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SANTARVE
REZISTENCINIS VISUOMENINIŲ IR KULTŪROS REIKALŲ ŽURNALAS.

DARBĄ TĘSIANT
Nors ir be galo sunkiomis darbo bei ma

terialinėmis sąlygomis, savo pasiryžimą 
gyventi ir dirbti kiekvieno lietuvio brangi
namiems idealams SANTARVE pirmai
siais savo, kaip žurnalo, gyvavimo metais 
'yra ištesėjusi.

Žengdama į antruosius metus, ji jaučia
si žymiai sustiprėjusi. Tą įsitikinimo jaus
mą jai teikia ištikimųjų jos skaitytojų pri
tarimas jos pasirinktam keliui bei nenuils
tamas vis platėjančios bendradarbių eki
pos ryžtas ir gilus žurnalo pagrindinių už
davinių supratimas.

Žiūrėdama į save bei savo darbo ligšio
lines išdavas objektyviai ir kritiškai, SAN
TARVE pripažįsta, kad ligi šiol ji yra 
įvykdžiusi tik nedidelę dalį tų uždavinių, 
kuriuos jai stato jos pasirinktas kelias ir 
ypatinga mūsų Tautos būklė. Todėl, gal 
ne be pagrindo tikėdamasi, kad sveika mū
sų emigracinės visuomenės dalis, ypač jau
nuomenė, vis stipriau visokeriopai ją rems, 
ji ryžtasi šiais metais apglėbti platesnius 
svarbiųjų klausimų laukus.

Kovinės dvasios ugdymas, tikslingiau
sių mums prieinamų priemonių kovoti su 
priešu jieškojimas, tautinės kultūros reika
lai, kratymasis emigracinio sustingimo, ėji
mas su gyvenimu ir gilus žvelgimas į atei
ties problemas — kertiniai SANTARVĖS 
uždavinių stulpai.

Vienintelis lietuviškas leidinys, pasista
tęs vienu iš svarbiųjų tikslų sekti ir ban
dyti suprasti lietuviškojo gyvenimo oku
puotoje Lietuvoje reiškinius, bandyti per
prasti ūkinius, socialinius ir politinius pa
keitimus, Krašto žmonių galvosenos kiti
mą, SANTARVE tą uždavinį vykdo ir 
vykdys visu rimtumu. Siame darbe ji ne
pripažįsta sensacijų vaikymosi ir pataika
vimo jausminiams vis labiau stingstančios 
ir tolstančios nuo Krašto realybės emigra
cijos pageidavimams.

SANTARVE bando nuodugniai studi- 
juotį ir savo skaitytojus pažindinti su ko

munizmo ir sovietinės santvarkos tikrąja 
esmė, su jos socialiniais, ūkiniais, politi
niais ir kultūriniais padariniais, su sovietų 
politika, vadovaudamasi dėsniu, — gerai 
pažink savo priešą. Tame darbe ji atsisa
kė nuo pigių propagandinių šūkių, būda
ma įsitikinusi, kad jie reikalui nepadeda, o 
tik užtemdo tikrąjį vaizdą.

Pastangos tąja kryptimi bus plečiamos 
ir gilinamos.

Tautinės kultūros išlaikymas ir ugdymas 
— pagrindinis emigracinės visuomenės re
zistencinis uždavinys.

SANTARVE bandys kuo plačiausia 
aprėpti lietuviškus kultūrinius pasireiški
mus, žymės ir nagrinės lietuviškus kultū
rinius, visuomeninius ir mokslinius darbus. 
Siame bare ji tikisi platesnės mūsų kultū
rininkų ir visuomenininkų pagalbos.

Kita vertus, mums būtina nuodugniai 
pažinti Vakarų pasaulį — kad netuščiomis 
grįžtume namo. Sudėtingos Vakarų pa
saulio ekonominės, socialinės ir politinės 
problemos bus galimumų ribose plačiai 
SANTARVĖS puslapiuose nagrinėjamos.

Kiek klausimo apie Vakarų kultūrą, li
teratūrą, meną — nepakanka pažinti vien 
tos kultūros klasikus. SANTARVE steng
sis dominti lietuvius inteligentus, kultūri
ninkus ir platesniąją visuomenę nūdienė
mis Vakanj kultūros problemomis, pažin
dinti ir su moderniškais rašytojais, poetais 
menininkais.

Dvasinės rezistencijos pagrindas — ver
žimasis į nauja. SANTARVĖS durys at
viros visam, kas nauja, kas tvinksi gyvybe.

Nuomonių įvairumas — tautos gyvybės 
ženklas. Visos nuomonės priimtinos, viso
mis temomis diskusijos, kad tik turiniu es
mingos ir forma kultūringos, — galimos.

Tokioje plotmėje SANTARVE kviečia 
visus gyvus užsienio lietuvius patriotus, ku
rių pažiūrų jie bebūtų, joje bendradarbiau
ti, sakytis.

rūčtuvos nacionalinė f EDAKT°RIUS 
M.Mažvydo biblioteka
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i SANTARVĖ

MŪSŲ CIVILIZACIJA IR AKMENS AMŽIUS

BRONYS RAILA

Tragedija, senovės graikų supratimu, 
yra Likimiškumo tragedija: žmogaus Li
kimas esąs iš anksto parašytas žvaigždėse.

Šekspyro tragedija yra •— charakterių 
tragedija: žmogaus likimas glūdįs jo Va
lioje, jo būde.

Praėjusių metų pabaigoje miręs žymiau
sias Amerikos dramaturgas Eugene 
O'Neill kūrė asmeninės psichologijos tra
gedijų. Jo vaizduotas tragiškasis XX am
žiaus herojus yra Calvino ir Freudo de
terminizmų mišinys, „aplinkybių auka“: 
tokio žmogaus likimas priklauso nuo jo 
paveldėjimo duomenų, nuo jo genų ir 
ypač hormonų.

Populiariausias ir produktingiausias ne- 
priklausomybinio laikotarpio lietuvių dra
maturgas Petras Vaičiūnas raizgė lietuviš
ko žmogaus tragedijų, ar tiksliau tragiko
medijų, kurios esmę vaizdžiausiai nusako 
patys jo veikalų pavadinimai: Naujieji 
Žmonės, — Nuodėmingas Angelas, — Su
drumsta Ramybė, — Tuščios Pastangos...

Amerikos Jungtinių Valstybių preziden
tas D. D. Eisenhower'is 1953 m. gruodžio 
8 d. iškilmingame Jungtinių Tautų Pilna
ties posėdyje atskleidė pasauliui paskutinę 
naujausio pobūdžio tragedijų: ■— vaje, 
kur mes atsidūrėme? Atominis karas savo 
pragariškomis ugnimis visų žmoniją nu
trenks atgal į barbaruos amžių, visus mus 
sunaikins! Tad atominių ginklų gaminto
jai, ypač amerikiečiai ir rusai, tarkimės ir 
susitarkime, kol dar ne pervėlu...

Ir tai galbūt pati stipriausia tragedija. 
Jei pirmųjų keturių tipų popieryje užrašy
tas tragedijas mds, kaip žiūrovai, teatrų 
scenose galėdavom stebėti ir išgyventi, sė
dėdami minkštose kėdėse, tai šią pastarąją 
naujausią tragediją turės daugiau ar ma
žiau tiesiogiai vaidinti visa žmonija, jnes ir 
jūs, tu ir aš, kaip artistai ar bent statistai.

Visi atsidursime scenoje. Niekas negalės 
garantuoti, kam pavyks išvengti šio šau
naus atominio vaidinimo ir jo rampos aki
nančių šviesų.

Ar iš tikrųjų bus taip baisu? Ar tikrai 
mūsų lavonai staigiu tūkstančių metų šuo
liu atiteks palaidoti naujojo Akmens Am
žiaus retiems išlikėliams?

Tie iš mūsų, kurie savo pakaušiais, aki
mis ir ausimis išgyvenome praėjusio karo 
aviacijos bombardavimus, galime liudyti, 
kad tokie dalykai nėra labai linksmi. Ir pa
lyginti su atominėmis ir hidrogeninėmis 
bombomis, užvakarykščios dienos bombo
nešių neštos bombos neabejotinai buvo tik 
vaikučių žaislai...

Todėl niekas nesistebime, jog pasaulį vis 
daugiau apima baimė. Amerikos prezi
dentas yra ne pirmas savo mėginimu atver
ti apakusiai žmonijai akis.

Mažiausia dviem savaitėm anksčiau, la
bai daug moksliniam mintijimui nusipel
nęs britų filosofas agnostikas Bertrandas 
Russell'is (žr. jo straipsnį Reader's Digest, 
1953 m. gruodžio mėn.) pranašiškai jau 
rašė: „Jeigu būčiau įtakingas valstybės 
vyras, siūlyčiau visų didžiųjų valstybių 
konferenciją apsvarstyti tik tam vienam 
dalykui: sunaikinimai, lauktini iš naujo 
pasaulinio karo“...

Esą, maža tėra vilčių kitus įtikinti, kad 
mūsų argumentai teisingi, arba mus įtikin
ti, kad jų pusėje teisingumas. Taip pat tuš
čios viltys, jog sovietai pakersią savo nuo
mones ir bent artimoje ateityje Rusijos vai
rininkai imsią elgtis pagal Pamokslo nuo 
kalno dėsnius. Bet... abi puses įtikinsiąs 
baimės supratimas, jog „didelis pasaulinis 
karas būtą pražūtingas tiek pergalėtojams, 
tiek lygiai nugalėtiesiems?'. Abi puses turė
siąs paveikti šiurpus įsitikinimas, kad „nei 
Vakarą vyriausybės bei tautos, nei Sovie
tą Rusija ir jos satelitai negalės pergyven
ti totalinio karo smūgio ir kad pergalės 
viltis karo priemonėmis yra pasidariusi ap
gaulinga.“

Lyg išsgandęs savo paties minčių, Bert
randas Russell'is tuojau pat pabrėžia, jog 
jis nesąs defetistas: „Kaip bebūtų baisus 
naujasis karas, aš vistiek atiduočiau pinne-
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SANTARVĖ 3

nybę jam, o ne pasaulinei komunistinei 
imperijai“.

Tačiau visa jo politinė „filosofija" yra 
toji, kuri dabar neabejotinai vyrauja Vaka
ruose: „Šiuo metu mes Vakaruose esame 
įsitikinę, kad mes niekad neįsileisime i di
delį karą., išskyrus pasipriešinimą užpuo
limui ; tik mes nesame įsitikinę, kad toks 
užpolimas yra negalimas. As manau', kad 
panašaus požiūrio galbūt laikosi ir Sovietą 
vyriausybė“.

Jis taip mano, vargšas geras agnostikas. 
Ir ne jis vienas...

o o o O O o o
1

Be abejo tai atsitiktinumas. Bet dar ne
suspėjo gerai nudžiūti spaudos dažai nuo 
tokių ir panašių filosofinių pasiūlymų, kai 
tuoj atsirado atsakingas valstybės vyras, 
Amerikos Jungtinių Valstybių Preziden
tas, kuris dar įtikinamiau įrodė galimo 
atominio karo pražūtingumų, pasiūlė kon
ferencijų atominei pramonei reguliuoti ir 
pasaulio taikai maždaug esamo status quo 
ribose išlaikyti...'

Visai aišku, kad tiek britų filosofo, tiek 
Amerikos Prezidento intencijos yra pačios 
tauriausios ir humaniškiausios. Ir jų moty
vai bei argumentai yra be galo panašūs.

„Mes“ — kalbėjo Jungtinėse Tautose 
prezidentas Eisenhower'is, siekdamas pa
saulinės harmonijos, — „mes niekad nesa
kysime, kad Rusijos tautos yra priešas, su 
kuriuo mes neturime noro derėtis ar susi
bičiuliauti draugiškuose ir vaisinguose 
santykiuose... Mes niekados nesiūlysime, 
nei įkalbinėsime, kad Sovietą Sąjunga ka
pituliuotą bei atiduotą, kas teisėtai yra 
jos“ (surrender what is rightfully hers).

Galima pastebėti, kad tuodu išsireiški
mai vienas po kito, kaip „Sovietų Sųjunga“ 
ir čia pat „Rusijos tautos“ (peoples), dides
nio tikslumo jieškotojui keltų neaiškumų. 
Juk „Rusijos tautų“ nėra iš viso ir jų nė
ra tarptautinėje politikoje, o per 30 metų 
buvo tik Stalino diktatūra, dabar kuriam 
laikui pakeista Kompartijos Prezidiumo 
diktatūra, — ir tartis, kaip siūloma, galima 
ne su tomis pavergtomis tautomis, bet tik 
su Kremliaus diktatoriais, kurie vieni fak
tiškai sudaro „didžiųjų rusų tautų“ ir „So
vietų Sųjungų“. Tad jau gana „toli“ vos 
per vieneris metus pažengė skelbtoji ko

munizmo pavergtų tautų „išlaisvinimo po
litika“ ! ...

Todėl „draugiškuose ir vaisinguose“ 
santykiuose „susibičiuliauti“ su „Rusijos 
tautomis“ galima, tik susibičiuliavus su 
Kremliaus diktatoriais, — už tų „taiKą“ ir 
baimės sumažinimų jei jau nepnaeuant 
jiems kiek magaryčių, tai mažų mažiausia 
paliekant viską, kas yra „teisėtai jų“.

Tokios ir tik tokios praktiškai tėra gali
mybės susibičiuliauti su sovietų „Sąjunga“ 
ir su „Rusijos tautomis“. Nes Kremlius sa
kė ir sakys, kad visa, kų jis beUaaa yra 
įgijęs revoliuciniais laimėjimais ir Antrojo 
Pasaulinio Karo meto užgrobimais, — yra 
„teisėtai jo“, ir dar permažai...

Kitas, buvęs Amerikos prezidentas, Her
bertas Hoover'is, taip pat respuOiiKonas, 
oficialumo laikysenos nevaržomas, apie 
Rusijos užgrobimų politikos padarinių pa
šalinimų yra žymiai aiškiau pasisakęs. Su
teikdamas liudijimų kongresmano Kersteno 
komitetui Baltijos valstybių sovietizacijai 
ištirti, 1953 m. gruodžio 5 d. New Y or k e 
jis, tarp kitko, pareiškė, jog praktiškai esą 
neįmanoma išlaisvinti Kusiios satelitą, ve
dant derybas su Rusija. Tam tikslui turėtų 
įvykti „didelis pasaulinis kataklizmas (.lie
tuviškai sakant, karas...), iš kurio tos tau
tos vėl galėtų pakilti, lai vienintelė viltis, 
kokių aš matyčiau“, pabrėžė Hoover'is.

o o o O O ° °
Savaime aišku, kad tai, dėl ko sielojasi 

daugiau negu šimtas milionų bolševizmo 
pavergtų europiečių, — Vakarams nėra 
patį didžiausia tragedija.

Amerikos didžiausia tragedija yra ta, 
kad būdama pirmoji pagaminusi atominę 
bombų ir jų labai sėkmingai panaudojusi 
praėjusiam karui greičiau užbaigti, per ne
ilgų laiką ji pajuto, kad nebėra šio ginklo 
monopolistė. Kažkokios galingos jėgos ve
dė ir sutvarkė taip, kad atominė bomba 
nieku būdu nebūtų geru laiku panaudota, 
kaip priemonė „atominei diplomatijai“ — 
išvalyti ir sutvarstyti, jei jau ne visai pagy
dyti skaudančioms ir pūliuojančioms po
kario žaizdoms. Per tų laikų Rusijos šnipai 
Anglijoje ir Amerikoje suspėjo apsirūpinti 
paskutiniais atominių bombų gamybos re
ceptais, ir šio efektyviausio persveriančio 
ginklo monopolis dingo. Ateities istorikai,
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jei jie galės laisvai mąstyti. —■ ne kitaip, 
kaip tik sardoniškai kalbės apie šį keistą 
laikotarpį...

Ir dabar kilo baimė. Taip, mes galime 
skaudžiai mušti banditą, jeigu reikės, — 
bet ir banditas ne mažiau skaudžiai galės 
mus mušti. Vaje, mažinkime „įtempimą“, 
kalbėkimės, tarkimės, taikinkimės, nes ki
taip galime užmušti vienas kitą...

Ir jau nebe nuo vakar po visą Vakarą 
pasaulį gaminamos „naujos“ teorijos, — 
visų laikų „pacifistų“, „humanistų“, „neu- 
tralistų“ teorijos, defetistų aimanos, moks
lingi išvedžiojimai civilizacijų, kurios gal
voja tik gintis, ir gintis su visokiais skru
pulais, ir gintis tik, kad išlaikytų, ką turi, 
ir dar geriau ne gintis atakuojant (apsau
gok, Viešpatie!...), bet susitarti, daryti 
kompromisą, „Locarno“, „modus vivendi“, 
„wait and see“, gal kas nors atsitiks, gal 
dar koks diktatorius pasimirs, gal agreso
rius pats supus ir padvės, gal „jie“ tarpu
savy susipyks, gal „anie“ sukils, o gal tie 
aršieji kokį pora dešimčių panorės na
mie irgi pailsėti, patys daugiau praturtėti, 
„suburžuazėti“, ir mus paliks ramybėje 
dar kiek pagyventi ir nebėdnėti, ir mūsų 
civilizacijos pasveriamus (ypač!) ir nepa
sveriamus lobius išlaikyti...

Tų dabar Vakarų Europą ir iš dalies 
Ameriką užplūstančių teorijų ryškios ske
veldros, jei ne pati esmė, yr.a žymu kad ir 
šitokioje prezidento Eisenhowerio atomi
nės prakalbos vietoje:

„Staptelti čionai (ties esama padėtimi...), 
reikštu sutvirtinti įsitikinimo beviltiškumą, 
jog du atominiai kolosai yra nusmerkti 
žiūrėti nuožmiai ir neribotai vienas į kitą 
drebančio pasaulio akivaizdoje. Sustoti čia, 
reikštą beviltiškai priimti sugriautos civili
zacijos galimumji, sunaikinimą nebeat- 
gaminamų žmonijos lobyno vertybių, 
mums perduotų iš kartos j kartą, — ir 
žmonijos nusmerkimą vėl pradėti iš naujo 
žilųjų amžių kovą nuo laukiniškumo (sa
vagery) į padorumą, teisingumą ir tiesą“...

Štai ką mums galėtų atnešti naujasis 
atominis „kataklizmas“, štai ką jis mums 
beveik tikrai atneštų, — dabartinės civili
zacijos sunaikinimą, barbarybės sugrįžimą, 
naują Akmens Amžių, laukinį amžių. Pa
veikslai šiurpūs, šiurpesni už graikiškąjį 

Moirą, už Šekspyro tragedijas ir net šių 
dienų abstraktinį meną...

o ° O O O o °
Valstybės vyrų prakalbos, tuo labiau 

valstybės prezidentų pasisakymai, ypač de
mokratiniuose kraštuose, retai tėra jų as
meninio minčių originalumo išraiška. Kiek 
dvasingi, giliai ir toli pramatantieji būtų 
tokios padėties asmenys, paprastai jie rū
pestingai saugosi užsišokti' perdaug ir per- 
toli ar prasilenkti su vyraujančiomis savo 
kraštų visuomenių nuotaikomis. Jie sako, 
nes turi sakyti tai, kas atitinka daugumos 
nusistatymą, kas smegenų trestuose ir net
gi masėse jau daug kartų išmąstyta, išjaus
ta, „susitarta“.

Taip ir su būsimo atominio karo pavojų 
piešiniais.

Rodos, jau vargiai rastum tokį, kuris ti
kėtų, jog Rusijos bolševikams bus priimti
ni pasiūlymai tarptautiniu būdu kontro
liuoti atominių ginkliį gamybą. Vargiai 
prileistom, kad Kremlius gali būti papildo
mai išgąsdintas priminimu pavojaus būsi
mame kare visiškai sužlugdyti mūsų civili
zaciją. Toks argumentas jam būtų itin 
silpnas, nes, tarp ko kita, „mūsų civilizaci
jos“ galutinis sužlugdymas yra juk vienas 
iš jo politikos pagrindinių tikslų...

Bet tų Šiurpo paveikslų įtaka laisvojo 
pasaulio sąmonei yra neabejotinai žymi. 
Visuomet yra daug garantijos, kad bijantį 
žmogų įtikinti baimės paveikslais pasiseks. 
Jis — imlus tokiems argumentams. Jis 
daug atsižadės, prieš daug ką užsimerks ir 
nusileis, kad tik pavojaus neišprovokuotų. 
Jis noriai užmigdys ir savo aštrius smege
nis, kad tik neprigalvotų ligi galo. Nema
lonios tikrovės pagražinimui, jis mielai su
sikurs visokių iliuzijų... Ar dar prisimenate 
kad ir mūsų visuomenės galvojimus pir
mosios bolševikų invazijos išvakarėse ir 
trumpai po jos, 1940 metais?

Vėliau daugumas iš mūsų mokėjome 
„įtikinamai“ paaiškinti savo naivumą. Mes, 
esą, juk dar nepažinojome tikrojo bolše
vizmo. „Sveikas protas“ sakė, kad jis turė
jo elgtis štai šitaip, — bet jis elgėsi kitaip.

Tuo pačiu bolševizmo tikru ar tik taria
mu nepažinimu yra nuspalvintas ir visas 
vakariečių mąstymas ir iš jo išplaukiantie
ji aktai.
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santarvė 5

Rodos, buvo galima pažinti bolševizmų 
iš liudininkų aprašymų, iŠ pabėgėlių kny
gų ir pasakojimų, iš vakariečių diplomati
nių postų pranešimų, iš praktikos Vakarų 
santykiuose su komunistine valstybe, — ir 
tai maždaug per gerus tris dešimtmečius. 
Ar kas to klausė, ar kas tai dėjosi į galvų, 
ar kas Vakaruose padarė išvadas ir pritai
kė savo laikysenų ir galvosenų? Nebent 
pavieniai asmenys,'bet ne valstybės, ne jų 
vadai, paties siro Winstono Churchillio 
neišskiriant,..

Antikomunistinių karo pabėgėlių trak
tavimas Vokietijoje 1945 - 48 metų laiko
tarpyje, kaip lygiai ir dabar traktavimas 
Korėjoje karo belaisvių, nenorinčių grįžti 
pas raudonuosius, yra gal smulkūs, bet be 
galo ryškūs ir įtikinu įrodymai. Politiniai 
pabėgėliai, lyg niekur nieko, buvo ragina
mi grįžti pas „didįjį sąjungininkų!*, kaiku- 
rie net varu verčiami, kaikurie nuoga jėga 
(US sektoriuje Vokietijoje, Švedijoje...) per
stumiami už anapus geležinės uždangos. 
O tuo pat metu su džiaugsmo fanfaromis 
buvo steigiama Jungtinių Tautų Organiza
cija „pasaulio taikai ir saugumui išlaikyti“ 
su Sovietų Rusija ir jos okupuotais kraš
tais, kaip nariais.

Prasidėjo bendradarbiavimas... Kam? Ar 
„mūsų civilizacijai“ išlaikyti, ar ,jų civili
zacijai“ pripažinti? Aišku, abiem tikslais.

Ir vos keli metai tepraėjo, štai jau drie
kiasi mirtinas pavojus „mūsų civilizacijai“. 
Bendradarbiavimas grynai nuostolingas.

° o O O O ° o
Vadinasi, lūkesčiai ir viltys buvo nepa

grįstos, arba pati sistema netikusi.
Netikusi dėlto, jog kilusi iš iliuzorinio, 

jeigu ne visiškai klaidingo mųstymo. Tas 
mąstymas tebetrunka ligi šiol, ir jis toli 
gražu nesiblaivo. Pavojams didėjant, jis 
dar tirštesniais rūkais apipučiamas. Be 
abejonės, „realizmo“ ir „humanizmo“ var
dan...

O juk nebereikia grįžti į Akmens Am
žių, į barbarybę, į „savagery“.

Akmens amžius, barbarybės amžius, ver
gijos amžius, revolverio prie pakaušio am
žius — jau prasidėjo. Jau trečdalis žmoni
jos skubiai grąžinama i šitokį amžių. Tai 
atlikta be atominio karo.

Trečdalis žmonijos, išskyrus jos vergų 
varovus, mažai ką beturi nustoti, nebent 
skurdžiai išlaikomų gyvybę ir vergijos pan
čius. Dešimtys miŪonų žmonių ne tik Si
biro vergijos stovyklose, bet ir po visų 
platųjį Rusijos tautų kalėjimų nieko dau
giau nebegali prarasti. Ar ten yrą „decency, 
justice and right“? Gal ir taip, jeigu sako
ma, kad nebus kėsintasi į nieką, kas „yra 
teisėtai“ Rusijos?...

