti ir daugiau 
ar mažiau nuoširdžias simpatijas jų išsi
laisvinimo kovai. Visa tai sudaro vieną, iš 
vadinamojo „šaltojo karo“ ar „psicholo
ginio karo“ problematikos sektorių, apie 
kurį jau buvo labai daug prišnekėta.

Ilgų amžių patirtis rodo ir moko, kad 
didžiųjų valstybių realioji politika yra pa
grįsta ne tiek humanitariniais sentimentais, 
kiek savųjų nacionalinių ir ekonominių in
teresų apskaičiavimais. Cinikai sako, kad 
ji pagrįsta vien tik šiais pastaraisiais, ir 
taip tvirtindami jie be abejo nedaug prasi
lenkia su tiesa. Pavergtųjų tautų išsilaisvi
nimo problema todėl daugiau reikėtų nu
kreipti į tai, kiek tų tautų išvadavimas su
tampa ar gali sutapti su didžiųjų Vakarų 
demokratinių valstybių gyvybiniais intere
sais ir patvaresnės politinės bei socialinės 
taikos troškimais.

Tautų politinėse rungtynėse visuomet iš
mintinga skaitytis su visais realybės ele
mentais, taigi ne vien su militariniais ir 
ekonominiais, bet ir su dvasiniais bei psi
chologiniais. Yra visai aišku, kad Antrojo 
Pasaulinio Karo metu lemtingą klaidą pa
darė Vokietija, sudievindama aklą pasitikė
jimą savo pirmaisiais militariniais laimėji
mais, tuo pačiu metu nekreipdama dėme
sio ar stačiai pasityčiodama iš visų Euro
pos tautų praeities, jų nacionalinės sąmo
nės ir visos eilės kitų neapčiuopiamų ir ne
pasveriamų psichologinių bei dvasinių rea
lybių, vadinamų „imponderabilijomis“. 
Tuo ji nepaprastai patį sau pasunkino karo 
vedimą Europoje, ypač jos Rytuose ir Ru
sijoje. Kitaip planuodama ir elgdamasi, ji 
būtų iššaukusi kiek mažesnę rezistenciją 
Hitlerio „naujajai Europai“, neabejotinai 
tikriau ir greičiau susprogdinusi Sovietų

0

Rusijos tautų kalėjimo užtvaras. Su „blitz
krieg“ perbloškusi ir suskaldžiusi Rusiją, 
Vokietija tvirtai būtų atsistojusi visame 
Europos kontinente ir įkėlusi koją į Aziją 
bei Afriką. Tuo būdu, kiekvienu atveju ji 
būtų užtęsusi karą dar bent dešimčiai me
tų, ir būtų buvę labai sunku pranašauti, 
kaip iš viso šis karas būtų galėjęs pasi
baigti pasauliniu mastu.

Yra keista, kad į šį Antrojo Pasaulinio 
Karo aspektą jo istorikai tuo tarpu tėra 
kreipę tik antraeilį dėmesį. O problema te
bėra labai aktuali ir, galima lengvai spėti, 
ji darysis vis rimtesnė ateityje. Juk dabar
tinės demokratinio Vakarų pasaulio ir to
talitarinio Rytų pasaulio rungtynės yra nu
dažytos „ideologinių“, „psichologinių“, 
dvasinių ir net religinių elementų motyvais 
žymiai daugiau, negu jie reiškėsi neseniai 
išgyvento pasaulinio konflikto metu. Anuo
met japonų, vokiečių nacių ir italų fašistų 
sukeltas karas be priedangos atskleidė vi
siškai nuogus imperialistinius „gyvybinės 
erdvės“ užkariavimo tikslus, kurie, savai
me suprantama, negalėjo būti patrauklūs jo
kiai kitai tautai ar socialinei grupei, o ypač 
toms tautoms, kurios buvo skirtos likti tų 
„beerdvių“ valstybių grobio aukomis. Gi 
bolševizmas apeliuoja į pasaulinio proleta
riato beį „pažangiųjų inteligentų“ socialinę 
ir revoliucinę sąmone. Faktai rodo, kad jo 
pastangos šia kryptimi nėra tuščios. Dau
gelyje Europos ir kitų žemynų kraštų ko
munistinės grupės bei įvairios „frontinės 
organizacijos“, kaip ir eilė įvairių kairiųjų 
intelektualinių sąjūdžių, šiandien yra tapę 
gausesni ir stipresni, negu tai buvo, saky
sime, prieš penkiolika metų.

Kodėl taip yra?
Jieškodamį atsakymo į tą klausimą, tu

rėtume paminėti bent kelis ryškiausius fak
tus ar bruožus, atskleidžiančius tą „šaltojo 
karo“ atmosferą, kurioje dabar gyvename. 
Tų faktų ir jų padarinių nurodymas yra ly-
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giai svarbus visiems: tiek bolševizmo pa- 
vergtoms-ar numatytoms pagrobti tautoms, 
tiek ir didžiosioms Vakarų demokratinėms 
valstybėms, kurios tokio tiesioginio pavo
jaus kolkas nenumato ar nenujaučia. Jei 
bolševizmo pavergtos tautos, kiek joms tai 
galima, labai atidžiai sekė ir seka Vakarų 
Demokratijų pasisakymus, ketinimus ir pla
nus Sovietų Rusijos ekspansijai pažaboti 
(Containment..:) ir ypač jų ketinimus ir me
todus pavergtoms tautoms išvaduoti (Libe
ration...), tai ir Vakarų Demokratijoms, at
rodo, nemažiau galėtų būti įdomios ir net 
naudingos informacijos apie pavergtųjų tau
tų kruvinus patyrimus ir ta patirtimi įsigy
tas išvadas.

KIENO NAUDAI „DIRBA LAIKAS“?
Pirmiausia paminėkime, iš daugelio kitų, 

keturius atvejus, kurie visi neigia- 
m a i veikė ir tebeveikia bolševizmo pa
vergtų tautų nuotaikas ir tuo pačiu, savo 
ruožtu, teigiamai veikia komuniz
mo šalininkų nuotaikias anapus ir šiapus 
„geležinės uždangos“.

I. Kiek bebūtų stambus Amerikos Jung
tinių Valstybių ginklavimosi mostas, jau
čiama, kad jis vienas negali būti laikomas 
pakankamu garantuoti tautoms už „geleži
nės uždangos“ tikrų ir kiek greitesnę išsi
laisvinimo viltį, kaip lygiai ir garantuoti 
šiandien dar laisvoms Vakarų Europos tau
toms pilnų saugumų ir ilgalaikę taikų. O iš 
kitos pusės, tų Europos tautų pasiryžimas 
gintis yra netvirtas ir dedamos pastangos 
reikiamai apsiginkluoti bei suderintu būdu 
veikti tebėra itin silpnos. Be to, tiek Ameri
kos, tiek Vakarų Europos pastangos yra 
grynai defenzyvinės (gynimosi pabūdžio) ir, 
būdamos tokios, jos negalį būti labai pa
guodžiančios Kremliaus kalėjime esančioms 
tautoms. Europos Gynimosi Bendruome
nės (European Defense Community) lėta, 
pasyvi ir vidinių prieštaravimų kupina 
struktūra rodo tragiškų senojo kontinento 
tautų reikalingos vienybės ir saugumo są
monės išsigimimo laipsnį. Iš viso šiuo me
tu dar abejotina, ar politinės aplinkybės ir 
senieji tų tautij antagonizmo prietarai šią 
su tokiu triukšmu ir patosu pradėtą kurti 
Europos Gynimosi Bendruomenę ilgainiui 
nepaliks vien tik negyva raide.

II. Korėjos karo eiga ir jo užbaigimas 
Žinomomis paliaubomis Azijos ir Europos 

tautoms pakankamai ryškiai parodė, kad 
Jungtinių Valstybių, kaip ir Jungtinių Tau
tų politika, nežiūrint kaikurių priešingų 
deklaracijų bei propagandinių pareiškimų, 
faktiškai tebeeina komunizmo sulaikymo 
(containment), o ne pavergtų ar užpultų 
tautų išvadavimo (liberation) keliu. Tas 
nuogas faktas, jog tuo tarpu komunizmui 
Korėjoje nebuvo leista toliau plėstis, netei
kia jokių garantijų, kad komunizmas pra
rastų norų ir valių bei galimybes plėstis ki
tose vietose ir-kitokiais, ne būtinai karinio 
užgrobimo būdais.

III. Amerikos Jungtinėse Valstybėse nau
jos respublikonų administracijos atėjimas 
prie valdžios vairo ir pakartotinas bei ofi
cialus jos aktyvios užsienio poli
tikos tikslų nusakymas, be jokios abejonės, 
visoms bolševizmo pavergtoms tautoms Eu
ropoje ir Azijoje davė daug džiuginančių 
vilčių ir padidino jų pasitikėjimų laisvesne 
ateitimi. Bet tas entuziazmas tegalėjo būti 
labai trumpalaikis, nes kad ir gražiausieji 
žodžiai, nelydimi atitinkamų veiksmų, ne
turi patvaraus poveikio žmogaus sąmonėje. 
Entuziazmas dingo tada, kai USA Preziden
tas gen. Eisenhoweriis konkrečiai išryškino 
realiąją Valstybės Sekretoriaus J. F. Dulle
st rinkiminių ir radijo prakalbų prasmę:— 
kai keliuose Rytų Europos kraštuose, ypač 
Rytų Vokietijoje komunistinės plėšimo sis
temos nuvarginta ir išalkusi darbininkija 
pradėjo atvirai maištauti, prezidentas Eisen- 
hower‘is Baltųjų Rūmu žurnalistams rado 
tikslinga pareikšti, jog jis su simpatija žiūri 
į pavergtų tautų išsivadavimo pastangas, 
bet čia pat pabrėžė, jog Jungtinės Valstybės 
neketina dėl šių įvykių intėrvenuoti.

IV. Suminėtieji trys atvejai, galėtume pa
sakyti, yra tik atskiri ir kintamieji epizodai, 
iš kurių nebūtina darytis principines ir ga
lutines išvadas. Bet yra dar vienas ir gal
būt svarbiausias, nes pastovus reiškinys, į 
kurį tik dienos reikalais besirūpiną žmonės 
ii politikai nenori, o kaikurie ir nesugeba 
pažiūrėti iš istorinės perspektyvos plotmės.

Komunizmas 'pasaulyje auga ir plinta 
laipsniškai, kaikada palengva, kaikada mil
žiniškais šuoliais. Kaip idėjinė, politinė, 
militarinė, ekonominė ir net kultūrinė jė
ga, jis stiprėja be perstojo nuo pat 1917 me
tų. Laimėjęs Rusijoje revoliuciją ir pilieti
nį karų, komunizmas 1923 metais laisvai 
kontroliavo maždaug 160 milionų gyvento
jų valstybę su vienu iš augščiausių gyven-
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tojų prieaugliu pasaulyje. 1940 metais So
vietų Rusija užgrobia tris Baltijos valsty
bes, dalį Suomijos, Rumunijos ir Lenkijos 
gudiškas bei ukrainiškas provincijas — ir 
kontroliuoja valstybę su daugiau negu 200 
milionų gyventojų. Antrajam Pasauliniam 
Karui pasibaigus, su iš naujo okupuotomis 
Baltijos Valstybėmis, sovietinis komuniz
mas uždominuoja visą Centro ir Pietryčių 
Europą su maždaug 125 milionais gyvento
jų. 1949-50 metais jis užbaigia laimėjimu 
pilietinį karą Kinijoje su maždaug 475 mi
lionais gyventojų. Šiandien jis jau kontro
liuoja maždaug 800 milionų — trečdalis vi
sos žmonijos — likimą. Įtikinimu ar jėga ir 
smurtu — tai nepakeičia paties fakto. Ir vi
sa. tai sudaro bloką valstybių, kurios sieja
si bendromis sienomis.. Atkrito tik Jugosla
vija, — visokiais požiūriais, bet ne idėji-. 
niu požiūriu.

Šis komunizmo galios augimas maždaug 
tik per tris dešimtmečius yra labai ryškus, 
ir tai daug kam duoda pagrindo kalbėti, jog 
„laikas dirba sovietų naudai“. Kiekvienu 
atveju, viso pasaulio komunistus ir jų „san- 
keleivius“ tai nuteikia optimistiškai ir drą
sinamai. Komunistinė diktatūra jiems atro
do ne tik patraukli socialinė idėja, bet ir 
ryški „istorinė būtinybė“, apie kurią kal
bėjo Marksas ir Leninas ir kurios įsikūni
jimą apčiuopiamai rodo tų trijų dešimtme
čių raida. Demokratiniame Vakarų pasau
lyje komunizmu nusivylusių ir nuo jo atsi
sakančių skaičius keleriopai papildomas 
naujai išaugančių jo adeptų. Primityviose 
Azijos ir Afrikos tautose ir visose koloni
jinėse tautose komunizmas šiandien yra po
puliaresnis, negu bet kada anksčiau...

KĄ VAKARAI GALI ATSAKYTI?
Komunizmo augimas ir jo stiprėjimas 

valstybinėmis bei militarinėmis formomis 
neabejotinai atsiliepia ir toms Rusijos pa
vergtoms tautoms, kuriose teberusena, o 
protarpiais ir ryškiai, net hbroiškai užsi
liepsnoja išsilaisvinimo viltis. Bet tų tautų 
rezistencijos vadai ir dalyviai kasdien susi
duria su baisiu ir beviltišku klausimu: ar 
bolševizmo vergija nėra ta tikroji „istorinė 
būtinybė“? Ar yra galimas išsivadavimas 
vien savo pačių jėgomis? Ar buvę pavyz
džiai neparodė, kad ligšiol nei viena Rusi
jos valstybės tauta, nei Baltijos tautos, nei 
„satelitai“ nuo komunizmo savo jėgomis 

negalėjo išsivaduoti? Kada galima ir ar iš 
viso galima tikėtis komunistinės imperijos 
„sugriuvimo iš vidaus“? Jei beatodairinės 
komunizmo diktatūros policinėje sistemoje 
išsivadavimas savo pačių nacionalinėmis 
jėgomis nebuvo ir nėra įmanomas, tai iš 
kur gauti pagalbos ir ar iš viso ji realiai ža
dama duoti? Ar neverta laikinai, o gal ir 
ilgam laikui susitaikyti su komunistine si
stema, prisitaikyti, tuo būdu išlikti ir 
kantriai palaukti nežinia kiek laiko, kol ko
munistinė sistema, arba iš vidaus pasikeis, 
arba pati sugrius, arba naujame atvirame 
pasauliniame kare bus nugalėta? O jeigu 
ji nebus nugalėta? O jeigu per sekančius 
tris dešimtmečius komunistinė imperija dar 
dvigubai plačiau pastūmės savo sienas, ar 
tada jis nepasidarys „pasaulinė istorinė bū
tinybė“?...)

Šie keli klausimai rodo, kaip komunizmo 
pavergtoms tautoms ir jų rezistencijos va
dams yra svarbus ir lemtingas demokrati
nio Vakarų pasaulio vadovaujančių valsty
bių tikrasis nusistatymas, jų atsakingų vals
tybės vyrų kiekvienas žestas, pareiškimas, 
deklaracija ir ypač kiekvienas jų politikos 
veiksmas. Visų šių reiškinių kompleksas 
rezistenciją už geležinės uždangos gali ug
dyti, stiprinti morališkai ir kitaip, išsiva.- 
davimo viltį daryti realią, iš anksto kurti 
reikiamas prielaidas, — arba ją slopinti ir 
žlugdyti, stumti į neviltį, desperaciją, ne
reikalingas, bergždžias aukas ir priešlaiki
nį susinaikinimą pačių geriausių ir galbūt 
visų jėgų, kurios būtų taip reikalingos ir 
kurių veiksmingu pasireiškimu gal kliau
jamasi, kai tinkamas laikas ateis.

Šios visos problemos nėra vien „studiji
niai nagrinėjimai“ tūkstančiams laisvės ko
votojų anapus geležinės uždangos. Jie yra 
„studijuojami“ ir išbandomi kasdienėje 
praktikoje, nuolat apmokami krauju, kalė
jimais, trėmimais į Sibirą, artimųjų perse
kiojimais, Kremliaus sustiprintu slėgimu... 
Laisvajame pasaulyje esą tų tautų politiniai 
emigrantai turi ramesnes, sąlygas studijuoti 
„išsilaisvinimo problemas1' ir taip pat jie 
turi sąlygas platesniam žvilgsniui: surink
ti duomenis apie įvairių Kremliaus okupuo
tų tautų padėtį, subendrinti rezistencinių 
veiksmų metodus ir patyrimus, palyginti 
visa tai su duomenimis ir tendencijomis, 
kurios vyrauja Vakarų pasaulyje, mėginti 
daryti išvadas, kurios būtų tikslingiausios 
jų tautų išlaisvinimo reikalui ir drauge ati-

8

10



tiktų esminius ir gyvybinius Vakarų pasau
lio interesus....

Lietuvių Rezistencinės Santarvės vado
vaujančiuose sluogsniuose šių problemų 
tyrinėjimas visuomet buvo pačioje pirmoje 
vietoje. Jis rėmėsi pirmiausia pačių lietu
vių heroiškos, bet ir tragiškai skaudžios 
partizaninės rezistencijos Tėvynėje duome
nimis bei patyrimais, taip pat latvių, estų, 
ukrainų, lenkų duomenimis, kaip lygiai ir 
kitų komunizmo pajungtų tautų išsilaisvi
nimo veiksmų atidžių stebėjimu. Visus duo
menis apie antikomunistinės rezistencijos 
uždavinius ir Vakariečių laikyseną. Sovietų 
Rusijos atžvilgiu susumavus, ryškėja kaiku- 
rios pagrindinės išvados, kurias būtų gali
ma labai suglaustai nusakyti šiais punk
tais:—

DVYLIKA PAGRINDINIŲ IŠVADŲ

1. Mūsų šimtmečio istorijos įvykių raida 
ir patyrimas rodo, kad „laikas dirba“dau- 
giau Sovietų, negu Vakariečių naudai. So
vietai be perstojo plėtoja karo ūki, laip.niš- 
kai didina ginklavimąsi, savo kontroliuo
jamuose plotuose žiauriausiai naikina esa
mus bei potencialius komunistinės sistemos 
priešus, pamažu pervirškina savo ir oku
puotų kraštų visuomenes, ypač perauklėjo 
jaunąją kartą, nuolat daugiau įtempia ir 
apsunkina Vakarų ekonomiką, infiltruojasi 
azijatiniuose ir afrikiniuose kraštuose, ugdo 
ir lavina savo „penktąją koloną“ visose de
mokratinio pasaulio šalyse. Pasaulinio ko
munizmo pavojaus problema šiuo metu ar 
netrukus yra Įmanoma išspręsti su mažes
nėmis aukomis ir pastangomis; su laiku, 
jei ne su kiekvieneriais metais, tai tikriau
sia su kiekvienu dešimtmečiu komunizmo 
jėgai ir ekspancijai pasipriešinti reikės vis 
didesnių aukų.

* * X:
2. Sovietinis bolševizmas jokiomis prie

monėmis — nei diplomatinėmis, nei eko
nominėmis, nei kitokiomis — nėra ir negali 
būtį pasotintas ar sušvelnintas. Jo galuti
nis tikslas — dominuoti visą pasaulį, ir to 
tikslo lygiai jo doktrina, lygiai praktika nei 
per plauką neatsisako. Kai jis jausis pasi
ruošęs ir tarptautines sąlygas laikys nuno
kusiomis — jis kariaus. Visos iliuzijos apie 
taikingą sugyvenimą su komunizmu, apie 
„pastovų“, „abiem pusėm naudingą“, „rea
listinį“ bendradarbiavimą tarp šių dviejų 

pasaulių, apie „protingą“ ar net .„teisingą“ 
taiką, — yra naivios ir Vakarams vien tik 
pražūtingos.

* * *
3. Pasaulinės komunistinės hidros galva 

buvo ir tebėra Maskva.. Visuose komuniz
mo „sulaikymo“ ar pavergtų tautų „išva
davimo“ žaidimuose pirmiausiai tenka tai
kyti į tos hidros galvą, o ne graibstytis pe
riferijose. Maskvos komunistai ypač šiuo 
melu stengiasi Vakarus įklampinti Azijo
je, kad ten eikvotų jų jėgas ir tuo pačiu 
migdytii Vakarų Europą.

* * *
4. Vakarų ir Rytų taikingas sugyvenimas 

negalimas ir, atsižvelgiant į komunizmo po
litinį, socialinį bei kultūrinį imperializmą 
sui generis, nepageidautinas. Tai plaukia iš 
pačios lenjnizmo doktrinos esmės, nors jo 
įpėdiniai Stalinai ir malenkovai propagan
diniais tikslais kartais kitaip pasakydavo 
ir tebesako. Atsparai pastatyti ir pergalei 
užtikrinti reikia Vakarų pasaulio žymiai 
stipresnio dvasinio, politinio, ekonominio 
ir karinio pasirengimo, imtinai ligi neišven
giamo Vokietijos ir Japonijos apginklavi
mo. Karas tarp tų dviejų pasaulių yra ne
išvengiamas. Plačiai Vakarų pasaulyje pa
čių vakariečių ir net augštai atsakingų po
litikos vyrų tebevedama propaganda, jog 
karas esąs išvengiamas ir išvengtinas bet- 
kur’a kaina, jog sugyvenimas ir bendradar
biavimas su komunizmu esąs galimas, atlie
ka aiškų demokratinių kraštų visuomenių 
sąmonės budrumo migdymą, o tai sudaro 
vieną iš sovietų „psichologinio karo“ tiks
lų. Ta propaganda tuo pačiu sutvirtintų is
torijos mokslininkų prieitą išvadą, jog civi
lizacijos, kurios pavojų akivaizdoje nebesu- 
randa dvasinės jėgos aktyviai gintis, kovo
ti ir tik pačios save migdo iliuzijomis, yra 
pažymėtos pražūties ženklu.

* * *
5. Amerikos Jungtinės Valstybės, kaip 

vadovaujanti pasaulinė ekonominė ir mili- 
tarinė pajėga, savo politinę ir militarinę li
niją Europos atžvilgiu turėtų palaipsniui 
iš anksto kietinti, ypač Prancūzijos ir Ang
lijos atžvilgiu (prancūzų „neutralizmas“, 
Bevano ir kitų „pacifizmas“ šiuo požiūriu 
yra labai žalingi bendram reikalui). Vaka
rų Europai neapsisprendžiant, svyruojant, 
pasiduodant iliuzijoms ir defetizmui, visai 
aišku, jog amerikiečiams vieną dieną rei
kės eiti ją gelbėti trečią kartą ir sumokėti
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dešimteriopai dedesnę kraujo ir ekonominę 
auką, negu iš anksto ir geriau paruoštomis 
aplinkybėmis.

* * *
6. Komunistinės agresijos pavojaus gali

mumas ne tik Anglijai bei Prancūzijai, bet 
ir Amerikai yra pakankamai ryškus net da
bar. Jei Vakarų spauda ir tūli politikieriai 
dažnai džiaugiasi, kad sovietų agresijos 
grėsmė dėl šiokių ar tokių priežasčių esan
ti sumažėjusi ir net ilgam laikui ,,pranyku
si“, tai Kremliaus vadovybė nuolat skaito
si su tikru ar tariamu užpuolimo pavojumi 
iš Vakarų ir nuolat ir iš visų jėgų ruošiasi 
į tai reaguoti. Atsižvelgiant į, astuonių šim
tų jnilionų žmonių kolosalinio masyvo ūki
nį pajėgumų ginklavimosi srityje, po pen- 
kerių ar dešimties metų Vakarų Europai ir 
Anglijai teks skaitytis su nepalyginti dides
niu pavojumi būti sutriuškintomis, o Ame
rikai — su aiškiu ir vis didėjančiu jos pa
žeidžiamumu. Yra didelis klausimas, ar ži
nomus ir aiškiai išdėstytus Amerikos pra
monės centrus rusams nebus lengviau ato
minėmis bei vidaus sabotažo priemonėmis 
sunaikinti, negu amerikiečiams pasiekti ge
ografiniu požiūriu geriau išdėstytus, la
biau užmaskuotus ir apsaugotus rusų kari
nės pramonės centrus.

* * *
7. Vienas tik „psichologinis“ arba „šal

tasis karas“, remiamas nervingų ir vienpu
siškai nusiteikusių emigrantų „pagalba“, be 
aiškaus laisvinimo plano, be aiškios kon
struktyvios pokarinio sutvarkymo linijos 
ir politinės idėjos — yra mažai reikšmingas, 
negarantuojąs nei pavergtųjų tautų išvada
vimo, neį komunizmo „sulaikymo“, nei tuo 
labiau pergalės prieš jį. Dviejų pasaulių ko
vos ir likimo problematika yra daug rimtes
nė ir sudėtingesnė, ir jai realistiškai spręsti 
žymiai daugiau sveria tylus, bet konkretus 
ir efektyvus darbas bei pasiruošimas, negu 
ta visa gausybė emigrantams skiriamų ar 
jų pačių rašomų skambių žodžių, tuščiavi
durių grasinimų Maskvai ar satelitinių 
kraštų satrapams, tie visi emigrantiniai sei
mai, jų išlaisvinimo komitetai iš dešimties 
ar penkiolikos partijų arba jų fantominės 
„egzilinės vyriausybės“, kartais net nebe 
viena, o dvi ar trys tam pačiam kraštui...,

* * *
8. Per Vakarų spaudų, radijų ir politikos 

vyrų pareiškimus raginti tautas už geleži
nės uždangos nepasiduoti, tvirtai tikėti, kad 

„teisybė vįstiek laimės“, tikėti greitu išlais
vinimu, kurstyti kovoti partizaninėmis prie
monėmis prieš komunistinius okupantus 
yra nepakankama ir daugeliu atžvilgiu tik 
žalinga pavergtoms tautoms ir bendrajam 
reikalui. Tos tautos pačios vienos nei parti
zaniniais veiksmais, nei atskirais sukilimais 
išsilaisvinimo nepasieks, o tik bus dar dau
giau sunaikintos naujomis okupantų repre
sijomis. Galiausiai, vietoje simpatijų vaka
riečiams ir amerikiečiams, tų tautų liku
čiuose bus tik palaipsniui išauginama ne
apykanta ir nepasitikėjimas Vakarams, ko 
Rusija rūpestingai siekia. Kaikurie Ameri
kos politikierių vieši pareiškimai, jog Ame
rika turinti remti antikomunistinį pogrindį 
už geležinės uždangos tam, kad būtų suda
ryti vidaus sunkumai pačioje Rusijoje ir tuo 
būdu ji būtų priversta taikingiau laikytis 
Vakarų atžvilgiu ir išlaikyti esamų „taikų“, 
Rytų Europos rezistentų yra aiškiai perma
tomi, jiems atrodo perdaug egoistiniai ir 
juos veikia nepaprastai neigiamai. Juk tie 
rezistentai savo gyvybes išstato nuolatinei 
rizikai tam, kad komunizmas būtų pašalin
tas ir jų tautos atgautų laisvę, o ne tam, kad 
beprasmėje ir perankstyvoje kovoje jie žū
tų, idant Vakarai turėtų kiek ilgesnę taikų 
ir ramybę.

* * *
9. Federalizmo principai ir Europos vie

nybės programa šiandien jau plačiai skel
biama popieriuje, tačiau vieningos Euro
pos idėjų reikia jau dabar remti kategoriš
kai, —< visos Europos, taigi, ne vien Vaka
rų, bet ir Rytų Europos, ir remtį tų darbų 
daugiau pačioje Europoje, o ne Amerikoje. 
Tik realiai ir tinkamoje vietoje kuriama ir 
ugdoma visų Europos tautų bendruomenės 
laisvės ir socialinio teisingumo idėja bus 
tvirta atspara besiskverbiančioms komunis
tinėms idėjoms.

■ * * *
10. Europos tautos turi sunkų tautinių ’ 

antagonizmų ir teritorinių ginčų palikimų. 
Todėl jau dabar reikalinga visais būdais 
šalinti įvairių Europos tautų imperialisti
nius apetitus, kaip, pvz., lenkų prieš lietu
vius ar ukrainus, čekų prieš Karpatų rusi
nus, vokiečių prieš čekus ir lenkus, vengrų 
prieš rumunus, didžiarusių prieš ukrainus 
bei kitas tautas ir t.t. Tokiems apetitams iš 
anksto tinkamai nesipriešinant, kaikurios iš 
paminėtų tautų bus linkusios kreipti dėme
sį daugiau prieš kaimynus, negu prieš ben-
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dr;} komunistinį prieš;}. Todėl yra būtina 
iš anksto tvirtai deklaruoti, kad kol eventu
alus plataus masto „išsiaiškinimas“ su ko
munizmu nebus pasibaigęs, tol status quo 
bus išlaikytas ir niekam nebus leista sava
vališkai senas sienas atstatinėti ar gretimas 
provincijas užgrobti.

* * * •
11. Bolševizmo praktikos neišgyvenusiems 

Vakarams dažnai sunku suprasti, kokių gi
lių pakeitimų jis jau yra įnešęs ne tik so
cialinėje struktūroje, bet ir ištisų tautų 
psichologijoje. Būtų pats metas visiems, 
ypač amerikiečiams, susirūpinti persvarsty
ti savo laikysenų senųjų politinių emigran
tų atžvilgiu. Kaikurie senųjų politinių par
tijų emjgrantiniaj veikėjai, turėję progos 
patekti į laisvuosius Vakarus, buvę kapita
listinio ar feodalinio ūkio magnatai, išei
dami iš savo praeities interesų, nesiskaity
dami su giliai kintančia gyvenimo tikrove 
visoje Rytų Europoje, nekart:} tik klaidina 
amerikiečius ir čiulpia jų pinigus tariama
jam „išsilaisvinimo kovai“, kuriai jie neva 
vadovauja iš užsienio tolybių. Rusai tų fak
tų jau dabar gudriai išnaudoja, pvz., tokiuo
se buvusiuose feodaliniuose kraštuose, kaip 
Vengrija, Rumunija, Lenkija ir kt., aiškin
dami liaudžiai, jog Amerika remianti tik tų 
kapitalistų — išnaudotojų grįžimų ir tuo pa
laipsniui nuteikia, kaikur gana sėkmingai, 
šias tautas prieš Ameriką ar Angliju. De
šimtmečiui praėjus, neišvengiamai tenka 
jieškoti naujų žmonių, naujų jėgų ir naujų 
idėjinių bei socialinių principų, kurie būtų 
realesni ir priimtini plotiesiems Rytų Euro
pos tautų slucgsniams ypač pereinamuo
ju laikotarpiu. Amerikos nusistatymų lini
ja į senąsias, anuose kraštuose visai nebe
egzistuojančias, politines partijas emigraci
joje — reviduotina ir galbūt kiaurai keisti
na.

* * *
12. Komunizmo pavergtų tautų rezisten

cinei dvasiai sustiprinti ir pasitikėjimui ge
resne ateitimi pažadinti, šalia konkrečios 
ir diskrečios pagalbos dabartinei pogrindžio 
veiklai išlaikyti ir plėsti, pirmoje eilėje yra 
reikalingos panaudoti dvi svarbios politi
nio pobūdžio priemonės: a), aiškiai ir atsa
kinga būdu deklaruoti visą komunizmo pa
vergtu tautą teisę nusikratyti jo okupacijos 
ir b), aiškiai deklaruoti, kad tos tautos vė
liau pačios demokratiškai tvarkys savo li
kimą be pavojaus, kad joms kas galėtą pri
mesti pašalinį intervenciją, išeinančią už 
tarptautinės bendruomenės vadovaujančią 
instituciją ribą.

