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MŪSŲ KELIAS

Keturioliktieji Lietuvos okupacijos metai. 
KeturioiiKtieji metai nepaliaujamos lietuvių 
Kovos dėl savo Tautos Laisvės. Turtinga ir 
įvairi ši kova.

Čia pnmasis organizavimasis, Lie.uvą 
okupavus rusams 1940 metų vasarą, pirmie
ji neilgai tegyvavusios Lietuvos tarybos 
užuomazgos žingsniai. Čia pirmoji pogr.n- 
ūzio spauda, pirmieji pogrindininKų suėmi
mai, LLKS steigimas 1940 m. gruoažio mė
nesį, plačiai išsišakojęs, vieningas Lietuvos 
Aktyvistų Frontas, Lietuvos karininkų lik
vidavimas 1941 m. gegužės mėn. naktį, bir
želio mėnesio Lietuvių Tautos sukilimas ir 
sudėtos aukos, Laikinosios Lietuvos Vy
riausybės pastatymas.

Ir vėl nauja okupacija, naujo okupanto 
pastangos įjungti Lietuvos jaunimą į vokiš
kus SS, ekonominis krašto alinimas, Lietu
vos žmonių vežimas Vokiebjon darbams, 
Lietuvos universitetų ir kultūros įstaigų lik
vidavimas ir dėl to naujos veiklos formos: 
LLKS „Laisvės Kovotojas“, LF „Į Laisvę“, 
LVLS „Nepriklausoma Lietuva“, LSDP 
„Lietuvos Keliu“, tik kelis pogrindžio laik
raščius tepaminėjus, Lietuvos Nacionalistų 
Partijos veikla, Lietuves Laisvės Armijos, 
Vyriausio Lietuvių Komiteto, vė.iau 
VLIKo sudarymas ir veikimas.

Ir vėl nauja okupacija. Lietuvos Vanagai, 
Lietuvos Laisvės Armijos kovotojai, parti
zanai, BDPS steigimas ir veikla, skilimas 
vos susijungusio pasyvaus ir aktyvaus pasi- 
prieš'nimo, tūkstančiai aukų, sudėtų akty
vioje kovoje su okupantu, veltui laukiant 
bent kiek didesnės iš Vakarų paramos ir 
patarimų.

Užsieny: VLIK'o Užsienio Delegatūra 
pogrindyje, vėliau viešai atkurtas užsienio 
VLIK‘as, užsienio BDPS ir BDPS Užsienio 
Delegatūra, o vėliau LRS, organizuotos 
lietuvių išeivijos visuomeninių organizacijų 
veikla tautos kovoje dėl laisvės, Amerikos 

Lietuvių Taryba, ir Lietuvos Valstybės Di
plomatinės Tarnybos veikla, atskirai vei
kiančių organizacijų darbas, kaip šiandien 
LF ir LAS greta LRS-ės.

Kokią vietą toje margaspalvėje kovoje 
užima SANTARVININKAI? Jų būta pir
mose gretose nuo pat Lietuvių Tautos ne
laimės pirmųjų metų. Aktyvistų Fronte ir 
birželio mėnesio 1941 metų sukilime, LLKS 
steigime, Vyriausio Lietuvių Komiteto ir 
VLIK'o steigime bei veikloje, VLIK'o Už
sienio Delegatūros steigime ir veikloje, 
VLIK'o užsieny atkūrime, Lietuvos Vana
gų kovoje, BDPS steigime ir kovos darbe 
Krašte, visuomeniniame ir politiniame lie
tuvių darbe išeivijoje.

Mes, SANTARVININKAI, neneigiame 
kitų nuveiktų darbų ar parodyto pasiauko
jimo lietuvio kovoje dėl laisvės. Bet taip pat 
nemanome niekam leisti neigti mūsų darbus 
ir mūsų pasiaukojimą.

Pripažįstame teisę kitiems turėti savo 
nuomonę, ir patys jos sau reikalau- 
me. Neprimetame savo valios niekam, bet 
taip pat nepripažįstame jokiai organizacijai 
išimtinos teisės mums savo valią primesti. 
Dabarties tautos kovoje nėra išrinktųjų or
ganizacijų, — visos yra lygios ir visos ver
tinamos pagal jų įdėtą darbą, aukas ir pa- 
siskyrimą Lietuvos Laisvės reikalui. Dirba
me svarbų Tėvynės laisvei darbą, nors turi
me daug sunkumų ir sutinkame daug kliū
čių iš pačių lietuvių tarpo. Neprimetame 
niekam savo bendradarbiavimo, jei jo kas 
nenori, bet esame įsitikinę, kad Lietuvos 
Laisvės kelias yra toks sunkus, jog jis rei
kalauja visų susijungimo, visų sutarimo ir 
visų darbo suderinimo, visų bendradarbia
vimo. Ar galima bus pasiekti to būtino Lie
tuvos Laisvės reikalui visų bendradarbiavi
mo, kurio šiandien nėra, priklausys nuo tų, 
kurie užsieny pasiėmė vadovauti lietuviš
kam darbui.
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ATOSLŪGIO JIEŠKOJIMAS IR LIETUVIAI

RAILABRONYS

Su kokiomis nuotaikomis Vakarų pasau
lis įžengė į šiuos metus?

Atsakymas gana aiškus — su atoslūgio 
jieškojimo nuotaikomis. Gal dar daugiau 
su viltimis rasti atoslūgį, su aktyviu noru 
sumažinti tarptautinę įtampą, O visa tai 
yra vadinama „taikos išlaikymu“.

Nereikia manyti, kad tikrąją visuomenių 
nuotaiką atskleidžia vien valstybių šefų ar 
jų diplomatų pasisakymai. Kartais ją dar 
giliau ir tiksliau pavaizduoja smulkesnių 
vienetų balsai, kurie be jokio varžymosi su
deda taškus ant i, kaip tas nekaltas Ander
seno pasakos kūdikis, drąsiai pareiškęs, jog 
iškilmingosios eisenos karalius yra nuogas...

Vaizduojant, pvz., Amerikos Jungtinių 
Valstybių visuomenės nuotaikas, tokiu ne
kalto kūdikio atstovu galėtume laikyti ži
nomą, bet ne taip jau garsų laikraštininką 
„kolumnistą“ Bill Henry. Savo straipsnių 
serijose, aiškindamas šių metų tarptautinės 
politikos perspektyvas, amerikiečių visuo
menę jis gražiai ragino nusiteikti šviesiai, 
optimistiškai. Mat, Vakarų Europos sau
gumas esąs dabar žymai geriau užtikrintas, 
negu buvo tuoj po praėjusio karo. Anuo
met, jeigu rusai tik būtų panorėję, be kliū
čių per kelias valandas būtų galėję prasi
stumti ligi Lamanšo ir betkur kitur. O šian
dien jau taip lengvai negalėtų...

Azijoje irgi nesą labai blogai. Komunis
tų veržimąsi į Korėją pavyko sulaikyti. O 
iš kitos pusės, bendromis jėgomis ir grasi
nimais pavyko nugalėti ir savo sąjunginin
ką Syngman Rhee, kuris siekė išlaisvinti vi
są Korėją, taigi nenorėjo baigti to baisiai vi
siems demokratams nepopuliaraus karo. 
Bet, anot Bill Henry, „mūsų didžiausia bai
mė tebėra mūsų sąjungininkas Syngman 
Rhee, kuris yra didelis patriotas ir taipgi 
visiškai nenusakomas dydis“. Jis betkurią 
dieną vėl galįs iškrėsti pokštų. Bet „jeigu 
Rhee elgsis tinkamai, tai dalykai ir Azijoje 
atrodo gana gerai. Gi jei jis vėl ką padarys 
— dangus težino, kas bus“..

Šiaipgi Atominis amžius ir naujoji Ameri
kos atominė Strategija teikianti gerų vilčių. 

Tai reiškia — mažiau žmonių Amerikos 
kariuomenėje, bet didesnis jos pajėgumas. 
Ir tai nelaikoma paslaptyje. Priešingai, ru
sams kaip tik duodama suprasti, kad „ka
ras, jeigu jie jį pradės, bus baisiai brangus 
biznis. O tai yra geriausias mūsų turimas 
taikos užtikrinimas“...

*****
Kartu tai yra gražiausias sancta simplici- 

tas dokumentas, kaip Amerika ir taipgi 
Vakarų Europa šiandien šviesiai žiūri į ar
timiausią ateitį, kaip ji įieško įtampos atlei
dimo pirmiau Bermudų, vėliau Berlyno 
konferencijose ir kaip ji laukte laukia rau
donojo tvano atoslūgio. Taikos išlaikymas 
pareina tik nuo Maskvos malonės. Jei tik 
Kremlius aprims, jei Sovietų Rusija pasiten
kins, anot prezidento Eisenhowerio, kas 
yra „teisėtai jos“, — tuomet taika gali būti 
puikiai išlaikyta ne vienerius metus ir gal 
ne vieną dešimtmetį...

Svetimoje ir savoje spaudoje skaitėme ir 
tebeskaitome dažnėjančias tokio pobūdžio 
žinias bei jų komentarus. Vakarų pasaulio 
santykių raida su raudonaisiais Rytais, esą, 
vis daugiau krypstanti tokion linkmėn. 
Esąs galimas dalykas, kad Sovietų Rusija, 
savo vidaus politinių bei ekonominių reika
lavimų verčiama, kaikuriam ar net ilges
niam laikui atsisakysianti aktyvios Vakarų 
pasaulio bolševizacijos programos vykdy
mo k tuo būdu kiek pasotinsianti tą vaka
riečių begalinį mieguistos taikos ir ramybės 
troškimą. Rusijos diplomatija nėra tiek ne
gabi, kad už šią „nuolaidą“ neišsiderėtų sau 
tinkamo atlyginimo. Tokiu atveju Vakarai, 
esą, su džiaugsmu gali pasotinti Kremliaus 
diktatorių pilvus, idant šie galėtų laisvai ir 
netrukdomai virškinti tai, ką jau yra „tei
sėtai“ prisigrobę. Toks sandėris, be abejo, 
ateitų ne iš karto, ir ne be sunkumų, ir ne 
be susikirtimų, apsiplūdimų bei kitokių 
propagandinių „pasipiktinimo“ ir „geros 
valios“ demonstracijų, kokių tiek apstu bu
vo kad ir pastarojoje Berlyno konferenci
joje. Bet pati tendencija, palinkimas, daly-

t
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kų raidos bėgiai, esą, stengiamasi sukti ta, 
o ne kitokia ar priešinga linkme.

Lietuvių išeivijos spaudoje ir net Lietu
vos rezistencijai vadovavusių (vėliau išemi
gravusių) asmenų lūpomis toji dalykų rai
da aiškinama su tuo pačiu paviršutinišku
mu, kaip ir per visą pastarąjį tremties de
šimtmetį. Esą, santykiuose tarp Rytų ir Va
karų norima pradėti naujas laikotarpis — 
derybų laikotarpis, ir Berlyno konferencija 
buvusi tų derybų pradžia (tarsi tos derybos 
dar nebuvo prasidėjusios nuo Jaltos ir Pots
damo laikų, nuo Jungtinių Tautų Organiza
cijos įsteigimo ir visą laiką vėliau!). Esą, 
Vakarai už laikinai stabilizuotą taiką su 
Sovietais gali jiems apmokėti dabartinės pa
dėties laikiniu pripažinimu. O tuomet kova 
už Lietuvos išlaisvinimą vėl nusitęstų neap
rėžtam laikui, kovos sąlygos nepaprastai 
pasunkėtų, kurį laiką turėtume irtis beveik 
prieš visas sroves... Todėl turime pasiruoš
ti „naujoms kovos sąlygoms“, kurios kinta, 
ir kinta, aišku, mūsų nenaudai. Ir čia pats 
svarbiausias „pasiruošimas“ esąs — „bet- 
kuriuo atveju išlaikyti“ mūsų „vadovaujan
tį organą“ užsieniuose, kuris esąs „mūsų 
kovojančios tautos eksponentu“ Vakaruo
se...

Kiekvienu atveju tokia tarptautinės poli
tikos raida, palydima panašių daugiau ar 
mažiau blaivių komentarų, vešliai ir jau ne
be nuo dabar ugdo mūsų tautiečiuose nusi
vylimo dvasią, nuovargį, vilties mažėjimą, 
aiškų defetizmą plačiuose visuomenės klo
duose ir dar daugiau aiškų, kasdien vis it- 
biau jaučiamą gyvenimo praktikoje pasi ■ 
traukimą į savo ribotų asmeniškų interesų 
kiautą...

*****

Plačiųjų tremties visuomenės klodų nusi
vylimas, defetizmas, šalinimasis nuo politi
nio darbo, sumaterialėjimas, suegoistiškėji- 
mas, net nutautėjimo drastiški požymiai, 
pagaliau, tikrų „motorizuotų degeneratų“ 
šmėkštelėjimai... Tai rimti reiškiniai, ir bū
tų vaikiška su jais nesiskaityti.

Ir visa tai turi savo painią istoriją.
Be abejo, ne viskas toje istorijoje priklau

so vien nuo mūsų pačių. Dalies tų reiški
nių priežastys pareina iš vadinamųjų ben
drųjų aplinkybių, išplaukia iš mūsų tautos 
skeveldrų „likimo“ užsieniuose. Ilgesni emi
graciniai laikotarpiai pūdo visas emigraci

jas, laiko grybai ir rūdys jas visur, visas ir 
visada graužia.

Mūsų reiškinio atveju yra tačiau gera da
lis priežasčių, kurios priklausė ir tebepri
klauso grynai nuo mūsų pačių atitinkamos 
laikysenos. Vienaip vairuodami mūsų dva
sinę ir politinę mintį bei veiklą užsieniuose, 
būtume pasiekę vienokių vaisių ir turėję 
padarinių. Kitaip „vairuodami“, drumsda- 
mi, tautos bendrąjį reikalą užmiršdami, tuš
čios valdžios siekdami ar nepatinkamus as
menis bei ištisas jų grupes diskriminuodami, 
jau pasiekėme kitokių vaisių ir padarinių, 
būtent dabartinių. Visa tai turi savo geleži
nę logiką.

Sustokime šį kartą bent ties pora atvejų.
Buvę mūsų rezistencijos politiniai vadai 

šiandien kalba apie mūsų kovojančią tautą, 
o vieną, tremtyje išlaikomą, savo likimui 
tautą palikusį politinį komitetą vadina „ko
vojančios tautos eksponentu“. Ką jie nori 
tuo pasakyti? Ar jie žino, kaip lietuvių tau
ta Tėvynėje dabar kovoja, kaip ir kiek ji 
gali kovoti, kokia yra tos kovos ir aukų 
prasmė? Kokios yra sąlygos kovoti (jeigu 
jau taip skambiai išsireikšti), kokie kompo
nentai gali sudaryti kovos veiksmingumą? 
Ar jie žino, ko kovojanti tauta pageidavo, 
stačiai maldavo iš užsienio lietuvių ir visų 
visokių jų komitetų? Ar jie žino, ko ji Tė
vynėje prašė vėliau, ko ji norėjo ir ko ji lau
kia iš tremtinių?...

Jeigu jie tai nors kiek žinotų, be abejo, 
kalbėtų ir elgtųsi realiau, ir daug bereika
lingų aukų ir daug energijos eikvojimo ligi 
šiol būtų buvę išvengta. Kalbėdamas apie 
aktyviosios lietuvių rezistencijos tragediją, 
prof. S. Žymantas šio žurnalo puslapiuose 
(žr. 1953 m. SANTARVĖ, Nr. 4, 15-18 psl.) 
ypatingo skaudumo straipsnyje yra davęs 
dalį duomenų ir atsakymų į anuos klausi
mus. Kitas bendradarbis, A. Skaidra (žr. 
str. „Kraštas ir užsienis“, š. m. SANTAR
VĖ Nr. 1, 13-18 psl.), yra davęs labai realių 
patikslinimų į kitus klausimus. Kiek tos pa
čios skaudžiausios ir reikšmingiausios lietu
vių rezistencijos problemos rado atbalsio 
mūsų tremties „vadovaujančiuose veiksniuo
se“, „kovojančios tautos eksponentuose“ ir 
iš viso politiškai mąstančioje visuomenėje, 
kurios balsą turėtų reikšti pirmiausia lietu
viškoji spauda? Tremties politikų ausys 
tam tebėra užvaškuotos, ir tai yra iškalbin
giausias jų atsakymas.
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Ir tai yra atsakymas į kaikieno tuščią ra
ginimą, jog „jau šiandien turime pasiruošti 
spėjamai k.ntančioms mūsų kovos sąly
goms*. Juk lietuvių rezistencijos ir „mūsų 
kovos sąlygos“ nuo pat 1944 metų nuolat 
kito, ir atitinkamais laikotarpiais keitėsi la
bai esmiškai. Visa tai reikalavo ir atitinka
mų esminių pakitimų mūsų tremties politi
nėje sąrangoje ir ypač jos veiklos tikslų ir 
metodų nustatyme. Per tą laiką tarptautinė 
ptdėtis nepakito esmiškai, nuolat iš vaka
riečių pusės buvo siekiama stabilizacijos ir, 
kaip matome, jos šiandien tebesiekiama.

Bet mūsuose tik dabar raginama „pasi
ruošti spėjamai kintančioms mūsų kovos 
sąlygoms“ arba raginama „persijungti ant 
ilgesnio laikotarpio greičių“, —■ kai tuo tar
pu tokie raginimai buvo striukai bukai at
mesti nuo pat 1946 metu ir dėl ko yra pa
daryta Krašto gyvosioms pajėgoms nebeati
taisomos žalos. Kai Lietuvos suverenumo, 
kitaip sakant, Lietuvos va’stybės eksponen
tai užsienyje savo laiku, remdamiesi Krašto 
rezistencijos duomenimis (BDPS), sąžinin
gai yra davę nurodymų dėl mūsų rezisten
cijos metodų, vienos ar kitos kovos formos 
tikslingumo ir reiškę pageidavimų blaiviai 
sutarti dėl politinės Lietuvos laisvinimo są
rangos užsienyje, tai kiekvienas iš šių pa
siūlymų buvo atmetamas, arba ardytas, ar
ba diskriminuojamas iš to organo, kuris „tik
rai negali išsižadėti būti Vakaruose mūsų 
kovojančios tautos eksponentu“ (!)...

Dėl visų tų žalingų politinio sabotažo 
veiksmų bei niekad nesibaigusių beverčių 
„korėjiškų derybų“, mūsų politinėse grupė
se, visuomenėje ir spaudoje kilus diskusi
joms, net rietenoms,—platiesiems mūsų vi
suomenės klodams ėmė aiškėti grybai ir vė
žiai, ir atsiskleidė padėties beviltiškumas, 
stumiantis į apatiją, nusivylimą ir šalinimą- 
si nuo visko.

* * * *

Kitas atvejis — tai žinomieji buvusiose 
tremtinių stovyklose Vokietijoje įsigalėję 
šūkiai, vėliau išplitę viso laisvojo pasaulio 
lietuviškoje spaudoje ir tremtinių sąmonė
je: — karas bus greit, jei dar ne šiais, tai 
ateinančiais metais, nes tat mums reikalin
ga, ir todėl išlaisvinimo viltis nuolat artėja, 
laikas ir visi didieji faktoriai dirba mūsų 
naudai...

Dešimtys tūkstančių lietuvių tremtinių iš 
praktiKos žino, Kart toKios malonios ir ža
vingos „tautinės pedagogikos“ versmė nuo 
pat pradžios ir vėliau buvo kaip tik tas 
„mūsų kovojančios tautos eksponentas Va
karuose“...

Visa tremtinių masė, imant ir jos vadus, 
o per laikraštinę propagandą ir dalis seno
sios išeivijos, buvo įtaigojama ir auklėjama 
grynai iliuzoriniais šūkiais. Jos skaudžios 
nostalginės žaizdos buvo gydomos fantazi
jomis, tuščiais plepalais ar net sąmoningu 
melu, į tą tarpą įskaitant „kompaktinę emi
graciją“, Baltic University perkėlimą j 
Ameriką ir „Mažosios Lietuvos“ įsteigimą 
Maine valstybėje... Bet toks balzamas tega
lėjo būti trumpalaikis, kol rūsčioji gyveni
mo tikrovė jo galios nepatikrino.

Bet gyvenimo tikrovė ėjo savo ruožtu ir 
stebuklinguosius balzamus vieną po kito 
plovė šalin. Specialistai, kas šeši mėnesiai 
skelbusieji apie vis gerėjančias Lietuvos iš
laisvinimo perspektyvas, pamažu neteko ža
do, arba vis daugiau susidurdavo su neim
liomis ausimis, ir pagaliau patys turėjo jieš- 
kotis apmokamų vietų, kur mums draugiš
ki svetimieji juos pasamdytų tarnautojais ir 
iš kur jau be rizikos galima tęsti pasakų ga
mybą ir net skelbtis esant dar vienu nauju 
„Lietuvos laisvinimo veiksniu“, „persijun
gus ant ilgesnio laikotarpio greičių“.

Kokių vaisių ir padarinių davė ši tautinė 
pedagogika, nemokėjusi ar nenorėjusi skai
tytis su tarptautinės dalykų raidos pedago
gika?

Atrodo, kad per gerą aštuonetą metų ji 
jau davė daugeriopų vaisių.

Pirmiausia, ji buvo aštrus smūgis dešim
tims tūkstančių mūsų tremtinių, kuriems 
„išlaisvinimo valanda“ Europoje neišmušė 
ir kuriems teko sunkiomis ir nekartą be ga
lo įskaudinančiomis aplinkybėmis jieškotis 
prieglaudos šen ar ten plačiajame pasauly
je. Daugeliui dingo „greito išsilaisvinimo 
tikėjimas, o su tuo psichologiniu sukrėtimu 
natūraliai ėjo nusivylimas, abejingumas, 
apatija, apsisprendimas ko geriau įsikurti 
naujoje vietoje, gi su tuo pirmiausia „laiko 
nebeturėjimas“ Lietuvai, paskui noro ir pa
galiau tautinės pareigos jausmo nykimas. 
Tiems lietuviams šiandien yra jau tuščia, 
nes per vėlu, kalbėti apie „naują pasiruoši
mą kintančioms mūsų kovos sąlygoms“, ka-
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daugi tokios kalbos jų nebepasiekia ir nebe
veikia. O be to, jie jau anksčiau patys suži
nojo, kad sąlygos nebuvo ir nėra tokios, 
apie kokias jiems „kovojančios tautos eks
ponentai“ daug kartų yra kalbėję...

Iš kitos pusės, ši fantastinė greito karo 
ir išlaisvinimo, tiesos ir teisybės pergalių 
užtikrinta strategija turėjo neabejotinų ir 
tiesioginių padarinių mūsų „vidaus politi
koje“ — partijų aritmetikoje ir veiksnių 
gramatikoje.

Jeigu ne anos fantazijos, tai ka p būtų 
galima suprasti ir pateisinti mažos tautos 
dalies, atsidūrusios užsienyje, ir dargi tos 
dalies mažų dalelių tokį atkaklų užsimoji
mą būtinai turėti jau dabar užsienyje seimą, 
prezidentines funkcijas, vyriausybę ar bent 
„egzilinę vyriausybę“, įtūžusiai ginčytis su 
Lietuvos Diplomatine Kolegija ir jos Šefu 
dėl pirmenybės, dėl „Lietuvos atstovų“ sky
rimo teisės, dėl vadovavimo „išlaisvinimo 
kovai“, dėl užsitikrinimo „egziliniame sei
me“ ko daugiau rankų kėlėjų, dėl monopo
lio atstovauti „visos lietuvių tautos valią“, 
dėl pretenzijų ką nors ekskomunikuoti i, 
tos valios reiškėjų tarpo, apskelbti „priešo 
agentais“, pilti paplavų kibirus į lietuvių 
viešosios nuomonės malūną ir tt. Kaip ga
lima būtų suprasti, kad viso to siekti ir me
tų metais rungtis galėtų žmonės, einantieji 
kartais net septintą ar jau aštuntą savo am
žiaus dešimtmeti, jeigu jų samprata nebūtų 
pagrįsta greitu karu ir greitu Lietuvos iš
laisvinimu? Jeigu būtų ne taip, tai pagalvo
tume, jog tai tikras pamišimas...

Ir dabar, „kovojančios tautos eksponen
to“ dešimtmečio sukaktuvių proga per „El
tos Informacijas“ išgirdome informacijų, 
jog tarptautinėje politikoje galįs prasidėti 
„naujas laikotarpis“, jog išlaisvinimo valan
dą tai galį nutęsti „neaprėžtam laikui“, to
dėl reikią pasiruošti „kintančioms kovos 
sąlygoms“, bet... pirmiausia reikią išlaikyti 
viską, kaip buvo, o tą „eksponentą“ kažko
kiu nuostabiu būdu ir nežinia kokiomis jė
gomis sustiprinti.

O kas jį sustiprins su visa jo fantastine 
strategija, su Krašto realios padėties inte
resų nebojančia jo samprata ir su visais jo 
„konstitucinio pobūdžio“ senaisiais dės
niais? Kas jį sustiprins ir koks naujas ste
buklingas balzamas pradės gydyti užsienio 
lietuvių politinės ir dvasinės suirutės liūną? 
Ar pats ligonis pasiskelbs gydytoju, ar tau
tiečiai jį pareikalaus užsidaryti į sanatoriją, 
ar iš kur kitur atsiras konstruktyvių pasiū
lymų?

Kiek ligi šiol tokių būdavo, jie dingdavo 
konservatyvinėje mūsų tremties aritmetiko
je ir gramatikoje. Bet Lietuvos laisvės kovų 
istorija, reikia tikėtis, juos įdėmiai užsira
šys.

Šiais abiem atvejais, kaip ir daugeliu ki
tų atvejų, mes, santarvininkai, stengiamės 
auklėtis tarsi kitokioje gyvenimo mokyklo
je. Jau keliuose mūsų rezistencinio veikimo 
tarpsniuose mes nesibaimindavom pasilikti 
„mažumoje“, dirbti „atskirai“ ar skelbti 
kad ir pačius „nepopuliariausius“ dėsnius, 
kada tikėjome, jog kaip tik yra tikras tas 
rūstusis kelias, o ne naivus wishful thin
king.

Todėl mes nuolat be nuovargio šaukėme 
ir šauksimės į lietuvių tautos skeveldras už
sieniuose, ugdyti savo dvasią neterminuo
tai laisvės kovai. Raginome ir raginsime nei 
minutei neišleisti iš dėmesio tautos kamie
no Tėvynėje reikalų, nes jie pirmiausia ap
sprendžia mūsų elgseną ir pažiūras į Lietu
vos politinių ir dvasinių reiškinių visumą. 
Kvietėme ir kviesime tremties politinėje 
veikloje daug ką taisyti ir gerinti, daug ką 
pasenusio, atgyvento, įvykių seniai pralenk
to ar išsigimusio giliai reformuoti, — dva
sioje, formose, metoduose ir net pagrinduo
se.

Mes šauksime, raginsime, kviesime ir 
veiksime, — ir tikime, kad nepavargsime, 
kaip nepavargome jau daugiau nei per vi
są dešitmetį nuslinkusių sunkiųjų dienų ir 
rūpesčių naktų...

Vadovaujanti klasė, kuri negali savo vieningumo išlaikyti kitaip, kaip tik sąlyga 
neveikti, kuri negali išsilaikyti kitaip, kaip tik sąlyga nieko nekeisti, kuri nesuge
ba nei prisitaikyti prie įvykių eigos nei panaudoti kylančių naujų jėgų — skirta iš
nykti iš istorijos.

Lėon Blum
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IŠ PARTIZANŲ KŪRYBOS

TARP GRIUVĖSIU

K,ur pasukti, be kelio, be tako, 
Kietas gruodas, bežvaigždė naktis... 
Čeža lapai, pageltę, be kraujo, 
Iš visur žvelgia baimė, mirtis.

Ką ten sūpuoja vėjai įšėlę, 
Ko ten švilpauja vėtros gūdžiai?... 
Stūkso kartuvės juodos, pakrypę. 
Saugo kūnus jose žmogžudžiai...

Dar toliau klūpo kryžiai prie kelio, 
Klykta gervės bailiai prie vandens... 
Kas prikels, kas prikels iš po kryžiaus 
Tave, Lietuva, vėtroj rudens?...

