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Velykinio straipsnio vietoje spausdiname šį istorinį dokumentą — Red.

Lietuvės ir lietuviai! Lasvės kovotojai, Partizanai! Šventas mūsų bažnyčių varpų 
I balsas praneša:

„Kėlės Kristus, mirtis krito — Aleliuja“. Tas varpų gaudimas praneša Prisikėlimo, 
šventąjį veiyKų džiaugsmą. Bet ar gali nūdien Lietuva džiaugtis? „Po jungu tirono lete
nos, tiK žvėrys — Klykauja linksmi" — sako dainius. Šių metų VeiyKų varpų gaudimas 
tūkstančius pasiekia pnsigiauausius prie pavasariu alsuojančios mūsų laukų žemelės krū
tinės, vien.suos suojuos, kovos už laisvę Baruos berymančius, tūkstančių tas balsas jau 
nebepasiekia: vienų, Kritusių Laisvės Kovoj, Kitų dejuojančių kankinių — tremtinių Gol
gotos Kruvinoj nedalioj. Mes gi likusieji svyruojam, Kaip gluosniai ant Kapo ir mūsų lu
pos vietoj unKsmaus Prisikėlimo himno katba tynai iš sopulingos krūtinės Pasaulio Val
dovui: „rvurėjau, be Tavo valios nenukrinta nuo rožės žiedlapių rasos lašenai, bet kone, 
mūsų Kankinių kraujas sruvena, kaip pavasario upeliai?“

VeiyKų Švente — didi lietuvių Šventė. Ji rodo, kaip idealai iškovoja pergalę, kaip 
nugalima neteisyoė ir net pati mirtis. Prisikėlimo varpų gaudimas gieda Karžygių pradė
tos kovos triumro himną. Ta šventė parodo, kad Kas mirė už kitus, už idealus, tas ne- 
mirš.a ir jų mirimas — Kitų Prisikėlimo — Aleliuja.

VeiyKų švenčių rytą mes tyūai perduokime Kits kitam kovų gretose iš atvilnijusių 
varpų gaudimo Aleliuja giesmės tikėjimą, meiię ir viltį, suspauskime greta stovinčio ko>^ 
brolio ranką ir nepalūztanciu ryžtu tesėkime ko«ų lauke tol, kol visų mūsų bažnyčių var
pai nepradės skambinti Laisvės Ryto Pergales ir Nepriklausomybės Aleliuja. Broliai, Ve
lykų Rytą atgirąkime. NusikratyKime kovų lauko pilkas dulkes nuo veidų. Tvirčiau susi- 
nškime croiisKais ryšiais. Regėdami pavasario žingsnius nebriskime klystkeliais. Venki
me beprasmių aukų, kraujo ir kančios. Branginkime kovojantį lietuvį. Nenustokime vil
ties. Pradėkime nuo šių Prisikėlimo Švenčių labiau išmintingą Kovą, įgalinančią juo di
desnį tautiečių skaičių iškentėti vergovės naktį, išvengti betikslių aukų ir su mažiausiais 
nuostoliais artėti prie būsimų Lie.uvos Prisikėlimo Švenčių. Ženkime visi kaip vienas po 
mūsų Bendrojo demokratinio Pasipriešinimo Sąjūdžio kovos vėliavomis, ženkime tesėda
mi Kritusių didvyrių įpareigojimus, pateisindami gyvenančių vergovėje tikėjimą, meilę ir 
viltį, jausdami, kad mūsų tauta yra gyva čia, prie Nemuno ir Neries, kiekvienoj žemės 
jjėdoj ir vyturėlio rytmečio maldoj, Kur maišos su pavasario upelių vandenimis mūsų aša- 
ios ir kraujas, kur pirmieji pavasario daigeliai ant prieš mus kritusių kapų skamba Pris.- 
Kėlimo varpų balso aidu:

„Nesulaukė jie tekančio ryto,
Bet sulauks Lietuva jų — mūsų Tėvynė".

Taigi, sesės ir broliai, būkime Velykų Rytą viena kovojanti už laisvę šeima, būki
me tokie ir būsimose kovų dienose iki Lietuvos Prisikėlimo. A 1 e 1 i u j a 1 —

Pavergtoji Lietuva, 1947. IV. 6. Lietuvos BDPS Komitetas
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VILNIUS
F. NEVERAVICIUS

PAMIRŠTOJI GALVA

Mūsų išeivijos politinėje, visuomennėje 
ir publicistinėje plotmėje Vilnius palyginti 
mažai temlnimas, lyg ir pamirštas. Lyg jo 
neolitų iš viso, arba lyg jis būtų koks Užven
tis, j kurį niekas svetimųjų nereiškia ypatin
gų pretenzijų.