* * * ’
Čia yra tik kelios minčių žiežirbos, kurios 
be perstojo rusena visose Kremliaus pa
vergtose ar diriguojamose tautose, jų tarpe 
ir lietuvių tautoje, kiekvienu metu, kai iš
kyla susipratimo ir interesų bendrumo klau
simas tarp jų ir demokratinių Vakarų. Kiek 
jos atrodytų, vakarietiškai žiūrint, turinčios 
trūkumų, nepatogios ar pavojingos — tos 
mintys nėra pagautos iš oro, bet išbrandin- 
tos rūsčioje gyvenimo ir laisvės kovos fak
tų praktikoje. Jų pažinimas ir bešališkas 
apsvarstymas gali labai naudingai prisidėti 
prie tų visų tautų laisvės atstatymo, sieki
mo pasaulinės gerovės ir teisingos taikos 
didžiųjų idealų, kuriuos ginant vien šiame 
šimtmetyje buvo vesti du gigantiško masto 
kruvini karai. Bet kova nebaigta, nes šian
dien nuo tų ideali} įgyvendinimo stovime 
toliau, negu bet kada, o pasikėsinimas prieš 
juos, visi sutinkame, yra tik padidėjęs.

Šia prasme mes visi turime dėti ko akty
viausias pastangas, kad Vakarai geriau su
prastų mūsų tautos rezistencijos pobūdį, 
jos turinį ir tas nebe nuo mūsų pareinan
čias prielaidas, kuriomis būtų užtikrinta 
sėkmingiausia mūsų ir visų kitų tautų išsi
laisvinimo pergalė.

Norą dominuoti turime pakeisti lygybe, troškimą laimėti - teisingumu, žiaurumą 
• inteligencija, varžybas - bendradarbiavimu.

Bertrand Russel

Septyniasdešimties metų amžiaus žmogus visada nekaltas politikoje.
Napoleonas

nI -■<■■■*'•fe' .
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TAUTA IR VALSTYBE

J. AISTIS

Vargu ar rastume kitą tautą, kur tautos 
ir valstybės reikalai amžių būvyje būtų 
taip skyrusi, kaip mūsų istorijoje. Bet ne
žiūrint to, mums mūsų praeitis buvo ir yra 
stiprybės šaltinis. Labai gaila, kad praeitis 
mums nebuvo mokytoja.

Praeitis yra tautos turtas: krauju ir pra
kaitu sukrautas kapitalas, kurio nuošimčiais 
tauta gyvena. Bet žmonėms daugiau knieti 
savo praeitimi pasigirti bei pasididžiuoti, 
negu pasimokyti. Tautos žaizdų, klaidu ir 
nelaimių nenorime nei žinoti. O praeitis ir 
tauta reikia priimti tokia, kokia jinai yra: 
su jos žygiais ir nelaimėmis, su jos garbe 
ir klaidomis. Bet svarbiausia, reikia blai
viomis ir atviromis akimis pažvelgti i vis
ką: praeities garbė dažnai užliūliuoja ir 
apakina lautas nelaimėje, p praeities nelai
mės ir klaidos gali kaip tik tapti tuo stipry
bės šaltiniu, apie kurią taip dažnai gieda
me.

* * *
Yra daug dalykų mūsų istorijoje, kuriais 

mes gėrimės ir didžiuojamės" kurie tačiau 
buvo labai pragaištingi mūsų tautai. Jau 
laikas blaiviai pažvelgti Į praeitį, nes 
tai gali mums padėti kiek kritiškiau pa
žvelgti j dabartį ir sėkmingiau reaguoti į 
nejučiomis tauton besibraunančias negero
ves. Neprasminga būtų kaltinti istoriją, nes 
niekad niekas klaidų tyčia nedaro, bet nuo
lat kartoti tas pačias klaidas ir tuo labiau 
jų nematyti, yra trumparegiškumo pažy
mys. O giliau pažvelgę į savo garbingos 
praeities įvykius ir įsigilinę į dabartį, rasi
me tūlą panašumą ir .atavistinę įvykių 
kryptį, kuri nuolat ir tolydžio skyrė tautos 
ir valstybės reikalus.

Mes galime labai gražiai išaiškinti ir pa
teisinti mūsų kunigaikščių dideles ir kil
nias pastangas išplėsti valstybę, tačiau ne
galime paneigti to fakto, kad tasai valsty
bės augimas silpnino ir žudė tautą. Mes 
.galime rasti dokumentų, kur mūsų kuni-
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gaikščiai labai atkakliai ir patriotiškai gynė 
savo tautos reikalus. Sakysime, kad ir Vy
tauto laiškas karaliui Zigmantui, kur jis gi
na žemaičius ir aiškina, kad žemaičiai ir 
lietuviai yra viena tauta (...terra Samayta- 
rum... qui eciam ėst et semper fuit unum 
et idem cum terra Lithwaniae, nam unum ' 
ydioma et uni homines), tačiau kiek jis yra 
nuveikęs, kad ta kalba būtų galėjusi įgyti 
lygių teisių su oficialia gudų ir jo laikais 
pradėjusią brautis lenkų kalba? Mes ste
bimės mūsų kunigaikščių .gudria politika, 
betgi ta politika, būdama naudinga valsty
bei, buvo kartais pragaištinga tautai. Ne- 
prasilcnksime su tiesa, jei pasakysime, kad 
mūsų kunigaikščiai tautos likimo politikos 
nuovokos neturėjo.

Taip mes galime pasididžiuoti Gedimino 
išsapnuotu ir pastatytu miestu, bet ir ne
daug teapsiriksime pasakę, kad Gedimino 
miestas mažai, o gal ir niekuo nesiskyrė 
nuo daugumos mūsų miestų ir miestelių, 
kuriuos mes radome 1918 metais. Galimas 
daiktas, kad Gedimino statomam miestui 
plytas, molį, kalkes ir akmenis lietuviai ant 
savo pečių sunešė, bet jame ilgainiui įsiga
lėjo viso pasaulio prašalaičiai, tik ne lietu
viai pirmoje vietoje.

Niekam ne paslaptis, kad Vilnius kultū
riškai buvo daug naudingesnis gudams ir 
lenkams, negu mums patiems. Niekam ne 
paslaptis, kad Vilnius suėdė Vilniją. Gudi
ja ar tik nebus kunigaikščių raštinės pada
ras. Neatrodo, kad gudo tipas būtų slaviš
kas. Gudų kalba ir gudų tauta, jei ne atsi
rado, tai bent išaugo mūsų tautos sąskai
tom Tiesa, lygia dalimi prūsai, kurie netu
rėjo savo valstybės, padaugino vokiečių 
tautą ir vokiečiams padėjo prasistumti pro 
slavus. Bet tatai neteisina senosios mūsų 
valstybės politikos.

* * *
Reikia mums išsikalti iš galvos mitas, 

kad mes esame tautiškai atsparūs. Lietuvis 
tol laikėsi savo kultūros ir kalbos, kol jo
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niekas nekliudė, kol jis netarpiškaį nesusi
dūrė su kita tauta ir kultūra, o susidūręs — 
ištautėjo. Tasai tautos neatsparumas ėjo 
iš senosios Lietuvos valdovų ir vadovaujan
čių tautos sluogsnių nuotaikų ir politikos: 
visuomet žemesnieji mėgdžioja augštesniuo- 
sius. Jei lietuviai visiškai neištautėjo, tai 
turime būti dėkingi, iš dalies, .lietuvio ne
rangumui...

Klaidinga būtų manyti, kad anų laikų 
žmonės neturėjo tautinės sąmonės. Tais 
laikais kaip tik svetur pradėjo reikštis ne 
tik tautinės, bet ir regioninės kalbos ir net 
kultūros. Pavyzdžiai buvo čia pat, kaimy
nuose, o mūsų senoji valstybė visai nedėjo 
pastangų savo kalbai suteikti pilietybės tei
sių.

Tai mes negalime anos valstybės pagirti 
dar ir dėl to, kad pirmojo tikybinio rašto, 
po krikšto, reikėjo laukti 160 metų, o kata
likiškosios knygos reikėjo laukti net du 
šimtų metų.

Pats Lietuvos krikštas, atrodo, vyko ga
na keistomis sąlygomis. Juo buvo valstybės, 
nė tautos reikalai sprendžiami. Leiskime 
čia žodį tarti Valančiui, kuris nebus sekan
čių žodžių iš piršto išlaužęs:

„Karalius Vladislovas Jagėl.a su kuni
gaikščiu Vytautu, padėję pamatus katalikų 
tikėjimui toje vietoje, važiavo toliau ir at
vyko ant Šatrijos kalno.

Tokiu pat būdu liepė tuojaus naikinti 
daiktus, priklausančius stabmeldžių tikėji
mui. Tą darbą kareiviams (lenkams!) atli
kus, kunigai, nemokėdami žemaitiškai, pra
dėjo apsakinėtį Kristų lenkiškai, o lietu
viai tuos pačius dalykus perpasakojo že
maitiškai. Kaslink klausymo, rods, klausė 
žmonės pamokslų, bet krikštytis nė biskio 
nenorėjo, nes jiems rodėsi: 1) jog apsi
krikštiję netėks liuosybės ir turės vergauti, 
2) jog naujo tikėjimo kunigai privers juos 
pamesti savo kalbą, o lieps mokytis vokiš
kai ar lenkiškai, 3) jog reiks jiems, išsiža
dėjus senų prabočių papročių, sekti papro
čius svetimų žemių, 4) jog moteriškės ne
galės dėvėti skepetomis nei drobėmis pačių 
austomis, bet viską turės pirkti nuo vokie
čių... Karalius su kunigaikščiu, tai išgirdę, 
aiškiai kaip kaltais įkalė, jog be reikalo že
maičiai baidos katalikų tikėjimo, jog apsi
krikštijus,-vokiečiai būtinai nieko prie jų 

neturės, jog liuosybė, seni papročiai, vyres
nybė ir žemaitiška kalba bus jiems palikta, 
jog- drobes dėvėti nieks moteriškėms neuž
gins.“

Jei žemaičių baimės punktai yra auten
tiški, tai jie buvo ne be pagrindo. Gera 
dalis jų paskiau įvyko. Lenkų kareivių daly
vavimas krikšte aiškiai rodo, kad valsty
bės ir tautos santykiai nebuvo pavyzdiniai: 
valstybė nepajėgė įkvėpti tautai pasitikėji
mo. Jei krikščionybė lietuviuose sunkiai gi
jo, jei dar Mažvydas kovojo su senais die
vais ir prietarais, o ne su katalikybe, tai vis 
„kaip kaltu kala“, kad anai mūsų valstybei 
nerūpėjo tautos dvasiniai ir kultūriniai rei
kalai.

O jau poliublininė mūsų valstybė buvo . 
vyriausia lenkinimo įstaiga. Jei kas joje at
sirado lietuviško ir kultūriško, tai ne vals
tybės, bet privačia iniciatyva. Tauta pradė
jo busti tik tada, kai neteko valstybės, tai 
yra, tautiško stabdžio. Kas būtų likę iš mū
sų tautos, jeį Edukacinė Komisija nebūtų 
pakliuvusi į išeikvotojų rankas, arba, kas 
būtų likę iš mūsų tautos, jei sena valstybė 
būtų patverusi iki 1918 metų?

Jei Daukša savo patriotinę postilos pra
kalbą rašė lenkiškai, tai reiškia, kad mūsų 
dvasiškijoje ir bajorijoje lenkiškumas buvo 
giliai įleidęs šaknis. Tiesa, dar Sirvydas Vil
niuje sakė pamokslus lietuviškai, bet po jo 
mūsų knygų kalba pradėjo visai susti ir 
jau XVIII a. beveik viena „Bromą atverta 
ing viečnastį“ lietuvis mito.

* * *
Ilgiau apsistojome ties senąja mūsų vals

tybe ne dėl to, kad norėtume ją kritikuoti. 
Praeitis reikia tik pažinti ir suprasti. Jos ir 
geriausia kritika nepakeis ir nepataisys. 
Bet tautos būdas yra pastovus — paprastai 
jis nesikeičia. Tiesa, kartais ta pati tauta 
parodo didelio didvyriškumo ir kyla, o kar
tais ta pati tauta netenka gyvastingumo ir 
smunka, bet visada tauta turi savitą ir pa
stovų savo veiksmų atspalvį. Mūsų tautos 
didžiausia nelaimė yra ta, kad kažkaip, gal 
net ryškiau nei kitur, valstybė ir tauta ne
sudaro vieno ir nedalomo vieneto. Praeitį 
imame tik palyginimui. Mums daug svar
biau antroji valstybė ir jos santykiai su 
tauta.
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Netekusi senosios valstybės, tauta pama
žu ir palaipsniui budo, kol pasiekė tų visų 
tautų svajonę ir troškimų — laisvę ir ne
priklausomybę. Naujoji mūsų valstybė su 
praėjusiąja tęstinumo ryšio ne tik neturėjo, 
bet buvo jos tikra priešginybė. Tik labai 
maža tautos dalis, visai nutautėjusi ir nuo 
kamieno atitrūkusi, svajojo atstatyti anų 
valstybę— ne Gedimino ar Vytauto, bet nu
sigyvenusių ir išsigimusių poliublininę, 
tampriai surištų su lenkais ir darančių Lie
tuvą paprasta Lenkijos provincija. Tikros 
ir tikslios jų programos negalime išdėsty
ti, bet tokia valstybė mūsų tautai, nebūtų 
suteikusi daugiau teisių, negu jų lenkai bu
vo suteikę lietuviams Vilnijoje.

Iš to aišku, kad Vasario 16-osios aktu 
lietuvių tauta išėjo viešojon arenon nauja, 
kaip ji buvo išėjusi Mindaugo laikais. Tau
ta, aišku, žodžiais laikė save anos valstybės 
palikimo paveldėtoja, bet iš tikrųjų, kadan
gi tauta atsistojo savo reikalų priekyje, o 
ne sena valstybė atgavo valdžių, tai tas vie
nas faktas paneigė visų senųjų mūsų vals
tybę, kuri, kaip sakėme, tautos reikalais, 
prasidėjus nukariavimams, nesirūpino.

Naujoji Valstybė tepatvėrė tik per dvi 
dešimti metų, bet ji pergyveno tris skirtin
gus laikotarpius: žyginį — laisvės kovų ir 
nepriklausomybės kūrimo. — demokratini 
— ir autoritarinį. Tik pirmasis laikotarpis, 
nors ir jam klaidų nestigo, vertas heroinio 
laikotarpio vardo. Su antruoju iškilo ben
dra demokratijos negerovė — korupcija, ir 
prasidėjo valstybės nesiskaitymas su tauta. 
Po paskutinių seimo rinkimų parlamentari
nė Lietuvos valdžia susmuko. Paprastai iš
sigimusi ir ištižusi parlamentarinė sistema 
paruošia dirvų diktatūrai. Tai buvo dide'ė 
mūsų tautos tragedija, kad jos teisėtai iš
rinktoji valdžia idealiausių tautos valdymo- 
si formų privedė prie bankroto. Ir patys 
liaudininkai, manau, neabejoja, kad jų val
džia buvo priėjusi liepto galų ir kad ji leng
vai atidavė vairų pirmam parodžiusiam 
energijos.

Tik pirmame periode tauta ir valstybė 
buvo sudariusios vienų vienetą. Jis tautai 
suteikė du svarbiausiu dalyku: teisę į savo 
kalbą ir teisę j savo žemę. Jau antrame pe
riode išeina aikštėn biurokratai, kurie pasi

juto viešpačiais ir valdovais. Taip atsirado 
pirmas plyšys tarp tautos ir valstybės. Ta 
praraja dar daugiau pagilėjo ir praplatėjo, 
prie jų prisidėjus pajutusiam savo galybę 
karininkų luomui. Karininkų luomas turė
jo didelių nuopelnų nepriklausomybės ko
vų laikais, betgi nuopelnai neteikia teisių 
nesiskaityti su tautos valia ir reikalais.

Gera dalis mūsų senų valdininkų buvo 
dirbusi šį bei tų rusiškose įstaigose ir prisi
gėrusi to rusų, dar Gogolio išjuokto, „či- 
novninkų“ raugo. Jie ir sudarė tas bjaurias 
mūsų valdininkų tradicijas ir davė mūsų 
biurokratijai tonų. Valdininkų šeimas daž
nai ėsdavo „šeimos vėžys“. Tos poniutės 
atnešė gana populiarų ir plačiai praplitusį 
„pecersburski akcient“: „Zhynocie, poniu- 
ce, savle sviėča, to išėjau pasivaikščioc“. 
Dalis karininkienhj nuo jų neatsiliko. Per 
123 metus kovojome dėl savo kalbos teisių 
ir paskui jų valėme, o štai kelios bobulės 
jų užteršė. Mokyklose kalėme patriotizmų, 
kovojome prieš svetimus raugus, o antro
sios šviesuolių kartos jaunimas jau kalbėjo 
svetimu žargonu: univerka. Man‘ka, Sciop- 
ka, šhylas vhylkas, važoc ir panašiai.

Kūrėsi nauja inteligentija (kodėl mes tų 
žodi ta prasme vartojame?), auklima Rygos 
rusiškais bulvariniais romanais. Mokyklos 
darė viena, o gyvenimas kita. Ta mūsų 
šviesuomenė netikėjo tauta.' Jai visa, kas 
lietuviška, nesakytume, kad buvo svetima, 
bet perprasta.

Karininkija, kuri žodžiais dažnai didžia
vosi savo apolitiškumu, tikrovėje palaikė 
jos pačios iškeltąją pusę. Dažni nepavykę 
perversmai aiškiai rodė, kaip mūsų valsty
bės gyvenimas priklausė nuo apginkluotu 
tautos narių. Spaudoje jie buvo neliečiami. 
Karininkai aklai kopijavo caro aficierių 
dvasių ir metodus. Pavyzdžiui, tik Rusijoje 
ir Lietuvoje buvo ,,šelm.avojami“ jauni ka
reiviai — jiems trumpai kerpami plaukai. 
Didelė krašto apsaugos biudžeto dalis buvo 
skiriama algoms ir pensijoms ir kitiems 
neproduktingiems dalykams. Vis tai reiški
niai, kurie rodo, kad mūsų kariuomenės 
dvasia labai maža teturėjo bendra su demo
kratinės valstybės ir tautos gynėjų dvasią-
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Jei kariuomenėje buvo nepatenkintų to 
meto valdymo forma, tai dar nereiškia, kad 
būtų buvę nepatenkintų susidarusia dvasia. 
Kiekviena, mat, iškovota ar užgrobta luo
mo pozicija, to paties luomo akimis žiū
rint, atrodo užtarnauta ir teisėta.

* * ♦
Gyvenimo praktika parodė, kad tautų ga

li (ir turi) ginti kiekvienas pilietis. Nesvar
bu, ar jis bus ūkininkas, moksleivis, dvasi
ninkas, intelektualas, darbininkas, eilinis ar 
generolas. Visi padėjo aukų ant tautos au
kuro : nė kaip atskiras luomas ar profesija, 
bet kaip piliečiai, kaip vienos tautos sūnūs.

Štai kur yra pagrindinė mūsų visos isto
rijos klaida ir didžiausia negerovė. Jei se
novėje mūsų valdovai ir valdantysis sluogs- 
nis atkakliai gynė mūsų senųjų valstybę, 
bet neatsižvelgė į tautų: jų silpnino ir me
džiagiškai bei dvasiškai jų plėšė, tai ir pa
starojoje valstybėje buvo iškilęs aikštėn pa
našus reiškinys. Dėlto mes, žiūrėdami į 
ateitį, turėtume įtempti visų valių ir dėti 
visas pastangas, kad ateities valstybėje tau
ta ir valstybė būtų viena.

Tų minčių originalumo nenorime savin
tis. Jas skelbė Maironis, Vaižgantas, Kirša 
ir kiti autoriai dar pačioje nepriklausomo 
gyvenimo pradžioje, kaip jas skelbė pirmoji 
mūsų knyga ir ypač Daukša, dar esant gy
vai mūsų senajai valstybei.

Savo laiku šių eilučių autorius tuo klau
simu buvo paskelbęs knygų, kurioje kėlė 
šių negerovę. Tos knygos prakalboje, be ki
ta ko, buvo pastebėta:

„Mūsų šviesuomenė su laisve nuo tau
tos atšoko, kaip andai nuo jos'buvo atšo
kusi bajorija ir didžiojo kunigaikščio dva
ras, dėlto, turėdamas galvoje keleto amžių 
sunkių -tautos praeitį, apeliuoju į šviesuo
menės sųžinę, nes tikrai žinau, jei pasikar
tos istorijos klaida — tauta antro mėgini
mo neišlaikys ir ji greit susilauks prūsų ir 
jotvingių likimo.

...Tik vieno bijau, kad tu, pasiskaitęs ir 
pasigėrėjęs ar pasipiktinęs mano mintimis, 
nepasiliktum toks, kaip esi, mat, jei mūsų 
šviesuomenė, kurios pareiga eiti tautos prie
šakyje ir vesti jų, nesusipras, tai, kartoju, 
mūsų kaulai vaitos nelaisvėje...“

Niekas tos knygos taip nedergė, kaip 
anuomet toks Korsakas, kuris nūnai su ki
tais „naujo valdininkiško režimo“ bendrais 
ir tęsia mūsų tautos naikinimo tradicijų. 
Visų mūsų rašytojų žodžiai buvo kalbami 
į orų — niekas nenorėjo jų klausyti.

Ta mano knyga pasirodė, 1935 metais, 
bet iš to nereikia daryti išvados, kad tik 
viena mūsų pastaroji valstybės forma buvo 
nutolusi nuo tautos, Taip nėra, nes Mairo
nis prieš tų negerovę dar dvidešimtaisiais 
metais buvo nukreipęs savo satyras, o Vaiž
gantas savo aštria publicistika trinko gal
vas visiems seimams. Dabar esu net linkęs 
manyti, kad tos visos negerovės mums atė
jo iš lauko su visokio plauko svetimais rau
gais. Bet nereikia manyti, kad mes, grįžda
mi iš svetimų kraštų būsime gryni ir kad 
mums svetur niekas nebus prilipę.

Dabar, kai tautos nelaimė mus visus su
jungė vienan didelin žygin, mes pasijutome 
vėl viena tauta. Bet atminkime, kad su lais
ve mes vėl kiekvienas savo reikalus ginsi
me ir grįšime į tų pačių kasdienybę ir tas 
pačias klaidas. Visos mūsų pastangos tu- 
rėtų būti dedamos, kad ta mūsų istorijos 
klaida nepasikartotų.

Mūsų raštas visada ėjo šalia valstybės, 
o dažnai ir prieš valstybę. Bet jis visada 
ėjo su tauta ir visada tautos reikalus gynė. 
Visas, be mažų išimčių, mūsų raštas kėlė 
tautos sųmonę ir jų pačių gynė. Mes ir 
šiandien neturėtume atsisakyti mūsų senos 
rašto tradicijos, kurių pradėjo Mažvydas, 
Daukša, Donelaitis, Strazdas, Daukantas, 
Valančius, Baronas ir kiti.

Sovietų. valstybė ir toliau sirgs, kaip ji serga šiandieną, savo liguistumo išdavo
mis - nesuderinamumu su giliausiai jaučiamais žmonių reikalais,

George Kennan
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PASIAUKOJIMO DARBAS IR JO ŠMEIŽIMAS
DR. P. PAMATAITIS

”... Tautai padaroma daug žalos, kuomet viena kuri srovė laimėjimą bando iško
voti savo, o ne tautos, interesus augščiau statydama, arba kai ji pasirenka negarbingas 
kovos priemones. Tokiomis negarbingomis priemonėmis laikome piktų nepagrįstų 
šmeižtų arba išoriniai nekaltai atrodančių gandų ar abejonių paskleidimą... Ir jei jau 
turime kokių ginčų tarpusavyje, tai pasirinkime garbingas priemones jiems baigti. Ži
nokime, kad už šmeižtus ir nepamatuotus gandus atlyginimas anksčiau ar vėliau ateis.

/’’Laisvės Kovotojas” Nr 19. 1944 m./

Atmename dar iš mūsų nepriklausomo 
gyvenimo laikų šmeižtų bangas, nukreiptas 
prieš atskirus asmenis ir visuomenines bei 
valstybines institucijas; mes taip pat atme
name ir pasisakymus prieš tuos šmeižtus. 
Tada nekartą buvo pasisakyta mūsų spau
dos, radijo ir gyvu žodžiu prieš šmeižtą ir 
žeminančio turinio gandų platinimą, ku
rie betkam galėtų šlovę plėšti; jau tada 
buvo sakomasi ne tik prieš įstatyme numa
tytus, kaip uždraustus, šmeižto dalykus, 
bet ir bendrai prieš betkokį šmeižtą, galin
tį atnešti neigiamų padarinių šmeižiama
jam ar pakenkti jo garbei.

Šmeižtais ir pikto turinio gandais galima 
daug žalos pridaryti tautai ir valstybei net 
ramiais laikais. Karo ar šiaip betkokių su
krikimų metu jie yra dar žalingėsni.

Nuo pat pirmosios bolševikinės okupa
cijos mes gyvename nepaprastus laikus. 
Tad suprantama, kad šmeižtai mūsų tarpe 
laikytini labai žalingais lietuviškam reika-- 
lui; jie jau buvo žalingi tuo metu, kai dar 
buvome savame krašte abiejų okupacijų 
metais, kai dėl palyginti menko reikalo lie
tuvis lietuvį šmeižė svetimųjų akyse ir net 
jį piktai ir neteisingai skundė; bet jie ža
lingai atsiliepia į mūsų reikalus ir dabar, 
o ypač kai išeina iš mūsų rato ribų ir pa
siekia svetimuosius, visvien, ar jie būtų 
mūsų draugai, ar priešai.

Atmename, kad šmeižtų virtinės pradėjo 
sklisti ypač tremtyje. Nepritekliai ir skur
das daro žmogų nepatvarų. Apskritai pa
ėmus, tai tiesa. Tokioj būklėj būdamas, 
žmogus greičiau nesugeba susivaldyti ir 
greičiau kitame tik blogą yra linkęs matyti. 
Gal jau tokia žmogaus prigimtis ir yra.-kad 
jis turi vilkiškų palinkimų; gal anas mąs
tytojas apie žmogų bei jo sielos sritį ir tei
singas, kai tatai teigia. Mes veikiau žino
me. kad tik išbadėjęs vilkas ėda kitą vilką. 

Ir- čia pat kyla klausimas, ar žmogus turė
tų būti žiauresnis už vilką, ir ar jis turėtų 
be atodairos siekti suėsti kitą žmcgų, net 
savo tautietį bei artimą?

Jei mūsų tremties meto momentai, ypač 
lagerinis gyvenimas kartais mus paveikda
vo taip, kad net geri bičiuliai susipykdavo, 
negražiai išsikoliodavo bei išsiskirdavo, tai 
dar vis galima surasti nors kruopelytę pa
teisinimo. Tada buvo varžomasi dėl duonos 
kąsnio ar dėl, kad ir purvino, šiaip nieko 
verto, bet tuomet reikalingo,, skuduro, ar 
dėl pagalio malkos. Tai vis buvo priežas
tys : vyko kova išlaikyti savo gyvybę, savo 
vaiko sveikatą, aprengti kuo savo kūną.

Bet visai nepateisinama tuo pat metu 
pradėta šmeižtų kampanija prieš savo po
litinį oponentą, partiškai ar grupiškai ki
taip mananiį, kuris betgi yra tik geras bend
rakeleivis tautiškai-valstybinių siekių ke
lyje.

Pačiu skaudžiausiu metu imta tautiečius 
skirstyti į patikimus ir nepatikimus kovoje 
prieš labai aiškų visų, net visos žmonijos, 
priešą, rusiškąjį bolševizmą. Nueita tuo 
metu jau taip toli, kad imta įskundinėti 
svetimiesiems, suteikiant niekuo nepagrįs
tus duomenis, gryną melą; iš to buvo 
džiaugtųsi, kad, atrodė, pavyko vienam ar 
kitam sutrukdyti net emigraciją. Čia jau ne 
duonos kąsnio ar apdangalo reikalas. Da
lykas darosi rimtesnis, kai paliečia ne tik 
atskirą asmenį, bet tautos garbę. Netenka 
aiškinti, kaip greitai tokiais momentais sve
timieji susidaro nuomones, ir kaip greitai 
jos atsiliepia daugeliui.

Dergimo darbas nesibaigia ir jo galo ne
simato. Spaudoje (nere’ai ir susirinkimuo
se) buvo ir tebėra vanojami Nepriklauso
mos Lietuvos pareigūnai ir valstybinės, sa- 
vivaldybinės, neretai ir privačios įstaigos 
ir visokios institucijos. Nueita jau tokį ga-
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la, kad klausantis iš toli atvykusių prane
šėjų, susidaro bendras vaizdas, jog Lietuvos 
valstybinė nepriklausomybė pasibaigė kar
tu su 1926 metų gruodžio įvykiais. Kas po 
to laiko padaryta, viskas yra neteisėta ir, 
supran.ama, naikintina. Gi kai klausaisi kito 
— atrodo tik nuo to laiko tebuvo prasidė
jęs tikrasis lietuvių tautos atgimimas....

Iškeliamos viešumon drumzlės stipriai 
sutirštinta, pajuodinta forma; net dar blo
giau — visaį nebūti dalykai vaizduojami, 
kaip kad būtų tikra tiesa.

Viena grupė peikia kitų, o anoji atsi
kirsdama — pirmųjų. Ir taip — visi buvę 
Lietuvos Valstybės Prezidentai suniekina
mi ; visi ministerial pavaizduojami tik blo
gais žmonėmis; valdininkai — tai jau ne
tenka nė kalbėti; kariuomenė — krašto 
pražūtim vadinama, o jos valdininkams 
(karininkams), visaip juos išdergus, net kar
tais Krašto išdavimas prikišamas.

Neseniai mūsų spauda vėl patiekė kai- 
kurių asmenų vidinį atvaizdų; jie pliekia 
ne. savo artimus profesijos draugus, nesi- 
skai.ydami su jokiu padorumu, kad tik jų 
pačių tam tikru metu darytieji ėjimai būtų 
pateisinti, nors niekas iš jų to nereikalau
ja. Iš šalies dalykų stebint, atrodo, visai 
nėra dėl ko niekinti kitų ir tuo labiau kelti 
iš numirusių žmones, kurie, nors ir kaip 
tegalvotume, Lietuvai atidavė tai, ką tuo 
metu galėjo duoti. Čia gal tiktų kito masty
tojo ir mokytojo pasisakymą priimti dė
mesin: ,.Niekas neprivalėtų lengvai daryti 
sprendimų apie žmonių veiksmus tokiomis 
aplinkybėmis, kuriose jis pats nėra buvęs“.

Negerovių pasitaiko visur ir visada. Jo
kia valstybė nėra apdrausta nuo nepagei
daujamų dalykų; gi pastarieji gali ir turi 
būti kritikuojami. Ir šiandien galime kalbė
ti apie dalykus, ypač mūsų valstybės insti
tucijas, kurie turėjo vienokių ar kitokių 
trūkumų, kad ateityje jų išvengtume. Bet 
nereikėtų įžiūrėti kiekviename dalyke tik 
piktų valių ir apie tai su pagieža kalbėti.

Gerais praeityje ir dabar telaikomi tik 
savos grupės reikalai ir savos grupės žmo
nės. Juk dar ir šiandien tvirtinama ir pagal 
tai elgiamasi: „Blogiausias mūsų partijos 
narys yra geresnis už geriausių mūsų prie
šų' partijos narį“. Kur siekia šaknys pana
šaus galvojimo, o taip pat. kur penimasi 
jo vaisiais, netenka aiškinti. Kai galvojama, 
kad viskas gera, kas mano partijai eina į 
naudų, ir viskas bloga, kas jai nepalanku, 

ir kai į tokį galvojimų taip įsigyvenama, kad 
net tuo tikėti imama, tada, žinoma, blo
giausias dalykas pateisinamas. Ir tokios 
nuotaikos veikiamas, ne vienas nešvarumais 
drabstymo autorius išlieja visų neapykan- 
tų ant kitaip manančio ar manančių gru
pės, skelbdamas nieko bendro su tiesa, ne
turinčius dalykus, arba tuos dalykus taip 
nusako, kad tik.purvas belieka; pastaruoju 
ir norima kitų apdengti, kad jame nieko ge
ro nesimatytų.

Dažnas šmeižtų autorius yra atsinešęs 
savo pyktį dar iš Lietuvos. Jis tik kito veiks
muose blogį matė ir tebemato. Bet jis vi
sai nenori prisiminti, kad to blogio, jei 
jis kur ir buvo, priežastis daugkur yra ir 
pats šmeižėjas. Gi dabar savo menkais va
dintinų geidulių įtakoje, tų pačių Lietuvų 
neteisingai plaka. Iš kitos gi pusės, jis sa
kosi kovojąs dėl jos Nepriklausomybės at
statymo. Ir dar toliau — jis tik vienas šiam 
reikalui turįs geriausius planus ir geriau
siai galįs vykdyti laisvinimo dabą.