Ir kur eisi, kur žvelgsi aplinkui, 
Vien kapus ir griuvėsius matai, ■ 
Rodos, dienos pailsę sulinko 
Po našta svetimųjų nūnai.

O nešvinta saulėtekio rytas',
Nors juodoji naktis taip baisi, 
Tik po sodžius plėšikų išmintus 
Skamba dainos: „Greit būsim laisvi“.

Vėl jėgų iš kažkur atsiranda,
Vėl tikėti imi viltimi,
Jei artojas kovot nepailso —
Laimėsim. Pirmyn su viltim!

(Šis eilėraštis atgaben'.as į Vakarus 
drauge su kita literatūra ir dokumen
tais BDPS/Užs. Delegatūrai 1947 m.)

ĮVAIRENYBES
M

LENKIŠKI MĄSTYMAI
Pereitais metais išėjo iš spaudos vieno 

iš žymesnių lenkų tremties rašytojo, Wi- 
tdldo Gombrowicz*iaus satyrinis romanas 
— „Transatlantinis“. Jame autorius „gi
na lenkus prieš Lenkiją“, duodamas žiau
rią satyrą lenkų biurokratizmo tremtyje, 
pigaus tuščiažodžiavimo, sukiužusių for
mų šovinistinio garbinimo ir tt. Romano 
idėja — išlaisvinti lenkus nuo abstrakti
nės Lenkijos jungo...

Tą idėją pats autorius geriausiai išreiš
kia savo romano įžangoje tokiu pasisaky
mu:

„Aš buvau liudininkas, kaip mūsų en
tuziazmas, musų savęs garbinimasis, mū
sų pačių sustabinimas nuvedė mus į ka
tastrofą. Ir tačiau, įsidėmėkite gerai, mes 
tą katastrofą priėmėme beveik be nuste
bimo, tarsi, nežiūrint visko, savo minčių 
gilumoje mes būtumę jau buvę įsitikinę 
savo nesugebėjimu gyventi. O paskui? 
Naujoji „proletarinė“ Lenkija teisingo
mis reformomis išsivadavo iš poniškojo 
ir nacionalinio anachronizmo, bet tik tam, 

kad iš naujo užsklęstų lenkus į siaurą ir 
primityvų stilių, į mitiškas ir paralyžuo- 
jančias formas. Iš vienos pusės, Lenkijoje 
gyvenantis lenkas buvo suspaustas į mas
telį, reikalaujamą ten dabar viešpataujan
čios doktrinos; iš kitos pusės, lenkas trem
tyje pasilieka sukaustytas savo tautinės 
praeities, kuri jį pajungia ir apriboja 
tiek, jog nebegali būti jokio klausimo apie 
laisvą plėtojimąsi jo pajėgų ir kultūros.

„Tad ar nuostabu, jei po tiekos patyri
mų, aš žvalgausi aplinkui, jieškodamas 
radikalių pasikeitimų ir naujų metodų 
pasitikti mūsų buičiai? Pasiekti judėjimo 
laisvę, jeigu tik tai galima! Pasiekti kū
rybos galimumus! Užimti poziciją, iš ku
rios būtų galima pasijudinti! Nugalėti 
mūsų egzistencijos paralyžių! Ir nepasi
duoti Lenkijai, tai Lenkijai, kurios naštą 
mes nešame!“

Visai suprantama, kad tokios mintys su
laukė sveikinimų iš pirmyn žiūrinčių len
kų ir pasipiktino iš atgal žiūrinčių.
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KNYGOS NESKAITYMO VARIACIJOMIS
VYT. ALANTAS

Kai turtinga teta rengiasi skirtis su šiuo 
pasauliu, tai giminės nekantriai laukia tos 
„laimingos valandos“, nes tikisi išpešią vie
ną kitą skatiką iš jos palikimo. Bet jei ren
giasi mirti neturtinga teta, tai niekas ne- 
siankioja aplink jos guolį, išskyrus pačius 
artimuosius jos giminaičius.

Prie mirštančiųjų neturtingų tetų, tūlo 
akimis žiūrint, priklauso mūsų knyga. Lie
tuviška knyga labai padori ir garbinga teta, 
bet neturtinga. Jos likimas mažai kam terū
pi. Dėl jos likimo kvaršina sau galvas, kas 
ją rašo ir leidžia. Skaitytojas laikosi abejin
gai. Jis gal ir žino, kad knyga žūva, bet ka
dangi ji vargšė neturtinga teta ir jokio pali
kimo jam nepaliks, tai jis ir skęsta visiško 
abejingumo jūroje. Kodėl taip yra? Kitaip 
sakant, kodėl skaitytojas nebesidomi lietu
viška knyga?

Pajieškokime atsakymo gyvenime. Vie 
nas mano pažįstamas nusipirko gerus ir pa
togius namus už 10.000 dol. Svečių kamba
rio sienoje jis rado įtaisytą erdvią, gražią 
nišą. „Puiki niša knygoms“, jam sakau, 
„galės daug knygų sutilpti“. O jis, augštuo- 
slus mokslus Lietuvoje baigęs inteligentas, 
atsako: „nekoks biznis ta knyga: į ją įdė
tas kapitalas neprocentuoja. Kartą perskai
tei, o paskum visą laiką ir stovi“... Įrodyk 
jam kad nori, jog knyga „procentuoja“ ne 
pinigiškai, o dvasiškai, žodžiu, gražioji ni
ša kaip buvo, taip ir pasiliko tuščia...

Kitas Lietuvoje ir ne Lietuvoje baigęs 
augštuosius mokslus inteligentas man taip 
kalbėjo: „Pasiutusiai laiko nėra! Atidirbęs 
įstaigoje aštuonias valandas, skubi važiuoti 
namo ( tarp kitko, jis jau seniai važinėja sa
vo mašina), pavalgai ir važiuoji į vakarinius 
kursus. Mat, noriu baigti buhalteriją. Par
važiuoji vėlai vakare baisiai pavargęs ir 
griūvi į lovą. Kitą dieną vėl kartojasi ta pa
ti istorija. Nėra kada ir pagalvoti apie kny
gą“.

„Dirbu sunkų darbą fabrike“, kalbėjo 
man trečias inteligentas. „Parėjęs namo tik 
galvoji apie poilsį. Savaitgalį reikia išeiti su 

žmona pasižmonėti, užsukti į kiną, o kai 
kada ir į bariuką draugai nusitempia. Kiek 
čia to laiko? Kada aš galiu tą knygą paim
ti į rankas, jei aš tik akimis permetu ang
lišką dienraštį?“

Ketvirtas inteligentas, kuris neseniai bu
vo nusipirkęs mašiną, taip samprotavo: 
„Negali įsivaizduoti, kiek laiko atima ma
šina! Žiūrėk, čia ji sugedo, reikia taisyti; 
pervažiavai kartą per miestą, jau reikia va
lyti. Kol neturėjome mašinos, rodos, nė tų 
reikalų tiek nebuvo. O dabar žmona sako, 
reikia čia nuvažiuoti, reikia ten užsukti. 
Mat, nori pasigirti savo draugams, kad jau 
mašiną turi... Žinai — moteriška silpnybė. 
O paskum, kaip žinai, fabrikas ir visi kiti 
reikaliukai. Knyga? Nusiperku retkarčiais, 
bet dulkėja lentynoje net nesupjaustytos: 
nėra kada skaityti“.

O štai Vyt. Sirvydas Vienybėje š. m. sau
sio 22 d. tartum iš ambono paskelbė, kad 
„literatūrą kurti ir net ją palaikyti ne trem
tinių paskirtis“, kad Gliaudos „Namai ant 
smėlio“ esą „lietuvio sielai margas nieku
tis“ ir kad Škėmos drama „Pabudimas“ 
Montrealyje „pusę žiūrovų nuoboduliu mig
dė, o kitą pusę storai piktino“. Žodžiu, 
straipsnio autorius reikalauja skaitytojui 
laisvės pirkti knygą, kokia jam patinkanti, 
kad toli gražu ne visos knygos esančios 
skaitytinos ir tt. Kitaip sakant, jei kas aliar
muoja visuomenę, kad mūsų knygos padė
tis bloga, tai būtinai pasigirs balsas ir iš ki
tos pusės, ir tuo visas reikalas neutralizuo
jamas. Tai kažin kas panašu į tą komišką 
padėtį, kuri susidarytų, jei, vienam kunigui 
sakant pamokslą, atsistotų šalia kitas ir im
tų įtikinėti, jog visai taip nėra, kaip anas 
kalba—

*****

Tą anketą būtų galima tęsti iki begalybės. 
Vieni teisinsis, kad visokie reikalai, namai, 
automobiliai, fabrikas, baras, žmona, vai
kai nukreiptą dėmesį nuo lietuviškos kny
gos, — kitaip sakant, noras patogiau gy
venti, minkščiau savo mašina važinėti, baro
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nuotaikomis pasmaguriauti nulemia visą 
mūsų „kultūrinę pažangą“, — o atsiras i 
tokių, kaip kad Vyt. Sirvydas, kurie vienu 
plunksnos brūkštelėjimu knygos žlugimą 
pateisins tuo motyvu, kad „literatūrą kurti 
ir net ją palaikyti ne tremtinių paskirtis“...

Tai kokia tada tremtinių paskirtis ar 
bent viena iš paskirčių? Spjauti i visą lietu
vybę ir su kvailai palaiminta šypsena pasi
nerti j amerikonizmo ar kitokio izmo ka'i- 
lą? Kas gi yra lietuvybės gyviausias, giliau
sias ir gryniausias išreiškėjas, jei ne literatū
ra? Ypač šis dėsnis tinka tremčiai, kur ki
tokių lietuvybės pasireiškimų, be spaudos, 
mes beveik neturime. Pagaliau, ar ne mes 
patys per visą savo moderniosios Lietuvos 
istorijos laikotarpį apie savo kultūrini lygi 
sprendėme ir tautinės sąmonės augštį n’’- 
statinėjome pagal lietuviško rašto prasipla
tinimo dydį?

Nepasakysiu, kad kitokio masto reikėtų 
jieškoti mūsų spausdinto žodžio reikšmei 
bei svarbai išmatuoti ir tremtyje. Kai trem
tiniai suvažiavo į Ameriką, buvo nesunku 
pastebėti tam tikras pagyvėjimas ir spaus
dinto lietuviško žodžio fronte. Laikraščių 
tiražai pakilo ir knygos paklausa šoktelėjo. 
Tačiau, deja, tas procesas, kaip kad būtų 
buvę galima pasikliauti gerėjančiomis nau
jakurių ekonominėmis sąlygomis, nesiplėtė, 
bet nuolat siaurėjo ir šiandien tebesiaurėja. 
Daugiau dolerių einamoje sąskaitoje, ma
žiau knygų lentynoje! Tai yra žiaurus para
doksas, skubiai rengiąs kryžių ant lietuvy
bės kapo!

Knyga visur ir visada buvo ir yra palai
koma inteligentijos sluogsnio. Nėra inteli
gentijos — nėra knygos (kalbu apie rimtus 
literatūros veikalus). O kur mūsų inteligen
tija tremtyje? Perėjo į darbininku „luomą“. 
Yra inteligentija, ir ios nėra... Galvos gal 
dar ir paliko „in’eligentiškos“ (bent iš da
lies), bet rankos tai tikrai „sudarbininkėjo“. 
Šiandien labai maža mūsų inteligentijos te
valgo duoną iš galvos: daugiausia iš savo 
rankų. Dirbant fabrike ir dar sunkų darba. 
idėjos tūliems savaime siaurėja, estetiniai 
reikalavimai smarkiai atbunka, o pastangos 
susikurti tikresnį ir patogesni gyvenimą nu
kreipia dėmesį ne tik nuo lietuviškos kny
gos, bet ir aplamai nuo lietuviško ir betko- 
k.io visuomeniško reikalo,

Ne, aš čia nesirengiu teisinti abejingumo 
lietuviškai knygai: aš tik noriu pasilikti 
kasdienybės faktų ribose. Geriau kalbėti at
virai apie faktus, negu tenkintis bendromis 
frazėmis, kurios nieko neišaiškina ir juo la
biau nieko neišsprendžia. Kas dirba fabri
ke, tas be didelių aiškinimų jaučia, kad jis 
smunka intelektuališkai prieš savo norą ir 
valią.

Nors tai skamba paradoksiškai, bet lietu
vybę ir lietuvišką knygą (o man tai yra tas 
pats) žudo ir augštas pragyvenimo standar
tas. Geras ir sotus pavalgymas, minkštas 
pamiegojimas, pasivažinėjimas patogiais li
muzinais daug kam atima norą irtis prieš 
srovę. Kam čia rūpintis kažin kokia lietu
viška knyga, jei galima tą pinigą sunaudoti 
daug „maloniau“: gerai užkąsti, tvirtai iš
gerti bare arba, pavirtus į minkštus fotelius, 
paplepėti apie šį bei tą? Kas dar tokio gy
venimo neturi, tas visomis keturiomis sten
giasi jį įsigyti (irgi nėra kada pagalvoti apie 
knygą), o kas jį jau turi, tas jaučiasi paten
kintas ir skuba juo naudotis... Jei kada ir 
buvo nupirkta lietuviška knyga, tai ji be
prasmiškai dulkėja kažin kur lentynoje. To
kie mūsų tautiečiai sėkmingai papildo miru
sias sielas, kurių šiame krašte yra legionai. 
Jei net prie jų ausies suskambėtų Kauno 
Karo Muzėjaus Laisvės Varpas, tai vargu 
ar jie jį beišgirstų, nes jų ausyse jau spėjo 
perdaug priželti stokiardinių konservų rie
balų...

Tačiau šia proga neteisinga pamiršti tuos 
gerus lietuvius, užsigrūdinusius patriotus, 
kuriems nei lietuviškos knygos meilės, nei 
tvirto prisirišimo prie prosenelių dvasios 
neįstengs išdildyti iš jų sąmonės joks fabri
kų triukšmas ir smarvė ir kurie nesutiko ir 
nesutiks palaidoti savo lietuviškos sielos te
gu augšto standarto duknose. Jie liks ištiki
mi lietuviškai knygai net ir jos mirties pa
tale.

Bet ar mes iš tikrųjų ruošiamės laidoti sa
vo knygą? Aišku, ne. Pakasynos lietuviškai 
knygai reikštų pakasynas lietuvybei. Aš ne
su tikras, kad mes prie to neprieisime, bet 
dabar kalbėti apie tai dar peranksti. Tačiau 
mes būtume strauso taktikos šalininkai, jei 
stengtumės nuleisti uždangą ties didele mū
sų tremties tragedija.

Kas daryti? Jei daktaras nustato tikrą
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OKUPUOTOSIOS LIETUVOS REIKALAI

PASIKEITIMŲ LIETUVOS OKUPACINĖS ADMINISTRACIJOS 
VIRŠŪNĖSE KLAUSIMU

S. ŽYMANTAS

Iš dailės dėl įprastinių kiekvienos politi
nės emigracijos savybių, iš dalies dėl nelai
mingo Lietuvos laisvės reikalui užsieny 
oįrbančių politinių veiksnių ir organizacijų 
susiskaldymo ir nesusiderinimo, mes daž
nai neperprantame įvykių Krašte raidos ir 
juos vaizduojamės ne tokius, kokie jie yra, 
bet kokius kaikas norėtų, kad jie būtų. Kar
tais taip daroma dėl paprasto neišmanymo 
ar nenoro į dalykus gilintis, juos sekti bei 
studijuoti, kartais dėl egoistinio partinio in
tereso ar tiesiog blogos valios.

Kaipgi kitaip galima būtų vertinti dabar
tinio VLIK‘o V f užsienio reikalų tarnybos 

diagnozę, tai pagydyti ligonis nebesunku. 
Bet šiuo atveju, deja, taip nėra. Diagnozę 
mes galime nustaty.i tikrą, galime šimtus re
ceptų prirašyti, o ligonis vistiek nesveiks. 
Pagaliau, ar maža tų receptų lig šiol buvo 
prirašyta? Reikalas tas, kad abejingumas 
lietuviškai knygai nėra paskira liga, o ma
ža dalis tos ligos, kuria užsikrėtęs visas 
tremtijos organizmas.

Taigi, grįžtant prie mirštančios tetos... Se
noji ir garbingoji mūsų teta — lietuviška 
knyga — mirti nesirengia. Ji tebėra sveika, 
ištverminga ir kovinga. Jokie pasaulio ka
taklizmai ligšiol neįstengė jos nugalėti. Ji 
kasdien gimsta sunkiose varguose iš karš
tos lietuvio rašytojo širdies, ir ji nežus, kol 
ta širdis tebeplaks. Žodžiu, rašytojas — ge
rai ar blogai, mes čia nekalbėsime — savo 
tremties pareigą atlieka. Ar ją atlieka skai
tytojas? Tegul kiekvienas atsako pagal sa
vo sąžinės balsą, jei ji dar neužduso ..izmų 
katile. Lietuviui per metus perskaityti bent 
keletas lietuviškų knygų yra tokia pat būti
nybė, kaip alsuoti oru. Kas nebesijaučia 
esąs reikalingas tokios lietuviškos kūrybos 
„dušo“, to ir Jerichono patriūbočiai nebe
prikels.

valdytojo dr. P. Karvelio tvirtinimus 
1946/47 metais, esą tada Krašte nebuvo ir 
negalėjo būti jokios organizuotos rezisten
cijos?

Arba VLIK'o Pirmininko kun. M. Kru
pavičiaus teigimus, kad rezistenciniais ka
nalais 1947 m. atgabentoji medžiaga apie 
padėtį Krašte buvusi užsienyje sufabrikuo
ta?

Arba vėl — mūsų emigracinių politinių 
sluogsnių aiškinimus, esą žinios apie eko
nominės padėties Lietuvoje stabilizavimą 
po 1948 m. finansinės reformos, ar įspė
jimai, kad aktyvus priešinimasis — tai sa
vižudybė, buvo skleidžiami priešo įtakoje?

Prisiminkime taipgi savo laiku neatsakin
gai paskleistas žinias, esą vienintelis Lietu
voje likęs vyskupas, Paltarokas, yra pasislė
pęs pas partizanus, arba tai, kad esą Lietu
voje bažnyčių lankymas yra formaliai su
varžytas, esą prie bažnyčių durų kuone sar
gybos stovinčios ir leidimą į bažnyčią eiti 
reikia išpirkti, sumokant tam tikrą mokestį.

Kai LRS-ės sluogsnių buvo sakoma, kad 
taip nėra ( tai visai nereiškia, kad bolševi
kai nekovoja sų bažnyčia), nelabai norėta 
tuo tikėti.

Panašiai nieko nepadarius ir net nepa
bandžius padaryti ką aktyviam pasiprieši
nimui gelbėti ir tautai nuo nereikalingų 
skaudžių aukų apsaugoti, kai šiandien par
tizanų veikimas Krašte jau yra praktiškai 
sunaikintas, vis dar tebegaudomos žinutės 
apie partizanų veikimą ir pabrėžtinai skel
biama : „kad Lietuvoje dar tebeveikia par
tizanai, šias žinias patvirtino ir visa eilė 
grįžusių į Vak. Vokietiją vokiečių karo be
laisvių“ („Eltos Informacijos“ Nr. 3, 1954. 
II. 1 d., 10 psl.).

„Elta“ visgi turėtų geriau dalykus žinoti 
ir susilaikyti toliau skleidusi įvairius pana
šius pasakojimus be savo komentarų, nes 
dabar susidaro įspūdis, kad pati „Elta“ apie
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tikrąją padėtį nieko nežino ir neišmano. Tai 
nekaip prezentuoja mūsų veiksnius kitų 
akyse ir kompromituoja ne tik juos pačius, 
bet ir visą lietuvių nepriklausomybinį są
jūdį užsienyje.

Mūsų išeivijoje tūno lyg ir slaptas noras, 
kad Krašte viskas būtų kuo blogiausia, kad 
vyktų nuolatinis priešinimasis, boikotas, va
lymai okupacinėje administracijoje ir val
džioje, kad plauktų žinios apie deportacijas 
(žiūr., pav., „Eltos Informacijų“ Nr. 3 pa
stabą prie esą iš Berlyno gautų žinių, kad 
po Stalino mirties nebėra jau masinių trė
mimų.) Bet „Elta“ turėtų visgi žinoti, kad 
masinių išvežimų nebebuvo nuo 1951 m. ir 
kad tais metais įvykdytus išvežimus negali
ma laikyti masiniais.

Kiek kartų mūsų spauda jau buvo skel
busi žinias apie vykstančius ar turėsiančius 
įvykti valymus okupacinėje Lietuvos admi
nistracijoje ir valdžioje? Pakanka partijos 
sekretoriui pakritikuoti Paleckį dėl kokio 
jo rašinio — jau emigracinės mūsų spaudos 
skelbiama, kad Paleckio laukia ..išvalymas“. 
Įsteigus Lietuvoje administracines sritis: 
Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos ir 
joms valdyti pasiuntus atsakingus ir patiki
mus partiečius: K. Liaudį, M. Šumauską 
ir kt. sričių nartiios sekretoriais, buvo tvir
tinama, kad K. Liaudis jau esąs išvalytas. 
Tas pats K. Liaudis, kuris šiandien vra pa
skirtas okupuotos Lietuvos MVD (sujung
tos su MGB) ministeriu.

Deja, visi šie Lietuvos kvislineai tebėra 
savo postuose, tik karts nuo karto tais pos
tais pasikeičia.

Pabandvkime trumpai paanalizuoti įvai
rius pasikeitimus okupacinės Lietuvos ad- 
ministraciios viršūnėse susidaryti tiksles
niam vaizdui, ar per visa ta okunacinl lai
kotarpi nuo 1944 metų buvo kok’e didesni 
Pasikeitimai, valymai ir nan.. kurie galėtu 
liudyti anie kokio tautinio lietuviško titoiz- 
rno buvimą ar narodvta koki didesni atsna- 
ruma Maskvai, kurios įrankiu yra okupaci
nė administracija Lietuvoje.

Tarne asmenų, kurie šiandien valdo oku
puotąją Lietuva, arba, tiksliau tariant ku
rie vra aklas Maskvos valdvmo įrankis, iš 
vienos nusės randame senus Lietuvos ko
munistus, prie komunistu nrisišlietusius ir 
jais tanusius. arba iau okųmcinio sovieti
nio režimo išaugintus komunistus lietuvius, 

1944-47 m. Sovietų Rusijoje surankiotus 
tikrus ir netikrus lietuvius komunistus ir at
siųstus į Lietuvą jos valdyti; pagaliau pa
čius žymesnius ir ne tiek jau žymius rusus 
komunistus, kurie nuo 1944 m. iki dabar, 
nors ir buvo užėmę ir tebeužima antraeilius 
(viceministerių) postus ir retkarčiais svar
bius vadovaujančius, visvien iš tikrųjų vai
dina pirmaeilį vaidmenį.

Neskaitant J. Paleckio, kvislinginio Lie
tuvos „prezidento“, kuris per visą laiką iš
buvo Augščiausiosios Tarybos Prezidiumo 
pirmininku, A. Sniečkus be pakeitimų išli
ko Lietuvos kompartijos CK sekretoriumi; 
V. Niunka, senas partijos ir CK narys, ant
rosios sovietų okupacijos būvyje perėmęs iš 
J. Žiugždos Švietimo ministerio pareigas ir 
jas ėjęs tol, kol iu neperėmė A. Knyva, 
šiandien iškilęs į labai svarbią partijos CK 
antrojo sekretoriaus vietą. Tiek A. Snieč
kus, tiek V. Niunka (pastarasis nuo 1952. 
X. 8 d.) yra taipgi Agščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo nariai. Kitas senas komun’stas 
—K. Preikštas, CK narys, vis tebėra vienas 
iš ministerio pirmininko pavaduotojų. M. 
Gedvilas, Lietuvos kompartijos CK narvs, 
tebėra nuolatinis kvislinginis okupuo'os Lie
tuvos ministeris pirmininkas; M. Šumaus- 
kas, partijos CK narys, pradžioje Valstybinio 
Plano komisijos pirmininkas, sritims Lietu
voje įsteigus, 1950 m. buvo paskirtas Šiaulių 
srities partijos sekretoriumi, tad praktiškai 
jos „gubernatorium“. Sritis panaikinus, jis 
paskirtas pirmuoju ministerio pirmininko 
pavaduotoju, pakeitęs rusą Pisariovą ir tuo 
būdu šiandien iškilęs, kaip ir V. Niunka, 
iki pirmųjų valdančiųjų postų okupacinia
me režime. J. Macijauskas, 1940 m. buv. 
Lietuvos Liaudies Kariuomenės politrukas, 
antros sovietų okupacijos būvyje pakeitęs 
rusą generolą A. Smirnovą, šiandien eina 
okupuotos Lietuvos Karo komisaro parei
gas. A. Guzevičius, 1940/41 m. buv. Vi
daus Reikalų liaudies komisaro pavaduoto
ju, po karo pasidaręs rašytoju. 1953 metų 
pavasarį, įsteigus Kultūros ministeriją, pa
skirtas jos ministeriu. A. Drobnys tebėra fi
nansų ministeriu, apie 1947 m. pakeitęs su
imtąjį Vaišnorą. Senas komunistas I. Gaš
ka, pakeitęs P. Rotomskį, eina bereikšmes 
Užsienio Reikalų ministerio pareigas. S. 
Filipavičius, partijos CK narys, kurį laiką 
buvęs vienas jos sekretorių, 1953 m. paskir-
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tas Lengvosios ir Maisto pramonės minis
terial. D. Didžiulis (Grosmanas), kurį laiką 
buvęs Augšč. Tarybos Prezidiumo pirmi
ninko pavaduotoju (jį tose pareigose 1951 
m. pakeitė M. Junčas-Kučinskas), šiandien 
yra Augščiausiojo Teismo pirmininkas. S. 
Pupeikis, buvęs Augščiausios Tarybos Pre
zidiumo sekretorius, pereitų metų rudenį 
perėmė iš A. Knyvos Švietimo ministerio 
pareigas. E. Bilevičius (Sarinas), 1951 m. 
pakeitęs V. Mickevičių, kaip Žuvies Pra
monės ministeris, vėliau paskirtas ir Maisto 
Prekių pramonės ministeriu, kai ši ministe
rija 1953 m. gale vėl buvo atskirta nuo Len
gvosios Pramonės ministerijos.

Tuo būdu, vadovaujančiųjų lietuviškų 
kvislingų okupuotos Lietuvos administraci
jos viršūnėse pasikeitimai neleidžia daryti 
kokių nors išvadų dėl Maskvos vykdytų lie
tuvių tarpe valymų. J. Žiugžda pasitraukė 
iš Švietimo ministerio pareigų, nes jau ėjo 
dar svarbesnes Mokslų Akademijos vice
prezidento pareigas. Senas komunistas V. 
Mickevičius, buv. Žuvies Pramonės minis
teris dėl intrigų buvo pakeistas E. Bilevi- 
čium, bet pasiliko ministerio pavaduotoju. 
1952 m. Teisingumo ministeris J. Blieka bu
vo pakeistas A. Liku. Apie metus prieš tai 
P. Rotomskis, Užsienio Reikalų ministeris, 
buvo pakeistas L Gaškos. 1953 m. rudenį 
Švietimo ministeris A. Knyva buvo pakeis
tas S. Pupeikiu, tačiau tuos pakeitimus var
gu ar galima laikyti „valymu“, pakeistųjų 
ministeriu likvidavimu, nors apie kaiku- 
riuos iš jų, pav., apie P. Rotomskį ar J. 
Blieką ir nebuvo nuo to laiko nieko girdėti. 
Greičiausia tai buvo normalūs pakeitimai, 
stipresnius ir tinkamesnius asmenis statant 
vietoj nesugebėjusių pasireikšti, kaip tai ga
lėjo, pav., atsitikti su A. Knyva. Galbūt tik 
vieną galima būtų rasti atveji, kai priekyje 
stovėjęs asmuo buvo pašalintas ir likviduo
tas dėl politinių priežasčių. Tai buv. Finan
sų ministeris J. Vaišnora. Po pašalinimo jis 
buvo suimtas ir, berods, nuteistas.