Mes tačiau žinome, kad mums, mūsų 
kraštams, dešimtims tautų, šimtams milio- 
nų, — ten jau yra prasidėjęs savagery 
amžius! Ekonominė ir socialinė sistema, 
etinės normos, individo „teisės“, apsauga 
nuo bado ir smurtiško kankinimo ir šim
tai kitų civilizuotos socialinės sąrangos 
prielaidų ten yra jau suvesta į tokį stovį, 
kurį lyginti su primityvių tautelių ir lauki
nių giminių žinomomis santvarkomis 
reikštų galbūt smarkiai įžeisti šias pasta
rąsias.
• Tad vis siekiama bendradarbiauti ir su
rasti „modus vivendi“ su „savagery“ civili
zacija,' idant... išgelbėtume mūsų civilizaci
ją?

Visos Amerikos valstybės ir Vakarų Eu
ropos kraštai kilniai kviečia savuosius ko
voti už „mūsų civilizacijos“ išsaugojimų. 
Ne tik prezidentai, ministerial, bet ir. 
Bertrandas Russell'is. O kaip? Gi gąsdi
nant Rusiją, kad ne tik mums, bet ir jai 
turėtų būti baisu. Tai gana netikras, gana 
silpnas kovos trimitas.

Šventraščio Apaštalas seniai į tai atsa
kė išmintingu klausimu: „Jeigu trimitas 
išduoda netikrų garsą, kas gi pats ruošiasi 
kovai?“

Kaip laisvas lietuvis gali nusiteikti tokios 
padėties akivaizoje, anot Dostojevskio, „tai 
jau būtų kita istorija“.

Komunistai yra ne partija, bet sąmokslas. Komunizmas yra ne politika, bet reli
gija, pavojingesnė, negu buvo pasidaręs nacizmas; nors vyriausias jos dievas yra 
Maskvoje, tačiau jos misija yra tarptautinė.

. . „ R. Bruce Lockhart
(„My Europe“, psi. 139)
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SANTARVĖ

IS PARTIZANU KŪRYBOS*•

Ragana
BE LAISVĖS

Naktis. Žaibai padangę plėšo 
Ir vagia byrančias žvaigždes, 
Be žiburio, kas kelią tiesų 
Suras ir laisvę juo parneš?...
Vaidenas man nakty siaubingoj — 
Lyg rauda kūdikis slapčia...
Lyg skyla žemė... kelias vėlės... 
Užgęsta mėnesio delčia...
Klaupiuos, nors nieko nematyti. 
Kur žemė, kur dangus — tamsu, 
Bet aš žinau — už tų tamsybių 
Ir saulės spindulių gausu.
Ir tas tikėjimas — galingas — 
Įžiebia žiburį širdin.
Keliuos. Atstatęs veidą vėjams, 
Veržiuos pirmyn, pirmyn, pirmyn!
Žiūrėk, ten kartuvės sūpuoja 
Bejėgį kūnų neramiai, 
Ant gatvės sumesti lavonai. 
Sugniaužę kumštis mirtinai...
Ten pilkas mūras... šalto rūsio 
Užpintos akys geležim, 
Ir seka jos niauriai kiekvieną. 
Kas daužos geliančia širdim...

Bet netikiu, kad pūst prieš vėją 
Kvailystė didelė tiktai, 
Pažvelk į sakalus padangėj, 
Virš vėtrų kylančius augštai...
Juk priešui lieka vienas kūnas.
Tik jį išniekina žiauriai, , 
Bet dvasios — niekad nepaliesti 
Ir nesupurvinti bjauriai.
Atminki knygnešius... Kudirką... 
Vileišį... protėvius narsius...
Ir nepalūšį vėtroms siaučiant, 
Prikeldams darbus jų garsius.
Ne. Ne vergaut mes čia atėjom, 
Ir savo žemėj — mes arai. 
Einu, nors veidą plaka vėjai, 
Į naktį šaukdamas skardžiai:
Pabuskit... pavergtieji broliai1.
Tėvynė sakalo — dangus, 
Keliai į laisvę mūsų tiesūs, 
Nes priešo dievas — tik žmogus.

(Sis eilėraštis atgabentas į Va
karus BDPS/Užs. Delegatūrai drau
ge su kita literatūra ir dokumentais 

metais.)

Į SANTARVĖS
Kai sprendėme SANTARVĘ paversti 

mėnesiniu žurnalu, iš anksto gerai žino
jome visus sunkumus ir pavojus. Visas 
šimtas rimtų priežasčių skatino padažnin- 
ti leidimą, bet nebuvo ir nėra šimto duo
menų, dėl kurių toks užsimojimas būtų 
palengvinamas ištesėti.

Mūsų išsilaikymo ir stiprėjimo pagrin
das yra mūsų skaitytojai. Be jų propor
cingai daugėiančios taikos būtume pri
versti vėl su'ėtėti ar net grįžti į hekto
grafuoto' leidinuko rėmus. Bet su rimta 
skaitytojų ta'ka žurnalą tikrai išlaikysi
me ir galėsime tobulinti, kaip tai palaips
niui galėjome atlikti per praėjusius me
tus.

Iš skaitvtojų mes pirmiausia norime 
trijų dalyku: 1. laiku apmokėti metines 
prenumeratas, 2 pagelbėti surasti savo 
anvFnkėie naujų prenumeratų ir 3. uoliai 
da’vvauti savo pasiūlymais, mintimis ir 
krit’ka per skaitytojų laiškus ar kitais 
būdais,

SKAITYTOJUS
Nepadvigubinę savo skaitytojų skai

čiaus, mes ateityje turėtume rimtų sun
kumų. Tad visų mūsų pirmaeilis uždavi
nys .— sustiprinti SANTARVĘ naujais 
prenumeratoriais.

Gerai suprantame, kad žurnalo išlaiky
tojų branduolį, kaip praeityje, taip ir 
ateityje, pirmoje vietoje sudarys LRS or
ganizacinio tinklo nariai. Kiekvienas iš 
jų prenumeruoja SANTARVĘ. Galime 
pranešti, kad ją prenumeruoja net jos 
bendradarbiai, net redakcinio sambūrio 
nariai, kurie jau šimtus valandų savo 
darbo yra paaukoję jos turiniui gerinti. 
Tą patį daro ir žurnalo administracijos 
talkininkai.

Norime pabrėžti, kad žurnalo leidimas 
įmanomas, tik visu pasiaukojimą ir para
mą susumavus. K’ti skaitytojai savo pre
numeratos mokesčiais atlygina tik fakti
nes spaudos iš’a'das. Prenumerata nėra 
auka, tai tik atlyginimas už gaunamų pre

kę.

8



SANTARVĖ 7

ARTHUR

RIMBAUD

komentarus parengė

A. J. GREIMAS

1854 m. spalio mėn. 21 d. Charleville, Ar
dėnuose, Belgijos pasienyje gimsta 
žemesniojo karininko šeimoje, au
ga ir mokosi vietinėje gimnazijoje 
Jean Arthur Rimbaud, vienas iš 
didžiųjų simbolizmo poetų.

1870 m. Rimbaud pradeda poeto ir valka
tos gyvenimų: kelis kartus bėga iš 
namų, čia į Paryžių, čia į Belgijų. 
Antrojo pabėgimo metu jį lydi, 
manoma, nežinomoji mėlynakė 
mergina.

1871 m. gegužės mėnesį, pagal surastų ko
respondencijų, R. jau galutinai tu
ri suformulavęs „naujosios poezi
jos“ ir „poeto aiškiaregio“ koncep
cijas. Rugsėjo pabaigoje R. parašo 
ir pasiunčia Verlaine'ui savo poe
mų Girtas Laivas; kitų mėnesį, 
Verlairie'o kviečiamas, jis atvyksta 
į Paryžių ir apsigyvena pas V., 
kurio žmona aštuntame nėštumo 
mėnesyje laukia sūnaus. Šeimoje: 
girtuoklystė, šeiminės scenos — 
R. išsikrausto.

1872 m. liepos mėn. 7 d. Rimbaud prikal
bina Verlaine'ų, išėjusį parnešti 
vaistų sergančiai žmonai, pabėgti 
su juo į Briuselį, kur juodu gyveno 
iki rugsėjo 8 d. ir išplaukia į Lon
donu. Didelės ir dviprasmiškos 
draugystės laikotarpis. R. tenai 
baigia rašyti visa, kas vėliau suda
rys jo Iliuminaciją rinkinį.

I

1873 m. pirmųjį mėnesį sunkiai sirgę, V. 
' ir R. išsiskiria ir grįžta kas sau

namo. Balandžio mėn. R. pradeda 
rašyti Sezoną Pragare.
Gegužės mėn. R. susitaiko su V.; 
antroji kelionė į Londonu -— nau
jas susipykimas.
Liepos mėn. 8 d. V. savo motinos 
akivaizdoje bando nušauti R., bet 
tik lengvai jį sužeidžia. Belgijos 
teismas nuteisia jį dvejais metais 
kalėjimo, o R. grįžta namo. Tenai 
jis padeda dirbti mūrininkams, at- 
statantiems prūsų sugriautus na
mus, ir baigia Sezoną Pragare, ku
ris spalio mėn. pasirodys Briusely.

1873 m. lapkričio mėn. R. sudegina ~visus 
savo rankraščius ir, baigęs savo 
poeto gyvenimų, išvyksta į Rytus: 
olandų kariuomenės dezertyras Ja
voje, bedarbis Egipte, pirklys Ara
bijoje ir Abisinijoje — kontraban
da tiekia Negusui ginklus; įtaria
mas prekiaujant vergais, bet tai, 
greičiausia, netiesa — jis tik nusi
perka sau žmonų.

1891 m. lapkričio 10 d. su nedideliu kapi
talu grįžęs į Prancūzijų, Rimbaud 
miršta vėžio liga Marselyje. Jo at
sivertimas į katalikybę — jau ne
beaktualių diskusijų objektas.
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8 SANTARVĖ

BLOGAS KRAUJAS

Iš savo protėvių galų aš paveldėjau melsvai balsvų akį siaurų protų ir nevikru
mų kovoje. Mano apdanąa man atrodo tokia pat barbariška, kaip ir jų. Bet aš netepu 
sviestu savo plaukų.

Galai buvo labiausiai nevykę ano meto odalupiai, žolių degintojai.
Iš jų paveldėjau: stabmeldystę ir š\entvagiškumo pamėgimų, — o! visas ydas, 

pyktį, gašlumų — koks puikus dalykas gašlumas! — ypač: melų ir tinginystę.
Aš nekenčiu jokio amato. Meistrų ir darbininkų — visi jie mužikai ir driskiai. 

Ranka su plunksna verta tiek pat, kiek ranka prie arklo. — Koks rankų amžius! — 
Aš niekad nebūsiu rankingas. O tarniškumas ved,a pertoli. Man skaudus elgetavimo 
padorumas. Nusikaltėliai tiek pat šlykštūs, kaip ir kastratai; kai dėl manęs — aš nepa
liestas, užtat tai man ir vistiek.

Tačiau! iš kur mano liežuvis toks suktas, kad iki šiol jis vedė ir išsaugojo mano 
tinginystę. Nesinaudodamas savimi, net ir savo kūnu, visiškai niekam, tingesnis už ru
pūžę, aš gyvenau visur. Nėra jokios šeimos Europoje, kurios nepažinčiau. — Turiu 
galvoj tokias šeimas, kaip maniškė, kurios viskų gavo iš Žmogaus Teisių Deklaracijos.
— Man teko pažinti visus šeimos sūnelius.

KOMENTARAS

Šis komentaras neturi pretenzijų būti 
kokia objektyvi Rimbaud'o pasaulio iš
raiška. Jo genijaus turtingumas, atvirkš
čiai, pasireiškia galimų interpretacijų 
gausumu. Kiek mažiau su prancūzų ar 
ir iš viso su naująja poezija susipažinu
siam skaitytojui norima pateikti Sezono 
Pragare pakartotinos lektūros Įspūdžius.

* * *

Blogas kraujas. R. nori paaiškinti, ko
dėl jis netinkamas gyvenimui. Kalta jo 
žema kilmė: kaip pagoniui ir prasčiokui, 
jam svetima ir krikščionybė ir naujoji 
aristokratija — mokslas. Bet blogo krau
jo šaknys dar gilesnės — individuali jo 
prigimties sąranga daro ji prakeiktuoju, 
raupsuotuoju.

Protėviai galai. R. identifikuoja save 
su pagonimis ir pavergtaisiais. Jo išori
niai bruožai: aiškios, perregimos akys — 
poetas aiškiaregis; siauras protas — jo 
užsispyrimas eiti vienu keliu ligi galo; 
nevikrumas — R. sužeidžia ir save ir ki
tus savo tyrimuose. Išoriniai jis — visiš
kas barbaras, atsisakęs nuo betkokio ra
finuotumo, net nuo „tepimo sviestu savo 
plaukų“.

Odalupiai. Galai buvo piemenų ir pio
nierių, deginusių kelmynus ir atkovoju
sių naujus dirbamos žemės plotus, tauta.

Stabmeldystė. R. pagonis — linkęs gar
binti visus netikrus dievus ir drauge 
niekinti visa, kas šventa. Kaip pagonis, 

atsisakąs krikščionybės, jis atsiduria ki
toj pusėj moralės pertvaros ir, vietoj do
rybių, savanoriškai pasirenka visas ydas. 
Ydų išvardinimas. Ironišką sušukimą: 
„Koks puikus dalykas gašlumas!“ galima 
suprasti, kaip provokaciją, prisimenant 
šventųjų ir atsiskyrėlių gyvenimus, kur 
jie savo šventumą įgijo tik perkopdami 
per pačius gašliausius gundymus (plg. 
Šv. Antanas ir jo paršas). — Paskuti
nioji yda — tingumas — leidžia jam iš
dėstyti savo neapykantos darbui teoriją.

Nekenčiu jokio amato. Amatas yra 
nuolatinis tos pačios procedūros kartoji
mas. Betkuris darbas yra savęs glušini- 
mas, priemonės pavertimas tikslu, žmo
gaus atitolinimas nuo jo autentiškumo. 
Ta pačia proga pasmerkiama ir visa me
no, kaip amato, koncepcija ir estetinė 
Parnaso mokykla. Čia pasmerkimas ir 
XIX amžiaus — „rankų amžiaus“ — 
technikinės pažangos, materialios civili
zacijos. R. nenusižeminš, niekad nepasi
darys „rankingas“ poetas.

Tarniškumas... elgetavimas. R. jieško 
kitokių „pragyvenimo“ būdų. Galima gy
venti, parsfsamdžius tarnu — bet kas 
žino, iki kokių nuolaidų gali nuvesti 
„tarniškumas“! Elgetauti — vadinasi, ne
dirbti, bet tai normalus, padorus skur
džiaus kelias — ir Rimbaud'ui gaila 
skurdžiaus jo autentiškume. Nusikaltė
liai yra kastratai: jiems trūksta doros 
jausmo, trūksta laisvės pasirinkti nusi
kaltimą (R. kalba apie „absoliučius nu
sikaltėlius“). R. laisvas, ir visi tie keliai 
— ne jam.

10



SANTARVĖ 9

Suktas liežuvis. R., kaip žinome, vengė 
dirbti, valkatavo, gyveno siurbėle. Jis at
sisakė „panaudoti" save, savo dvasines 
ir fizines jėgas betkuriam darbui — tol, 
kol tikėjo savo misija (žiūr. biografiją).

Aš gyvenau visur. — Savo dvasios aki
mis, savo sugebėjimu įsigyventi į euro
piečio bourgeois buitį. Žmogaus 

Teisių Deklaracija, Didžiosios Prancūzų 
Revo-iucijos palikimas, yra ideali buržu
azinės visuomenės — kurią Rimbaud pa
smerkė — išsikovotųjų teisių išraiška. 
Pagal R., tai prasisiekeliai, be šaknų is
torijoje, be dvasinių idealų, R. žino, nes 
ir jis toss pat, kokie gali būti tie ponų 
„sūneliai

Kad taip turėčiau prosenelių betkuriame Prancūzijos istorijos taške!
Bet ne, nieko.
Man visiškai aišku — aš visados buvau žemesnioji rasė. Aš negaliu, suprasti 

maišto. Mano rasės žmonės temokėjo sukilti tiktai plėšikavimui: nelyginant vilkai prie 
žvėries, kurio jie nepapjovė.

Prisimenu Prancūzijos — vyresniosios Bažnyčios dukters — istorijų. Prasčiokas, 
aš būčiau keliavęs į Šventųjų Žemę; mano mintyse — švabų lygumų vieškeliai, Bizan
tijos vaizdai, Solymo pylimai; Marijos kultas, susigraudinimas dėl Nukryžiuotojo at
bunda manyje, tarp tūkstančių pagoniškų kerų. — Raupsuotasis, aš sėdžiu ant puody
nių šukių ir dilgėlių, saulės graužiamos sienos papėdėje. Vėliau, kaip samdinys karei
vis, aš būčiau stovyklavęs po Vokietijos naktimis.

Ach! Be to dar: raudoname skynime as šoku sabbato šokį su senėmis ir vaikais.
Mano prisiminimai tesiekia tik šį kraštų ir krikščionybę. Nebūtų galo jiems šioje 

praeityje. Tačiau visados vienas, be šeimos; kuria gi kalba tada aš kalbėjau? Nematau 
savęs niekad Kristaus tarybose; nei didžiūnų — Kristaus atstoviu — tarybose.

Kas aš buvau praeitame amžiuje? tematau save tik šiandien. Nebėra valkatų, 
nei neaiškių karų. Viską pridengė žemesnioji rasė — liaudis, kaip mėgstama sakyti, pro
tas, tauta ir mokslas.

Oho! mokslas! Viskas pradėta iš naujo. Ir kūnui ir sielai — paskutinis sakra
mentas — turime medicinų ir filosofijų, — bobučių žoleles ir sudarnintas liaudies dai
nas. Ir galiūnų pramogos ir jų draudžiami žaidimai. Geografija, kosmografija, mecha
nika, chemija!...

Mokslas, naujoji aristokratija! Progresas. Pasaulis žengia! Kodėlgi jam nesisuk
ti?

Tai skaičių vizija. Mes einame prie DVASIOS. Tai visiškai tikra, aš kalbu, kaip 
orakulas. Aš viskų suprantu, bet, nemokėdamas išsireikšti be pagoniškų žodžių, norė
čiau tylėti.

. Prancūzijos istorija, žmogus gyvena su 
visa savo ir savo tautos istorija. R. ap
gailestauja nieko bendro neturįs su pra
eitimi, jokios dvasinės tradicijos su ja 
nesurištas. Šiame skyriuje jausti neabe
jotina įtaka ddžiojo prancūzų romantiz
mo epochos istoriko Michelet'o ir skaity
tų jo veikalų prisiminimai. Pagal Miche- 
let'ą, Prancūzijos istorija — jos liaudies 
istorija, tos liaudies sąmonėjimo ir jos 
triumfo — Revoliucijos -— istorija.

Maištas — plėšikavimas. Aliuzija į 
XV-ojo amžiaus kaimiečių maištą, kuris, 
neturėdamas jokio aiškaus tikslo, baigėsi 
suirutėmis. Nujaučiama, kad ir R. maiš
tas nepavyks.

Vyresnioji Bažnyčios duktė. Toks isto
rinis, oficialus, popiežių vartojamas 
Prancūzijos titulas. Prancūzijos Viduram

žių istoriją R. tokiu budu sutapdina su 
Krikščionybės istorija Vakaruose.

Toliau R. pateikia susintetintą Vidur
amžių istoriją, suvestą į keturis paveiks
lus. Kiekviename vaizde R. pats sau pa
sirenka „ žemesniosios rasės“ atstovo 
vietą. 1) Prasčioko kelionė į Šventąją 
Žemę — R. ir tada būtų buvęs klajūnas 
ir driskis — R. neįstengia visiškai atsiri
boti nuo krikščionybės: Nekalčiausios 
Marijos ir už žmones Nukryžiuotojo kul
tai savo gilia simbolika „atbunda“ jame: 
jam sunkiausia kovoti su meile žmogui. 
2) Atsimenant Viduramžių žmogaus siau
bingą raupsuotųjų baimę, aišku, kad 
Rimbaud — raupsuotasis, visuomenės 
atstumtasis, atmata. Jis sėdi ant „šukių“, 
ant to, ką jis gyvenime sudaužė, ir „dil
gėlėse“. 3) XV-XVII amžių samdiniai —
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id SANTARVĖdrauge kareiviai ir plėšikai, laisvės jieš- kotojai, be tėvynės ir moralės. 4) R. buvo beužmirštąs dar vieną savo „įsikūnijimo“ galimybę: žmogaus, parsidavusio Šėtonui, su raganomis šokančio Sabbatą.
Šis kraštas ir krikščionybė. R. kultūra apsiriboja šiais dviem faktoriais: žmogus visiškai apsąlygotas visuomenės, kurioje jis gimęs ir augęs. Rimbaud'ui — tai tie milionai paprastų žmonių, kuriais apgyvendinta visa praeitis. — Poeto likimas— visiška vienatvė (plg. viena iš dabartinio egzistencializmo temų). R. negali įsivaizduoti savęs nei Kristaus išrinktųjų — apaštalų — tarpe, nei didžiūnų — karalių ir princų „iš Dievo malonės“ — tarpe; ironiškas apaštalų ir „pateptųjų“ valdovų sugretinimas — ir vienų ir kitų valdžia kilusi iš to paties dieviško šaltinio (plg. Prancūzijos karalius, kurie vien tik pagal savo užimamąją vietą turėdavo galią daryti stebuklus — pagydyti ligonis).
Praeitame amžiuje. R. keliais žodžiais reziumuoja visą XVIII amžių. Kas jis buvo praeitame amžiuje? Niekas — anoniminė liaudis. Su XVII-ju amžiumi pasibaigė ir valkatų — klajojančiu riterių, piligrimų, samdinių ir „neaiškių karų“— Viduramžio baronų ginčų ir vėlyvesnių dinastijų kivirčių, kada, atrodė, buvo kariaujama šiaip sau, be aiškios prasmės —■ era. XVIII am. liaudis, praktiškai buržuazija, užlieja viską — aristokratijai mirtis. Liaudis — tai anoniminė, nesąmoninga „nekilniųjų“ masė, o tauta — suabstraktinta, į valstybinės teisės terminologiją įėjusi tos pačios „liaudies“ sąvoka. Tokią pat lygiagrečią evoliuciją nurodo ir kitos dvi sąvokos: protas — kartezianizmo (Descartes) filosofijos kertinis akmuo, viešpatavęs XVIII a., o 

mokslas — proto pritaikymo pasaulio pažinimui išdava — XIX a. Prancūzų revoliucija įgalino „žemesniosios rasės“ triumfą, o liaudį ir protą padarė institucijomis — tauta ir mokslu.

Oho! mokslas. Suvedęs sąskaitas su Viduramžių krikščioniškąja civilizacija, R. puola moderniąją visuomenę ir jos dievą — mokslą. Visas anksčiau kilusias problemas mokslas ėmėsi nagrinėti iš naujo, užsiangažuodamas duoti peno ir kūnui ir dvasiai: medicina — tai tik naujas „bobučių liekarstų“ variantas, o filosofija — tik orkestrui pritaikytos liaudies dainelės. Tai, kuo ano meto princai užsiimdavo, liepdami skaityti ar aiškinti kelionių aprašymus ar žvaigždžių judesius dangumi — dabar vadinasi geografija, kosmografija. Alchemikų uždrausti „žaidimai“ virto chemija...
Naujoji aristokratija. Pasijuokimas iš mokslininkų pretenzijų (plg. scientizmas, Renan'as), kuris šiandien mums atrodo itin kartus: šių dienų technokratinė visuomenė nesuvaldo savo pačios sukurtos atominės bombos. Pasijuokimas iš progreso idėjos, kuri vyravo R. laikais.
Kodėl pasauliui nesisukti? Visų pirma, tai parafrazavimas Galilėjaus žodžių, reiškiančių jo tikėjimą mokslu: „o visdėlto ji sukasi!“ Iš kitos pusės ironija: naujas mokslinės civilizacijos tipas tik atkartoja tai, kas kitų jau daryta, nieko nespręsda- mas iš esmės. >
Skaičių vizija — itin kondensuota formulė: mokslas —- tai pasaulio sumatema- tinimas, tai žmogaus pastangos kokybę išreikšti kiekybe, skaičiais.
Einame prie dvasios. XIX a. vyraujanti tema: žmogaus dvasia, ginkluota mokslu, viską išaiškins — greitai prasidės dvasios karalystė. Kiek toliau: pasityčiojimas iš mokslininkų - pozityvistų pranašiško tono, — imdamiesi pranašauti, jie pamiršta, kad jie mokslininkai: „aš kalbu, kaip orakulas“.
Pagoniški žodžiai (plg. šventvagystės pamėgimas). Netikėdamas nauju dievu — Mokslu, negalėdamas įsijungti į bendrą jo liaupsinimo chorą, R. „norėtų“ tylėti. Bet jis aiškiaregis.

Pagonių kraujas grįžta! Dvasia jau arti; kodėlgį Kristus nepadeda man, duoda
mas mano sielai kilnumų ir laisvę. Deja, Evangelijos laikai praėjo! Evangelija! Evan
gelija!