Išgyvendami didžiųjų mūsų tautos tra
gedijų, mes dar nieko nesame pasimokę. 
Krikščioniškos meilės ir artimui broliškų 
jausmų rodymas ir šiuo sunkiausiu tautai 
metu yra toli nuo atskirų asmenų bei ko
lektyvų siekių. Dar vakar buvęs visai 
glaudus vienmintis draugas, jau šiandien 
tepamas bjauriausiomis spalvomis; dar 
vakar apie jį buvo kalbama, kaip apie bal
tų gulbę, o šiandien jis taip nuprasti namas, 
tartum būtų menkesnis už paprastų juod
varnį. Bet to dar maža. Stengiamasi jam 
surasti spalvų, juodesnių už juodų. Ir kai 
dar vis maža atrodo, tai nesiskaitant su 
jokiu padorumo supratimu, kad tik tas 
šmeižtas būtų kuo bjauriausias, skaudžiai 
kenkiama visai nekaltiems...

Politinių vaidų ir šmeižtų išdavoje daug 
tautiečių, net inteligentų, jau traukiasi į ša
lį nuo tautinio darbo. Nevienam jis jau 
tiek įkyrėjo, kad moja ranka į visų tautinį 
ir visų Lietuvos vadavimo reikalų. Ir tai 
jau traukiasi tie, kuriems Lietuvos reika
las yra gerai suprantamas, kurie dar šiaip 
tebekvėpuoja savo gimtojo krašto oru. 
Apie senuosius išeivius nebetenka nė kal
bėti, nes jiems tie ginčai visai nesupranta
mi, o šmeižtai, išvelkant visų purvų, ar 
tariamų purvų, tesukelia tik pasibjaurėjimų. 
Išdavoje to viso iie ir sako: „štai kų po- 
pieris rašo apie tų jūsų gerųjų Lietuvų“.

Ypač gaila, kad visa tai nuodijamai vei-
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kia mūsų jaunimų. Šis, tai visai natūralu, 
ir šiaip yra sparčiai veikiamas gyvenimo 
aplinkos. Tarpusavio rietenos negali jo ža
vėti ir jj skatinti tinkamų ir įmanomų dali 
savo darbo atiduoti ir lietuviškam reikalui.

Jaunimas, ypač lankus mokyklas, moko
mas gerbti kito įsitikinimus. (Čia turiu gal
voje Jungtines Amerikos Valstybes). Ge
rais pavyzdžiais jis mokomas gražiai elgtis 
ir gražiai sugyventi tiek religijos srityje, 
tiek su politiškai kitaip manančiu. Gi mū
sų spaudos puslapiuose, o neretai ir šiaip 
įvairiose vietose gyvu žodžiu daromų pa
reiškimų, jis mato kitų vaizdų, kuris ma
ži; mažiausia jam neteikia pasitenkinimo. 
Ir štai, vos keleriems metams praėjus, daž
name tautiniais reikalais daromame susirin
kime pasigendame jaunimo.

Kaip patyrimas rodo, šmeižtas geriausių 
dirvų tarpti randa ten, kur žemas kultūri
nis lygis, nes sąmoningą netiesų, kitam 
garbę plėšiančių, gali skelbti tik žemos ver
tės žmogus; taip pat beatodairinis kitų že
minančio gando skleidimas priskirtinas to
kiems pat žmonėms.

Mūsų senesnioji karta dar gerai atmena 
visokiausius šmeižiančio turinio dalykus 
apie caristinės Rusijos valdovus ir jų šei
mų. Dažnas rusas, lyg pats viską būtų sa
vo akimis matęs, kalbėdavo apie savo vals
tybės augštuosius pareigūnus visokius da
lykus. Jis jautėsi juo labiau patenkintas, 
juo daugiau ir šlykščiau anuos, dažnai jau 
seniai nesamus gyvųjų tarpe, galėjo juodin
ti. Atrodo, jeį žiūrėti padoraus ruso aki
mis, kaikurie iš jų valdovų yra davę rusų 
tautai ir gerų dalykų. Priešingai rusui, kul
tūringas vakarietis apie savo valstybių va
dovus ir visokius įtaisymus, apskritai pa
ėmus, tik gerai ir net geriausiai atsiliepia. 
Mums negaila Rusijos valdovų nei apskri
tai tos tautos, kaip valstybės, bet, manau, 
tai tinka pavyzdžiu nekultūringumui pa
vaizduoti. Tik nekultūringa tauta galėjo 
būti nuvesta tokiu keliu, kokiu buvo nu
vesta Rusija. Negi mes norėtume tokio pat 
lygio būti?

Šmeižtui sudrausti visais laikais prieme
nių trūko. Jei kitos rūšies blogiui sudraus
ti padeda įstatymuose numatytos baudos, 
tai šmeižtui užkirsti kelių vien baudų ne
pakanka, nežiūrint kokio dydžio jos būtų. 
Kitų vertus, joks įstatymas šmeižto visu
mos negali ir apimti. Tačiau šiuo metu ir 
įstatymuose numatytos priemonės negali 

būti panaudotos, bent daugumoje' atvejų. 
Bet ir tais atvejais, kai šmeižikas, leiskim,, 
nubaudžiamas, moralinės šmeižto padary
tos žalos nuskriaustajam niekas negali at
lyginti. Geriausia priemonė šios rūšies 
blogiui turbūt užkardyti, bus ta papras- 
čiausioji: nedaryk kitam to, ko nenorėtum, 
kad kitas tau darytų. Ši didžiojo kiniečio 
pasakyta tiesa mums daug galėtų padėti, jei 
tik parodytume bent mažumėlę geros va
lios. Dėl visiems rūpimo Lietuvos ir lie
tuviško reikalo tatai galėtume padaryti.

Likimo taip buvo lemta, kad visai nesi
gilinant į asmenų bei kitų veiksnių padary
tus netinkamus savo laiku ėjimus — vietoj 
50 - 60 mil. likome tik 3 mili onų tauta. 
Savo skaičiumi imponuoti negalime, ir tai 
seniai žinome. Bet taip pat žinome, kad 
ne vien skaičius yra lemiamas dalykas, o 
kad ir dvasinis pajėgumas daro didelius žy
gius. Pastarąjį, sakome, turime ugdyti. 
Tačiau šmeižtais didelės dvasios išauginti 
negalime tikėtis. Ant smėlio nieko tvir
to negalima pastatyti. Tad nedera mums 
būtį palaidomis smiltimis. Jomis ir liksi
me, jei vietoj rišamos medžiagos tepilsime 
ardomųjų. •

Visais laikais kitaip manančių žmonių 
yra buvę, ypač galvojančiųjų tarpe. Kas 
visai nieko nenori galvoti — tai jau kitas 
dalykas. Žmonių supratimas paprasčiau
sių kasdieninio gyvenimo reikalų nėra vie
nodas. Ypač jis skiriasi sunkiau suvokia
muose dalykuose, kaip tautos ar valstybės 
reikalai. Į pastaruosius vienaip žiūrėjo 
anuometiniai graikų valstybininkai, kitaip 
— viduramžių, ir dar kitaip — naujųjų ir 
naujausių laikų valstybės reikalų autorite
tais bei mokslo vyrais laikomi. Bet ir vi
sais laikais pastarųjų tarpe buvo įvairiau
sių nuomonių.

Tų nuomonių, manyčiau, turėjo dar pa
gausėti, kai į valstybės ir tautos tvarkymo
si reikalus ėmė jungtis visa tauta, nesigili
nant, ar prigimtinės teisės suteiktų galių 
supratimo įtakoje, ar dėl kitų priežasčių. 
Žodžiu, apskritai paėmus, tos nuomonės 
yra įvairios; neišvengiamai įvairios, kaip 
gerai žinome jos ir lietuvių tarpe. Juk, ro
dos, dažnai ir kalbame net apie reikalą bū
ti įvairiems, įvairiai manantiems, kad da
lykus galėtume kuo tobuliausiai išsiaiškin
ti. Kai taip galvojame, turime prieiti išva
dų, kad nederėtų pykti ir asmenį ar kokią 
asmentį grupę dėl to, kad yra skirtingos
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VOKIETIJA IR RYTAI

S. KALVIS

Bundestagui ratifikavus Europos Gynimo
si Bendruomenės sutartį, vokiečių spaudoje 
pasipylė visa eilė ,,profilaktinių“ straipsnių 
Rytų politikos temomis. Kokia bus naujoji 
Vokietijos Rytų politikos linija, ar bus nau
ja, ar bus tik viena, gal kelios ir kaip jos va
dinsis — dabar sunku pasakyti. Kadangi 
anot Paul Valery „Žmogus ateitin žengia 
nugara pirmyn“, nepakenks panagrinėti vo
kiečių Rytų politikos receptus praeityje. 
Tokių praktikoje buvo du: „Rosėnbergi- 
nis“ ir „Bismarckinis“. Nesigilindami į jų 
istorines formas, panagrinėkime juos nau
jaisiais europiniais aspektais.

Baltietis vokietis Rosenbergas savo Rytų 
politikos koncepcijų kūrė Rusijų pažįstan
čio žmogaus akimis. Jis bijojo atbundančio 
Rusijos milžino ir jame įžiūrėjo dabartyje 
ir ateityje didelę grėsmę visai vakarų Euro
pai. Jis Vakarus laikė vienetu, kuris ir poli
tiškai turėtų susijungti ar tai federacijos ar 

nuomonės, sųmoningaį netiesų tvirtinant, 
niekinti, o ypač imtis nešvaraus, juodais 
kanalais leidžiamo, šmeižto. Tai, deja, 
ypač šiandien pastebima Krašto laisvinimo 
reikale.

Lietuvos laisvinimo darbas — yra auko
jimosi darbas. Niekas iš to darbo negali 
laukti jokio asmeninio gėrio nei dabarčiai 
nei ateičiai. Tačiau visi, kas į šį darbų no
rėtų jungtis, neturėtų būti atstumiami, ir 
visų nuomonės išklausytinos. Niekas ne
privalėtų norėti monopolizuoti laisvinimo 
darbo, kaip niekam jokia teisė neleidžia 
laikytį save nepakeičiamu tame darbe 
esant. Ypač paskutinioji sųlyga statytina 
tiems, iš kurių dažnai esame girdėję pasisa
kymų prieš panašius reiškinius tautos ir 
valstybės reikaluose.

Tik santūriai išsiaiškinę dalykus, kurie 
mus vienus nuo kitų galėtų skirti, bet tik 
jau ne kitų dergimu bei šmeižtų bangomis, 
galėsime naudingai prisidėti prie Lietuvos 
laisvės kovos.

Vokietijos dominavimo keliu. Jo koncepci
joje Vokietijos tiesioginiams kaimynams ry
tuose — Cordon Sanitaire tautoms — savai
me teko Europos apgynimo iš rytų pusės 
uždavinys. Tie kraštai, lyg apelsino žievė, 
saugojo vaisiaus kevalų (iš to ir kilęs pava
dinimas „Apfelsinen Teorie“).

Tačiau, ne dėl to Rosenbergas buvo pa
kartas. Politinėje praktikoje klausimas 
„kaip“ dažnai nusveria klausimų „ar“. Taip 
ir čia. Vokietija negalėjo vesti altruistinės, 
europietiškos Rytų politikos, kol patį buvo 
to paties Cordon Sanitaire dalis. Ji tokios 
politikos ir nevedė, o egoistinį šovinizmų 
statė augščiau europinės funkcijos. Ne tik 
rytuose. Ana — „naūjoji Europa“, kurios 
„širdis“ buvo Vokietija, mirė nuo širdies 
išsiplėtimo pilna to žodžio prasme. Pasek
mės Vokietijai pasibaisėtinos. Daugiau kaip 
10 milijonų vokiečių išvaryta iš senųjų gy
venviečių — tradicinis ,,Drang nach Osten“ 
grųžintas į išeities ribų, nuo kurios buvo 
prasidėjęs prieš 1000 metų. Blogiau, seno
sios Vokietijos žemės—kaip savo laiku ne
laimingoji Lietuvos Lenkijos valstybė — 
pusiau padalintos, rytiniai regionai ampu
tuoti ir biologinės vokiečių salos pietryčiuo
se žuvusios.

Keliais sakiniais suvedus, Rosenberginę 
koncepcijų sudaro dvi dalys :

A. Teorinis — europinis variantas.
1. Europa tai vienetas su centru vakaruo

se, tai a) Federacija, kuriai vadovauja, Vo
kietija, arba b) Federacija, kurioje Vokietija 
dominuoja Rytų klausimais.

2. Rytinė Europos siena eina išilgai 1939 
m. rytinę Cordon Sanitaire ribų — eventua
liai įjungtina dar Ukraina.

3. Cordon Sanitaire valstybės — natūra
lūs Europos gynėjai rytuose, dėlto remti
nos.

4. Tokia Europa, yra defenzyv'nė Rytų ir 
draugiška Vakarų atžvilgiu. Jos priešas — 
kylanti Rusija.

19

21



Praktikinis — kolonizacinis variantas.
5. Vokietija suinteresuota savo pozicijas 

Cordon Sanitaire regione išlaikyti, sustip
rinti, net išplėsti.

6. Tokio dominavimo siekdama, Vokie
tija yra suinteresuota Cordon Sanitaire tau
tų tarpusavi antagonizmų išnaudoti („divide 
et impera“) ir priešinasi pastangoms tas 
tautas sukonsoliduoti į vienų blokų arba re- 
gionaliai joms susijungti.

7. Abu variantai vienas kitam prieštarau
ja ir kartu vargu ar įvykdomi.

Tradicinė vokiečių Rytų politika rėmėsi 
antruoju variantu. Vokietijos rytų politikos 
tūkstantis metų parodė, kad tai neįvykdo
ma. Vokietijai nepavyko asimiliuoti Cordon 
Sanitaire tautų. Šios egoistinės koncepcijos 
neįvykdomumas praktikoje pagimdė antrąjį 
Vokietijos Rytų politikos variantų, „Bismar- 
ckinį“, kurio moderniški pagrindai yra šie:

A. Teorinis — eurazinis variantas.
1. Europa — tai Eurazija, kurios politi

nis pagrindas yra vokiečių-rusų draugys
tė (Deutsch - Šlavische Schicksalsgemein- 
schaft).

2. Eurazijos sienos »— nuo Atlanto iki 
Uralo, be to: a) imtinai su rusų kolonijomis 
Sibire ir b) su Anglijos salynu.

3. Cordon Sanitaire tarp abiejų partne
rių pasidalinamas; tuo patenkinamas abi
pusis egoizmas ir kartu likviduojamas „vi
sų blogybių šaltinis“ — tij tautų „naciona
lizmas“ (suprask — noras gyventi laisvais).

4. Tokia Eurazija ofenzyvinė į vakarus 
(„interventai“ ir jų satelitai), į rytus (Kinija 
ir Tolimieji Rytai) bei Cordon Sanitaire at
žvilgiu.

B. Praktikinis — variantas.
5. Ir Vokietija ir Rusija patenkina savo 

nacionalinio egoizmo siekimus tarpiniame 
Cordon Sanitaire regione.

6. Sąjunga yra ofenzyvinė pirmoje eilėje 
Vakarų atžvilgiu — automatiškai sutampa 
Cordon Sanitaire ir Vakarų interesai.

7. Eurazinė tezė sunkiai įvykdoma, nes 
nėra kas ilgainiui laikytų abu partnerius ly
gybėje. Patirtis parodė, kad toje Sąjungoje 
Vokietija galės būti tik Rusijos satelitu 
(„Rytprūsiai mūsų — Vokietija rusų“).

Nėra ko stebėtis, kad rusai yra dideli šios 
tezės šalininkai. Jų šlovino Stalinas, mėgs

ta ją ir dabartiniai Kremliaus valdovai; vie
nas josios šauniausių šulų — lietuviams ge
rai pažįstamas „draugas“ Dekanozovas.

Rosenberginė ir Bismarckinė koncepcijos 
nesuderinamos. Bendras joms yra tik trum
paregis nacionalinis egoizmas. Štai kodėl 
bandyta vis ir vėl abu variantus vykdyti vie
nu laiku arba pakaitomis — tai atvedė prie 
katastrofinės Vokietijos padėties dabartyje.

Tai parodo trumpa vokiečiii Rytų poli
tikos tarp I ir II pasaulinio karo analizė. 
Pradžioje remiami tiesioginiai rytų kaimy
nai, nes yra bolševikų grėsmė. Vienok Vo
kietijos žemės rytuose apkarpomos. Atsa
kymas tam ir kartu Vakarų kietai laikyse
nai — tai Rapailo sutartis. 1933 m. Hitle
ris grįžta prie absoliutinio ir griežto tradi
cinio varianto. Puolimas pradedamas silp
niausioje vietoje — Lietuvoje, kuri tačiau 
pirmąjį smūgį atlaiko. Divide et impera 
dėsniu lenkai prisitraukiami draugiškumo 
sutartimi; pasėkos — Čekoslovakijos pada
linimas, ultimatumas Lietuvai dėl Klaipė
dos. Balkanuose toji politika tokių greitų 
laimėjimų nepasiekia. Pasaka, kad „balka- 
nėzai“ pirmai progai pasitaikius ,,en masse“ 
skers vienį kitus, nepasitvirtina. Daug pi
nigų, intrigų reikėjo padėti, net mažas po
litines grupes dirbtinai valdžion pasodinti, 
kol Hitleriui pavyksta vesti , .klasišką“ Bal
kanų politiką. Tos politinės fazės pabaigo
je Lietuvai atimamas Klaipėdos kraštas. 
Tačiau Lietuva vos pusmetį vėliau, gerbda
ma savo neutralumų ir solidarumą taikai, 
nepasiduoda vokiečių vyliams net ir opiuo
ju Vilniaus klausimu, nepuola Lenkijos. 
Galop įvyksta, kas neišvengiama — Ri
bentropas ir Molotovas Maskvoje pasirašo 
žinomą sutartį ir Cordon Sanitaire galuti
nai pasidalinamas „įtakų sferomis“. Mask
voje padėti parašai, o ne kas kita sukėlė 
Prancūzijos ir Anglijos nusistatymą pa
skelbti vokiečiams karą. „Rusų — vokie
čių vienybė neišvengiamai nukreipta prieš 
Vakarus“ — istorija ir tai patvirtino. Vokie
čių tankai Prancūzijoje ir lėktuvai virš 
Londono buvo varomi rusų naftos valyklų 
benzinu... Tačiau jau 1940 m. Hitleris ma
to, kad Maskva jam nė partneris, o klastin-
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gas konkurentas. 1941 m. jis puola Sovietų 
Sąjungą — ta proga „išlaisvindamas“ ir 
Lietuvą, kurią vos prieš pora metų buvo 
pardavęs rusams. Beprotišku egoistiniu 
svaiguliu pradedama kolonizacija Lenkijo
je, Pabaltijy ir kitur. Iš arogantiško egoiz
mo kyla „Untermenšų“ teorija — pradžia 
galo, Pervėlai Hitleris bando dar kartą 
keisti taktiką — oportunisiiniais sumetimais 
jis favorizuoja Vlasovo didrusišką, anti-so- 
vietinį nacionalizmą. Bolševikai supranta, 
kas vyksta, ir slaptom derybom į Stockhol- 
mą siunčia „simboliškąjį“ Dekanozovą (ž. 
v. Kleist — „Zwischen Hitler u. Stalin“). 
Rusams egoistinė Vokietija vis dar mie
lesnė už „savus“ vakarinius sąjungininkus. 
Iki mirties Trečiojo Reicho fiureris Vaka
rus laiko savo didžiausiu priešu.

Būtų gal klaida pačius vokiečius, kaip 
.tautą, tapatybinti su šia oportunistine poli
tika ir metodika. Patiems vokiečiams hit
lerinė rytų politika turėtų būti pamoka, kad 
tarp dviejų priešingi} Rytų politikos kon
cepcijų yra tik vienas derinys — derinys 
per kraštutini nacionalini egoizmą. Natū
rali vokiečių reakcija dabar yra indiferen
tiškumas visais Rytų klausimais. Jais pir
moje eilėje rūpinasi iš rytinių gyvenviečių 
išvarytieji ir nemažas skaičius profesiona
lų — žinovų.

Nuo senų laikų vokiečių Rytų ekspertus 
paraližavo jiems patiems žalingas roman
tizmas — baimė matyti padėtį tokią, kokia 
ji iš tikrųjų yra. Dideliam kraštui tai gal
būt ir nėra reikalinga — nes trūkstamą po
litinę išmintį papildo fizinė jėga. O visgi 
labai linkėtina vokiečių ir visos Europos 
labui, kad nauja Vokietijos Rytų politikos 
koncepcija būtų kuriama realistiniais, o ne 
jėgos pagrindais.

Vakarų Vokietijos vyriausybė dar nėra 
pasisakiusi už vieną ar kitą politinę liniją. 
Rytų politikos ekspertai nežino, kurią kor
tą lošti: „Resenberginę“ ar „Bismarckinę“.

Iš tikrųjų gi Vokietijai palieka tik vienas 
logiškas kelias: vėsti europinę, altruistinę 
Rytų politiką. Ar ji tai pajėgs? Ar baisūs 
rytinių sričių amputacijos skausmai neatveš 
prie senųjų metodų atgaivinimo? Ar Euro
pos idėja nebus antrą kartą nužeminta ligi 
pigaus propogandinio šūkelio, ar ji netaps 
— o gal jau tapo — figos lapeliu, priden
giančiu senąją politinę metodiką? Ar laikui 
atėjus, Vokietija nesmogs savo kaimynams 
nugaron naują Ribentropo — Molotovo su
sitarimo laidą?

Dar ilgai truks, kol išryškės Bonnos Ry
tų politika.

Dabartinis vakuumas užsipildys, tačiau 
kraujo dauba, kraujo, pralieto vienų ir ki
tų, nesusiaurėjo ir palieka baisaus nepasi
tikėjimo atmosferą. Todėl vidurio — rytų 
Europos Cordon Sanitaire tautos ir stengiau
si sušvelninti savo tarpusavio antagonizmą 
ir eina prie bent regioninių susijungimų 
planavimo.

Tačiau nereikia pamiršti, kad tų tautų 
rytinis kaimynas yra ir bus Rusija. Ir su 
rusais reikės surasti modus vivendi. Dabar 
turime gražaus laiko su jų emigrantais tar
tis. Rusų bandymas Vokietiją padaryti sa
vo satelitu, neva sąjungininku, visados su
kels Vakarų pasipriešinimą. Sovietai šiuo 
metu Kinijoje yra išprovokavę vidujinį di
namizmą kartu su neapykanta visiems bal
tiesiems. Šioji neapykanta ir dinamizmas 
anksčiau ar vėliau galės nukrypti prieš pa
čius rusus. Jie ateityje galės būti įsprausti 
tarp Europos ir Azijos. Ar jie tuo atveju 
Vakaruose įžiūrės didesnį priešą, negu 
Rytuose? Tai būtų vokiečių padarytosios 
klaidos pakartojimas.

’’Miršta tik tie idealai, už kuriuos niekas nemiršta.’

/Iš Liet. Rezist. pogrindžio spaudos- 
BDPS Direkt. Biuletenis, 1947. III. 16/
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OKUPUOTOSIOS LIETUVOS REIKALAI
LIETUVOS MOKSLININKU PRIEVARTAVIMAS

S. ŽYMANTAS

’’Kiekvienas asmuo turi teisę į minties, sąžinės ir tikėjimo laisvę...” (Žmogaus tei
sių visuotinės deklaracijos, JTO priimtos 1948. XII 10 d., 18 str.)

S. m. liepos 23-26 d. Hamburge įvyko 
tarptautinis „Mokslo ir Laisvės“ kongre
sas, globojamas Hamburgo universiteto ir 
tarptautinės organizacijos, vadinamos Lais
vei ir Kultūrai ginti kongresu.

Reikšminga ir sveikintina, kad laisvuose 
Vakaruose yra susikūręs svarbus sąjūdis, 
laisvajai minčiai ginti, kurio žymiausi reiš
kėjai yra tokie žinomi Vakarty kultūrinin
kai ir mokslininkai, kaip Jacques Maritain, 
Salvador de Madariaga, Reinhold Niebuhr, 
Karl Jaspers, Bertrand Russel, jau miręs 
Benedetto Grocė ir eilė kitų.

Tam tikra prasme šiandien jie reiškė pra
bilusią Vakarų sąžinę.

Pirmasis akstinas sušaukti Hamburge šį 
„Mokslo ir Laisvės“ kongresų buvo noras 
sukelti akademinėje laisvų Vakarų opinijo
je platii protestą prieš totalitarinių režimų 
skirtą likimą mokslo darbuotojams ir pa
čiam mokslui.

Deja, LRS iki šiol neturėjo nei lėšų nei 
kitų reikiamų sąlygij užmegsti su minėta 
tarptautine organizacija Laisvei ir Kultū
rai ginti glaudesnių kontaktų, nors tai pa
daryti kelių ji turėtų. Dėl tų pačių priežas
čių nebuvo galima galvoti nei apie dalyva
vimą, minėtame Hamburgo kongrese.

Tai, žinoma, tenka apgailestauti, nes daly
vaujant šiame kongrese ir kreipiantis lietu
vių vardu į laisvojo pasaulio sąžinę, būtų 
buvę įgalima daug padaryti, iškeliant aikš
tėn laisvojo pasaulio kultūrininkų ir moks
lininkų opinijoje negirdėtą, šlykštij moks
lo žmonių ir paties mokslo prievartavimą 
sovietų okupuotoje Lietuvoje ir paskelbiant 
prieš jį griežtą protestą.

Tai juo labiau apgailėtina, kad tokiam 
protestui pareikšti ir jį tinkamai pagrįsti, 
padėjus kiek daugiau pastangų ir darbo, 
galima rasti reikalingos medžiagos ir faktų 
ir tų medžiagą tinkamai paruošti.

Netenka abejoti, kad toks darbas ir lietu
vių sukeltas pasaulio viešoje opinijoje pro

testas prieš Lietuvos mokslininko ir kultū
rininko sąžinės ir mokslo laisvės prievar
tavimą, būtų labai naudingas įnašas ne tik 
ginant Lietuvos laisvės bylą, bet taip pat 
ginant paties lietuvio ir lietuvio intelektu
alo sąžinės ir Lietuvos mokslo bei tautinės 
kultūros kūrybos laisvę.

Ta proga ir norėtųsi paliesti, pasire
miant pačių sovietų okupantų teikiamais 
faktais, tą baisią tragediją, kurią Lietuvos 
mokslininkai turėjo ir dar tebeturi išgyven
ti, bolševikinės okupacijos dvasiškai prie
vartaujami.

Fizinė okupacija ir fizinės kančios yra 
sunkios ir dažnai nepakeliamos. Bet dar 
baisesnė kančia yra kuriančio žmogaus 
dvasios, jo laisvo proto ir laisvos minties 
prievartavimas. Si dvasinė tortūra, šiandien 
taikoma Lietuvos mokslininkui diena iš 
dienos, metus iš metų, ir ją pilnai suprasti 
tegali tik tas, kas ją pats išgyveno ir pakėlė.

Dabartinės okupuotosios Lietuvos Moks
lų Akademija yra susovietinta', kaip yra su- 
sovietinta ir visa kita šiandienėje sovietų 
okupuotoje Lietuvoje, tačiau ji nėra sovie- 
tinė įstaiga, bet Nepriklausomos Lietuvos 
mokslo įstaiga. Nors formaliai įkurta 1940 
metais, Mokslų Akademija nėra sovietų pa
daras, ji buvo įkurta pačių nepriklausomy- 
binių Lietuvos mokslininkų iniciatyvos ir < 
pastangų dėka, seniai jų išsvajota ir išbran- 
dinta. Lietuvos mokslininkai savo lietuviš
kosios Mokslų Akademijos įkūrimui ruošė
si pamažu ir palaipsniui, jos užuomazga 
buvo 1938 metais įsteigtas Lituanistikos 
Institutas. Lietuvos Mokslų Akademijos 
įsteigimą tuojau pat sankcionavo Laikinoji 
Lietuvos Vyriausybė 1941 m. Profesoriai 
M. Biržiška, S. Šalkauskis, M. Romeris, 
V. Biržiška, V. Jurgutis, A. Janulaitis, V. 
Krėvė Mickevičius ir eilė kitų, teminint tik 
humanitarinių ir socialiniij mokslų atsto
vus, mums buvo ir yra Lietuvos akademikai, 
nors dėl okupacinių sąlygų kaikurie jų.

■•ii.
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kaip M. Romeris ir S. Šalkauskis, tuo ti
tulu formaliai pasinaudoti negalėjo.

Vokiečiti okupacijos metais Lietuvos 
Mokslų Akademija gyveno sunkias dienas. 
Vokiečių okupacinės įstaigos jų sąmonin
gai ignoravo. Ji buvo slaptai remiama Švie
timo tarėjo Dr. Pr. Germanto-Meškauskio 
iš slapto Lietuvos švietimo reikalams rem
ti fondo, kuriam įsteigti mintį davė Vilniaus 
Universiteto senatas.

1944 metų Lietuvoje vykę karo veiksmai 
skaudžiai palietė Mokslų Akademijos įstai
gas ir jų brangius kultūrinius turtus. Cen
triniai Mokslų Akademijos rūmai su gar
siąja T. Vrublevskio biblioteka ir Petro Vi
leišio rūmai Antakalny buvo atstatyti ir su
tvarkyti tik 1946 metų pabaigoje.

Pirmoji Mokslų Akademijos, jau suso- 
vietintos, visuotinio susirinkimo sesija įvy
ko tik 1946 m. vasario 20-23 d.

1948 m. Mokslų Akademijoje dirbo jau 
150 specialistų, jų tarpe 21 Mokslų Akade
mijos tikrų narių ir narių korespondentų. 
Bendras mokslo, pagalbinio ir administraci
jos bei ūkio personalas siekė per 200 asme
nų. • 'i:Ij

Šiandien Mokslų Akademija turi 12 in
stitutų. Jai priklauso visa eilė Lietuvos 
mokslo įstaigų ir muziejų. Jai išlaikyti ski
riamos milžiniškos lėšos, vien tik jos pre
zidento prof. J. Matulio atlyginimas siekia 
30.000 rub. į mėnesį. Kiek daug būtų gali
ma nuveikti, jei Lietuvos Mokslų Akade
mija būtų laisva Laisvoje Lietuvoje, jos po- 
Jitrūkai pasalinti ir Mokslų Akademijos 
darbuotojams būtų suteikta pilna kūrybinė 
laisvė. Dabar, deja, kai tos laisvės nėra, kai 
okupuotos Lietuvos mokslininkas ir jo kū
rybinės minties laisvė yra negirdėtu pasau
ly būdu prievartaujami, rezultatai tegali bū
ti menki, nors galbūt praktiškų tyrimų sri
ty kaikas ir nuveikiama. Tiems rezultatams 
įvertinti reikia turėti daugiau medžiagos, 
taip pat tai padaryti yra atskirų sričių spe
cialistų uždavinys.

Tuo tarpu mums ne tai rūpi. Mums rūpi 
parodyti, kokiu negirdėtu brutalumu ir gru
bumu Lietuvos mokslininkas buvo ir yra 
okupanto puolamas, kaip jo kūrybinė galia 
laužoma ir kiek drąsos ir pasiryžimo Lietu
vos mokslininkas parodė savo mokslinei 
kūrybinei laisvei ginti, tuo būdu negirdėto 
teroro sąlygomis gindamas Lietuvos moks
lininko garbę.

mokslininkai,

Geriausius šio bolševikų okupantų vyk
domo dvasinio teroro faktus duoda patys 
bolševikai, Mokslų Akademijos išleistieji 
žinynai, juose pateikti Mokslų Akademijos 
visuotinių susirinkimų sesijų metu padary
tieji pranešimai ir tų sesijų aprašymai. Vaiz
das susidaro tikrai klaikus, sunkiai įsivaiz
duojamas ir neįtikėtinas laisvų Vakarų 
mokslininkui ar kultūrininkui ir tikrai ver
tas didelio tarptautinės Laisvei ir Kultūrai 
ginti organizacijos dėmesio.