Lietuviškoje emigracinėje spaudoje pasi
rodę reti paminėjimai arba leidžiamieji apie 
Viln.ų ir jo gyvybinius reikalus praeityje, 
dabartyje ir ateityje veikalai bemaž be iš
imties legali tarnauti mūsų pačių jausmams 
pakaitinti. Daugiausia jie yra jausminio po
būdžio, o ne realaus, rimto pagrindo, enun- 
ciacijos.

Pripuolami ir negausūs atsikirtimai mū
sų ir tik mūsų spaudoje i lenkų konsekven
tiškai reiškiamas jų tezes Vilniaus reikalu, 
tėra kumščiu grūmojimas kišenėje. Jie ne
duoda jokios realios naudos, nes nepasiekia 
nei kitų tautų spaudos, nei tarptautinių fo
rumų, nei pagaliau, pačių lenkų politikų jr 
jų visuomenės išeivijoje. Tarpais tie mūsų 
a.sikirtlmai būna panašūs i baimingą: na, 
pabandyk dar kartą, na tik užduok dar kar
tą... Ir viskas. Toliau eiti mes paprastai ne
sugebam, neįstengiam susirasti savyje ener
gijos, dinamikos ir drąsos išeiti į platesnę 
areną ir kilusią mumyse pagiežą sudeginam, 
patys save įtikinėdami, kad teisūs mes, o ne 
lenkai. O ir tie patys savęs įtikinėjimai ne
retai motyvuojami tiek silpnai, emocingai, 
tvirtinimai taip nevykusiai argumentuojami, 
jog praktiškai, jeigu jie būtų iškelti iš mūsų 
pačių tarpo į platesnius vieškelius, galėtų 
veikiau silpninti, o ne stiprinti mūsų pozi
cijas Vilniaus reikalais.

Prie šitokių nevykusių motyvų priskirti
nas, pav., mūsų mėgstamas įrodinėjimas sau 
patiems, remiantis etnografiniais išvedžioji
mais, kad Vilnius ir Vilniaus kraštas yra 
lietuviški, kai ir be jokių įrodinėjimų aišku, 
jog tai Lietuvos miestas ir lietuviškoji žemė.

Antrą gi vertus, jieškojimas išimtinos lie
tuviškos įtakos mūsų sostinės formavimuisi 

paskutiniaisiais amžiais, užsimerkus į isto
rinius faktus, dirbtinis šio klausimo simp'i- 
fikavimas, kai iš tikrųjų jis sudėtingas, yra 
Vilniaus bei jo reikalų nepažinimas arba są
moningas nenorėjimas juos matyti realioje 
šviesoje. Tai neneša naudos nei mums pa
tiems, nes dirbtinai mus atskiria nuo realy
bės, nei sudaro kokį argumentą mūsų te
zėms paremti, nes yra dirbtina.

Su nemažu susirūpinimu tenka konstatuo
ti mūsų emigracinių politinių sluogsnių, o 
taipgi ir spaudos dalies ryškų erdėjimą 
tuo absoliučiai gyvybiniu mūsų tautos ir at- 
gimsiančios nepriklausomos valstybės reika
lu — jos geogratinės, ekonominės, tautinės 
ir istorinės galvos, Vilniaus, reikalu.

O REIKALAS NE TIK SVARBUS, BET 
DEGAMAI AKTUALUS

Mūsų politinių diplomatinių veiksnių ka
ro metu sudarytasis „gentlemen agreement’“ 
su lenkais, kad nebūtų viešai judinami „gin
čytini klausimai“, paliekant galutinį jų iš
sprendimą pokariui, jau kelinti metai lenkų 
vienpusiškai sulaužytas.

Neapsistosime čia ties klausimu, ar toks 
susitarimas iš viso buvo reikalingas ir ku
riai pusei naudingesnis. Konstatuokime tik 
faktą, kad lenkų emigracinės politinės as
menybės ir nepriklausomybinės lenkų spau
dos dauguma vis dažniau ir dažniau viešai 
ir kategoriškai pasisako už neginčytiną Vil
niaus priklausymą ateityje Lenkijai. Tąja 
kryptimi eina ir jų politinė propaganda 
tarptautinėje plotmėje.

Mes gi ligi šiol tylėjome. Ir tebetylime.
Susitarimo sulaužymo faktas net ir skru- 

pulingiausiems iš mūsų tarpo ne tik suteikia 
laisvas rankas, bet stačiai uždeda visiems 
lietuviams išeivijoje tautinę pareigą ypatin
gu budrumu stebėti lenkų pastangas, o mū
sų politiniams sluogsniams su ypatinga di
namika eiti į tarptautinius kelius su nepaju
dinamom mūsų tezėm Vilniaus reikalu.
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AR KAS DAROMA? IR KAIP?