1944-46 m. Maskva buvo sumedžiojusi 
Rusijoje kelis tikrus ar netikrus lietuvius, 
apsigyvenusius ten dar prieš pirmąjį pasau
linį karą, ir atsiuntusi juos Lietuvon i augš- 
tas vietas. Jų tarpe pažymėtini: J. Barta- 
šiūnas, MVD generolas, gimęs 1895 m., iš
buvęs Vidaus Reikalų ministeriu ligi 1952 
metų pavasario, K. Liaudis, buvęs Ramiojo 

Vandenyno sovietų laivyno politrukas, at
siųstas į Lietuvą dar 1944 m. ir tais pačiais 
metais pasidaręs Lietuvos kompartijos CK 
trečiuoju sekretorium, vėliau Žemės Ūkio 
ministeriu. Jis tad kelia atsakomybę už ko
lektyvizacijos parengimą. Vėliau, įsteigus 
sritis, jis buvo paskirtas Klaipėdos Srities 
partijos sekretorium. Sritis panaikinus, jis 
vėl grąžintas kompartijos CK sekretoriumi, 
o, be to, pereitų metų pabaigoje paskirtas 
Vidaus Reikalų ministeriu. Neabejotinai 
K. Liaudis gali būti laikomas „stipriu“ 
žmogumi, ir jo paskyrimas Vidaus Reikalų 
ministeriu, turint galvoje, kad senoji MGB 
šiandien yra sujungta su MVD, parodo, jog 
policinis režimas Lietuvoje neturi jokių ten
dencijų silpnėti.

Kiti pažymėtini: V. Augustinaitis, atsiųs
tas iš Rusijos ir, kaip ir kiti, nemokėjęs lie
tuviškai, apie 1947/48 m. buvo Sovchozų 
ministeriu, vėliau, po K. Liaudžio, paskir
tas Žemės Ūkio ministeriu ir tas pareigas 
tebeina; K. Andrijaitis, iki 1953 m. buvęs 
Maisto Pramonės ministeriu, dabar eina ne
reikšmingas Augšč. Tarybos vicepirminin
ko pareigas; P. Kurys — Miško ir Popie
riaus Pramonės ministeris, S. Banaitis, So
vietų kariuomenės gydytojas, 1945-47 m. 
Sveikatos Apsaugos ministeris, vėliau aka
demikas ir profesorius, miręs š. m. vasario 
3 d.

Šiųjų tarpe taipgi matome mažai tokių 
pasikeitimų, kurie leistų daryti išvadas dėl 
juos palietusių platesnių politinių valymų.

Žinoma, lietuviai komunistai, net ir tie 
importuotieji maskoliškieji lietuviai su labai 
jau keistai skambančiomis „lietuviškomis“ 
pavardėmis, kaip Liaudis, Kurys ar Likas, 
toli gražu dar nėra viskas. Lietuvai valdyti 
Maskva nuo pat 1944 m. siuntė eilę rusų 
komunistų, kurie užiminėjo svarbiausius 
postus, kaip ministerio pirmininko pavaduo
tojai! V. Pisariov, A. Čistiakov, A. Soko
lov), Lietuvos kompartijos CK sekretoriai, 
ar kaip ministerial bei ministeriu pavaduo
tojai, kurie faktiškai diriguoja ir pačius mi- 
nisterius. Jų buvo daug ir jie keitėsi. Tuoj 
po karo okupuotoje Lietuvoje ministeriu 
postuose rusų buvo lyg ir daugiau. Su laiku 
vienas kitas jų buvo pakeistas lietuviu. Pav., 
Statybos ministeris Šeremetjev — J. Maniu
siu, Žuvies Pramonės ministeris A. Zasyp- 
kin — V. Mickevičium, Miškų Ūkio minis-
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teris A. Ponomariov — A. Matulioniu, 
Lengvosios Pramonės ministeris F. Teresin 
— S. Filipavičium (tą ministeriją sujungus 
su Maisto Pramonės ministerija, F. Terešin 
pasiliko tos sujungtos ministerijos ministe- 
rio pavaduotoju), Prekybos ministeris A. 
Ivaškevičius —■ A- Mikučiu, Karo Komisa
ras gen. A. Smirnov — J. Macijausku ir 
pan. Tačiau buvo ir tokių atsitikimų, kai 
lietuvis buvo pakeistas rusu. Pav., Valsty
bės Kontrolės ministeris Z. Tverkus — A. 
Jefremovu, Valstybinio Plano Komisijos 
Pirmininkas K. Šumauskas — A. Petrovu. 
Kartais rusas keitė rusą. Pav., Vietos Pra
monės ministerj N. Kaluginą pakeitė V. Bo
reiko, Sovchozų ministerj D. Mamajevą š. 
m. pradžioje pakeitė P. Kučin, Komunali- 
nio Ūkio ministerj N, Liubimcevą — J. 
Sviščov (N. Liubimcev vėliau pasidarė Sta
tybinių Medžiagų Pramonės ministeriu ir 
iš tų pareigų atleistas pereitų metų rudenį). 
Jis pakeitė G. Molotok, paskirtas š. m. vasa
rio mėnesį. Prieš tai jis buvo tos ministeri
jos ministerio pavaduotoju.

Apskritai paėmus, galima būtų padaryti 
išvadą, kad valdančioji okupuotos Lietuvos 
viršūnė nusistovėjo ir susicementavo daug
maž apie 1950-51 metus.

Neskaitant tiesioginių Maskvos įgalioti
nių, kaip V. Ščerbakov — Kompartijos 
Maskvos CK atstovas Lietuvai 1947 m., ar
ba gen. A. Smirnov, paskirtas Lietuvos Ka
ro komisaru 1945 m., svarbiausią vaidmenį 
okupuotos Lietuvos valdyme vaidino bene 
šie rusai: A. Trofimov, ilgą laiką išbuvęs 
Lietuvos kompartijos CK antruoju sekreto
rium (apie jį negirdėti nuo 1952 m., ir bene 
bus jis pakeistas Aronovu), ir V. Pisariov, 
kuris dar 1946 m. buvo paskirtas pirmuoju 
ministerio pirmininko pavaduotoju ir tose 
pareigose išbuvo iki 1953 metų, kada buvo 
paskirtas Sovietų Sąjungos ambasadorium 
Mongolijos Liaudies Respublikoj. A. Trofi- 
movo postą formaliai užėmė V. Niunka — 
kompartijos CK antrasis sekretorius, V. Pi- 
sariovo —■ M. Šumauskas, ministerio pirmi
ninko pirmas pavaduotojas. V. Niunkos ir 
M. Šumausko iškėlimas į Sniečkaus ir M. 
Gedvilo pavaduotojus turbūt yra vieninte
lis lietuvių prasistūmimas dabartinėje oku
pacinėje Lietuvos valdžioje, Stalinui mirus. 
Tas faktas nekeičia betgi esmės, nes jei ne 
Trofimov ir ne Aronov, tai visvien koks ki

tas rusas faktiškai lems Lietuvos komparti
jos CK-ą, o vienu iš ministerio pirmimnKo 
pavaduo.ojų buvo palikęs A. Cistiakov.

Kodėl buvo iš Lietuvos išsiųstas Trofi
mov dar 1952 m. — nežinia, bet, kaip ma
tėme, ministerio pirmininko pirmojo pava
duotojo V. Pisanovo iškėlimas tebuvo jo 
perkėlimas į diplomatinę tarnybą. To ne
galima laikyti jo patekimu į nemalonę, nes 
jis buvo paminėtas dalyvavęs 1953 m. Spa
lio revoliucijos sukakties proga Molotovo 
suruoštame priėmime Maskvos Užsienio 
Reikalų ministerijoje.

Tikrasis valymas, atrodo, tebus palietęs 
MGB ir M.VD. Ilgesnį laiką MVD ministe
riu okupuotoje Lietuvoje buvo MVD gene
rolas J. Bartašiūnas, MGB ministeriu P. 
Kapralov. 1952 m. pavasarį P. Kapralov 
perėmė MVD ministerio pareigas, o P. 
Kapralovo vieton buvo paskirtas iš Ukrai
nos atkeltas P. Kondakov. P. Kondakov vė
liau, Stalinui mirus, pasidarė sujungtos 
MVD su MGB ministeriu, bet netrukus 
buvo pakeistas J. Vildžiūnu. Tai galėjo būti 
surišta su Berijos įvykiais. Netrukus, kaip 
matėme, J. Vildžiūnas buvo pakeistas K. 
Liaudžiu. Tačiau tas pakeitimas nereiškia 
J. Vildžiūno „išvalymo“, nes jis dabar yra 
Vilniaus Miesto Tarybos Vykd. Komiteto 
pirmininkas ir kandidatuoja dabar vykdo
muose rinkimuose į Sovietų Sąjungos Tau
tybių Tarybą, kaip vienos Vilniaus miesto 
rinkiminės apylinkės kandidatas.

Aplamai paėmus, nuo 1951 m., kada po 
Augšč. Tarybos rinkimų buvo sudaryta 
„naujoji“ ir pastovesnė ministeriu taryba, 
joje yra įvykę šie pasikeitimai: Stalinui mi
rus, ministerio pirmininko pavaduotojais 
pasidarė buv. Šiaulių srities partijos sekre
torius M. Šumauskas ir Kauno srities parti
jos sekretorius E. Ozarskij; iš ministerio 
pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigų 
pasitraukė V. Pisariov; Vidaus Reikalų mi
nisterio pareigas perėmė K. Liaudis; Tei
singumo ministeris J. Blieka pakeistas A. 
Liku; Švietimo ministeris A. Knyva — S. 
Pupeikiu; naujos Kultūros ministerijos mi
nisteriu paskirtas A. Guzevičius, naujos su
jungtos ir vėliau išskirstytos Lengvosios 
Pramonės ministerijos ministeriu paskirtas 
S. Filipavičius; Maisto Pramonės ministe
riu — E. Bilevičius (Sarinas).

Ministeriu vietų neteko šie rusai: F.Tere-
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šin, N. Kalugin, N. Liubimcev, bet dar li
ko: A. Jefremov — Valstybės Kontrolės 
ministeris, A. Petrov — Valstybinio Plano 
komisijos pirmininkas, J. Sviščov — Ko
munalinio Ūkio ministeris ir gausus būrys 
ministerių pavaduotojais, nors jų tarpe esa
ma ir lietuvių. Tačiau tos permainos, bent 
kolkas, neleidžia daryti išvadų, kad Stali
nui mirus Lietuvos valdyme būtų įvykę ko
kie žymesni personaliniai pakeitimai, ku
rie rodytų kokią naują, bent kiek savaran
kiškesnę kompartijos ir vadinamos vyriau
sybės liniją okupuotoje Lietuvoje.

Tas faktas, kad, apskritai paėmus, nei 
lietuvių komunistų ar galutinai su komuniz
mu susidėjusių vadovaujančiųjų asmenų 

tarpe, nei administracijos viršūnėse, nei ki
tose srityse (prof. J. Matulis — Mokslų 
Akademijos prezidentas, J. Banaitis —> Me
no Reikalų Valdybos viršininkas, dabar 
Kultūros ministerio pavaduotojas, J. Šim
kus — Rašytojų Sąjungos pirmininkas, 
prof. J. Bučas — Vilniaus Universiteto rek
torius, prof. J. Kupčinskas — Medicinos 
Instituto direktorius, rašytojai A. Venclova, 
K. Korsakas, prof. J. Krikščiūnas ir kt.) 
nebuvo žymesnių valymų ar kokių žymes
nių pakeitimų, terodo, kad šiuo atveju 
Maskva neturėjo sunkumų su lietuviškais 
kvislingais. Jie buvo ir tebėra klusnus 
Maskvos įrankis. Savaime, jeigu jie rodytų 
bent kiek savarankiškumo, Maskva to ne
toleruotų.

GYVENIMO TRUPINIAI

Jiems vis dar permaža
Okupuotosios Lietuvos kompartijos CK 

VIII plenumo posėdyje, 1953 m. XII. 15-16 
d. d. Vilniuje, K. Preikštas, ministerio 
pirmininko pavaduotojas, savo pranešime 
apie dėstymą mokyklose nurodė, kad dės
tyme vis dar tebėra vietos apolitiškumui, 
objektyvizmo ir formalizmo elementams. 
Tai, girdi, kliudo kelti idėjinį-politinį mo
kinių lygį, ypač istorijos mokyme. Esą, 
permaža vietos skiriama darbo žmonių he- 
roiškai kovai prieš nacionalistinį paver
gimą atvaizduoti, idealizuojamas buržua
zinis nacionalistinis sąjūdis (lietuvių tau
tinis atgimimas XIX amžiuje), nepakan
kamai išaiškinami amerikiečių-anglų na
cionalistų siekiai, silpnai vazduojamas 
Lietuvos kompartijos vaidmuo kovoje dėl 
lietuvių tautos laisvės ir t. t.

Švietimo ministeris S. Pupeikis kėlė 
tuos pačius dalykus ir pridūrė, kad dau
gelyje mokyklų silpnai vykdoma moksli
nė ateistinė propaganda.

Partijos sekretorius V. Niunka kėlė rei
kalą padėti mokytojams kovoti su buržu
aziniais nacionalistiniais poreiškiais.

Labai klystų tie iš mūsų, gyvenančių 
Vakaruose, kurie iš tų pamokymų Lietu
vos mokytojams darytų išvadas (kaip kar

tais ir daro), jog mokytojai okupuotoje 
Lietuvoje gali betkuriuo būdu vesti kokią 
savarankišką tautinę liniją, leisti sau būti 
objektyviems, apolitiškiems, silpnai vaiz. 
duoti komunistų vaidmenį „kovoje dėl 
lietuvių tautos laisvės“ ir pan. Ką pana
šaus daryti mokytojui neįmanoma. Anie 
pagraudenimai yra labiau bauginamos 
priemonės pobūdžio. Okupantams vis dar 
permaža net ir to visiško pavergimo, ku
riuo jie supančiojo mokytojus ir patį mo
kymą Lietuvoje.

Lietuvos „išlaisvinimas“

Ukrainos prijungimo prie Rusijos 300 
metų sukaktį paminėjo visa sovietinė oku
pacinė Lietuvos spauda. Ta proga sovieti
nio režimo poetas Vacys Reimeris rašė, 
kad „kaip Ukraina, taip ir Lietuva, Rusi
jos paramos dėka įgijo savo tautinę nepri
klausomybę. Visa istorijos eiga patvirtina, 
kad tai buvo vienintelis teisingas kelias 
mūsų tautai“.

O sovietinio okupacinio režimo kvislin- 
gas J. Paleckis irgi rašė, kad „lietuvių 
tautos istorija taip pat liudija apie tai, 
kad Lietuvos prijungimas prie Rusijos tu
rėjo didžiulę reikšmę pažangai“. (S. U. 
1954. I. 17.)
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Negali dovanoti Lietuvos nepriklauso
mybės

Trumpalaikės komunistų valdžios su 
Kapsuku-Mickevičium priekyje sudarymo 
1918 m. sukaktis pereitų metų pabaigoje 
buvo sovietinės spaudos Lietuvoje atžy
mėta vedamais straipsniais, vieno kurių 
chrakteringą pastraipą verta pacituoti:

„...Buržuaziniai nacionalistai, prakeikti 
darbo žmonių priešai, padedami užsienio 
imperialistų, pasmaugė jauną Lietuvos ta
rybinę respubliką. Imperialistinių grobi
kų, priešakyje su JAV, sąmokslo išdavoje 
Lietuva prieš lietuvių tautos valią buvo 
atplėšta nuo Tarybų Sąjungos, nuo tarybi
nių tautų šeimos ir įmesta j kapitalistų 
vergiją“.

Komentarų nereikia.

Rusiškumo pabrėžimas
Šiais metais sueina 375 metai nuo Lie

tuvos Augštosios Mokyklos Vilniuje įstei
gimo.

Pereitų metų pabaigoje Vilniaus Uni
versitete buvo minima Vilniaus Universi
teto įsteigimo 150 m. sukaktis, tiksliau pa
sakius, universiteto vardo suteikimo D. 
Lietuvos Kunigaikštystės Vyriausiajai Mo
kyklai (suteikė caras Aleksandras Lasis) 
sukaktis.

Ta proga Vilniaus Universiteto istorijos 
-filologijos fakulteto studentai buvo su
organizavę mokslo konferenciją, kurioje 
prof. I. Jonynas skaitė pranešimą apie 
Universiteto istoriją ir jo reikšmę lietu
vių tautos kultūros vystymuisi. Kitų pra
nešimų tarpe buvo pranešimas apie lietu
vių kalbą universitete ir kt.

Savaime aišku, kad pranešimuose vyra
vo noras įrodyti, kad universitetą Lietuvai 
davė rusai — caras Aleksandras I-asis. 
Anot okupantų, Lietuvos kultūrinis augi
mas prasidėjęs tik nuo Lietuvos prijungi
mo prie Rusijos.

Priemonė masiškai bolševizmą skiepyti
Po daugiau negu trijų metų pertraukos, 

pereitų metų gruodžio mėnesio 11-12 d. d. 
Vilniuje įvyko Lietuvos politinių ir moks
linių žinių skleidimo draugijos antrasis 
suvažiavimas. Pirmasis buvo įvykęs 1950 
m. gegužės mėnesį. Ši draugija, į kurios 
darbą įjungti Lietuvos intelektualai, yra 
ne kas kita, kaip masinė komunistinės 
doktrinos skleidimo jr skiepijimo organi
zacija. Jos priekyje buvo Mokslų Akade
mijos prezidentas prof. J. Matulis. 1950 
m. draugija turėjo 1215 tikrų narių ir 
1717 narių-bendradarbių (rungtyniautojų) 
ir 16 kolektyvinių narių. Jų skaičius da
bar išaugo ligi 2978 tikrųjų narių, 3716 
narių-bendradarbių ir 18 kolektyvinių na
rių. Draugija turi skyrius visoje Lietuvoje 
ir atskiras sekcijas. Tų sekcijų skaičius 
visuose skyriuose per tą laįką išaugo nuo 

41 ligi 210. Mokslinio ateizmo sekcijos 
pirmininkas yra prof. P. Slavėnas, litera
tūros J. Šimkus, fizikos, matematikos ir 
chemijos mokslų sekcijos prof. Z. Žemai
tis, biologijos mokslų sekcijos prof. J. Da
gys.

Šios draugijos propagandiniam darbui 
įvertinti reikia paimti dėmesin tai, kad 
per 10 paskutiniųjų mėnesių jos nariai vi
soje Lietuvoje skaitė 11433 paskaitas. Sis
temingam paskaitų skaitymui suorgani
zuota 475 lektoriumai.

Suvažiavime priekaištauta, kad tik treč
dalis paskaitų buvo skaityta kolchozuose 
ir fabrikuose.

Suvažiavimas išrinko naują draugijos 
valdybą. Jos pirmininku liko prof. J. Ma
tulis, Pirmuoju pavaduotoju išrinktas J. 
Bulovas, antruoju —■ V. Taurinskas ir at
sakinguoju sekretoriumi G. Zabutis.

Vis toji politgramota
Okupacinis režimas Lietuvoje yra įve

dęs madą, kad įvairios įstaigos, augštosios 
mokyklos, teatrai, įmonės ir fabrikai še
fuotų atskirus kolchozus ar provincijos 
rajonus.

Pati idėja butų nebloga, jeigu tas šefa- 
vimas ribotųsi kultūriniais, meniniais, 
spaudos, sporto žaidimų reikalais, bet ne
būtų naudojamas sovietinės propagandos 
ir komunistinės indoktrinizacijos tikslams.

Vilniaus valstybinio teatro operos ir ba
leto kolektyvas yra pasiėmęs šefuoti 
Švenčionėlių rajonui. Šių metų pradžioje 
kolektyvas surengė Švenčionėliuose kon
certą, kuriame dalyvavo K. Petrauskas, 
M. Juozapaitytė, K. Gutauskas, J. Mažei
ka, baleto artistė T. Svencickaitė ir A. Šil- 
galis. Pastarasis yra teatre partijos sek
retorius.

Tikrasis tų šefavimų tikslas yra politi
nė propaganda ir komunistinės doktrinos 
skiepijimas kaimo žmonių tarpe. Be to, 
šefavimai vykdomi prievartos būdu ir pa
sidaro sunki našta miesto tarnautojams 
ir darbininkams, jau ir šiaip propagandos 
užglušintiems. Savo nepasitenkinimą tuo 
jie jau net kelia sovietinėje spaudoje.

Drama bolševizmo tarnyboje
Š. m. sausio pradžioje Vilniuje įvyko 

ketvirtasis okupuotosios Lietuvos sovieti
nių rašytojų sąjungos plenumo susirinki
mas, kuriame buvo svarstyti sovietinės 
lietuviškos dramos reikalai.

Šis plenumo posėdis vyko jau po Sovie
tų Sąjungos kompartijos XIX suvažiavi
mo, kuris neva paragino sovietinius rašy
tojus teisingai vaizduoti_ gyvenimiškus 
konfliktus ir kelti literatūrinį lygį, nu
smukdytą Ždanovo cenzūros ir direktyvų.

Bet štai kaip rašytojų sąjungos pirmi
ninkas J. Šimkus, daręs posėdyje praneši
mą, vaizduoja sovietinio dramaturgo Lie
tuvoje uždavinį.

16



SANTARVĖ 51

J. Šimkus pareiškė, kad 1950 m. sovieti
nės Lietuvos teatrai sugebėjo įtraukti į 
savo repertuarus naujų originalių pjesių, 
kuriose „buvo vaizduojama lietuvių tau
tos kova prieš buržuazinius nacionalistus 
ir vokiškuosius fašistus, buvo iššifruoja
mas parazitinis gyvenimas kapitalistų, 
buožių ir reakcinės katalikų dvasiškijos, 
buvo vaizduojama kova už atkūrimą ta
rybinės valdžios, socialistinės statybos pa
sisekimai.“

Nors dabar jau liepiama kreipti dau
giau dėmesio į sovietinį žmogų ir jo išgy
venimus, nors Malenkov įveda eilę „new 
look'ų, J. Šimkus štai kaip mato naujos 
sovietinės dramaturgijos Lietuvoje užda
vinius:

„Respublikos teatrai ir meninė savi
veikla laukia dramos veikalų, kurie vaiz
duotų mūsų šalies tautų nesugriaunamą 
brolisKumą ir draugystę, proletarinį in
ternacionalizmą, komunistinės statybos 
patosą, tarybinių žmonių dvasinį turtin
gumą. Reikia daugiau veikalų, kurie padė
tų išrauti su šaknimis iš gyvenimo supu
vusius praeities išgyvenimus, miesčioniš
kumą ir biurokratiją. Mūsų dramaturgų 
uždavinys yra atvaizduoti heroišką lietu
vių tautos kovą už išsilaisvinimą iš bur
žuazinio jungo, už įkūrimą ir stiprinimą 
tarybinės santvarkos. Mums reikalingi 
veikalai, kurie aštriai, su didele menine 
jėga iššifruotų buržuazinius nacionalistus, 
reakcinę katalikų dvasiškiją, tarptautinį 
imperializmą“.

Toks, vadinasi, turi būti sovietinio me
no Lietuvoje uždavinys ir tikslas.

Sovietiška opera

Š. m. sausio mėn. pabaigoje Vilniuję 
buvo pastatyta pirmoji lietuviška sovieti
nė opera „Marytė Melninkaitė“. Muzika 
kompozitoriaus A. Račiūno, libretto A. 
Venclovos. Operą pastatė J. Gustatis.

Dainavo artistas K. Gutauskas, Mary
tės vaidmenį atliko jauna artistė, konser
vatorijos vyresniojo kurso studentė E. 
Saulevičiūtė. Taipgi pasireiškė jauni ar
tistai M. Aleškevičiūtė ir K. šilgalis.

Sovietinė literatūrinė chaltūra

Pereitų metų pabaigoje Lietuvoje buvo 
išleistas A. Baužos apysakų rinkinys 
„Šviesusis Kelias“.

Štai, trumpai suglaudus, svarbiausios 
to rinkinio apysakos turinys: jaunoji kol- 
chozininkė Jonė myli traktorininką Kos
tą. Kostas dirba be atsidėjimo, vangiai, 
nerūpestingai. Išdavoje sulaužomas trak- 
torinio plūgo nuoragas.

Kosto elgesys kritikuojamas kolchozo 
susirinkime. Užuot prisipažinęs blogai 
elgęsis, Kostas įsižeidžia ir ima dar blo
giau dirbti. Jonė visą tai smarkiai išgyve

na. Ji myli Kostą, bet dabar toji meilė jau 
kitokia. Joje vyksta vidinė kova tarp pa
reigos jausmo kolektyvui ir meilės Kostui. 
Pagaliau abu jausmai padiktuoja Jonei 
kaip nors priversti Kostą pripažinti savo 
klaidas. Jonė rašo atvirą laišką į sieninį 
laikraštį. Viešai tame laiške išreikštas jos 
jausmas priverčia Kostą pripažinti savo 
blogą elgesį ir pasitaisyti. Taigi viskas pa
gal liniją.

Tačiau knygos kritikams vis dar atrodo, 
kad Kosto prįsipažinimas nebuvęs nuošir
dus, jis esąs neįtikinantis.

Mūsų tai nestebina, nes argi gali būti 
įtikinama tokia propagandinė fikcija, kaip 
visa toji apysaka apskritai, ne vien tik 
Kosto prisipažinimas.

Ždanov, jei tebebūtų gyvas, galėtų jaus- 
tis patenKintas. Literatūrinė kūryba oku
puotoje Lietuvoje nusmukdyta ligi tokio 
lygio, kad joje nebeliko nei kūrybos, nei 
žmogaus. Žmogus, jo jausmai, o taipgi 
„veikalo“ autorius tėra režimo įrankiai, 
režimui tarnaują robotai.

Lietuvos „istorija“ rusų kalba
Mokslų Akademijos Istorijos ir Teisės 

Institutas jau parengė ir pereitų metų pa
baigoje išsiuntinėjo įstaigoms, tikslu gau
ti jų pastabas, rusų kalba išleisimos „Lie
tuvos TSR“ istorijos I-ojo tomo bandomą
sias atspaudas. Iš viso numatoma išleisti 
tris tomus. I-as tomas apims laikotarpį 
nuo seniausių laikų iki 1861 m., II-asis nuo 
1861 m. iki 1917 m. ir IlI-asis nuo 1917 m. 
iki dabartinių laikų.

Latvijos panašios istorijos rusų kalba 
I-as tomas jau yra išleistas.

Ta proga primintina, kad Lietuvos 
Mokslų Akademijos Istorijos ir Teisės In
stituto direktoriaus pavaduotojas mokslo 
reikalams yra rusas — G. Koniuchov. To 
instituto direktorius yra J. Žiugžda.

Istorijos mokslo darbai
L. Mokslų Akademijos Istorijos Etno

grafijos skyriaus vedėjas V. Žilėnas para
šė veikalą „Ginklų liejimo fabrikas XVI- 
XVII šmt. Valkininkuose.

Muzėjaus vyr. mokslo bendradarbė S. 
Bernotienė ir jaun. mokslo bendradarbė 
M. Jankauskaitė rašo darbus: „Susisieki
mo priemonių vystymasis Lietuvoje“ ir 
„Amatų vystymas“.

Propaganda ir tikrovė
Sovietai atkakliai kovoja su tikyba ir 

bažnyčia. Sovietinėje spaudoje Vatikanas 
vaizduojamas, kaip tarptautinės reakcijos 
ir imperialistinių karų rengimo centras.

Tačiau tuo pačiu metu jie nori kituose 
kraštuose sudaryti įspūdį, kad tikybos iš
pažinimas ir bažnyčių lankymas yra ne 
tik toleruojami, bet kad prieš tai jų nė 

kiek nekovojamą. Atseit, žmonės Lietuvo-
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je „laimingi“, jie gali laisvai melstis ir dė
koti Dievui už savo „laimingą“ gyvenimą 
sovietinėj santvarkoj.

Rytų Berlyno sovietinis laikraštis 
„Taegliche Rundschau“ 1953 m. gruodžio 
mėn. 29 d. aprašo, su kokiomis švenčių pa
maldomis protestantai ir katalikai visoje 
Sovietų Sąjungoje — Maskvoje, Ukraino
je, Gudijoje ir užgrobtose Pabaltijo vals
tybėse — sutiko Kalėdas.