Antrosios bolševikų okupacijos pradžio
je, nors ir dirbdami sovietinio okupacinio 
režimo sąlygomis, Lietuvos
likę okupuotame Krašte, bandė dirbti 
mokslo ir mokymo darbą taip, kaip tai 
jiems liepė daryti jų sąžinė ir kūrybinio 
proto galia.

Tačiau bolševikiniai okupantai greit su
sigriebė.

Jau 1947 metų pabaigoje LKP(b) CK XV 
plenumas atkreipė į tai savo dėmesį ir 
smarkiai puolė Lietuvos mokslininkus už jų 
teberodcmą ,.nekritišką pažiūrą į buržua
zinę kultūrą ir jos idealizavimą.“ LKP(b) 
CK XV plenume 1947 m. A. Sniečkus nu
rodė, kad „eilė Akademijos mokslo darbuo
tojų dar toli gražu nenusikratė buržuazi- 
nės-nacionalinės ideologijos našta“.

Tas partijos CK plenumas pabrėžė, kad 
apolitiškumu dangstosi tie Lietuvos moks
lininkai, kurie „tebesvajoja apie buržuazi
nės santvarkos atkūrimą.“

Be šio apolitiškumo, Lietuvos mokslinin
kui buvo prikištas „nesivadovavimas moks
liniame darbe giliais marksistinės-lenininės 
ideologijos principais, objektyvaus mokslo 
garbinimas, Vakarų Europos buržuazinių 
teorijų nekritiškas vertinimas ir Vakarų 
buržuazinei kultūrai nusilenkimas, perdė
tas Vakarų Europos moksline literatūra pa
sitikėjimas“ ir pan. (ž. M. A. Žinynas III 
t. 24 psl.)

Partijos CK XV plenumas smarkiai pa
kaltino Mokslų Akademijos narį korespon
dentą prof. V. Ruokį už jo pranešimą „Lie
tuvos TSR dirvožemis ir jo kartografavi
mas“, Mokslų Akademijos tikrąjį narį prof. 
T. Ivanauską už pranešimą „Kailinių žvė
relių aklimaiizavimas ir auginimas“, skai
tytą Mokslų Akademijos visuotinio susirin
kimo sesijoje 1946 m. vasario m.

Bolševikams įprastu grubumu, partijos 
CK plenumas įsakmiai nurodė Lietuvos
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mokslininkams, kad pažiūra, jog „tikrasis 
mokslas yra apolitinis yra antimoksliška“, 
ta proga ryškiausiu ir aršiu apolitiškumo 
moksle šalininku išvardindamas Mokslų 
Akademijos tikrąjį narį prof. A. Janulaitį, 
kurį, esą, „politikos baimė“ stumia į žilųjų 
senovę, į senosios Lietuvos teisinių šaltinių 
studijavimo sritį (ž. t. p. 24 psl.), t. y. į tų 
sritį, kuriai prof. A. Janulaitis skyrė visų 
savo gyvenimų ir jėgas.

Apolitiškumu buvo pakaltinti taip para
šyti darbai, kad esu jie tiktų kiekvienam po
litiniam režimui, kaip pav. Z. Slavėno „Su
tartinės daugiabalsės lietuvių liaudies dai
nos“, Stakėnaitės-Dundulienės „Raganų 
procesai Lietuvoje“ ir kt.

Įžūliausiai Lietuvos mokslininkus puolė 
J. Žiugžda, šis Lenino ordenu apdovanotas 
ir okupanto Lietuvos mokslo politruku pa
skirtas tautos išgama.

J. Žiugžda puolė Dr. Baldžių, Istorijos 
Instituto vyr. mokslo bendradarbį, ,,už su
menkinimų reikalo kovoti prieš vergavimų 
pūvančiai buržuazinei kultūrai“.

Mokslų Akademijos visuotinio susirin
kimo VI sesijoje 1948 m. I. 12-14 d-, skirto
je ideologinio darbo pagerinimui, buvo 
smarkiai pakaltintas pats istorijos institutas 
ir jo direktorius, netrukus iš direktoriaus 
pareigų nušalintas P. Pakarklis, už jo va
dovaujamo instituto „apolitiškumu ir visiš
kų įklimpimų buržuazinės ideologijos lieka
nose ir vergavime“.

J. Žiugžda Mokslų Akademijos darbuo
tojams prikišo, kad nemažas jų skaičius 
yra paskendęs religiniuose prietaruose ir 
kaikurie jų labai uoliai lanko bažnyčių. 
Moksli; Akademijos narį korespondentų 
prof. Indriūnų J. Žiugžda pakaltino už nau
dojimąsi savo knygoje „Pluoštinės medžia
gos“ daugiausia Amerikos šaltiniais (ž. t. 
p. 43 psl.)

Tos pat Mokslų Akademijos visuotinio 
susirinkimo sesijos metu prof. M. Kavec- 
kas buvo pakaltintas už tai. kad jo darbuo
se „nematyti aiškaus lūžio tarp buržuazi
nės Lietuvos palikimo ir to užsimojimo, ku
rį įgijo geologiniai tyrinėjimai sovietinės 
santvarkos sąlygomis“.

Taip pat tos pat sesijos metu iš pačių 
Lietuvos mokslininkų prisipažinimų paaiš
kėjo, kad visiems jiems privalomo vakari
nio marksizmo-leninizmo universiteto ne
lanko geologijos ir geografijos instituto di

rektorius prof. K. Bieliukas, prof. J. Da- 
linkevieius, chemijos instituto- direktorius 
prof. K. Daukšas.

Todėl nenuostabu, kad Moks’.ų Akademi
jos tikrasis narys prof. A. Purenąs, prisi
klausęs šios sesijos metu visų šių kaltinimų 
ir puolimų ir pačių Lietuvos mokslininkų 
„prisipažinimų“, pagaliau ne be tam tikros 
ironijos pareiškė, kad „iš šios sesijos aš 
daug ko pasimokiau. Man pirma ne visiš
kai buvo aiški savikritikos esmė. Dabar 
man visiškai ji aiški“ (ž. Mokslų Akademi
jos Žinynas III t. 58 psl.)

Labai įdomu ir reikšminga, kad kaikurie 
Lietuvos mokslininkai, nežiūrint didelio 
moralinio spaudimo, visdėlto, aiškiai ban
do gintis ir nesutinka priimti jiems prime
tamo apinasrio ir kratosi jų proto prievar
tavimu.

Taip, pav., Kauno universiteto mokslo 
tarybos posėdyje 1948. IX. 10-11 d. prof. 
L. Gutmanas bando įtikinėti, kad prof. 
Blažio psichiatrijos vadovėlis, kuriam buvo 
prikištas rasizmas, buvo nepelnytai išpeik
tas ; anatomijos katedros vedėjas doc. Jur
gutis gynė Vaiškėvieiūtės mokslinį darbų 
apie drozofilas; prof. J. Dagys pakaltintas 
tuo, kad jis vengęs griežtai pasmerkti rnen- 
delizmo-morganizmo mokslų ir neparodęs 
viso jo „reakcin'gumo“ stengėsi užtrinti pa
darytas stambias „klaidas“ savo veikale 
„Augalų anatomija ir morfologija“ ir dabar 
nenorį prie jų prisipažinti (ž. t. p. 99, 127 
psl)

Taip pat užsispyrusiai laikosi prof. P. 
Šivickis, nenorėdamas prisipažinti prie sa
vo „klaidų“ ir atsisakyti nuo savo pažiūrų.

Rodos, ką gali turėti bendra su politika 
kalbos mokslas ir didžiojo lietuvių kalbos 
žodyno ruošimas, šio žodyno I tomas bu
vo išleistas 1941 m. Jis buvo toliau ruošia
mas, tačiau II tomas Mokslų Akademijos 
lietuvių kalbos instituto buvo išleistas tik 
1947 metais, sovietų okupacijos metu, dau
giausiai to instituto direktoriaus prof. J. 
Balčikonio rūpesčiu.

Šio didžiojo lietuvių kalbos žodyno: II 
tomo išleidimas bolševikinių okupantų tar
pe sukėlė labai daug triukšmo. Lietuvių 
kalbos žodyno II tomas buvo svarstytas 
Mokslų Akademijos visuomeninių mokslų 
skyriaus susirinkime net du kartu: 1948 m. 
V. 21 d. ir 1948 m. XI. 12 d. Tame žodyne 
buvo rasta labai daug „klaidų“, dėl kurių
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esą, tas žodynas „neprisideda prie socia
listinės statybos kūrimo“. Žodyno frazeolo
gija esanti ne sovietinė, daug kartų kartoja
si tokie šaltiniai, kaip „Biblija, Povilo ir 
kitų apaštalų laiškai, buržuaziniai-naciona- 
listiniai-klerikaliniai ideologai bei kalbinin
kai — Jakštas-Dambrauskas, Skvireckas, 
Gerulis“ (ž. Mokslų Akademijos Žinynas 
IV-V t. 299 psl.) Sovietinės santvarkos žo
džių esą negausu, jų frazeologija menka. 
Okupanto manymu, lietuvių kalbos žodynas 
negali būti apolitiškas, neidėjiškas. Jis turi 
tarnauti liaudies interesams, o dabar per 
,,jo religinę frazeologiją yra prastumiama 
buržuazinė nacionalistinė reakcinė ideolo
gija“.

Ne be humoro skaitome priekaištus, pa
darytus didžiojo lietuvių kalbos žodyno II 
tomui ir redaguojamam bendrinės kalbos 
žodynui valstybinių enciklopedijų, žodynų 
ir mokslinės literatūros leidyklos redakcijos 
vedėjo J. Kabelkos. „Imkime paz., raidę 
U“, sako jis, „pačioje pradžioje plačiausia 
kalbama apie ubagą; pirmiausia kyla klau
simas, ar tai bendrinės kalbos žodis, o ant
ra, kiek čia tų ubagų — ir ubagas bažny
čios tarnas, ir ubagynė ir ubagainė ir uba
ginis ir ubaginti“ (t. p. 305 psl).

Sunku suprasti, ko gi pagaliau draugas 
Kabelka nori? Dabartinėje sovietinėje Lie
tuvoje žodis ubagas tikrai yra labai bendri
nis, o antrą vertus, ar okupantas pats nerei
kalauja, kad mokslo darbuose būtų remia
masi socialistiniu realizmu?

Tačiau pažiūrėjus iš esmės, juokai men
ki. Didžiojo lietuvių kalbos žodyno III to
mas iau neabejotinai bus paruoštas tautine 
forma (tad tik tiek, kiek jis bus lietuvių kal
ba surašytas), bet socialistiniu turiniu ir 
L:etuvos mokslui bus bevertis.

Augščtau nurodytais puolimais prieš Lie
tuvos mokslininkus nebuvo pasitenkinta.

1948 m. IX. 20-22 d. buvo sušaukta spe
ciali Mokslų Akademijos visuotinio susi
rinkimo sesija, šj kartą dalyvaujant jau ir 
Sovietų Sąjungos augštojo mokslo ministe
rijos atstovams.

Šios sesijos priimtame nutarime visu 
smarkumu puolamas Vilniaus universiteto 
histologijos katedros vedėjas prof. P. Ši- 
vickis, kuris pakaltintas už biologijos moks'- 
lų reakcinės krypties palaikymą, kuris savo 
mokomąjį pedagoginį, darbą „dirba pagal 
reakcinių Veismano ’ Morgano - Mendelio 

koncepcijų dvasią.“ Jo paskaitos ir darbai 
esą vedami „reakcine-idealistine morgani- 
ne-mendeline plotme“. Prof. J. Drgys taip 
pat pakaltintas tuo, kad jis vis dar natsisa- 
kė nuo savo morganinių koncepcijų (ž. 
Mokslų Akademijos Žinynas IV-V t 19 
psl.)

Ši Mokslų Akademijos visuotinio susi
rinkimo sesija savo nutarime „kviečia visus 
biologijos, žemės ūkio, veterinarijos ir me
dicinos mokslų darbuotojus... paversti mi- 
čiūrininį mokslą galingu ideologinio auklė
jimo ginklu kovoje su klerikalizmu, su bur- 
žuazine-nacionalistine ideologija, su idea
listinėmis metafizinėmis idėjomis, kovoje 
prieš keliaklūpščiavimą dekadentiniam bur
žuaziniam mokslui, prieš buržuazines lie
kanas žmonių sąmonėje“ (t. p. 20 psl.).

Kaip minėta, toje Mokslų Akademijos 
visuotinio susirinkimo sesijoje dalyvavo net 
Sovietų Sąjungos augštojo mokslo ministe
rijos atstovai: ministerio pavaduotojas 
Svietlov, kuris, kaip dera geram Muravjovo 
tradicijų reprezentantui, aršiausiu ir įžūliau
siu būdu drįso pulti Lietuvos mokslininkus. 
Kaikuriuos jo kaltinimus negalima skaityti 
be karčios šypsenos, kaip pvz., kaltinimą 
prof, P. Šivickiui dėl jo knygos „Gyvoji 
gamta ir mes“.

„Ar gali betkoks lietuvis“, sako Sviet
lov,“ be pagrįsto pasipiktinimo jausmo skai
tyti šivickio šmeižiantį tvirtinimą jo kny
goje. kad Lietuvoje vyksta žmonių išsigi
mimas, kad būk tai joje pilnavertės, pro
tingos ir sveikos šeimos mažėja, o nepilna
verčių, t. y. silpnavėrčių, bukų ligonių, be 
iniciatyvos žmonių skaičius daugėja“ (t. p. 
71 psl.).

Sprendžiant iš paties Svietlovo pavyzdžio 
ir sekant sovietinės Lietuvos gyvenimą, ne
atrodo, kad prof. P. Šivickio teigimas būtų 
buvęs visai be „pagrindo“.

Draugas Svietlov aršiai puola histologi
jos katedros vedėją doc. Maniuką, už tai 
kad jis, išklausęs prof. J. Kairiūkščio pa
skaitos materializmo tema, išdrįso viešai 
pareikšti, jog nei ši paskaita, nei jo dviejų 
metų studijos marksizmo-leninizmo uni
versitete nepaveikė jo idealistinės pasaulė
žiūros.

Tos pat katedros vyr. dėstytojai Gold- 
manaitei prikišama, jog ji pasakiusi, kad 
apskritai nežinanti Mičiūrino ir Lysenkos 
kūrinių ir jų neskaičiusi.
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Draugas Svietlov puolė Vilniaus univer
siteto vyr. dėstytoją Maeionį, kad jis drįso 
pripažinti Morganui didelių nuopelnų 
mokslui ir atsisakė vykti į Maskvą į dar
vinizmo ir genetikos kursus, nes juose jis 
nieko negalėtų išmokti; genetikos asisten
tė Dr.- M. Natkevičiūtė, „reakcinio moks
lininko idealisto“ K. Regelio mokinė, kad 
ji taip pat mažai besidomi Mičiūrino ir Ly
senkos darbais; biochemijos katedros dė
stytoją Karvelytę, kad ji drįso pasakyti, jog 
ji iš viso negirdėjusi, kas yra tas Lysenko.

Vilniaus Universiteto anatomijos ir fi
ziologijos katedros vedėjas prof. J. Dagys 
kelintą sykį pakartotinai puolamas už savo 
1947 m. išleistą knygą .Augalų anatomi
ja ir morfologija“, nes jis drįso teigiamai 
atsiliepti apie tokius sovietų tautos priešus, 
kaip prof. K. Regelis ir prof. L. Vailionis, 
kurio net atvaizdą jis išdrįso įdėti į savo 
knygą.

Prof. J. Dagio įvadas jo knygoje esąs 
„kenksmingas, idėjiškai priešiškas sovieti
nio mokslo interesams“, o jo knygoje esan
tieji „rimti ideologiniai iškrypimai“, pasak 
Svietlovą, „savo priežastį turi jo politiniuo
se nacionalistiniuose iškrypimuose“, ku
riuos jis esą sau leidęs paskutiniu metu.

Augalų fiziologijos katedros vedėjas doc. 
K. Brundza ir botanikos katedros vedėjas 
doc. E. Purvinas apkaltinti tuo, kad jie dar 
nugali atsisakyti mendelizmo-morganizmo, 
o doc. K. Brundza buvo pultas ypatingai už 
tai, kad jis savo knygoje „Bendroji ūkinė 
botanika“ vengė kriokuoti „reakcines pa
žiūras ir teorijas iš materialistinės filosofi
jos požiūrio ir nepasakė, ką jis pats galvo
ja, o tik bandė sėdėti ant dviejų kėdžių“.

Zoologijos katedros vedėjas doc. S. Mas- 
tauskas buvo pakaltintas tuo, kad jis vengė 
demaskuoti darvinizmo rėakcingumą. Taip 
pat kliuvo iš draugo Svietlovo prof. V. Ruo
kiu!, Veterinarijos Akademijos prof. K. 
Aleksai ir kt.

Be draugo Svietlovo, prof. K. Aleksą 
puolė taip pat Kauno Universiteto marksiz
mo - leninizmo katedros vedėjas doc. Aira
petian. Mat, prof. Aleksa gynė mendelinę 
„stabilizuojančią atranką“. Girdi, prof. K. 
Aleksa kurį laiką „gina teiginį, kad laukinių 
savumų praradimas esąs gyvuliams kenks
mingas“. Anot draugo Airapetiano, prof- 
K. Aleksa duoda tokį pavyzdį “...pasižiūrė
kite į laukinę avį — ji protinga, vikri, ir pa-
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sižiūrėkite į mūsų laukų avį — ji kvaila“ 
(t.p. 128 psl.).

Vargas, kad sovietinis marksistas leninis- 
tas Airapetian nieku būdu negali sutikti, jog 
sovietinių laukų vargšė avis tikrai gali su
kvailėti.

Prof. K. Aleksa, girdi, taip pat buvo pa
klaustas „o jei jūsų teorijas pritaikyti žmo
nių visuomenei?“

Tačiau prof. K. Aleksa provokacijai ne
pasidavė ir atsakė: „Aš prašau avies dės
nio žmogui netaikyti“. Prof. K. Aleksos at
sargumą mes visai suprantame.

Buvo jam taip pat prikištas ir rasistinės 
teorijos dėstymas.

Negeresnėje padėtyje už biologus atsidū
rė ir Lietuvos mokslininkai medikai. Prof. 
Gutmanas už savo knygą „Nervų ligos“ 
(išleista 1947 m.), buvo pakaltintas, kad jis 
drįso joje pasinaudoti daugiausiai vokiečių 
mokslininkų šaltiniais ir iš 58 iliustracijų 
bei schemų, atspausdintų jo knygoje, net 52 
paėmė iš vokiečių mokslininkų knygų. Ben
drai jo knyga turi būti greičiausiai išimta iš 
naudojimo. Kliuvo bendrinės chirurgijos ka
tedros vedėjui vyr. dėstytojui P. Norkūnui 
už tai, kad jis paskaitų metu reiškė reakci
nio pobūdžio samprotavimus ir paneigė so
vietinės kultūros laimėjimus; farmakologi
jos katedros vedėjui J. Kairiūkščiui už tai, 
kad jis atvirai propaguoja studentams „ra
sinę, fašistinę teoriją ir t.t. (ž. Svietlovo 
pranešimą t.p. 78, 79 psl.) Mokslų Akade
mijos eksperimentinės medicinos ir onkolo
gijos instituto direktorius prof. V. Girdzi
jauskas pakaltinamas „už nesuartėjimą su 
sovietinio gyvenimo pereiškiais, už neiš- 
vystymą kovos prieš reakcines teorijas me
dicinoje“ ir pan. (t.p. 133psl.).

Tuo būdu, kaip matome ir laisviems Va
karams sakyti turėtume, okupuotoje Lietu
voje sovietinamas ne vien tik ekonominis 
ar ūkinis gyvenimas. Joje sovietinamas lie
tuvio protas, jo dvasinis, kūrybinis gyveni
mas.

Sovietinėje okupacijoje nėra vietos lais
vam mokslui, dvasinei kūrybai. Mokslas 
tėra tik totalitarinio režimo įrankis.

Minėtos Mokslų Akademijos visuotinio 
susirinkimo sesijos metu Vilniaus universi
teto marksizmo - leninizmo katedros vedė
jas doc. Davtian savo kalboje Lietuvos aka
demikams aiškiai nurodė: „mes, visi augš- 
tųjų mokslo įstaigų darbuotojai, esame pa-
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šaukti auklėti ne pasyvius stebėtojus, bet 
aktyvistus ir tvirtai savo tikslo siekiančius 
komunistinės visuomenės kūrėjas. Nė vieną 
valandėlę negalima pamiršti, kad ideologinė 
kova yra viena klasių kovos formų. Ne vel
tui anglo - amerikiniai antimičiūrininkų glo
bėjai sukėlė tokį riksmą“.

„Mokyta idealizmo agentūra gina buržua
zinės biologijos atstovus kaip tik todėl, kad 
jie yra buržuazinės įtakos tarybiniams žmo
nėms skleidėjai, kad jų veikla, noromis ar 
nenoromis, yra priešiška socializmui“.

„Vienas, iš pagrindinių marksizmo - leni
nizmo katedrų uždavinių yra demaskuoti 
buržuazinės ideologijos ir buržuazinės bio
logijos reakcinę esmę“ (t.p. 141 psl.)

O tuo metu buvęs okupacinis žemės ūkio 
ministeris K. Liaudis Lietuvos akademi
kams pareiškė:

„Mums reikalingi mokslininkai darbuoto
jai specialistai, kurie ryžtingai atsisako nuo 
senų reakcinių pažiūrų moksle, tikri mi- 
čiūrininkai, kurie galėtų padėti mūsų socia
listiniam žemės ūkiui, mūsų kolektyviniams 
ūkiams“.

„Mums nereikalingi tokie mokslininkų 
„darbai“, kurie atliekami atitrūkus nuo 
praktinių uždavinių sprendimo“, (t.p. 143 
psl.)

Šis mokslininkų prievartavimas ir oku
panto kova prieš laisvą mokslo mintį oku
puotoje Lietuvoje nepasibaigė nei 1947 nei 
1948 metais.

Dar ir šiandien yra iškeliama ir primygti
nai pabrėžiama „didžioji reikšmė Lietuvos 
mokslo kadrų marksistinio - leninistinio auk
lėjimo, nesvyruojanti kova su ideloginėmis 
„klaidomis“ ir „iškreipimais“, su Lietuvos 
mokslininkų pastangomis pravesti „buržua
zines pažiūras“, svetimas okupantui. Ir tai 
vis nežiūrint dešimties okupacijos metų.

Komunistų partijos XIX suvažiavimo, ku
ris pareikalavo iš partinių organizacijų ga
lutinai baigti su bolševikinio „ideologinio“ 
darbo neprivertinimu, kelti aikštėn buržua
zinės ideologijos įvairius pomiškius ir siste- 
matiškai tobulinti mokslo kadrų „idėjinį - 
politinį“ pasiruošimą „paskatinta“, Lietu
vos Mokslų Akademija dar labiau ėmė stip
rinti marksistinio ' leninistinio auklėjimo 
darbą vadinamuose teoretiniuose semina
ruose Mokslų Akademijos darbuotojų tarpe.

Mūsų nestebina fizinių kalinių „prisipa
žinimai“, Bet mūsų neturi stebinti ir dvasi

nių kalinių „prisipažinimai“ ir tas okupan
to atžymimas faktas, kad pav., prof. P. Ši- 
vickis šiais metais, tiek daug „praeity pada
ręs klaidų mokslo ir mokymo darbe“, šian
dien jau yra okupanto giriamas už stropų 
darbą savo „ideloginį politinį lygį pakelti, 
įveikti marksistinę leninistinę teoriją“, už 
aktyvų lankymą teoretinių seminarų, ir iš
kėlimą savo pasisakymuose amerikiečių 
anglų imperializmo ideologijos ir politikos“. 
Prof. P. Šivickis, dalyvavęs Sovietų Sąjun
gos Mokslų Akademijos ekspedicijoje Vol
gos statomų hidroelektrinių rajone, šiandien 
jau minimas, kaip sėkmingai dirbąs ties te
ma, kurį turi „praktinės reikšmės apžvelgti 
Stalingrado ir Saratovo sričių vandens jėgos 
apimtį“. Kaip ir visa kas kita, taip ir Lietu
vos mokslininkų darbas turį tarnauti Rusi
jai.

Tačiau ir to dar okupantui negana. Dar 
ir šiandien jis kaltina prof. J. Balčikoni, 
prof. V. Mykolaitį „už retą marksistinių le- 
ninistinių seminarų lankymą“. Dar ir šian
dien, kaip prieš 5 metus, Mokslų Akademi
ja yra kaltinama už tai, kad nepašalino vi
sų mokslo kadrų politinio auklėjimo trū
kumų, ir okupantas iš jos vis dar tebereika- 
lauja, kad šitie teoretiniai seminarai „virstų 
tikra Mokslų Akademijos darbuotojų 
marksistinio leninistinio auklėjimo mokyk
la“ (ž. Sov. Litva, Nr. 124, 1953. V. 28 d.).

Jungtinių Tautų Organizacijos, kuriai pri
klauso ir Sovietų Sąjunga, priimtoji žmo
gaus teisių deklaracija savo pirmuose 
straipsniuose skelbia kiekvieno individo tei
sę į gyvenimą, laisvę ir savo asmens saugu
mą (3 str.); ji skelbia, kad vergija yra už
drausta betkurioje formoje (4 str.) ; kad nie
kas neturi būti atiduotas tortu rai, baus
mėms ar žiauriam,nežmogiškam ar žeminan
čiam traktavimui (5 str.).

Bet su kuo palyginti tą dvasinę vergiją, 
kurioje šiandien yra atsidūrę Lietuvos moks
lininkai, tą jų moralinį prievartavimą, mo
ralinį kankinimą ir jų asmens, proto ir sie
los pažeminimą?

Prieš tą dvasinį laisvojo žmogaus panie
kinimą ir prievartavimą laisvasis pasaulis 
turėtų protestuoti nė kiek nemažiau, negu 
kad jis protestuoja prieš Katynus ir Prave- 
niškes. Katynai ir Pravieniškės žudo žmo
gų fiziškai, dvasiniai sovietų katynai palieka 
fizinį žmogų gyvą, bet žudo jo sielą, dvasią 
ir protą.
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r" ■"' žinios
SOVIETINĖS LIETUVOS MOKSLŲ 

AKADEMIJOS INSTITUTAI
1. Chemijos ir cheminės technologijos 

institutas. Specialybės: maisto pramonės 
technologija ir silikatų chemija. (Vilnius, 
Kosciuškos g-vė, 14a )

2. Fizikos-technike* institutas.
Specialybės: verpimas, teorinė fizika,
hidrotechnika, žemės ūkio energetika ir 
žemės ūkio mechanizacija. (Kaunas, Sta
lino prosp , 29.)

3. Geologijos ir geografijos institutas. 
Specialybės: geologija ir ekonominė geo
grafija. (Vilnius, Kosciuškos g-vė, 14a )

4. Melioracijos institutas.
Specialybės: melioracija ir hidrologija. 
(Kaunas, Stalino prosp., 29.)

5. Žemdirbystės ir dirvožemio inst:tu- 
tas. Specialybės: Žemdirbystė, agroche
mija, fitopatologija, pievininkystė. (Vil
nius, Kosciuškos g-vė, 14a.)

6. Miškų ūkio institutas.
Specialybės: miškininkystė, miškų kultū
ra, miškų taksacija. (Kaunas, Vaidoto 
g-vė, 13.)

7. Gyvulininkystės ir veterinar’jos in
stitutas. Specialybės: gyvulių veisimas, 
gyvulių šėrimas, parazitologija, epizooto- 
logija, biochemija, patologinė fiziologija, 
gyvulių fiziologija ir gyvulių morfologija. 
(Vilnius. K. Požėlos g-vė, 18.)

8. Biologijos institutas.
Specialybės: botanika, zoologija, žuvų pa
razitologija ir entomologija. (Vilnius, K.

. Požė’os g-vė, 18.)
9. Eksperimentinės medicinos institutas. 

Specialybės: patologinė fiziologija ir on
kologija. (Vilnius, K. Požėlos g-vė, 18.)

10. Istorijos ir teisės institutas.
Specialybės: Lietuvos istorija, etnografi
ja, filosofija, istorija ir valstybės ir tei
sės istorija. (Vilnius, Antakalnio g-vė. 6 )

11. Lietuviu kalbos ir literatūros insti
tutas. Specialybės: lietuvių kalba, lietu
vių literatūra ir literatūros teorija. (Vil
nius. Antakalnio g-vė, 6.)

12. Ekonomikos institutas.
Specialybės: liaudies ūkio istorija ir že
mės ūkio ekonomika. (Vilnius, Kosciuš
kos g-vė, 14a)

Mokslų Akademijos institutų specialy
bės nurodytos, tos, j kurias priimami as
pirantai ir iš kurių M. A. teikia mokslų 
kandidatų laipsnį.

Kaip matyti, specialybės turi ryškų pri
taikomąjį arba praktinį Lietuvos ūkio 
mokslu pobūdį. Nors praktiniai Lietuvos 
ūkio šakų tiriamieji institutai yra reika
lingi ir svarbūs, tačiau bemaž ištisinis 
pritaikomasis jų pobūdis iškreipia tikrų
jų M. Akademijos paskirtį.

Šių metų birželio mėnesį M. A. visuoti
nio susirinkimo sesijoje ekonomikos iržem-
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dirbystės ir dirvožemio institutai buvo ap
kaltinti blogai įgyvendinę savo darbus 
praktikoje.

KAIKURIE SOVIETINĖS LIETUVOS 
MOKSLO LEIDINIAI

. Lietuvos ‘Istorijos Instituto Darbai" It. 
LTSR Mokslų Akademija, Lietuvos Isto
rijos Institutas. 1951 m. Išleido Valstybi
nė Politinės ir Mokslinės Literatūros Lei
dykla. Tiražas 1000 e,gz„ 365 psl. Redak
cinė Kolegija: LTSR MA tikrasis narys J. 
Žiugžda (vyr. redaktorius), istorijos moks
lų kandidatas J. Jurginis (r,ts. redakto
rius), istorijos mokslų kandidatas P. Ku
likauskas, A. Vyšniauskaitė, Z. Kutorgie- 
nė. Turinys: J. Žiugžda — Draugas J. V. 
Stalinas ir lietuvių tautos kova dėl nacio
nalinės nepriklausomybės ■— 5 psl., J. Ja
blonskis (Liet. 1st. Instituto vyr. moksli
nis bendradarbis) — Lietuvos valstiečių 
kova prieš feodalų priespaudą iki valakų 
reformos — 44 psl., J. Jurginis — Reakci
nis bažnytinių jurisdikcijų vaidmuo Vil
niaus istorijoje — 88 psl., D. Fainhauzas 
(Vilniaus V. Universiteto vyr. dėstytojas) 
— Z. Sierakauskio visuomeninės-politinės 
pažiūros- ir jo revoliucinė veikla — 154 
psl., G. B. Fedoras — Lobių su Lietuvos 
lydiniais ir monetomis topografija — 181 
psl.

Publikacijos: J. Jurginis — Hitlerinių 
okupantų masinio teroro priemonės Vil
niaus Krašte — 230 psl., P. Pakarklis 
(LTSR MA narys-korespondentas)— Nau
jai rasti baudžiavinės priespaudos doku
mentai —• 243 psl. (pastaba: XVIII a. Prū
sijos valdomose lietuvių srityse lietuvių 
kalba išleistų valdžios įsakų tekstai), R. 
Volkaitė-Kulikauskienė (Vilniaus V. Uni
versiteto vyr. dėstytoja) — Linksmučių 
(Pakrojaus raj. Šiaulių srit.) kapinyno 
1948 m. tyrinėjimų duomenys — 279 psl., 
P. Kulikauskas — Kurmaičių (Kretingos 
raj.) plokštinio kapinyno tyrinėjimai — 
315 psl..

Pastaba: prie straipsnių pridurtos 
trumpos jų santraukos rusų kalba.