Apie kokią konkrečią, planingą ir rimtą 
propagandinę mūsų veiksnių akciją tarp
tautinėje plotmėje, apie rimtesnes kalbamo
jo reikalo studijas ir medžiagos sudarinėji- 
mą mūsų pozicijai lemiamai stiprinti kaž
kaip neteko girdėti. O gal kas ir daryta, tik 
gal visuomenė yra ne tam, kad svarbiais 
tautiniais ir valstybiniais klausimais būtų 
informuojama ir galėtų dėtis prie jų spren
dimų, o egzistuoja tik tam, kad pinigus au
kotų.

Apie čia vieno, čia kito mūsų politinio 
veikėjo pasikalbėjimus su lenkų emigraci
niais portikais retkarčiais tekdavo iš spau
dos ar pasakojimų patirti. Tačiau ką jie kal
bėjo, kuris buvo tų pasikalbėjimų tikslas, 
kokios jų išdavos — paprastai mūsų visuo
menė taipgi neintormuojama. Daugiau apie 
tai galima patirti iš lenkų spaudos.

Tačiau tiek ir to. Jeigu ir būtų informuo
jama. Savaime aišku, kad tokie pripuolami 
ir nereikšmingi pasikalbėjimai jokių apčiuo
piamų vaisių atnešti negali.

Tiesa, Londono lenkų žurnalistiniai sluogs- 
niai tvirtino, kad egzilinio Lenkijos Prezi
dento „pilyje“, Eaton Place Londone, vie
nu tarpu buvęs didelis sujudimas ir susijau
dinimas. Esą, VLIK‘o Pirmininko užuojau
tos laiškas, kardinolą Wyszynskj suėmus, 
buvęs toks jaudinamas, kad p. A. Zaleski, 
savarankiškai rašydamas atsakymą prel. M. 
Krupavičiui, maišęs rašalą su ašaromis.

Gal čia ir daug padaryta. Bet greičiausia 
nieko.

PASIKALBĖJIMAI SAVO TARPE

Su pasitenkinimu tad tektų paminėti šio
kius tokius (deja, kolkas vis dar tik savo 
tarpe) pajudėjimus Vilniaus ir santykių su 
lenkais reikalais Amerikoje.

„Tėviškės Žiburiai“ š. m. II. 11 d. Nr. 6 
(215) pateikia platoką santrauką diskusijų 
Lietuvių Politiniame Klube, New Yorke, 
„santykių su lenkais ir Vilniaus klausimu“.

Neketinu čia kartoti tų diskusijų turinio. 
Kaip paprastai tokiais atvejais, kaikurios 
pareikštos mitnys atrodo realios ir atitin
kančios mūsų tautinius interesus, kitos gi 
atrodo nerealios ir abejotinos. Norėčiau bet
gi iškelti kaikuriuos tuos pasisakymų mo

mentus, kurie ne tik kelia abejonių, bet ryš
kiai patvirtina šiame straipsnyje jau pami
nėtą mūsų vidinį paįrimą kalbamuoju klau
simu.

Posėdžio prelegentas, istorikas S. Sužie
dėlis, diskusijas susumavo trim sakiniais:
1) privalome reaguoti į lenkų propagandą,
2) su kitais visais kaimynais sugyventi kuo 
geriausiai, 3) nedelsdami sutarti dėl mūsų 
koncepcijos (pabr. mūsų — F. N.).

Jeigu dėl pirmojo punkto niekam negalė
tų kilti mažiausių abejonių (ir šis straips
nis skirtas šio punkto reikalui bent kiek pa
stūmėti iš mirties taško), jeigu antrasis irgi 
neabejotinas, tai trečiasis kelia rimtų neaiš
kumų. Ką reikia suprasti posakiu sutarti dėl 
mūsų koncepcijos'! Jeigu tai reiškia — jieš- 
koti ir sutarti geriausius metodus bei kelius 
pirmiems dviem punktams realizuoti — ge
rai. Bet jeigu tai turėtų reikšti mūsų abejo
jimą mūsų pagrindinėmis tezėmis — tai bū
tų lygu mūsų savižudybei kalbamuoju klau
simu.

Emigraciniai oficialūs lenkų politiniai 
veiksniai turi aiškią ir nedviprasmišką kal
bamuoju klausimu koncepciją ir ją viešai 
ir oficialiai skelbia: Rygos taikos sutartis 
ir Jaltos sprendimų bekompromisinis atme
timas.