Su pasigardžiavimu laukiu Dievo. Per amžių amžius, aš — žemesniosios .rasės.
Štai ir Bretanijos pakrantėje. Tenušvinta miestai vakare. Mano diena pasibai

gė: aš palieku Europų. Jūrų oras degins mano plaučius; nežinomi klimatai rudins mano 
odų. Plaukioti, kramtyti žolę, medžioti ir ypač — rūkyti; gerti stiprius, kaip verdantis 
metalas, gėralus — kaip mano mieli prabočiai, susėdę aplink laužus.

Aš sugrįšiu geležiniais sąnariais, tamsia oda, įtūžusią akimi: iš mano veido visi 
spręs, kad priklausau stipriųjų rasei. Turėsiu aukso: būsiu dykas ir brutalus. Moterys 
lepins tuos plėšrius paliegėlius, grįžusius iš šiltųjų kraštų. Aš būsiu įmaišytas į politi
kų. Išgelbėtas.

Dabar aš prakeiktas, ag bjauriuosi tėvyne. Geriausia — labai girtas miegas jū
ros pakrantėje.
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santarvė ii

Pagonių kraujas grįžta! R. jaučia, kaip 
po šito pasivaikščiojimo po Europos kul
tūros istoriją, kuris jam suteikė tik kar
telį ir nusivylimą, jo gyslose iš naujo ima 
plakti „pagoniškas kraujas“. Galimas dar 
vienas kelias — grįžimas į barbariją, į 
gaivališką gamtos stichiją. (Pig. Nietz
sche — tos pačios epochos žmogus.)

Kodėlgi Kristus man nepadeda? R. pa
siryžęs atmesti technikinę — mokslinę 
civilizaciją. „Dvasia jau arti“ — metas 
šokti į kovą su ja. Tačiau Kristus jam 
nepadeda, nes krikščionybė yra vergų ir 
popiežių valdomų žmonelių religija. O ko
vai jam reikia kilnumo ir laisvės. Deja, 
Evangelijos, naujos, geros žinios skleidi
mo laikai jau praėjo. Nors jo širdis lau
kia, šaukiasi tos Geros Žinios!

Laukiu Dievo — aliuzija į tikintįjį, ku
ris laukia komunijos Dievo „su pasigar
džiavimu“. Ne Tiesos Dievo, o savo asme
niškam pasitenkinimui, norėdamas gal 
suvesti savo smulkias sąskaitėles su pa
sauliu; ne švarus būdamas, o sensualiai, 
su savo kūno apetitais. (Plg. pastaruoju 
metu gerai išstudijuotą sensualumo mis
tinėje meilėje problemą.)

Aš žemesniosios rasės. R. tik taip te
gali suprasti krikščionybę.

Bretanijos pusiasalis labiausiai išsiki
šęs į jūrą — geriausia vieta pabėgimui 
nuo Europos. .

Mano diena pasibaigė, Kaip darbinin
ko, kaip Dievo, kuriančio pasaulį, R. die
na baigta: jis jau susitvarkė su Europa, 
kuri jam nebe problema.

Jūrų oras... Į šį barbariškumo kultą 
reikia, atrodo, žiūrėti, kaip į kelių mitų 
sutapdinimą: a) pagoniškas amoralumas, 
fizinio, gaivalinio gyvenimo grožis, b) 
barbarija, būtinumas viską griauti, viską 
pradėti iš naujo, išeinant iš nuogos, gai
vališkos žmogaus prigimties, c) brutalių 
Amerikos nukariautojų — conųuistado- 
res (konkvistadorų) — sapnai. Gaivalin
ga gamta, stiprus žmogus — žvėris.

Aš grįšiu... R. grįš tik visiškai pagijęs 
nuo religijos, nuo moralės, nuo visų mo
derniškų mitų. Vienas ir stiprus.

Būsiu įmaišytas į politiką. Pagal R., 
politika — tai moderniška brutalumo, 
gruoboniškumo, piraterijos forma. Tai na
tūralus iš laukinių kraštų sugrįžusio bar
baro užsiėmimas.

Išgelbėtas nuo savęs ir kitų. Nuo sa
vęs — nes nebebus jokių problemų, nuo 
kitų — nes tiek meilė, tiek ir ydos yra 
tik santykių su artimu išdava.

Prakeiktas. Nuolatinis poeto — pra
keiktojo refrenas. Jo tėvynė — Europa ir 
Krikščionybė. Belaukiant išvykimo — gir
tas miegas.

Kelionė atidėta. Ir vėl keliausiu šio krašto keliais, savo yda nešinas, yda, kuri 
Įleido skausmo šaknis į mano šoną — nuo pat mano subrendimo —• kuri kyla j dangų, 
muša mane, parverčia, tampo mane.

Paskutinioji nekaltybė ir paskutinysis kuklumas. Pažadėta. Nėra ko pasakoti pa
sauliui savo šlykštesius ir savo išdavystes.

Pirmyn! Zygiuotė, našta, dykuma, nuobodulys ir pyktis. . •- -
Kam pasiduoti? Kokį, žvėrį garbinti? Kokias šventąsias statulas kas griauna? 

Kieno širdis draskyti? Kokį melą išlaikyti? Kieno kraujuje braidžioti?
Verčiau vengti teisingumo. Kietas gyvenimas, paprastas savęs glušinimas — pa

kelti sudžiūvusiais pirštais karsto dangtį, atsisėsti, užsidusinti. Ir taip — nei senatvės, 
nei pavojų: teroras — ne prancūzo būdui. •

Ach! aš toks visų apleistas, kad siūlau betkuriam dieviškam paveikslui savo po
lėkius į tobulybę.

O, mano pasiaukojimo gilumas! O, nuostabi manoji artimo meilė! Vistik čia, ' 
žemėje 1

De profundis Domine, koks aš kvailas!
(Sezonas Pragare)

į
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Kelionė atidėta. Kas sutrukdė važiuo
ti? Jo yda, kurią' jis nešiojasi su savimi 
nuo savo „atėjimo į protą“ (jo žodžiais) 
— yda būti žmogumi, norėti suprasti, šis 
noras, aiškiai matyti, jį kankina, tai kelia 
į dangų, tai smukdo, tai stumdo po pa
saulį.

Paskutinioji nekaltybė. Gyvenimas jį 
išprievartavo, neliko jame nei trupučio 
jaunuoliško nekaltumo, kuklumo. O vis- 
dėlto ne! Paskutinysis jo sielos nekaltu
mo požymis —r tai jo pažadas pačiam 
sau: pridengti savo nuogumą, neberašyti. 
Menas dėl meno, poezija dėl poezijos — 
beprasmiški. Tam, kad rodytum pasau
liui savo pasišlykštėjimus, savo netesėji
mus! —- būtų tik romantizmas. Praradus 
tikėjimo misiją, ar pastebėjus, kad misi
jos nėra — poezija nebeturi prasmės.

Pirmyn! Naujas ir paskutinysis kelio
nės etapas. Atkreiptinas dėmesys į kiek
vieno žodžio, paimto atskirai, vertę, jo 
prasminį turtingumą. Naujoji poezija — 
žodžių (o nebe sakinių — minčių) poezi
ja.

Kam parsiduoti? R. visai laisvas ir 
įieško galimo gyvenimo būdo —* ne tikslo, 
o būdo. Trys keliai jam siūlosi, o visų 
pirma teroristinė revoliusionieriška sta
bų griovimo akcija. „Kokiai idėjai parsi
duoti?“ — klausia jis, nes netiki jokia 
idėja.

Kokį žvėrį garbinti? Idėjos—tai, kaip 
laukinių tautų dievai - žvėrys: drasko ne 
tik savo priešus, bet reikalauja aukų, pa
siaukojimo ir iš tikinčiųjų.

Kokias šv. statulas kas griauna? R. 
„atliekamas žmogus“, jis mielai prisidėtų 
prie kiekvieno griaunamojo darbo; visas 
pasaulis supuvęs. (Pig. XIX a. pabaigos 
anarchizmą.)

Kieno širdis draskyti? Širdies ramybė 
yra melas. R. pasiruošęs pasirinkti švel
niausią, nekalčiausią mergaitę ir sudras
kyti jos širdį, sugriauti jos gyvenimą. Pa
stebėtinas Rimbaud'o tiesos supratimas: 
iš kiekvienos idėjos padaryti logiškas, 
kraštutiniausias išvadas.

Kokį melą išlaikyti? Šis sarkastiškas 
netikslus posakis yra tik kito išsireiškimo 
—■ „išlaikyti žodį“ — parafrazė. Kadangi 
visa yra melas, tai žmonės tik mano laiką 

žodį, jie „laiko melą“. R. nori tesėti bet- 
kokį melą.

Kieno kraujuje braidžioti? Kiekviena 
kova reikalinga aukų. R. tai pasako gru
biais tiesos žodžiais. Užtat ir jo išvada — 
atsisakymas nuo šitokio gyvenimo būdo.

Verčiau vengti teisingumo. Visos kovos, 
bent moderniškais laikais (plg. R., kuris 
gailisi „neaiškių kovų“), vedamos „var
dan teisybės“. Jau ankstyvesnių formulių 
parinkimas rodo R. pasišlykštėjimą visais 
„teisingumo“ jieškotojais.

Kietas gyvenimas — antrasis kelias, 
paprastesnis — tai vulgariausias savęs 
glušinimas kietu, beprasmiu gyvemmu. 
Kelias, kurį R. ir pasirinks vė’iau. Jeigu 
neskaityti psichologinio, nusitęsiančio lai
ko, o jis apglušeliui nevaidina jokios ro
lės, tai ir bus: pakelti karsto dangtį, atsi
sėsti, užsidusinti.

Teroras — ne prancūzo būdui. Nors te
roras ir yra Didž. Prancūzų Revoliucijos 
išradimas, bet antroji, įprastinė šio žo
džio prasmė — „siaubas“ — nepriimtinas 
prancūzo bourgeois racionalistiškai dva
siai.

Toks visų apleistas. Vienatvė, tikslo ne
buvimas taip įtempia R. nervus, kad jie 
nebeišlaiko: R. prisipažįsta turįs polėkių 
į tobulybę ir jieškąs betkokio Dievo, ku
ris jam duotų progą jos siekti.

Pasiaukojimas — meilė. Jis visko atsi
sakytų dėl šio idealo, jo širdis perpildyta 
stebuklingos meilės savo artimui (neiš
verčiamas žodis charitė, lotyniškai Cari
tas, reiškiąs krikščionio meilę artimo). 
Jis norėtų ką nors nuveikti čia, šioj že
mėj, tarp žmonių.

De profundis. Su tuo meilės potvyniu 
iškyla vaikystėje su afektyviniu pasauliu 
glaudžiai suaugusi krikščionybė. Iš čia 
ir nužemintas nuskriaustojo kreipimasis 
į Dievą: Iš gelmių šaukiuosi į Tave, Vieš
patie! Šis šauksmas iš nevilties gelmių 
sustiprinamas dar iš savęs besityčiojan
čio R. pastabos:

Koks aš kvailas!... nusmukti taip žemai, 
kad Dievo šaukčiaus, žinodamas, kad jo 
nėra (plg. H. Radausko: Nakties nėra, 
Diena ateis ir Juokas angelo). Nevilties 
jausmo ir sarkastiško proto sugretinimas 
duoda galingą baigiamąją gaidą.

Ginčijamasi, diskusuojama, pasibarama, tik lyg nematomoji ranka bemaž visų, 
dažnai taip skirtingus ir net kits kitam priešingus darbus nejaučiamai sujungia 
ir derina, lyg būtų čia kokio slapto centro, tautinės valdžios įsakyta: peškitės 
svetimoms akims apdumti, bet nepamirškite vyriausiojo savo reikalo — kilti ir 
bręsti didžiajam savo žygiui — semiantis iš didžios praeities sau jėgų, šviečiantis 
ir jungiantis Lietuvos vardan — sumodernintai Lietuvos valstybei atgauti ir at
gaivinti:

M. Biržiška
• - („Lietuvių Tautos Kelias“, II t., 216 psl.)
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OKUPUOTOSIOS LIETUVOS REIKALAI

KRAŠTAS IR UŽSIENIS
ALGIS SKAIDRA

Lietuvių Rezistencinės Santarvės pasi
imtieji uždaviniai reikalauja, kad, nepai
sydami didžiausių sunkumų, visuomet tu
rėtume galimai pilnesnį ir tikslesnį Krašto 
padėties supratimų. Jie reikalauja, kad juo 
geriausiai įsijaustame į lietuvių tautos 
nuotaikas ir Krašto žmonių nusistatymus. 
Kitaip, mūsų rūpinimasis Kraštu arba 
teikiamoji vienos ar kitos rūšies pagalba 
gali būti netiksli, bevertė, klaidinga ir net 
žalingai

SUNKUS UŽDAVINYS
Lietuvių tremtinių ir senosios išeivijos 

informavimas apie bolševikų okupuotojo 
Krašto padėtį, žmonių nuotaikas bei lū
kesčius yra labai sunkus uždavinys. To 
priežastys visai suprantamos.

Bet yra ir kitos priežastys, kurios kyla 
iš tam tikrų mūsų tremties politinių nuo
taikų. Čia turime pabrėžti nesykį pasikar
tojusį faktų, kad žinios apie Krašto padė
tį ir jo nusistatymus kaikuriuose mūsų po
litiniuose sluogsniuose priimamos tada ir 
tiek, kada ir kiek jos sutampa su jų pačių 
ambicijomis ir svajonėmis. O kur ir kiek 
jos nesutampa — ir tai dažnai stambiais 
atvejais — jos atmetamos, kaip „pramany
tos“, „falsifikuotos“ ar net „kenksmingos 
lietuvių tautos vieningai kovai“. Savaime 
■aišku, kad praktiniame darbe jos ignoruo
jamos, o jų skelbėjai smerkiami.

TRUPUTIS ISTORIJOS
Šis keistas ir Lietuvos laisvės kovų rei

kalams labai žalingas faktas kartojasi pa
stoviai veik per visus devyneris pastaro
sios mūsų emigracijos metus. Galime pa
minėti tris ankstyvesnio laikotarpio pavyz
džius.

Veiklus ir daug nusipelnęs lietuvių re
zistencijos dalyvis buvo pirmas, kuris dar 
1945 metais atgabeno į Vakarus platų pra
nešimų apie Lietuvos padėtį, ios laisvės 
kovų eigų ir to laiko mūsų rezistencijos 
nusistatymus. Ar dėlto, kad jo pranešimas 

nepatiko kaikurioms mūsų pabėgėlių poli
tinių grupių vadovybėms, ar dėl kitokių 
priežasčių, tas asmuo, neva dėl „formali
nių kliūčių“ nebuvo net prileistas daly
vauti pirmojoje lietuvių konferencijoje 
Berne. Tai neabejotinai atsiliepė į tos kon
ferencijos nutarimų dvasių ir sudarė emi
gracijoje pirmąjį plyšį, kuris vėliau gilėjo 
ir pasireiškė ypač mūsų Diplomatijos ir 
rezistencinių sluogsnių nesutarimuose su 
VUK'u.

Netrukus po to, mūsų rezistencijos vei
kėjų didvyriškomis pastangomis Vakarus 
pasiekė naujos, dar pilnesnės, žinios apie 
Krašto padėtį drauge su formaliais įgalio
jimais atitinkamai veikti užsienyje ir pa
siekti mūsų politinių pajėgų persitvarky
mo ar bent išsiaiškinimo. 1946 metų rude
nį Krašte pradėjo veikti Vyr. Lietuvos At
statymo Komitetas (VLAK) ir Bendras 
Demokratinio Pasipriešinimo Sąjūdis 
(BDPS). Jų veikla vėliau buvo iš dalies 
aprašyta J. Daumanto knygoje „Partiza
nai už geležinės uždangos“. Tačiau pasi
tarimai su mūsų politinių grupių vadais 
1947 m. žiemų (Kirchheime — Vak. Vokie

tijoje) nedavė jokių apčiuopiamų vaisių. 
Dalis jųjų griežtai atmetė Krašto rezisten
cijos pageidavimus ir net įpareigojimus. 
Ne tik atmetė, bet netrukus visą reikalų 
paskelbė esant „falsifikacija“, „avantiūriz
mu“, „jėgų skaldymu“ ir šį, anuo metu 
diskretų dalykų pavertė viešųjų plūdimų 
objektu. Nuo to laiko mūsų emigracijoje 
prasidėjo tas „politinis vėžys“, kuris savo 
griovyba tebedrasko mūsų tremties politi
nį ir dvasinį kūnų ligi pačių pastarųjų die
nų.

Dar po metų — vėl naujos informacijos 
ir pageidavimai iš Krašto mūsų tremties 
politiniams veiksniams. Tačiau organizuo
jant žinomus Baden — Badeno „pasitari
mus“, kurių vadinamojo „susitarimo“ dės
niai bei išvados pasirodė nerealūs, buvo 
suignoruoti svarbūs mūsų politiniai veiks-
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niai užsieniuose (Diplomatija), kaikurios 
žymios politinės grupės ir rezistenciniai 
sluogsniaį užsienyje. VLIK'ui daugiau rū
pėjo gauti „teisę“ nepriklausomai sudary 
ti užsieniuose „valdžią“, ir vietoje visų jė
gų apjungimo, ko plačiausio bendradar
biavimo — buvo nueita dar didesnio jėgų 
skaldymo, prieštaravimų kėlimo ir net 
bjaurių diskriminacijų keliu.

Taigi, visos anos ir vėlesnės pastangos 
rasti būtiną sandermę tarp Krašto ir trem
ties baigėsi neigiamai. Tie faktai skau
džiai tvirtina, kad daugelis mūsų tremties 
vadinamųjų politinių veiksnių Krašto pa
dėties ir jame vyraujančių nusistatymų ne
nori žinoti, jais nesidomi, o kai juos suži
no, tai atmeta, ignoruodami arba su pasi
piktinimu plūsdami.

Čia galima dėl to visaip ginčytis ar išsi
sukinėti. Bet būkime tikri, kad dėl to vi
si kelsime atsakomybę prieš mūsų tautos 
istoriją. Kiekvienas sveikas grūdas išau
gins taurių vaisių, kiekvienas nuodas atsi
lieps jo sėjėjams per kartų kartas...

O VISDĖLTO!
O visdėlto gyvenimas Krašte juk vyksta 

toliau. Nežiūrint sunkių ir pačių sunkiau
sių sąlygų. Būtų klaidinga galvoti, kad jis 
stovi jau vietoje. Ar kad, be baisaus vargo 
ir sunaikinimo, Krašte daugiau nieko ne
bėra. Arba, kad Kraštas tik laukia, kada 
iš užsienio sugrįš jo būsiemieji valdovai.

Vienaip ar kitaip tie „valdytojai“ iš už
sienio žiūrės į lietuvių tautos tragediją Tė
vynėje, vienaip ar kitaip jie ves s e p a r a- 
t i n ę „laisvinimo politiką“, vienaip ar ki
taip jie nesiskaitys su Krašto nuotaikomis 
ir nusistatymais — tikroji Krašto padėtis 
ir tikrieji jo nusistatymai nuo to nepasi
keis. Tai, kas čia mūsų sakoma, pasiliks, 
kaip dokumentas ateičiai. Kada nors atei
tyje visa tai bus galima laisvai iš pirmųjų 
šaltinių patvirtinti.

Kas nori, gali visa tai ignoruoti ir toliau. 
Gali užsienyje elgtis net priešingai. Gali 
mus vadintį „avantiūristais“, „klastotojais“ 
arba net, kaip per pasitarimus Romoje 
praeitą vasarą, „priešo įrankiais“. Tiek 
jau žemai krito lietuvio tremties politikie- 
riaus politinė etika, tautinė sąžinė ir pa
prasčiausias krikščioniškas padorumas. 
Bet kiekvienas, mes ir anie, turi žinoti, 

kad už visa tai anksčiau ar vėliau teks neš
ti atsakomybę. Ir sunkią..

SOVIETIN1MAS
Su kiekvieneriais naujais metais vis pla

čiau, „totaliniu mastu“ vykdomas Lietu
vos Krašto sovietinimas. Buvusioji indivi
dualaus žemės ūkio santvarka jau visiškai 
sugriauta.. Susovietintos Lietuvos santvar
ka, nežiūrint didelio gyventojų priešinimo
si, įvairių sunkumų ir trukdymų, pradeda 
vekti. Priežastis paprasta: žmonės turi gy
venti. O jei kas nori gyventi, neturi kitos 
išeities, kaip tik įsijungti į tą darbą.

Tačiau, nežiūrint pakeltų didžiausių 
nuostolių, Lietuva tebėra lietuviška. Nors 
ir nemaža lietuvių pabėgo į Vakarus, iš
tremta ir tremiama į Sibirą, lietuvių tauta 
— jos fizinis ir dvasinis kamienas — tebė
ra Lietuvoje, Okupantai paskutiniuoju 
metu nebe tiek deda pastangų tautą sunai
kinti fiziškai, kiek ją susovietinti. Tad 
Krašte, šalia tiesioginio rusinimo, daug at
kakliau vedamas jo sovietini m a s.

Krašto pramoninimas auga ir vyksta 
žemės ūkio mechanizacija. Girgždama', 
šlubuojamai, ūkiškai nepelningai — bet 
visa tai vyksta, nežiūrint, kad okupantas 
sunkina Krašto padėtį ūkiniu atžvilgiu, 
darydamas dideles atsargas karo reika
lams. Iš esmės Krašto ūkis stačiai be per
stojo plėšiamas Sovietų Rusuos naudai.

Drauge su tuo vis gilyn eina ir visuo
meninės sudėties pasikeitimai. , Neabejoti
nai jau atsiranda naujoji „režimo visuo
menė“, sovietinė visuomenė. Sovietinimas 
reiškia ne vien terorą ir priespaudą, ne 
vien senosios ūkinės santvarkos ir jos dva
sinių institucijų sugriovimą. Jis skiepija 
drauge ir sovietinį pasaulėvaizdį, lipdo 
naują sovietinę visuomene. Didžiausias to 
skiepijimas taikomas jaunimui, ypač per 
mokyklas, bet ir visur, kur tik galima, ir už 
jų ribų.

Tačiau nėra pagrindo abejoti, kad lais
vės ir nepriklausomybės ilgesys tebėra di
delis. Jautrus, kankinantis, desperatiškai 
gilus, nors ir nuslėptas giliausiuose žmo
nių širdžių kampeliuose. Jis laikosi ir 
nuolat skatinamas tiek dėl dvasinių, tiek 
ir dėl ekonominių ' sovietinio .gyvenimo 
sunkumų.
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MINTYS APIE KRAŠTO ATSTATYMĄ 
Iš matomos gyvenimo praktikos visiems 

aišku, kad grįžimas prie normalių turtinių 
santykių, nepriklausomybę atgavus, suda
rys sunkių ir labai didelę painiavų. Pavyz
džiui, vien žemės ūkio sukolektyvinimas 
įnešė į šį klausimų tiek painiavos, kad jos 
nebus įmanoma pašalinti taikant vien tei
sinio ar ekonominio tikslingumo požiū
rius, arba kokiais popieriniais busimosios 
vyriausybės potvarkiais. Į šias socialines 
ir drauge su tuo politines vidaus painia
vas teks jautriai ir labai išmintingai atsi
žvelgti. Priešingu atveju tai galės sukelti 
didžiausių chaosų ir visų karų prieš visus.

Busimojo Krašto atstatymo klausimais 
galvojantieji lietuviai domisi jau dabar. Jie 
tikisi talkos ir iš esančiųjų laisvame pa
saulyje. Tik linki sprendimų jieškotojams 
savo mąstymuose išeiti labiau ne iš praei
ties sąlygų bei duomenų, bet iš dabarties 
ir dar naujos galimos jos raidos. Neabejo
tinai Kraštas taip pat supranta, kad per 
dešimtmeti, netekę ryšio su Tėvyne užsie
nio lietuviai gali kartais naujosios padėties 
visai nesusivokti. Todėl jiems rekomen
duotinas visokeriopas atsargumas.

Didžiausių rūpestį sudaro ir sudarys 
atėjimas to lemiamo momento, kada pa
dėtis bus dar sudėtingesnė ir aštresnė. 
Tuomet vienokia ar kitokia laikysena bus 
lemiama visam tautos likimui. Tokiu lemia
mu momentu, pavyzdžiui, tektų laikyti gai
vališkų tautos sukilimų prieš okupantų. 
Ypač, jei jis būtų sukeltas peranksti, netai
ku, paskatintas nekompetetingų vidaus ar 
užsienio veiksnių, tarnaujantis jų egoisti
niams, o ne tautos gyvybiniams interesams.

VALSTYBES TĘSTINUMAS
Tai, kad Lietuvos valstybė juridiškai te

bėra nepriklausoma ir tik jos suverenumo 
vykdymas laikinai okupanto sutrukdytas, 
Kraštui yra moralinis ir teisiškas vilties pa
grindas ir atrama.