Vilniaus Valstybinio 
Universiteto Mokslo darbai

„Gamtos ir matematikos mokslų serija“ 
I t. Išleido politinės ir mokslinės literatū
ros leidykla. 1949 m. Tiražas 900 egz., 248 
nsl. Redakcinė Kolegija: P. Brazdžiūnas, 
K Daukšas. E. Griškus, P. Slavėnas, at- 
sak. red. prof. dr. P. Snarskis. Turinys: 
1. Pirmąjį pokarinį „Vilniaus V. U. Moks
lo Darbų“ tomą leidžiant — 5 psl., 2. B. 
Voronkovas (V. V. U. Astronomijos Obser
vatorija) — Pastabos dėl Urano skersmens
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matavimų —• 9 psi., 3. A. Jucys (V. V. U. 
Teorinės Fizikos. Katedra) — Anglies ato
mų konfigūracijų ls2 2s 2p3 ir ls2 2p4 te
orinis tyrimas —■ 13 psl., 4. H. Horodni- 
čius (V. V. U. Bendrosios Fizikos Kated
ra) — šliupo dinaminio metodo Youngo 
modeliu nustatyti formulės išvedimas — 
21 psl. 5 H. Horodničius — Jodo mole
kules kritiški potencialai — 25 psl. 6. J. 
Matulis (V. V. U. Fizinės Chemijos Ka
tedra) — Menšutkino reakcija ir reaguo
jančių medžiągu absorbcijos spektrai — 
33 psl., 7. V. Kairakis ir J. Matulis (V. V. 

.U. Fizinės Chemijos Katedra) — Menšut
kino reakcijos mechanizmo tyrinėjimai — 
51 psl., 8. J. Žirnauskas ir J. Matulis 
(V. V. U. Fizinės Chemijos Katedra) — 
Mn ionų vaidmuo jodo ir oksalato fotoche
minėje reakcijoje — 97 psl., 9. J. Dagys 
(V. V. U. Augalų Anatomijos ir Fiziologi
jos Katedra) — Vitamininės E grupės me
džiagos augalu skauduliuose — 111 psl., 
10. J. Dagys ir B. šeštokaitė (V. V. U. Au
galų Anat. ir Fiziolog. Katedra) -— Augi
mu skatinančios medžiagos klevo suloje 
—• 127 psl., 11. A. Minkevičius (V. V. U. 
Žemesniųjų Augalų Sistematikos Kated
ra) — Lietuvos TSR rūdžių (uredinales) 
floros metmenims papildymas —■ 141 psl, 
12. P. Snarskis (V. V. Ū. Augštesniųjų 
Augalų Sistematikos Katedra) — Naujos 
retesniuiu Lietuvos TSR augalu augimo 
vietos — 171 psl, 13. M. Valius (V. V. U.. 
Bendrosios Biologijos Katedra) — Sidab
rinių lapių rujos sezono svyravimas ■— 
187 psl., 14 M. Valius — Metelių ežerų 
krašto Pupillidae šeimos straigės —1 201 
psl., 15. K. Grybauskas (LTSR Mokslų 
Akademijos Kauno Botanikos Sodas — iki 
1945 m. buvo V. V. U. Gamtos Mokslų Fa
kulteto žinioje) — Thormopsis dolichocar- 
pa B. Nik augimo ir kaip expectorans var
tojimo perspektyvos Lietuvos TSR — 233 
psl.

ADMINISTRACINIAI PAKEITIMAI
Okupacinio rėžimo administracinis apa

ratas Lietuvoje yra perkrautas. Biurokra
tija nepaprastai didelė. Ją dar buvo iš
plėtusi administracinio suskirstymo re
forma, įvykdyta. 1950 metais, kai, be ra
jonų, buvo sudarytos sritys (Vilniaus, 
Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos) bei sričių 
teritorinės administracijos.

Centrinių įstaigų, ministerijų ir minis- 
terių tarybai tiesiogiai priklausančių 
įstaigų, valdybų bei komitetų buvo per 26.

Šių metų kovo — balandžio mėn. atlik
tieji administraciniai pakeitimai turėjo 
tikslą sumažinti administracijos kompli- 
kuotumą, jungti kelias lygiagretes įstai
gas į vieną, centralizuoti, šalinant biuro
kratizmą siekti veiksmingumo administra
cijoje, įtraukti į jos eiles naujus žmones.

Š. m. balandžio mėn. 25 d-Augščiausios 
Tarybos Prezidiumo nutarimu, Lietuvoje 
iš buv. 26 ministerijų ir savarankiškų 

valdybų palikta 16. Kaikurios ministerijos 
ir įstaigos sujungtos į vieną, panaikintos 
buvusios sritys bei sričių administraciniai 
organai, rajonų administracija pavesta 
tiesiogei ministerijų priklausomybei.

1. Vidaus reikalų ir saugumo ministe
rijos sujungtos į vieną vidaus reikalų mi
nisteriją.

2. Lengvosios pramonės, maisto, žuvies 
pramonės ir pieno bei mėsos pramonės 
ministerijos sujungtos į vieną lengvosios 
pramonės ir maisto pramonės ministeriją;

3. Žemės ūkio ministerija, sovietinių 
ūkių, miškų ūkio ir savarankiškos (vadi
nasi, tiesiog ministerių tarybai priklau
siusios) .valdybos: medžioklės, melioraci
jos ir kolchozų, sujungtos į 'vieną žemės 
ūkio ministeriją.

4. Įsteigta nauja — kultūros — minis
terija, į kurią įjungtos: panaikintoji ki
nematografijos ministerija, meno reikalų 
valdyba, radijo informacijos komitetas ir 
knygų leidimo valdyba.

5. Fizinės kultūros ir sporto komitetas, 
anksčiau priklausęs tiesiogiai ministerių 
tarybai, dabar prijungtas prie sveikatos 
ministerijos.

6. Sričių (Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir 
Klaipėdos) administracijos panaikintos, 
ir rajonai (iš viso jų yra 87) priklauso 
tiesiog ministerijoms.

Šalia to įvykdyti asmeniniai pakeiti
mai. Vidaus reikalų ministerių paskirtas 
ligšiolinis saugumo ministeris P. Kunda- 
kov, vėliau pakeičiamas J. Vildžiūnu. 
(Anksčiau iki 1952 metų pabaigos saugu
mo ministerių buvo P. Kapralov, o vidaus 
reikalų ministerių buvo J. Bartašiūnas, 
Rusijos lietuvis, gimęs 1895 metais.)

Žemės ūkio ministerių liko, kaip ir bu
vęs, V. Augustinaitis, komunistų partijos 
CK narys.

Ministerių portfelių neteko buv. sovie
tinių ūkių ministeris D. Mamajev, miškų 
ūkio ministeris A. Matulionis.

Lengvosios ir maisto pramonės minis- 
teriu paskirtas S. Filipavičius, ligi 1952 
metų rugsėjo mėn. buvęs komun. partijos 
CK penktuoju sekretorium, gimęs 1913 
m, partijos narys nuo 1933 m., buvęs 
spaustuvės darbininkas, Nepriklausomo
je Lietuvoje kelis kartus suiminėtas už 
komunistinę veiklą, ligi šiol ėjęs įvairias 
atsakingas pareigas partijos administra
cijoje.

Ministerių portfelių neteko lengvosios 
pramonės ministeris F. Teriošin, maisto 
pramonės ministeris E. Bilevičius, mėsos 
ir pieno pramonės ministeris K. Kairys.

Naujosios kultūros ministerijos minis- 
teriu paskirtas A. Guzevičius, gim. 1908 
m . komunistų partijos narys nuo 1928 m., 
1931-38 m. baustas ir kalintas Lietuvoje 
už komunistinę veiklą. 1940 m. buvęs vi
daus reikalų komisariato komisaro pava
duotojas, nuo 1944 m., grįžęs iš Rusijos, 
atsidėjęs literatūriniam darbui, kelių ro
manų autorius, vaidinąs žymų vaidmenį
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bolševikiniame intelektualiniame gyveni
me. Ministerio portfelio neteko buv. kine
matografijos ministeris M. Meškauskienė.

Kokias galima darytis išvadas iš žino
mų pakeitimų?

1. Tiesiogės rusifikacijos sustiprinimo 
žymių nematyti. Lietuviai komunistai lie
ka ir nauji skiriami ministeriais.

2. Politinis režimas ir saugumas ne 
silpninami, bet stiprinami, ypač vidaus ir 
saugumo ministerijas sujungus, tad vie
šajai policijai (milicijai) pasidarius pri
klausomai buv. saugumo, dabar vidaus 
reikalų, ministeriui.

3. Centralizacija lengvosios pramonės, 
maisto pramonės, žemės ūkio ir kultūros 
srityse, paskyrimas naujų, energingų ir 
patikimų lietuvių komunistų ministeriais 
(A. Guzevičius, Š. Pilipavičius), pastan
gos kelti administracijos veiksmingumų 
—-gali, kaip galutinę išvadą, atnešti di
desni paties režimo veiksmingumą.

4. Nauji pakeitimai, ypač, jei jie bus 
lydimi dar kitų pakeitimų, galės suteikti 
naują impulsą sovietinei administracijai. 
Juo labiau, jeigu jos priekyje stovintie
siems bus leista parodyti didesnę inicia
tyvą.

5. Prie to impulso gali prisidėti ir toji 
aplinkybė, kad sustojo buvęs, visiems ligi 
gyvo kaulo įgrisęs Stalino garbinimas, 
tam tikra prasme neigiamai ir stabdomai 
veikęs komunistų kūrybines pastangas.

6. Nauji sovietiniai „taikos“ manevrai, 
nauji vėjai sovietinėje administracijoje, 
ypač jei jie atneštų kokių apčiuopiames- 
niu rezultatų — gyvenimo standarto pa
kėlimą ir sąlygų pagerėjimą — galės nei
giamai veikti Pabaltijo tautų priešinimo
si moralę ir stiprinti jų nusivylimą Vaka
rais, kurių iniciatyvos imtis realių žygių 

tiems kraštams ir visai Centro-Rytų Eu
ropai išlaisvinti jie nejaučia.

NEPAGRĮSTI SPĖLIOJIMAI
Lietuviškoje emigracinėje spaudoje bu

vo pasirodę eilė spėliojimų dėl LKP(b) 
CK sekretoriaus A. Sniečkaus tariamo nu
šalinimo, K. Liaudžio, M. Šumausko ir kt. 
grąžinimo į partijos CK.

Iš tikrųjų gi A. Sniečkus visai nėra nu
šalintas ir tebėra LKP(b) CK generaliniu 
ar pirmuoju sekretorium. K. Liaudis ir M. 
Šumauskas buvo iki šiol vienas Klaipėdos, 
kitas Šiaulių sričių partijos komitetų sek
retoriais, vadinasi, tikraisiais tų sričių gu
bernatoriais. Sritini administracinį pada
linimą Lietuvoje panaikinus, jie grąžinti į 
partijos C. Komitetą.

LIETUVOS PRAMONĖ DIRBA 
RUSIJAI

Sovietinė „Elta“, 1953. VI. 6 d. žinioje iš 
Jonavos skelbia, kad Jonavos baldų fabri
ko pagamintais baldais įrengti Čaikovskio 
vardo koncertinė salė Maskvoje, Kultūros 
rūmai Dniepropietrovske, Sovietų Sąjun
gos susisiekimo ministerijos didieji rūmai 
ir taipgi baigiamas įrengti naujas viešbu
tis Kalančevskaja aikštėje Maskvoje.

(SANTARVĖS 4-me nr-yje „Pramonės 
klausimais“ pagal anksčiau gautas žinias 
buvo nurodyta, kad minėto viešbučio įren
gimui baldus gamino taipgi ir Vilniaus bal
dų fabrikas.)

Šiuo metu Jonavos baldų fabrikas gami
na baldus Lomonosovo vardo Maskvos 
Valstybinio Universiteto didiesiems nau
jiems rūmams. Užsakymas numatomas at
likti per dvejis metus.

KŪRYBOS
Jonas Šimkus, sovietinės Lietuvos Ra

šytojų Sąjungos pirmininkas, Augščiau- 
sios Tarybos deputatas. 1940 metais bol
ševikams Lietuvą okupavus, nepriklauso
mos lietuviškos spaudos griovėjas, „Tary
bų Lietuvos“ redaktorius, aktyviai daly
vavęs 1941 m. birželio mėn. išvežimuose, 
išvežtinuosius nurodinėjęs NKVD orga
nams. Aršus Lietuvos nepriklausomybės 
priešas.

Jonas Šimkus — rašytojas. Poetas. Vals
tybinės grožinės literatūros leidyklos 1952 
m. Vilniuje išleistoje okupuotos Lietuvos 
„tarybinių rašytojų“ antologijoje „Bran
gioji Tėvynė“ atspausdintas J. Šimkaus 
eilėraštis: „Manoji Lietuva“.

Jis skamba šitaip:
Pušų šakelė glaudžias 
Į širdį, kaip sava. 
Sakelėje žaliojoj 
Manoji Lietuva.

PAVYZDŽIAI
At kelkit e jūs jai vartus, 
Atverkite jūs jai duris, 
Ar girdite, kaip džiaugias 
Mūs tėviškės širdis?

Sniegutis rūku dulka', 
Kaip pasaka gyva. 
Sniegutyje baltajam 
Manoji Lietuva-

Atkelkite jūs jai vartus. 
Atverkite jūs jai duris, 
Ar girdite), kaip džiaugias 
Mūs tėviškės širdis?

Ji moja man iš tolo 
Ir šaukia man — eiva... 
Dabar klesti išlaisvinta 
Tarybų Lietuva.
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KULTŪRINĖMIS TEMOMIS

MAIRONIS

Maironis ir dabar tebėra svaiginantis 
vardas. Jo reikšmė tiesiog neišmatuoja
ma. Jam tinkamai suprasti reikėtų grįžti 
į XIX a. prieblandas musų tautinėje ir 
kultūrinėje sąmonėje, kuomet lietuvių tau
ta ir jos kalba buvo nemažiau naikinama; 
kaip šiandieninėje Lietuvoje, ir nemažiau 
nyko, kaip šiandieninėje Amerikoje. Mai
ronio patriotizmas buvo integralinis. Jis 
yra pirmas lietuvių literatūroje poetas — 
patriotas tikrąja to žodžio prasme, kokie 
nebuvo nei Donelaitis, nei Strazdelis, nei 
Baranauskas, į amžiaus Salą nuo lietuviš
kojo judėjimo nusisukęs. Tautinio atgimi
mo epopėjoje Maironis, be abejo, yra di
džiausia figūra, toli prašokanti visus pe
litinius veikėjus. Niekas tiek nepaaukojo 
savo tautai, kiek Maironis. Ir šiandien 
daug kas skelbia mintį prasimušti svetimų 
tautų arenose, užmiršdami humanistinę 
tiesą, kad šviesa neština ne ten, kur jos 
perdaug, bet kur jos permaža. Maironis 
visą savo šviesą atidavė tamsai nušviesti, 
nors kitur, kaip Baltrušaitis, jis būtų gal 
daug daugiau suspindėjęs. Iliuzija grįžti 
į savo tautą svetimais lobiais visuomet yra 
apgaulinga. Dvasinė (savanoriška) emigra
cija baigiasi taip, kaip ir fizinė. Štai ko
dėl mums Maironis ir šiandien tebėra dva
sinės rezistencijos simbolis bei atsakymas 
visiems ūbi bene ibi patria 
ideologams, kurių patriotizmas yra grynai 
utilitarinis-

Anais laikais būti lietuviu ir net inteli
gentijos sluogsniuose viešai save tokiu lai
kyti (patriotizmo baudžiavą pas mus vi
suomet nešė paprastas žmogus) buvo žy
miai sunkiau, negu šiandien būti, saky
sim, Amerikos lietuviu, net veikėju ir šiau
diniu patriotu. Maironis, nei Rusijos, nei 
Lenkijos, ir nei vienu atveju, nelaikė tė
vyne. Jo poezija mums — ka!p žydams 
Dovydo psalmės. Tokio galingo himno, 
kaip „Jau slavai sukilo“, tokios poezijos, 
kaip „Išsisupus plačiai vakarų vilnimis" ir 
„Ten, kur Nemunas banguoja“, tokios iš
tikimybės tautai niekuomet nesumažins nei 
doleris, nei šaldytuvas, nei automobilis. At
siminus, kad šių dienų vadinamoje patrio
tinėje veikloje lietuviškumas lietuviams 
dažnai tėra tik egzotiškas rūbas, kuriuo 
pasipuošus garbinami svetimi dievai, ima 
atrodyti, kad Maironio auka buvo perdi- 
de'ė. Ir neveltui jis, kaip žmogus, jausda
mas savo aukos tragiškumą skundėsi:
„Jei po amžių kada skaudūs pančiai nukris 
Ir vaikams užtekės nusiblaivęs dangus, 
Mūsų kovos ir kančios, be ryto naktis 
Ar jiems besuprantamos bus?“

Andrius Sietynas

(Iš „Literatūros Lankai“ Nr. 2 1953 m.)

Tokį eilėraštį sovietinis rašytojas Jonas 
Šimkus atspausdino 1952 m.

O prieš 6-ris metus Lietuvos partizanų 
Jungtinės Kęstučio Apygardos pogrindžio 
laikraštyje „Laisvės Varpas“ Nr. 122, 
1947. X. 1 d. buvo atspausdintas nežino
mo Laisvos Kovojančios Lietuvos poeto 
toks eilėraštis:

Pušies šakelė glaudžias
Į širdį, kaip sava.
Sakelėje žaliojoj
Manoji Lietuva.

Ji moja man iš tolo
Jr šaukia man: eiva!
Tu skriaudžiama ir mindoma, 
Manoji Lietuva.

Kaip kraujas vakaruose 
Saulėlydžiu spalva.
Tai kraujas mano broli ą, 
Manoji Lietuva.

Viską Tau atiduočiau, 
Kad taptum vėl laisva, 
Gimtoji, mylimoji, 
Manoji Lietuva.

Ir bus netrukus rytas, 
Išauš tokia diena,
Kai laisve Tau parnešim, 
Manoji Lietuva.

Vargingai vyksta „kurti“ sovietinėje 
Lietuvoje sovietiniam poetui Jonui Šim
kui.
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PASAULIO POLITIKOS AIDAI

LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFAS MIN. S. LOZORAITIS
APIE PASIKEITIMŲ SOVIETŲ SĄJUNGOJE ĮTAKĄ TARPTAUTINEI RAIDAI

„Pastaruoju laiku dažnai kalbama apie 
naują Sovietų politiką, naujus vėjus. Es
mėje gi nieko nauja tame manevre, kuri 
Maskva daro po Stalino mirties. Ir Stali
nui esant gyvam, buvo jo ir Sovietų vy
riausybės pareiškimų apie galimumą su
gyventi Vakarų Pasauliui su Sovietų val
doma ir engiama žemės dalimi.

Lygiu būdu Maskva buvo kalbėjusi apie 
tariamą jos pasiryžimą suvienyti Vokieti
ją. gerbti sutartis, saugoti taiką...

Pagaliau, negi Sovietai buvo kada nors 
pareiškę, kad jie nori ardyti taiką... pa
vergti kitas tautas ar kelti komunistinę 
revoliuciją kituose kraštuose, ar kurstyti 
karą Korėjoje, Indokinijoje, Burmoje?

Ir kokie buvo viso to rezultatai? Gi to
kie, kad keli šimtai milionų žmonių, nuo 
Elbės iki Korėjos, yra Sovietų engiami ir 
panaudojami sovietinės Sąjungos ekspan
sijai, pasirengimams pulti Vakarus.

Tai, ką šiandien skelbia Maskvos vy
riausybė apie savo taikingumą, tėra tik 
manevras, esmėje — labai naivus manev
ras, Vakarų budrumui užmigdyti, jų ap
siginklavimui sutrukdyti. Tokiam ėjimui 
Maskva turi ir vidaus politikos priežas
čių. ,
Stalinui mirus, netekus tokio autoriteto, 

kokiuc Stalinas buvo bolševikų tarpe. So
vietų santvarkoje atsirado didelė spraga. 
Ligi toji spraga bus užpildyta ir bus su
vestos įvairios sąskaitos bolševikų vadų 
tarpe, Sovietų vyriausybei reikalingas lai
kinis atoslūgis ne tik vidaus, bet ir užsie
nio politikoje. Jeigu politikos žmonės tu
rėtų geresnę atmintį, jie prisimintų, kad 
ir šitas pereinamas taktikos pakeitimas 
nėra jokia naujienybė. Panašią politiką 
Sovietu vyriausybė vykdė prieš 20 metų, 
kada Sovietų Sąjunga buvo susilpninta 
barbariškos žemės ūkio kolektyvizacijos 
ir ruošė kruviną senųjų bolševikų valymą 
—• bylas prieš Tuchačevskį, Zinovjevą, 
Kamenevą.

Taigi dabar ir vėl turime reikalo su lai
kiniu Sovietų taktikos pakeitimu. Tačiau 
svarbiausias, pagrind’nis Sovietų vyriau

sybės tiksIaE nesikeičia. Jis buvo ir yra 
ne kas kita, kaip sunaikinimas civilizuo
tojo pasaulio per komunistinę revoliuciją, 
per netiesiogini karą, kaip Korėjoje ar 
Indokinijoje, ir pagaliau atvirai puolant 
Vakarus (jei užteks jiems laiko tinkamai 
pasiruošti atominių ginklų srityje).

Šitas tikslas yra nuolatinis, pastovus, 
ir tarnauja jam taip pat ir tokie taktikos 
pasikeitimai, kaip kad dabartinis. Jis 
nepriklauso nuo vienokios ar kitokios 
Maskvos satrapų sudėties. Stalinas darė 
viską, ką galėjo, tam tikslui pasiekti ir 
šitame kelyje jis sustodavo tik tada, kai 
negalėdavo eiti pirmyn. Tą patį darys 
Malenkovas ar kitas bolševikas, kuris bus 
Stalino įpėdiniu.

Galt būti, kad Kremliaus taikos kome
dija sukels kaikur Europoje iliuzijų dėl 
galimumo Vakarams sugyventi su Sovie
tais. Reikia manyti, kad ir šį kartą jos 
neilgai truks ir baigsis taip pat, kaip vi
sados baigdavos, t.y. Vakarų nusivylimu.

Kaip ten bebūtų, neįvyko nieko, kas ga
lėtų susilpninti mūsų įsitikinimą, kad 
Lietuvos Nepriklausomybė bus atstaty
ta, ar sumažinti mūsų pasiryžimą tam 
tikslui visomis išgalėmis dirbti.

Priešingai, mūsų viltis stiprina Jungti
nių Amerikos Valstybių politika, ypač 
kaip ji buvo suformuluota Prezidento 
Eisenhower‘io ir Valstybės Sekretoriaus 
Dulles'o, tiek santykių su Sovietų Sąjun
ga, tiek bolševikų okupuotų kraštų lais
vės atstatymo klausimais.

Tačiau Sovietų vykdomas manevras 
uždeda mums prievolę suintensyvinti mu
sų politinį darbą, prisidėti prie Sovietų 
manevro demaskavimo, kelti aikštėn Lie
tuvai padarytas ir daromas skriaudas, 
siekti, kad Lietuvos ir kitų valstybių Ne
priklausomybės atstatymas butų padary
tas praktiškos ir aktualios didžiųjų vals
tybių politikos objektu ir kaip toks figū
ruotų jų eventualiuose pasikalbėjimuose 
su Sovietų Sąjunga.

(Iš LDš-o spaudai suteikto pasikalbėjimo)

ARBA BAŽNYČIA ARBA KOMUNIZMAS
JAV - ių nepriklausomybės karo metu škotas sako prancūzui, rodydamas į grupę 

amerikiečių belaisvių: ’’Suprantu jus - jūs kovojat už savo viešpatį, aš už savąjį, bet 
šitie žmonės - už ką jie kovoja?”

Chamfort
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SOVIETINIS GYVENIMAS

STALINO PALIKIMAS

Jau keleri metai, kaip sovietinio gyveni
mo stebėtojai statėsi sau klausimą: kokią 
reikšmę turės komunistų partijos ir So
vietų Sąjungos likimui Stalino mirtis? — 
Atsakymų pluošte, kurioje galima buvo iš
skirti visus niuansus, grupavosi visdėlto 
apie du polius: vieni kategoriškai tvirtino, 
kad Stalino mirtis bus ženklas vidaus su
irutėms, tarpusavėms mažesnių tironų ko
voms ir reikš, trumpesniu ar ilgesniu lai
ku, Sovetų Sąjungos galą. Kiti gi, manė, 
kad sovietinis režimas remiasi kompak
tine komunistų partija, bendros ideologi
jos ir bendrų interesų surišta bendruome
ne, iš kurios tarpo lengvai iškils naujas 
Stalinas, taip kad „tautų tėvo“ mirtis nie
ko iš esmės nepakeis Sąjungos gyvenime. 
Jeigu nuo šios atmintinės datos prabėgės 
pusmetis ir neleidžia daryti galutinių iš
vadų, šiokia tokia įsigyta istorinė pers
pektyva vis dėlto jau leidžia bandyti jieš- 
koti atsakymo, kuris būtų daugiau parem
tas faktais, negu asmen'škomis istorijos 
filosofijos prielaidomis. Visiškai aišku, 
kad vienoks ar kitoks atsakymas i Stalino 
palikimo mįslę reiškė iki šiol tiktai vieną: 
atsakymo autoriaus asmenines pašiūres į 
individo rolę istorijoje.

Interregnumas ar režimo struktūros 

pakeitimas

Įvykiai, seke Stalino m'rtį, nuvylė tiek 
vienos, tiek ir kitos tezės atstovus. Nuvil
ti buvo tie, kurie tikėjos:, kad Stalino tes
tamentu paskirtas įpėdinis normaliai už
ims jo vietą: nė vieną akimirką Malenko
vas nei pats neerisistatė, nei kitiems nepa
sirodė, kaip Stalinas Nr. 2. su v’sais savo 
galybės atributais ir išoriniais simboliais. 
Negalėjo būti visiškai natenkmti ir tie, 
kurie po Stalino mirties laukė prasidedan
čio suiručių periodo: pirmoji ..dvaro revo
liucija“, kurios auka buvo Beria, vyko vi
siškai tsip. kaip to galima buvo tikėtis — 
sakramentinės „valymo“ formulės (nukry
pimo į kairę ar į dešine), tiesa, buvo karts 
nuo karto pavartotos, bet visiems buvo 
aišku, kad Berios likvidavimas buvo re
miamas visai nauja dogmatika Beri.-, bu
vo apkaltintas, kaip norėjęs. įvesti vieno 
asmens diktatūrą, vadinas:, už tai, kad no
rėjęs pasidaryti tuo, kas per 25 metus bu
vo Stalinas.

Šis naujas ideologinis elementas neabe
jotinai vertas dėmesio (ideologinis dėlto, 
k'd aišku, jog Beria yra ne idėjinės kovos, 
o kovos už valdžią auka, tačiau taip pat 

aišku, kad Beria galėjo būti apkaltintas 
visai kitokiais nusikaltimais). Atrodytų, 
lyg Sovietuose ne tiktai liaudis, bet ir val
dantieji sluogsniai būtų pavargę nuo per
sunkia! juos slėgusio Stalino šešėlio ir il
gėtųsi, lyg prarasto rojaus, pirmojo pore
voliucinio grynumo, Lenino amžiaus. Nau
ji pertvarkymai, nauji valymai tiek sovie
tinėse respublikose, tiek ir satelituose vy
ksta šio naujai atkasto principo: kolekty
vinės partinės vadovybės vardu. Iš kitos 
pusės, — ir tai dar reikšmingiau — Stalino 
kultas rodo ryškių tendencijų mažėti ar 
net visai išnykti. Stalino vs-das, užuot 
virtęs legenda (kap pavyzdžiui legenda 
virto Napoleono vardas) grįžta į savo nor- 
m'.’ias proporcijas: Augščiausios Tarybos 
suvažiavime Stalino vardas buvo minėtas 
tik prabėgomis ir nei karto nesukėlė ova
cijų. Naujoje VKP(b) Istorijos laidoje ji
sai vietoj, jei neklystu, 38 kartų, minimas 
tik 9 kartus. Partijos atsakingi ideologai 
ima sakytis prieš asmenybių (Petro Didžio
jo, Suvorovo) garbinimą istorijoje ir rei
kalauja skirti didesnę reikšmę masių ro
lei. Ir 11.

Kokias iš to galima jau dabar padaryti 
išvadas? Pirmiausia, žinoma, siūlosi skep
tiška nuomonė: Ma'enkovas, nors jam ir 
pavyko eliminuoti Eerią. yra dar persilp- 
na's, kad galėtų ruoštis į Stalino įpėdinys
te. ir užimdamas defenzyvinę poziciją, ko
lektyvinio vadovavimo principu, laikinai 
užkerta kelią reikštis naujiems Bėriems, 
Įsukdamas savo dienos. Bet tokiu atveju, 
kam griauti Stalino mitą? — Ir peršasi ki
ta. niuansuotesnė nuomonė: Series avan
tiūra nebuvo, tur būt. vien tik Stalino įpė
dinių tarpusavis išsiaišk'nimas partijos v'- 
duje, bet vienos milžiniškos režimo insti
tucijos — NKVD — maištas prieš Partiją?
— Kova tuo atveiu vyksta nebe tarp asme
nų bet tarp atskiru režimo komoonentų: 
partijos, armijos. NKVD, apolitinės indus
trijos technokratijos, ir gelbėti reikia ne
be Malenkovą, o Visasąjunginę partiją ir 
jos primatą.

Priėmus šią hipotezę, atkrinta klausimas, 
ar tikrai Ma'enkovas nenori būti diktato
rius? Ar galima pasitikėti jo gera valia?
— Sutikus, kad „kolektyvinė partijos va
dovybė“ yra formulė, dengianti partijos ly
deriu daugiau ar mažiau laik'nę koaliciją 
prieš bendrus ir pavojingesnius . priešus, 
kyla visai naujo tipo problema (su š os 
rūšies problemomis tenka nuolat susidur
ti, stebint Sovietinio režimo funkcionavi
mą: jų schema maždaug sekanti: tam tikra 
konkreti situacija visados iššaukia, pagal
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marsksistinį galvojimą, tos situacijos ana
lizę ir analizės išvadų teoretinį suformu
lavimą. šisai virsta komunistinės praxis 
principu, taikomu bendrai visoms pana
šioms situacijoms ir duoda rezultatus, ku
rie toli pralenkia pirminės situacijos prak
tiško sprendimo rėmus). Kolektyvinės 
partijos vadovybės principas jau pradėtas 
taikyti plačiu mastu tiek Sąjungos viduje, 
tiek ir satelitinėse valstybėse. Kokios bus 
to visuotinio pritaikymo išvados? — Mat, 
kolektyvinė vadovybė reiškia, kad ir labai 
Šiauriose ribose, pripažinimą teisės turėti 
atskirą nuomonę partijos linijos klausi
mais ir tOs nuomonės viešą diskutavimą 
posėdžiuose. Šio principo pritaikymas vi
sos partinės hierarchijos laiptuose veda 
prie Lenino apibūdintos ,,demokratijos 
partijos viduje“, o tuo pačiu ir prie pripa
žinimo tam tikros opozicijos partijos vidu
je. Tai, žinoma, teoretiškai būtų labai gra
žu, ir atliktų pačią gryniausią komunistų 
partijos ortodoksiją. Bet ar partija, kuri 
šį grįžimą į prarastą rojų paskelbė iš bū
tinybės kovoti už savo egzistenciją, ar ko
munistų partija gali sau leisti šį, anot Le
nino. liuksusą — vidujinę demokratiją? 
Paties Lenino pavyzdys rodytų, kad ne. 
Tiktai ilgesnio taikos laikmečio pespektyva 
ga'ėtų gal eliminuoti militarinių veiksnių 
reikšmę Sąjungos viduje ir sudaryti „liuk
susines sąlygas“ demokratijai partijos vi
duje- O tokių sąlygų kolkas nesimato. To
dėl ir kolektyvinės vadovybės principas, 
vos tik pradėtas realizuoti, jau atrodo gau
sus tų vidujinių prieštaravimų, kuriuos 
taip mėgstama prikišti kapitalistiniam pa
sauliui. Ir esminio sovietinio režimo struk
tūros pasikeitimo vargu ar tenka laukti. •

Užsienio ir vidaus politinės linijos 
pakeitimas?