Taline, Janovsko kirchė buvo išpuošta 
gyvomis gėlėmis ir pamaldas ten laikė 
liuteronų arkivyskupas Jan Kiwit. Prie 
altoriaus ten stovėjo gražiai išpuoštos eg
lutės. Savo pamoksle arkivyskupas pra
šęs tikinčiuosius melstis, kad nebebūtų 
daugiau karų tarp pasaulio tautų. Karas 
yra priešingas krikščionybės dvasiai. Cho
ras ir solistai atliko Beethoveno, Grubbe- 
rio ir kitų kompozitorių bažnytines gies
mes.

Šv. Jokūbo katedra Rygoje Kalėdų nak
tį buvo sklidina žmonių. Pamaldas laikė 
vyskupas Peter Strods, savo pamoksle pa
linkėjęs kiekvienai šeimai ir visam pasau
liui taikos.

Vilniuje Kūčių vakarą gausūs katalikai 
meldėsi gražiausioje Lietuvos bažnyčioje
— šv. Petro ir Povilo bažnyčioje Antakal
nyje. Puikiosios bažnyčios skulptūros 
žvilgėjo degančių žvakių šviesoje. Choro 
atliekamos šventos giesmės, vargonams 
pritariant, skambėjo po bažnyčios skliau
tais. Taipgi ir kitose Lietuvos sostinės 
bažnyčios — Šv. Onos, Dominikonų ir kt.
— buvo gausiai lankomos. Daugelyje na
mų kalėdinės eglutės spinduliavo įvairia
spalvėm šviesom.

Ir štai kalėdinės tikinčiųjų maldos už 
taiką ir ramybę pasaulyje sovietų vaiz
duojamos, kaip maldos už sovietinę „tai
ką“ ir sovietinį tautų bei žmogaus paver
gimą.

„Taegliche Rundschau“ nieko nerašo, 
kad Kalėdų išvakarėmis Lietuvoje moki
niams mokyklose tyčia organizuojamos 
antireliginės paskaitos. ..Taegliche Rund
schau“ nepaaiškina, kodėl kalėdinės pa
maldos nebuvo laikomos uždarytoje Vi1- 
niaus katedroje ir kitose uždarytose baž
nyčiose, kokio likimo susilaukė Lietuvos 
vyskupai.

Kova vyksta toliau

„Kadangi mūsuose žmogaus išnaudoji
mas žmogumi palaipsniui yra išnykęs, 
atimtas taipgi pagrindas tikybiniams prie
tarams. Kova su praeities liekanomis, už- 
silikusiomis mūsų tautos sąmonėje, vyks
ta toliau“.

Josef Medvecky, „Pravda“, Bratislava,
1953. XII. 31 d.

Karinio parengimo organizacija

Pereitų metų gruodžio mėn. 19-20 d. d. 
Vilniuje įvyko pagalbinės karinės organi
zacijos DOŠAAF (savanoriškoji organiza
cija armijai, aviacijai ir laivynui remti) 
pirmoji konferencija.

Organizacijos paskirtis — plėsti karo ži
nias, masiškai rengti parašiutininkus, 
sklandytojus, motociklininkus, vykdyti 
šaudymo pratimus, vandens sportą ir kt.

Konferencijoje dalyvavo okupuotos Lie
tuvos Karo Komisaras J. Macijauskas ir 
artilerijos generolas rusas Žiburkus. Vil
niaus įgulos viršininkas. Respublikinio 
DOSAAF komiteto pirmininku išrinktas 
P. Vaškelis, jo pavaduotojais — N. Bata
lov ir E. Mališevskij. Anksčiau vienas iš 
pavaduotojų buvo pulk. A. Šurkus, miręs 
pereitų metų gruodžio mėn. 5 d.

KRONIKA

Petrašiūnų popieriaus fabrikas, dabar 
vadinamas J. Janonio vardo fabriku, ga
mina gluodinį baltą popierių, ant kurio 
spausdinama Didžioji Sovietinė Enciklo
pedija.

*****

Kauno Botanikos Sodo, dabar Mokslų 
Akademijos Botanikos Sodo, direktorium, 
vietoje mirusio prof. K. Grybausko, da
bar yra M. Lukaitienė.

*****

Pereitų metų pabaigoje, Leningrade, 
stalo teniso Sovietų Sąjungos čempionatą 
laimėjo lietuvis A. Saunoris.

Politinė laisvė piliečiui yra dvasios ramybė, kylanti iš jo saugumo jausmo. Tai 

laisvei egzistuoti reikia tokios valdžios, kad vienas pilietis neturėtų bijoti kito pi

liečio.
Montesquieu
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KULTŪRINĖMIS TEMOMIS
SNIEGO BALANDŽIAI

Antanas Škėma

II. APIE POEMOS PRASMĘ

PRANAŠAI, SURREALIZMAS, 
KOŠMARIŠKA EPOCHA

Kele.ą dienų buvau palikęs šį rašinį 
s.alčiuje*). O kai prisėdau ir perskaičiau, 
ką esu parašęs — pagalvojau: nejau mane 
suviliojo pranašo etatas? Ir prisiminiau, ir 
Nagį pranašo pagunda buvo apnikusi. Tie
sa, jo pranašas rūstus paliko mūsų kraštą, 
ir mes nieko nesuprantančiom akim nuei
nantį palydim.

Mūsuose labai pageidaujamas pranašo 
etatas. Išeivijos išdava ir erzacinė išsilai
kymo priemonė. Ką gi paskelbia šitoks pra
našas laisvalaikio metu? Nedaug, Nes pra
našas tik... nugiljotinuoto galva. Sakoma, 
kad nugiljotinuoto galva kelias sekundes 
varto akis ir griežia dantimis. O kūnas guli 
sau ant kaladės. Paskui galva įmetama į 
krepšį, ir ji sustingsta. Baigta. Nesitiki, kad 
šitokia galva ką nors išjieškotų. Gal ji iš
kalentų šūkį: „Tegyvuoja tėvynė!“, arba 
„Prakeikti niekšai!“

O kūnas guli ant kaladės, ir iš kaklo te
ka kraujas, ir sunkiasi į žemę. Iš žemės ky
la garai. Po daugelio metų ateina nugiljoti- 
nuotųjų akiniai ir uosto sodrią žemę. Te
galima nuspėti reakciją. Žemė... bet tai jau 
mistika. Ir, jei norite vulgariai, kraujas at
liks ir trąšos funkcijas.

Manau, su šiais žodžiais nenutūpiau pra
našo kėdėje. Esu skaitytojas. Jei būčiau 
kritikas, pasirinkčiau Leono Miškino pa
siūlą (Literatūros Lankai Nr, 2) ir nesi- 
knisčiau poeto ateities spėjimuose.

—------ Kraujas iš širdies, lyg Pitijos ga
rai, ir tikime, garai apsvaigins ainius. Ir ši
tame sušalusiame amžiuje širdis (ir krau
jas) nėra koks defektas. Defektas, anot 
Binkio, — susacharininta širdis. Kalbėti 
sau ir kalbėti būsimiems — suderinama.

Kai pakėlėme galvas — drebėdami tiesė
šakas 

medžiai į prarają: baisų ir svetimą dangų:

Jo dugne sandėliai gulėjo kaip žvėrys miš
ke, 

sukryžiuotom letenom suodinus veidus 
pridengę;

iš nasrų pravirų išsilieję, kaip ilgos jų iltys 
spengė 

bėgiai po rėkiančiais ratais... Akli trauki
niai 

lėkė ir lėkė per baltus balandžius...
Mano draugo geliantis riksmas nukrito ant 

jų, kaip rankos, 
jo kakta šešėliuota tekėjo mėlynas paukš

čių kraujas...
Kaikurie mūsų recenzentai nemėgsta 

surrealizmo (kaip nemėgsta ir kitokių jieš- 
kojimų). Jų pagrindinis argumentas:, visa 
tai jau buvo kitur, ir mes pavėlavome. Bet 
ką patys recenzentai kuria (o mūsuose kuo
ne visi recenzentai kuria), dar labiau pa
vėluota. Dažnai prisimena graudusis Ri- 
chardson'as ir išblėsę jo pasekėjai: „gimna
zistiškas“ Nadson‘as ir „baltagvardietė“ Be
butova, švirkščianti ašaromis, lyg iš gaisri
ninkų žarnos. Pavėluotumo argumentas — 
ežio ir kiškio lenktynės. Ežys tupi, o kiškis 
bėga. Ir, kai kiškis apibėgęs ratą, bus prie 
pat tikslo, ežys išlys iš krūmų ir tars: ne, 
brolyti, aš pirmas. Šitaip galvojant, galima 
ir lukterti kokį šimtą antrą metų. Štai ir 
būsime originalūs, ir pagarsėsime, kai Va
karuose atsiras neo-sentimentalizmas.

Jei ir nutarsime, kad surrealizmas (kaip 
srovė) jau atgyvenęs, visdėlto, turėsime 
pripažinti surrealistinių elementų amžinu
mą įvairiausių „izmų“ kūryboje. Nuo se
niausių legendų iki Hemingwayjaus „Snow 
of Kilimanjaro“ arba mūsiškio Jankaus 
„Pasaulio dailininkas“. Neišvengia sur
realizmo ir Nagys priešpaskutiniame pos
me.

*) Žr. Santarvė Nr. 2-as.
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Ne kiekvienas sugeba neskaityti knygų, 
nejausti supančios atmosferos ritmo, ne 
kiekvienas lengvai moja ranka į visa, kas 
„nelietuviška“. Ir tegalima tik džiaugtis, 
kad Nagys (kaip ir jo kolegos iš „Žemės“, 
kaip antras „senis“, ir eilė jaunųjų poetų) 
nepasiduoda savotiškam „literatūros fašiz
mui“.

Tenka priminti, kad pasąmonės, sapno, 
košmaro apraiškos sunkiai organizuoja
mos, arba specialiai organizuojamos. Jei 
paseksime dailininkus, pastebėsime, kad 
dažnokai surastoji forma užsikonservuoja 
keliuose darbuose, ir vėliau, dailininkas 
kartojasi dėstydamas tą patj rekvizitą. 
Šitaip „aprimo“ Dali, Chirico ir kiti. 
Vis ta pati sudarkyta (ir švari) žmo
gaus kūno anatomija, gąsdinanti per
spektyva, šviesos ir šešėlių kontraversai. 
Kaikas ir persistengia (pvz., Otto Dix), pri- 
tapydamas krūvas subombarduotų lavonų 
ir užliedamas juos laku, tarytum objekty
viu abejingumu. Kaikas ištveria (pvz., Tan
guy), išdėstydamas keistų pavidalų daiktus 
ryškiai apšviestame ir kartu tekančiame 
fone.

Visdėlto geriausieji surrealistiniai darbai 
atskleidžia mūsų košmarišką epochą. Ir 
priartėja viduramžinis Jheronimus Bosch 
su savo pragaro vizijomis ir šv. Antano 
gundymais.

Šv. Antano gundymai užgriūva ir Nagį. 
Ir, kai jis (ir jo draugas) pakelia galvas, 
drebėdami tiesia šakas medžiai į prarają: 
baisų ir šveitimą dangų, ir jo dugne sandė
liai — žvėrys, ir iš pravirų nasrų liejasi il
gos iltys...

Kiekviena epocha turi nuosovus siaubus. 
Jheronimus Bosch priartėjo, bet nesusita
patino su dabartimi. Čia iškyla dabartinis 
košmaro konkretizavimo klausimas. Mūsų 
nebegąsdina ugnis, smala, siera, velniški ar 
raganiški veidai, žmogaus ir žvėries hibroi- 
das. Gal čia kaltas ir „besijuokiantis filoso
fas“ Voltaire, iš kurio paveldėjome ironiją.

MŪSŲ DIENŲ SIAUBAI
Dabartiniai neurastenikai dažnai negali 

nusakyti, ko jie konkrečiai bijo. Erdvės, 
uždarumos, mirties, pamišimo baimės; na
mų, gatvių, praeivių, net stiklinės siaubo. 
Jų nebegąsdina deformuotos baisenybės 
(dažnas jų stotų į kovą su smaku), jie nebe
išlaiko keistos šviesos, ji užlieja tariamąją 

kasdienybę. Staigiai pastebėtas pieštuko 
reljefas, tuščia gatvė austant, nuosava ir 
kartu svetima ranKa .. tas aostraxtus siau
bas, pasireisKiąs per nepavojingus vaizous 
ir daiktus.

Mes nutolome nuo mūsų pirmtakų siau
bų, mes susiradome savuosius, nors bai
mės potencija ir esmė vargu ar sumažėjo. 
Ir mus veikia ne trijų matavimų degančios 
vaškinės lėlės (labai jau žmogiškos), o Kat- 
kos teismo ruimas daroininkų gyvenama
me (kasdieniniame) name; pomirtin.o 
pasaulio dekoracijos Cocteau filme (apleis
to miesto griuvėsiai, kasdieniškos sienos, 
kuriose, pro tikrą ir nusiiupinėjusį tinką, 
išryškėja tikros plytos); Afrodites skulptū
rinė galva, ji guli tuščiame paplūdimyje, ir, 
pagaliau, ją nuplauna bangos, ir palieka tik 
vanduo ir smėlis...

Dabartinė lady Macbeth neišsigąstų ne
nuplaunamo nuo rankų kraujo. Ji išsigąstų 
nematydama jos įsivaizduojamo kraujo, 
jei jai pasivaidentų: kraujas privalo pasiro
dyti.

— I will die —■ with my hand in the 
hand of some nice-looking ship's doctor, a 
very young one with a small blond mous
tache and a big silver watch, — (Aš mirsiu, 
laikydama už rankos kokį dailų laivo gy
dytoją, labai jauną, sų mažais šviesiais ūse
liais ir su dideliu sidabriniu laikrodžiu) — 
sako išprotėjusi Blanche iš Tennessee 
Williams „A Streetcar named Desire“ 
(Tramvajus, vadinamas Troškimu).

Nagio sandėliai —- žvėrys, drebančios 
medžių šakos, sukryžiuotos letenos, nasrai 
ir iltys, — nėra dabartinių siaubų aksesua
ras. Poetas balansuoja ant linguojančios 
virvės, ir nedaug trūksta, kad jis nuvirstų. 
Aš nedrįstu garantuotai spėti, kodėl taip 
atsitiko. Manding, čia kaltas paprasčiausias 
persistengimas. Ir nusitveria muzėjinių 
ginklų. Būtų melas tvirtinti, kad Nagys ap
skritai nesugeba vaizduoti savųjų košmarų. 
Antroji posmo pusė tai nuneigia. Akli 
traukiniai lekia per baltus balandžius, drau
go geliantis riksmas, krintąs kaip rankos; 
mėlynas paukščių kraujas, tekąs jo šešė
liuota kakta...

Nagys praleido savo vaikystę Radviliš
kyje. Ir mano vaikystei priklauso treji me
tai, pragyventi šiame miestelyje su didžiule 
ir apleista geležinkelio stotimi. Tušti depo,
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eilės pūvančių vagonų, surūdiję bėgiai, iš- 
griuvę stulpai, bekraštės pelkės aplinkui. 
Ir, jei užmirštuose bėgiuose, pasirodytų 
tikras traukinys, jis būtų nerealus šitoje 
realybėje. Jis būtų aklas traukinys. Akli 
traukiniai (jie lekia, ir lekia, ir lekia per 
baltus balandžius) —, brangus vaizdas šita
me posme. Tai ne hiperbolė, poetas nusi
suka nuo nutolusio kranto, nusisuka net 
gąsdinamas, ir miršta jo romantiškoji vai
kystė, suklykdama geliančiu riksmu, poeto 
draugo galva teka mėlynas paukščių krau
jas. Balti balandžiai suvažinėti? Draugas 
žuvo? Ne, jie bus paskutiniame eilėraščio 
posme. Žuvo vienas iš vaikystės aspektų, 
rankos inkarnavosi į riksmą, paukščiai pa
sruvo mėlynu krauju ir išbalo — lyg snie
gas. Norėtųsi būti optimistu, spėjant, kad 
Nagiui negresia rausvoji fata-morgana. Bet 
didysis klaustukas palieka. Ar jis plauks 
tolyn, pajutęs mistines akis kiekviename 
narvelyje, pajutęs savo būties kvintesenciją, 
tegul ir prarastos vaikystės tematikoje, ar 
atsigrįš pasikartojimui, kuris gresia tįstan- 
čiu diminuendo?

Nagys išgyveno savąjį priepuolį, o prie
puoliui praėjus ir košmarams išgaravus, 
apsireiškia pirmosios žymės. Negirdėta že
mėje gaida, kurios Nagys tebesilaiko.

A POEM SHOULD... BE!
— Ar aš myliu sapną? — paklausė save 

Debussy, pradėdamas L'Aprės Midi d‘un 
Faune.
Nepažįstamos žemės kvapas. Pelėsiais ap

trauktas 
indas raudono gėralo stovi prie uždaro lan

go. 
Mano miegantis draugas vaškinėm numi

rėlio rankom 
laiko gintarą ant kelių ir skambina, skam

bina 
žemėje niekad dar negirdėtą gaidą.
Sniego balandžiai plazda prieš baltą jo vei

dą.
Kaikas pakeista paskutiniame „Sniego 

Balandžių“ posme, nors pirmas ir paskuti
nis posmai tarytum panašūs. Jau nebe sve
timo kambario kvapas, o nepažįstamos že
mės kvapas: jau nebe drumzlinas indas 
gėralo keisto padėtas saulėj ant lango, o in
das raudono gėralo stovi prie uždaro lan
go ; nebe šviesiaplaukis berniukas išblyšku

siom rankom, o mano miegantis draugas 
vaškinėm numirėlio rankom laiko gitarą 
ir skambina... negirdėtą gaidą. Ir finalas. 
Pirmojo posmo strofos pakeistos viena: 
sniego balandžiai plazda prieš baltą jo vei
dą.

Čia vėl peršasi konkreti išvada. Nagio 
vidinėse retortose teka praradiminis pesi
mizmas, o jo rezultatas — mirtis. Gyvas 
jo draugas užmigo (mirė, ar išprotėjo?), o 
jo rankos numirėliškos. Drumzlinas ir keis
tas gėralas konkretizuotas pelėsiais ir rau
dona spalva, o langas, ant kurio gėralas pa
dėtas — uždaras. Ir išbrauktos draugo 
akys, ir įvestas baltas draugo veidas, Ne
jau tenka konstatuoti, kad netekęs roman
tiškojo vaikystės aspekto, Nagys įpuolė į 
rezignaciją idėjine prasme? Bet šitaip kon
statuoti būtų perdrąsu. Nagys galutinio at
sakymo neduoda. Ir, mano supratimu, ge
rai, kad neduoda. Kitaip mes pajustume 
falšą, lyg pirmuose vaizduose surrealistinio 
posmo. Tarpiniai „Sniego Balandžių“ pos
mai neparuošia galutiniam sprendimui. 
Reiktų kitokio eilėraščio, kad pajusturpe 
galutinumą, ir Nagys užsiangažuotų opti
mistiniam ar pesimistiniam naujojo kranto 
vaizdavimui. Nagys atsisveikina, atsisako, 
ir išlaiko gąsdinimus tarpiniuose posmuose.

O paskutiniame— uždaro kambario kva
pą Nagys paverčia nepažįstamos žemės 
kvapu. Jis žino: pelėsiai ir raudona spalva 
gėralo inde. Uždaras langas. Šviesiaplaukis 
berniukas miega, o jo numirėliškos rankos 
— vaškinės. Ta pati gitara, tik ilgėlesne 
(skambina, skambina) gaida. Jau nebe už
ledėję šuliniai — akys, nebėra gęstančios 
dienos ir, prieš baltą draugo veidą, plazda 
sniego balandžiai. Jie išliko.

Šituose tariamuose kontraversuose slypi 
jieškojimo išmintis. Gal ir nesąmoningai 
poetas klausia pats save sokratiškuoju 
metodu.

Šiuo atveju neleistina pasiūlyti poetui 
gairių, prisimenant senąjį kinų priežodį: 
„Iš trijų žmonių, kuriuos sutiksi kelyje, vie
nas bus tavo mokytojas“. Poetas pats atsa
kys naujais eilėraščiais. Viena norėtųsi 
konstatuoti. Nagys ir jo draugas (poetas 
skilęs perpus?) nulipdė iš sniego trapius ir 
baltus balandžius. Ir balandžiai gyvi. Ir ak
li traukiniai buvo bejėgiai juos sugniuždyti. 
Ir vaškinės numirėlio rankos tebeskambi-

21



96 SANTARVĖ

IŠ NETOLIMOS PRAEITIES

ZYGIS I ČERVENĘ

A. ŠOVA
Antras kelionės etapas

Birželio mėn. 24 d. rytą atvykome į Balt- 
gudijos sostinę Minską. Jaučiuosi labai pa
vargęs. Mat, turėjome sėdėti ant sunkveži
mio grindų ir prieš save, tarp ištiestų kojų 
laikyti priešais sėdintį kaimyną, o rankas 
laikyti užpakalyje. Mano „malonumui“ pa
sitaikė bent tris kartus už mane storesnis 
kaimynas. Mano ir jo kreipimasis leisti pa
sikeisti ar net mažiausias kurio iš mūsų pa
judėjimas sutikdavo priešais stovinčio paly
dovo atkištą durtuvą.

Nors ir kiek buvome pavargę. Minskas 
sudarė artimą ir malonų įspūdį. Nenoromis 
kilo praeities prisiminimai. Miestas atrodė 
toks artimas ir mielas. Tačiau nematyti ja
me gyvos dvasios: jis dar miegojo, pasken
dęs rytmečio tyloje ir pavasariško žalumo 
prieglobstyje.

Mūsų nuo voros atsilikęs, sovietinės ga
mybos Fordas sustojo prie didžiulio, seno 
baltai dažyto pastato. Mus suvaro į rūsį, į 
didelę, nešvarią, labai dvokiančią, tūkstan

čiais pavardžių, skaitlinių ir vietovardžių 
išmargintomis sienomis patalpą. Nemalonų 
kvapą aštrino dar ir keli ten pastatytieji in
dai, į kuriuos buvo atliekami visi gamtos 
reikalai.

Patalpoje radome jau kiek anksčiau at
vykusių draugų. Paaiškėja, kad čia esama 
NKVD etapo kalėjimo, pro kurį praeidavo 
nuteistieji vergų stovyklų mirčiai. Beskai
tydami įrašus sienoje, randame daug lietu
viškų ir net pažįstamų pavardžių. Patalpoje 
daugumas tarpusavyje pažįstami. Pirmą 
kartą niekas nedraudžia kalbėtis. Anksčiau 
suimtieji teiraujasi apie savo šeimas, arti
muosius ir pažįstamus ir apie paskutinius 
įvykius tėvynėje.

Dėmesio centras — jaunas, 16-os metų, 
mirti nuteistasis tauragietis. Jis netrukus iš
vedamas. Nerandame ir kitų nuteistųjų 
mirti, o iš Kauno jų buvo išvežta 12 asme
nų.

na, nes gitaros stygos įtemptos. Ir norėtųsi 
palinkėti, kad Nagio poetinis talentas ne
išsikvėptų. Tegul jis paklausia save:

— Ar aš myliu sapnai
*****

Kaikurie skaitytojai, galimas daiktas, nu
tars, kad aš nemėgstu ir nevertinu Nagio 
suromantintos vaikystės poezijos. Tai būtu 
netiesa .Nors man jr nevisiškai priimtina 
šitaip proklamuojamoji poezija, bet būčiau 
jaunuoliškas snobas, jei, apskritai, tokios 
poezijos nepripažinčiau. Gėrėjausi ja, nes 
tai poezija. Kitas reikalas, kad kiekvieno 
psichinė konstrukcija verčia pasirinkti sau 
artimiausiąją traktuotę. Ir man artimesni 
Nagio eilėraščiai iš skyriaus „Už vaikystės 
langų“,. ir „Sniego Balandžiuose“ suradau 
poeto kryžkelę ir tramplyną į ateitį. Ir jei 
jis pasisuks atgal, bet visdėlto naujai pasi

sakys ir nesikartos, bežvelgdamas į nutolu
sį krantą, pasiduosiu tardamas: tai stebuk
las!

Tik kiekvienas vartotojas savaip reaguoja 
į meno kūrinius, reliatyviai panaudodamas 
bendrąsias taisykles. Ir šiuo atveju, man 
atrodo, Nagiui reikėtų nebeatsigrįžti.

Baigiant, man įstrigo amerikiečio poeto 
Archibald Mac Leish strofos:

A poem should be palpable and mute
Asa globed fruit...

Ir,
A poem should not mean
But be.

(Eilėraštis turi būti aiškus ir ne
bylus, kaip vaisius — rutulys... Eilė
raštis neturi reikšti, bet turi būti).

Ši citata įrašyta poezijos daugiaveidiškų- 
mui pažymėti.
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Musų tarpe įvairių profesijų, padėties ir 
išsilavinimo atstovai.

Pasikeitus informacijomis ir pirmiems įs
pūdžiams aprimus, vienas vyresniųjų liki
mo draugų įspėja, jog vykstame į nežinią ir 
todėl siūlo susiskaičiuoti. Susiskaičiuojame 
—? esame 87 asmenys. Vienas kunigų prane
ša, kad keliolika asmenų kreipėsi išpažin
ties reikalu, ir paaiškina, jog esamu atve u 
leidžiama bendra išpažintis. Trumpas susi
kaupimas, bendra išpažintis ir dar trumpes
nė malda...

Apie 9 vai. NKVD pareigūnai pradeda 
mūsų registraciją. Į greta esamą adminis
tracijos kambarį esame šaukiami atskirai 
po vieną. Tame registracijos kambaryje bu
vo vienas ir Kauno (mūsų) kalėjimo- parei
gūnas. Mus beregistruojant. oasigirs'.a oro 
pavojaus signalas. Jau pirmųjų bombų 
sprogimas sukrečia kalėjimo pastato met
rines sienas. Miesto bombardavimas ir ap
šaudymas iš kulkosvaidžių kartojasi kelio
mis bangomis. Žadėtų pusryčių ir kavos ir 
čia negauname. Energingesniųiu bandymas 
prisišaukti ką iš pareigūnų ir beldimasis i 
duris ats'muša i geležines sienas, už kurių 
nejaučiame jokios gyvos dvasios.

Galop jau po vidudienio mus išveda iš 
rūsio. Išėję nustembame, kad iš me‘rin;o 
storumo s:enų pastato belikęs tik mūsų už
imtas kampelis. Nelikęs nė administracijos 
kambarys, kuriame buvo mūsų tariamų 
..nusikaltimų“ asmeninės bylos. Mus suvaro 
į netoli esamą, bombardavimo v'sai neuž
gautą, jau sovietinės statybos d’džiulį ka
lėjimą.

Kaimyninių kamerų kaliniai, išgirdė, kad 
atvesta nauja didelė grupė, tuojau bando 
užmeesti su mumis rvši. Geriausi „susižino
jimo“ specialistai griebėsi darbo. Netrukus 
paaiškėja, kad kaimvm’niose kamerose esa
ma politiniu kalinių iš Vilniaus kąiėiimu.

Valgio negauname ir čia. Keletas mūsiš
kių. kelionės ir alkio išvargintų, aoalnsta. 
Po didelių pastangų gaunamas mažas indas 
sriubos, kurios po truputį išdalinama tik vi
sai nusilpusiems.

Vidurnakti, birželio mėn. iš 24 i 25 d. 
mus iš šio ka'ėi-mo išveda. Gatvėie randa
me didelę žmonių vora su ryšuliais, stiprini 
iš visų pusiu enkavedistų saugoma. T'k vė
liau paa’škėio, kad tai buvo nuteistie'i i 
vergų stovyklas, Enkavedistai paskubomis 

veda vis naujus kalinius, tvarko vorą, įsako 
griežtai laikytis nustatytos žygio tvarkos, 
neatsilikti ir nebandyti bėgti. Po to pasigirs
ta komanda: „visus ryšulius mesti“. Brėkš
tant vora pajuda.

Stebime ir matome, kad dabar Minsko 
vaizdas klaikus: sudegę ar besmilkstą na
mai, gatvėse nepašalinti subombarduoti ar 
sudegę tramvajų vagonai, vienur kitur la
vonai — miestas, lyg išmiręs.