Todėl manoma, kad nepriklausomybės 
atstatymo pradžioje tauta turės remtis 1940 
m. birželio mėnesio teisinės išeities punk
tu. Turės galioti paskutinioji konstitucija ir 
teisinė sąranga su atitinkamomis, iš gyve
nimo išplaukiančiomis, pataisomis. Tai vie
nintelė teisinė išeitis, pripažįstant nenu
trūkstamų Lietuvos valstybės nepriklauso

mybės tęstinumų. Tai bus praktinė būtiny
bė Lietuvos valstybės pereinamojo' ir per
sitvarkomojo laikotarpio metu tiek vidaus, 
tiek ypač tarptautinio Lietuvos valstybės 
įteisinimo ir konsolidacijos požiūriais.

Chaotiški, jokiomis gyvenimiškomis tik
ro vėmis dar nepagrįsti tremtinių dalies pa
sišokinėjimai, konstitucijų kaitaliojimai 
grėstų tik papildomomis painiavomis ir 
sunkumais be reikalo ir prasmės. Kiek ži
noma, tokios neatsakingos užmačios jau da
bar tremtyje sudaro vienų iš priežasčių, 
skaldančių užsienio lietuviškų jėgų sklan
dų bendradarbiavimų ir veda prie beprotiš
ko naikinimosi, „karo“ vienų prieš kitus.

VALSTYBES ATSTOVAVIMAS 
UŽSIENYJE

Vieninteliai teisėti Lietuvos valstybės at
stovai užsienyje yra Lietuvos įgaliotieji mi
nisterial ir pasiuntiniai su paskutinės tei
sėtos Lietuvos vyriausybės paskirtuoju Lie
tuvos Diplomatijos Šefu priekyje. Jie tei
siškai atstovauja Lietuvos valstybę laisva
jame pasaulyje, yra Nepriklausomos Lietu
vos Valstybės paskirti ir svetimųjų demo
kratinių valstybių tebepripažįstami. Kol jie 
tebėra, viltys atstatyti nepriklausomybę ne
užges. Tad į juos yra sužiurusios tautos 
akys.

Laisvės siekiančios lietuvių tautos viltys 
ir lūkestis yra tai, kad Lietuvos diplomati
niai atstovai, lietuvių tremtinių ir senųjų 
išeivių vieningai remiami,.laikui atėjus, tin
kamu būdu skubiai prsidės Vakarų pasam 
lyje prie atstatytos Lietuvos valstybės sklan
daus ir pilnutinio sugrįžimo į tarptautinę . 
bendruomenę.

KRAŠTO PRIMATAS
Realia; galvojant, negalima abejoti, jog 

lietuvių tauta taikosi nepalaužiamo įsitiki
nimo, kad pagrindinė kova dėl Lietuvos iš
laisvinimo ir atstatymo buvo ir bus vykdo
ma pačiame Krašte.

Be abejo, užsienis (lietuviškasis ir kita- 
tautiškasis) vaidina ir vaidins labai svarbų 
vaidmenį. Bet tas vaidmuo gali būti Lietu
vos išlaisvinimo reikalui teigiamas, o kaiku- 
riomis aplinkybėmis ir neigiamas. Kad jis, 
nepalankiu atveju, negalėtų būt pražūtin
gas — priklauso ir priklausys, kiek mūsų 
tautos kamienas savo istorinėje žemėje pats 
ir pirmoje eilėje bus pajėgus laisvės ir ne-
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priklausomybės teisę čia pat. apčiuopiamai 
ir realiai apginti.

Todėl Krašto primato (pirmumo) sąvoka 
mums nėra tik kokia teisinė, formalinė ar 
propagandinė norma, bet tai yra neišven
giamas ir vienintelis visos tautos likimo ir 
ateities užtikrinimo kelias. Tai yra pirma
sis mūsų Credo...

Krašto primatą aiškiai iškelia ir tvirtina 
ne tik didžiuliai administraciniai, sociali
niai, politiniai ir ekonominiai pakeitimai 
Krašte, bet taipgi gilūs psicholo>giniai, dva
siniai ir kultūriniai ten esančių žmonių pa
kitimai, kurie Vakaruose nedaug težinomi 
ir Vakarų žmogaus vargiai besuprantami.

EGZI LINES VYRIAUSYBES 
KLAUSIMAS

Į galimas pastangas sudaryti užsienyje 
naują suvereninį organą ar tam tikros rū
šies „egzilinę vyriausybę“ žiūrima neigia
mai, net nepriklausomai nuo to, ar ji būtų 
ar nebūtų Vakarų Demokratijų pripažinta.

Tos mūsų vakarinių tremtinių pastangos 
neranda pritarimo. Išsilaisvinimo eiga ir 
baisus bolševikinis palikimas liečia patį 
Krašta ir pirmiausia jiji. Todėl teisinga ir 
normalu, kad naujos mūsų suvereninės in
stitucijos tegalės išaugti iš paties Krašto 
syvų, patirtu išgyvenimų ir konkrečios tik
rovės supratimo.

Egzilinės vyriausybės, seimo ar kitokių 
suvereninių, vyriausybinių organu sudari- 
nėjimas emigracijoje, tegalįs būti tik simbo
linis, o gal ir visai dirbtinis, bent dabartinė
mis aplinkybėmis, reikalingas ir nei tautos 
išlaisvinimui nei Kraštui tikros naudos ne
teikiantis. Tai labai aiškiai parodė, kad ir 
paskutiniojo karo bei pokario patirtis, ypač 
lenkų ir jugoslavų, egzilinių vyriausybių 
reikšmės atvejais. Net nuostabu, kodėl mū
siškiai tuo klausimu taip sunkiai sirgo ir 
kaikurie dar tebeserga?...

KAD PLYŠIAI NEGILETŲ
Visiems žinotina, kad Kraštas skaudžiai 

išgyvena ne tik okupantų priespauda, bet 
ir užsienio lietuvių veiklos nesklandumus 
bei nepasisekimus. Užsienio lietuvių veiklos 
nuostoliai yra ir Krašto nuostoliai, juo la
biau, kad pirmiesiems negali būti jokio rim
to pateisinimo. Ir tie nuosto’iai gali darytis 
neapskaičiuojami, jei užsienio lietuvių susi

skaldymas vienu ar kitu separatiniu budu 
permetamas į Kraštą, kaip tai buvo atsiti
kę.

Teisybė, esant tokioms skirtingoms gy
venimo ir veiklos priemonių sąlygoms, yra • 
nemažas pavojus, kad kartais ir be blogos 
valios gali susidaryti Krašte ir užsienyje ne
suderinamas esamos padėties ir busimojo 
lemiamo momento vertinimas. Padėties su
pratimo ir vertinimo plyšiai gali dar labiau 
pagilėti. Tai žinoma ir beveik amžina isto- x 
rija: Krašto naujoji raida ir emigrantų su
stingimas praeityje arba nejaučiamas slydi
mas į svetimo mąstymo provėžas. Todėl 
reikia nuolat daryti viską, kad tie plyšiai 
negilėtų.

SANTARVE
Lietuvių Rezistencinės Santarvės užsi

brėžtoji programa, nukreipta pirmoje eilė
je į Kraštą ir jo interesus ir siekianti visų 
lietuvių užsieniuose apjungiančio sutvirtini
mo, sveikinama. LRS-ės pastangos apjungti 
visus dorus užsienio lietuvius, nežiūrint jų 
faktiškai smulkių ir mažareikšmių, partinių 
ar ideologinių atspalvių, Lietuvos laisvės 
reikalui — yra remtinos. LRS-ės nuolatinis 
sielojimasis Krašto reikalais ir rūpinimasis 
juo sudaro didele paguodą. LRS-ė yra teisi, 
kad laisvės kovoje būtinas visij realiai dir
bančiųjų susiderinimas, laisvinimo metodų 
bei veikimo priemonių tikslus nustatymas 
ir dirbančiųjų glaudus bendradarbiavimas 
su Lietuvos atstovais užsienyje.

Visu lietuvių veiklos vieningumas, gali
mai didesnis susipratimas ir dedamų pa
stangų suderinimas yra šiuo metu ir bus 
ateityje beveik vienintelis laidas lietuvių 
tautos tikslams pasiekti tokiu mastu, apie _ 
koki svajojama.

Argi užsienio lietuviai jau niekaip nepa
jėgtų suprasti reikalingumo nustatyti vie
ningo veikimo gaires, ar jie tikrai nepajė
gūs rasti nauja paskatinimą vieningam su
tartiniam darbui?

VLIK'as
Vieno ar kito vardo visuomeninė politi

nė liepivių organizacija užsienyje yra reika
linga. Jos vaidmuo, ypač kiek ji galėtų pa
sidaryti tikru visuomeniškai - politinio vei
kimo centru,galėtų ir turėtų būti žymus. 
Tiek užsienio, tiek Krašto lietuvių patrio-
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tinio intereso požiūriu tokio centro turėji
mas yra stačiai būtinas.

Bet, kad jo veikimas nevirstų neigiamu, 
skaldančiu, ginčus keliančiu, kad nevirstų 
kliūtimi ir chaoso kėlėju, jis turėtų rasti sa
vo tikrąjį, realųjį kelių Krašto interesų ir 
esamųjų aplinkybių rėmuose.

POLITINES PARTIJOS
Dėl Krašte nueit j ypatingo kelio, par

tinis dėsnis ten yra netekęs savo tradici
jos ir atramos masėse. Normaliame demo
kratiniame valstybės gyvenime būtinas par
tinis dėsn's, dabartinėmis .mūsų Krašto są
lygomis absoliučiaį nepritaikomas. Partinių 
spalvų dirbtinis jieškojimas dabar Krašte 
iš sykio neštų tik neapskaičiuojamus pavo
jus ir bematant sužlugdytų betkokį darbų.

Užsienio lietuvių judėjimuose, be abejo, 
tebeveikia senosios partinės tradicijos ir te
berusena senieji lūkesčiai. Jų niekas negali 
išrauti, ir tai gal nereikalinga. Tačiau turi 
būti pasakyta gal ir labai kaikuriems karti 
tiesa: senosios politinės partijos tikrai ne- 
bcsiremia šių dienų Krašto realaus gyveni
mo pa,grindų.

Mintimi, kad išimtinai politinės partijos 
vadovautų Lietuvos laisvinimo darbui,-lie- 
pasitikima. Tas darbas turėtų būti organi
zuotas ir tvarkomas nepartiniais pagrin
dais.

Tai suprantama. Nei pirmosios sovietų 
okupacijos metu Lietuvos Aktyvistų Fron
tui veikiant, nei antrosios sovietų okupaci
jos pirmaisiais metais, BDPS-ui susiorga
nizavus, Lietuvos pasipriešinimo organiza
cija ir jo veikla neturėjo partinio pagrindo.

To meto pasipriešinimo akimis žiūrint, 
partinis pagrindas nei ateityje neturėtų bū
ti lemiamos reikšmės.

Tik vokiečių okupacijos metu pol. parti
jos — valst. liaudininkai, socialdemokratai 
— kaip grupės, buvo aktyviai įsijungę gre
ta nepartinių rezistencinių organizacijų į 
Lietuvos pasipriešinimo veiklų. Tačiau žy
mi rezist. organizacija, Lietuvos Laisvės 
Armija, antros sovietų okupacijos pradžio
je suvaidinusi žymų vaidmenį, ir tada par
tinio pagrindo pripažinti nenorėjo ir į ben
drų pasipriešinimo centrų nesidėjo.

Tik realiai sužiurusios į bendrą lietuvių 
tautos laisvės ir nepriklausomybės idealų, 
senųjų tradicijų lietuviškos partijos (teisin

giau — jų likučiai) užsieniuose dar galėtų 
pozityviai ir vaisingai atiduoti patriotinę: 
duoklę Kraštui, kaip taj per dešimtmečius, 
vienokiu ar kitokiu būdu buvo davę tūks
tančiai gerųjų letuviškųjų išeivių.

Taigi — dabartinė lietuvių visuomenė 
Krašte nežino jokio partinio pasiskirstymo. 
Bendra nuomonė yra ta, kad senosics poli
tinės partijos yra atgyvenusios, Krašte nie
ko ekonomine ar socialine prasme nebeat- 
stovaujančios. Teisingai ar klaidingai, bet 
manoma, kad ilgų metų okupacija ir įvy
kę dideli pasikeitimai Krašte kelia ir išau
gins naujus, naujo turinio politinius jungi
nius.

Užsienio lietuviai neturėtų pasiduoti 
įspūdžiui, kurį klaidingai gali susidaryti, sa
vo spaudoje dažnai rasdami sovietinės 
spaudos ištraukas ir paduodamus faktus: 
apie gyvenimų ir žmones okupuotoje Lie
tuvoje. Jie nuolat skaito apie to gyvenimo 
žiaurybes, daromas nesąmones, vergiškų 
pataikavimų ir tikrą žmogiškų išsigimimų. 
Tačiau toli gražu ne visos lietuviškos duk
ros ir ne visi lietuviški sūnūs Tėvynės že
mėje yra jau likę be sąžinės, be širdies ar 
be smagenų. Jie jaučia, supranta, ir jiems 
nestigs daug šventų ir didelių pasiryžimų-

DVASIOS BADAS
Gerai nusivokiama, kad partinės rietenos 

ar įvairių sukurtų organų lenktyniavimai 
„dėl valdžios“ toli gražu nesudaro viso už
sienio lietuvių gyvenimo, o greičiau tik jojo 
mažumų, nors labiausiai matomų dalį.

Krašte žinoma, kas yra 1944 m. išbėgęs 
į laisvuosius Vakarus. Žinoma, kad laisvuo
se Vakaruose yra ne vienas tūkstantis mū
sų tautos buvusio elito. Universitetų profe
soriai, viduriniųjų ir pradžios mokyklų 
mokytojai, įvairūs administracijos pareigū
nai, karininkai, rašytojai, poetai, laikrašti
ninkai, dailininkai, artistai, kitokie meninin
kai, teisininkai, inžinieriai, agronomai, vi
suomenės, mokslo ar kultūros sričių pajė
gūs darbininkai...

Ką jie daro? Kaip jie žiūri į Kraštų da
bartyje? Kiek jie sielojasi mūsų likimu? 
Kur jų balsas ir veiksmas tose srityse, ku
rias dabar vadinate Lietuvos išlaisvinimo 
darbu? Kur jų gyvas įnašas į tautos' sūnų 
žūtbūtinę kovų, tegu tik ir dvasine pras
me? Kur jų protestas prieš tai, kas daroma
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LIETUVIŲ TAUTOS GOLGOTA

(Iš dokumentų)

OKUPANTŲ DARBAI
* 1945 m. rugpjūčio mėn. pradžioje 

raudonosios armijos daliniai, vadovauja
mi NKVD karininkų, erdvėje Kaunas- 
Marijampolė, maždaug divizijos pajėgo- 

.mis, vykdė masinius partizanų persekio
jimus. Jie, pulkais eidami, darė apylin
kėse kratas, košė miškus, pas ūkininkus 

“vogdami, kas jiems patinka, mušdami ir 
šaudydami įtartinus asmenis ir šiaip da
rydami įvairias skaudžias niekšybes.

Tuo metu minėtų dalinių kariai užėjo 
ir pas pil. Matulevičių Petrą, gyvenusį 
Kelmynės kaime, Prienų valse., apie 1,5 
klm. nuo Išlaužo bažnytkaimio. Jo sūnus 
Kostas gyveno su padirbtais dokumentais 
ir, pamatęs rusus, visuomet slėpdavosi. Jis 
tai darė todėl, kad šaukiant nestojo j ar
miją. Rusai krėsdami rado jį pasislėpusį 
ir vietoje nušovė, uždegė namus ir pra
dėjo šaudyti visą šeimyną. Pirmiausia 
nušovė tėvą Petrą, paskui siuvėją Klimą 
iš Išlaužo, kuris buvo tik iš vakaro atė
jęs siūti rūbų šeimai, o šeimininkę Ma
tulevičienę šaudydami vijosi, bet nepa

taikė, ir ji, nubėgusi į miškelį, pasislėpė, 
tuo išvengdama mirties.

* 1947 m. gegužės mėn. 16 d. Prienų 
apskr. ir vaisė., šiauliškių kaime pas pil. 
Ulinauską buvo papuoštas kambarys ge
gužinėms pamaldoms. Atvažiavęs iš mies
to būrys NKVD kareivių rado susirinku
sius žmones melstis. To būrio vadas leite
nantas liepė kareiviams žmones išvaiky
ti, nes tai esą „fašistiniai banditai“, o 
šiuos išvijus, likusią šeimą gąsdino mir
timi. Paskiau išeidami viską išdaužė, o 
šventus paveikslus sudraskė, sakydami, 
kad tai esąs banditų išmislas.

* 1945 m. kovo mėn. Marijampolės 
valsčiuje pas vieną Skriaudučių kaimo 
gyventoją atėjo keletas kratas darančių 
enkavedistų. Kadangi aplink slankiojo 
vagiliaujantieji raudonarmiečiai, tai šei
mininkas durų atidaryti neskubėjo. Ru
sai paleido keliąs serijas iš automatų 
pro duris ir šeimininką, stovėjusį už du
rų, vietoje nukovė. Įsiveržę į kambarį, 
žiauriai sumušė šeimininkę ir jos 17 me
tų dukterį, o vėliau jau sumuštas išprie-

negero? Kur jų uždegantis paraginimas, 
kad būtų veikiama geriau?...

Geležinės uždangos atskirtoji Tėvynė ne- 
visuomet ir neviskų gali apie juos sužinoti. 
Nors domisi, spėlioja, kliaujasi, tiki.

Krašto kovojantieji poetai apdainavo par
tizanų žygius. Dainos, pasakojimai, anek
dotai tebekuriami ir toliau apie mūsų sun
kių dalių. Daugiau Kraštas nieko negali tu
rėti. Jis apipiltas sovietinės literatūros 
šlamštu, bolševikinių „genijų“ vertimais ir 
savųjų išsigimėlių „kūryba“. Greit bus de
šimtmetis, kai tauta dūsta nuo tokio „pe
no", gomuriuose seniai jau paspringo. Dva
sinis badas dažnai daugiau kankina, negu 
fizinis nepavalgymas.

Kų jūs parnešite Kraštui, savo Tėvynei, 
kai laisvės aušra pabrėkš?

DIDYSIS UŽDAVINYS
Visų atsakingų asmenų Krašte didžiau

sias rūpestis yrą tautos jėgų išsaugojimas. 

Neturima abejonių, kad nei lietuvių tauta, 
nei kitos sovietų pavergtos tautos savo vie
nų jėgoms nepriklausomybės neatgaus. 
Taip pat nėra aiškios vilties, kad tai galėtų 
įvykti dėl vidinių pasikeitimų Sovietų Ru
sijoje. Tiesioginis ar netiesioginis tautos 
kurstymas iš užsienio į avantiūras laiko
mas žalingu ir pragaištingu. Jis tik didina 
bolševikų represijų ir išvežimų pavojų. Ne
leistina, nepolitiška ir nedemokratiška dirb
tinai kurstyti iš užsienio tautas ir' naudoti 
jas „šaltojo karo“ trumpalaikiams įspū
džiams sukelti.

Didysis lietuvių tautos uždavinys šiuo 
metu yra išlikti gyvai ir pasirengti laisvam 
gyvenimui. Tai yra pirmutinis mūsų tauti
nės rezistencijos tikslas. Plačia prasme, toks 
turėtų būti ir visų užsienio lietuvių tikslas. 
Tai mūsų dvasinis, mūsų idėjinis tikslas. 
Jei giliai juo gyvensime, tai jausime ir su
prasime, kuo ir kaip kiekvienas esame rei
kalingi tautai ir jos laisvės rytojui.
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vartavo. Mergina buvo apvaisinta. Tai 
pavyzdys, kad rusai ir tarp lavonų neuž
miršta savo gyvuliškų geidulių tenkinti.

BOLŠEVIKINIO KERŠTO VEIKSMAI
* 1946 m. sausio mėn. 22 d. Balbieriš

kio valse, enkavedistai nukovė Laisvės 
Kovotoją Vyšniauską Juozą. Dar tebegy
vą jį nuvilko, už rankų parišę, į Balbie
riškį ir paguldė ant aikštės. Sužeistasis 
buvo gyvas tris dienas ir dar antrą dieną 
po jo paguldymo jis tebeprašė vandens. 
Enkavedistai, norėdami padidinti jo kan
čias, vandens neleido paduoti. Visiškai 
nusilpusį, atvilko į vidurį miestelio ir pa
liko. Visą dieną dar nelaimingasis kilno
jo rankas ir šaukėsi motinos. Mirusį jie 
•dar išlaikė gatvėje šešias dienas ir'po to 
miestelio sąšlavyne užkasė. Tokių ir pa
našių atsitikimų yra buvę tūkstančiai.

* 1947 m. kovo mėn. 5 d. Garliavos 
valsčiaus Jurginiškių kaime įvykusiose 
kautynėse žuvo trys Lietuvos Laisvės Ko- 
votojai-Partizanai: Kasperavičius Anta
nas, Stravinskas Povilas ir Maceina Kle
mensas. Žuvusiųjų lavonai buvo nuvežti 
į Garliavos milicijos kiemą ir ten nu
trenkti gulėjo tris savaites. Juos apgrau- 
žė ir ištąsė šunes, esantieji milicijos prie
žiūroje. Paskui nelaiminguosius suvertė 
į griovį, kuriame išgulėjo neužkasti ligi 
pavasario.

* 1946 m. II. 13 d. Alytaus apskr. Birš
tono valse. NKVD, vadovaujami leitenan
to Peiferio, suėmė grįžusį iš tarybinės ar
mijos Kučinską Albiną ir, atsivarę į 
Prienų šilą, jį ten kankindami, išsukino 
rankas ir kojas, o po to liepė bėgti ir bė
gančiam pašovė kojas, o vėliau šaudė pa
vieniais šūviais, kankindami apie valan
dą laiko. Vėliau paliko miške, kur jį ra
do po savaitės laiko. Ir visa tai už tai, 
kad jo trys broliai buvo laisvės kovotojų 
eilėse.

„SAUGUS“ GYVENIMAS

* 1947 m. liepos 25 d. eidamas Kaune, 
pastebėjau priešakyje einantį gražiai ap
sirengusį vyriškį. Buvo tamsus ir lietin
gas vakaras. Staiga iš kažkur pasirodė 
mašina ir vaiskia prožektorių šviesa ap
švietė priešakyje einantį. Staiga mašina 
sustojo, iš jos iššoko raudonarmietis, 
smogė praeiviui kažkuo kietu į galvą ir 
kniumbantį įsitraukė į mašiną. Mašina 
visu greičiu nuvažiavo geležinkelio sto
ties linkme.

(Čia pateiktų faktų tikrumas pa
tikrintas atitinkamų buvusių par
tizanų štabu preigūnų — Red.)

ĮVAIRENYBĖS

KAUNO UNIVERSITETAS 1935 m.
Bendras studentų skaičius — 3600 
Iš jų:

valstiečių vaikų — 44, 3%
darbininkų vaikų 
pramoninkų ir

— 3, 8%

prekybininkų vaikų — 11,36%
amatininkų vaikų — 3, 9%
laisvųjų profesijų 
valst. tarnautojų

— 10, 4%

vaikų 
įvairių profesijų

— 20, 1%

tėvų vaikų — 6,14%

KAUNO UNIVERSITETAS
SOVIETŲ OKUPACIJOJE 1946 m.

Bendras studentų skaičius 
Iš jų:

— 2711

valstiečių valkų — 48,98%
darbininkų vaikų — 21,32%
amatininkų vaikų — 3, 5%
tarnautojų vaikų — 21,33%
kitų profesijų — 4,57%

(Iš A. Pureno pranešimo ■ LTSR Moks-
lų Akademijos Visuotino susirinkimo
IV-ai sesijai 1947 m. XI. 4 d. — LTSR
Mokslų Akademijos Žinynas, II t. 22-29
psl.)

JUOKAS PRO AŠARAS

Socialistinis turinys — tautinė forma

Šiais metais Spalio revoliucijos sukak
čiai paminėti okupuotosios Lietuvos tea
truose buvo pastatyti šie veikalai:

Klaipėdos Dramos teatre — J. Galano- 
vo — „Meilės aušra“,

Kauno Jaunojo Žiūrovo Teatre — V. 
Guberiovo — „Pavlikas Morozovas“,

Šiaulių Dramos Teatre — V. Rozovo 
— „Gyvenimo puslapis“,

Panevėžio Dramos Teatre — A. Arbu- 
zovo — „Europos Kronika“.

Pionierių „sąmojis“

„Kažin kodėl amerikonai imperialistai 
dėvi juodus akinius,; taip jie visur vaiz
duojami?“ — Klausia vienas berniukas.