Atvirkščiai, tie keli mėnesiai, praėję nuo 
Stalino mirties, jau leidžia išryškėti įspū
džiui, kad bendrajai politinei Sovietų Są
jungos linijai lemta padaryti gana griežtą 
posūkį. Dar daugiau: atrodo, kad tok'os 
stiprios politinės asmenybės, kaip Stalinas, 
mirtis tarnavo pretekstui išryškinti, užak
centuoti bendrą politikos pakeitimą, kurį 
galima buvo, iš kaikurių detalių nuspėti 
jau anksčiau. Ir šia prasme galima tvirtin
ti, kad Stalino mirtis padalina, tiek vidaus 
tiek ir užsienio politikos atžvilgiu, pokari
nės Sovietų Sąjungos istoriją į du gana 
griežtai skirtingus periodus.

Stalinas prasiskynė kelią į valdžią bru
talia jėga, fiziškai naikindamas savo kon
kurentus* ar priešus. Jo žemės ūkio ko
lektyvizacijos politikoje tiktai labai retas 
ir peršviečiamas vualis gaubė žiaurias ma
sines deportacijas ir fizinį stambiosios ir 
vidutinės ūkininkijos sunaikinimą. Pasau

linės revoliucijos teorijoje, sukilusio pro
letariato išsilaisvinimas buvo pakeistas to 
proletariato išlaisvinimo Raudonosios Ar
mijos pagalba dėsniu.' Tarptautinė Sovie
tų politiką, tepaminint vokiečių - rusų pak
tą, buvo paremta vien tik nuogos jėgos ci
nizmu. Žodžiu, Stalino moralinis pasaulis 
buvo brutalios jėgos pasaulis, ir jo politi
ka, vidaus ar užsienio, — jėgos politika.

Visai natūralu, kad išėjęs nugalėtoju iš 
paskutiniojo Pasaulinio Karo, Stalinas po
karinius santykius su Vakarų pasauliu te- 
ga'ėjo įsivaizduoti, kaip grubios jėgų pu
siausvyros kompromisą. Imtis sau, ką gali
ma pasiimti, laužtis pro atviras duris ■— ši 
politika davė puikių rezultatų iki Berlyno 
orinio tilto nesusipratimo. Į jėgą buvo at
sakyta jėga, ir Sovietų ekspansijos politi
ka susilaukė sau atsakymo Ameiikos „con
tainment“ politikos vardu ir sudarė sąly
gas laisvojo pasaulio konsolidacijai prieš 
bendrą pavojų. Sovietų politika pastebė
jo savo klaidą, bet ją atitaisyti buvo sun
ku, jeigu ne neįmanoma tol, kol Stalino 
stambus šešėlis dengė Rusiją ir buvo jos 
politikos simboliu ir užstatu. Eisenhowe- 
r‘io išrinkimas į prezidentus buvo aukščiau
sia? antiko nunistinio nusiteikimo laips
nis ir> stalininės politikos perspektyvoje, 
didžiausias politinis Sovietų Sąjungos pra
laimėjimas.

Sovietų politika, dar Stalinui gyvam 
esant, suprato neįvertinusi ir neišnaudoju
si psichologinių elementų. Bet „Taikos“ 
ofenzyva ir „Pasaulinei Taikai“ remti or
ganizacijų tinklas, tuo metu įsteigtas, ne
daug ką tegalėjo padėti: propagandos už 
taiką tematika buvo perdaug „staliniška“, 
perdaug ryškiai ir grubiai vaidino esant 
balta tai, kas visiems atrodė juoda. Iš ki
tos pusės, jinai pasaulį irgi perpaprastai 
skirstė į taiką mylintį - sovietinį ir karo 
jieškantį - kapitalistinį.

Stalino mirtis suteikia laisvesnes rankas 
jo politikos paveldėtojams, ir nurašydama 
visą jo surambėjusios jėgos politikos hipo
teką, leidžia išnaudoti visas psichologines 
diplomatijos galimybes. Vien jau dabar 
turimieji faktai leidžia spręsti, kad artimų
jų metu sovietų politika bus paremta mark
sistiniu kapitalistinio pasaulio vidujinių 
prieštaravimų principu ir to principo pil
nu psichologiniu išnaudojimu. Kapitalis
tinis pasaulis, Sovietų naujosios politikos 
akimis, nustoja būti monolitiškas, vienaly- 
pis: užtenka tik užregistruoti entuziastišką 
priėmimą, Sovietų pareikštą Churehill'io 
Didžiųjų Konferencijos projektui. Arba: 
draugišką Malenkovo kreipimąsi į Prancū
ziją. primenant tradicinę rusų - prancūzų 
draugystę.

Reikia pripažinti, kad 1953 metų Vakarų 
pasaulis ir patsai davė progos sėkmingai
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pasireikšti šiai naujai Sovietų politikai. 
1948 metų Vakarų Europa buvo gražus ir 
lygus laukas eventualaus užpuoliko kariš
kam pasivaikščiojimui, dabar jos okupavi
mas jau pareikalautų gerokai pastangų ir 
aukų. Tai, ką sujungia pavojus, taikos 
prasitęsimas išskiria. Ir pirmiausia Angli
ja: ši ilgai pasauli dominavusi imperija ne
gali mielai prisiimti USA satelito rolės. O 
tarp Anglijos be atominės bombos ir An
glijos su atomine bomba skirtumas didelis, 
ir Amerika tai jau jaučia. Arba Prancūzi
ja: karo sugriautas kraštas, kuriam atsta
tyti reikalinga Amerikos parama; ar atsta
tytos pramonės kraštas, kuris apsižiūri, 
kad jo prieškarinės rinkos jau užimtos 
tos pačios Amerikos — tai du skirtingi da
lykai. Ir Amerikos politika, kuri yra Sa
votiškas puritoniško idealizmo ir ekonomi
nių interesų mišinys, pradeda su nusivy
limu apsižiūrėti, kad anglas nenori mirti 
už Korėją, o prancūzas už Leipcigą. Ir štai 
geriausi JAV talkin nkai ima rodytis Vo
kietija, Japonija, Ispanija. O belaukiant 
apsisprendimų va’andos, respublikonų 
„roll - back“ politikos pagrindiniu rūpes
čiu darosi ne sovietų atstūmimas, o savo 
byrančių sąjungininkų suklijavimas.

Šios naujos sąlygos naujai pasiimtai So
vietų „psichologinei“ politikos linijai yra 
itin palankios. Ir Sovietų taikos pasiūly
mai — šį faktą sunku paneigti — Europoje 
susilaukia visai kito atgarsio negu niekieno 
neįtikinusi Stalino taikos propaganda. 
Ypač dar, kad ją „nesuinteresuotąja1' pa
daro staigiai aikštėn iškilęs neabejotinas 
Sovietų Sąjungos karinis potencialas: ne
maža atominių bombų atsarga (nors ir ne
palyginti mažesnė negu JAV-ių), pirmasis 
hydrogeninės bombos sprogimas ir, svar
biausia, par.iškėjimas, kad SSSR jau seri
jomis gamina bombonešius, galinčius nu
mesti atomines bombas ant New-Yoiko ar 
Čhicagos ir sugrįžti į savo bazes. — Tuo 
nenorima nei kiek numažinti JAV karinio 
pajėgumo ir pranašumo, kurie neabejoti
ni. Tuo nenorima įteigti, kad NATO gre
sia koks nors pavojus. — Šio straipsnio 
tiks'as yra tiktai analizuoti Sovietų Sąjun
gos tarptautinę padėtį prieš ir po Sta'ino 
mirties ir pasiūlyti išvadą, kad dabartinė 
sovietų diplomatijos pozicija tvirtesnė ne
gu anksčiau.

Tokios pat rūšies oolitinės linijos posū
ki galima pastebėti ir sovietu vidaus poli
tikos linijoje. Istorija pasakys, kokią ro
lę Stalinas asmeniškai suvaidino paskuti
niojo penkmečio plano parengime. Bet, 

kaip jau teko vieną kartą šio skyriaus rė
muose pastebėti, šis paskutinysis planas, 
atrodo, pradeda naują ekonominę vidaus 
politiką. Atrodo, lyg Sovietų komunistų 
partija dar prieš Stalino mirtį būtų paste
bėjusi, kad Sovietų masių psichologinė 
įtampa jau pasiekusi pavojingo laipsnio ir 
kad nuolatinis pirmenybės davimas tankui 
prieš sviestą ir fabrikinei mašinai prieš 
siuvamąją .— gręsia Sovietų Sąjungos su- 
sprogimu iš vidaus ar bent visiška masių 
apatija. Penkmečio planas kaip tik ir ro
dė naują Sovietų valdžios susirūpinimą že
mės ūkio produkcijos pakėlimu, maisto 
pramone ir, iš viso, suvartojimo prekių 
gamyba.

Stalino mirtis sudarė labai patogias psi
chologines sąlygas ne tik (o gal ir ne tiek) 
pakeisti ekonominę politiką, bet ypač sten
gtis įtikinti mases, kad jų gyvenime prasi
deda nauja era. Visas vargmetis, surištas 
su Stalino vardu ir jo pravesta industria
lizacijos politika, — taip norima įtikinti — 
paliktas praeityje ir palaidotas. ...Darbinin
kai turėjo pilną teisę būti nepatenkinti sa
vo gyvenimu“ — štai kokius stebinančius 
sakinius galima užtikti, pavyzdžiui, Rumu
nijos komunistinio premjero kalboje. Bet 
— ir citata būtų nepilna —• „komunistų 
partijos pirmutinis uždavinys turi būti rū
pintis darbo žmonių gerovės pakėlimu“, — 
tęsia tas pats lyderis. Ir čia, atrodo, gali
ma suregzti abu virvutės galus: komunistų 
partija, grasoma jos pačios išugdytų galin
gų konkurentų, jieško naujo populiarumo 
masėse. Kiekvienu atveju — nauja sovie
tų vyriausybės linija ir čionai atrodo lanks
tesnė, psichologiškesnė.

Išvados
Esamų režimo politinių institucijų sude- 

mokratinimas, ekonominės žmonių gerovės 
pakėlimas, pasaulinės taikos politika — 
štai naujos sovietų politikos tema. Sunku 
dar kolkas pasakyti, ar šis posūkis reiškia 
porevoliucinę reakciją, režimo persisotini
mą krauju, kaip tai buvo pasireiškę Pran
cūzų Revoliucijos metu po Robespierre‘o 
mirties. Sunku net būtų pasakyti, ar tai 
reikš režimo sustiprėjimą ar susilpnėjimą. 
Kiekvienu atveju, sovietinė vidaus ir už
sienio politika, bent šiuo metu atrodo su- 
lankstėjusi, išgudrėjusi. Tai verčia mus ją 
sekti su nauju susidomėjimu, ir, svarbiau
sia, žiūrint į jos evoliuciją jau iš naujos 
perspektyvos.

L. Tomas.
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UŽSIENIO LIETUVIU VEIKLOS BARE

LIETUVIŲ REZISTENCINĖS SANTARVĖS 
INFORMACIJOS BIURO PRANEŠIMAS

Š. m. birželio mėn. 20 d., Romoje, per 
Lietuvos Diplomatijos Šefo ir VLIK‘o Pir
mininko Pasitarimus, kuriuose dalyvavo 
taipgi Lietuvos Įgaliotas Ministeris prie 
šv. Sosto S. Girdvainis ir Vykdomosios 
Tarybos Pirmininkas prof. K. Zaikauskas, 
VLIK'o Pirmininkas prel. M. Krupavičius 
ir VT Pirmininkas K. žalkauskas buvo 
padarę Lietuvos Diplomatijos Šefui min.
S. Lozoraičiui tam tikrų, Lietuvių Rezi
stencinę Santarvę ir jos darbą liečiančių 
pareiškimų.

Tie pareiškimai apgailėtinu būdu kai- 
kurių lietuviškų politinių sluogsnių buvo 
plačiai paskleisti užsienio lietuvių visuo
menės tarpe.

Dėl šių VLIK'o P’rmininko prel. M. Kru
pavičiaus ir VT Pirmininko K. Zaikausko 
padarytųjų, LRS-ės atstovams pasitarime 
nedalyvaujant, pareiškimų Lietuvos Diplo
matijos Šefui min. S. Lozoraičiui, Lietu
vių Rezistencinės Santarvės Informacijos 
Biuras yra Įgaliotas pranešti, kad:

1. VLIK'o ir VT Pirmininkų pareiški
mai Lietuvos Diplomatijos Šefui, liečiu 
LRS-ę, neatitinka tiesos, tikrosios padė
ties ir faktų.

2. VLIK'o ir VT Pirmininkai šiuos pa
reiškimus Lietuvos Diplomatijos Šefui pa
darė, tikrosios padėties iš anksto neišty- 
rę, jai ištirti nepadėję jokių pastangų, sa
vo teigimų tikrumo nei LRS-ės vadovy
bėje nei kituose atsakinguose sluogsniuo- 
se nepasitikrinę ir jiems paremti jokių 
konkrečių, tuos tvirtinimus remiančių 
duomenų nepateikę.

3. Lietuvos Diplomatijos Šefui atsiklau
sus, autoritetingi lietuviams draugiški 
sluogsniai, kuriais VLIK'o ir VT Pirminin
kai buvo pasirėmę, darydami savo pa

reiškimus, yra kategoriškai pareiškę, kad 
VLIK'o ir VT Pirmininkų padarytieji 
LRS-ę liečią pareiškimai neatitinka tikre
nybės ir jų pažiūros į faktinę padėtį ir 
LRS-ės darbą.

4. Gen. S. Raštikis, VLIK'o buvęs pa
vestas atsakingoms pareigoms eiti, pa
klaustas, pareiškė LRS-ės Vyr. Komiteto 
nariui K. Drungai, kad jis visiškai atsiri
bojus nuo VLIK'o ir VT Pirmininkų pa
darytųjų pareiškimų, su paleistais gan
dais ir konkrečia insinuacija nieko bend
ro neturįs ir turėti nenorįs ir kad jis nats 
niekam nebuvo daręs tokių teigimų, ko
kius VLIK'o ir VT Pirmininkai buvo pa
darę Lietuvos Diplomatijos šefui.

5. VLIK'o ir VT Pirmininkai, pasirėmę 
savo nepagrįstais, tiesos neatitinkančiais 
ir neatsakingais tvirtinimais, motyvavo 
jais Lietuvos Diplomatijos šefui savo pa
kartotinį atsisakymą priimti LRS-ės Vy
riausiojo Komiteto pasiūlymą susitikti su 
LRS-ės atstovais, Lietuvos Diplomat'jos 
šefui dalyvaujant, tikslu bendrame pasi
tarime apsvartyti glaudžiai susietus su da
bartine Krašto padėtimi ir Krašto ateiti
mi reikalus bei su tais reikalais surištus 
darbo apjungimo ir suvienodinimo klau
simus, nors Lietuvos Diplomatijos Šefo 
dar kartą buvo pabrėžtinai iškeltas to pa
sitarimo būtinumas.

6. LRS-ė laiko, kad panašūs nepagrįsti, 
tiesos neatitinkantys ir neatsakingi pareiš
kimai ir jų skleidimas — yra dalykai, 
nesuderinami su pagrindiniais Lietuvos 
Laisvė kovos reikalavimais, priešingi ko
vinei moralei ir daro didelę žalą Lietuvos 
Laisvės reikalui.

LRS/IB

ŠIRDIES IR SĄŽINĖS PAREIGA

Augščiau įdėtas Lietuvių Rezistencinės 
Santarvės Informacijos Biuro pranešimas 
yra aliarmuojantis.

Mes buvome priversti duoti šį viešą pa
reiškimą lietuvių visuomenei tam, kad ga
lutinai būtu užkirstas kelias tam tikrų 
VLIK'o politinių sluogsnių paskleistiems 
ir tebeskleidžiamiems, LRS-ę ir jos darbą 
diskredituojantiems gandams, o taipgi tiks
lu atkreipti lietuvių visuomenės rimtą dė
mesį į tai, kaip mūsų vadovaujančiųjų sfe

ros neatsakingai traktuoja gyvybinius lais
vės kovos reikalus.

Pasaulyje vyksta didis idėjinis konflik
tas tarp tiesos ir melo, tarp teisės ir enka- 
vedistinio teroro, tarp krikščioniškosios 
Vakarų kultūros ir aziatiškos bolševik’nės 
ideologijos.

Per ilgus okupacijų metus parodžiusi di
džiulį pasiaukojimą ir idealizmą, Lietuvių 
Tauta kovoja ne vien dėl savo nacionali
nės laisvės, bet taipgi už vergijoje ir kan-
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čioje išsvajotus idealus — tiesą, teisingu
mą ir teisę.

Savo kraujo aukas ji atnašauja tam, kad 
laisvės aušrai nušvitus, Lietuvoje būtų pa
darytas galas betkuriai priespaudai, ap
gaulei ir melui.

Mes šventai tikime, kad šią tamsio su 
šviesa, tiesos su melu, laisvojo žmo
gaus garbingumo su žmogaus paniekinimu 
bei pavergimu gigantišką kovą laimės švie
sa, Jaisvė ir tiesa.

Mes esame įsitikinę, kad, jei užsienio 
lietuviai nori sėkmingai prisidėti prie Lie
tuvių Tautos ir laisvojo pasaulio grumty
nių su blogio ir melo įsikūnijimu — ru
siškuoju bolševizmu — , jie turi kiekvieną 
savo darbą ir kiekvieną žingsnį grįsti tie
sos idealais bei didžia kovine morale ir 
jausti pasiimamos atsakomybės dydį.

Augščiau už visus mūsų asmeninius ar 
grupinius interesus — norim ar nenorim — 
stovi Lietuva, jos laisvės kovos reikalas ir 
jos interesai.

Mūsų užsienyje dirbamo laisvės darbo 
vienas pačių svarbiausių uždavinių yra ta- 
sis, kurį nurodė buvęs VLIK‘o Pirminin
kas prof. J. Kaminskas š.m. V. 30 . 31 d.d. 
LDD suvažiavime Brooklyne, būtent:

„daryti kas galima Tėvy
nėje vargstančių padėčiai 
palengvinti“

Tai yra didelis, sunkus ir sudėtingas už
davinys.

Mums, šiandien Lietuvių Rezistencinėje 
Santarvėje susiburusiems, šis uždavinys, 
mums jį jau daugiau dešimtmečio vykdant, 
visad buvo ir bus svarbiausias. Jam mes 
skyrėme ir skiriame visas savo jėgas.

Šį uždavinį vykdyti ir kitiems padėti jį 
vykdyti yra, prof. J. Kaminsko žodžiais ta
riant: „širdies ir sąžinės pareiga“.

Bedirbant emigracinėmis sąlygomis, mū
suose gali pasitaikyti įvairių nesutarimų ir 
nesklandumų, tačiau tautinės kovos reika
luose mes neturime teisės nusikalsti musų 
kovinei moralei, musų gerai valiai, visų 
mūsų, lietuvių, keliamai atsakomybei.

Mes, santarvininkai, turėdami galvoje 
vien Lietuvo reikalą, jieškojome, kas ga
lėtų jungti, o ne kas skiria. Nors VLIK’as 
pereitais metais ir buvo atsisakęs susitikti 
su LRS-ės atstovais ir aptarti degamai 
svarbius laisvės darbo klausimus, mes ne
nuleidome rankų.

LRS-ė sutiko, kad būtų jos susitikta ir 
jos atstovų asmeniškai išsiaiškinta su VLI- 
K‘o pasirinktuoju gen. S. Raštikiu. Su juo 
lengvai buvo-prieita vienokios nuomonės.

LRS-ės pastangomis ir rūpesčiu š.m. va
sario mėn. pusėje buvo pakviestas atvykti 
į Londoną VLIK‘o Vykd. Tarybos pirmi
ninkas prof. K. zalkar.skas. Su juo LRS-ės 
atstovų buvo susikalbėta bendro LRS-ės 
ir VLIK'o atstovų, Lietuvos Diplomatijos 
šefui dalyvaujant, pasitarimo dėl Krašto 
padėties ir ateities reikalu.

Deja, VLIK'as šio pasitarimo vengė ir 
jo išvengė. Kaip jau SANTARVĖS 4-me 
nr-yje buvo pranešta, VLIK'o pirmininkui 
prel. M. Krupavičiui staiga susirgus, į nu
matytą š.m. balandžio mėn. 24 d. Paryžiu
je pasitarimą neatvyko nei Vykd. Tarybos 
pirmininkas prof. K. Zaikauskas, vėliau 
teisinęsis negavęs vizos, nors tam dalykui 
sutvarkyti jis turėjo pora mėnesių laiko.

Nors kelionei buvo pasiruošęs, nerado 
galima į pasitarimą Paryžiuje nuvykti nė 
gen. Raštikis, tuo budu nepasinaudojęs 
proga susitikti su Liet. Diplomatijos Šeiu 
ir aptarti rupimus klausimus.

Pagaliau š.m. birželio mėn. 20 d. Romoje, 
per oficialius pasitarimus su Lietuvos Dip
lomatijos Šefu, Lietuvos Ministeriuį prie 
Šv. Sosto S. Girdvainiui pasitarime daly
vaujant, VLIK'o pirmininkas prel. M. Kru
pavičius ir Vykd. Tarybos pirmininkas K. 
Zaikauskas patys iškėlė LRS-ės klausimą.

Nors Liet. Diplomatijos Šefas ir buvo 
jiems pabrėžęs, jog svarbųjį laisvės darbą 
būtina derinti ir vienodinti, minėtieji politi
nių visuomeninių organų pirmininkai iškė
lė LRS-ės klausimą ne Liet. Dipl. šefo nu
rodytam reikalui aptarti, bet dar kartą nuo 
LRS-ės siūlytojo pasitarimo atsisakyti, sa
vo nusistatymui, esą toks laisvės darbo su
derinimas ir suvienodinimas neak
tualus, pareikšti ir, pagaliau, pačiai 
LRS-ei diskriminuoti.

Naudodamiesi tuo, kad pasitarime nebu
vo LRS-ės atstovų, kurie čia pat būtų ne
pagrįstus neatsakingus tvirtinimus įrodo
mai atmetę, minėtieji pirmininkai savo 
nusistatymą parėmė, pranešdami Liet. 
Dipl. šefui LRS-ės veiklą liečiančias „re- 
veliacijas“, bet jokių konkrečių duomenų 
ar įrodymų nepateikdami.

Šios VLIK‘o oficialių pasitarimų metu 
praneštos „reveliacijos“ suvestines į vieną: 
LRS-ė esanti priešo įrankis!

Savo „reveliacijas“ VLIK'o ir Vykd. Ta
rybos pirmininkai bandė paremti neva 
VLIK'ui tuo reikalu padarytais lietu
viams draugiškų sferų pareiškimais ir ta
riamai gen. S. Raštikiui tuos pareiškimus 
patvirtinus.

Suprantama, kad tatai išgirdęs, Liet. 
Dipl. Šefas, nesant LRS-ės atstovų, pasi
kalbėjimą tuo klausimu nutraukė, katego
riškai pareiškė savo pasitikėjimą LRS-ės 
vadovybe ir VLIK'o bei Vykd. Tarybos 
pirmininkams nurodė, kad imsis žygių jų 
tvirtinimų pagrindui ištirti.

Kaip iš augščiau įdėtojo pranešimo ma
tyti, autoritetingi šaltiniai buvo Liet. Dipl. 
Šefo užklausti ir kategoriškai jam pareiš
kė, kad VLIK'o pirmininko prel, M. Kru
pavičiaus ir Vykd. Tarybos pirmininko 
prof. K. Zaikausko padarytieji, LRS-ę lie
čiu pareiškimai neatitinka 
tikrenybės.
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Maža to. Toliau yra paiškėję, kad to
kios nuomonės, kokias VLIK'o atstovai 

buvo pareiškę Liet. Diplomatijos Šefui, 
neatitinka lietuviams darugiškųjų sluogs- 
nių pažiūros į faktinę padėtį bei LRS-ės 
veiklą.

Kaip augščiau įdėtame pranešime nuro
dyta, taipgi ir gen. S. Raštikis, savo ruož
tu paprašytas suteikti paaiškinimų, š. m. 
liepos 23 d. asmeniškai pareiškė LRS-ės 
Vyr. Komiteto nariui K. Drungai, jog jis 
visiškai atsiriboja nuo VLIK'o ir Vykd. 
Tarybos pirmininkų pareiškimų Liet. Dipl. 
Šefui, kad buvo girdėjęs tik gandus, su 
kuriais neturi nieko bendro ir nenori ką 
bendro turėti.

Pakaltinęs VLIK‘ą dėl esamo nesutari
mo ir jo daromų kliūčių svarbiam laisvės 
darbui tinkamai sutvarkyti, gen. S. Rašti
kis taip pat nurodė K. Drungai, kad, jam 
paklausius VLIK'o ir Vyk. 'karybos pirmi
ninkus, ar jie tikrai taip konkrečiai buvo 
Liet. Dipl. šefui pasakoję, kaip jo yra pra
nešta, VLIK'o ir Vykd. Tarybos pirminin
kai išsigynė.

Kitą, betgi, vertus, VLIK'o ir Vykd. Ta
rybos pirmininkų Liet. Dipl. šefui praneš
tos „reveliacijos" VLIK'o politinių sluogs- 
nių tuo metu jau buvo plačiai paskleistos 
užsienio lietuvių visuomenės tarpe.

Tuo būdu tenka konstatuoti šiuos fak
tus:

1. atsisakę praeityje ir iš naujo atsisa
kydami susitikti su LRS-ės atstovais ir 
tiesiogiai aptarti svarbius laisvės kovos 
reikalus bei Krašto padėtį, savo pa'čių 
samprotavimų ar nugirstų gandų nepa
tikrinę nei LRS-ės vadovybėje nei lietu
viams draugiškuose sluogsniuose, nors tai 
buvo jų tiesioginė patriotinė pareiga pa
daryti, VLIK'o pirmininkas prel. M. Kru
pavičius ir Vykd. Tarybos pirmininkas 
prof. K. Zaikauskas oficialių pasitarimų 
metu neatsakingai pateikia Liet. Dipl. še
fui LRS-ės veklos reikalu tikrenybės ir 
tiesos neatitinkančius pareiškimus bei 
tvirtinimus, kurie paskui plačiai pasklei
džiami lietuvių tarpe ir kurių jie patys 
vėliau išsigina.

2. Tokio VLIK'o ir Vykd. Tarybos va
dovaujančiųjų asmenų elgesio paliesta ne 
vien LRS-ė, jos garbė ir svarbus jos dar
bas, bet jo paliečiamas Liet. Dipl. šefas ir 
Lietuvos Diplomatinė Tarnyba, nes minė
tieji neatsakingieji pareiškimai buvo pa
daryti ofieialių pasitarimų su Liet. Dipl. 
šefu metu, Lietuvos Ministeriui prie sv. 
Sosto pasitarime dalyvaujant.

3. Tokio elgesio paliesti lietuviams drau
giški sluogsniai, kurių autoritetu VLIK'o 
ir Vykd. Tarybos pirmininkai pasinaudojo 
tikrenybės neatitinkantiems savo pareiški
mams paremti.

4. Tokio elgesio yra skaudžiai paliestas 
pats VLIK'as ir Vykd. Taryba bei jų oru
mas, nes juk tų organų vardu jų pirmi
ninkai veikia ir oficialiai kalba.

5. Tokio elgesio yra žalingai paliesta vi
sa lietuvių visuomenė, kuri sąmoningai, 
be atsakomybės jausmo melagingais gan
dais klaidinama.

Tačiau visų blogiausia yra tai, kad toks 
emigracinei visuomenei vadovauti pasiė- 
musiųjų elgesys daro didelę žalą Lietu
ve laisvės kovai.

Taigi mes ir esame atsidūrę ties klau
simu: ar musų užsienio politiniam visuo
meniniam gyvenimui vadovauti pasiėmu- 
sieji yra parodę „Tėvynėje vargstančių 
padėčiai lengvinti“ reikalui širdies, sąži
nės ir, sakytume, reikiamos išminties pa
reigos, nekalbant jau apie paprasčiausią, 
kiekvienam lietuviui patriotui privalomą 
dėmesį bei atsakomybės jausmą svarbiau
siems tautinės kovos reikalams.

LRS/IB

Lietuvos Diplomatijos Šefas min. S. Lo

zoraitis Lietuvos diplomatinio atstovavi

mo reikalu.

Diplomatinės Tarnybos narių paskyri
mai yra tos Tarnybos dalykas, jie atlieka
mi jos ribose, be kitos kurios organizaci
jos dalyvavimo. Tokia praktika yra nusi
stovėjusi nuo to laiko, kai, Sovietams įsi
veržus į Lietuvą, netekome Užsienio Rei
kalų Ministerijos. Jai keisti nėra priežas
čių...

Lietuvos interesų diplomatinis atstova
vimas yra išimtinai Diplomatinės Tarny
bos dalykas. Žinoma, net ir normaliais 
laikais ar normaliomis valstybinio gyve
nimo aplinkybėmis gali būti naudinga, 
kad pašaliniai užsienio tarnybai žmonės 
užsiimtų diplomatiniais klausimais, įeitų 
į kontaktą su svetimomis valstybėmis. 
Tačiau yra tvirta taisyklė, ne tik formali, 
bet ir atsargumo taisyklė, kad tokie kon
taktai atliekami susižinojus su savo kraš
to diplomatinėmis institucijomis. Todėl... 
kiekvienas Lietuvos pilietis, kuris gali ir 
nori tinkamu būdu patarnauti Lietuvai 
tais klausimais, kurie liečia diplomatinę 
sritį, daro tai su atitinkamo Lietuvos at
stovo, ar mano, kaip dplomatijos Šefo, 
žinia.

Galimumai paskirti diplomatinius at
stovus tuose kraštuose, kur jų nėra ir kur 
jie būtų naudingi, tyrinėjami diplomati
niu keliu...

38

40



Maža paskirti atstovą ir jį pasiųsti. Rei
kia, kad atitinkama vyriausybė jį priim
tų ir pripažintų, įrašydama atitinkamu 
titulu į diplomatų sąrašą.. Kaip tik šiuo 
atžvilgiu ir atsiranda dažnai neįveikiamų, 
sunkumų, nes kaikurios vyriausybės te
sutinka priimti neoficialų atstovą, kuris 
nefiguruotų diplomatinių tstovų sąra
še...

Kai dėl Vokietijos, tai būtų labai per
dėta tvirtinti, kad ji sutiktų priimti Lie
tuvos atstovą, jeigu turima galvoje ofi
cialus Lietuvos atstovas. Tokio atstovo 
Vokietija priimti nesutinka. Gi neoficia- 
linis Lietuvos atstovavimas Eonnoje bu
vo mano sutvarkytas, man ten lankantis 
1952 metų pradžioje.
(Iš LDš-o spaudai suteikto pasikalbėjimo)

Lietuvos Diplomatijos Šefas min. S. Lo
zoraitis apie Lietuvių Rezistencinę San
tarvę, kaip faktorių lietuviškame darbe:

„LRS-ė yra patriotinis sąjūdis, sudary
tas ir vedamas mūsų jaunesniųjų politi
kų nepartiniais pagrindais. Vienas jo 
tikslų yra prisidėti prie užsienio lietuvių 
politinės rezistencijos prieš sovietus ug
dymo ir prie bendro darbo Lietuvos Lais
vei atstatyti, einant pirmiausiai Krašto 
interesais bei pageidavimais. Aš tegaliu 
teigiamai žiūrėti tiek į LRS-ės atsiradimo 
faktą, tiek į jos darbą, kuris yra naudin
gas įnašas i mūsų visuomeninę ir politinę 
veiklą.