Stiprios enkavedistų saugos apsupta ka
linių vora, išėjusi iš miesto, vedama tiesiai 
į rytus. Apylinkė skurdi — smėlis ir pušai
tės, gi tariamas kelias išvažinėtas tais smil
tynais kaip kam geriau patiko: čia siaurė
ja, čia vėl platėja. Tik rytmečio saulė ma
loni ir gaivinanti, jog kelia likučius energi
jos ir norą gyventi, išsilaisvinti iš tos veln'a- 
vos.

Jaunesnieji planavo ir kėlė pabėgimo 
mintis, tačiau išsilaisvinimo troškimus nu
stelbė NKVD pulkas, kareivis prie kareivio 
iš abiejų pusių, ir dar šalia kareiviu, kiek 
rečiau senesnieji, juodomis striukėmis, gin
kluoti tik stambaus kalibro pistoletais, rink
tinai vyrai. Jų paskirtis tik vėliau paaiškėjo.

Prieiname augesnį mišką. Jis pilnas mo
terų ir vaikų, matyti, nuo bombardavimo 
pasislėpusių. Mus stebi, bet, turėdami savo 
rūpesčių jie nereiškia susidomėjimo mumis, 
nors voroje buvo nemaža kalinių iš M-nsko.

Daugiau negu trijų tūkstančių kalinių vo
rą sudarė Gardino, Vilniaus. Kauno ir 
Minsko kalėjimų kaliniai. Suimtųjų tarpe 
13-16-os metu vaikai, sene’iai ir luošiai. 
Voros priekyje raitas NKVD majoras, ka
liniu pasakojimu, Gardmo kalėjimo virši
ninkas. Žygio tempas nepaprastai greitas. 
Išraitytu per smiltynus įvairaus pločio keliu 
žygiuojanti vora nuolat buvo perrikiuo’a- 
ma tai iš keturiu į dvylikos žmonių ei1?, 
tai staiga vėl po keturis ar šešis žmones ei
lėje. To majoro ji buvo tampomą ir raito
ma, lyg velnio tampoma armonika.

Seniai ir luošiai, nepajėgdami drauge su 
vorą žygiuoti, pradeda atsilikinėti. Tuojau 
per vorą praskrieja įspėjantis šnibždėlimas: 
„nepajėgiantys žygiuoti — šaudomi“. Ne
trukus priemame du lavonus, uždengtus 
geru veliūro apsiaustų. Vienas uždengtųjų 
teberodo gyvybės ženklus. Kiek toliau pa
ėję, pastebime prie pušaitės gal 50 žmonių 
būrį suguldytą veidais į žemę, matyti, kad
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PASAULIO POLITIKOS AIDAI

FATA MORGANA

Berlyno konferencijos metu Prancūzi
jos užsienio reikalų ministeris Bidault ke
lis kartus buvo pareiškęs laikraštinin
kams, esą, jei visi konferencijos dalyviai 
pajudėtų bent keliais milimetrais, susita
rimas svarbesniais klausimais būti; gali
mas. Žiūrint į kalbamos konferencijos ei
gą ir rezultatus, atrodo, kad vienintelis, 
kuris nepakrutėjo iš savo vietos, buvo Mo
lotovas. Nes Vakarai, šį kartą nors ir la
bai vieningu frontu, visur stengėsi kiek 
galima arčiau prisikapstyti prie Sovietų 
taško. Bergždžios buvo pastangos, nes tais 
atvejais, kada grėsė Vakarų ir sovietinių 
pozicijų susiartinimas, Molotovas irgi pra
dėdavo judėti... priešingon pusėn, kaip to
ji dykumų fata morgana, kurios linkmėn 
dienų dienomis gali eiti, jos tačiau niekuo
met nepasiekdamas.

Ir vistik, anot žinomąjį posakį, Berlyno 
konferencijos kalnas pagimdė pelę: nuta
rimą pavasarį sušaukti Šveicarijoj kelio
likos valstybių konferenciją Tolimųjų 
Rytų klausimams svarstyti. Toje konfe
rencijoje turi dalyvauti taip pat raudono
ji Kinija bei šiaurės Korėja.

niekas iš voros negalėtų jų atpažinti. Visi 
jie atrodė apsirengę ne sovietiniais drabu
žiais.

Žygio tempas, tvarka ir toliau nekinta. 
Atrodo, turima tikslo mus nuvarginti ir ga
lutinai palaužti. Instinktas išsilaikyti ir no
ras gyventi toks galingas, kad luošiai rep- 
lioja keturpėsti ir iš paskutiniųjų bando ne
atsilikti. Stipresnieji palaiko ir veda silpnes
niuosius, kitus bandoma nešti. Štai visai 
baltais plaukais, sukruvintu veidu, per 70 
metų senutė skuba, griūva, keliasi ir vėl 
kniumba, bet visvien kiūtina tuo, krauju 
aptaškytu keliu vis pirmyn, bet kokia kai
na pirmyn į nežinią...

Enkavedistų šūviai į pakaušį su kiekvienu 
žingsniu vis dažnėja. Žiūrėk čia vienoje vie
toje, čia kitoje juodieji čekistai išsiveda iš 
voros kurį kalinį, pasikeičia keliais saki
niais, ir vienas jų, budelišku šaltumu nusi
šypsojęs, įvaro išvestajam į pakaušį porą 
šūvių ir, palikęs auką, vanago žvilgsniu to- 
jiąu įieško naujos.

(Bus daugiau)

Šis nutarimas yra nemalonus dėl kelių 
priežasčių. Visų pirma, juo einant, komu
nistinė Kinija yra kviečiama į tarptautinį 
susirinkimą. To norėjo Molotovas ir ne
norėjo Foster Dulles. Antra, toj konferen
cijoj tiek sovietai tiek Kinijos komunis
tai turės pačius svarbiausius argumentus 
ir todėl a priori atsidurs geresnėje padė
tyje, negu Vakarai ir ypač Prancūzija. Tie 
argumentai yra taikos išlaikymas Korėjoj, 
prekyba su Vakarų pasauliu ir ypač pa
liaubos Indokinijoj. Neabejotinai Prancū
zijos, Didžiosios Britanijos ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių užsienio reikalų mi
nisterial atsilaikys šitokiems sovietų vilio
jimams. Tačiau labai neaišku, ar jų kieta 
ir nekompromisinė laikysena bus remia
ma prancūzų ir anglų viešosios nuomo
nės? Kaip reaguos gatvės žmogus Pran
cūzijoj į pasiūlymą sustabdyti miliardus 
kaštuojantį karą Indokinijoj mainais už 
Europos Gynybos Bendruomenės pakto 
neratifikavimą? Ir kaip reaguos gatvės 
žmogus Anglijoj, išgirdęs, kad tiek Sovie
tų Sąjunga, tiek ir raudonoji Kinija yra 
pasiryžusios pirktis prekių už milionus 
dolerių? Nėra pagrindo būti šiandien di
deliems ir visiškiems pesimistams. Tačiau 
reikia sutikti, kad tikroji diplomatinė ini
ciatyva pasiliko Molotovo rankose.

Kiekviena konferencija su Sovietais 
ligšiol visuomet palikdavo kaikuriuose, 
ne komunistiniuose sluogsniuose, įspūd1, 
kad Kremliaus pasiuntiniai, nors užsispy
rę ir blogos valios, yra geresni diplomatai, 
negu vakariečiai. Šitas keistas ir nelabai 
logiškas įspūdis yra ypatingai jaučiamas 
Prancūzijoj bei Italijoj net ir tuose žmo
nėse, kurie iokju būdu negali būti įtarti 
komunistiniais palinkimais.

Panašiai atsitiko ir su Berlyno konfe- 
renciia. Joje Molotovas aiškiai davė su
prasti, kad jis nenori Vokietijos suvieniji
mo, kad jis nenori apleisti Austrijos, kad 
jis nori sustabdyti Europos susivienijimo 
procesą. Tačiau visi šie faktai nepajėgė 
sugriauti mito apie ypatingus Molotovo 
diplomatinius gabumus ir tuo pačiu anie 
visu Sovietų politikų gabumus. Šitokio 
neteisingo, vaikiško įspūdžio susidarymas 
yra naujas mažas plyšys, pro kurį Vaka
ru komunistinės partijos galės pilti nuo
dus ir suvedžioti naiviąją buržuazijos dalį.

Kaip ir kitų su Sovietais susitikimų, 
taip ir Berlyno konferencijoj, balansas 
yra neigiamas. Neigiamas politiškai, nei
giamas ir psichologiškai. Neigiamas savę 
neigiamumu.

S. Lozoraitis jr,
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PASAULINIO ŪKIO KLAUSIMAIS

BENDROS POKARINES VYSTYMOSI TENDENCIJOS

Vartydami kasdienės spaudos puslapius, skaitome apie karus, sukilimus, maištus, 
revoliucijas — Kinijoje, Korėjoje, InaoKinijoje, Indonezijoje, Malajuose, Persijoje, 
Sirijoje, ngipte, Pietų ir Viduriniojoje Amkoje... Trumpai tariant — visas žemes ru
tulys mesiungiskai trūkčioja, tūpsiančiai žmomų žusia. Be to, irgi skaitome, Kad tas 
taip pastaraisiais dešimtmečiais sumažėjęs žemės rutulys perpjautas perpus geležinės 
uzaangos, ir dar Kiepviena puse isparceauota okupacinėmis ir kitokiomis zonomis.

Tuias dabar paklaus, kops progresas iŠ viso įmanomas tokiame pasaulyje, kuriame 
šautuvas žymiai pranašesnis uz arkią?

Visų pirma, žemes gyventojų klausrmas. Tik karui pasibaigus, Amerikoje suvažiavę 
ekonomistai paskelbė žmonijos ateičiai pasibaisėtiną dogmą: laoai artimoje ateityje, 
girdi, žmones neišvengiamai turės išmirti bauu, nes žmonių kiekis auga tiek sparčiai, 
kad tam prieaugliui nebus kuo maitmtis. Atrodo, tąja paskelbtąja dogma ligi šios 
dienos tiki daug ekonomistų. Sakome: „tikį ", nes, pasvarsčius tų ekonomistų rapor
tus, neatrodo, kad išsimaitinimo ganmyoes jie butų išstudijavę taip pat kruopščiai, 
kaip žemės gyventojų prieauglį.

Įsidėmėkime, kad visame pasaulyje kasdien gimsta 200.000 kūdikių, vadinasi, 
70.000.0uu per metus. Išeitų, kad is naujagimių kasmet galima būtų sudaryti dideię, 
stiprią, tirštai gyvenamą valstybę. Jeigu... tuo pačiu metu žmonės nemirtų. Bet kadan
gi kasmet miršta nuo 45 ligi 50 milionų, tai grynas žemės gyventojų prieauglis kiek- 
vieneriais metais apskaičiuojamas tarp 2u-25 milionų žmonių (nepaisant nei karštų 
nei šaltų karų!). Bendras žemės gyventojų kiekis 1951 metais buvo apie 2500 milionų, 
iš kurių pusė tenka Azijai.

O kaipgi yra su žemės gyventojų mityba? Ar maisto šaltiniai auga ar mažėja?
Štai pagrindinių maisto gaminių produkcija:

Tūkstančiais Prieškarinių
metrinių tonų metų vidurkis 1949 m. 1951 m.

kviečiai 128.700 140.200 142.600
ryžiai 151.200 150.100 151.200

Tūkstančiais vienetų 1947 m. 1950 m.
galvijai 630.000 649.000 698.000
kiaulės 262.000 239.000 281.000

Taigi matome, kad ryžių derliai liko tokie pat, kaip ir prįeš karą. Jais minta visa 
Azija, t. y. pusė visų žemės gyventojų. Metinis gyventojų prieauglis ten irgi didesnis, 
negu betkur kitur. Vadinasi, milionai Azijos gyventojų turi badauti. Kaip žinome, jie 
ir badauja.

Geriau atrodo padėtis tų, kurie minta kviečiais ir mėsa. Kviečių ir galvijų kiekis 
pamažu, bet kolkas vis dar pastoviai auga.

Apskritai, maitinimosi standartas nei pablogėjo nei pagerėjo, palyginti su prieška
riniu. Skaičiuojant kalorijomis, iš viso pasaulio kraštų (tiek, kiek galima buvo iš jų 
gauti statistinių duomenų) tik Austrija, Danija, Egiptas, Vokietija, Italija, Japonija, 
Lenkija ir Indija suvartoja pastebimai mažiau kalorijų, negu suvartodavo prieš karą. 
Daug kraštų pakeitė (beveik drastiškai) savo maisto sudėtį, smarkiai sumažinę mėsos 
suvartojimą ir padidinę bulvių bei pieno suvartojimą.

Tiek dėl žmogaus ir jo maitinimosi.
O kaip su kitais duomenimis, iš kurių galima būtų išskaityti ekonominę pažangą ar 

regresą, palyginti su prieškariniais laikais?
Štai jie:
Pasaulinė gamyba 1951 m. buvo 75% didesnė, negu 1937 metais ir daugiau negu 

trigubai didesnė už 1932 metų gamybą.
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SOVIETINIS GYVENIMAS

NUOTRUPOS IR VERTINIMAI

Viršūnėse keičiasi papročiai
* Sausio 7 d. yra pravoslavų Kalėdos. 

Tą dieną Maskvoje 2.000 jaunimo Krem
liaus buv. Švento Jurgio salėje šoko kau
kių baliuje beveik iki 2 vai. nakties. Ta
me pačiame r-remiiuje, kuris Stalinui gy
vam būnant, buvo neprieinama, šventa 
ar, tiksliau, pasibaisėtina vieta. Dabar, 
Kremliaus saieje griežiant orkestrui, Rau
donoje Aikštėje buvo antrą kartą laido
jamas Stalinas — despotas ir teokratas.

* Sovietų U. R. ministerijos salionuose 
Molotovas rengia priėmimus Vakarų di
plomatams, dalyvaujant sovietinėms „po
nioms“ (o gal vis dar reikia sakyti — 
draugėms?) — Molotovo, Gromykos ir ki
tų sovietinių didikų žmonoms.

* „Viečiemiaja Moskva“, vienintelis va
karinis Maskvos laikraštis deda skelbi
mus: „Saugokite savo veido odą. Vartoki
te grožio kremą. Jūsų pasirinkimui mes 
turime šešių atspalvių pieštukus lūpoms 
dažyti“. Ponia, o gal vis dar draugė, Jele
na Malenkova sako: „mums, tarybinėms 
moterims, gana jau mūsų skonius ir kū
nus taikyti prie gatavų rūbų pramonės. 
Mes norėtume, kad būtų imami demėsin 
mūsų individualūs pageidavimai“.

Šitaip sovietinė viršūnė, jos elitas, so
vietinė oligarchija, Stalino laikotarpiu iš
varginta komunistinio puritoniškumo, įsi
geidė dabar naudotis buržuazinio gyveni
mo malonumais ir patogumais.

Kaikurių svarbesnių gaminių pasaulinė produkcija:
1932 m. 1951 m.

Plienas (tūkstančiais metrinių tonų) 45.000 178.000
Anglis „ „ „ 870.000 1.258.000
Žibalas „ „ „ 159.000 550.000
Elektros gamyba (milionais kilovat vai.) 259.000 953.000
Prekybos laivynas (milionais reg. tonų) 68.4 87.2
Siūlų sintetinių (tūkst. metr. tonų) 234.4 961.3
Ir pagaliau: 1938 m. 1951 m.
Eksportas (milionais dolerių) 21.200 76.600
Importas „ ,, „ 23.600 81.700
Kuriuos skaičius bepaimsime, pamatysime, kad pasaulinis ūkis visose srityse po ka

ro smarkiai pažengęs priekin, palyginti su prieškariniais laikais. Plieno ir elektros 
gamyba padidėjo 4 kartus, žibalo 3 kartus, siūlų 4 kartus, anglies 50%; eksportas ir 
importas išaugo beveik 4 kartus.

Dabar belieka tik vienas labai svarbus ir esminis klausimas: ar visa pasaulinio 
ūkio pažanga tarnauja žmonijos gerovei, ar tik jos dalis ir kokia dalis, o likusioji da
lis ar tarnauja žmonijos gerovės naikinimui? Į tą svarbų klausimą, deja, Jungtinių 
Tautos Organizacijos paskelbtieji statistiniai ir ekonominiai tyrinėjimai tiksliai neat
sako. Bet apžvelgę visus jau vykstančius ir dar tik ruošiamus karus, galime drąsiai 
tvirtinti, kad statistiniais duomenimis vaizduojamas progresas žmonijos gerovės po
žiūriu labai suredukuotinas. Manau, visi ekonomistai sutiks, kad, jeigu visur karai 
staiga išnyktų, tai pasaulinis ūkis kuriam laikui atsidurtų labai sunkioj krizėj.

St. Kuzminskas

Populiarus straipsniai ekonominiais klausimais bus SANTARVĖJE spausdina
mi dažniau, daugmaž kas antrame numeryje. Tie straipsniai nėra skiriami profeso- 
nalams ekonomistams, bet eiliniam žurnalo skaitytojui bendrais bruožais susiorien
tuoti, kas vyksta pasauliniame ūkyje.

Tų straipsnių statistiniai duomenys semiami iš Jungtinių Tautų Organizaci
jos leidinių.

Redakcija.
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Vietoje vieno tirono — kolektyvinė di
rektorija
Vietoje monolitinio teokratinio stalini

nio režimo, šiandien Sovietų Sąjunga val
doma Malenkovo direktorijos su Berijos 
vietą užėmusiu Chruščiovu, Molotovu, 
Bulganinu, Kaganovičium ir Mikojanu.

* „Associated Press“ korespondentas 
W. L. Ryan savo pranešime apie priėmi
mą Sovietų Užs. Reik, ministerijos rūmuo
se Spalių revoliucijos sukakties proga bu
vo aprašęs, kaip svečių vakariečių aki
vaizdoje įsigėrę sovietiniai vadai buvo 
susiginčiję. Mikojan su Žukovu. Tai ne
girdėtas dalykas Stalino laikais. Tačiau, 
matyti, Stalino — tirono ir buv. sovieti
nio dievo — tik šešėlis nebebaisus.

Kokia kaina? Žmogus — vergas, įrankis
* Negailestingas Stalino režimas viską 

aukojo sunkiajai pramonei sukurti, di
džiosioms statyboms, ginklavimuisi.

Pasiekta nemažų rezultatų, bet kokia 
kaina?

Sovietinio žmogaus skurdaus gyvenimo, 
vergų sistemos darbo jėgai parūpinti, ne
žmoniškų žiaurumų kaina, priverstinio 
gyventojų kilnojimo ekonominiais tiks
lais, kaimo nužmoginimo, piliečių suskur- 
dinimo, milionų gyvybių kaina.

1928 m. Maskvos darbininkas turėjo 
dirbti 26 darbo valandas savo šeimai 
maistu per savaitę aprūpinti. 1951 m. — 
jau 38 valandas. Tačiau palyginti su karo 
ir netarpiškąis pokario metais (1945) pa
dėtis yra pagerėjusi. Tik sovietinis page
rėjimas nematuotinas Vakarų mastu.

* Sovietinio režimo vežimui žmogus te
buvo akmuo stalininiam grindiniui. De
portuojamas tolimosioms sritims apgyven
dinti, paverstas vergu „socialistinei sta
tybai“ vykdyti, marinamas badu plyšiui 
tarp suvartojimo ir gamybos užkišti, įsa
komas ką turi žinoti ir ko negali žinoti, 
ką turi tikėti... Žmogus paverstas robotu, 
stalinizmo įrankiu, sovietinio „socializ
mo“ priemone, be savo valios ir be savo
jo proto... Tačiau visgi pasilikęs žmogu
mi, gyvenančia, kenčiančia dvasine ver
tybe.

Nauji posūkiai
* 1953 m. rugpjūčio mėn. 8 d. Malenkov 

savo kalboje Augščiausioje Taryboje da
ro posūkį. Jis žada pakeitimus 2-3-ių me
tų būvyje. Sovietinė ekonominė mašina, 
ypač žemės ūkyje, reikalauja akstinų. O 
gal savo reikalavimus pradeda statyti ir 
naujoji sovietinė buržuazija?

* Milžiniško Volga-Uralas kanalo staty
ba sustabdoma. Aštuoni su puse miliardų 
rublių pervedama maisto pramonei. Avia
cijos pramonė turės pagaminti pusę visų 
gaminamų virtuvės rakandų, ketvirtada
lį visų gaminamų metalinių lovų. Ginklų 
pramonė paraginta 13% savo pajėgumo 
skirti vartojimo gamybai: šaldytuvams, 
turistiniams automobiliams gaminti...

* Prekybos ministeris Mikojan organi
zuoja anketą gyventojų reikalavimams 
patirti tikslu išaiškinti reikalingas prie
mones jiems tenkinti.

* Nauji gaminiai rinkoje nepasirodys 
anksčiau 1956 m., o kolkas Maskvos gy
ventojo akis galės pasidžiaugti būsimų 
prekių pavyzdžiais ir jų įvairumu parodo
se.

Nauji planai žemės ūkiui
* Kompartijos, jau nebevadinamos bol

ševikų, sekretorius Chruščiov, buvęs 
agromiestų, milžiniškų kolchozų, žemės 
ūkio fabrikų organizatorius, Stalinui bū
nant gyvam, asmeniškai atsakingas už 
neracionaliausių ir neįmanomiausių ko
lektyvinio žemės ūkio formų įvedimą, da
bar pats pateikia pranešimą, kuriame 
smerkiama stalininė žemės ūkio sistema.

* Carinėje Rusijoje 1916 m. buvo 
28. 800. 000 melžiamų karvių ir 160 milio
nų gyventojų. Sovietinėje šios dienos Ru
sijoje yra 24. 300. 000 karvių ir 215 milio
nų gyventojų.

Du vienodi žemės derlingumu ir plotu 
kolchozai: vienas iš hektaro duoda 18 cntn. 
javų ir 2.113 rublių, gi kitas 7 cntn. ir 
167 rublius. Sovietinės biurokratijos pada
rinys.

* 94 000 Sovietų Sąjungos kolchozų turi 
tik 16.600 kvalifikuotų pirmininkų. Gi iš 
350.000 agronomų mažiausia 2/3 tupi 
įstaigose ir ministerijose.

* Chruščiov reikalauja, kad 100.000 
specialistų tučtuojau išvyktų į kaimą. 
Šiandienis Sovietų kaimas yra biurokrati
jos suparaližuotas, apatijos sterilizuotas, 
vagysčių demoralizuotas, valymų, nubuo- 
žinimų terorizuotas. Vien po karo buvo 
„išvalyta“ 5 milionai „neo-buožių“. Sibi
ro plotai reikalavo kolonistų, užuralio 
pramonės statyba reikalavo pigios darbo 
jėgos.
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* Užuot toliau organizavęs agromiestus, 
180 laipsnių posūkiu Chruščiov virsta kol- 
chozimnko privačios nuosavybės šalinin
ku tiksiu gelbėti susvyravusią KoleKtyvi- 
nę nuosavybę. Privačios koichozimnKų 
nuosavybės rėmuose yra 6 su puse milio- 
nų karvių. Chruščiov reikalauja, kad „pri
vačių“ Karvių kiekis per vieneris metus 
paKiltų iki 16 milionų. Sovietiniai miestai 
leiKalingi pieno.

* 1953’ m. rugsėjo mėn. 26 d. dekretu pa
keliamos kolchozininKams mozamos kai
nos už jų individualiai teikiamus pioduK- 
tus: už sviestą dvigubai, už paukščius ir 
gyvulius penkeriopai. Iš kitos pusės ma
žinami mokesčiai, priverstinų pyliavų 
kvotos, nurašomos neišjieškotos pyliavos.

„Socialistinis“ žemės ūkis neišmaitina 
miestų gyventojų, kurių kieKis iš 26 mi
lionų 1923 metais pasiekė 80. milionų 
1953 metais. Miestai sutraukė iš kaimo 
pati geriausią elementą.

* Jeigu net ir visos Mikojano viltys 
1956 metams išsipildytų, tai tais metais 
rusai turėtų 2 su puse milionų tonų mė
sos, 56 milionus centnerių žuvies. Vienam 
žmogui per mėnesį teKtų nei daugiau nei 
mažiau, Kaip 1 klgr. mėsos, 650 gr. žuvies, 
250 gr. sviesto.

Susirūpinimas sovietiniu rašytoju
* Stalino laikais teatrai galėjo statyti 

tik tokias pjeses, kurios vaizdavo meilę 
sovietinei tėvynei, kolchozams, tabrikams, 
genialiam Stalinui. Tą pat tegalėjo vaiz
duoti skulptūra, tapyba, literatūra. Dabar 
suKamas naujas sovietinis tilmas „Vasili
jaus Bornįkovo gyvenimas“ esą vaizduo
siąs kitokius jausmus: aistrą ir pavydą.

Net ir paniekos nevertas pataikūnas ir 
stalininės tironijos smilkytojas Uja Eren- 
burg šiandien pradeda viešai šauktis „lais
vės" sovietinio rašytojo kūrybai.

* „Ar gali kas palyginti Sovietų visuo
menę su caro Rusija? Ir visdėlto mūsų 
klasikiniai autoriai rašė geriau... Kodėl 
mes neturime Gogolįų ar Čechovų?“ — 
pats save klausia Erenburg ir pats sau at
sako.

Tačiau tikrosios priežasties jis nenori 
matyti. Būtent to, kad sovietinis rašyto
jas negali ir negalės geriau rašyti tol, kol 
jis bus dvasiškai taip supančiotas, kaip 
dabar. Caro pančiai, palyginti su sovieti
niais pančiais, atrodo šilkiniai.

Liuksusiniai automobiliai „Pobieda“, 
piniginės premijos, užmiesčio vilos, tokie 
veikalų tiražai, apie kokius nė svajoti ne
galėjo Dostojevskij ar Tolstoj — nėra vis
kas, kas leistų rašytojui rašyti gerai.

* Majakovskij nusižudė 1930 m., Jese- 
nin žymiai anKsčiau. Revoliucinio kūrėjo 
kūrybinės laisvės neįstengę atsisakyti Ba
bel ar Pilniak sumoKėjo už savo užsispy- 
nmą gyvybe.

Karo metu pančiai buvo kiek atleisti, 
bet Zdanov ir vėl juos suveržė. Dabar no
rima pririštam prie stalininės, komunisti
nės doKtnnos sovietiniam rašytojui duoti 
kiek ilgesnę grandinę. Tačiau bėgiai įieKa 
tie patys.

Jieskoma kelių įlieti kiek šviežio krau
jo į sudžiūvusį sovietinės literatūros kū
ną. Norima sovietinį žmogų — robotą li
teratūroje paversti gyvu, jaučiančiu ir 
galvojančiu robotu.

Tačiau ar totalitarinės doktrinos dikta
tūrinė sistema gali būti suderinama su Kū
lėjo laisve? Ar kūrybinė laisvė gali būti 
suderinta su totaliniu dvasios pavergimu? 
Dirbtinio roboto tariamų jausmų ir išgy
venimų vaizdavimas nesuKurs literatūri
nio veiKalo. Tegali sukurti naują šabloną.

Rusiško turinio — socialistinės formos 
imperializmas
* Š. m. sausio mėn. pabaigoje Sovietų 

Rusija pradėjo iškilmingai minėti Ukrai
nos prie Rusijos prijungimo 300 metų su
kaktį.

Revoliucijos pradžioje bolševikai buvo 
aiškinę, kad prijungti prie Rusijos ukrai
niečiai tebuvo pakeitę vieną eksploataci
jos tormą į kitoKią — lenkų ponų į cari
nių dvarininkų.

Šiandien SKelbiama, kad „ukrainiečiai 
per šimtmečius dėjo pastangas sujungti 
savo likimą su kraujo broliais rusais“.

Maskva tyli apie milionų ukrainiečių 
išnaikinimą trisdešimtaisiais metais, apie 
tūkstančius ukrainiečių Vorkutoje ir Si
biro įvairiose vietovėse. Maskvai terūpi 
Ukrainos žaliavos, jos anglis: 1/3 visos 
Sovietų Sąjungos produkcijos.