„O todėl, turbūt, kad jie bijo mūsų ša
lies saulės“, — nė kiek nepagalvojęs apie 
alegoriją, atsakė kitas.
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KULTŪRINĖMIS TEMOMIS

PAMIRŠTOJI SUKAKTIS

Pereitų metų vasarų suėjo 200 metų nuo 
garsaus Lie.u ves architekto Lauryno 
Stuokos — Gucevičiaus gimimo. Jis gimė 
1753 m. VIII. 5 d. Migonių kaime, Kupiš
kio valse... baudžiauninko valstiečio šei
moje.

Mokęsis iš pradžių parapijinėje mokyk
loje, vėliau išvyko j Vilnių. Tolesnis kelias 
į mokslų ir Augštųjų Lietuvos Mokyklų 
tebuvo vienintelis — stoti į vienuolynų. 
Tačiau Vilniaus vyskupo Masalskio pade
damas, L. Stuoka - Gucevičius metė semi
narijų ir pasiskyrė architetūrai. Kaip jam 
pavyko atsipalaiduoti nuo baudžiaunin- 
kystės — duomenų nėra.

Baigęs Aaugštųjų Lietuvos Mokyklų 
Vilniuje, L. Stuoka — Gucevičius gilino sa
vo studijas Vakarų Europoje, Paryžiuje, 
Romoje, kur jį patraukė antikinis menas 
ir klasicizmas architektūroje.

Pirmasis jo darbas buvo Verkių rūmai. 
Neišliko tų rūmų nei eskizų nei piešinių. 
Pagal aprašymus, jie sudarė didelį archi
tektūrinį ansamblį. Centrinis Verkių rūmų 
korpas turėjęs korinfiškų portikų, du šoni
niai korpai buvo papuošti keturių joniškų 
kolonų (pastapų) portikais. Rūmai buvo 
baigti statyti 1782 m. Ligi šios dienos iš jų 
beišliko tik vienas šoninis korpas, bet ir 
tas jau perdirbtas.

1777 m- laimėjusiam paskelbtų konkur
sų L. Stuoka! - Gucevičiui buvo pavesta 
perstatydinti Vilniaus katedrų. Senoji Vil
niaus katedra, medinė, pastatydinta 1387 
m., sudegė ir vėliau įvairiais laikais kated
ra buvo lipdoma iš atskirų fragmentų — 
koplyčių. L. Stuok,a — Gucevičius nušlavė 
visus, amžių būvyje atsiradusius gotiko, 
baroko ir renesanso likučius, išskyrus dvi 

koplyčias; karališkųjų ir Šv. Kazimiero. 
Jis suliedino įvairių epochų ir formų mi
šinį į visiškai naujų, vientisų luitų, suteik
damas* jam romėniškos šventovės vaizdinį 
pobūdį. Ypač monumentalus ir- įspūdingas 
yra doriškų pastapų portikas, gi rotundos 
pavidalo astuonių pastapų zokristija — tai 
tikras L. Stuokos — Gucevičiaus šedevras. 
Nors katedros portiko pastapų proporcijos 
pailgintos labiau, negu leidžia doriškas sti
lius, jos nespaudžia savo masyvumu, o 
priešingai — teikia grakštumo ir lengvu
mo įspūdį,

1781 m. L. Stuokaį - Gucevičiui paveda
ma perstatydinti Vilniaus rotušė, pastaty
dinta 1587 m.

Tai beveik kvadratinis monumentalus 
pastatas su doriškų kolonų frontonu.

Šiais trim išminėtais pastatais nesibai
gia L. Stuokos — Gucevičiaus architektūri
niai darbai.

Be to, jis buvo architektūros, topografi
jos ir kartografijos profesorius Augštoje 
Lietuvos Mokykloje Vilniuje,

Per 1794 m. T. Kosciuškos sukilimų L. 
Stuoka " Gucevičius, paskirtas Vilniaus pi
lietinės gvardijos vadu, buvo sužeistas.

Po sukilimo jis rusų valdžios pašalina
mas iš profesūros.

Jis mirė jaunas, vos sulaukęs 45 m. am
žiaus, 1798 metais.

L. Stuoka - Gucevičius tvirtino, kad pa
stato grožis priklauso visų pirma nuo jo 
proporcijų tobulumo. Jo pastatai rimti, 
grakštūs, be puošmenų; jis nesilaikė kla
sicizmo kanonų ir mėgo kūrybinį įvairu
mų; pasižymėjo minties turtingumu, tuo 
praturtinęs Lietuvos architektūrinį, menų.

R.
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kultūros ženklai
Kultūra nėra tai vien tik eilėraščiai, pa

veikslai ar matematikos formulės, o viso
keriopos ir visuotinės žmogaus veiklos iš
raiška. Jinai atpažįstama iš jos ženklų, ir 
viskas joje reikšminga. Šie ženklai daž
niausiai yra tik klausimai, o į juos duoda
mų atsakymų suma ir yra žmogaus santy
kis su kultūra, drauge ir su pačiu savimi.

Tokia maždaug yra šios antraštės pras
mė, tokios šio skyriaus ribos.

žmogaus laisvės ribos
„Į Tavo rankas, Viešpatie, atiduodu sa

vo sielų.
„Galį atsitikti, kad šiandien bus suimtas 

krikščionis, kunigas, vienas iš tų, kurie va
dinami Bažnyčios kunigaikščiais. Gali at
sitikti, kad jam bus pritaikyti patys moks- 
liškiausi kankinimai, idant būtų sunaikin
tas jo psicho-fiziologinis organizmas, kad 
jis pasirašys viskų, kų jam paduos, kad jis 
viešai išsižadės viso, kas iki šiol sudarė 
jam vienintelę jo gyveninio dieviškųjų pras
mę.

„Persekiojimų technika nėra jau vien tik 
tobulinama. Ji jau parengta. Jinai išplė
šia iš kankinio jo vienintelį džiaugsmų, 
džiaugsmų liudyti; jam ne tik atimama tei
sė viešai mirti už Kristų, bet jis priverčia
mas, be to, dar viešai pareikšti, kad jis 
miršta už piniginius ar politinius interesus, 
už tai, kad išdavė savo tėvynę.“

Tokiais žodžiais prasideda neseniai su
imto Lenkijos Primato, kardinolo Wy- 
szynskio malda, kurių jis parašė, nujausda
mas, kas jo laukia. Autentiškas ar ne — 
tai neįmanoma šiuo metu nustatyti — šis 
dokumentas yra giliai ir jaudinamai nuo
širdus. Jis visu smailumu iškelia mūsų 
laikams būdingų žmogaus apsisprendimo 
laisvės ir žmogiško liudijimo vertės prob
lemų.

žmoniškumo aktas ar 
žmogžudybės ?
Goettingeno apygardos teismas 1953 m. 

gruodžio mėn. 3 d- sprendė bylų dviejų 
gydytojų, dr-o Gerhardo Wenzel‘io ir dr-ės 
Hildegardos Wesse, apkaltintų euthanazi-

jos (lengvos mirties pritaikymo) nusikalti
mu. D-rė Wesse nuteista tik dviem metais 
kalėjimo, gi dr. Wenzel išteisintas.

Jiedu buvo kaltinami paskutiniojo karo 
metu nužudę 130 nenormalių ar nepagy
domų ligonių vaikų, patikėtų jų priežiū
rai. Gydytojai pripažino jiems prikiša
mus faktus ir pareiškė, esu šiandien jie 
jau taip nesielgtų. Pasiteisinti jie rėmėsi 
Hitlerio įsakymu, leidžiančiu' euthanazijų.

su picabia mirtimi
išnyksta vienas iš žvaliausių ir ironiš

kiausių 1920-ųjų metų Europos intelek
tualinės annarchijos figūrų. Dailininkas, 
kuris dėl dvasinės higienos naikina pats 
savo paveikslus, atsisako karjeros, kuris 
niekad savęs nelaikė tikru pinigu, kuris 
nebijojo nuolat keisti manierų — Picabia 
buvo gal labiau savo epochos žmogus ir 
naujų įkvėpimų iieškotojas, negu didelis 
meninikas. Impresionistas savo jaunatvė
je, 1909 m. jis patiekia savo akvarelę vardu 
„Kaučukas“, kuri Prancūzijoje laikoma 
pirmuoju „abstraktiniu“ paveikslu. Kiek 
vėliau — jis vienas iš daidaizmo vadų ir 
Paryžiuje bei New Yorke propaguoja ’„pro
vokacinę tapybų“; o 1926 m. Picabia jau 
figūratyvinis dailininkas. Ir pagaliau savo 
pokarinėse parodose jis iš naujo rodo ten
dencijų grįžti prie abstraktinės tapybos. 
Vienos iš paskutinųjų jo drobių pavadini
mas: „Aš nebenoriu piešti“ simboliškai 
baigia visų ciklų tapybos, kuri, greičiau
sia, buvo tiktai alibi žmogui, norinčiam 
laisvėje tyrinėti, stebėti ir tyčiotis iš ab
surdiško pasaulio.

henry bemsteino mirtis
yra tik nereikšmingas civilinės metrika

cijos aktas, palyginti su nepermaldaujama 
triguba mirtimi: rašytojo, jo dramarturgi- 
jos ir visuomenės, kuriai jis rašė, — jau 
1940 metais tai buvo įvykęs faktas, kurio 
Bernstein'as desperatiškai nenorėjo pripa
žinti.

Jeigu Picabia 1910 m. buvo ateities žmo
gus, tai Bernstein'as, jo bendraamžius ar 
beveik, giedojo gulbės giesmę tai dabar
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madingai 1900 m. palaimintai epochai, ku
rios saulė jau žarstė paskutiniuosius spin
dulius. Ir jo teatras, ano meto akimis, at
rodė, lyg savimi pasitikinčios, dar be bai
mės galinčios juoktis iš savo ydų visuo
menės augščiausias pasiekimas šioje srity
je.

Techniškai tobula pjesių statyba. Tarp 
keturių miegamojo ar saliono sienų vyks
tanti žiauri meilės kova, šlykštūs mate
rialiniai interesai antrame plane. Ir vis
kas. — Buržuazinės visuomenės arši kri
tika, parašyta bankininko sūnaus plunks
nos, apdovanota Mussolini'o ordenais — 
tiesa, vėliau grąžintais.

albertas schweitzer’is
kurio gyvenimas, skiriant jam Nobelio 

Taikos premijų, teikiamas žmonijai pavyz
džiu, yra neabejotinai tai, kas įprasta va
dinti „didele ir šviesia .asmenybe“. Šis 
Alzaso pastorius, jaunas trisdešimties me
tų Strassburgo teologijos fakulteto profe
sorius, muzikos kritikas, Bacho vargonų 
muzikos virtuozas, nusprendžia, kad gyve
nimas yra vertas tik tiek, kiek jis atiduoda
mas kitiems, kad mąstymas pasiteisina tik 
tada, kai jis susietas su akcija. Ir tai pir
moji A. Schweitzer'io pavyzdinio gyveni
mo pamoka.

Ir profesorius šešeriems metams sėdasi 
į medicinos studento suolą, ruošdamasis 
duoti antrąją pamoką — eitt į pagalbą di- 
džiausiems vargšams, Dievo ir žmonių pa- 
mirštajai juodajai rasei. Kongo džiunglė
se išdygsta ligoninė — raupsuotųjų klini
ka. Didysis Daktaras, kaip jį vadina čia
buviai, ten jau keturiasdešimt metų.

Trečioji A. Schweitzer'io pamoka: visas 
žmogaus gyvenimas, paaukotas artimo mei
lei, galėtų būti diskutuojamas, ne nugin- 
čyjant jo integralumą ir jo pasirinkto 
idealo gražumą, o vien tik iškėlus pro
blemą tikslingumo ir praktiškumo rezulta
tų visoms krikščioniškos pasaulėžiūros, į 
kurios rėmus šis gyvenimas įsirašo. Kad 
artimo meilė, tiesioginis žmogaus priėji
mas prie skurdo ir ligos yra vienintelis gy
vo humanizmo šaltinis — aišku. Bet ką 
A. Schweitzer'io ilgo ir našaus gyvenimo 
.veikla davė juodajam pasauliui? ■■— lašą 
jūroje. Neužmirština, kad naujų humanis

tų šaukiasi ir kita veiklos sritis — visuo
meninė kova dėl ekonominių ir socialinių 
struktūrų pakeitimo. Tik plataus masto 
visuomeninu pertvarkymų rėmuose jyikš- 
čioniškoji artimo meilė įgyja visį savo 
prasmę.

žmonijos siaubas ar geradarė?
Dažnai mėgstama sakyti, kad 1945 m. 

ties Hirošima sprogusi atominė bomba yra 
žmonijai prasidedančios naujos eros ženk
las. z

Atominės energijos išlaisvinimas iki šiol 
buvo tik ardomojo ir neigiamojo pobūdžio. 
Dabar gaminamų atominių ginklų kaina 
yra nepaprastai augšta, ilgiau nusitęsusios 
ginklavimosį lenktynės graso susilpninti 
ir pačių galingiausių kraštų ūkinį pajėgu
mą, nusmukdyti tų kraštų gyvenimo lygį. 
Amerikos J. V. karinės išlaidos nuo 18 mi- 
liardų dol. 1950 m. pašoko iki 55 miliar- 
dų dol. 1953 m., ir manoma, kad, sovie
tams susprogdinus hidrogeninę bombą, 
strategiškasis „new look“ (nauja mada) 
pareikalaus iš Amerikos papildomai dar 
kokių 20 miliardų dol.

Tačiau pirmojo povandeninio laivo 
Nautilus nuleidimas į vandenį, numatytas 
š. m. sausio 21 d.,atskleidžia naujas ir tei
giamas galimybes atominės energijos pa
naudojimui. Žmonijos siaubas, atrodo, 
gali pasidaryti žmonijos geradariu.

1. Pirmieji Europos Ekonominės Komi
sijos apskaičiavimai rodo, kad atominės- 
energijos panaudojimas ne karo pramonė
je gali tiesiog svaiginamai sumažinti ga
mybos kaštus. Vieno kilogramo uraniu- 
mo panaudojimas atstotų 2.500-3.000 to
nų anglies. Uraniumo kiekis, atstojąs vie
ną toną anglies atsieitų 0,017 doL, o vie
nos tonos anglies kaina yra per 10 dol.

2. Šis gamybos kainų sumažinimas bus 
įmanomas tik tada, jei visa stambioji pra
monė sutiks pertvarkyti visus savo įrengi
mus ir prisitaikyti prie naujos rūšies kuro. 
Tai sunku numatyti privačios nuosavybės 
kraštuose, — būtų greitas .bankrotas tūks
tančiams privačių įmonių. Bet nėra to 
blogio, kuris neišeitų į gerą: jeigu Sovietų 
Sąjunga bus pajėgi ir nutars pertvarkyti 
savo pramonę atominės energijos kurui, 
tai „dumpingo“ baimė, jei ne pažangos

24



SANTARVĖ 23

PASAULIO POLITIKOS AIDAI

TRAGIKOMEDIJOS IR PRAGIEDRULIAI

Visame pasaulyje žinomi Paryžiaus te
atrai pereitomis dienomis gavo naują kon
kurentą: Versalio kongresą, kurio metu 
900 Senato ir Žemesniųjų Rūmų atstovų 
rinko naują Prancūzijos Respublikos Pre
zidentą. Sunku pasakyti ar Versalyje bu
vo rodoma tragedija ar komedija. Grei
čiausiai reikia sutikti su pačiais prancū
zais, kurie Prezidento rinkimus pavadi
no tragiškąja komedija, ir kurie net ir 
šituo spektakliu ypatingai nepasipiktino. 
Anot rašytojo Andrė Maurois, 2053 me
tais Prancūzija bus tokioje pat netvarko
je, kaip dabar — aišku, jei tais metais iš 
viso mūsų planetoje dar egzistuos civili
zuotas gyvenimas. Ar jis egzistuos? 

Klausimas, j kuri sunku atsakyti. Viena 
yra aišku, ir būtent tai, kad šiandien de
dama labai mažai, permažai pastangų 
mūsų planetos ateičiai patikrinti Didelė 
žmonijos dalis yra lyg tie keleiviai, kurie, 
būdami smarkiai apgadintamę, pavojuje 
esančiame, laive, viską pamiršę, ginči
jasi dėl savo teisių į geriausias kabinas.

Ne tiktai Prezidento rinkimo atveju 
prancūzų tauta negalėjo sutarti. Europos 
kariuomenės likimas ir su tuo surišti 
santykiai su Vokietija buvo taip pat tas 
kylis, kuris skyrė vieną prancūzą nuo ki
to ir stabdė visą vakarų Europos suvie
nijimą bei apsiginklavimą. Amerikos 
Valstybės Sekretoriaus pareiškimas, kad,

meilė, privers visų Vakarų pasaulį „atorni- 
zuotis“.

3. Stambių privačių įmonių panaikini
mas turi atvesti prie viso pasaulio ūkio so- 
cializacijos. Kaikas yra linkęs prileisti net 
ir tai, kad gal ir sovietinis pasaulis, turė
damas prieš save nebe kapitalistinius, o 
valstybinio socializmo Vakarus, ir patsai 
„sudemokratėtų“, ir šiuo taikingu būdu 
būtų realizuotas bendro pasaulinio ūkio 
apjungimas, kuris, kaip žinia, vienas tegali 
išspręsti technikines ir ekonomines XX 
amžiaus problemas.

Tokia graži ateitis, pagal prof. Angelo- 
poulos (Le Monde, 1953. XII. 4) laukia 
pasaulio, jei jis iš atominės bombos pada
rys atominę krosnį. — Svajonė taj ar atei
ties realybė?

Istorija rodo, kad ekonominės ir socia
linės santvarkos stambūs pakeitimai didele 
dalimi priklauso nuo gamybos įrankių ir 
gamybos proceso pasikeitimo. Kitaip sa
kant, nuo technikinės pažangos. XVIII-e 
amžiuje išrasta garo mašina padėjo mirti 
feodalizmui ir davė mums kapitalistinę 
santvarkų. Elektros energijos masinis pri
taikymas pramonėje, apie 1880 metus, ne
paprastai išplėtė pramonės įmones, prisi

dėdamas prie kapitalizmo apogėjo ir socia
linių suiručių. Todėl yra pagrindo manyti, 
kad ir atominės energijos panaudojimas 
atneš dar gilesnių pakeitimų tiek ekono
minėje, tiek ir socialinėje struktūroje.

Ne bomba baisi, o tai, kų žmogus iš jos 
padarys; ji gali būti patiekta ant stalo ir 
optimistiškame ir pesimistiškame pada
žuose.

literatūros lankų pasirėdymas
1953 m. neabejotinai yra pats svarbiau

sias pereitų metų įvykis lietuviškos išeivi
jos gyvenime. Šis neperiodinis literatūros 
žurnalas išėjo su griežtu augštos meninės 
kokybės reikalavimu, — nors teoriniai to
kios kritikos pagrindai dar neatrodo pa
kankamai išryškinti. Antra: naujoji litera
tūrinė karta giliu grioviu atsiskiria nuo 
tradicijos ir reikalauja naujos poetinės kal
bos ir naujo kultūrinio ženklyno, intymiai 
suplakdama žmogų ir poetų. ,

Savo dvasia jieškoti nauja tai gal arti
miausias SANTARVĖS siekiams sųjūdis, 
tai, sakytum, dalinė rezistencinės ideolo
gijos transpozicija į literatūrinį p anų.

A, Dargvilas
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jeigu Prancūzija laiku neratifikuos Eu
ropos Karinės Bendruomenės pakto, JAV 
turės imtis nepaprastai skaudžių priemo
nių, sukėlė Paryžiuje didelę pasipiktini
mo audrą. Jos metu visi kalbėjo ir pro
testavo ir niekas neatsiminė, kad šis 
Dulles‘o įspėjimas yra visiškai logiškas ir 
natūralus, nes Amerikos kongresas yra 
paskyręs milžiniškas sumas Europos ap
siginklavimui, kurios tačiau, tuo pačiu 
nutarimu, turi eiti Europos kariuomenei. 
Jeigu gi tos kaiiuomenės nėra, paskirtos 
sumos, laikantis atitinkamų įstatymų, ne
gali būti duotos.

Prie tų visų sąmyšių prisidėjo dar ir 
kitas faktas: nemalonus Miuncheno dva
sios atgimimas. Tas pats asmuo, kurio 
vardas yra taip glaudžiai surištas su 
Miunchene padarytomis koncesijomis 
Hitleriui, Daladier, vėl bando tiesti ran
ką agresoriui ir siūlo susiartinti su „tra
diciniu Prancūzijos draugu“ Lenkija, už
miršdamas, kad nuvažiavęs į Varšuvą jis 
nebuvo lenkų tautos svečias, o tiktai lan
kėsi Kremliaus prieškambaryje.

Deja, į Kremlių arba bent į jo prieš
kambarius besiveržiančiujų būrys nesi
baigia Daladier'u. Jis turi ir kitų bendra
minčių, ir ne tiktai Prancūzijoj, kuriems 
atrodo, kad išsigelbėti nuo ugnies reikia 
į ją patiems šokti arba bent kitus įmesti. 
Tiesa, jų tarpe yra ir tokių, kurie iš viso 
laiko, kad ugnis nėra pavojinga, ir yra 
net pasiryžę nuolat maitinti ją sausais 
medžio šipuliukais arba net ir rąstais.

Neabejotinai nemažesnių sukrėtimų ga
lėtume rasti Maskvos padangėse. Naujo
sios sovietų pastangos žemės ūkio srity
je, jų noras suteikti didesnį kiekį plataus 
suvartojimo produktų gyventojams yra 
įdomūs ženklai.

Gyvenimo lygmens pakėlimas Sovietų 
Sąjungoj, apie kurį dabar dažnai kalba
ma Maskvoje, yra iš dalies dūmų pūti
mas rusų liaudžiai- j akis. Tuo būdu tiki
masi sudaryti įspūdį, kad marksistinė 
santvarka, Malenkovui vadovauiant, pa
galiau duoda gražių vaisių, nežiūrint į 
tai, kad toji pati santvarka gali žmogų 
ištremti į taigas už nusikosėjimą gatvė
je! Ir vistik šios pastangos pakelti gyve
nimo standartą Rusijoj ir tuo pačiu kai- 
kuriuose okupotuose kraštuose yra. pavo
jingos. Nes šiandien rusu mužiko galva, 
po ilgo laikotarpio sunkių medžiaginių 
sąlygų, gali greit apsvaigti. Ypatingai, 
kad Vakarų pasaulio gyvenimo sąlygos 
jam yra visiškai arba labai .mažai žino

mos ir todėl kiekviena morka, kurią jam 
prideda režimas prie labai kuklaus davi
nio,. atrodo didžiuliu laimėjimu.

Reikėtų būti tačiau nepaprastiems pe
simistams nepamatyti malonesnių faktų 
tarptautiniame gyvenime. Už juos reiktų 
padėkoti... Kolumbui, kuris prieš penkis 
šimtus metų atrado Ameriką. Nes tie ma
lonesni vėjeliai ateina ne iš kur kitur, o 
iš Amerikos. Pamažu susidaro įspūdis, 
jog naujoji respublikonų administracija 
pradeda vis giliau įsijausti į savo naują
ją rolę ir, įsidrąsinusi, pradeda griežčiau 
laikytis savo užsienio politikos principų.

Eisenhower‘io griežtas ir nekompromi- 
sinis žodis Bermudų konferencijos metu 
sustabdė perdidelį ir nepagrįstą Chur- 
chill‘io optimizmą. To paties Eisenhowe- 
r‘io kalba, pasakyta Jungtinių Tautų Pil
načiai ir kurioje jis palietė labai opų 
„atominį“ klausimą, yra jei ne tiek prak
tinės tai bent didelės propagandinės ir 
psichologinės reikšmės. Bene pirmą kartą 
sovietams buvo išmušta iniciatyva iš ran
kų, ir jie buvo priversti paskubomis su
simesti ir rasti tinkafną atsakymą į Ei- 
senhower'io pasiūlymą. Tai dar nedaug, 
bet tai yra labai malonūs simptomai.

Kitas įdomus ir svarbus pareiškimas 
buvo padarytas Foster Dulles'o, kuris pa
žymėjo, kad Jungtinės Amerikos Valsty
bės reaguos griežtomis priemonėmis į Ki
nijos naują, eventualią intervenciją Ko
rėjoj arba Indokinijoj. Dulles labai tei
singai pastebėjo, kad esą nesvarbu, kiek 
divizijų yra šiuo metu Korėjoj arba kito
se srityse. Svarbu tačiau, kad Jungtinės 
Amerikos valstybės yra pasiruošusios 
reaguoti į kiekvieną tolimesnį raudonųjų 
veržimąsi; ne tiktai aprėžtoje karo opera
cijų zonoje, bet ir ten, iš kur eina vado
vaujamosios direktyvos. Korėjos ir In- 
dokinijos atveju, turima galvoje politi
nius ir pramonės Kinijos centrus.