Mūsų koncepcija tegali būti viena: Mas
kvos 1920 m. liepos mėn. taikos sutarties 
nustatytosios Lietuvos sienos. Betkurios 
mūsų abejonės tuo reikalu, betkurių kito
kių „koncepcijų“ jieškojimas tereikštų mū
sų vidinį suglebimą, tikrojo nusistatymo' ne
turėjimą, netikėjimą mūsų gyvybinių tauti
nių ir valstybinių interesų patenkinimo tei
singumu.

Išdava — tai būtų tik vanduo lenkų pro
pagandos malūnui.

Per kalbamas diskusijas p. Almus buvo 
priminęs, kad prieš metus Kanados lietuvių 
spauda buvo sugestionavusi „sudaryti priva
čių asmenų grupę, kuri susisiektų su lenkų 
žymiais veikėjais ir bandytų rasti „kompro
miso kompromisą'', nei vienai pusei nepra
randant prestižo.“ Pats p. Almus siūlė Poli
tiniam Klubui pakviesti New Yorke gyve
nančius lenkų veikėjus ir suruošti viešas dis
kusijas, po kurių „lietuviams būtų aiškesnis 
lenkų nusistatymas“ (pabr. mūsų — F. N.).

Sugestija jieškoti „kompromiso kompro-
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misą“ tegali daugiau negu stebinti. Tai iš 
esmės mirštamai pavojingas klausimo pre- 
zentavimas. Tai prilygsta pasiūlymui, kad 
kūnas su kertama galva jieškotų „kompro
miso kompromiso“ su galvą kertančiuoju. 
Toks pasiūlymas tegali .reikšti tai, jog siū
lytojai kažkodėl nori jaustis stovį ant besi
supančių po kojų raisto samanų, o ne ant 
tvirto teisės, teisingumo, istorijos ir savo 
tautinio reikalo pagrindo.

Be to, jis yra ir perdėm naivus. Nereikia 
užmiršti, kad emigraciniai lenkų politiniai 
sluogsniai ir veiksniai nieko nesutars ir nie
ko sutarti negali. Betkurie sutarimai būtų 
visais atžvilgiais niekiniai ir nei teisiškai 
nei praktiškai nesaistytų. Emigracija negali 
kalbėti ir daryti sprendimus už tautą.

Tad jokios ir mūsų „privačių asmenų gru
pės“ nei „veiksniai“ negali jieškoti „kom
promiso kompromiso“ pagrindiniu pilnuti
nės tautinės ir valstybinės egzistencijos klau
simu.

Niekas užsienyje neturi užmiršti, kad tau
ta Krašte niekad nesutiks su jokiais jos tei
ses ir pilnutinės tautinės egzistencijos reika
lus pažeidžiančiais emigracijos sprendimais 
ar „kompromisų kompromisiniais“ susitari
mais.

Nors Lietuva valdoma okupacinio reži
mo, bet šiandien Vilnius yra jau visiškai or
ganiškai suaugęs su krašto visuma, su savo 
natūraliu užnugariu. Šiandien lietuvio Kraš
te nusistatymas Vilniaus atžvilgiu nesiribo
ja vien platoniška meile, svajonėmis, ilgesiu, 
tradiciniais ar istoriniais jausmais, bet yra 
daug realesnis ir tvirtesnis. Šiandieną jau 
nėra skirtumo tarp Kauno ir Vilniaus. Ir 
gyvendamas Vilniuje iš buv. nepriklauso
mos Lietuvos dalies kilęs lietuvis nebesigai
li Kaune palikto centralinio šildymo, kaip 
1939 m. kad gailėjosi.

Ir jis yra pilnai pasirengęs „iš lenkų nu
sistatymo išeinančioms galimybėms“, ta
riant prof. L Kaminsko žodžiais, pasakytais 
tame pačiame Klubo posėdyje.

Lenkų nusistatymas lietuviams yra labai 
gerai žinomas iš jų oficialiųjų emigracinių 
veiksnių, politinių asmenybių ir daugumo 
spaudos pareiškimų. Jeigu yra kitaip gal
vojančių lenkų, tai jų balsas silpnas ir ne
reikšmingas ir užguitas. Kai praėjusiais me
tais vienas lenkų kunigas buvo išdrįsęs 

spaudoje („Kultūra“) pasisakyti už Vilniaus 
priklausomumą Lietuvai, tai lenkų spaudo
je bandyta net jo kunigiškumą paneigti, ne
kalbant jau apie visuomeninę anatemą.

Nereikia tad turėti iliuzijų.
O kalbėtis su lenkais reikia, net būtina. 