Su daugeliu LRS vadovaujančių žmo
nių mane riša sena pažintis ir ilgas ben
dradarbiavimas, pradėtas dar prieš pas
kutinįjį karą. Pažindamas tuos žmones, 
aš žinau, kad jie nesiekia nei kokios „val
džios“; nei išimtinos įtakos ar padėties.“

(Iš Lietuvos Diplomatijos Šefo pa
sikalbėjimo, suteikto J. Masiuliui Pa
ryžiuje, atsoausdinto „Nepriklaus. 
Liet.“ Nr. 27 (325), 1953 m. VII.15 d )

LRS-ės VYR. KOMITETO PIRMININKAS 
S. KUZMINSKAS LRS-ės SANTYKIŲ

SU VLIK'u KLAUSLMU
Spaudai suteiktame pasikalbėjime 

(„Vienybė“ Nr. 32, 1953. VIII. 14 d.) LRS 
Vyr. Komiteto Pirmininkas S. Kuzmins
kas, laikraščio bendradarbio paklaustas, 
tarp kitko pareiškė: :

Santykių su VLIK'u klausimu — „...LRS 
niekuomet nerūpėjo būti esamo VLIK'o 
sudėtyje. Galiu atvirai pasakyti, kad jai 
pirmoje vietoje rūpėjo ir rūpi bendradar

biauti, bet ne postas dabartiniame VLIK‘e. 
To bendradarbiavimo LRS siekia ir sieks 
su kiekviena reikšmingesne lietuvių orga
nizacija tremtyje. Juk tik tarpusavy bend
radarbiaudami ir įtempę visas jėgas, mes, 
lietuviai, suteiksime reikiamą paramą tau
tai- ir prisidėsime prie jos išlaisvinimo. 
Musų yra permaža, kad butume susiskal
dę, o laisvės kova yra sunki ir jos uždavi
niai yra labai dideli. Tačiau betkuriam 
bendradarbiavimui LRS visuomet stato 
vieną sąlygą — kovinės moralės, tos mo
ralės, kuria vadovaujasi karys karo lauke, 
padėdamas savo sužeistam draugui. Mes 
nesame pagrindiniame kovos lauke ir ne
galime net pretenduoti jame esą, bet mes, 
lietuviai, visi esame sužeisti,' o mūsų tau
ta kraujuoja. Jos kančia mintame mes, ja 
remiasi mūsų viltys būti laisvais, tos ko
vos tauria dvasia tad turi būti pagrįsti ir 
visi mūsų darbai.“

VLIK'o reformos klausimu: — „Visų 
pirma norėčiau priminti, kad LRS buvo 
pati pirmoji, kuri iškėlė VLIK'o reformos 
reikalingumą ir tą savo nuomonę pareiš
kė viešai. ... politinės partijos, kurios vie
nos sudaro dabartinį VLIK'ą ir Lietuvos 
laisvinimo reikalą tebelaiko savo mono
poliu, po dešimties emigracijos metų ne
begali pretenduoti vienos atstovauti tautą 
ar būti kuo ypatingai svarbesnės už emi
gracijoje veiksmingai pasireiškusias kitas 
visuomenines lietuvių organizacijas. Par
tinis momentas Lietuvos laisvinimo darbe 
turi mažiausią reikšmę. O kadangi tas 
momentas, deja, vis dar stengiamasi išlai
kyti jo prieškariniu svoriu, tai vien dėlto 
ir turime visokios rūšies bereikalingų gin
čų ir nesantaikų. ... pirminėje VLIK'o 
reformos stadijoje turėtų būti išaiškinta 
ir sutarta, kas iš viso VLIK‘as yra — po- 
litiškai-visuomeninis organas, vyriausybė 
ar seimas. LRS atsakymas į tai labai 
trumpas ir aiškus: politiškai-visuomeninis 
organas. Išsprendus pirmąjį klausimą, 
antrojo klausimo — VLIK'o sudėties — 
sprendimas darosi žymiai lengvesnis. 
VLIK'e turėtų būti atstovaujamos visos 
tremtyje pasireiškusios veiksmingos politi
nės, rezistencinės ir visuomeninės organi
zacijos. Smulkiau tas reikalas buvo išdės
tytas LRS viešame pareiškime visuomenei 
ir LRS memorandume, įteiktame pasiun
tiniams jų pasitarimų proga Londone, 
1952 m. VLIK'o sudėtis turėtų derintis 
prie gyvenimo. Tokios platesnės sudėties 
VLIK'as rinktųsi tik sesijomis, svarbes
niems klausimams aptarti ten, kur tai bū
tų patogiau. Nuolat veiktų iš jo tarpo iš
rinktas sekretoriatas iš 5-7 asmenų. Tokio 
sekretoriato rezidencija turėtų būti viena 
Europos sostinių. Mano manymu, Londo
nas, nes dabar Londonas yra visos Euro
pos politikos centras.
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ROMOS PASITARIMAI

1953. VI. 18-21 d. d. Romoje įvyko eili
nis Lietuvos Diplomatijos Šefo ir VLIK'o 
Pirmininko pasitarimas.

Po pasitarimo buvo paskelbtas komuni
katas. Be j.ime nurodytų konkrečių reika
lų, kuriais buvo sutarta ir kuriais nesu
tarta, komunikate tarpe kitko pasakyta, 
kad: .,buvo aptarti ir kiti LDŠ ir VLIK'o 
bendradarbiavimo klausimai“ ir kad: „vi
sais tais klausimais buvo pasiektas susi
tarimas".

Dėl paties komunikato ir pacituotosios 
jo pastraipos norėtume apskritai pastebėti 
štai ką: lietuvių visuomenė gyvai domisi, 
ką Lietuvos laisvinimo darbui vadovau
jantieji veikia, kokiu, žygių imasi Lietu
vos laisvės reikalu, dėl ko konkrečiai su
taria ir dėl ko nesutaria.

Visuomenei nepakanka bendrų formu
lių, nieko konkretaus nesakančių gražių 
žodžių, kurie pridengia visai kitokią rea- 
lyb-'. Toji realybė paprastai, kaip ir šį 
kartą, vėliau visvien paaiškėja.

Akivaizdoje to, kas kitoje šio SANTAR
VĖS nr-:o vietoje išdėstyta VLIK'o ir VT 
pirmininkų pareiškimų LDšefui reikalu, 
sunku kalbėti apie LDšefo ir VLIK'o pir
mininko sutarimą „visais aptartais bend
radarbiavimo klausimais“, ir panašūs tvir
tinimai tik klaidina užsienio lietuvių vi
suomenę. Pažymėtina, kad VLIK'o pirmi
ninko pareiškimas ELTOJE Nr. 23. š. m. 
VIII. 20 d., nukreiptas prieš LDšefą. dar 
labiau iškelia gilius must; tarpe esamus 
nesusipratimus.

Dalykai, dėl kurių Romoje buvo sutar
ta tereiškė praktiško bendradarbiavimo 
fazę ir ta n tikrų veiksmų suderinimą, 
pav, dėl žygių Bermudų konferencijos 
metu ar dėl Pabaltijos egzilinių veiksnių 
bendro memorandumo. Bermudų konfe
rencija dar neįvyko ir kažin, ar įvyks, gi 
VLIK'o parengtas Pabaltijo egz. veiksnių 
memorandumas buvo su dideliais trūku
mais, kurie buvo atitaisyti, LDšefui pada
rius eilę esminių pastabų.

Nutarimas įsteigti bendrą komisiją, ku
ri rengtų medžiagą, reikalingą Lietuvos 
Nepriklausomybės bylai ginti, yra sveikin
tinas. Stebina čia tik vienas faktas. Dar 
1945 m. VLIK'o politinė komisija, kurioje 
tada dalyvavo ir dabartinis LRS Vyr. 
Kom. vicepirmininkas prof. S. Žymantas, 
tuo reikalu buvo paruošusi atitinkamą 
planą ir pavedusi atskirus darbus atski
riems žinovams (prof. M. Biržiškai — 
lietuvių lenkų santykiai, prof. Z. Ivinskiui 
— s’enų klausimas ir kt.): kaikurie jų sa
vo darbą atliko. Nuo to laiko, vadinasi, 
nuo 1945 m ką nore daugiau apie VLIK'o 
atliktą kokį to3 srities darbą nebuvo gir
dėti. ir susidaro įspūdis., kad dabar tas 
darbas vėl pradedamas iš naujo.

Taip pat tenka pastebėti, kad tos komi
sijos darbas, ypač liečiąs pasirinkimą ir 

įvertinimą medžiagos apie lietuvių tautos 
vedamą nuo 1940 metų kovą, genocidą, 
įvykusius Lietuvoje pasikeitimus ir kitus, 
Kraštą liečiančius klausimus, sunkiai įsi
vaizduojamus, be Lietuvių Rezistencinės 
Santarvės kompetetingo dalyvavimo ir 
bendradarbiavimo toje komisijoje.

Daug rezervų tenka padaryti dėl nusi
statymo, kad būti; pageidaujama sušaukti 
lietuvių politinę konferenciją JAV-ėse š. 
m. lapkričio mėn. ir kad aptarta jos apim
tis ir uždaviniai.

Sukviesti politinę lietuvių konferenciją 
ne vėliau, kaip per tris mėnesius, LDŠefas 
buvo pasiūlęs VLIK'o atstovams dar 1951 
birželio mėn. Nicoje: Tada jis buvo nuro
dęs, kad į tokią konferenciją, be kitų, tu- 
lėtu būti pakviesti taip pat Lietuvos Ne
priklausomybės Akto signatarai, Mažosios 
Lietuvos Tarybos, Lietuvių Rezistencinės 
Santarvės, L. Raud. Kryžiaus ir kt. orga
nizacijų atstovai. Jokia konferencija su
šaukta nebuvo. Daugiau kaip metams pra
ėjus. Liet Diplomatų ir VLIK'o atstovų 
pasitarime Paryžiuje. 1952 m. liepos mėn. 
buvo sutarta, kad: „Platesnės lietuvių kon
ferencijos klausimu sutarta, kad tokia 
konferencija yra reikalinga. Ją bendrai 
šauks Lietuvos Diplomatijos Šefas ir 
VLIK'o pirmininkas, susitarę dėl jos vie
tos, laiko, dalyvių ir dienotvarkės'.

Deja, ir dabar Romoje netoli tuo reika
lu pažengta. Pasitenkinta tik pageidavi
mu. Antra vertus, pasirodo, kad dėl kon
ferencijos apimties ir uždavinių tiek te- 
sutarta, kad ji turėtų būti kažkokia vado
vaujančiųjų veiksnių tarpusavyje ir su 
visuomene vieningumo manifestacija. Tai 
konferencijai organizuoti sudaryta komi
sija, bet jos darbų rezultatų dar negirdėti 
ir nežinoma, nei kas ton konferencijon 
bus kviečiamas, nei kokia bus jos darbo
tvarkė. Todėl ir eventualios konferencijos 
datos aptarimas buvo daugiau., negu per- 
ankstyvas.

Svarbiausias, betgi, čia dalykas vra tai, 
kad prieš šaukiant platesnio pobūdžio kon
ferenciją būtina pagaliau bandyti pasiekti 
sutarimo ar bent išsiaiškinimo tarp šių 
svarbiausiųjų užsienio lietuvių veiksnių: 
valstybinio, politirtio, rezistencinio ir vi
suomeninio, kad būtų aišku visiems, kas 
iuo; skiria ir kas galėtų jungti. Tik po to 
būtų prasminga organizuoti lietuvių veiks
nių ir jų su visuomene vieningumo mani
festavimo konferenciją. Akivaizdoje šia
me SANTARVĖS nr-yje išdėstytų VLIK'o 
ir VT pirmininkų pareiškimų LDšefui 
LRS-ės reikalu, o taipgi turint galvoje 
VLIK'o pirmininko pareiškimus ELTOS 
23nr-yję — šiandien kalbėti apie vienin
gumo demonstravimo konferenciją yra 
daugiau negu perankstyva. Be to. Lietu
vių Bendruomenės Kraštų valdybų pirmi
ninkų suvažiavimas irgi yra iškėlęs rei-
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VAKAR IR ŠIANDIEN

* Straipsnelyje „Tikrieji lietuviai rezis
tentai“ („Lietuvių Dienos“, 1953 m. birželio 
mėn.) Dr. A. Darnusis, buv VLIK'o narys, 
rašo: „Lietuvių, neišdavusių savo tautos 
idealų, kovojančių už savo laisvę, kraujo 
aukos pavyzdžiai kviečia ir mus emigraci
joje būti gyvais kovojančios tautos nariais, 
būti tikrais lietuviais rezistentais, kuriems 
savo tautos laisvė yra didesnė vertybė, 
negu asmeninė laisvė“ (mūsų pabrauk.).

Tai labai teisinga ir graži mintis, kurią 
LRS-ė stengiasi savo darbais įgyvendinti.

Tą mintį ir pacituotus žodžius turėtų pa
galiau įsidėmėti ir tie apakėliai, kurie re
zistencijoje mato kažkokią „moderninę li
gą“ ar „kenkimą“.

Didžiai nusikalsta tautos kovai tie, ku
rie, dalykų nepatikrinę, šmeižtais apspjau
do rezistentą - kovotoją, kurie žengia ne 
sutarimo, bet skaldymo keliu.

Juo blogiau, kad tokių esama pačiuose 
vadovaujančiuose VLIK'o, „vyriausiojo 
lietuvių vadovaujančio organo“, sluogs- 
niuose.

* Toks jau yra visuomeninio gyvenimo 
geležinis įstatymas, kad emigracija pūva. 
Ji stokoja gimtojo krašto sraunios srovės 
nuosėdoms nuplauti. „Literatūros Lankuo
se“ 2 nr-yje, kalbėdamas kultūrinėmis te
momis, Romas Sr.ulėnas rašo, kad: „neat
sakingo glostymo bei gyrimo politika taip 
nupigino laikraštinius straipsnius meno 
klausimais, kad dabar jau pasidarė nebe
aišku, ar dar yra kokis skirtumas tarp Re
noir ir kone genijum paskelbto Pautie- 
niaus“.

Dar blogiau, kai toji nekritiška „neatsa
kingo glostymo bei gyrimo politika“ pri
taikoma mūsų visuomeniniams vadovau
jantiems veiksniams. Juo blogiau, kad jie 
aršiau už rašytojus nemėgsta, stačiai ne
pakenčia kritikos ir ilgisi nutildyti kiek
vieną laisvą žodį. Jų galvojama ir elgia
masi lygiai taip, kaip „Literatūros Lan
kuose“, straipsnyje „Rašytojai prieš kriti
ką“, pastebi H. B. S , sakydamas: „nors ta
vo ir tiesa, bet ji paaiškės tik tuomet, ka-

kalą, kad konferencijoje būtų atstovauja
mos lietuvių bendruomenės ir kitos didžio
sios lietuvių organizacijos.

Skubomis ir nesant reikiamų prielaidų 
sušaukta lietuvių politinė konferencija ga
lės atnešti kartais daugiau žalos, negu 
naudos ir pademonstruoti ne lietuvių vie
ningumą, bet jo didelę stoką.

Čia pat būtina pastebėti, kad yra daug 
aktualių, Europoje apsvarstytinų Lietuvos 
laisvės darbo klausimų, kurie reikalauja 
skubrus aptarimo, kad galėtų būti sėk
mingai vykdomi.

Pirmoje eilėje reikia sukviesti pasitari
mą Europoje, kuriame dalyvautų Lietu
vos Diplomatinės Tarnybos, VLIK'o, re
zistencijos darbuotojų (LRS-ės) ir Lietu
vių E,endruomenės atstovai aktualiems ir 
konkretiems darbo reikalams aptarti, ap
svarstyti ir sutarti.

Kaikuriuos suderintinus reikalus yra iš
kėlęs jau ir Lietuvių Bendruomenės Euro
pos Kraštu. pirmininkų suvažiavimas, jų 
tarpe propaganda svetimųjų tarpe, jos fi
nansavimas ir kt. Gi jų yra daug, kiti vie
šai ir nevardintini.

Vienu svarbiausiu reikalu, o drauge ir 
Diplomatinės Tarnybos su VLIK'u santy
kiu k’ausimu: Lietuvos Atstovų skyrimo 
reikalu — Romoje sutarimo nepasiekta.

Nė kiek nenuostabu. Juk tiesą sakant, 
jo niekad negalima bus pasiekti, kol 
VLIK'as nepakeis savo nusistatymo vie
nokiu ar kitokiu keliu bei būdu siekti Lie
tuvoj Diplomatinę Tarnybą paversti jo, 
VLIK'o, priklausoma tarnyba. Lietuvos 
Diplomatinė Tarnyba yrą Lietuvos Vals

tybės užsienyje išlikusi valstybinio apara
to dalis. Jai vadovauja ir už jos darbą 
tiesiogę atsakomybę kelia Lietuvos Diplo
matijos Šefas. VLIK'as gi yra užsienio lie
tuvių politinis visuomeninis centras. LDŠ 
nesikiša į jo vykdomųjų organų suda
rymą ar pareigūnų skyrimą. Dar mažiau 
pagrindo yra VLIK'ui reikalauti, kad Lie
tuvos Diplomatinės Tarnybos paskyrimai 
būtų priklausomi nuo jo sutikimo ar ne
sutikimo.

Kaio iš VLIK'o pirmininko pareiškimo 
ELTOJE nr. 23 aiškiai matyti, VLIK'as 
vis tebelaiko save tautos atstovybe — sei
mu. Jis mano, kad .jis turi skirti diploma
tinius atstovus ir tik iš malonės sutinka 
prileisti prie skyrimo LDšefą ir apskritai 
Lietuvos Pasiuntinius. VLIK'o, tad, tezė 
yra toji, kad praktiškai LDŠefui telieka 
tik pristatyti, kur reikia, VLIK'o skiria
mus atstovus.

Su tuo. turint galvoje Lietuvos reikalą, 
sutikti negalima. Nepriklausomos Lietu
vos Valstybės oficialus atstovavimas tuo 
būdu ne tik nebūtų palengvintas, bet dar 
labiau pasunkintas, o kaikur ir visai neį
manomas. VLIK‘as nėra valstybinė insti
tucija ir nė vienos valstybės nėra, kaip to
kia. pripažintas. VLIK'as tėra tai. kas jis. 
nori ar nenori, yra tikrovėje: neoficiali 
lietuvių emigracinė politiškai-visuomeninė 
institucija, galinti atstovauti užsienio lie
tuvių visuomenę ir, jai sutinkant, reikšti 
jos balsą, bet. kiek besiveržtu ir kokiomis 
iliuzijomis save bemaitintų, jis negali at
stovauti ir neatstovauja Lietuvos Valsty
bės. P. B.
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da gulėsi jau užmuštas minios akmenimis, 
ir aš vistiek busiu praktiškai laimėjęs“.

Klaiku, bet toks yra mūsų vadovaujan
čių politinių veikėjų motto. Ir tam yra 
faktų. „O, ačiū Viešpačiui, faktai negali
mi paneigti net ir tada, kai norėtume juos 
paneigti“; pastebi tame pat žurnale Juo- 
zas Girnius.

* * *

* Juozas Girnius, artimas krikščionių de
mokratų srovei, jaunųjų lietuvių kultūri
ninkų tarpe užima žymią vietą. „Literatū
ros Lankuose“ jis rašo:

„Tiek mūsuose įsigalėjęs sektantinis 
smalsumas žmogaus „savumu“ ar „sveti
mumu“, kad laikas visu griežtumu prieš jį 
pasisakyti visiems, kuriems pats žmogus 
yra brangesnis už visus „savumus“ ar 
„svetimumus“. Nors tūliems fanatikams 
ir kelčiau pasipiktinimą, bet vistiek ir šio
je vietoje tegalėčiau pakartoti, ką kitur 
esu šiais žodžiais teigęs, visus tikrus musų 
kūrybinius laimėjimus turime sutikti su 
lygiu entuziazmu, nekeldami klausimo, ar 
šie laimėjimai „savųjų“ ar „svetimųjų“ 
pasiekti“.

Šventi žodžiai! Griežtai reikalaudamas 
pripažinti šį reikalavimą kultūriniams lai
mėjimams, J. Girnius pats prisipažįsta, 
jog nedrįsta patarti mūsų politikams pa
žiūrėti, kaip poetai „Žemės“ antologijoje 
sugebėjo savo pasaulėžiūrinius skirtumus 
suderinti su vieningo darbo reikalavimais. 
Gerai J. Girnius daro, nedrįsdamas. Vie
ningo darbo, kuriame nebūtų partinės rub
rikos klasifikacijų, reikalavimą iškėlęs, jis 
būtu apšauktas vienybės skaldytoiu, avan
tiūristu. jei ne dar blogiau — priešo agen
tu. Mūsų politiniuose visuomeniniuose va
dovaujamuose veiksniuose jau nueita tiek 
toli, kad „savumas“ reiškia savo nuomonės 
neturėjimą ir žodį tarti nedrįsimą, gi „sve
timumas“, —- tai jau tikras svetimumas.

* * *

* Lietuvių Darbininkų Draugijos Bosto
ne leidžiamame žurnale „Darbas“, kuris 
faktiškai yra socialdemokratų organas.. 2-e 
jo nr-yje, J. Bikinis pasisako dėl pasiro
džiusios „Santarvės“ 1-ojo nr-io.

Jis pripažįsta, esą LRS-ės organizacijos 
vitrina yra gražiai išpuošta. Jam tik įdo
mu būtų pasekti, kiek jos krautuvės len
tynose yra ir bus sukrauta.

Užuot tai rašęs, J. Bikinis verčiau būtų 
pasisakęs, kas socialdemokratams 'kliudo 
betarpiškai LRS-ėje patirti, tai kas jiems 
įdomu?

Gi prikišti LRS-ei Krašto būklės nuola
tinį studijavimą, vadinant tai spekuliavi
mu. kaio padarė J. Bikinis, nėra nei de
mokratiška nei sąžininga.

*

* Ten pat J. Bikinis reiškia nuomonę, 
kad sąjūdžiai turi turėti tik laikinio po
būdžio uždavinius, kuriuos atlikę, jie turį 

įsilieti į atitinkamas pastovias partines 
formacijas.

Atrodo, kad apie tai galvoti dar labai ir 
labai peranksti. Apie „pastovias partines 
formacijas“ bus laikas pagalvoti ir pakal
bėti grįžus į laisvą Lietuvą.

* * *
* „Tėviškės Žiburiai“ 1953. VII. 2 d. ra

šo: „Lietuviškų veiksnių bei veiksnelių 
atsirado tiek, kad jie pasidarė pajėgus su
kelti nemaža trukšmo... Kurdami įvai
rius naujus junginius, tiesa, galima stip
riau pūstelti lietuviškon ugnelėn, tačiau 
tai labai trumpalaikis reiškinys. Užuot 
telkėsi į sambūrėlius, turėtume tvirčiau 
soiestis į pačius pastoviausius junginius... 
Vienas tokių pastoviausių junginių išei
vijoje yra parapija”.

Reikšmingo parapijos vaidmens emigra
ciniams lietuvių gyvenime netenka neigti. 
Tačiau parapiją laikyti kone svarbiausiu . 
visuomeniniu veiksniu vargu ar būtų tiks
linga.

Gi „veiksnių ir veiksnelių” infliacijos 
priežasčių reikia jieškoti ne kur kitur, 
kaip tik VLIK‘o nepakankama me veiksmin
gume ir .antra vertus, tame fakte, kad jis 
neapjungia visų svarbiausiųjų .gyvų poli
tinių, rezistencinių ir visuomeninių jėgų 
bei organizacijų.

* * *

* „Dirva” 1953. VII. 23 rašo: „J. Brazai
tis, Lietuvių Fronto vardu, parašė laišką 
VLIK’o pirmininkui, kuriame protestuoja
ma prieš Mažosios Lietuvos Tarybos atsto
vo įsileidimą VLIK’an”.

Tuo būdu peršasi išvada, jog viltis, kad 
LF pasuks visų gyvų jėgų apjungimo ir 
bendradarbiavimo kryptimi, nepasitvirtino, 
nors tokiai vilčiai atsirasti butą lyg 
ir duomenų. Dabar atrodo, kad LF ir to
liau nusistatęs kovoti prieš visuomenės 
konsolidaciją.

* * *
* Buvęs VLIK’o pirmininkas ir social

demokratų partijos lyderis prof. J. Ka
minskas. pranešime „Lietuvos vadavimo 
reikalai”, kurį jis paskelbė LDD suvažia, 
vime Erooklyne, š. m. V. 30-31 d. d., tarp 
kito ko yra pasakęs: „... mes ir vėl stovi
me su mūsų uždaviniais ir pastangomis 
ilgame kelyje, kuriam galo vis dar nesi
mato. Jame Lietuvos laisvei gali gręsti di
deli pavojai... Susiklausymas pagrindi
niais mūsų veiklos klausimais ir vadova
vimo vieningumas darosi dabar ypatingai 
svarbus”.

Šie teisingi žodžiai pirmoje eilėje įsidė
mėtini VLIK’ui. dėl kurio prof. J. Kam’ns- 
kas taip pasisako: „šiandien vargiai kas 
ginčys, kad VLIK’as, kaip dabar jis yra, 
daug kuo negaluoja. Susilpnėjo VLIK’o 
asmeninė sudėtis... VLIK’,-.s V. Vokietijo
je neteko dabar ,.užnugario”.kuris padėtų 
jam dirbti ir kuris žiūrėtų, ką pats VLI
K’as daro... Dabartinėse sąlygose VLIK’as 
neturi galimybės pastoviai dirbti, būda-
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mas išsiblaškęs ir retai tesusirinkdamas... 
Tokia padėtis nekelia VLIK’o autoriteto 
savųjų tarpe ir, anksčiau ar vėliau, gali 
VLIK’ui pakenkti jo santykiuose su sveti
mųjų vyriausybių organais bei kitų rezis
tencijų organais”.

Toliau prof. J. Kaminskas nurodo, kad 
nors „VLIK’o sustiprinimo reikalas yra 
jau ne nuo šiandien labai opus ir pačiame 
VLIK’e gyvai jaučiamas”, dėjus pastan
gas jam sustiprinti, „nieko iš to neišėjo”.

„Tik sustiprėjęs VLIK’as galės ir turės 
išspręsti visą eilę pagrindinių klausimų 
tiek musų vadinamuose santykiuose, tiek 
surištų su vedamąja už Lietuvos išlaisvi
nimą kova, tiek ir pasiruošimui išlaisvin
tą Lietuvą atstatyti. Visa eilė tos rūšies 
klausimų pasilieka metais VLIK’o neiš
spręsta ir net nesvarstyta”.

* * *
* Nesusipratimas
Tame pačiame savo pranešime prof. J. 

Kaminskas sako, jog VLIK’as, „kad ir 
netobulai sudarytas, jis yra musų sąlygo
se vienintelis, kuris turėtų jungti musų 
jėgas ir joms vadovauti. Dėlto mes (su
prask — socialdemokratai — J. K ) nega
lime pateisinti betkurių separatinių są
jūdžių“.

Kad užsienyje yra reikalingas vienas, 
stiprus lietuvių politinis visuomeninis 
centras — LRS-ė visuomet tvirtino ir tvir
tina. Kad VLIK’as yra „netobulai sudary
tas“ ir todėl būtinai reformuotinas—LRS-ė 
tvirtina kiekvienu reikiamu atveju.

Tačiau, ką reiškia „separatiniai sąjū
džiai“, prieš kuriuos prof. J. Kaminskas 
yra nusistatęs?

VLIK’as nėra kažkoks nepaprastas, iš 
dangaus nukritęs organas. Jis sudarytas 
iš 10-ies organizacijų atstovų. Dėl žymios 
tų, j VLIK’ą įeinančių, organizacijų da
lies veiksmingumo tenka daugiau negu 
abejoti. Ne viena iš jų — tai fantomas. Gi 
kita vertus, greta tų, į VLIK’o sudėtį įei
nančių ir veiksmingųjų ir popierinių or
ganizacijų, yra nemaža tokių kurių nėra 
VLIK’e. bet dėl kurių veiksmingumo ne
gali būti jokių abejonių. Pakaks, jei bus 
išvardintos kad ir šios: Lietuvių Frontas, 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdis, Lietuvių Re
zistencinė Santarvė, Karių Sąjunga „Ra
movė“ ir kt.

Būdamas tikras demokratas, prof. J. Ka
minskas negali neigti vienos pagrindinių 
politinių laisvių — teisės kurti organiza
cijas, ar sąjūdžius.

Todėl negalima kalbėti apie separatinius 
sąjūdžius, galima kalbėti tik apie organi
zacijų ar sąjūdžių separating veiklą. Ta
čiau vienos ar kitos organizacijos ar są
jūdžio separatinė veikla neretai yra išda
va nesugebėjimo ar net ir blogos va'ics 
padiktuoto nenoro jieškoti ir rasti kelius 
bendradarbiavimui iš pusės ti> veiksniu, 
kurių pareiga ir uždavinys yra jungti visų 
pastangas vienam tikslui.

Jei kaip pats prof. J. Kaminskas pripa

žįsta, visa eilė klausimų, surištų su veda
mąja už Lietuvos išlaisvinimą kova, pasi
lieka metų metais VLIK’o ne tik neišspręs
ta, bet ir nesvarstyta, tai kaip ir kokia lo
gika vadovaujantis galima separatizmu 
kaltinti tuos sąjūdžius, kurie, kaip pav., 
LRS-ė, kaip tik tuos klausimus ne tik 
svarsto, bet ir jų reikiamam sprendimui 
atlieka svarbų darbą? Juo labiau, kad net 
ir keliąis atvejais pasiūlius, VLIK’as atsi
sako kalbėtis ir tartis to darbo vykdymo 
suderinimo ir jo rėmimo reikalu ir savo 
atsakymui motyvuoti naudoja nesideri
nančias su etika priemones.

* * *

* Teorija ir praktika

Vieno iš krikščionių-demokratų vadų, 
prof. K. Pakšto, 60 m. amžiaus sukakties 
proga „Draugas“ 1953. VI. 29 d. atspausdi
no platų strapsnį „Iš prof. K. Pakšto idė
jų lobyno“.

Tame strapsnyje tarp kitko sakoma, kad 
prof. K. Pakštas „mūsų politinį pasiskirs
tymą laiko nepagrįstu ir nepateisinamu. 
Pridygimas įvairių grupių grupelių neturi 
pagrindo tautiniuose ir valstybiniuose in
teresuose ir politinėj ideologijoj. Jam le
miančios įtakos turi asmeninis momentas. 
Tiek politinių doktrinų ir iš pagrindo 
skirtingų politinių programų nėra. Tos 
grupės grupelės tesiskiria niuansais. O jų 
gausumas aiškiai žalingas, nes kliudo su
sidaryti rimtoms ir su atsakingumu savo 
uždavinius vykdančioms politinėms gru
pėms. Todėl prof. K. Pakštas laiko ne tik 
politinės išminties, bet ir tikro patriotiz
mo reikalu suredukuoti mūsų politinių 
grupių skaičių, artimos ideologijos ir niu
ansais tesiskiriančioms grupėms susijun
giant. Kitaip mes negalėsime išvengti tų 
negerovių, kuriomis serga Prancūzija ir 
kiti kraštai, kur tik įsigalėjusi politinė 
dezintegracija“.

Prof. K. Pakšto nuomonė čia visiškai 
atitinka LRS-ės nuomone. Reikia tik lauk
ti, kada nrof. K. Pakštas bus apšauktas 
vadizmo šalininku ar fašistu.

Tačiau čia įdomus kitas klausimas. Jei 
tokia nuomonė yra nuomonė vieno iš 
krikščmnių - demokratų lyderių, tai kodėl 
kaip tik toji srovė kovoia už savo grupių 
grupelių išlaikymą. Anksčiau VLIK’e tų 
krikščioniškai-demokratiškų grupių grupe
lių buvo 5, norėta ivesti dar šeštą, gi da
bar yra keturios. Jos niekuo savo tarpe 
nesiskiria, tad kodėl jos nejungiamos'į 
vieną krikščionių-demokratų grupę, ku
riai praktiškai jos priklauso?