žodžiu, reikia tikėtis, tam tikėjimui yra 
daug pagrindo, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės artinasi prie naujo laikotarpio, 
kuriame vis mažiau vietos bus skiriama 
sentimentalumui, ir daugiau dėmesio bus 
kreipiama į savos kumšties jėgą. Tokia 
viltis atrodo ne vietoje dabartiniu po 
švenčių laikotarpiu. Tačiau nereikia pa
miršti, kad nuo Amerikos kumšties pri
klausys, kaip mes švęsime ateityje Kalė
das ir ar iš viso mes jas švęsime.

S. Lozoraitis jr.

26



SANTARVĖ 25

TEKSTAI BE KOMENTARŲ
PASIKALBĖJIMAS SU ESTU TAUTINĖS TARYBOS 

PIRMININKU P. AUGUST REI

SANTARVĖS Redakcijos atstovo pa
prašytas, dabartinis Estų Tautinės Tary
bos Pirmininkas, buv. Estijos Preziden
tas, buv. Estijos Užsienių Reikalų minis- 
teris ir buv. pasiuntinys Maskvoje, estų 
socialdemokratų lyderis, p. A. Rei malo
niai suteikė specialiai SANTARVEI že
miau spausdinamą pasikalbėjimą.

Gal sutiktumėt, p. Pirmininke, supa
žindinti mūsų skaitytojus su estų politi
nio darbo užsienyje organizacija?

Kadangi per masinį estų traukimąsi iš 
tėvynės prieš sovietams pakartotinai ją 
okupuojant visi, o ypač politiškai sąmo
ningieji, stengėsi, kiek įmanoma, bėgti į 
Švediją, laisvą demokratinę šalį, o ne į 
Hitlerio Vokietiją, tad Švedijoje daugiau
sia susispietė estų inteligentijos elitas, 
ypač politiškai aktyvus ir demokratiškai 
galvojąs elementas. Šis estų pabėgėlių 
sluogsnis tuojau pat ėmė vystyti didelį 
visuomeniškai - politinį aktyvumą, sukū
ręs visą eilę įvairių organizacijų, iš dalies 
kaip tik tikslu teikti Vakarų pasauliui 
teisingas žinias apie tikrąją komunizmo 
ir sovietinio režimo esmę. Didelį ir vertin
gą tąja kryptimi darbą yra atlikę, pav., 
Estų Tautinis Fondas (anglų kalba meili
jęs pasivadinti Estonian Information 

’ Centre) ir Estonian National Council — 
visų politinių estų partijų koalicija egzi- 
lėje (išskyrus, aišku, totalistus tiek iš kai
rės — kurių, tarp kitko, emigracijoje nė
ra — tiek ir iš dešinės). Kadangi estų ko
lonija Švedijoje aktyviausiai dirba šioje, 
politinėje, srityje, tad tąja prasme ją ga
lima pavadinti užsienio estų visuomeniš
kai - politinio darbo baze, nors savo gau- 
sumir ji nevyrauja. (Prileidžiama, netu
rint, betgi, tikslių statistinių duomenų, 
kad Švedijoj yra kiek per 20.000 estų, gi 
JAV-ėse, prileidžiama, jų esama iki 
30.000 ir Kanadoje apie 16.000).

Ar estų išeivijos politinė veikla yra vie
ninga? Ir jeigu ne, tai kokios, Tamstos 
nuomone, priemonės galėtų patarnauti 
vieningumui pasiekti?

Kaip kitų tautų, taip ir estų emigracija 
neišvengė nuomonių skirtumų ir tarnais 
gana aštrių ginčų. Tos skirtybės ir ginčai 
yra tęsinys tų, kurie dar tėvynėje skaldė 
visuomenę, ypač ryšium su politine kri
ze, išgyventa 1930 m. ir išspręsta, po neil
go pusiau autoritarinio laikotarpio, įgau
tu patyrimu pagrįstos parlamentinės de

mokratijos atstatymu. Tiems seniems ne
susipratimams netekus betkurios prasmės 
esamomis emigracinėmis sąlygomis, aš 
tikiuosi, kad su įaiku jie visai išnyks. Jau 
ir dabar, mano nuomone, jie neteko savo 
smailumo, palyginti su tuo, kokie jie bū
davo tarpais anksčiau. Mano, manymu, 
diasporos (išblaškymo) sąlygomis nėra 
kokių nors radikalių priemonių jiems 
įveikti. Is vienos puses pats laikas pama
žu gydo tą skaudulį, gi išmintingieji žmo
nės atkakliu ir kantriu sąmoninimo dar
bu gali tam padėti.

Kokia Tamstos pažiūra į tarptautinę si
tuaciją, į Rytų Vakarų konnikto esamą 
bukrę, į musų (Paaaltijo) tautų perspek
tyvas ir kurie, Tamstos manymu, yra 
s varo'rausi egziiinių politinių siuogsnių 
uždaviniai esamoj tarptautinių santykių 
padėty?

Pavargęs nuo šaltojo karo įtampos, bet- 
•kuria kaina trokštąs išvengti trečiojo pas. 
karo baisenybių, prie kurių gali atvesti 
vis didėjąs antagonizmas, Vakarų pasau
lis dabar įieško galimumų susikalbėti su 
Maskva dėl santykių išlyginimo ir taikin
go sugyvenimo. Mes, pabaitiečiai, daug 
geriau už Vakarus pažįstam dinamiškąjį 
sovietinės diktatūros pobūdį, žinom, kad 
iš tų bandymų nustatyti taikingą laisvojo 
pasaulio sugyvenimą su tuo vergijos ir 
teroro pasauliu negali nieko išeiti. Poli
tiniai emigrantų sluogsniai, naudodamiesi 
kiekviena galimybe, turi aiškinti laisva
jam Vakarų pasauliui, griauti žalingas 
iliuzijas, esą „appeasement'o“ politika 
gali atvesti prie pastovios pasaulio taikos; 
turi įrodinėti, kad nusileidimų politika 
tik stiprina sovietų tironiją, didindama 
pasaulinės karo katastrofos pavojų.

Kuriuos konkrečius politinius uždavi
nius vykdo užsienio estai ir į ką kreipia 
didžiausią dėmesį?

Politiškai aktyvieji estų emigracijos 
elementai deda pastangas, dalyvaudami 
įvairiausiose tarptautinėse organizacijose, 
konferencijose ir pan., kur tik tinka ir 
įmanoma, žodžiu ir rašytais memorandu
mais bei kt. būdais, priminti pasauliui, 
kad teisinga ir todėl vienintelė galima pa
stovi taika nėra įmanoma, ncatstaėivs 
Pabaltijo ir kitų Kremliaus valdovų pa
vergtų tautų nepriklausomybės. Savaime 
suprantama, kad ši propagandinė veikla 
vykdoma ir turi būti vykdoma glaudžia-
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UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS

ŽIŪRĖTINA RIMTAI...

Vakarai vis dar tebenori patys save 
įtikinėti, kad sovietų grėsmė yra suma
žėjusi. Tebekartojama, kad paskutinieji 
pasikeitimai Kremliaus viršūnėse, rūpi
nimasis pašalinti ūkinius sunkumus, pa
kelti žemės ūkio našumą esą išdava silp
nos Malenkovo asmeninės padėties ir no
ro ją sustiprinti nuolaidomis Sovietuos 
gyventojų masės atžvilgiu. Tvirtinama, 
esą dėl Sovietų Sąjungos ir jos satelitų 
ekonominių sunkumų sumažėjęs pavojus, 
kad ji ryžtųsi tiesioginiai pulti Vakarus 
(trečiasis pasaulinis karas!). Pagaliau 
viliamasi, kad dabar rusai gali pasidaryti 
sukalbamesni.

Dėl tokiu samprotavimų galima paste
bėti:

1. Sovietai ligšiol niekad nesirengė tie
siogiai Vakarus pulti ir pradėti trečiąjį 
pasaulinį karą. Priešingai, jie pasitrauk
davo ir nusileisdavo kiekvieną kartą, kai 
atsirasdavo pavojus, kad styga gali būti 
pertempta ir gali kilti karas. Bet kita 

me ryšyje su diplomatiniais Estijos atsto
vais.

Kokia Tamstos pažiūra j estų — latvių 
— lietuvių bendradarbiavimą, ir kokie 
būtų galimumai jį praplėsti bei pagilinti?

Galimai glaudžiausias trijų Pabaltijo 
kraštų politinės emigracijos bendradar
biavimas yra ne tik pageidaujamas, bet 
ir absoliučiai būtinas. Laimė, jis faktiš
kai egzistuoja, bet, mano manymu, reik
tų jį dar žymiai suglaudinti.

Kaip Tamsta vaizduojies Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos tarpusavio santykius 
ateityje, joms išsilaisvinus, ir kaip Tams
ta vaizduojies busimąją jų padėtį atei
ties Europoje?

Bendruose rėmuose jungtinės Europos, 
kuri, giliausiu mano įsitikinimu, būtinai 
turės būti sudaryta vienokiu ar kitokiu 
pavidalu (nes, be to, civilizuotasis pasau
lis turės žūti, gi jame dar yra pakanka
mai jėgų tam išvengti), trvs Pabaltijo 
tautos sudarys grupę, glaudžiai susietą 
solidarumo ryšiu, kuriuos sukūrė geogra
finė kaimynystė ir daug bendro turinti 
ilgų amžių istorija. Apie konkrečias jų 
apjungimo formas, tačiau, šiandien sun
ku būtų definityviai pasisakyti, nes tai 
priklausys, kokias formas įgaus jungtinė 
Europa — baigė p. A. Rei. 

vertus, jų karinis pajėgumas ir šiandien 
žymiai praneša NATO pajėgas ir sudaro 
grėsmę laisvojo pasaulio daliai. Gi netie
siogiai Sovietai niekad nesiliovė pulti Va
karus ir . visais įmanomais budais prieš 
juos veikti. Čia Vakarų viešoji opinija 
rodo nepateisinamą aklumą, Sovietų po
litinių tikslų ir jų veikimo metodų nesu
pratimą ir neįsigilinimą į dalykų esmę.

2. Sovietų Sąjunga neabejotinai turi 
ekonominių sunkumu, ypač, žemės ūky
je, ir jos gyventojai nėra patenkinti. Ta
čiau savo ekonomine būkle jie niekad ne
buvo patenkinti. Malenkov'as ir naujoji 
sovietinė technikinė inteligentija ne nuo 
šiandien nepatenkinti sovietinės ūkio si
stemos, pramonės organizacijos begaliniu 
subiurokratėjimu, neveiksmingumu, men
ku našumu ir neracionalumu. Prisiminki
me savo laiku garsintą Malenkov'o pra
nešimą 1941 m. pradžioje apie pramonės 
organizacijos trūkumus. Tačiau asmeni
nė Stalino diktatūra kliudė daryti reika
lingas pataisas. Šiandien Malęnkov'as tu
ri laisvas rankas. Vykdomos reformos 
anaiptol nebūtinai reiškia norą nuolaidų 
pagalba sustiprinti savo asmeninę’ pozi
ciją, o kaip tik gali reikšti naujos sovie
tinės technokratuos (specialistų, inžinie
rių, techniku) kartos pastangas, Stalinui 
mirus, padaryti sovietinę ūkinę sistemą 
„efficient“/ veiksmingą, našią, racionalią.

3. Tikslingiau būtų galvoti ne apie So
vietų Sąjungos turimus ūkinius sunku
mus ir tariamą iš jų išplaukiantį jos silp
numą, dėl kurio ji, esą, šiuo metu nega
linti Vakaru pulti, ir tuo budu ramintis, 
bet apie galimą Sovietijos sustiprėjimą, 
jeigu jai pasisektų išspręsti savo ekono
minės sistemos racionalizacijos bei našu
mo problemas. Tas sustiprėjimas neabe
jotinai atneš ir didesnį pavojų Vakarams 
ir dar tebelaisvajai pasaulio daliai.

* * *

Paskutiniųjų pasikeitimų Sovietų Są
jungoje stebėjimas rodo, kad doktrinari- 
nė ideologija užleidžia vietą veiksmingu
mui ir iniciatyvai. Doktrina padaroma pri
klausoma nuo praktikos. Veiksmo žmonės 
ima viršų teoretikų atžvilgiu. Technokra
tai ima stumti i šešėli profesinius parti
nius vadus. 1953 m. gruodžio mėn. antro
je pusėje Malenkov'o, kaip ministerio 
pirmininko, pavaduotojais buvo paskirti
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KATALIKU BAŽNYČIOS NAIKINIMAS LENKIJOJE

Lenkijos Primato kardinolo Wyszyns- 
ki‘o suėmimas sukėlė stipresnę laisvojo 
pasaulio reakciją, negu ligšioliniai R. Ka
talikų Bažnyčios persekiojimai Jugosla
vijoje, Vengrijoje, Čekoslovakijoje ar 
Lietuvoje.

1953 m. gruodžio mėn. 3 d. Londone, 
Albert Hall'yje įvyko didžiulis mitingas 
— demonstracija prieš kardin. Wyszyns- 
ki‘o suėmimą ir kalinimą. Susirinkime 
dalyvavo kardinolas Griffin ir per 20 
vyskupų.

Protestą komunistinei Lenkijos vyriau
sybei dėl kard. Wyszynski‘o suėmimo pa
sirašė 8 kardinolai ir 8 arkivyskupai 58 
milionų Commonwealth'o ir angliškai 
kalbančio pasaulio katalikų vardu.

Tai neturėtų stebinti. Iš 42.000.000 ka
talikų satelitiniuose kraštuose (su Rytų 
Vokietija imamai) 24.000.000 gyvena 
Lenkijoje. Todėl komunistų kova su Ka
talikų Bažnyčia Lenkijoje ir tos kovos iš
davos yra didžiai reikšmingi tiek komu- 
nistams, tiek ir Vatikanui.

ne partinio aparato, bet pramonės veikė
jai: Tevosijan —• Sovietinis Krupp, Maly- 
šiov, Piervuchin. Su jais iškilo Kosygin, 
gabus pramonės administratorius, Sabu
rov, vyriausias Sovietų Sąjungos ekono
minis planuotojas. Jų svoris Malenkovo 
vyriausybėje teikia naują atspindį sovie
tų valdžiai.

Panašių simptonų galima aptikti ir ki
tose srityse. Pirmas partijos c. k. sekre
torius Chruščov paragino spaudą nagri
nėti žemės ūkio klausimus ne trafaretiniu 
partiškai-propagandiniu požiūriu, bet iš
einant iš realių žemės ūkio problemų ir 
faktų. . . '

Pereitų mėtų pabaigoje žurnale ,.So- 
vietskaja Muzika“ kompozitorius Kacha- 
turian faktiškai paskelbė sovietinių kom
pozitorių kūrybinės laisvės deklaraciją, 
kuri reiškia nusigrįžimą nuo savo laiku 
Ždanovo įvykdytos „čistkos“ (valymo) 
meno srityje, sudariusios nepakeliamas 
darbo sąlygas meno darbuotojams pasku
tiniųjų šešerių metų būvyje.

T. Leonas.

Iš visų sovietinių satelitinių kraštų 
Lenkija paskutiniųjų metų būvyje dau
giau, negu kuris kitas kraštas naudojosi 
palyginti didesne politine ramybe. 1945- 
1949 m. laikotarpiu komunistai Lenkijoje 
darė Bažnyčiai nuolaidas vieną po kitos. 
Tatai, žinoma, nereiškė komunistų nuo
širdumo. Jie žinojo, kad konfliktas tarp 
komunistinio Lenkijos režimo ir Bažny
čios yra neišvengiamas. Tačiau prieš tik
rąją kovą pradedant komunistai norėjo 
įsistiprinti tautos politiniame ir ekonomi
niame gyvenime. Apgaulingas komunistų 
„appeasement“ Bažnyčios atžvilgiu kar
tais įgaudavo net farso pobūdį, kai, pav., 
senas bolševikas ir buvęs Kominterno 
pareigūnas Bierut 1946 m. iškilmingai da
lyvavo bažnytinėje procesijoje Varšuvos 
gatvėmis, žygiuodamas dešinėje vyskupo 
pusėje. Tikybos mokymas valstybinėse 
mokyklose buvo privalomas. Tai buvo pa
tvirtinęs ir režiminės vyriausybės 1950 
metų susitarimas su Lenkijos episkopatu. 
Bažnyčios žemės (841.000 akrų) buvo iš
skirtos iš konfiskacijos, numatytos žemės 
reformos įstatymo. Iki 1953 m. kovo mė
nesio katalikų organizacijos Lenkijoje 
platino savo spaudą, daugiausia savait
raščius ar mėnesinę periodiką, kuri, nors 
ir smarkiai cenzūruojama, visgi skelbė 
pažiūras, griežtai priešingas oficialiai 
marksistinei dogmai. Veikė valstybės lė
šomis 1945 m. atgaivintas Katalikiškas 
Universitetas Liubline, vienintelis šios 
rūšies katalikų centras visame sovietinia
me pasaulyje. Daug tūkstančių vaikų bu
vo globojama 900 mokyklų, veikiančių 
prie bažnyčių ar vienuolynų.

Tačiau pažįstant bolševizmą, negalima 
buvo laukti, kad šitokia padėtis truks il
gai. Komunistai veikia palaipsniui, meto
dingai, bet tikrai.

1949 m. Stalinas primetė Lenkijai mar
šalą Rokossovskį. Rusai karininkai įsi
stiprino Lenkijos kariuomenėje. Rusai 
apvaldė lenkų karius, bet jų sielos tebe
buvo įtakoje Bažnyčios, kurios moralinis 
autoritetas augo. Varšuvinė režiminė vy
riausybė, ir šiaip nuo tautos morališkai 
izoliuota, nesiryžo kovoje su Bažnyčia 
naudoti vien mokslinį ateizmą. Tas gin
klas nebūtų pakankamas, o gal net būtų 
ir pavojingas, turint galvoje komunisti
nės vyriausybės morališką izoliaciją nuo 
tautos. Vadinamųjų „patriotų“ kunigų 
sąjūdis nesulaukė pasisekimo. Iš 9.000 len
kų kunigų daugiausia apie 300 prisidėjo 
prie naujų, režiminių katalikiškų organi
zacijų.
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KULTŪRINIS GYVENIMAS

Sovietų Rašytojų Sąjungos visuotinis 
suvažiavimas

kuris, laužant Sąjungos statutą, nebu
vo šaukiamas daugiau, kaip treji metai, 
įvyko Maskvoje 1963 m. spalio mėn. 21- 
24 d. d.

Susirinkimas iš naujo atkūrė prezidiu
mo pirmimnKO vietą, kuri Zaanovo įsa
kymu ouvo panaikinta 1948 m., po Humo
risto ZoscenKOs ir poetes Annos Acnma- 
tovos pasannimo. sąjungos pirmininku 
vienoarsiai (kaip ir turi puti; įslinktas 
Aleksandr f aaiejev, per paskutiniuosius 
septynens metus puvęs Sąjungos gneia- 
limu sekretorium. Po to buvo išrinktas 
35 narių prezidiumas ir 6 narių sekreto
riatas.

„Litieraturnaja Gazieta“ pateikia šių 
šešių sekretorių varaus hierarcmne (o ne 
alrabetinej tvarka: Aleksiej Surkov, pir
masis sekretorius, touau — Konstantm 
Simonov, Mikola j Ticnonov, Leonid Leo
nov, Mikoiaj Gnoaciov ir Boris Polievoj.

Pastebėtina, kad K. Simonov, ilgą lai
ką buvęs radiejevo dešiniąja ranka, da
bar nustumtas 1 antrą vietą. Tuojau po 
jo seka M. Tichonov, iki 1946 m. buvęs 
Rašytojų Sąjungos pirmininku. A. Sur
kov, naujasis sekretoriato vadovas, yra 
53 m. amžiaus. Buvęs žurnalo „Ogoniok ' 
vyr. redaktorius, apdovanotas Lenino or- 
denu ir už savo poezijos rinkinį „Taika 
pasauliui“ 1951 m. gavo Stalino premiją.

Reikėjo tad, laužti, naudojant išbandy
tą sovietniį Bažnyčios pajungimo metodą 
— policijos pagalbą.

Šiandien tikros katalikiškos spaudos 
Lenkijoje nebėra. Seminarijos greitu 
tempu uždarinėjamos. Tik apie 50 bažny
tinių mokyklų beliko neuždarytų, bet ir 
jų likimas aiškus. Tikybos mokytojai iš 
valstybinių mokyklų atleisti, nauji nebe
skiriami. Suimti bent 7 vyskupai, vysk. 
Kaczmarek nuteistas 12 metų kalėti. Len
kijos Primatas kardinolas Wyszynski su
imtas.

Totalistinės komunistinės valstybės 
triuškinamoji galia yra didelė. Tačiau 
sunku įsivaizduoti Lenkijos Katalikų 
vyskupą elgiantis, pav., taip, kaip elgiasi 
Maskvos pravoslavų patriarchas. Bet šiaip 
ar taip, katechizmas jau keičiamas į bol
ševikinio leninizmo - stalinizmo dogmas.

P-s

Sovietinio teatro krizė
„Jau keleri metai, kai sovietinė drama

turgija yra labiausiai atsilikęs literatūri
nio tronto sėKtorius“ — pareiškė pereitų 
metų lapkričio 3 d. „Pravda“ savo įpras
tine karine terminologija.

Ir iš tiesų, sovietinio teatro krizė, atro
do, esanti tokia gili, kad ji ir buvo pa
grindinė ir vienintelė sovietinių Rašytojų 
Sąjungos suvažiavimo tema. Du išsamus 
raportai, nagrinėją teatro negalavimus, 
buvo suvažiavimui pateikti žinomų sov. 
rašytojų K. Simonovo ir B. Lavrientjevo, 
ir po jų vykusiose diskusijose dalyvavo 
ne tik rašytojai, bet ir tokie oficialus as
menys, kaip naujasis kultūros ministeris 
PonomarenKo ir viceministeris Bolšakov, 
kuris vadovauja sovietinei kinematogra
fijai.

B. Lavrientjevo raportą, atrodo, reikia 
laikyti partijos oficialiosios nuomonės iš- 
raišica, jau vien dėlto, kad „Pravdos“ pa
teiktas anoniminis suvažiavimo aprašy
mas ištisai perduoda visas Lavrientjevo 
tezes.

Pirmutinė sovietinio teatro yda t— tai 
jo nepaprastai žemas lygis, atbaidąs žiū
rovus, „kurie atsisako būti maitinami 
„ersatzais“ “. Toliau kritikas juokiasi iš 
įsigyvenusio įpročio skirstyti teatro vei
kalus j dvi grupes: „kolchozinės“ pjesės 
ir pjesės „apie pramonės gamybą“, tar
tum žmogų supąs pasaulis „ribotųsi vien 
šiom dviem nomenklatūrom", ir puola 
dramaturgus už jų veikalus apie „Ka- 
chovkos užtvanką“ ar apie „citrinų au
ginimą Kryme“. Teatro veikaluose me
džiaginė aplinka dažnai vaidinanti svar
besnę rolę, negu žmogus, ir žiūrovas, no
rėdamas juos suprasti, turėtų apsigin
kluoti specialiais technikos žodynais.

Šis sovietinio žmogaus — su jo viltimis, 
lūkesčiais, meile — užmiršimas gali at
nešti tik dirbtinius veikalus, kurių nei 
konfliktai nei atomazgos nieko neįtikina; 
kaip galima patikėti — ir čia Lavrient- 
jev cituoja vieną iš naujųjų pjesių — 
kad agronomas Vania, ką tik vedęs kol
chozo brigadierę Tanią, staiga pamestų 
ją vien dėlto, kad jiedu nesutaria dėl ge
riausio metodo sodinti bulves..

Ir pagaliau, baigdamas savo raportą, 
Lavrientjev iškėlė aikštėn ir pasmerkė 
keistus sovietinio teatro papročius. Auto
riai, žinodami, kad Maskvos teatrai spe
cializuojasi kiekvienas kitame „žanre“, iš 
anksto numato kelis tos pačios pjesės va
riantus ir pasiūlo juos teatrams skirtin
gais pavadinimais. Ir tai daro ne betkas, 
o žinomi dramaturgai, kurių pavardės 
nurodomos raporte: A. Arbuzov, S. Mi- 
chalkov, A. Simukov. S. Michalkovo ko-
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mediją „Raki“ (Vėžiai) vaidinama iš kar
to keliuose teatruose skirtingomis ato
mazgomis. A. Simukovo pjesė Stanislavs
kio Teatre vadinasi „Gražios merginos“, 
o Satyros Teatre — „Draugės“.

Kultūros ministeris Ponomarenko vi
siškai pritarė Lavrientjevo raportui, pri

pažindamas, kad dauguma teatro pjesių, 
vaizduojančių šių dienų sovietinį gyveni
mą, yra primityvios, nuobodžios, blogai 
parašytos.

Matyti, kad ir teatro srityje taikoma ta 
pati naujoji partijos linija — susirūpini
mas vartotoju.

ATOMINĖ

Sovietų Akademijos Prezidiumo gen. 
sekretorius Topčiov neseniai paskirtas 
Atominės Energijos Komisijos vyr. moks
liniu patarėju. Šis paskyrimas Vakaruose 
sukė’ė susidomėjimą ypač dėlto, kad Top
čiov nėra nuklearinės fizikos specialistas.