Visur, kur tik įmanoma. Politiniuose sluogs- 
niuose, visuomeninėje ir socialinėje (drau
gijinėje) plotmėje. Tačiau tų pasikalbėjimų 
tikslas turi būti ne „kompromisų kompro
misų“ jieškojimas, ne „lenkų nusistatymo 
aiškinimas“, ne tuščia polemika, neretai ne
mokšiška, vartojant abejotino svorio ir daž
nai ne realybe, bet išsigalvojimu pagrįstus 
argumentus, o kietas ir nekomprpmisinis 
pagrindinių mūsų tezių dėstymas.

Tik šis kelias, visų lenkiškųjų sluogsnių 
sąmoninimas, kad šiuo klausimu lietuviai 
nežengs nė žingsnio nuo savo pagrindinio 
nusistatymo, galės ateityje atnešti reikiamų 
vaisių. Ir į lenkų spaudą, kur tik galima; rei
kia eiti tam mūsų nusistatymui reikšti.

Kalbamose diskusijose p. M. Brakas, bu
vęs VLIK'o Vykd. Tarybos Revindikacijos 
Tarnybos Valdytojas, buvo pareiškęs,'* jog 
„prieš derantis su lenkais būtina lietuviško
ji koncepcija, kurios, deja, mes patys neži
nome" (pabr. mūsų — F. N.). Jis kaltino, 
kad „mes nesame susiorganizavę“. Siūlė 
sudaryti dar vieną veiksnį, kuriam būtų pa
vesta šių dalykų tvarkymas. Jis taipgi iš
reiškė nuomonę, kad Europos vienybės 
idėja būtų geriausias sprendimas visiems 
teritoriniams ginčams.

Reikia prisipažinti, kad buvusiojo Revin
dikacijos Tarnybos Valdytojo pareiškimas 
apie „koncepcijų nežinojimą“ Vilniaus rei
kalu truputį net žadą užkerta. Tai ką gi vei
kė ir veikia toji Revindikacijos Tarnyba ir 
kam ji reikalinga, jeigu net lietuvių nusista
tymo šiuo gyvybiniu Lietuvai reikalu neži
no?

Ir kokias derybas su lenkais p. Brakas 
turėjo galvoje? Kokios „privačių asmenų 
grupės“, emigracinių veiksnių ar busimąsias, 
realias sprendžiamas?

Dėl pirmųjų galimybės bei vertės pasisa
kyta. Dėl antrųjų tenka pasakyti štai ką: 
lenkai siekė ir siekia kalbėtis su lietuviais 
būsimu lemiamu momentu „po keturių 
akių“. Savo propagandoje jie stengiasi pre- 
zentuoti santykių su lietuviais klausimą,
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kaip šeiminį reikalą, kurį jie patys su lietu
viais sutvarkys, be tarptautinės intervenci
jos.

Šitoks klausimo prezentavimas ir šitoks 
kelias mums yra pakankamai pavojingas. 
Tarptautinės bazės netekimas suteiktų len
kams, kaip daugeliu atžvilgiu nelygiam 
mums derybų partneriui, žymiai daugiau 
naudos.

Todėl šioje srityje mūsų politikos kryp
tis turi būti — sklaidymas mito apie ginčo 
šeimiškumą ir pagrindinių derybų su len
kais atveju jas vesti tarptautinėje plotmėje, 
bet ne „po keturių akių“.

Kurti dar vieną „veiksnį“? Ką gi, kurkim 
— gal jis darbuosis geriau, negu pagrindi
nis „tautos reprezentantas“, kuris, p. Brako 
tvirtinimu, net „koncepcijos nežino“ šiuo 
pagrlndiniausiu tautos reikalu.

Jeigu prileisime, kad betkuriuos teritori
nius ginčus, taipgi ir mūsų „ginčą" su len
kais, geriausia: galės išspręsti Europos vie
nybės idėja, tai visgi turėtume susimąstyti 
ties klausimu, kaip Lietuva galėtų dėtis į 
betkurią europinę federaciją ar konfedera
ciją, nežinodama, kokios bus jos sienos toje 
federacijoje?

Atrodo, namas statydinamas nuo pama
tų, o ne nuo stogo.

Nemažiau stebina ir p. V. Sidzikausko 
siūlijimas jieškoti „modus vivendi“, „lietu
viškiems veiksniams sutarus“ jiems (len
kams) siūlyti dabartinę LTSR — Liaudies 
Lenkijos sieną, kaip „naująją demarkacijos 
liniją“.

Lietuva, visų pirma reikalinga aiškių sie
nų, o ne „naujų demarkacijos linijų“. Tos 
sienos nustatytos 1920 m. Maskvos taikos 
sutartimi.

Gi antra vertus, ką gali sverti vieno fan
tomo — lietuviškųjų emigracinių veiksnių 
—• pasiūlijimas kitam fantomui — lenkiš
kiesiems emigraciniams veiksniams?