Toliau ten pat rašoma, kad prof. K. 
Pakštas mano, „jog yra plati dirva, kurio
je įvairios grupės faktiškai neišsiskiria ir 
gali pilnai bendradarbiauti. Todėl tose sri
tyse ir turėtų būti bendradarbiaujama, sie
kiant bendro tautos labo. Pagaliau yra na
tūralu, kad, būdami vienos tautos nariai 
ir vienos valstybės piliečiai, jieškotume
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IS MŪSŲ SPAUDOS m GYVENIMO

LAIMĖJIMAS LIETUVOS REIKALUI
Pokarinė tarptautinės politikos raida ei

na keistais keliais. Nors Vakarų ir Rytų 
blokų išsikristalizavimas yra pasiekęs aiš
kiai apčiuopamas ribas ir Sov. Rusijos ag
resiniai planai pasidarė aiškūs ne tik va
dovaujantiems politikai asmenims, bet ir 
plačiosioms demokratinių kraštų masėms, 
tačiau dar iki šiai dienai Vakarai nesiryž
ta jokiai aktyvesnei politikai, jau nekal
bant apie aktyvesnius veiksmus. Vis dar 
tariamosios taikos ir galimo dviejų prie
šingų sistemų sugyvenimo šalininkai turi 
didelės įtakos pokarinei politikos raidai, o 
Sov. Rusija, meistriškai išnaudodama tas 
silpnąsias vakariečių vietas ir visokiais bū
dais siekdama jų jėgų konsolidacijos su
trukdymo — lieka vadovaujančioje rolėje.

Perimti iniciatyvą į savo rankas vakarie
čiams vis dar nesiseka, nes jie vadovaujasi 

principu: laukti ir žiūrėti, o ne veikti. Ir 
keisčiausia, kad tokių neveiksmingos poli
tikos šalininkų vis daugiau atsiranda Eu
ropoje, kur bolševizmo grėsmė yra čia pat, 
o ne Amerikoje. Dar 1946 m. tas pats da
bartinis Anglijos niin. p-kas W Churchill'is 
buvo atvykęs i JAV su paskaitomis, kurio
se pirmą kartą iškėlė Sov. Rusijos impe
rialistinius planus, priminė pavergtas tau
tas ir reikalą vakariečiams sudaryti ben
drą frontą ir pasipriešinti agresijai. Pra
ėjo nuo to laiko 8 metai ir padėtis taip pa
sikeitė, jog dabar tas pats W. Churchill'is 
ir kiti vakarų Europos kraštų politikai 
stab’do Amerikos norą aktyvesnei pasiprie
šinimo politikai ir kalba apie galimus susi
tarimus bei taškas...

Esant tokiai keistai politinei būklei, pa
vergtų kraštų reikalai nėra perdaug page
rėję ir jiems, o ypač politiniams pabėgė-

kelio, kaip galėtume taikoj ir bendradar
biaudami šalia vienas kito gyventi, nors 
ir turėdami skirtingų pažiūrų. Visas jėgas 
paskirti tik kovai, kad butų kiti nugalėti 
ir pati viena kuri grupė galėtų niekeno 
netrukdoma viešpatauti, yra rimtai ligi 
galo nepergalvotas užsimojimas, nes fak
tiškai neįvykdomas, kadangi nuomonių 
skirtumų visuomet bus. Tuo tarpu bend
radarbiavimas yra pilnai įmanomas ir 
kartu visokeriopai naudingas tautos gyve
nime“.

Ir vėl mes nuoširdžiausiai tegalime pri
tarti prof. K. Pakštui, tačiau čia pat esa
me priversti paklausti, kodėl kaip tik jo 
srovė labiausiai vengia, bendradarbiavi
mo, „siekiant bendro tautos labo“, ir kaip 
tik ji skiria visas savo jėgas kovai kitiems 
nugalėti, bet ne su kitas bendradarbiauti, 
nors tai, kaip teisingai sako prof. K. Pakš
tas, „yra rimtai ligi galo nepergalvotas už
simojimas, nes faktiškai neįvykdomas...“?

* * *

* Vykd. Tarybos pirmininkas K. žal- 
kauskas 1953. III. 4 d. „Nepriklausomoje 
Lietuvoje“ buvo pareiškęs, kad iš aktua
lių Vykd. Tarybos darbų tenka tarp kitų 
iškelti lietuvių dalyvavimo įvairiuose 
tarptautiniuose sąjūdžiuose suaktyvinimą.

Būtų labai naudinga, jei Vykd. Taryba 
tuo lietuvių dalyvavimu tarptautiniuose 
sąjūdžiuose tikrai susidomėtų ir jį realiai 
paremtų.

„Brit. Lietuvyje“ 1953. VII. 30 d. I. Šei-
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nius rašo, kad neseniai Stockolme įvyku
siose net keturiose socialistinėse laisvojo 
pasaulio konferencijose iš lietuvių social
demokratu nusės dalyvavo tik vienas^ lie
tuvis, J. Vilčinskas, ir tik dviejose iš tų 
keturių konferencijų. Gi būtų buvę labai 
naudinga, jeigu dalyvautų gausesnė lietu
viškoji delegacija.

Teko patirti, kad š. m. rugpjūčio mėn. 
Luxemburge įvykusiame Liberalų Inter
nacionalo Kongrese lietuviai iš viso nega
lėjo dalyvauti, nors prof. S. Žymantas yra 
Liberalų Internacionalo Vyr. Komiteto na
rys ir Egzilų Liberalų Komiteto sekreto
rius. Priežastis — Vykd. Taryba atsisakė 
lietuvių dalyvavimą Liberalų Internacio
nalo darbe paremti. Egzilų Liberalų Komi
tetą Kongrese todėl atstovavo lenkas.

* * *

* „Nepriklausomoj Lietuvoj, Nr. 30, 1953 
VIII. 5 d., Europos korespondentas kores
pondencijoje „Žinios iš VLIK'o“ rašo: 
„Aiškinami tūli įvykiai, turėję vietos 
Anglijos salose, dėl kurių įvyko kaikurių 
pakitimų veiksniuose bei santykiuose“.

Kiek mums žinoma, Anglijos salose ne
buvo jokių įvykių, dėl kurių galėtų „įvyk
ti kaikurių“ ir t.t.

Kaikas buvo įvykę tik Romoje, kur 
VLIK'o ir Vykd Tar. pirmininkai buvo 
LRS-ės reikalu pareiškę Liet. Dipl. šefui 
neatsakingus ir tikrenybės bei faktų nea
titinkančius dalykus.

J. K,
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liams reikia nuolat budėti ir kiekviena 
proga priminti pasauliui bolševizmo grės
mę ir jų apgaulingus planus pavergti visą 
civilizuotą pasaulį. Ypač reikia budėti ta
da, kai Sov. Rusijos valdovai vis kartoja 
savo ,,taikingos politikos“ siekius ir išvys
to milžinišką propagandą Vakarų pasaulio 
budrumui susilpninti. Po Stalino mirties 
tos jų pastangos dar sustiprėjo.

Todėl daug žinomų dalykų, dėl vakarie
čių nesuprantamo noro vis „neerzinti so
vietų“, reikia iš naujo kartoti ir išnaudo
ti kiekvieną progą tautų naikinimo jų pla
nams viešai iškelti.

Šia prasme dideli Lietuvos reikalui lai
mėjimą pasiekė Amerikos Lietuvių Taryba 
(ALTa), kurios pastangomis Amerikos 
Kongresas š.m. liepos 27 d. vienbalsiai pri
ėmė rezoliuciją Nr. 346, pagal kurią bus 
sudarytas komitetas Lietuvos ir kitų Pa
baltijo valstybių pavergimo ir joms taiko
mų • genocidinės politikos faktams ištirti, 
kad visas laisvasis pasaulis pamatytų, ko
kiomis barbariškomis priemonėmis bolševi
kai okupavo Lietuvą ir kokiais metodais 
naikina lietuvių tautą. Šis laimėjimas pa
siektas bendromis Amerikos lietuvių ir pa
lankių Lietuvai kongresmanų pastangomis. 
Šios rezoliucijos mintį ALTai iškėlė New 
Yorko ALTos skyriaus p-kas adv. S. Brie
dis, jr. Rezoliuciją pravesti apsiėmė dide
lis lietuvių draugas kongr. Charles J. Kers
ten, kuris, be abejo, pasiliks ir to komite
to pirmininku.

Malonu pažymėti, kad svarstant šią re- 
zoHuciją, palankiai kalbėjo beveik visi 
kongresmanai ir daug pastangų parodė 
pats Atstovų Rūmų p-kas J. Martin, Tai
syklių k-to p-kas Allen, Atstovų Rūmų dau
gumos lyderis Ch. A. Halleck ir mažumos 
lyderis S. Rayburn. Taip pat susilaukta 
paramos iš Valstybės Departamento ir pa
ties JAV prezidento D. Eisenhower'io, ku
ris vienam laiške kongr. Kersten'ui, tarp 
kitko, taip rašė:

„Aš atsimenu kovo 26 d. Amerikos Lie
tuvių Tarybos delegacijos vizitą ir mūsų 
pasikalbėjimą apie eventualų kongresinį 
tyrinėjimą ta prasme, kaip išreikšta Jū
sų rezoliucijoje. Aš tikiu, kad bus pasi
tarnauta naudingam tikslui, Amerikos 
žmonėms pateikiant faktus apie tai, kas 
iš tikrųjų įvyko Baltijos valstybėse jas 
„inkorporuojant“. Jei Atstovų Rūmai 
paskirs komitetą šitam reikalui ištirti, aš 
komiteto darbą seksiu su atidžių dėme
siu.“

Dabar ant ALTos pečių gula dar didesni 
darbai. Reikalinga surinkti visą medžiagą 
ir tuos gyvuosius liudininkus apie bolševi
kų atliktus ir atliekamus darbus lietuvių 
tautai pavergti ir išnaikinti. Jei sėkmin
gai buvo nugalėtas pirmasis šio didžiulio 
sumanymo etapas, reikia tikėtis, jog ir an
trasis bus tokiu pat sėkmingumu atliktas.

LIETUVĖS AMERIKOS MOTERŲ 
KONGRESE

Washingtone įvyko Amerikos Moterų 
Klubų Federacijos kongresas, kuriame taip 
pat buvo atstovaujama Pabaltijo Moterų 
Taryba. Iš lietuvių pusės, kaip delegatės 
dalyvavo: L. BieHukienė, Mirga Žadeikytė, 
N. Paramskienė, A. Devenienė ir J. Kuprė- 
nienė. Lietuvėms delegatėms buvo rodo
mas ypatingas dėmesys. Tai rodo ir tas 
faktas, kad lietuvių atstovės L. Bieliukie- 
nės (L. Bieliukienė yra LRS-ės Vyr. Komi
teto narys) kalba dėl keistos rezoliucijos 
(apie privalomą pilietybės priėmimą) pa
teko į visą eilę laikraščių, kaip žymiausias 
tos dienos kongreso įvykis, ir pati rezoliu
cija pagal lietuvių delegatės pasiūlymą bu
vo perredaguota.

Entuziastingais plojimais kongrese buvo 
sutiktas Lietuvos ministeris Washingtone 
P. Žadeikis, kuris savo apsilankymu vienin
telis iš diplomatų pagerbė šį moterų kon
gresą. Ministeris visą laiką sėdėjo prie 
prezidiumo stalo ir tuo savo apsilankymu 
laimėjo daug simpatijų Lietuvai Amerikos 
moterų tarpe. Taip pat didelį delegačių 
dėmesį patraukė surengta lietuvių, latvių 
ir esčių parodėlė, kurioje centrinę vietą už
ėmė lietuvaičių skyrius — buvo iš lėhų su
darytas visas lietuviškų vestuvių paveiks
las.

ŽODŽIAI IR DADBAI
Kai pavartai išeinančią emigracijoje įvai

riaspalvę spaudą ir paskaitai samprotavi
mus dėl ideologinių priešingumų, vadovau
jančių veiksnių nesutarimo, kultūrinės vei
klos apsnūdimo ir kitų lietuviškų reikalų 
nepaisymo, susidaro du keisti įspūdžiai. 
Iš V:eno3 pusės, vienas ar kitas laikraštis 
rašo_taip įtikinamai apie vieną ar kitą 
faktą, jog, atrodo, tik jis vienas yra teisus, 
o visi kiti daugiau ar mažiau nurašo netie
są. gi iš kitos pusės — vėl tie paly s visi 
laikraščiai taip iškilmingai deklaruoja vi
siems priimtinus principus, jog tikrai bu
tų nepadoru nepakelti už juos abiejų ran
kų.

Eilinis skaitytojas net pradeda r.estLi- 
gaudyti, kurgi pagaliau yra pakastas tas 
ilgų nesutarimų šuo? Jei, pvz., visi vieno
dai rašo apie būtinumą susitarti ir bendro
mis pastangomis, užmirštant esamus ideo
loginius skirtumus, atlikti tam tikrą užda
vinį, tai kodėl jie iki šiol nesutaria ir ne
atlieka daug bėgamųjų darbų?

Iš tų keistų įspūdžių galima išsivaduoti 
ne skaitant tos mūsų įvairiaspalvės spau
dos gražiuosius žodžius, bet tik pažiūrėjus 
į tų gražbylių daromas machinacijas, do
minavimo siekimą, šmeižtus ir aiškų no
rą visur trukdyti, o ne kurti ir bendrai 
dirbti. Mat, tarp žodžių ir darbų buvo ir 
liko didelis skirtumas. Ir mūsų politinės
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grupės neblogiau už kitus moka piešti gra
žias propogandines etiketes ir tuo pačiu 
metu siekti savo egoistinių interesų, o ne 
paisyti bendrų lietuviškų reikalų.

Štai Kanadoje, Lietuvių Katalikų Kultu-* 
ros D-jos leidžiamas, yra laikraštis „Tė
viškės Žiburiai“. Šio laikraščio linija nesu
kelia didelio nusistebėjimo, nes krikščio
niškosios srovės žmonės visą laiką rodo di
delį aktyvumą ir norą vadovauti.

Šis laikraštis savo vedamuose labai daž
nai pašneka augščiau minėtomis temomis, 
vis pabrėždamas vienybės reikalingumą ir 
pabardamas už nesutarimus. Štai keletas 
ištraukų iš tų gražių žodžių:

„Tik, deja, kovos frontas neišlygintas, 
daug jėgų ir energijos į šalis drabstoma. 
Šūkiai visų vienodi, tik darbai ne visada 
suderinti. Vadinamieji politiniai veiks
niai, kurių priviso daugiau, kaip reikia, 
„galanda kirvius, kalavijus aštrius“ prieš 
tą patį priešą, bet daug daugiau energi
jos išeikvoja tarpusavio erzeliui, varžy
boms dėl pirmenybės, negu konkrečiam 
darbui...“

„Argi neprieinama prie to, kad neraus
tant ardomi patys pagrindai, gyvybin- 
giausieji lietuviški reikalai vien dėlto 
kad kas nepajėgė kur praeiti. Nesigėdi- 
ma šaukti „šlecheckos“ demokratijos 
šūkiu: „Nihilde me sine me“ (Nieko apie 
mane be manęs), tarytum kas kitas — 
kitokios pasaulėžiūros ar kitokio politi
nio įsitikinimo — jau išdavikas, kažko 
kito siekia, visam lietuviškajam reikalui 
duobę kasa. Oi, kaip tai kvepia krem- 
liškos moralės raugeliu...“

„Nemažiau negerovių priskaitytume ir 
organizaciniame gyvenime, kur daugiau 
rūpinamasi frontų telkimu, varžybomis 
dėl įtakos (Dievas žino, kuriam reika
lui?) bet ne pozityviu darbu...!'

„Lietuviai šiandien išblaškyti po pla
tų pasaulį, bet jei jų dvasia lietuviška, 
jie tarytum Lietuvoje — gyvena ta pa
čia dvasia kaip ir tėvų žemę minantieji. 
Ir niekam nevalia pamiršti, kad pamirš
ta pareiga tautai, savajam kraštui ir 
kenčiančiam broliui reiškia išskyrimą 
iš tautinės šeimos, reiškia išėjimą į pa
saulį belyčiu klajūnu, kuris visada ir vi
sur bus tik prašalaitis, o didysis kovos 
reikalas turėtų pagaliau nustelbti visas 
ambicijas bei tuščias varžybas ir žadin
ti kūrybingo darbo ryžtą.“
Niekas negalėtų perdaug pridėti prie tų 

gražių žodžių, tik gaila, kad toji šios gru
pės gražbylystė yra priešinga jos pačios 
darbams ir skiriama daugiau ne jos darbų 
reklamai. Pacituotieji nusiskundimai nie
kam kitam negalėtų būti geriau pritaikyti, 
kaip besiskundžiančiai politinei grupei, ku
rios siekiai nieko bendro neturi su visais 
tais pareiškimais.

Taip, toje pačioje vietoje prie tų iškil
mingų žodžių mes randame įdomią „Tėviš
kės Žiburių“ pažiūrą į mūsų teisėtus vals
tybės atstovus — diplomatus:

„Net išlikę valdininkai purkštauja, 
kad jiems kažkas nepripažįstąs „val
džios“. Vietoj dirbę ką nors pozityvaus, 
reikalingo laisvės bylai judinti, gaišina 
visuomeninių organų laiką ir blaško 
energiją savo „titulus“ gindami, tarytum 
kas nors nori juos išversti iš sostų, tary
tum nepripažįsta, kad jie yra tam tik
rais atvejais naudingas, vertingas įran
kis, nors deja, kaip iš kelių metų prak
tikos matome, labai atbukęs ir neveik
lus. Mūsų valdininkai dar nepamiršo ry
tietiškos dvasios, tariasi esą skilti „val
dyti, neperpranta jog lietuviškoji vi
suomenė jau seniai žino, kad ne valdi
ninkai yra tauta, bet valdininkas yra 
tautos tarnyboje ir kiekvieno piliečio 
tarnas. Jei kieKvienas žinotų savąją vie
tą, tokių reiškinių nebūtų...“
Neprikl. Lietuvoje apie kokį nors Eal- 

bieriškio valsčiaus sekretorių gal ir tiktų 
turėti tokią „valdininkišką“ nuomonę, ta
čiau dabartiniu metu, kai ir didžiosios 
Vakarų valstybės tuos „Tėviškės Žiburių“ 
vadinamus „valdininkus“ pripažįsta teisė
tais Lietuvos valstybės reprezentantais, — 
reikšti panašias nuomones yra ne tik po
litiškai neišmintinga, bet tokiais pareiški
mais parodomas ir visų augščiau pacituo
tų gražių žodžių beprasmiškumas...

Ir dar didelis klausimas, kas iš tikrųjų 
su kuo grumiasi?

LIETUVIŲ DAILININKŲ VASAROS 
PARODA

Mūsų kultūrininkų globėjos Pr. Lapie
nės vasarvietėje, netoli New-Yorko, buvo 
atidaryta 7 dailininkų paroda, kuri truks 
visą vasarą, ir tuo būdu lietuviai ir sve
timtaučiai galės pasigrožėti lietuviškuoju 
menu ir jo laimėjimais. Šioje parodoje da
lyvauja šie dailininkai: Adomas Galdikas, 
V. K. Jonynas, A. Kašubienė, V. Kašuba, 
P. Kiaulėnas, P. Lapė ir R. Viesulas. Gra
žiai sutvarkytoje parodoje iš viso išstaty
ti 39 kūriniai. Prie parodos organizavimo 
daugiausia prisidėjo žinomas meno kriti
kas Aleksis Rannit. Ta proga jis sureda
gavo anglų kalba parodos katalogą. Apie 
šią parodą Aleksis Rannit „Vienybėje“, 
tarpe kitko, taip rašo:

„Jeigu šiaip meno parodos vyksta 
daugiausia 3 ar 4 savaites, paroda, su
ruošta pas Pranę Lapienę, ištisus tris 
mėnesius. Tai yra gera ir reta proga lie
tuviškai publikai „išsiaiškinti“ su šių 
dienų lietuvių dailės tendencijomis.

Antroji ruošėjų idėja buvo surengti 
nors mažą, bet galimybių rėmuose kiek 
galima stipresnę parodą — stipresnę 
estetinės, meninės vertės atžvilgiu. Prof. 
Adomas Galdikas maloniai sūtiko pats 
padaryti savo darbų atranką, kiti daly
viai pavedė man iš jų produkcijos iš
rinkti tuos pavyzdžius, kurie formalis
tine prasme galėtų sulaukti mažiausia
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IS LRS-šs ORGANIZACINIO TINKLO

New Haven, Conn. USA.
Š.m. rugpjūčio men. 15 d. šiame Yale 

Universiteto mieste jvyko LRS-ėš Vyr. Ko
miteto narių, gyvenančių Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse, pasitarimas, kuriame 
dalyvavo: Vyr. Komiteto Vicepirmininkas 
Dr. Inž: Vėbra, vadovavęs pasitarimams, 
L. Bičiūnaitė - Bieliukienė. B. E lėliukas, 
Amerikos Reikalams Sekretorius S. Mac
kevičius ir H. Žemelis. Pastarasis pasi
tarimui atvyko iš gana tolimo Rochesterio.

Pasitarime, kurio darbotvarkė buvo 
plati ir kuris užtruko 14 valandų, išsamiai 
aptarti visi aktualiausieji principiniai ir 
konkretūs, su LRS-ės veikla surišti klausi
mai. Pasitarimo dalyviai vienbalsiai kon
statavo didžiulius LRS-ės nuopelnus lietu-

priekaištų iš žmonių, pažįstančių Vaka
rų Europos moderninio meno raidą.

Nežiūrint į tai, kad šios parodos da
lyviais buvo vien New-Yorke gyvenan
tieji menininkai, galima drąsiai tvirtin
ti, kad ši dailininkų grupė yra verta ypa
tingo dėmesio...“

JUBILIEJINĖ SKAUTŲ STOVYKLA
Populiariausia ir kartu gražiausia jau

nimo organizacija, skautai, ir tremtyje 
energingai veikia. Visuose pasaulio kam
puose, kur tik gyvena didesnis lietuvių 
būrys, ten rasi veikiančius skautus, kurie 
lietuviškoje dvasioje auklėja mūsų jauni
mą ir skiepija jiems kilniuosius tėvynės 
ir artimo meilės diegus.

Šiemet musų skautai, minėdami savo 
gyvavimo 35 m. sukaktį, suruošė jubilie
jinį sąskrydį —■ stovyklą netoli Niagaros 
krioklio, Kanados pusėje, kurioje sto
vyklavo 415 skaučių ir skautų. Į šią sto
vyklą buvo suvažiavę skautai iš plačiau
sių Amerikos ir Kanados apylinkių, nuo 
tolimojo Los Angeles Kalifornijoje iki 
Montrealio...

Buvo praleista daug gražių valandų, pa
simokyta stovyklavimo programos, pasi
klausyta daug naudingų vyresniųjų bro
lių pašnekesių. Į stovyklos uždarymo lau
žą apsilankė labai daug svečių, skautų rė
mėjų ir draugų,kurie turėjo progos pasi
grožėti skautų dainomis ir pritaikyta lau
žui programa. Kai buvo metas visiems 
skirstytis į namus, visų ausyse dar ilgai 
skambėjo prasmingi skautų dainos žodžiai:

„Ten, kai mes laisvais keliais žysiuosim, 
Mus lydės paukšteliai su daina,
O kai mes žygiuodami dainuosim —
Su mumis dainuos ir Lietuva.“

Vyt. Gedrimas 

viškojo darbo bare ir su džiaugsmu augš- 
tai įvertino Europos Reikalams Sekretoria
to darbą mūsų organizacijos palaikyme ir 
plėtime. Visi klausimai buvo nuodugniai 
apsvarstyti ir ilgiausiai buvo apsistota ties 
padėtimi Krašte ir iš to išplaukiančiomis 
išvadomis LRS-ės darbui.

Pasitarimo dalyviai su dideliu malonumu 
dar kartą patyrė, asmeninio kontakto iš
davoje, kad jų nuomonės pilnai sutampa 
visais pagrindiniais lietuviškojo darbo ir 
LRS-ės veiklos klausimais, šis faktas 
yra itin džiugus, turint galvoje, kad atski
rus Komiteto narius skirią nuotoliai yra 
dideli, ir Komiteto nariai tegali palaikyti 
tarpusavio ryšį daugiausia korespondenci
jos keliu.

Jungtinių. Amerikos Valstybių teritorijos 
dydžiui neleidžiant įvykdyti visos šiame 
Krašte veikiančios musų organizacijos są
skrydžio, nutarta artimiausiu laiku, nevė
liau š.m. spalio mėnesio, sukviesti vietinio 
pabūdžio LRS-ės suvažiavimą Connecticut 
valstybėje. Jame dalyvaus ir kitų artimų
jų valstybių LRS-ės padalinių atstovai.

Los Angeles, Calif., USA.
Per Los Angeles lietuviškąjį radijo pus

valandį š.m. liepos 25 d. skaitė paskaitą 
LRS-ės Amerikos Krašto Komiteto pirmi
ninkas Dr. Petras Pamataitis. Tos dienos 
programos pranešėjas inž. V. Karazija su
pažindino klausytojus su LRS-ės veiklos 
pobūdžiu, tarp kitko pacitavęs Liet. Diplo
matijos Šefo min. S. Lozoraičio pasisaky
mą apie LRS-ę Kanados lietuvių laikrašty
je „Nepriklausoma Lietuva“.

Dr. P. Pamataitis savo_ paskaitoje pažy
mėjo: „LRS-ę pagimdė musų kovos už lais
vę ir nepriklausomybę. Kovose gimusi, ji 
ir ryžtasi kovą tęsti tol, iki vėl bus atsta
tyta nepriklausoma Lietuva. Tai yra jos 
galutinis tikslas... Vienas iš didžiausių 
LRS-ės rūpesčių yra tai, kad Kraštas ko 
mažiau nukraujuotų. Lietuvių tauta ir 
taipjau nukentėjusi. Tad mūsų kovai rei
kia taikyti tokį metodą, kad su mažiausia 
aukų pasiektume daugiausia naudos. Už
tat LRS-ė dažnai turi pagrindo priešintis 
kaikuriems mūsų laisvinimo veiksniams 
dėl jų Krašto atžvilgiu daromų žalingų žy
gių bei priemonių naudojimo užsienio lie
tuvių veiklos bare“.

Los Angeles lietuvių radijo pusvalandis 
veikia jau antruosius metus. Jis pirmas 
pradėjo viešai skelbti lietuvišką žodį, min
tį ir lietuvišką muziką prie tolimojo Paci- 
fiko pakrančių. Jo steigėjas, išlaikytojas 
ir vyr. direktorius yra aktyvus Amerikos 
lietuvis visuomeninkas Bronius Gediminas, 
kuris antriems metams buvo išrinktas LR-
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S-ės Los Angeles skyriaus iždininku. Jis 
taip pat yra Los Angeles ALT‘os ir Lietu
vių Bendruomenės apylinkės vicepirminin
kas.

Š.m. rugpjūčio 8 dieną Los Angeles LR- 
S-ės skyrius buvo susirinkęs eilinio susirin
kimo, kurio metu buvo priimti du nauji 
nariai. Susirinkime taip pat dalyvavo 
svečių. Skyriaus sekretorius, B. Raila, pa
darė platų pranešimą LRS-ės spaudos rei
kalais ir nušvietė LRS-ės ir VLIK'o santy
kių istoriją, tarp kito ko išdėstydamas VLI- 
K‘o sferų pastaruoju metu paskleistus 
šmeižtus apie LRS-ės darbą. Susirinkimas 
vienu balsu užgyrė šį pranešimą ir nutarė 
pasiųsti LRS-ės vadovaujantiems asme
nims Europoje savo sveikinimus, pilną pa
sitikėjimo išreiškimą jų atliekamam kil
niam darbui ir, iš kitos pusės didelį pasi
piktinimą šmeižtų fabrikatorių pasibjaurė
tinais metodais.

LIETUVIŲ REZISTENCINĖS SANTAR
VĖS Detroito Il-as skyrius praneša Vokie
tijos Krašto Valdybai liepos 6-os d. raštu:

Įvertindami Jūsų tikslą lietuviško jauni
mo auklėjimo ir mokymo bare ir solidari
zuodami gimnazijos rūmų užpirkimui, š. 
m. birželio 21 d. suruošėme gegužinę, ku
rios pe'ną, dolerių 228.55, pasiuntėme per 
vietos Balio skyrių Tamstoms.

Jūsų
Pranas Stanionis Juozas Janeckas 

Skyr. Vald. Pirmin. Skyr. Vald. Sekr.

Vokietijos Krašto Valdyba aukotojams 
reiškia Vasario 16 Gimnazijos ir savo var
du nuoširdžią padėką.

(P.LB. Vokietiios Krašto Valdybos 
INFORMACIJOS Nr. 29 - 52, 1953 VII 15.)

SANTARVĖS korespondentas iš Detroito, 
Mich., USA rašo:

Norėdami paremti sunkų tremties švie
timo kelią, mes, Detroito santarvininkai, 
ėmėmės iniciatyvos sukelti patriotinės lie
tuvių visuomenės didesnį dėmesį ir para
mą svarbiam užsimojimui, Vasario 16-osios 
Gimnazijos rūmų pirkimui.

1953 m. birželio mėn. 21 d. susirinkę į 
gegužinę svečių ir santarvininkų viso 113 
asmenų, jautėmės tarsi būtume viena šei
ma.

Svečių tarpe turėjome iš Kanados, Wind- 
sor'o lietuvių bendruomenės pirmininką 
Petrą Janušką su ponia ir dukryte ir p. 
Edleišį. Iš Chicagos atvyko LRS-ės sky
riaus valdybos nariai V. Navickas ir J. 
Budrikis. Kartu atvyko „Pelėdos“ redak
torius rašytojas - humoristas Albinas Va
lentinas, kuris pietų metu linksmai nutei
kė dalyvius. Iš Detroito dalyvavo ALSu- 
sivienijimo prezidentas Feliksas Motuzas su 
ponia. P. F. Motuzas yra daugelio patrio
tinių organizacijų vadovaujantis asmuo.

Gegužinei surengti labai daug padėjo se
nosios kartos lietuviai. Taip, pav., M. Ci
bulskis į sąskrydį atvyko su 12 svečių ir 
44 doleriais.

Amerikos lietuvis Kazys Petruką, atvy
kęs į gegužinę, teikdamas 5 dolerių auką 
pareiškė: „Tai tik nuobiros, ką aš duodu. 
Mokslui kas prašys — visada duosiu“.-

Didelis lietuviškų darbų rėmėjas, Ameri
kos lietuvis Pranas Juozėnas sugaišo išti
są dieną, kol surado mūsų gegužinei tinka
mą vietą. Pats dėl ligos negalėdamas at
vykti, atsiuntė loterijos fantą.

Amerikos lietuviai M. ir P. Kučinskai, 
naujų ateivių vadinami „mūsų tėvai“, at
siuntė auką.

Gegužinę rengiant, daug triūso padėjo 
ir širdies parodė darbščiosios šeimininkės: 
p.p. M. Rabašauskienė ir S. Biterienė. Joms 
talkininką vo Amerikos lietuvė Ignatavi
čienė ir N. Saulėnienė^ P. Rabašauskas, 
paaukojęs gimnazijos rūmų pirkimui 12 do
lerių, be to, dvi dienas buvo įsijungęs į ren
gimo darbą. Br. Girniukaitis paaukojo 10 
dolerių ir, kaip santarvininkas, nuoširdžiai 
talkininkavo darbe.

Norėdami pareikšti padėką svečiams ir 
aukotojams, santarvininkai kreipėsi į lie
tuviškosios valandėlės direktorę p. Helen 
Rauby, prašydami paskelbti padėką per 
radiją. P. H. Rauby rūpesčiu buvo gautas 
papildomas laikas ir mūsų prašymas buvo 
išpildytas.

Detroito santarvininkai planuoja naujus 
darbus.

V. T.

SANTARVĖS žurnalo leidimui paremti 
aukojo: Dr. J. V. —■ 50 dol., V. Tamošiūnas 
—15 dol., H. Ž.—5 dol., K. Gr.—£.2.15.00, 
J Krivickas—2/6.

Visiems aukotojams SANTARVĖ taria 
nuoširdžią padėką.

PADĖKA
Buv. SANTARVĖS Atstovui Vokietijoje p. L. Ciplijauskui SANTARVĖS Redakcija 

ir Administracija reiškia nuoširdžią padėką už jo pavyzdingą ir be atlyginimo vykdytą 
SANTARVĖS reikalų tvarkymą Vokietijoje ir linki jam geriausios kloties jo naujame gy
venimo kelyje Kanadoje.
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