Tačiau Malyšiovo, Atominės Komisijos 
pirmininko, naujo padėjėjo asmenybė to
li gražu nėra nežinoma. Kartu su savo 
oficialiomis funkcijomis Akademijoje 
Topčiov per pastaruosius ketveris ar pen- 
keris metus vadovavo ir sovietinio moks
linio špionažo skyriui, kuris sudarinėjo 
sąrašus viso pasaulio mokslininkų, dir
bančių atominėje srityje. Jis rūpinasi ne 
tik satelitinių valstybių mokslininkais,

SRITIS
bet žinoma, kad jo vadovaujama žinyba 
vertėsi vokiečių mokslininkų verbavimu, 
kad ir prof. Pontecorvo pabėgimo nuo
pelnus jam reikia priskirti.

Atrodo, kad pagrindinis T. uždavinys 
bus atrinkti geriausius visų sovietinio 
ūkio sričių mokslo specialistus ir juos pa
naudoti atominio tyrinėjimo ir atominės 
energijos pritaikymo darbams. Todėl šį 
paskyrimą ir bandoma aiškinti, kaip 
simptominį reiškinį: atrodytų, kad Sovie
tų atominiai tyrinėjimai pereina iš teori
nės: atominės energijos ir atommės bom
bos pagaminimo fazės į praktiškąją — 
tos energijos panaudojimo ir visokeriopo 
pritaikymo fazę.

PIRŠTU Į AKĮ

Berlynietiška istorija
Sovietinėje Berlyno zonoje Vopo suima 

tris darbininkus ir sugrūda juos į vieną 
kamerą.

— Mane suėmė, kaip sabotažininką, — 
pasakoja vienas. — Mano laikrodis suge
do, ir pasivėlinau dešimtį minučių į dar
bą.

— O aš, — sako antrasis, - esu įta
riamas šnipinėjimu. Mano laikrodis sku
bino tą dieną, ir atvykau į fabriką de
šimt minučių prieš darbo pradžią.

Trečiasis darbininkas prapliupo juoku:
— Įsivaizduokit, — sako jis, — kad aš 

čia atsidūriau už tai, kad kasdien laiku 
ateidavau į darbą. Jie nusprendė, kad 
savo laikrodį būsiu pirkęsįs Vakarų zo
noje.

Vengriška istorija
Vienos vengrų pradžios mokyklos de

šimties metų mokinukas taip aiškina Šv. 
Raštą:

— Didžiausias buožė ir kapitalistas bu
vo Adomas: jis pats vienas sau turėjo vi
są rojų!

Tekantis vanduo
Nors rusai ir labai giriasi savo pasiek

tąja milžiniška technikine pažanga, atro

do, kad ji toli gražu dar nėra pasiekusi 
masių. Sovietinis humoro laikraštis „Kro- 
kodil“ pasakoja tokią istoriją:

Padorus provincijos deputatas atvyks
ta su žmona į Maskvą ir apsistoja gera
me viešbutyje. Viešbučio direktorius jį 
klausia:

— Ar norėtumėt, drauge, kambarį su 
tekančiu vandeniu?

Provincialas, valandėlę pagalvojęs, at
sako;

— Manęs tai ypatingai netrukdytų. 
Bet, deja, mano žmona nemoka plaukti.

Išplėštas prisipažinimas
Du lenkai suimami komunistų slapto

sios policijos. Vienas jų po trumpo tar
dymo paleidžiamas, o kitam gresia kalė
jimas. Išeidamas pirmasis spėja pašnibž
domis pasiklausti pasiliekantį:

— Tai ką, ar prisipažinai?
— Prisipažinau, kad vokiečiu okupaci

jos metais pirkaus sviesto juodeje rinko
je.

— Kvaily, kam prisipažinai?
— Po velnių, kitaip negalėjau. Mane 

tardė tipas, kuris pats tą sviestą buvo 
man pardavęs.
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UŽSIENIO LIETUVIŲ VEIKLOS BARE

„ŠVIESA” — DVASINES REZISTENCIJOS SAMBŪRIS
LIGIJA BIELIUKIENĖ

Kai mūsų Tautinio Atgimimo laikotar
pio pabaigoje prasidėjo tautos politinė di
ferenciacija, galėjo atrodyti, kad tos dife
renciacijos tauta nebus suskaldyta į labai 
smulkias daleles, kurios net srovėmis nega
lės būti vadinamos, kurios atsitvers viena 
nuo kitos neapykantos sienomis; o kaj kar
tais, priverstos aplinkybių, bendradarbiaus, 
— tai ir bendradarbiaudamos tarpusavyje 
visokiais būdais kovos, lyg būtų ne vienos 
ir tos pačios mūsų mažutės tautos nareliai. 
Dar gerokai prieš nepriklausomybės atga
vimų vyresnioji karta savo pavyzdžiu ir 
paskatinimu veikė ir jaunųjų kartų, kuri 
taip pat suskilo į smulkias, tarpusavyje ko
vojusias jaunosios kartos politines organi- 
zacijėles. Šių, anuo laikotarpiu prasidėju
sių diferenciacijų, antrojo pasaulinio karo, 
audrų atskeltoji nuo tautos kamieno tautos 
dalis išsivežė j užsienius ir čia buvo bepra
dedanti atkurti jaunosios kartos smulkių
jų diferenciacijų.

Nepriklausomoje Lietuvoje išaugusi mū
sų akademinio jaunimo dalis, radusi laiki
nę užuovėjų laisvuose Vakaruose, giliai iš
gyveno tautos tragedijų, žinojo, kad „tė
vynėje likęs jaunimas kovoja žūtbūtinę 
kovų dėl tautos laisvės, jautė atsakomybę 
prieš brolių kraujų“, kaip pasakyta „Švie
sos“ gairių preambulėje, ir pradėjo žiūrė
ti j vienas kitų, ne kaip į priešų, bet kaip 
į savo brolį, su kuriuo yra daug daugiau 
labai artimų ir bendrų reikalų, negu skir
tingumų. Be abejo, senasis paveldėjimas 
buvo palikęs gilias žaizdas, kurias ne vie
nas turėjome kartais ir su tam tikrais išgy
venimais gydyti ir lyginti.Tokia mišri jau
nuomenė pasuko ne skaldymosi, bet vieny
bės keliu. Tas vienybės kelias atvedė į gra
žius „Šviesos“ lietuviškus rūmus, kuriuose 
gerai jaučiasi ne tik didelė akademinio 
jaunimo dalis, bet kuriuose lygiateisiais 
šeimininkais yra ir kiti mūsų jaunieji tau
tiečiai.

Du pagrindiniai momentai šiandien yra 

brangiausi mums, lietuviams: Lietuvos 
laisvė ir lietuviškumo išlaikymas. Akty
vaus pasipriešinimo darbe tik retam mūsų 
tenka dalyvauti. Todėl mes, šviesiečiai, sa
vųjų organizacijų pavadinome tik „dvasi
nės rezistencijos sųjūdžiu“, nes ne su gink
lu rankoje kovojame dėl Lietuvos laisvės 
ir lietuvybės išlaikymo, bet dvasinėmis 
priemonėmis.

Kovoje dėl Lietuvos laisvės, be kita ko, 
mūsų nariai aktyviai dalyvauja visuose 
mūsų tautinės bendruomenės, esamos už
sieniuose, veiksmuose, sumanymuose ir 
žygiuose. Dalyvaujame Amerikos Lietuvių 
Tarybos organizacijoje, didelė dalis švie- 
siečių yra Lietuvių Rezistencinės Santar
vės eilėse, mūsų nariai dalyvauja VLIKe 
ir yra aktyvūs visose kitose valstybėse vei
kiančiuose laisvinimo centruose — ne tik 
Europoje, Amerikoje, bet net ir tolimoje 
Australijoje, arba Naujoje Zelandijoje; 
mes dalyvaujame įvairių įvairiausiose or
ganizacijose ir jų susibūrimuose — Libe
ralų Internacionale, Egzilų Liberalų Uni
joje U. S. A., Socialistų Internacionale ir 
kitokiose tarptautinėse organizacijose. 
Šviesiečiai dalyvauja visur, kur tik gali bū
ti naudingi ir kur dalyvaudami gali kovoti 
dėl Lietuvos laisvės.

Tačiau ne tik Lietuvos laisvė yra prieš 
msūų akis. Tai yra, kaip minėjau, visų 
mūsų pagrindinis tikslas. Ir ne vien tik lie
tuvybės išlaikymas mums rūpi, nors šis 
tikslas yra pastatytas greta pirmojo, kad ir 
antroje vietoje. Gal net ne antroje, bet gre
ta, nes jiedu — tikrai svarbiausi ir pagrin
diniai mūsų troškimai. Pagaliau, juk vie
nam išnykus — nyksta ir kitas.

Yra visa eilė žmogiškųjų reiškinių ir 
žmogaus padarinių, prieš kuriuos mes jau
čiamės pašaukti ir stengiamės rezistuoti, 
priešintis jiems. Tad kur ir kam rezistuo- 
jame, kam mes priešinamės, su kuo kovo
jame? Mes pasirinkom kitokį priėjimų prie 
viso to, kas taisytina, šalintina, prie viso
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TIES MUSU NESUSIPRATIMAIS

Nesusipratimų mūsuose daug. Dėl ne- 
priklausomybinės praeities, dėl vestos ir 
tebevedamos lietuvių laisves kovos už sa
vo valstybės nepriklausomybę kelių bei 
metodų, dėl tikslingesnio tos kovos orga
nizavimo. Nemaža dalis tų nesusipratimų 
kilo ir tebekyla dėl tarpusavio išsiaiškini
mo stokos. Visi tariamės esą demokratai, 
bet nevisi elgiamės demokratiškai. Dalis 
nesusipratimų kyla dėl neišmanymo. Vie
nus galima pateisinti, kitų negalima, nes 
neišmanymo išdavos būna žalingos musų 
reikalui ir tuo būdu neišmanymas gali 
būti nusikaltimas. Tačiau yra ir tokių 
nesusipratimų, dėl kurių kyla pagrįstas 
įtarimas, kad ių priežastys glūdi partinio, 
egoistinio intereso statyme augščiau už 
valstybinį, nepriklausomybinį interesą ir 
mūsų bylos reikalą. Vadinasi, yra kai- 
kieno ir blogos valios.

Neatsakingas liudijimas
1953. XII. 8 d. Detroite, JAV, Kersteno 

komisijoje liudijo Dr. P. Padalis (Padals- 
kis). Sprendžiant iš korespondencijos rim
tame Amerikos dienraštyje ,,New York 
Times“, 1953. XII. 9 d. numeryje, Dr. P. 
P. liudijo apie Pabaltijo pogrindį, koks 
jis esą dabar yra. Ar galėjo Dr. P. Pada
lis pareikšti viešai Kersteno komisijai, 
esą jo senoji organizacija (Dr. P.P. Lie
tuvoje vokiečių okupacijos metu priklau
sė ir dabar tebepriklauso Lietuvių Fron
tui) „dar tebeveikia Sovietų Lietuvoje' ir 
dar stipriau (in greater strength), negu 
karo metu“?

Ir tai, nors, kaip jis pats nurodė, dau
giau kaip 30.000 lietuvių, buvusių pogrin
džio organizacijos narių ar įtartų jai pri
klausant, buvo rusų išžudyta.

Dr P. Padalis atsisakęs išvardinti karo

to, su kuo mes turime kovoti ir kovojame. 
Mūsų kelias pozityvaus, teigiamo darbo 
kelias, kuris yra, gal, sunkesnis, negu bu
vo „Šviesos“ sukūrimas, nes anas buvo 
vienkartinis darbas, kuris dabar kartoja
mas atskirose vietovėse, kuriant ir plečiant, 
„Šviesos“ skyrius. „Šviesa“ yra tas centras, 
tie gražūs rūmai, iš kurių matyti labai to
limi horizontai, kuriais klaidžioja šių die
nų paklydęs žmogus, neretai ir lietuvis, net 
tas pats šviesietis. Mes manome, kad di
desnėje pasaulio dalyje viešpatauja vargas, 
skriaudos, tironijos, dvasinis žmogaus nie
kinimas ; mes žinome, kad ir laisvoji pa
saulio dalis nėra tobulas laisvojo žmogaus 
padaras, bet kad ir jame -— vienur dau
giau, kitur mažiau — žmogus, ta augšeiau- 
sia kūrinijos dalelė, yra skriaudžiamas, 
varžomas, terorizuojamas. Kudirkos ir 
mūsų skaidrūs Tiesos ir Šviesos spinduliai 
apšviečia neretai ir mūsų lietuviškojo gy
venimo tamsiuosius kampelius, į kuriuos 
kartais mūsų brolis tautietis, kito tokio pat 
tautiečio Įstumiamas. Visi esame netobuli, 
visi turime vienas kitam padėti, lengvinti 
šio žemiškojo gyvenimo kelią pozityviais 
darbais, pagalba, paguoda ir tolerancija. 
Tad „Šviesa“, priešindamasi visokiausiam 
blogiui, įsirašė savp konstitucijon tokius 
siekius:

1. Ugdyti lietuvių visuomenėje laisvės 
meilę ir gilų humaniškų patriotizmų, 
suderintų su žmonijos gerovės reika
lavimais ;

2. Ugdyti lietuvių visuomenėje kultū
ringų bendradarbiavimų, žmonišku
mų, solidarumų ir skirtingų pažiūrų 
gerbimų;

3. Kelti lietuvių visuomenės kultūros 
lygį ir ugdyti tos kultūros lietuviškąjį 
pobūdį ir

4. Plėsti ir gilinti lietuvių jaunimo žinias 
apie įvairių tautų kultūrinį ir visuo
meninį gyvenimų ir remti jo pastan
gas, siekiant augšto mokslo.

Su džiaugsmu galima konstatuoti, kad 
„Šviesoje“ susibūręs jaunimas yra dina
miškas ir idealistinis. Dinamiškai šviesie- 
čiai siekia savo tikslų, sparčiai žengia dva
sinės rezistencijos keliu. Tobulindamiesi, 
jie stiprėja ir, lyg perlų (ieškotojai, pasi
nėrę audringuose šio amžiaus pasaulio 
vandenyse ir tokiose pat neramiose tauti
nėse mariose, daro teigiamos įtakos ki
tiems ir savąja Tiesos bei Šviesos jaunat
viškąja liepsna pasiekia lietuviškąsias šir
dis. Iškelia mažą žiežirbą kenčiančio 
krašto dvasioje. Savo drąsa skina takus, ei
nantiems jų pėdomis, siekiantiems tų pa
čių tautinių ir žmoniškųjų idealų.
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meto pogrindžio savo bendradarbius, mo
tyvuodamas, jog jie dar gali būti aktyvūs 
pogrindžio sąjūdyje Krašte, kurio jam ži
nomas stiprumas, esą, nėra paslaptis ru
sams, nes jie jį viešai pasmerkę ir laiką 
net tris slaptos policijos divizijas (???) 
Lietuvoje to sąjūdžio nariams gaudai.

Žinome, kad laikraščiai neretai iškrai
po pasakytus žodžius. Tačiau, jeigu čia 
ir taip būtų, tai visgi leistis iškraipomam 
tokiu svarbiu klausymu—parodo nedova
notiną neatsargumą, kuris šiuo atveju vi
siškai nepateisinamas.

Kalbant iš esmės, tenka pasakyti, kad 
yra nesąmonė tvirtinti, esą betkuri senoji 
vokiečių okupacijos meto pogrindžio or
ganizacija galėtų dabar sovietų okupuoto- 
je'Lietuvoje veikti didesniu stiprumu, ne
gu karo metu. Panašios kalbos apie po
grindžio veiklą dabartiniu metu Lietuvo
je teparodo visišką neišmanymą ir stoką 
bėtkokio supratimo apie esamą būklę 
okupuotoje Lietuvoje ir yra naudingos 
tik priešui. Naivu taipgi manyti, kad ru
sai nežino vardų Dr. P. Padalio bendra
darbių vokiečių okupacijos laikais. Nuo 
pat 1944 metų jie dėjo didžiausias pastan
gas išaiškinti visus nepriklausomybinio 
sąjūdžio 1940-44 m. dalyvius. Dr. P. P. 
užuomina, esą jie gali dar būti veiklūs 
dabartiniu metu, yra tik sudarymas jiems 
pavojaus, nes tuo atkreiptas i juos prie
šo dėmesys, nors šiuo metu jie ir visiškai 
nieko nedarytų.

Antra vertus, pasinaudojimas pakvieti
mu liudyti Kersteno komisijoje savo se
najai organizacijai iškelti, neteisingai 
tvirtinant, kad ji dabar dar stipriau vei
kianti, negu karo metu, kelia visą eilę sa
votiškų spėliojimų dėl liudytojo intenci
jos.

Ir kuriuo pagaliau pagrindu Dr. P. Pa- 
dalskis, apsigyvenęs Detroite, ėmėsi kal
bėti viešai apie dabartinę pogrindžio 
veiklą okupuotoje Lietuvoje ir visame 
Pabaltijy?

Kuriuo tikslu?
VLIK'o „Elta“ 1953. XII. 1 d. 32 nr-yje 

(ar tik neturėjo būti šis Nr. 33?) rašyda
ma apie Latvijos Nepriklausomybės su
kakties minėjimą Vak. Vokietijoje, Liud- 
wigsburge, pabrėžia, jog „pažymėtina, 
kad Latvijos įgaliotas ministeris Bonnoje 
R. Liepinš susirinkusius pasveikino Lat
vijos egzilinės vyriausybės vardu“.

Kieno vardu p. R. Liepinš sveikino su
sirinkusius, tikrai nežinome, bet nuosta
bu (o gal ir visai nenuostabu), kad „Elta“ 
rado reikalinga pažymėti aiškią netiesą, 
esą p. R. Liepinš yra Latvijos įgaliotas 
ministeris Bonnoje, kai jis toks nėra, o 
yra tik Vokietijoje gyvenančių Latvijos 
piliečių ryšininkas; arba tai, kad jis svei
kino vardu Latvijos egzilinės vyriausy
bės, kuri taip pat neegzistuoja.

Kuriuo tikslu „Eltos“ įsakmiai pabrė
žiama aiški netiesa? Nebent tam, kad, ki
tuose nesamas egzilįnes vyriausybes atra
dus, būtų lengviau kalbėti apie nesamą 
savąją, kaip tai galima spręsti iš Užsienio 
Reikalų Tarnybos valdytojo Dr. P. Kar
velio žodžių (žiūr. ten pat — „Elta“ — 8 
psl.) apie žygius „visų Baltijos valstybių 
vardu arba ir visų egzilinių vyriausybių 
vardu“.

Pažvelkim verčiau į kitus
Neretai mes ar tai pavydime, ar tai pri- 

kišame latviams .jų praktiškumą, ypač, 
kai jie mus kur nors pralenkia, pasiekia 
geresnių rezultatų. Tokiais atvejais, bet
gi, geriau būtų pažvelgti į dalykus giliau.

Mūsuose ginčijami paskutiniosios lega
liosios Nepriklausomos Lietuvos vyriau
sybės ir jos Respublikos Prezidento pa
skyrimai, prasilenkiant su realybe išran
damos „egzilinės vyriausybės“. O latviai?

„Dirvoje“ 1953. X. 29 d. atspausdintas 
pasikalbėjimas su Latvių Centro Komite
to Vokietijoje Pirmininku V. Janums, ku
ris kartu yra ir Latvijos Išlaisvinimo Ko
miteto Europoje vicepirmininkas.

V. Janums nurodė, kad Latvijos Išlais
vinimo Komitetas pats sau kokių nors eg- 
zilinės vyriausybės funkcijų nepriskiria, 
nes jis pripažįsta savo laikų Latvijos vy
riausybės duotus ministeriui Londone Za- 
rinšui įgaliojimus. Latvijos Išlaisvinimo 
Komitetas yra daugiau politinė tremtinių 
organizacija, veikianti nuolatiniame ry
šyje su min. Zarinšu.

„Eltoje“ Nr. 32, 1953. XI. 20 d. įdėtame 
pasikalbėjime Latvijos Nepriklausomybės 
35 metinių proga p. R. Liepinš, Vyr. Lat
vijos Išlaisvinimo Komiteto Centro Euro
poje užsienio reikalų vadovas, taip pat 
nurodė, kad tas centras palaiko ypač 
glaudžius santykius su Latvijos ministe- 
riu Londone p. Zarinšu, „kuris iš pasku
tinės latvių nacionalinės vyriausybės yra 
gavęs specialius įgaliojimus tam atvejui, 
jei latvių nacionalinė vyriausybė negalė
tų atlikti savo funkcijų“.

Ar tenka, tad, stebėtis, jei latviai nere
tai pasiekia geresnių realių rezultatų, ne
kvestionuodami savo paskutiniosios lega
lios vyriausybės paskyrimų, egz. vyriau
sybės, kol nėra sąlygų ją sudaryti, funk
cijų nesisavindami, kovos su paskutinės 
Latvijos vyriausybės įgaliojimus turinčiu 
min. Zarinšu nevesdami, į jo kompeten
cijos sritį nesikišdami, bet jam talkinin
kaudami. O kaip elgiamasi mūsuose? 
Partiniais, bet ne „patriae“ interesais va
dovaujantis, patiems sau sunkumus suda
rant, vidinę kovą vedant ir Lietuvos by
los gynimą tuo būdu sunkinant.

Visuomenės klaidinimas atitaisomas
Kovodami prieš Lietuvos Diplomatijos 

Šefą, nors toji kova ir daro žalą Lietuvos 
laisvės bylai, kaikurie mūsų išeivijos po-
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litiniai sluogsniai ilgą laiką įrodinėjo mu
sų visuomenei, jog tik LDŠ yra kaltas, 
kad iki šiol negalima buvo paskirti Lie
tuvos atstovo prie Federalinės Vokietijos 
vyriausybės, kad tik dėl jo nesirūpinimo 
iki šiol nebuvo atstatyta Lietuvos pasiun
tinybė prie Kvirinalo, Italijoje.

Dr. J. Gailiaus straipsnis „Vienybėje“ 
(Nr. 47, 1953. XI. 27 d.) ir LTS atstovo 
VLIKe atskira nuomonė VLIKui, at
spausdinta 1953. XI. 26 d. „Dirvoje“ Nr. 
48, dėl „oficialaus VLIKo atstovo skyrimo 
prie Bonnos vyriausybės“, atitaisė skleis
tus visuomenės klaidinimus..

Pasirodo, kad, nežiūrint draugiško Ita
lijos vyriausybės nusistatymo Lietuvos 
reikalui ir Italijos užsienio reikalų mi
nisterijos palaikomų glaudžių santykių 
su buv. Lietuvos įgaliotu ministeriu prie 
Kvirinalo, Italijai d e f acto pripažinus 
Lietuvos aneksiją, atsakingieji italų pa
reigūnai „visai atvirai ar gana aiškiai ne
tiesiogiai davė suprasti, jog... bent šiuo 
metu yra tik naivi svajonė pretenduoti, 
kad būtų galima užmegzti oficialius di
plomatinius santykius“.

Dr. J. Gailius, lietuviškos radijo valan
dėlės Romoje vedėjas, nurodo, kad neat
sakingu elgesiu ar teatrinio pobūdžio 
veikla konkrečių vaisių nebus galima pa
siekti, o priešingai -— galima net prarasti 
Italijos oficialiųjų sluogsnių mums turi
mas simpatijas ir mūsų padėties suprati
mą. Tuo būdu ir kaikurių asmenų sklei
džiami gandai apie Italijos užsienio rei
kalų ministerijos jiems tariamai duotus 
pažadus netrukus atnaujinti diplomati
nius santykius yra be pagrindo.

Iš „Dirvoje“ paskelbto LTS atstovo 
VLIKe T. šidiškio pareiškimo taip pat 
aišku, kad apie Lietuvos Valstybės atsto
vo priėmimą Bonnoje nėra nė kalbos. 
Bonnos įstaigos tesutiktų turėti reikalų 
su Vak. Vokietijoje gyvenančių Lietuves 
piliečių organizacijų ryšininku, kuris at
stovautų kultūrinius, šalpos beį darbo 
teisės interesus, tačiau „kuris neturėtų 
nei diplomatinio, nei konsuliarinio Lietu
vos atstovo pobūdžio“.

Kaip tad tenka vertinti ligšiolinį lietu
vių visuomenės klaidinimą, kurio vienas 
tikslų buvo, atrodo, noras diskredituoti 
LDŠ-ą (nes pav., apie Lietuvos Pasiunti
nybės Prancūzijoje padėtį tylima), ir ku
riuo patikėjo nemaža nors ir geros valios, 

bet į realią padėtį neįsigilinusių tautie
čių? Ir kaip suprasti tokius tiesos neati
tinkančius viešus spaudoje net buy. 
VLIKo narių tvirtinimus, esą, „oficialus 
tų valstybių pareigūnai“ (ir Italijos ir 
Vokietijos — J. K.) „pareiškė: duokit 
Lietuvos atstovą"? Ir kurį tikslą turi pa
našių visuomenės klaidinimų sąmoningas 
kartojimas?