Reziumuojant čia iškeltus momentus, 
tenka su apgailestavimu pabrėžti, kad juo
se atsispindi sužalotos valstybės be galvos 
(lenkų terminu — kadlubowe panstwo), o 
ne pilnutinės Lietuvos valstybės vyrų men- 
taliletas. Pilnutinės valstybinės ir tautinės 
egzistencijos supratimo stoka, politinės drą
sos ir istorjos bei amžių išugdytos valsty
binės tradicijos išsigimimas.

Taip, deja, dar ir šiandien atsiliepia mū
suose ilgametis Vilniaus atplėšimas nuo Lie
tuvos valstybės pačiu kūrybingiausiu lietu
vių tautos ir politinių jos asmenybių forma
vimosi laikotarpiu.

IR SU LENKAIS...

Kaikurios mūsų politinės asmenybės 
Amerikoje neseniai buvo susitikusios su 
lenkų politiniais veikėjais.

Pasikalbėjimai buvo suorganizuoti taip, 
kad tik iš Amerikos lenkų spaudos teko pa
tirti, jog iš lietuvių pasikalbėjime dalyvavo 
prof. J. Kaminskas, p. V. Sidzikauskas, p. 
J. Audėnas, p. Trimakas ir p. Bielinis.

Kaip jiems su lenkais kalbėtis sekėsi — 
nežinoma.

O KAS TOS MŪSŲ PAGRINDINĖS 
TEZĖS?

Jos turi būti ir yra šios:

1. Mums neegzistuoja joks „Vilniaus 
klausimas“ ;

2. Istorinių ir teisinių faktų šviesoje Vil
nius visuomet buvo integralinė Lietuvos 
dalis, laikinai buvusi fiziškai prievartos 
būdu atplėšta nuo Lietuvos valstybės;

3. Lietuvių tauta niekad nebuvo sutikusi 
su Vilniaus atplėšimu, nesutinka dabar su 
lenkų emigracijos skelbiamomis tezėmis ir 
nesutiks su jokia situacija, kuri ateityje ga
lėtų statyti klaustuką Vilniaus priklausymui 
Lietuvai.

Šios tezės skirtos ne mums patiems sau 
jas nagrinėti mūsų spaudoje, ne tuščiai po
lemikai su lenkų politikos vyrų ar spaudos 
pareiškimais, bet turi rasti kelią į tarptau
tinę spaudą bei forumus, o taipgi ir į lenkų 
spaudą, jų politinius sluogsnius ir lenkų vi
suomenės išeivijoje sąmonę.

KAS DARYTINA?

Būtinas rimtas medžiagos rinkimo, studi
jų ir publicistinio darbo kelias.

Šūkavimas savoje ir tik savoje spaudoje, 
polemika su lenkais lietuviškoje spaudoje, 
kurią tik retas jų paskaito, ypač polemika
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P0L1TISKUM0 PRIELAIDOS

VYTAUTAS KAVOLIS

Niekad nebuvo išspręstas klausimas, kaip 
geriausia politiškai paruošti ateinančios kar
tos vyrus (ir, optimistų nuomone, moteris). 
Šiandien ir vėl mūsų visuomenėje ginčija
masi — tarp vyskupų ir profesorių, skau
tininkų ir studentų — kaip politinis pasiruo
šimas iš viso suprastintas, ir kaip jo trem
ties sąlygomis siektina.

Politinis visų piliečių susipratimas yra 
prielaida, kuria remiasi demokratija. Dėlto 
politinio susipratimo reikalauja visi. Nesu
tarimo šaknys glūdi skirtinguose suprati
muose — ko reikalaujama iš politiškai su- 
sipratusio žmogaus arba kiekvieno demo
kratinės bendruomenės piliečio.

Bet iš tikrųjų demokratijos sąvoka telei
džia vieną politiškumo supratimą, būtent, 
kad kiekvienam piliečiui privali po itinė 
nuovoka ir pajėgumas kiekvienu momentu, 
esant pašauktam, užimti krašto politiniame 
vyksme tą ar kitą vaidmenį. Demokratija 
priklauso nuo supratimo, kad kiekvienas 
pilietis yra potencialus parlamentaras, ir 
kad kiekvienas parlamentaras, savo ruožtu, 
suvokia, jog jis tėra eilinis pilietis ir klau
simais, apie kuriuos nenusivokia, privalo 
ekspertų patarimo. Demokratija reikalauja 
ir liaudies ir ekspertų balso.

„tavo teta mano tetai...“ rūšies, kaip ir: 
„muškim lenkus, gelbėkim Vilnių“ — nau
dos neatneš ir nepadės mums laimėti spren
džiamuoju momentu.