* Stalinas miręs, Berija kritęs, sunaikin
tas. Sovietinė oligarchija ir naujoji bur
žuazija atkiuto ir pareikalavo sau teisių 
bei patogumų. Bet sovietinis Molochas, 
negailestingas ir triuškinantis, tebeegzis
tuoja. Kiekvienu momentu jis gali pasi
rodyti dar veiksmingesnis. MVD nebėra 
vieno Stalino teroro įrankis, bet yra par
tijos diktatūros įrankis. Partija, kariuo
menės remiama, „vadovaujama didžiojo 
Markso - Engelso - Lenino - Stalino moks
lo“, totalitarinės fizinės ir dvasinės dikta
tūros reprezentante, skiepija sovietuose 
neapykantą Vakarams ir tyko, kada galės 
tęsti ir plėsti savo agresiją.

A. Ruzgys
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UŽSIENIO LIETUVIU VEIKLOS BARE
TIES MŪSŲ NESUSIPRATIMAIS

Sukurtasis mitas ir istoriniai faktai
V. Daugirdaitė-Sruogienė savo veikale 

„Lietuvos Istorija“ IV-oji laida, 1954 m., 
psl. 195, ryšium su antrosios sovietų oku
pacijos pradžia ir žmonių bėgimu is Lie
tuvos, rašo:

„Į Vokietiją pasitraukė ir VLIK’as“.
Autorė, matyti, suklaidinta, ir šis 

VLIK’ą liečiąs teigimas neatitinka tiesos.
VLIK’as neouvo Vokietijon pasitraukęs 

ir niekad nebuvo nutaręs trauktis iš Kraš
to. Sovietų antrosios okupacijos akivaiz
doje tebuvo nutarta pasiųsti j užsienį jo 
pirmininką, prof. J. Kaminską. Nežinant,, 
betgi, ar jam pavyks laimingai prasigauti 
į laisvuosius Vakarus, vėliau buvo nutar
ta įsteigti užsienyje VLIK’o užsienio dele- 
gatūrą. Tuo reikalu buvo įduoti reikiami 
įgaliojimai prof. S. Žymantui ir jam buvo 
pavesta rūpintis VLIK’o užsienio delega- 
tūros steigimu. Pats gi VLIK’as (tuo me
tu vadinamas „mažasis“ VLIK'as), vado
vaujamas K. Bielinio, turėjo likti Krašte, 
bet, deja, paties K. Bielinio liudijimu, ka
ro įvykių buvęs išsklaidytas. Du jo nariai 
atsidūrė užsienyje, o trečiasis likęs Krašte.

Nuo 1944 m. rudens ligi 1945 m. balan
džio mėn. užsienyje veikė sudarytoji 
VLIK’o užsienio delegatūra, o vėliau, 
amerikiečių kariuomenei okupavus Vak. 
Vokietiją, VLIK’o užs. delegatūra savo 
veikimą sustabdė, ir buvo atkurtas 
VLIK’as užsienyje.

Skleisti mitą apie tvarkingą VLIK’o pa
sitraukimą užsienin nėra nei tikslinga 
nei pačiam VLIK’ui naudinga.

Gi rašant Lietuvos istoriją, istoriniai 
faktai turi būti kruopščiai patikrinti ir 
pateikti teisingai.

Neatsargūs ir netikslingi pareiškimai
Vykd. Tarybos pirmininkas, p. K. Žal- 

kauskas, yra pareiškęs, kad „VLIK’as yra 
pripažintas mums draugingų valstybių, 
kaip Lietuvos valios reiškėjas ir atstovas“.

Ryšium su tokiu pareiškimu kyla šie 
klausimai:

1. Kaip tas VLIK’o, kaip Lietuvos valios 
reiškėjo ir atstovo (Lietuvos atstovo, lie
tuvių tautos, Lietuvos Valstybės???), pri
pažinimas iš tikrųjų buvo „mums drau
gingų valstybių“ pareikštas ir kurių bū
tent?

2. Ar tos laisvojo pasaulio valstybės, 
kurios dar „nepripažino“ VLIK’o „Lietu
vos valios reiškėju ir atstovu“, tuo pačiu 
yra mums, Lietuvos reikalui ar Lietuvai 
nedraugiškos valstybės?

Iš Vykd. Tarybos pirmininko pareiški

mo išplaukia, kad VLIK’as ir Lietuva yra 
tas pat, kad Lietuvai draugiška valstybė 
yra toji, kuri pripažįsta VLIK’ą „Lietuvos 
valios reiškėju ir atstovu“, ir kad Lietu
vai nedraugiškos valstybės yra tos, kurios 
VLIK’ą dar tokį esant nepripažino.

Ar nepertoli Vykd. Tarybos pirminin
kas bus nužygiavęs savo neatsargiais ir 
tikslumo stokojančiais pareiškimais?

Dar vienas veiksnių apleistas reikalas
Prof. Z. Ivinskis, rašydamas „Drauge“, 

1953 m. XII. 19 d. apie Goettingėne su
rengtą Rytprūsių parodą, apie platų vo
kiečių darbą Rytprūsių istorijai ir vokie
čiu kultūros įtakai Europos rytuose na
grinėti Goettingene, kur dabar yra Kara
liaučiaus universiteto archyvas, Marbur- 
ge, kur yra atsikūręs Rygoje veikęs Hėr- 
derio institutas ir jo leidžiamas „Zeit- 
schrift fur Ostforschung“, apie eilę leidi
nių, rodančių vokiečių istorikų ir kitų ty
rinėtojų ypatingą dėmesį Rytams, pažy
mėjęs, kad nėra lietuvių, Goetingeno uni
versitete, kur, esant Karaliaučiaus archy
vui, mūsų „istorijai medžiagos čia gali rieš
kučiomis semtis ’, toliau rašo: „Reikia.bijo
ti, jog iš savo perdėm nuogos kasdieninės 
ir trumpos politikos (gal tiksliau tik įsibė
gėjusio politikavimo) vieną dieną staiga 
būsime pabudinti ir tada stovėsime su 
tuščiomis rankomis, be jokio antidotum... 
be rimto kraičio savo ateičiai, nes kolkas 
iš didelių projektų studijos, lyg iš kokio 
užburto rato, jau eilę metų kai neišei- 
nam“.

„Kokius teisės ginklus ruošiame mes vi
sos Lietuvos išlaisvinimui ir ką esame iki 
šiol nukalę per eilę metų?“, klausia prof. 
Z. Ivinskis, aiškiai matydamas, kaip vo
kiečiai kala mokslinius ir teisinius gink
lus prarastiems Rytams atgauti.

Balsas veiksnių tyruose, kuriuose re
alaus darbo iki šiol buvo šaukusis tik vie
na LRS-ė.

Ir vėl veiksnių apsileidimas.
Vokietijoje, Goettingene veikia „Goet- 

tingeno studijų ratelis“, vadovaujamas 
tarptautinės teisės profesoriaus Herbert 
Krauss, kuriam padeda kiti jo kolegos, 
tremtiniai iš Rytų.

Šis studijų ratelis pereitais metais išlei
do prancūzų kalba 194 psl. knygą „Liudi
jimai“ (Temoignages 1945-46, Le Circle 
d’Etudes de Goettingen, 1953), skirtą 
prancūzų, lenkų ir čekų slovakų žmoniš
kumui, kurį jie buvo parodę vokiečiams 
sunkiaisiais pokario metais, iškelti. Tame
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leidinyje yra vienos vokietės liudijimas, 
pavadintas „Lietuviai pasigailėjo mūsų“, 
skirtas lietuvių žmoniškumui pažymėti.

Šia proga prisimintina, kad prieš porą 
metų iš Lietuvos Vokietijon buvo repa
trijuotas nemažas skaičius vokiečių. Jie 
su' didžiu dėkingumu pasakojo apie lietu
vių Lietuvoje jiems parodytą širdį ir su
teiktą paramą.

Rodos, galvojant apie ateitį, musų už
davinys turėjo būti, kol atvykusiųjų iš 
Lietuvos atmintis buvo pilna prisiminimų, 
surinkti formalius jų liudijimus apie lie
tuvių parodytą jiems sunkią valandą žmo
niškumą, paruošti tuos liudijimus tinka
ma forma ir atspausdinti juos lietuvių ir 
svetimomis kalbomis, ypač vokiečių kal
ba.

Apie tai buvo kalbėta Europos Lietuvių 
Bendruomenių pirmininkų suvažiavime 
Londone, 1952 m.

O kas padaryta konkrečiai? Mūsų 
veiksnių apsileista ir čia, lygiai, kaip ir 
kitose srityse. Gi ateis laikas, kai grau
džiai apgailestausime, laiku nepasirūpinę 
tokiais mums svarbiais ir naudingais do
kumentais.

Pradėta kalbėti apie VLIK'o reformą
Iš spaudos patyrėme, kad š. m. sausio 

23 d. New Yorke tarėsi VLIK‘ą sudaran
čių grupių atstovai. ..Nepriklausoma Lie
tuva“ prabilo apie VLIK‘o reformą. Apie 
ją ėmė kalbėti ir partijų lyderiai, kaip 
pav., Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Są
jungos CK vicepirmininkė p. A. Devenie- 
nė. štai.

O kiek buvo kilę triukšmo ir kiek puo
limu buvo susilaukusi LRS-ė. kai ji pir
moji buvo iškėlusi VLIK‘o reformos klau
simą, kuris šiandien mažai kam tekelia 
abejonių?

VLIK‘ą sudarančiu grupių atstovai 
New Yorke „vieningai nutarė, kad jos pa
laiko savo ankstyvesnius susitarimus 
VLIK'o kilmės ir funkcijų atžvilgiu“. Esą, 
VLIK'as yra organas, kuris Lietuvos iš
laisvinimo byloje reiškia lietuviu tautos, 
o ne vien emigracijos, valią. Pagaliau pri
pažinta. kad „VLIK'o darbo tvarkyme rei
kia kaikuriu pakeitimu“, atsivėrė akvs, 
kad „visuomenės konsolidacija apie VLI- 
K'ą dar nėra pilnai įvykusi“, nes yra 
Lietuvos išlaisvinimo siekiančių ooliti
nių grupiu už VLIK'o ribų. Joms VLIK'o 
durys turėtų būti neuždarytos (vadinasi, 
iki šiol buvo uždarytos!). Nesigėdint gin
tųsi, esą VLIK'as niekad nei nebuvo ban
dęs siekti, kad, pavyzdžiui, diplomatinės 
institucijos kaip nors formaliai priklau
sytu VLIK'ui. (žiūr. „Dirva“ Nr. 5, 1954. 
II. 4.)

žodžiu, baimingi, kuklūs, neaiškus pri
sipažinimai, tiesai prieštaraujantys panei
gimai.

Taigi, VLIK'as ,,niekad nei nebandęs 

siekti diplomatinės tarnybos priklauso
mumo VLIK'ui“, bet VLIK'o pirmininkas 
ir dabar nori teisės skirti Lietuvos diplo
matinius atstovus, nori, kad Lietuvos at
stovai veiktų ir VLIK'o vardu, ne Lietu
vos vardu.

O kaip kas supranta VLIK'o kilmę ir 
jo funkcijas?

Šiais klausimais iki šiol įvairių grupių 
atstovų buvo paskelbta tiek prieštarau
jančių ir neaiškių pasisakymų, jog būtų 
labai naudinga, kad grupės visai forma
liai, oficialiai ir viešai pasisakytų, kaip 
jos iš tikrųjų supranta tą VLIK'o kilmę ir 
jo funkcijas. Esą, ju tarpe dėl to yra susi
tarimas, bet visuomenei nėra tai aišku ir 
ji neturi vienodos nuomonės vaizdo.

Gi tų, ligi šiol uždarytų VLIK'o durų 
klausimu reikia pastebėti, kad tai yra iš
siaiškinimo ir sutarimo, o ne kokios VLI- 
K'ą sudarančių grupių malonės klausi
mas.

Tačiau nors ir labai jau kukliai New 
Yorke iškeltas VLIK'o reformos klausi
mas sukėlė pačiame VLIK'e susirūpinimą. 
Kaip praneša „Nepriklausomos Lietuvos“ 
korespondentas („N. L.“ Nr. 5., 1954. II. 
3), VLIK'e stebima „su tūlu susirūpinimu, 
kad nebūtų padaryti kokie neatsargus 
žingsniai“, New Yorke darant jau beveik 
imperatyvius (!?) sprendimus.

Vargas lietuviškam reikalui, kai taip 
sunku prieiti to vieningo darbo.

Lietuvių politinių jėgų konsolidacija ir 
partinė aritmetika
Pažiūrėkime, kaip VLIK'ą sudarančių 

grupių atstovai išsprendė tų „VLIK'o už
darytųjų durų“ klausimą, siekdami poli
tinių lietuviškųjų jėgų konsolidacijos už
sienyje.

Jie nutarė siūlyti VLIK'ui pakeisti savo 
statutą tąja prasme, kad naujoms politi
nėms grupėms į VLIK'ą priimti ar joms 
iš VLIK'o išjungti (tik joms, ar ir toms, 
jau seniai VLIK'e esamoms?) užtektų 4/5 
VLIK'ą sudarančių grupių sutarimo, ki
taip sakant, 8-ių balsų iš 10-ties.

Visų pirma, nauji nariai i VLIK'ą pri
imami ne VLIK'o nutarimu, bet jį suda
rančiu grupių sutarimu. Bet tai, pagaliau, 
ne tiek svarbu. Svarbu tai, kaip praktiko
je atrodytų dabar naujų narių į VLIK'ą 
priėmimas. VLIK'e socialdemokratai turi 
vieną balsą, liaudininkai vieną balsą, bet 
krikščionių demokratų srovė turi keturis 
balsus. Tuo būdu senoji krikščioniu de
mokratų veto teisė VLIK'e palieka nepa
judinta. Jie savo padėtį net bus susipri- 
ne. Nes, jeigu, pav., krikščionys demokra
tai nutars grąžinti į VLIK'ą Lietuvių 
Frontą, o tautininkai, net ir LLKS remia
mi, bus tam priešingi, tai krikšč. dem., 
leiskim, socialdemokratų ir liaudininkų 
paremti, tai padaryti galės. Ir priešingai, 
jeigu, pav., tautininkai norės, kad VLI--
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K‘as įsileistų Lietuvos Atgimimo Sąjūdį, 
tai jie to pasiekti negalės, net ir socialde
mokratams ir liaudininkams rėmiant, jei 
tam bus priešingi krikšč. demokratų du 
atstovai iš faktiškai jų turimų keturių.

Taip atrodo šios siūlomos VLIK'o refor
mos galimumai partinės aritmetikos švie
soje. Gaila, kad išskyrus krikšč. demokra
tus, kitos grupės tiek maža skiria tam dė
mesio.

Ar iš to galo pradedama?

Iš įvairių VLIK'o ir jam artimų sluogs- 
nių pasisakymų susidaro įspūdis, kad 
jiems pirmoje eilėje rūpi ne visų lietu
viškųjų politinių jėgų apjungimas ir už
sienio lietuvių visuomenės sukonsolidavi- 
mas apie VLIK'ą, bet kas kita. Būtent: 
sutvirtinti pažiūrą, esą užsienio VLIK'as 
yra kilęs iš Lietuvos VLIK'o ir yra jo tę
sinys; esą todėl jis ir dabar remiasi tuo 
tautos pasitikėjimu, kuriuo naudojosi per 
savo trumpą gyvenimą vokiečių okupaci
jos metu Lietuvoje veikęs VLIK'as; esą 
jam pirmoje eilėje priklauso mandatas 
Lietuvos bylai Vakaruose ginti (vadinasi, 
ne Lietuvos Valstybės atstovams ir ne 
antrosios bolševikų okupacijos Krašto 
Rezistencijos įgaliotiems atstovams); kad 
dabar išeivijoje esąs VLIK'as yra Lietu
vos valios reiškėjas ir atstovas; esą jis 
reiškia visos lietuvių tautos valią; esą jis 
kalba jos vardu; esą jjs yra mūsų kovo
jančios tautos eksponentas užsienyje; esą 
jis yra Lietuvos organas su visomis rei
kiamomis kompetencijomis, pripažintas 
visos lietuvių tautos „šiapus ir anapus ge
ležinės uždangos", esą jis vadavauja vi
sos lietuvių tautos kovai užsienyje ir 
Krašte ir t. t.

Užsienio VLIK'o kildinimas iš Lietuvos 
VLIK'o buvo naudojamas įvairiems tiks
lams. Pirmiausia, aiškinant, esą jokių pa
keitimų VLIK'e negalima daryti, nes jis 
yra toks, koks buvęs Lietuvoje, ir todėl 
negali būti keičiamas. Tuo motyvu re
miantis, kelerių metų būvyje buvo truk
doma įsileisti į VLIK'ą Mažosios Lietuvos 
Tarybos atstovavimą.

Jeigu tas motyvas nebūtų buvęs naudo
jamas piktam, jeigu VLIK'as būtų ėjęs 
su gyvenimu ir jo reikalavimais, kaip to 
būtinumą kartą buvo iškėlęs Vykd. Tar. 
pirmininkas K. Zaikauskas, jeigu jis savo 
laiku būtų skaitęsis su Krašto Rezistenci
jos pageidavimais, toks klausimas tik
riausiai visai nebūtų iškilęs.

Kiek dėl tvirtinimų esą VLIK'as yra 
Lietuvos valios reiškėjas ir atstovas, esą 
jis reiškia lietuvių tautos valią, tai visų 
pirma reikia pastebėti, jog, jeigu čia turi
ma galvoje lietuvių tautos valią būti ne
priklausomai tautai, tai visi užsienio lie
tuviai tą lietuvių tautos valią reiškia ir 

ją atstovauja. Bet jeigu čia turima galvo
je Kautą daugiau, tai outina nurooyri, jog 
laKtisKas pripažinimas VLlKui teises 
(nes apie tofmaiųjį dabar negali būti ne 
kalbos) reikšti ne vien emigracijos, bet 
lietuvių tautos, valią priklauso ne nuo to, 
ką VLlK'as apie save galvoja, o nuo to, 
ar jis iš tikrųjų jungia visas lietuvių poli
tines, rezisteticmes ir visuomenmes jegds 
bei jas atstovauja. Tai priKlauso nuo to, 
ar jis seka, ar supranta ir ar reprezen
tuoja dabartinį okupacijos jungą keuaii- 
čios lietuvių tautos nusiteikimą, nusista
tymą bei siekius. Priklauso nuo to, ar sd- 
vo Veikia ir realiais darbais jis įrodo, kad 
jis tš tikrųjų nėra vien tik emigracinis 
organas, bet ir kaikas daugiau. '

Tačiau tokių duomenų nėra.
Vien nepagrįsti tvirtinimai ir norų pa

reiškimai neįtikins nei visuomenės užsie
nyje, nei tautos Krašte, nei mums drau
giškų svetimų siuogsnių, jei taktai kalbės 
ką kita. O tie taktai, deja, yra šie: šiuo 
metu VLIK'as nėra apjungęs ir nerepre
zentuoja visų lietuviškųjų politinių, lezi- 
stencinių ir visuomeninių jėgų. Tų neap
jungtųjų tarpe rasime daug veiksminges
nių, žymiai svaresnių, negu tos, kurios 
atstovaujamos šios dienos VLIK'e. Pats 
VLIK'as savo veikloje užsienyje nėra pa
rodęs pakankamo veiksmingumo, kaip 
daugumo pripažįstama. Be to, VLlK e bu
vo ir tebėra tokių elementų, kurie tiesio-, 
ginių Krašto laisvės kovos reikalų atžvil
giu nuo pat antrosios sovietinės okupaci
jos pradžios, per 1945-47, 1949-51 metus 
ir pagaliau dar pernai buvo parodę neleis
tiną Krašto reikalų ir rūpesčių nesupra
timą, nepateisinamą negebėjimą jais rū
pintis ir nusikalstamą nerūpestingumą 
tais reikalais. Ir tai kaip tik tais reikalais, 
kurių vardu VLIK'as nori ir savinasi tei
sę kalbėti.

Tie faktai yra žinomi. Ir svarbiausia, 
jie turėjo liūdnų ir skaudžių pasekmių. 
Juos slėpti būtų klaidinga.

Nors kaikas bando jai tai primesti, Lie
tuvių Rezistencinei Santarvei nerūpi lik
viduoti patį VLIK'ą. Priešingai, jai rupi, 
kad mūsų politinis organas užsienyje bū
tų toks, kokį jį visi lietuviai norėtų maty
ti, ir koks atitiktų padėties reikalavimus. 
Bet mums atrodo, kad tam pasiekti dabar 
siūlomas kelias nėra tinkamas.

Visų pirma reikia suburti visas jėgas. 
Reikia pradėti tikslingai ir vaisingai veik
ti. Reikia bandyti atitaisyti, kiek tai būtų 
įmanoma, padarytąsias klaidas bei žalą.

Ir tik po to jau patys lietuviai „šiapus 
ir anapus' geležinės uždangos“ nuspręs ir 
leis pajusti, kiek toks organas bus tikrai 
visos lietuvių tautos, o ne vien emigraci
jos dalies, organas. J. K.

31



106 SANTARVĖ

GALIMA KLYSTI, BET NE KLAIDINTI

Nesvarstysime, ar tai gerai ar blogai, 
bet tik atžymėsime patį faktą: —

Vis daugiau įsigali mada lėšas, kurias 
lietuviškoji visuomenė suaukoja ben
driems tautiniams reikalams ir vadinama
jam laisvinimo darbui, tarp kitko, išleisti 
ir atskirų politinių partijų propagandai.

Visos mūsų politinės partijos sakosi 
esančios tremtyje organizuotos: turi savo 
centro komitetus ar valdybas, narių sąra
šus, renka iš tų narių mokesčius ir aukas, 
beveik kiekviena turi savo didesnę ar ma
žesnę spaudą... Vadinasi, partijos turi ir 
privalo turėti savo lėšų ir priemonių va
ryti propagandai apie savo darbus, nuo
pelnus ir skelbti mokslui, koks jų laiko
mas pačiu geriausiu.

Nežiūrint to, per „Eltos Informacijas“, 
leidžiamas mūsų visuomenės aukomis, 
skirtomis ne partiniams reikalams, pasta
ruoju laiku jau kelis kartus buvo skirta 
ištisi puslapiai vietos vienos, antros bei 
trečios mūsų politinės partijos tikslams 
nusakyti, jos atliktiems ar dar tik užpla
nuotiems darbams pagarsinti, jos nuopel
nams įvertinti, idėjoms paryškinti, na, ir 
pasigirti...

Tokie dalykai būtų visai vietoje ir su
prantami tų partijų spaudoje, biuleteniuo
se ar žurnaluose. Bet kodėl jie dedami į 
..Eltos Informacijas“? Tie visi „pasikal
bėjimai“, „pareiškimai“ toli išeina už in
formacijos sąvokos ribų. Žurnalistinėje 
kalboje tai vra ne kas kita, kaip tik pa
prasta publicistika (dirbtinio dialogo for
moje), paprasčiausia savo partijos vardo 
ir tikrųjų ar tik tariami; laisvinimo nuo
pelnų propaganda.

Lietuviai patriotai, kurie deda aukas 
„dėl Lietuvos“ per Amerikos Lietuvių Ta
rybą. Tautos Fondo atstovybes ar kitais 
būdais, vargiai duotų savo sutikima, jeigu 
juos kas kada paklaustų, ar yra galima tų 
lėšų dali eikvoti tokioms (Eltos) „infor
macijoms“ apie mūsų pavienių partijų 
nuopelnus ir kitus iškilmingus pasisaky
mus, kurie toms partijoms ar grupėms be 
abejo labai svarbūs ir malonūs, bet kurie 
nėra tokie įdomūs ir svarbūs visiems lie
tuviams, kurie nėra bendri visiems lietu
viams ir kurių ryšys su pagrindiniais Lie
tuvos laisvės kovos reikalais yra mažiau
siai abejotinas.

* * * * *

Čia visai kitu tikslu trumpai sustosime 
ties „Eltos Informacijų“ Nr. 32 (161) pa
skelbtame net ištisų penkių puslapių „pa
sikalbėjimu su Lietuvos Valstiečių Liau
dininkų Sąjungos atstovu“ Vlike p. J. 
Jaks-Tyriu.

Sustojame dėl to, kad, lyginant su kitų 
grupių .buvusiais propagandiniais pasisa
kymais, p. Jaks-Tyrio pareikštos mintys 
yra ..kiek gilesnės, išdėstytos saikingai ir 
tuo būdu leidžiančios rimčiau paryškinti 
vieną kitą problemą, svarbią dabar ir 
ateityje.

Liaudininkų atstovas, deja, švelniai ap
eina visus aktualiausius ir skaudžiausius 
klausimus, dėl kurių kenčia lietuvių poli
tinė veikla tremtyje. Jis pasisako už ben
dradarbiavimo ir kompromiso jieškojimą 
tarp veiksnių ar grupių, — bet kaip, už 
koki bendradarbiavimą ir kompromisą 
konkrečiai bei kokias praktiškas tremties 
politinio darbo tezes jo partija gintų, vel
tui bendrybėse jieškotum atsakymo (ar 
bent aiškių „informacijų“)... Nėra taip 
pat tikrų to pobūdžio informacijų ir apie 
Sąiungos „įnašą į Lietuvos laisvinimo dar
bą“, kaip žadama pačiame pirmame 
straipsnio sakinyje.

Bet yra teisingai ir gražiai išdėstvtą ap
skritai kiekvienos demokratinės partijos 
tremtyje uždaviniai, jų galimumai, savos 
ideologijos ugdymo tikslai ir taipgi musų 
politiškai aktyvios visuomenės priedermės.

Tai jau gerai. Tokios blaivios ir kultū
ringos kalbos bei stiliaus nėra daug gau
sybėje kitų išpūstų eltiškų „informaciniu 
pasikalbėjimu“, įvairių valdvtojų, ypač 
Užsienio Reikalų „valdytojo“ puslapių 
puslapiais tęsiamose „informacijose“ arba 
defamaciniuose ..oficialiuose pareiškimuo
se“, kurių porą iš karto, pvz.. teko atitai
syti 1953 m. 6-me SANTARVĖS numeryje.

JEIGU YRA TAIP. TAI — YRA KITAIP!

Bet...
Bet ir p. Jaks-Tyrio, neabejotinai kal

bančio visos liaudininkų partijos vardu, 
pasisakymuose yra keletas vietų, dėl ku
riu dar reikėtų du kartu pagalvoti, prieš 
prieinant „galutinį“ nusistatymą. Tie 
klausimai nėra nesvarbus musų visuome
nei, ir dėl jų diskutuojama jau nebe pir
mi metai. Nuo vienokio ar kitokio atsaky
mo į juos priklausvtų ne viena išvada, ir 
galbūt labai reikšminga išvada musų 
„laisvinimo organizacijos“ tremtyje pato
bulinimui.

Pasisakydamas prieš tas nuomones, ku
rios trumpai drūtai (ir gal aklai bukai) 
paneigia betkokių partijų buvimo prasmę 
emigracijoje, liaudininkų atstovas Vlik‘e 
sako:

„Jeigu šiandieną mūsų okupuotoje Lie
tuvoje visuomenės diferenciacijos nesijau
čia, jei ten tėra dvi „partijos“ — lietuvių
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patriotų ir komunistų, — tai šis reiškinys 
nieko negali stebinti arba duoti pagrindo 
daryti išvadų, kad visos partijos esančios 
mirusios, tauta jų nepažįstanti ir pažinti 
nenori. Taip kalbantieji patys klysta, ar
ba yra pasiruošę kitus klaidinti“...

Pasakytoji mintis yra iš dviejų dalių, 
įsidėmėkime jos pirmąją dalį, paskui 
antrąją dalį ir po to paklauskime: kokiu 
pagrindu gali būti praeita antroji mintis, 
jeigu pirmoji premisa yra teisinga? Ir ko
kiu pagrindu gali būti padaryta pastaroji 
kiek moralizuojanti išvada, jeigu visoje 
minties sąrangoje pirmoji premisa yra tei
singa?