LTS atstovas VLIKe T. Šidiškis visai 
teisingai savo pareiškime nurodė, kad 
„VLIKas bent tuo tarpu turi susilaikyti 
nuo tolesnės akcijos Bonnoje diplomati
nio ar konsuliarinio atstovavimo reikalu 
ir palikti tatai Lietuvos diplomatinėms 
institucijoms. VLIKas turi pripažinti, 
kad formalūs diplomatinių ar konsuliari- 
nių atstovų paskyrimo aktai negali būti 
„kondominiumo“ objektai ir kad tokie 
aktai yra diplomatinių organų kompeten
cijoje“.

VLIKui derėtų tik sutarti su LDŠ, kad 
jis išklausytų VLIKo nuomonę.

Baigdamas T. Šidiškis nurodo, kad 
„VLIKas turi nedviprasmiškai atsisakyti 
nuo betkurios separatinės akcijos prie 
vyriausybių“.

Seniai jau tam laikas.
J. Kernius

KRONIKA
* Lietuvos Diplomatijos Šefas, min. S. 

Lozoraitis savo pavaduotoju Organizaci
nėje Komisijoje lietuvių politinei konfe
rencijai šaukti paskyrė Pasiuntinybės 
Patarėją S. Kuzminską.

Komisijos pirmininku yra K. Ža’kaus- 
kas.

* LRS Vyr. Komiteto narė Ligija Eie- 
liukienė 1953 m. gruodžio 14 d. perėmė 
Pabaltijo Moterų Tarybos Pirmininkės 
pareigas iš ligšiolinės pirmininkės, estės 
Mali Jurmos.

* Lietuvos Diplomatijos Šefas paskyrė 
prof. S. Žymantą nariu komisijos ruošti 
medžiagai Lietuvos nepriklusomybės by
lai ginti. Ši Komisija taipgi praplėsta, 
įvedus New Yorko Lietuvos Laisvės Ko
miteto atstovą.

Komisijos pirmininku yra min. S. Lo
zoraitis.

Tarnyba Tėvynei yra tartum parakas. Tasai, kuris išbarsto paraką ir jį padega, 
įžiebia nedidelę šviesą be jėgos, sprogimą be išdavų.

Bet tasai, kuris giliai pakasa paraką ir jį padega, tasai sukrečia žemę ir sieną 
sprogimu; ir žmonės sako: iš tikrųjų, pa rako buvo daug — nors jo ir nedaug būtų 
buvę, tik giliai pakasto.

A. Mickevičius
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IS MŪSŲ GYVENIMO IR SPAUDOS

PO 13 TYLOS METŲ
1953 m. lapkiičio 30 d. per JAV radiją, 

televiziją ir didžiąją spauaą buvo plane
tas iinKsniuoti Lietuvos, Latvijos n .Esti
jos vaioas. Pirmieji spaudos puslapiai 
buvo išmarginu tonom SKambiom ant
raštėm: „Jnv Kongiesas tyrinėja Pabalti
jo tautų uzgiooimą„JAV niekad nepai- 
auos laisves„isKeiiama dar viena aov. 
misijos niekšybe-, „tik KataKnzmas gan 
isgeioeti paveigtas tautas", „uunes o ga
rantijos paveigroms tautoms", „bov. mi
sija tipisKa sutarčių laužytoja" ir t. t. 
los žinos apieKe visą pasauų, ir taip die
na is dienos spauda vaidino mos jvyKius, 
Kurie jvyKo pnes 13 metų, Kana trys Pa
baltijo vaistyoes buvo meKsisKai bov. mi
sijos OKUpuotos ir ten piaueta vyKuyti so
vietizacija, teioras ir masinis žmonių nai
kinimas.

.Tą istorinę Pabaltijo valstybėms dieną 
JAV Kongreso sudarytas Komitetas, va
dovaujamas kongresmano Kersteno, pra
dėjo liudminKų apKlausinėjimą Lietuvos 
užgrobimo aplinkybėms nustatyti. Si lak
tą reikia ypatingai pabrėžti, nes iKi šiol 
apie Pabaltijo valstybių užgrobimą tebu
vo kalbama prabėgomis ar tik nežymiais 
memorandumais atKreipiamas vyriausy
bių dėmesys, bet plačioji pasaulio opini
ja mažai težinojo apie tuos faktus, kurie 
prieš 13 metų buvo paminėti trumpomis 
spaudos žinutėmis ir tai daugiausia iš so
vietinių šaltinių. Tada dar daug kas tikė
jo „perėmimu“ Pabaltijo valstybių „glo- 
bon', liaudies „entuziazmu“ ir „išlaisvin
tojų“ kilniais tikslais. Šį kartą prakalbė
ta tokia aiškia kalba ir dokumentais, jog 
JAV-bės sužinojo ne tik apie pirmąsias 
bolševizmo aukas, bet ir apie tą vis didė
jantį bolševizmo pavojų visam kultūrin
gam pasauliui.

Pirmas komitetui liudijo valstybės se
kretorius Foster Dulles, kuris nupasako
jęs Pabaltijo valstybių santykių su Sov. 
Rusija istoriją ir visas pasirašytas sutar
tis, nurodė, kaip vėliau jos buvo šlykščiai 
sulaužytos ir Pabaltijo valstybės anek
suotos.

Dulles pasakė, kad „pavergtos tautos 
turi žinoti, kad jos nėra užmirštos, kad 
nėra paliktos savo likimui ir, svarbiau
sia, mes nemanome pirkti sau netikrą 
saugumą derėdamiesi su jų valdovais 
taip, kad pavergtos tautos pasiliktų ne
laisvėj“.

Toliau liudijo buv. prezidentas Ho- 
ower‘is, keli amerikiečiai, savo laiku lan
kęsi ar gyvenę Pabaltijo valstybėse. Pa
baltijo valstybių diplomatiniai atstrvai ir 
visa eilė gyvų liudininkų davė parody
mus apie bolševikų vykdytą terorą, šis 

liudininkų apklausinėjimas buvo vykdo
mas VVasnmgione, iNetv-žotKe, Detroite 
ir Cmcagoje. Gruodžio 11 d. komitetas 
laikinai savo darbus nutiaiuiė, nes, Ka.p 
buvo pranešta, issiseme skutos lesos. Ga
vus papildomų lesų, Komitetas yra numa
tęs savo daious tęsti r,ui opoje.

Žinoma, per tokį trumpą laiKą tebuvo 
apKiausti tiK kaiKurie iiuuimnKai. liko 
uar daug apnriKyoių nusviestų ypač uar 
nebuvo nė vienu žodžiu užsiminta apie 
antrąją bolševikų okupaciją, šioms ap- 
nnKyoems nusviesti daug veitmgos me
džiagos ir doKumentų yra Eui opoje, to
dėl teKtų labai šventinti komiteto suma
nymą savo tyrinėjimo darbus perkelti į 
Fui opą...

Iš kitos gi pusės, visi tie tyrinėjimai 
yra tiK Karnos, viešosios opinijos mosi
mas, ilgiau betrunkančios tyros nutrau
kimas, o ne KonKietus veiksmai paverg
toms tautoms išlaisvinti. Juk apie Katy- 
ną irgi savo taiku buvo daug kaioeta. už
tat šioje vietoje reiktų sutikti su buv. 
prezidentu lioower'iu, Kuris į klausimą, 
ar Pabaltijo valstybės gali atgauti laisvę, 
trumpai atsakė: „Tik įvykęs vieną dieną 
kataklizmas jas vėl gaiį atstatyti — tai 
vienintelė jų viltis...“

ALTa ir Amerikos lietuvių kongresas
Apie ALTą, kaip ir apie VLIKą, yra la

bai sunku atvirai ir nuoširdžiai kalbėti, 
nes čia kiekvienas kad ir sveikiausios 
kritikos žodis tuoj paverčiamas Lietuvos 
laisvinimo darbo trukdymu ir betkoks 
nuomonių pasikeitimas ir diskusijos to
liau pasidaio neįmanomos. Pagal nusi
stovėjusią tradiciją, šventą ramybę ir 
darnumą išlaikyti čia galima būtų tik 
dviem būdais: arba visą laiką girti, arba 
visą laiką tylėti. Jęi paminėtos visuome
niškai - politinės organizacijos nesiskelb- 
tų dirbančios visiems lietuviams svarbų 
darbą, jei jos nedeklaruotų reikalingumo 
kovos dėl Lietuvos išlaisvinimo, jei paga
liau jos kiekviena proga neprašytų para
mos iš visų lietuvių — gal ir galima būtų 
mažų mažiausia apie jas tylėti.

Dabargi jos yra mūsų visų kūrinys, jos 
kalba mūsų visų vardu, jos skelbiasi dir
bančios Lietuvos išlaisvinimui, todėl mes 
visi jaučiam net pareigą aktyviai reikštis 
tose organizacijose ir kalbėti apie jų ge
rai ar blogai atliekamus darbus. Niekas 
netvirtina, kad ALTa yra nereikalinga 
organizacija, arba kad ALTa per tą 13 
metų nieko nėra nuveikusi Lietuvos 
bylos gynimui. Priešingai, ALTa daug 
nudirbo ir dirba, ir per tą laiką jai nema
žai buvo pareikšta komplimentų. Bet jo
kia visuomeninė organizacija, o ypač jos
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priešaky stovį žmonės, negali savęs lai
kyti neklaidingais, nekritikuotinais ir ne
kreipti jokio dėmesio į tas pastabas ir 
pageidavimus, kurie kaip tik skiriami or
ganizacijos labui, jos sustiprinimui ir dir
bamo darbo patobulinimui. Lietuvos iš
laisvinimo darbas tai nėra nuopelnų rin
kimas sau, ar kuriai politinei grupei.

Mums iki šios dienos lieka nesupranta 
ma, kodėl pvz., ALTa negali tvarkytis 
demokratiniais principais, kaip ir derėtų 
tokiai organizacijai, kurioje dalyvauja 
visokių įsitikinimų žmonės su visiems 
aiškiu ir neginčytinu tikslu: visos jėgos 
ir pastangos Lietuvos išlaisvinimui. Va
dinamas vienbalsiškumo, arba veto prin
cipas, visdėlto ALTos griežtai laikomas 
ir juo grindžiamas visas ALTos darbas. 
Tas principas, mūsų supratimu, ir yra vi
sų kylančių nesusipratimų pagrindinė 
priežastis. Dėl jo griežto saugojimo lai
dojami sveikiausi pasiūlymai vien todėl, 
kad jie daromi tariamo politinio priešo. 
ALTos vadovybės narių tarpe irgi nėra 
darnumo, ir susidaro įspūdis, kad ten irgi 
„kovojama“ dėl kažkokios įtakos ar po
puliarumo. Ryšys su visuomene labai 
menkas, o informacijų stoka dar tą ryšį 
menkina. Pagaliau ALTos savotiškos pa
žiūros į mūsų diplomatinę tarnybą, kiši
masis į vadinamus mūsų vidaus ginčus 
arba aiškus krypimas į vieną ar kitą pusę 
— taip pat nekelia ALTos autoriteto ir 
organizacinio svorio. Jos Vieta būti nuo
šaly. nuo visų pasireiškiančių lietuvių vi
daus ginčų bei nesusipratimų. ALTa tėra 
lietuviškos kilmės J. A. V-ių piliečių or
ganizacija.

Apie visa tai kalbama jau seniai ir 
ypač, kai artėja ALTos visuotiniai kon
gresai — tos kalbos dar stiprėja. Pana
šiai buvo 1949 m., kada New-Yorke buvo 
sušauktas visuotinis Amerikos lietuvių 
kongresas, ir žymiai stipriau prieš šį kon
gresą, įvykusį Chicagoje. Tie kongresai 
šaukiami pademonstruoti Amerikos lietu
vių vienybę ryžtingai tęsti darbą dėl Lie
tuvos išlaisvinimo, kreipti amerikiečių 
dėmesį į pavergtos Lietuvos reikalus ir 
stiprinti kovos ryžtą visoje lietuvių išei
vijoje. Šia prasme ir 1949 metų ir šis pas
kutinis kongresas yra pavykęs ir ALTos 
vadovybei priklauso padėka, kad ji suge
ba tokiu plačiu mastu suorganizuoti vie
ningą lietuvių demonstraciją. Jau tas fak
tas, kad kongrese dalyvauja įtakingi 

amerikiečių visuomenės ir politikos at
stovai ir kongresus sveikina valstybės 
prezidentai — daug ką pasako.

Tačiau, be demonstracijos, nuveiktų 
darbų apžvalgos, pasigendama tuose kon
gresuose darbo nuotaikos, pasvarstymo 
priemonių ir kelių ateičiai. Juk čia yra 
patogiausia vieta išklausyti vadovybei, ką 
galvoja visuomenė, kokius ji turi pagei
davimus. Jei kas yra taisytino — patai
syti, jei yra įimtų pasiūlymų ■.— priimti 
ir tuo būdu atstatyti tą ryšį su visuome
ne, be kurios paramos ir pats ALTos dar
bas pasidarytų neįmanomas.

Beje, nei 1949 m., nei dabar apie tai ne
buvo kalbama, užtat ir paskutinio kon
greso įvertinimai buvo labai įvairus. Vie
ni jį gyrė ir tik nuopelnus skaičiavo, ki
ti peikė, nes, kaip vienas korespondentas 
išsireiškė, tame kongrese skambėjo viena 
gaida: mes nukeliavome, mes parašėm, 
mes padėkojome, mes parėmėme... Išskai
čiuoti visoms gražioms kalboms, kurios 
buvo pasakytos tame kongrese, čia užim
tų perdaug vietos. Tik norėtųsi atkreipti 
dėmesį į ALTos vice-pirmininko aav. 
Olio pasakytą kalbą, kuri pasižymėjo di
deliu nuosaikumu, tikru džentelmenišku
mu ir pavaizdavimu tų nuotaikų, ties ku
riomis čia mes ilgiau apsistojome. Adv. 
Olis savo įdomią kalbą baigė tokiomis 
įsidėmėtinomis mintimis:

Bet svarbiausia būtų mėginti siekti 
daugiau geros valios ir tolerancijos 
mūsų veikloje. Mes galime turėti 
skirtingų nuomonių dėl įvairių me
todų arba formulių, kaip eiti prie 
Lietuvos išlaisvinimo. Galime dėl šių 
metodų ir planų pasiginčyti ir net 
pasibarti. Bet pasekmės tų diskusijų 
neprivalėtų mus skirstyti į vieną 
prieš kitą nusistačiusią grupę. Nemė
ginkime vienas kitą nugalėti, nes tuo 
nieko nepadedame Lietuvos reikalui. 
Yra bendras mūsų priešas — komu
nizmas — ir prieš jį mes privalome 
bendrai ir glaudžiai dirbti, kad jį nu
galėtume. Nesvarbu, kas bus pirmose 
eilėse arba kas nusineš daugiau ar 
mažiau garbės tame darbe. Tokioje 
nuotaikoje dirbant būtų lengviau at

riekti musų šventą tikslą ir pasku
binti mūsų motutės Lietuvos išlais
vinimą.“

Vyt. Giedrinus

Lenkų okupacijos meto Vilniaus lietuvių laikraštis „Lietuvos Rytai“ Nr. 1 ra
šė:

„... kovoje su politine nelaisve tik per vienybę ką nors laimėsime, šitoks visų 
bendradarbiavimas tegalimas tada, kai visi mes savo tarpe suprasime, kad atskiri 
luomų, partijų interesai tada tik gali būti tenkinami, kai yra visa, kas galima, pa
daryta anam vyriausiam tikslui.“

(Iš J. Cicėno „Vilnius tarp Audrų“, 103 psl.)
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SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

Teisingai pasirinktu keliu...
„Santarvė“ man ir mano_ bendramin

čiams padarė labai gerą įspūdį ir yra la
bai malonus ir laukiamas svečias. Džiau
giamės, kad atsirado grupė žmonių, kurie 
įsteigė Lietuvių Rezistencinę Santarvę, 
kurios kilnus tikslas ir užsibrėžtas bei va
romas Nepriklausomos Lietuvos atstaty
mo darbas yra pastatytas augščiau visų 
asmeninių ir partinių reikalų. Man, kaip 
buvusiam Lietuvos kariuomenės kariui, 
o ir kitiems lietuviams, buvusiems nepar
tiniais, įgriso partinės rietenos ir juodini
mas kaikurių teisėtųjų ir oficialiųjų as
menų, skelbiamų lietuviškoje emigraci
nėje spaudoje.

Savo ir mano bendraminčių vardu, 
sveikinu Lietuvių Rezistencinę Santarvę, 
linkiu jos organui „Santarvei“ eiti teisin
gai pasirinktu keliu, užkariauti visų lie
tuvių patriotų širdis ir sulaukti visokerio
pos paramos.

- VI. Kuzavinis Venecueia

Pamoka demokratams...
Keista, kad Elta nežino tokio paprasto 

spaudos dėsnio: jei asmuo yra paliestas, 
tai jam priklauso natūrali teisė pareikšti 
savo nuomonę. Iš paskelbto „Santarvės“ 
6 nr. K. Drungos laiško matosi, kad Eltcs 
biuletenis vadovaujasi tokiais spaudos 
dėsniais, kurie su demokratinės spaudos 

laisvės supratimu nieko bendro neturi.
Gal ir nereikia stebėtis, nes Elta lei

džiama Vliko, o šis irgi nemėgsta kitų 
nuomonių. Sveikinu „Santarvę“, kad įsi
dėjo visų laiškus, kurie ne tik parodė 
Vliko ir St. Raštikio tvirtinimų neteisin
gumą, bet ir davė gerą pamoką tiems mū
sų vadinamiems demokratams...

A. Jančys, J. A. V.
Pavyzdys motorizuotiems degeneratams...

Tenka man labai apgailestauti, kad aš 
negaliu užsisakyti „Santarvės“, nes nuo 
1942 m. sergu plaučių džiova... Gyvenam 
visą laiką iš šalpos... kuri nėra pakanka
mai didelė, kad viskam užtektų... Jeigu 
sveikata pagerėtų, kad galėčiau šiek tiek 
dirbti, tuomet stengsiuos užsisakyti „San
tarvę“...

Tai šiuokart sakau lietuvišką ačiū ir 
linkiu sėkmės leisti ir platinti toliau mū
sų Tėvynės žiburį „Santarvę“.

St. Ma Pliauskas, Bodators, Švedija
(p. St. Maziliauskui SANTARVĖ bus 

siuntinėjama nemokamai — Red.)

Redakcija apgailestauja, negalėjusi dėl 
vietos stokos atspausdinti šiame numery
je p. Juozo Kalėdos iš Medellin, Colom
bia, S. A. ilgesnio laiško ir eilės kitų skai
tytojų laiškų. Jie bus atspausdinti vasa
rio mėn. numeryje.

AUKŲ FONDAS SANTARVEI STIPRINTI
...Praėjusiuose numeriuose, kaip ir šia
me yra, buvo keletas pranešimų apie mū
sų žurnalo bičiulių pinigines aukas. Jos 
yra ypač malonus finansinio žurnalo už
nugario pastiprinimas.

Tos aukos yra mūsų bičiulių geros va
lios aktas. Jos eina į specialų londą SAN
TARVEI stiprinti. Mes tikimės, kad šio 
pobūdžio aukos nemažės, bet didės per 
ateinančius metus. Daugelis tremtinių, 

jau nekalbant apie senuosius išeivius, 
šiandien yra tiek atsistoję ant kojų, jog 
vienos kitos dolerio penkinės ar dešimti
nės paaukojimas, vieno kito svaro patau- 
pymas rezistencinei spaudai papildomai 
paremti yra įmanomas be ypatingų sun
kumų.

Įnašas į fondą SANTARVEI stiprinti 
yra ryškiausias liudijimas, kas iš mūsų 
sunkiais Tautai laikais buvome tikri re
zistencinės spaudos rėmėjai.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
K. Barėnas — GIEDRA VISAD GRĮŽ

TA. novelės, 215 psl. „Tremties“ leidinys. 
Kaina — 15/-.

Vaclovas Čižiūnas — TAUTINIS AUK
LĖJIMAS ŠEIMOJE — Trumpas tautinio 
auklėjimo vadovas lietuviškajai šeimai 
išeivijoje. 220 psl. VLIK'o Lietuvybės Iš
laikymo Tarnybos leidinys.

SANTARVĖS žurnalo leidimui paremti 
aukojo:

F. Krauklys — £.1.0.0., O. Urbonas — 
10/-, Dr. J. Mockus — 5/-, J. Krivickas 
— 5/-, A. Laureckas — 2/6, VI. Kuzavi- 
nis — 20,20 bolivarų, J. Menkeliunas — 
6,70 bob, VI. Venckus, G. Orentas, A. 
Malskis, VI. Mikšys — po 5 bolivarus.

Visiems aukotojams SANTARVĖ taria 
nuoširdžią padėką.

Atsižvelgiant į ilgesnę pertrauką, šis SANTARVĖS numeris išleistas padidintas.
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Pasikalbėjimas 
su vienu iš

Lietuvių Rezistencinės Santarvės 

vadovaujančių asmenų

Lietuvių Dienose

Jei dar „LIETUVIŲ DIENŲ“ ne
prenumeruoji, tai būtinai užsisa
kyk jas ir įsigyk sausio numerį, ku
riame duodamas pasikalbėjimas su 
LRS Amerikos Krašto Komiteto 
pirm. Dr. Petru Pamataičiu.

Kiekviename LD numeryje duo
dama virš 50 aktualių ir įdomių 
nuotraukų iš viso pasaulio lietuvių 
gyvenimo. LD turi ir anglišką sky
rių; parašai po visomis nuotrauko
mis duodami abiems kalbomis, — 
tat, šis žurnalas prieinamas kita
taučiams ar tiems lietuviams, kurie 
gimę Anglijoje, Kanadoje, Austra
lijoje ar Amerikoje ir menkiau be
moka lietuviškai.

LD prenumeratos mokestis me
tams 4 dol. Adresas: „Lietuvių Die
nos“, 9204 So. Broadway, Los Ange
les 3, Calif., USA.

NUKLYDIMAI

NUO DIŽIOJO KELIO 
neleistini

ne tik paskiriems asmenims, 
bet ir veiksniams.

Paskaityk savaitraštį

LAIVOJI LIETUVA

LAISVOJI LIETUVA rašo politi
nėmis, visuomeninėmis, kultūrinė
mis ir ekonominėmis temomis, pa
deda išspręsti dabarties ir ateities 
problemas.

LEIDŽIA Lietuvos Atgimimo Są
jūdis, Vyr. Redaktorius Vyt. Stanei- 
ka. Adresas: 3157 So Emerald avė, 
Chicago 16, Ill, USA.

Prenumerata: metams $4,50, pu
sei metų — $ 2,50.

Generalinis atstovas Anglijoje: 
Mr. K. Jonelynas, The Chase Indus
trial Hostel, London Rd., Coventry, 
England. Į jį prašoma kreiptis vi
sais LL reikalais.

REDAKCIJOS IR ADMINISTRACIJOS adresas:
SANTARVĖ, c/o D, Banaitis, 18, Melnott Street, Rochdale, Gr. Britain.
ADMINISTRACIJOS JAV-ėse adresas:
SANTARVĖ, c/o A. Daunys, 16W. 64th Str., New York, N.Y., U.S.A.
ATSTOVAI:

AUSTRALIJOJE — L. Baltrūnas, 295 Hoddle str., Abbotsford, N. 9, Vic.
BRAZILŲ jJE — M. Laupinaitis, Caixa Postal 118, Sao Paulo 
KANADOJE — A. Kuolas, 143, Claremont st., Toronto, Ont. 
PRANCŪZIJOJE — J. Masiulis, 6, rue Massenet, Paris, 16e.
VOKIETIJOJE — S. Radavičius, (14b) Reutlingen, Untere-Bollwerkstr. 2.
VENEZUELOJE — VI. Kuzavinis, Villa Graciela, Ave Sucre, Los Dos Caminos, Caracas.

SANTARVĖS atskiro Nr-io kaina: JAV-ėse ir Kanadoje — 50 cnt., D. Britanijoje ir 
Australijoje — 2/-, Prancūzijoje — 100 fr., Vokietijoje — 1 DM, Švedijoje — 1,5 šv. kr., 
Šveicarijoje — 1,50 šv. fr.

SANTARVĖS metinė prenumerata: JAV-ėse ir Kanadoje — 4 dol. 50 cnt„ D. Britanijoje 
ir Australijoje — 15/-, Prancūzijoje — 900 fr., Vokietijoje — 9 DM., Švedijoje — 12 šv. kr., 
Šveicarijoje — 12 šv. fr.

Kituose kraštuose atitinkamai kainai J. A. V. pagal vietinės valiutos kursą.

Printed by: NIDA PRESS, 3, Southern Row, London, W. 10.
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