Tautiškai emociniai momentai nėra argu
mentas.

Neišvengiamai reikalingi realūs, konkre
tūs moksliniai (tik jau ne pseudo moksli
niai), teisiniai, geopolitiniai, ekonominiai 
argumentai. Tik šie kotiruojami tarptauti
nėje politikoje.

Iš kitos gi pusės reikalingas aiškus ir tvir
tas laikymasis pagrindinių tezių, jų vyriš
kas, drąsus ir kietas anonsavimas.

Būtina ne tik rinkti ir pavidalinti reikalin
gą medžiagą, kuri padėtų rimtai paremti 
mūsų tezes ateities tarptautiniuose foru
muose, bet taipgi jau šiandien būtina fil
truoti jas svetimoje (taipgi ir lenkų) spau
doje.

Kad sprendžiamuoju momentu neatsi
durtume tuščiomis rankomis ir be mus re
miančių draugų.

JUOZAS KĖKŠTAS

TĖVYNĖ
Praeidami, 
įvairiais rimais ir linksniais visokeriopais 
kalbėjo ir nukalbėjo jos buvusį grožį.

O aš, kančioje juodą naktį pažinęs, 
kai ją sunkiai matau ir jaučiu, tarp uolų, 
kurios per saulėlydį dega, miniu 
būsimą grožį- Aš, jame gimęs.

Matau jo krantus, nors miškai ir laukai 
krauju gesta, 

nors naktys dar kausto pasaulį.
Mano skausmo augštas akmuo 
dolomitų uolos aštrumu įaugo į dangų ir 

dega.
Augštas rytas pakils iš nakties.

(Iš naujos eilėraščiu knygos ETAPAI, 
Peziją 1933-1953)
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Kad eilinis pilietis būtų potencialus par
lamentaras, jis privalo dviejų dalykų. Pir
ma, žinoti krašto politikos vyksmą, jo ve
damąsias mintis, jo mechanizmą. Antra, 
pats sugebėti šiame vyksme efektyviai daly
vauti. Pirmąjį reikalavimą galima atlikti, 
stebint ir studijuojant iš tolo, antrąjį — tik 
dalyvaujant pačiame politiniame vyksme.

Neužginčysime, kad yra žmonių, kuriuos 
ar jų profesija ar ypatingi sugebėjimai įga
lina, aktyviai nedalyvavus politiniame gy
venime, staiga į jį išeiti ir net, sukrėtimų 
metu, užimti vadovaujančias vietas. Tačiau 
tokių prigimtų politiškumo genijų nepapras
tai maža, gi politiškumas yra dorybė tik 
tuomet, kai ji visuotinė dorybė.

Sugebėjimas politiniame vyksme dalyvau
ti reikalauja mažiausia dviejų dalykų. Bū
tent, pirma, konkrečios specifinės progra
mos, vadinasi, konkrečiai žinoti, ko politi
koje norima; ir, antra, mokėti bendradar
biauti, šių tikslų siekiant, su tais, kuriems 
jie taip pat bendri. Neįmanoma iš politinio 
susipratimo išjungti betkurį šių dviejų pra
dų. Vien politinė programa palieka popie
riaus skiautė, arba kas dar blogiau, jeigu 
nežinoma, kas ir kaip konkrečiai darytina, 
kad ji virstų kūnu. Bet žinoti, kaip politiko
je veiktina, pažinti jos mechanizmus ir ne
turėti aiškaus tikslo, kuriam jie būtų pa
lenkti — neturėti programos — yra blo
giausios rūšies neatsakingumas, politiką pa- 
verčiąs šachmatais arba asmeninių impul
sų patenkinimu.

Praktikoje nėra politinėje veikloje žmo
gaus ar junginio, kuris šių abiejų dalykų — 
programos ir patirties — neturėtų. Bet ne 
kiekviena programa, ne kiekviena patirtis 
vienodai pakankama būti politikos pagrin
du. Pirmiausia: programa turi būti logiška, 
išplaukti iš tam tikros pažiūros į žmogų 
bendruomenėje. Neturi ji leistis trukdoma 
betkurių pašalinių pažiūrų, nepriklausan
čių žmogaus — bendruomenės santykiams.