*****

Smulkesniam šių klausimi; pavaizdavi
mui skaitytoja norėtume nuk-cpti į 1954 
m. I-ojo SANTARVĖS numerio straipsnį 
„Kraštas ir Užsienis“. Ten pateikiama dau
giau autentiškų duomenų apie pirmąją p. 
Jaks-Tyrio pasakytą premisą, kuri mums 
prieinamos ir žinomos informacijos teigi
mu yra visiškai teisinga:

— „Š’andieną mūsų okupuotoje Lietu
voje visuomenės diferenciacijos (gruni- 
nio, partinio pasiskirstymo) nesijaučia; 
ten tėra dvi „partijos“ — lietuvių patrio
tų ir komunistų“...

Taigi, to tvirtinimo neneigia ir valstie
čiu liaudininkų atstovas egziliniame Vli- 
k'e. Taip pat visai natūralu, kad jo, kaip 
ir kiekvieno blaivesnio žmogaus, tas fak
tas nestebina. Pažįstantiems bolševiku 
okupacijos pobūdį ir sistemą, yra visai 
aišku, kad kitaip ir negali būti.

Tad jeigu šis faktas yra teisingas, arba 
jeigu mūsų minties sąrangoje, mūsų „si
logizme“ šioji premisa yra tikrai teisinos, 
tai kodėl tat „neduoda pagrindo daryti iš
vadų, kad ten visos partijos esančios mi
rusios. tauta jų nepažįstanti ir pažinti ne
norinti“? Arba kodėl tas duotų pagrindo 
priešingai manyti, pvz., kad bolševiku 
okupuotoje Lietuvoje visos partijos tebė
ra gyvos, tauta ias pažįsta ir nori pažin
ti?...

IŠVADOS IŠ SAPNO DUOMENŲ

Žodžiai, kaip „mirusios partijos“ arba 
..tauta jų nepažįsta“, yra be abejo tik sti
listiniai būdai minčiai paryškinti. Mes 
kalbėkime apie esme, apie faktinį dalykų 
būvį.

Tas faktinis dalykų būvis yra toks pat 
mums ir liaudininkų atstovui. Čia neskai
tant komunistų, okupuotoje Lietuvoje 
šiuo metu, ir bene nuo vakar, tėra viena 
„partija“ — visų gyvųjų ir i Sibirą iš
tremtųjų lietuvių patriotinė „partija“, 
kuri siekia ar bent svajoja apie raudono
sios okupacijos pašalinimą, tautinės lais
vės ir valstybinės nepriklausomybės su
grįžimą... Ta kryptimi ir labai dramatiš

kais bei tragiškais būdais vyko Krašto 
rezistencija. Įvairiais kitais būdais ji vyks 
visą laiką, kol bus gyvas bent vienas są
moningas lietuvis.

Galima prileisti, kad šen ar ten tebėra 
Lietuvoje ir toks pavienis lietuvis, kuris 
prieš eidamas gulti kartą į metus pagal
voja ir po to naktį, jei policija ramybės 
nesutrukdo, net pasapnuoja, jog jis yra 
buvęs ir norėtų psilikti liaudininkas, 
krikšč. demokratas, tautininkas, socialde
mokratas, o gal ir ūkininkų partijos na
rys. Bet tai tik prileidimas „dėl visa ko“.

• Šios partijos antrosios bolševikų okupaci
jos metu labai greit nustojo organizuotai 
ir faktinai egzistuoti, taip sakant, „mirė“. 
Ir tai nieko negali stebinti.

Galimas dalykas, kad jos visos ar bent 
kaikurios vėl prisikels, laisvei išaušus, 
gal naujos atsiras, gal ir senosios tiek pa
sikeis, kad beliks tik vardų panašumas, 
arba tam pačiam sambūriui atsiras kiti 
vardai. Visko gali būti, ir tegu tai būna 
Dievo ir Tėvynės garbei bei gerovei.

Bet kad senosios po'itinės partijos da
bartiniame Krašte būtų gvvos ir veiks
mingos, kad tauta jas pažintų ir pažinti 
norėtu, —■ tokiu faktų jau ilgas, ilgas lai
kas niekas iš Krašto padangės nežinome. 
Neatnešė jų ligšiol net ir bešališk'ausi 
„karo belaisviai“ ir „vokietės tarnaitės“, 
su kuriomis tiek jau būta ske'bta pasika'- 
bėjimu tuose pačiuose „Eltos Informacijų“ 
puslapiuose ir tremties laikraščiuose.

Tad kuriuo pagrindu galima kelti abe
jonę dėl tos faktinės padėties? Kuriuo pa
grindu būtų galima daryti nriešinga iš
vadą? Kuriuo jausmo pagrindu galima 
formuluoti kitokį, nelogišką sprendimą, 
kai ir faktai ir protas aiškiai sako, jog 
raudonosios meškos letena prispaustame 
Krašte kitaip ir būti negali?...

Bet mūsų tremties politikoje visa tai 
ligšiol buvo „galima“ ir praktikuojama. 
Ir tai davė daug apgailėtinu padariniu. 
Jeigu kas pusiau lūpų, faktų ir proto pri
verstas, ir skaitosi, jog Krašte tėra likusi 
tik viena lietuvių patriotu, „partija“, — 
bet tai tik „aniems“, ne mums čia... Jeigu 
jų ir nėra, tai mes bent „mirusias dūšias“ 
atstovaujame.

Ir maža to!
Tie iš mūsų, kurie kalbame apie Krašto 

padėtį realiai ir iš jos darome vieninteles 
galimas logiškas išvadas, — apie to
kius liaudininkų atstovas, ir toli gražu ne 
jis vienas, štai pasako: „Taip kalbantieji 
arba patys klysta, arba yra pasiruošę-ki
tus klaidinti“!

Kokiu pagrindu galima daryti tokią iš
vadą, jeigu pirmoji premisa yra teisinga, 
t. y. kad Krašte „tebeveikia“ tik viena vi
sų lietuvių patriotų „partija“?
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Jeigu tai tiesa, tai tie „kitaip manan
tieji kaip tik ne klysta, o saKo teisyoę. 
Juo labiau jie nėra pasiruošę kitus klai
dinti, nes teisingą dalykų vaizdavimą dar 
niekad joks normalaus proto žmogus nėra 
vadinęs klaidinimu.

, Klysta tie, kurie net ir nuvokdami tik
rąją padėtį, visdėlto čia daro absoliučiai 
nepagrįstas — priešingas išvadas, arba 
— „yra pasiruošę kitus klaidinti“...

TAUTOS VALIA TEBEGLŪDI TAUTOJE
. Neturime tikslo neigti ar kitaip vertinti 

liaudininkų partijos atstovo nuomones 
apie jo ar bet kurios kitos demokratinės 
partijos uždavinius išeivijoje. Jos visos 
čia turi ne tik teisę, bet ir sąlygas ryškin
ti savo ideologiją, ją skelbti viešai, naujų 
šalininkų jieškoti ir išdirbti geriausius 
planus išlaisvintai Lietuvai valdyti.

Tai yra visai vertingas, nors ir ne pats 
sunkiausias ir gal ne pats svarbiausias už
davinys dabarties tautos reikalų ir uždavi
nių plotmėje. Išeivių politinės grupės tai 
jau yra dariusios per kelis dešimtmečius 
praeityje. Kiek jos tais savo darbais yra 
prisidėjusios prie Nepriklausomybės at
statymo praeityje (visos sakosi — labai 
daug!...), yra betgi sunkoka su matema
tišku tikslumu apibrėžti.

Liaudininkų atstovas, tarp kitko, remia 
daugumoje mūsų krikščionių demokratų 
bloko jau prieš keleris metus sustiprintai 
pradėtus skelbti dėsnius, jog partijos, ko
kios mažos, negausios ar silpnos bebūtą 
tremtyje, esančios tačiau vienintelės, ku
rios „reiškia tautos valią“ šiapus ir ana
pus geležinės uždangos.

Taip pasisako ir p. Jaks-Tyris savo pa
reiškime:

„Todėl ir mūsų partijos emigracijoje 
atstovauja tautą — jos vardu veikia ir 
kalba“. Nes „... tautos siekiai, jos galvo
jimas, jos valia reiškiasi per ideologines 
partijas atstovaujančias sroves“. Todėl ir 
valst. liaudininkų partija, kaip ir kitos 
demokratinės partijos, „šiandien yra lyg 
tautos delegatai"!!)...

*****

Be abejo, niekas negali užčiaupti bur
nos norintiems būti tautos delegatais ir 
kalbėti tautos vardu.

Bėda tik ta, kad kai normalaus valsty
binio demokratinio gyvenimo laikais tai 
greit ir lengvai patikrinama, o emigraci
joje — niekad to neįmanoma patikrinti. 

Gal tai ir teisybė, o gal, kaip rusai sako, 
tai tik „samozvanstvo“?

Bet vien jau lietuvių tautos atgimimo 
istorija rodo, jog p. Jaks-Tyrio dėsnis var
giai gali būti įrodytas be stambių abejo
nių.

Lietuvių tautos siekius, tikrąjį galvoji
mą ir valią yra reiškusios toli gražu ne 
vienos partijos bei srovės. Basanavičiaus 
„Aušra“, Kudirkos „Varpas“ (bent pirma
jame dešimtmetyje), Maironis, M. K. 
Čiurlionis, A. Galdikas, Stasys Šimkus, 
P. Rimša, V. Krėvė ir daug kitų kūrybi
nių asmenybių bei „veiksnių“ yra, be- 
lods, daugiau išmokę mus suprasti tautos 
galvojimą, siekius ir „valią“, negu tūlos 
polit. partijos.

Lieka dar toli gražu neatsakytas klau
simas, kas ir iš mūsų tremtinių giliau ir 
tiksliau tikrąją busimos laisvos lietuvių 
tautos valią Tėvynėje iki šiol astpėjo ir 
toliau atspės.

Pastarieji liaudininkų atstovo pareiški
mai tačiau viešai ir autentiškai sutvirtina 
mūsų duotą pirmajame š. m. Santarvės 
numeryje prielaidą, jog lietuvių kairiosios 
grupės dabartinėje tremtyje prisiėmė 
Krikščionių demokratų dėsnius, prieš ku
liuos jos taip energingai kovojo anos trem
ties metu Petrapilio seime. Pagal B. Novic- 
kienės pavaizdavimą, anuomet jos kovo
jo neatsižvelgdamos, jog gali netekti po
puliarumo, už teisingą Krašto Primato 
dėsnį. Už tą patį didelį dėsnį, kuris buvo 
ir tebėra taip neapdairiai neigiamas 
dabartiniame Keutlingeno „seime“...

To dėsnio paneigimas veda prie fantas
tinių išvadų ir praktikoje duoda visiems 
jau žinomų skaudžių padarinių.

Todėl pradžioje ir sakėme, kad p. Jaks- 
Tyrio pareiškimai, prieš prieinant galuti
nę išvadą, yra reikalingi mažiausiai dar 
bent du kartu apmąstyti.

A. D-as

KRONIKA
Š. m. vasario mėn. 21 d. D. Britanijos 

Lietuvių Bendruomenės Tarybos suvažia
vime Londone buvo išrinkta nauja DBLB 
Krašto Valdyba šios sudėties: M. Bajori- 
nas — D. Brit. Lietuvių Sąjungos atsto
vas, V. Strimas — Lietuvių Rezistencinės 
Santarvės atstovas, V. šalčiūnas — Lon
dono Lietuvių Meno Sambūrio „Vaidila“ 
atstovas.

Daugumą didžiųjų dalykų gyvenime žmogus padaro, kai jis yra nepopuliarus, 

kai jis turi bent galvoti, kur eina. Ernest Bevin
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IS MUSU SPAUDOS IR GYVENIMO

VASARIO 16 J. A. V-bėse

Šiemet nepriklausomybės šventė — Va- 
saro 16 d... — buvo minima žymiai pla
čiau, negu kitais metais. Tą dieną ne tik 
patys lietuviai, bet ir amerikiečių visuo
menė, spauda ir įtakingi politikos vado
vai, parodė daug dėmesio Lietuvai ir pa
sakė reikšmingų kalbų, išreiškiančių tvir
tą vilt;, jog Lietuvos nepriklausomybė 
bus vėl atgauta.

Pavaduodamas išvykusį į Berlyno kon
ferenciją valstybės sekretorių Foster Dul
les, jo pavaduotojas Walter B. Smith, tarp 
kitko, taip pasakė:

— Jungtinės Amerikos Valstybės tebe- 
pripažįsta Lietuvos nepriklausomybę, nes 
mes žinome, kad dabartinę Baltijos va's- 
tybių padėtį tiesiogiai sudarė sovietų 
agresija, kurios niekad nepatvirtino jų 
tautos laisvu savo valios pareiškimu. Ne- 
pripažindamos prievartinės Baltijos va’s- 
tybių inkorporacijos, Jungtinės Amerikos 
Va'stybės tebėra ištikimos tiems princi
pams, kuriems Amerika yra ištikima nuo 
pat jos pačios nepriklausomybės paskel
bimo...—

Senatorius P. H. Doug'as, kalbėdamas 
Chicagoje suruoštame Vasario 16 minėji
me, pasakė, kad jis įteiks senatui rezoliu
cijas, reikalaujančias ir senatui (dabar 
tyrė kongreso sudaryta komisija) ištirti 
Lietuvos pagrobimo faktus, pasmerkti 
Sov. Rusijos agresiją ir tą reikalą iškelti 
Jungtinėse Tautose.

Vasario 16 dieną JAV senate kalbėjo ii 
senatorių ir pats senato pirmininkas ir 
JAV vice-prezidentas Nixon. Senato posė
dis buvo pradėtas specialia malda, kurią 
atkalbėjo lietuvis pre'atas L. Mendelis. Gi 
JAV kongrese tuo pačiu metu apie Vasa
rio 16 kalbėjo net 48 kongresmanai, o sep
tyni kiti įteikė raštu savo kalbas. Visi sa
vo kalbose išre škė daug simpatijų pa
vergtai Lietuvai ir kovojančiai lietuvių 
tautai ir pažymėjo, kad JAV dės visas 
pastangas, kad Lietuva vėl atgautų savo 
nepriklausomybę,

KONTRAVERSIJA DĖL GIMNAZIJOS 
RŪMŲ VOKIETIJOJE

Vasario 16 d. vardo gimnazija V. Vokie
tijoje, kaip vienintelė mokslo. įstaiga, yra 
išlaikoma visų lietuvių aukomis. Gimna
zijai paremti yra susidarę specialūs šal
pos būreliai, kurių ypač gausu J. A. V-sė. 
Tie būreliai atsirado privačia iniciatyva, 
o tos gausios aukos parodo, kad lietuvis, 
kur jis bebūtų, moka paremti savo-"vienin
telį lietuvybės palaikymo ir mokslo židi
nį. Šalpos organizacija BALFas sutiko tar
pininkauti lėšų persiuntime.

Kadangi gimnazijai visą laiką buvo ak
tualus patalpų klausimas, iškilo gyvas rei
kalas įsigyti nuosavas patalpas. Vokietijos 
LB krašto valdyba susirūpino tuo reika
lu ir ištyrusi su gimnazijos vadovybe vi
sas pirkimo galimybes, nupirko gimnazi
jai rūmus už 185.000 DM. Aišku savaime, 
kad po to lėšų telkimo reikalas pasidarė 
dar aktualesnis. Vokietijos LB Krašto 
Valdyba tuo reikalu kreipėsi į BALFą, 
prašydama didesnės paramos, tačiau 
BALFas, per savo sudarytą komisiją, iš
tyręs namų pirkimo reikalą, atsisakė pa
ramą duoti, nes jo duomenimis nupirkti 
rūmai netinkami gimnazijai, permokėta, 
esą be reikalo, iš anksto investuotas ka
pitalas, nes į šį turtą turį pretenzijų dau
giau savininkų ir įmokėtoji suma 45.000 
DM gali žūti.

Vokietijos LB krašto valdyba atskiru 
atsišaukimu visus tuos BALFo tvirtini
mus griežtai paneigė ir prašė toliau rem- 
ti gimnazijos reikalą. Pasidarė tokia pa
dėtis, jog nežinia kam tikėti: ar BALFui, 
ar tai institucijai, kuri visą šį reikalą ve
dė ir yra atsakinga. Tačiau viena aišku, 
kad tos kontraversijos gali atsiliepti į au
kų rinkimą ir taip gražiai pradėtas kultū
rinis darbas gali sugriūti.

Turint galvoje BALFo vadovybės veik
los praeitį, tenka spėlioti, kad BALFas > 
šį reikalą pažiūrėjo iš ambicinio taško, 
nes niekad BALFo vadovybė nerodė pa
kankamo entuziazmo paremti aukomis 
Vasario 16 d. gimnaziją. Kodėl? Todėl, 
kad tūkstančiai aukotojų, apeidami BAL
Fą, tiesiogiai siuntė savo aukas gimnazi
jai.

Mes manome, kad gimnazijos rėmimo 
reikalas yra visiems lygiai brangus ir, pa
sireiškus nuomonių oriešingumas. būtinai 
reikėjo pajieškoti kitų kelių išsiaiškini
mui. o ne pasirinkti tokį būda, kuris, be 
abejo, nepakels ambicijų, o tik nuskąų- 
dins reikalą.
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A. SMETONOS MIRTIES SUKAKTUVĖS
Š. m. sausio 9 d. suėjo 10 metų, kai Cle- 

velande, J. A. V-bėse, tragiškai žuvo pir
masis ir paskutinysis valstybės preziden
tas A. Smetona.

Jis priskiriamas prie tų asmenų, kurie 
mūsų valstybės kūrime aktyviai reiškėsi 
ir nepriklausomais metais turėjo įtakos į 
valstybės pažangą ir ateitį. Su A. Smeto
nos vardu yra minimas ir buvęs režimas 
Lietuvoje ir iš to kyla įvairus priešingi 
vertinimai.

Kiekvienai politinei asmenybei įvertin
ti yra reikalinga laiko perspektyva, o emi
gracijoje dar reikalingas ir šaltas protas. 
Atrodo, vertinant buv. prez. A. Smetonos 
asmenį, nė vienos iš tų dviejų sąlygų nė
ra, užtat įvairioms tendencijoms reikštis 
dirva pasidaro palanki.

Jo mirties metinės buvo plačiai pami
nėtos spaudos ir kaikurių organizacijų. 
Vieni kėlė A. Smetonos nuopelnus Lietu
vai ir jo didelį politinį apdairumą tragiš
komis Lietuvai dienomis, kiti — neigė. 
Amerikoje pranciškonų leidžiamas laik
raštis Darbininkas, minėdamas tą sukak
tį, net pažymėjo:

— Net ir lemiamuoju musų kraštui mo
mentu, tespręsdamas tik pats su saujele 
savo patarėjų, nesiėmė visų galimų prie
monių valstybei gelbėti ir nesusitvarkė 
taip, kad šiandien būtų mažiau ginčų dėl 
tariamųjų kybartinių ar šveicarinių ak
tų...—

Visi žinome, kad toks tvirtinimas neati
tinka tiesos, bet kaip jau anksčiau minė
jome, dėl buv. prezidento asmens ir jo 
veiklos yra skelbiama labai daug „tiesų“..

Vyt. Gedrimas

KITI APIE MUS

Aišku, galima susitarti...

J. Bačiūnas „Dirvoje“ Nr. 3, 1954. I. 21 
d. rašo:

„Neseniai esu skaitęs SANTARVĖS žur
nalą, gražiai leidžiamą ir rimtai užpildo
mą Lietuvių Rezistencinės Santarvės laik
raštininkų... Neskaitant mažų skirtumų, 
iš esmės jie siekia to paties, ko siekiame 
ir mes, „senieji“ Amerikos tautiečiai. 
Kaip atrodo, jie turi gabių žmonių, iš
mokslintų, prityrusių, narsių rezistentų. 
Jie neturi to, ko vienas kitas mes daugiau 
turime (galbūt dolerių, užnugario, Ameri
kos gyvenimiško praktiškumo...). Bet jie 
turi daug to, ko mums laibai praeityje 
stigdavo.“

„Man susidaro įspūdis“ — rašo toliau J. 
Bačiūnas, „kad tie gabūs ir narsūs vyrai 
galvoja, dirba ir kovoja kažkaip lyg at
skirai, lyg atsiskyrę ar kokių savanaudžių 
politikierių atskiriami nuo visų kitų vei
kimo“ —• ir klausia: „Kodėl mes dirbame 
ir tų pačių tikslų siekiame atskirai? Kam 
tas naudinga? Kodėl negalėtume visi iš 
vieno eiti? Sustiprinti vieni kitus, ko ku
riems trūksta, ko kam perdaug? Sutaupy
tume pinigų ir sujungtume jėgas dideliam 
darbui Lietuvos naudai. O jei jau būtina 
prie atskirų vardų pasilikti, tai vistiek, 
argi negalima susitarti dėl artimo ir nuo
širdaus bendradarbiavimo?“

„Jeigu bendruosius tautinius reikalus 
tikrai statysime augščiau, aš, senas tautie
tis, nematau, nepajėgiu įžiūrėti, kodėl 
mums, „seniesiems“ ir „naujiesiems“ bu
tų negalima susitarti. Ką jūs manote?...“

LRS-ės atsakymas aiškus. LRS-ė lygiai 

taip pat galvoja, kaip garbingas tautietis 
J. Bačiūnas. Susitarti galima, jei tartis 
norima, jei tariamasi ir jei tariantis ben
druosius tautinius reikalus statoma aug
ščiau už egoistinius. Kad Lietuvos reikalui 
tai būtina ir atneštų jam daug naudos — 
dėl to netenka abejoti. Bet, matyti, kaikas 
tartis nenori. Matyti, kaikas apie kitokius, 
o ne apie bendruosius tautinius reikalus 
galvoja. Todėl ar negalėtų susitarti bent 
tie, kurie galvoja vienodai, kaip J. Bačiū
nas, kaip LRS-ė, „senieji“ ir „ naujieji“ 
lietuviai politiniai veikėjai?

Šūvis pro šalį

Vokietijoje leidžiamoji mėnesinė „Trem
tis“ 1954 m. sausio mėn. numeryje nutarė 
įgelti „Santarvę“ dėl jos 1952 m. dar rota
torium spausdinto biuletenio Nr. 5, įverti
nimo, kad kolchozų sistemą Lietuvoje įve
dus, nors ūkininkų ir buvo priešintąsi, 
okupantai nesijaudino, jokių nuolaidų 
kolchozams nedarė, tuos pačius mokesčius 
ir pyliavas išreikalaudavo. Į kolchozus su
varytus Lietuvos ūkininkus tai pastatė 
prieš problemą — mirti badu, gyventi pus
badžiu arba pradėti dirbti. Tai iš lėto at
vedė prie geresnės organizacijos kolcho
zuose ir 1951 metais stabilizavo padėtį. 
Tolimesnis sąmoningas darbo sabotavimas 
arba jo griovimas kolchozuose grėsė jo 
nariams išvežimais ir represijomis.

„Tremty“, straipsnely „Neatsargus gy
venimo vertinimas Lietuvoje“ išmanančiu 
dėdamasis, bet jokių naujų duomenų ne
pateikdamas, Jonas Tyla prikiša „Santar
vei“, esą „šiandien tikslingiau būtų kai-
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bėti apie gilėjantį Lietuvos ūkinio gyveni
mo smukimą, o ne apie kokias nors stabi
lizacijos žymes“.

Kodėl „Tremtis“ savo auka pasirinko 
„Santarvę“ — nežinia. Gal todėl, kad jos 
redaktorius ir leidėjas yra VLIK'o narys 
ir jį veikia vilkinė atmosfera. Tačiau 
„Tremties“ iššauta pro šalį. Visų pirma, 
vienokia padėtis gali būti „šiandien“, ki
tokia buvo 1953 metais, dar kitokia 1949, 
1950 ar 1951 metais. „Santarvės“ biulete
nyje buvo rašyta apie 1951 metus, apie 
padėtį, tuoj kolchozus įvedus, bet ne apie 
padėtį šiandien. Antra, yra nesąmonė iš 
viso neigti betkokias okupuotos Lietuvos 
ūkinio gyvenimo stabilizacijos žymes. To
kia galvosena yra labai charakteringa ei
linio emigranto galvosenai. Gyvenimas 
Sovietų Sąjungoje nestovi vietoje. Pro
dukcija kyla su kiekvieneriajs metais, kas
met mažinamos prekių kainos. Klausimas 
tiktai, kokia kaina tai daroma. Toliau — 
kalbant apie stabilizaciją, reikia turėti 
galvoje, kaip toji stabilizacija supranta
ma. Labai klaidinga padėties Lietuvoje 
raidą vertinti padėties Vakaruose požiū
riu. Ją reikia vertinti, lyginant padėtį ne 
su padėtimi Vakaruose, bet su anksčiau 
buvusia padėtimi pačiame Krašte. Pav., 
1948 m. pravedus rublio reformą padėtis 
ekonominiu požiūriu neabejotinai stabili
zavosi, palyginti su ta padėtimi, kuri bu
vo 1944-48 metais, nes rublis įgavo perka
mosios galios ir buvo pradėtas branginti. 
Negalima palyginti spekuliacijos ir juodo
sios rinkos padėtį prieš 1948 metus su pa
dėtimi, kurį yra šiandien. Tas pats tam 
tikra prasme atitinka ir žemės ūkį.

Kai 1949 metais Lietuvos ūkininkus 
pradėta varyti į kolchozus, jie buvo iš
skerdė beveik visus gyvulius, išpardavę 
arklius, išslapstę ūkinį inventorių ir ty
liai sabotavę kolchozų darbą, tikėdamiesi, 

kad ši padėtis bus laikinė ir kad visvien 
greitai kilsiąs karas, kuris juos išvaduo
siąs iš kolchozų. Ūkininkų pasipriešinimui 
sulaužyti bolševikai buvo priversti įvyk
dyti 1949 metų išvežimus. Partizanai gra
sė ūkininkams mirties bausme už stojimą 
į kolchozus ir padeginėjo stojančiųjų ūki
ninkų kluonus.

Palyginti su ta padėtimi, padėtis 1951 
metais jau reiškė tam tikrą stabilizaciją, 
jau vien todėl, kad ūkininkų pasipriešini
mas buvo sulaužytas.

Kitas jau klausimas, kodėl ūkininkų pa
sipriešinimo sulaužymas nedavė tų ekono
minių rezultatų žemės ūky, kurių galbūt 
būtų buvę galima laukti, ir atvedė prie 
padėties, kuriai gelbėti Malenkovas ir 
Chruščiovas yra priversti imtis eilės prie
monių. Tų priežasčių yra daug, ir jų čia 
išsamiai nėra galima išnagrinėti. Tai bus 
„Santarvėje“ padaryta ateityje. Prie jų 
priklauso visų pirma tuoj netrukus po ko
lektyvizacijos pravedimo įvykdytas kol
chozų sustambinimas. Tvarkytis kelių 
šimtų hektarų dydžio kolchoze yra vienas 
dalykas, gi tvarkyti 3-4000 hektarų dy
džio kolchozą yra visai kas kita. Kolcho
zų sustambinimas buvo ekonominė ir ad
ministracinė nesąmonė, atnešusi sunkiai 
išsprendžiamų administravimo ir persona
lo problemų. Kitos priežastys buvo tos, 
kad bolševikai nenustojo alinę ir eksplo
atavę kolchozus, mokėdami juokingai ma
žas kainas už pristatytas valstybei pylia
vas. Toliau — kolchozų priklausomybė 
MTS-ims, kolchozų finansinė ir kreditavi
mo sistema, kuri neleidžia jokios ekono
minės laisvės kolchozui įr pan. Visa tai, 
suprantama, nesudarė akstino kolchozų 
nariams intensyviau dirbti, nors apie są
moningo sabotažo galimybes dabartinėje 
sovietų policinėje sistemoje rimtai turbut 
negalvoja nei „Tremtis“.

KAIP PASIEKIAMA LAISVĖ

Bertrand Russell savo atsiminimuose 
apie rašytoją Joseph Conrad'ą išsireiškia: 
,;Butų galima pasakyti, kad jo esminis 
įsitikinimas — žmogus gimsta vergu, bet 
jis gali sau išsikovoti laisvę — yra prie
šingybė Rousseau principui. Žmogus išsi

laisvina ne paleisdamas savo instinktų va
džias, ne sekdamas savo fantaziją be varž
tų, bet sutramdydamas savo fantazinius 
instinktus aiškiai nusistatyto tikslo labui“ 
(„Preuves“ Nr. 34, 1953).

žmogus turi brandintis šias dorybes: išmintį, teisingumą, dvasios stiprybę ir san
tūrumą. Marcus Aurelius Antonius
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PIRŠTU I AKI
M . ** “

VOKIŠKAS PAVASARIS

Prof. Tylūnas Uodega

Prieš trisdešimt metų poetas Kazys Binkis studijavo Berlyne ir ten parašė 
žinomą keturvėjišką eilėraštį apie vokišką pavasarį. Peranksti jis buvo tremtiniu 
Vokietijoje. Jeigu dabar čia butų gyvenęs, jo „vokiškas pavasaris“ būtų buvęs ši
toks...

Pfulingenas augštyn kojom drybso, 
O mėnuo, senas idiotas, 
l rūko maišą įvyniotas, 
Šypso.

Svajonės čia jau apkarpytos, — 
Nežino tik, ar sprogt, ar ne? 
Bet viso biznio vazone. 
Kuris dar rieda ristele, 
Tautietis pradeda šaipytis...

Žvėryne ūžia krokodilai, 
Šeškai, beždžionės savo viloj, 
Dar niekad šlovės tiek nematę, 
Prie pinigėlio jau apšilę. 
Vaizduojasi aristokratėm...

Ir vis siūbuoja ten kodylas
Ir zvimbia rankoje krapy'.as,
Nors metas migt — nakties antra...
Bet posėdžiautojų kadrylis, 
j smakrą miglų prisipylęs, 
Vis žambą šoka su valdžia.

Ir šoka žambą, kruta bamba. 
Ir viskas baisiai garsiai skamba, 
Ir vis kiekvienas seną skrandą 
Nors į adveriją galanda...

O liaudies nėr — išemigravo, 
Seniai po urvus išsislapstė, 
Tėvynės meilė išgaravo, 
Amerikoje bemaukiant šnapsą. 
Ir toks tamošius bekepuris 
Iš ko aukoti nebeturi...

Paliko mėnuo idiotas 
Ir tartum koks Iskariotas 
Per savo snukio akį žvairią 
Nakčia Olimpe pasidairo, — 
Bet pro stiklus staiga pamatęs. 
Kaip rėdos ten „aristokratės“, 
Parausta senis ir už bokštų 
Prašiepia savo veidą plokštų...

v
PRARŪGĘS VINIGRETAS

Liaudininkų „Sėja“ ilgai „mislijo“, kol 
pagaliau š.m. 1-ame numeryje „prisimisli- 
jo“, kad visdėlto reikia gelbėti dabartinio 
savo atstovo VLIK'e, Vykdomosios Tary
bos pirmininko, prestižą po jo tikrai nelai
mingų pereitais metais gastrolių Londone 
ir Romoje.

Na, ir „pagelbėjo“... tokiu „j-a“ straips
neliu „Roma ir dar kas...“, kad iš to „dar 
kas“ išėjo tik kažkoks prarūgęs vinigre- 
tas.

Santarvininkams, kaip lietuviams už 
lietuvius, tikrąi belieka rausti dęl tokio 

liaudininkų —■ reikšmingos lietuviškos par
tijos pasirodymo.

O gaila — kitados kaikurie santarvinin
kai su kaikuriais liaudininkais gražiai 
bendradarbiavo Lietuvos laisvės darbe.

„Sėjos“ smilkalai, paleisti „tautos vy
rams“ (atseit VLIK'o ir VT pirminin
kams) — vadinasi, naujiems „vadams“ 
(vaje, vaje, o mes manėm, fuehrerių, duče 
ir kitų vadų laikai seniai bus praėję), pa
dėties nė per Marytės plauką nepakeičia 
ir šių „vadų“ negelbsti. Įvairiausių iš pa
salų pakištų paskalų faktais taipgi nepa, 
veręią.
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Kad tik naujais „tautos vadais“ akis be- , 
badydama, „Sėja“ pati sau akių neišsi- 
durtų. O kad taip neatsitiktų — va, pirštu 
tiesiai į aki: Jūsų atstovui VLIK‘e, Vykd. 
Tarybos pirmininkui, padaryta žiaurių 
priekaištų, jei jau ne kaltinimų. Smilka
lais jų neišsmilkinsi. Jūs esate didelė, ga
linga ir turtinga partija — ir VLIK‘o fon
do, vadinamo Tautos Fondu, lėšomis nau
dojatės ir ALT‘os ir savąjį Dr. K. Gri
niaus vardo fondą esate sukūrę ( ir nie
kas Jūsų dėl to griovimu neapkaltino).

įgaliokite tad savo atsakingą atstovą, 
partijos lyderį pačiam tiesiogiai su LRS 

„atomininkais“ vietoje visus faktus išsi
aiškinti ir išvadas pasidaryti, užuot bur
bulus putus ir krokodilo ašaras liejus dėl 
„kraujojančio krašto vidaus reikalų".

Tai išeitų ne tik bendram, bet ir Jūsų 
pačių labui ir Jūsų geram vardui patar
nautų. O kol to nesate padarę, tai jau ver
čiau vilko iš miško nesišaukit. Pakanka 
jau ir tos bėdos, kurios yra priviręs į nau
jus „tautos vadus“ keliamas Jūsų atsto
vas.-

Ir ateity nesakykit, kad to nebuvo jums 
tiesiai pirštu į akį pasiūlyta.

LRS vės ORGANIZACIJOJE
A.A. Juozas Oksas

Š. m. vasario mėn. 20 d., Nook anglių kasykloje darbo metu tragiškai žuvo Lietuvių 
Rezistencinės Santarvės narys Juozas Oksas, 40 metų amžiaus, kilimo panevėžietis.

Velionis buvo nuoširdus, sąmoningas ir veiklus lietuvis patriotas. Dalyvavo šiose 
D. Britanijos lietuviškose organizacijose: LRS-ėje, DBLSąjungoje ir Manchesterio Lie
tuvių Socialiniame Klube.

Palaidotas š. m. vasario 24 d. Moston'o kapinėse, lietuvių aikštėje. Laidotuvėmis 
rūpinosi Lowton‘o lietuviai priekyje su p. A. Bruzgiu.

Laidotuvėse dalyvavo per 50 asmenų, lietuvių, kitų tautybių ir anglių kasyklos No
ok administracijos atstovų.

Pamaldas atlaikė ir atitinkamą pamokslą prie kapo pasakė kun. Kamaitis. Atsisvei
kinimo žodį tarė_ p. A. Bruzgys ir LRS-ės Manchesterio Apygardos Įgaliotinis p. J. 
Bendorius, apibūdinę velionies gyvenimą Anglijoje, jo jautrumą lietuviškiems reika-i 
lams ir ryžtingą dėjimasi prie veiklos Lietuvos laisvei. Taipgi kalbėjo Nook kasyklos 
administracijos atstovas, išreiškęs širdgėlą, netekus darbštaus ir sąžiningo darbininko,

Ant kapo sudėta keliasdešimt vainikų, jų tarpe: DBLS-os Lowtono ir Manchesterio 
skyrių, LRS-ės Manchesterio ir Oldhamo skyrių, Lietuvių Socialinio Klubo Manches- 
teryje, Nook anglių kasyklos administracijos, Lowtono hostelio administracijos, Low
tono latvių, p. Onos Markropienės ir daug kt. bičiulių.

Tebūnie Tau, Juozai, lengva prieš laiką Tave priglaudusi svečioji žemė.

LRS-ės nariui Juozui Oksui tragiškai žuvus, jo giminėms ir artimiesiems nuošir
džią užuojautą reiškia LRS-ės Europos Reikalams Sekretoriatas’

ir LRS-ės Europos Krašto Komitetas

Tauriam mūsų nariui Juozui Oksui tragiškai mirus, jo giminėms ir artimiesiems 
reiškia giliausią užuojautą ir kartu liūdi

LRS-ės Manchesterio Skyriaus Valdyba ir nariai

KORESPONDENCIJOS
Chicago, Ill., USA. Prieš vieneris me

tus įsisteigęs LRS-ės Chicagos I-is skyrius 
p. J. Budrikio pastangų dėka per metus 
išaugo, padaugindamas savo narių skai
čių daugiau negu dvigubai.

Š. m. sausio mėn. 17 d. Skyrius perrinko 
savo Komitetą. Pirmininku perrinktas 
buv. pirmininkas Alfonsas Paukštė, iždi
ninku Jonas Budrikis, sekretorium Kazys 
Kleinauskas.

Skyrius yra nusistatęs stiprėti, plėstis, 
ugdyti savo narių tarpe kovos dvasią bei 
kietai laikytis lietuvybės ir pagal išgales 

ryžtingai dirbti Lietuvos laisvės reikalui.
Mūsų skyriaus santarvininkai norėtų 

pasakyti visiems laisviems lietuviams už
sieniuose: Broliai ir Sesės, Motinos Lietu
vos vaikai, kol mūsų gyslomis tebeteka 
tėvų žemės kraujas, dirbkime visi išvien 
didžiajam tikslui — Lietuvos laisvei. Mū
sų siekiai yra vienodi — Laisvoji Lietu
va, atstatyta bendromis visų lietuvių jė
gomis, demokratiniais pagrindais atkurta 
nepriklausoma Lietuvos valstybė.

Vladas Navickas
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KRONIKA

Rochdale, D. Britanija. Š. m. sausio 
mėn. 6 d. įvyko LRS-ės Rochdale Skyriaus 
visuotinis narių susirinkimas. Susirinki
me dalyvavo LRS-ės Manchesterio Apy
gardos įgaliotinis J. Bendorius.

Aptarti Skyriaus veiklos ir organizaci
niai reikalai ir išrinkta 1954 metams nau
ja Skyriaus Valdyba šios sudėties: V. Ka
valiauskas — pirmininkas, D. Banaitis — 
sekretorius, B. Sagurskas — iždininkas.

Nottingham, D, Britanija, š. m. vasario 

mėn. 13 d. įvyko LRS-ės Nottinghamo 
Skyriaus narių susirinkimas, kuriame iš
rinkta 1954 metams nauja Skyriaus Val
dyba šios sudėties: J. Juozelskis — Pirmi
ninkas, B. Paliulis — Sekretorius, V. Miš
kinis — Kasininkas.

KNYGŲ PARAŠTĖJE

JERONIMO CICĖNO KOVINGASIS 
VILNIUS

Keliolika metų visi energingai kartojom 
vis: mes be Vilniaus nenurimsim! Jei iš vi
so gal sunkoka būtų surinkti duomenų, 
kaip lietuvį veikia visiškai teisinga pro
paganda, bet šitas šūkis, šiaip ar taip, 
buvo giliai įsikabinęs į pačią širdį ir stip
riai laikėsi, ir lietuvis tikėjo tuo, ką sa
kė: tas „mes be Vilniaus nenurimsim“ 
buvo nuoširdžiai tariamas, jis išmokė, ko 
paprastai išmoko propaganda — mylėti ir 
neapkęsti, įprastiniais terminais tariant, 
mylėti teisėtai tau priklausiančią kūno 
dalį, o neapkęsti kankintojo ir skriaudi
ko, kuris pasiima tavo galvą ir tvirtina, 
kad tai jo, ir nepaleidžia ir į tavo smege
nis pompuoja savo nuodingus, svetimus 
syvus ir iš viso elgiasi su ja, kaip jam pa
tinka.

Dabar jau keletas naujų metų praėjo, 
o apie Vilnių niekas mums nebekalba, ne
bent laikraščiuose užtinkame kurią žinu
tę apie Vilniaus radijo tarybines pasakas 
(ir tai dar retas, nes didžioji tų tarybi
nių pasakų dalis vis rusiška!). O, žinoma, 
negerai, kad niekas nebekalba, nes toli
mi dalykai dar labiau tolsta ir dilsta, ir 
Vilinus, taip neilgai džiuginęs, mums da
bar vis labiau svetimėja_, tartum jis mums 
nerūpėtų, tartum jis būtų ne mūsų. Jau 
ir taip visą nepriklausomojo gyvenimo 
metą jis realiai buvo toli nuo mūsų, ne
prieinamas, nepasiekiamas, nors nuolat 
minimas ir laukiamas ir laukiąs grįžimo 
valandos.

Kitaip elgiasi lenkiškoji emigracija. Jos 
publicistai ir mokslo vyrai, kurie mokslą 
pajėgia pajungti propagandai, ir politikai 
ir visi, o visi, kas tik kur rašo ar kalba, 
be paliovos maitina savuosius Vilniaus 
klausimais, ir todėl šiandien net ir eilinis 
lenkas yra už Vilnių, kaip lenkų nuosa
vybę.

Rūpindamiesi ateitimi, mes nupširdžiai 

pasitinkame „Terros“ išleistąją Jeronimo 
Cicėno stambią knygą „Vilnius tarp au
drų“. Ji bus mums puikus priminimas tų 
aukų, milžiniškų aukų, kurias sudėjo ko
voje už savo teises Vilniaus krašto lietu
viai; ji mums parodys, koks iš tiesų lietu
viškas yra Vilniaus kraštas ir koks jis 
vis norėjo išlikti lietuviškas, ne tik norė
jo, bet ir žiaurioje kovoje stengėsi išlikti; 
ji mums parodys, kokios nepagrįstos yra 
lenkų užmačios, taip pat atidengs gausy
bę buvusios lenkų valstybės neteisybių, 
kurias jie padarė lietuviams, ir jų atei
ties užsimojimus.

J. Cicėnas, žinia, žurnalistas, karšta
kraujis žurnalistas, pats vilnietis, ten gi
męs, mokęsis, kovojęs, todėl ir jo knygai 
dar labiau dėlto netrūksta kraujo — 
jausmo, nuotaikos: jis rašo apie ilgus me
tus kovą ištvėrusius savo gimtuosius na
mus. Pro gausybę faktų nuolat ir nuolat 
prasiveržia tas žmogus, kuriam šis kraš
tas brangiau, negu kas nors kita, ir reikia 
pasakyti, kad šitokios knygos apie Vilnių 
mums labiau reikia, negu šaltos ir įrodi
nėjančios; šitokia pajėgs patraukti vis 
labiau šąlantį lietuvį skaitytoją.

Tiesa, šiandien iš viso sunku parašyti 
lituanistinę knygą, nes nėra medžiagos, 
ta medžiaga neprieinama, labai ribota, 
šykščiai tepagaunama. Su šita bėda susi
dūrė ir J. Cicėnas, rašydamas savo „Vil
nių tarp audrų“ — ne kažin ką tos me
džiagos tepajėgė sugraibyti, bet parašė 
visdėlto su gausybe faktų, net reikšmingų 
citatų.

Turiu prisipažinti, kad niekad nebuvau 
toks pažįstamas su Vilnium, jo kraštu, jo 
žmonių baisiom skriaudom, jų dideliu 
ryžtu priešintis, ištverti, nieko nebijoti 
ir niekad nenuleisti rankų, kaip perskai
tęs J. Cicėno knygą.

Skurdus tas Vilniaus kraštas. Nederlin
ga ten žemė, o ir tos maža žmonės teturi. 
Visas kraštas toks, lyg tie du Pirčiupio 
kaimai, kurių istoriją skaitant užima kva-
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pą. Skurdus kraštas, daug iškentėjęs, bet 
užtat be galo šviesus ir herojiškas.

Su įtarpom autorius veda savo knygoje 
skaitytoją nuo klausimo prie klausimo, 
nuo ryžto prie skriaudos, nuo neteisybės 
prie ryžto, nuo bylos prie bylos, nuo su
ėmimo prie kalėjimo, kol lenkų okupuo
tąjį Vilnių atveda vėl į Lietuvos ribas ir 
vėl į laikiną nelaisvę naujų, šį kartą bol
ševikinių, ponų.

Pradeda jis krašto lietuviškumu, vis 
pamaišydamas senesnių ir šviežių skriau
dų faktais. Skriauda ir bausmė ateina po 
kiekvienos lietuvių pastangos išlikti savo 
žemėje ir įsitvirtinti joje, turėti savo mo
kyklas, savo laikraščius, lietuviškas pa
maldas bažnyčiose, nes visi valdininkai, 
net lenkai kunigai turėjo instrukcijas var
žyti lietuvių tautinį pasireiškimą. Kad 1 
tuviai ūkininkai, nuėję prašyti lietuviš
kos mokyklos, būdavo tardomi ir baudžia
mi, tai kasdienybė Vilniaus krašte, kaip 
ir tai, kad būdavo apkraunami baudomis 
tie, kurie bandė neleisti vaikų į lenkiškas 
mokyklas. Nevalia pirkti žemės, nevalia 
steigti savo pieninių, nevalia turėti savų 
draugijų, vis nevalia ir nevalia. Nevalia 
net lietuviškai skaityti Putino „Altorių 
šešėly“, nors ta knvga viešai buvo parda
vinėjama lenkiškai! Tikrai tuos kelio1’ 
metų Vilniaus krašto lietuviai gyveno 
lyg nykią naktį.

Mes čia, tremtyje, sutinkame kiek V 
niaus krašto lietuvių, inteligentų ir pras
čiokų, ir tik pastebėkite, kuo išsiskiria 
vilnietis iš kitų lietuvių. Jis ypatingu rim
tumu žiūri į knygą, į laikraštį. O dėlko 
gi šitaip? Atsakymą duoda ir tie patys J. 
Cicėno aprašomieji nelaimingieji Pirčiu
piu kaimai ir tie J. Cicėno knygos sky
riai, kuriuose jis rašo apie Vilniaus kraš
to lietuvių kovą dėl savo lietuviškos mo
kyklos, dėl laikraščio, dėl knygos, tuos ’ 
sus skurde gyvenusius, dažnai kankina
mus ir persekiojamus lietuvius mokyto
jus, tuos nuolat baudas mokančius, kr 
jimuose laikomus, tardomus ir daužomus 
vilniečius tėvus, kurie reikalaudavo ar 
prašydavo savo vaikams mokyklos. Ten 
kova vyko dėl visko, kas tik lietuviška, ir 
todėl Vilniaus krašto lietuvių kelias į tau
tine laisvę yra baisus ir ilgas kryžiaus ir 
erškėčių kelias. Iš šalies kas paskaitęs Ci
cėno knygą galėtų pasakyti, kad Vilniaus 
krašto lietuviai yra buvę neatlaidūs savo 
tautinio reikalo fanatikai, kurie į savo 
tikslą ėjo skriaudžiami ir baudžiami, mu
šami ir kankinami, teisiami ir kalėjimuo
se pūdomi. Mums patiems, mažiau su ko
vom ir reikalu ryžtis susidūrusiems, tas 
jų kelias taip pat nuostabus atrodo. Štai 
šitos kančios ir užgrūdino juos, nuolati
niai persekiojimai išmokė branginti 
mylėti visa, dėl ko jie ir jų tėvai kovojo 
ir kentėjo.

Žinoma, plačiau su Jer. Cicėno knyga 
čia sunku supažindinti, nes ji negali būti 
atpasakojama dėl gausybės faktų. Kas 
dar tebėra gyvas viskam, kas lietuviška, 
šią knygą būtinai privalo pats perskaityti 
ir pasidėti, nes ji gyvais įvykiais pabudi
na lietuvyje nuostabą anais lietuvių dar
bais ir vargais, o nuostaba stiprina meilę 
savo kraštui. Nuostabūs tie vilniečiai, be 
galo nuostabūs!

Skaitytojo neturėtų baidyti tai, kad 
knygoje yra nemaža sausų faktų ir skait
menų. Cicėnas viską taip sudorojo, kad 
ir tie faktai ir tie skaitmenys sugyvėjo ir 
skaitytojo nevargina: autorius turi gerą 
stilių, autorius nuolat tarp faktų ir skait
menų vėl pasakoja įdomius atsitikimus, 
vėl liūdina, vėl pila kraujo, užkrečia ko
vos ir ryžto nuotaikomis. O skriaudos 1. 
lia kovinę nuotaiką.

Orientacijai pridėti Vilniaus krašto že
mėlapis ir Vilniaus miesto planas. Knyga 
iliustruota.

K. Barėnas

GIEDRA VISAD GRĮŽTA
Kazimiero Barėno novelės, 216 psl., iš

leido Tremties leidykla Vokietijoje 1953 
metais.

Kas nežino Kazimiero Barėno — darb
štaus tremties žurnalisto, kultūrininko, 
knvgu apžvalgininko, visokios spaudos rė
mėjo?... Bene keli recenzentai panašiais 
žodžiais pasitiko neseniai jo išėjusią pir
mąją novelių knygą. K. Barėnas yra vie
nas iš tų nedaugelio, kuris pradėjo rašvti 
visai jaunas, bet pirmąją knygą išleido 
jau pusėtinai subrendęs. Todėl jis visiems 
recenzentams gerai žinomas, bet daugeliui 
buvo dar „nežinomas“, kaip rašytojas.

Tai geras ir išmintingas kelias: nuo vai
kystės domėtis literatūra, daug skaityti ir 
rašyti, bet su knygų leidimu neskubėti. 
Nedaugelis turi tiek kantrybės. Barėnas 
jos turėjo, — ir gerai padarė. Jis paruošė 
novelių knygą, tokia, apie kurią nei vie
nas suprantantis kritikas ar skaitvtoias 
negalėtų atsiliepti, kaip apie pradedančio, 
arba debiutanto knygą. Tai subrendusio 
rašytojo darbas, pirmoji knyga, bet iš 
karto gera.

Kai dalis mūsii beletristų stačiai kaute 
kaunasi su šviežia kątik pergyventų oku
pacijų, karo ar tremties nuotykių, na, ir 
..partizaninių“ temų medžiaga, —- Barė
nas nusisuko tolesnėn praeitin, į Lietuvos 
kaimus ir miestelius Nepriklausomybės 
laikotarpyje. Tik vienoje novelėje jis pri
eina ligi tremties metų, bet ir tai novelės 
branduolys didžiumoje perkeliamas į tė
viškę.

Ąštuoniose į knygą sudėtose novelėse 
vaizduojamas vienos lietuviškos apylip-
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kės „pilkųjų žmonelių“ gyvenimas. Kelio
se noveiese Kaitojasi tos pačios vielos ir 
tie patys personažai, tarsi tai būtų koKs 
palaidais siūlais sujungtas romanas. Visi 
nuotykiai ir žmonės — paprasti, „eiliniai“, 
kasdieniniai, bet tokie nuostaoiai gyvi, 
tikri, iš gyvenimo iškirpti ir su didele au
toriaus meile perkelti j naują meninę tik
rovę. Nuotaika neįprastai šilta, rami, gied
ri, stilius lengvas, vaizdus, vietomis „ma
giškas ‘ ir padvelkia tikrąja lyrika prozo
je. Tai viena iš pačių brandžiausių knygų 
mūsų praėjusių metų beletristikoje.

Nuoširdžiai rekomenduodami šiai kny
gai pasklisti tarp visų mūsų literatūros 
mėgėjų, norėtume reikšti viltį, kad ši pir
mutinė Barėno knyga nebus paskutinė. 
Autorius čia yra atskleidęs neabejotinai 
stiprų beletristo talentą: puikus stilius, 
gyvi personažai, gilūs ir ryškūs psicholo
giniai ar kokio vietovaizdžio etiudai, šil
tas, giedras, intymus jų traktavimas. Vi
sa tai yra labai vertingos dovanos bele
tristui.

Su tokiomis dovanomis autorius turėtų 
žengti dar vieną žingsnį ligi pilno išbaigti- 
numo. Nepasitenkinti vaizdais, etiudais, 
žmogiškųjų istorijų iškarpomis, lyrinių 
nuotaikų užfiksavimais, neišbaigto likimo 
momentų epizodais, bet dar daugiau ir 
daug daugiau ryškinti charakterius, dra
matizuoti situacijas, tirštinti ir reljefinti 
kiekvienos geros novelės ar apysakos es
minį gemalą — nuotykį ar nuotykius, kaip 
anglai sako „papasakoti istoriją“, ir įdo
mią istoriją, taigi, su intriga ir aiškia jos 
atomazga. Prie Barėno jau parodytų duo
menų ir jo tikro literatūrinio skonio dar 
pridėjus minėtas įgysimas savybes, — at
rodo, neabejotinai iš jo susilauksime nau
jo ir stambaus beletristo mūsų literatūroje.

b. r.

Prof. Dr. Otto Stammer: „Der kleine 
Mann in der Sowjetzone". Schriftreihe 
der deutschen Hochschule fuer Politik. 22. 
Gerburder Weiss Verlag. Berlin. 1953.

Autorius vazduoja, kaip Rytų Vokieti
joje sovietinis režimas įtraukia eilinį žmo
gų į visas gyvenimo sritis apėmusią sovie
tinę organizacinę mašiną, kur palaipsniui 
jis pasidaro visai nuo jos priklausomas ir 
nebegali jos išvengti.

Kad kaip nors galėtų išlikti, eilinis ma
žas žmogus priverstas prisiimti visus vi
suomeninius ir politinius įsiparegojimus, 
kurie jį suriša su naujuoju režimu. Net 
patys aršiausi režimo priešai turi prisiim
ti naujus visuomeninio gyvenimo papro

čius ir užsidėti režimui palankumo kaukę.
Rezultate eiliniame žmoguje atsiranda 

dvilypė asmenybė. Tas dvilypumas gresia 
galų gale sunaikinti žmoguje sugebėjimą 
savarankiškai, kritiškai galvoti. Pasireikš
ti žmogus tegali režiminės galvosenos kal
ba bei logika ir atbunka savarankiškai 
minčiai.

Toks yra sovietinis žmogaus minties ir 
galvojimo pavergimo procesas.

~P.
* * *

Prof. Dr. Hans Koehler: „Zur geistigen 

und seelischen Situation der Menschen in 
der Sowjetzone“. Bonner Berichte aus Mit- 
tel — und Ostdeutschland. 48 psi. Bonn. 
1952.

Teologas prof. Koehler prieina tų pačių 
išvadų, kaip ir prof. Stammer. Jis konsta
tuoja, kad, nežiūrint žmogaus priešinimo
si, sovietinis režimas jau yra įnešęs į jo 
psichinę struktūrą žymių pakeitimų. Prof. 
Koehler konstatuoja, kad Rytų Vokietijo
je stalinizmas jau yra įsiveržęs į žmogaus 
dvasinę sritį. Visuotinės baimės atmosfe
roje vienas nuo kito izoliuoti žmonės pri
versti nuolatos santykiauti su režimu. 
Prof. Koehler stato klausimą, ar ilgai žmo
gus sovietinėje Rytų Vokietijoje galės iš
laikyti tą moralinį spaudimą. Toliau jis 
nagrinėja įvairias žmonių grupes ir jų lai
kyseną režimo atžvilgiu.

Autorius baigia savo darbą, nurodyda
mas, kad Vakarams neužtenka vien tik 
propaganda atsakyti į sovietinę propagan
dą. Sakant stalinizmui „ne“, kartu reikia 
pasakyti besąlyginį „taip“ žmogui, kaip 
tokiam, ir jį bei jo teises pripažinti.

P.

SANTARVĖS žurnalo leidimui paremti 
aukojo:

St. Žilinskas — 5/-, V. Strimas — 
£ 1.0.0.

Aukotojams SANTARVĖ taria nuošir
džiu padėką.

Šis SANTARVĖS numeris padidintas

42



zĮllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllg

g LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ | 
f NIDA Į

★ y
ĮVAIRŪS SMULKŪS I

r SPAUDOS DARBAI |

= 0 Vizitinės kortelės, 100 už 7/- =
= • Biznio kortelės, 100 už 8/- =
= Q Laiškų antgalvės, 100 už 10/- H
= = 
-- Programos, vokams adresai, pakvietimai = 
= ir atvirutės. =

★ 1
= Be to, įvairiomis kalbomis Nidos — 
= spaustuvė spausdina knygas, laikraščius, = 
= žurnalus ir katalogus. |

ĘĘ Kiekvienas darbas atliekamas § 
r greitai, pigiai ir gerai. h

1 Rašyti: NIDOS SPAUSTUVĖ | 
= 3, Southern Row, London W. 10. —
= TELEF. LADbroke 1186. =

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiniiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiii^

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.
BRAZILIJOJE — 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, Urbanizacion Delgado Chabaud, Vereda 23 Nr. 5, 

Coche, 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 — 903 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: NIDĄ PRESS, 3, Southęm Row, London, W. IQ,
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