Antra: toji teorija turi būti realistinė, va
dinasi, paremta bendruomeninio gyvenimo 
stebėiimu bei studijomis, o ne pašalinėmis 
prielaidomis. Ji turi būti palenkta siekimui 
to. ka analizė parodo esant gaVmu dabarti
nėje bendruomenėje, o ne abstrakčių idea
lų sekioiimui. Ji, oagaliau, turi būti verti
nama pagal vienintelį kriterijų — kiek jos 

analizės parodytų tikslų atsiekimui jos pa
siūlytieji metodai sėkmingi.
Tokion bendruomeninėn teorijon filosofi

nės prielaidos įsispraudžia tik viename taške, 
atsakant į jos pagrindinį klausimą, ar žmo
gaus prigimtis gera ar bloga. Šio klausimo 
komplikuotumą nepaprastai suprastina fak
tas, kad tik pirmoji prielaida — geros žmo
gaus prigimties — iš viso derinasi su demo
kratine santvarka ir kad antroji neišvengia
mai veda prie autoritarinės diktatūros. Tad, 
užuot gilinęsi į „pirmąją priežastį“, tie, ku
riems demokratija artima, gali išeiti iš šio 
fakto ir atitinkamai suformuluoti savo ideo
logijos pačią pirmąją prielaidą.

Betkokių kitų ideologinių principų — 
ypač išplaukiančių ne iš žmogaus — ben
druomenės, o iš žmogaus — gamtos ir žmo
gaus — antgamtės santykių — politikon 
įvedimas žaloja pačią politikos esmę. Pir
ma, tuo, kad šiuo būdu politika lenkiama 
ne bendruomenės tarnybai, o specialių ideo
logijų, sau bendruomenę palenkiančių, in
teresams.

Antra, politikos esmė žalojama dar ir 
tuo, kad imamasi ją tvarkyti pagal dėsnius, 
kurie tiek bendruomenei, tiek politikai sve
timi. Kaip gamtos vyksmų (pvz. medžiagų 
apykaitos) negalima suprasti teologinėmis 
sąvokomis; kaip antgamtinių įvykių neap
ima biologija, fiziologija ar ohemija — taip 
ir bendruomenės gyvenimui tvarkyti nekom
petentingi nei gamtos, nei an’gamtės moks
lai ir iš jų plaukiančios filosofijos. Bendruo
menės gyvenimo dėsniai, ir tuo naciu poli
tikos pagrindai, yra sociologiniai (sociali
niai, kultūriniai, psichologiniai ir ekonomi
niai). Pašalinių ideologinių dalvkų iš poli
tikos pašalinimas yra pats pirmasis protin
gos politikos pagrindas.

Jeigu demokratinė srovė priima — kaip 
kad turi būdama demokratinė — geros žmo
gaus prigimties sprendimą, visa kita išplau
kia iš moksline bendruomenės ana’ize pa
grįstos socialinės teorijos, kuri ku’minuo- 
ja praktinės po’i’ikos programa. Tik šitokia 
politika gali būti laikoma brandžia ir atsa
kinga. Tik ja galime rekomenduoti kiekvie
nam valstybės piliečiui.

Jeigu anksčiau no’it:ka buvo karališka, 
vėliau valstybinė, tai šiandien ii bendruome
ninį. Ją saisto bendruomenės ir ne kieno
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kito gerovė ; bendruomenės teorija jai nuro
do konkrečius kelius, kaip pasiekti tų tikslų, 
kurių vizijos įkūnytos tos bendruomenės 
vertybėse. Jei bendruomenės vertybėse įkū
nytas individualizmas, tai beprasmiška teig
ti, kad šitoks politikos supratimas „palen
kia“ žmogų bendruomenei; bet jeigu indi
vidualizmo tarp bendruomenės vertybių nė
ra, tai reiškia, kad pats žmogus jo nenori, 
ir noras jam tai iš šalies primesti tebūtų no
ras diktuoti.

Jeigu politika nėra vien asmeninis politi
kavimas, prilygstąs šachmatams, ir nėra 
vien suinteresuota valstybės reikalais, o 
kreipiasi į žmogų, valstybės pilietį, — jinai 
neišvengiamai paliečia visas bendruomeni
nio gyvenimo sritis. Jau vien dėl tos prie
žasties šitaip susiklosto, kad tik visų šių 
sričių sąveika duoda bendruomenę, ir kad 
jai gero siekimas — tai visos politikos tiks
las — yra siekimas ne vienu, o visais fron
tais. Gero siekiame visai bendruomenei, o 
ne, sakysime, kuriai nors jos klasei.

Bet toks bendruomeninis politikos supra
timas reikalauja, kad bendruomenė būtų ir 
suvokta, kaip visuma ; kad būtų suprasti at
skiri jos sričių tarpusavio santykiai ir politi
kos pajėgumas į šiuos santykius veikti. Yra 
nuostabiai lengva padaryti klaidų ir, krei
piant dėmesį vien į ūkį, sugriauti šeimą ar
ba paskatinti menkaverčio prieauglio gamy
bą. Lygiai lengva dėl kokio abstraktaus prin
cipo — sakysime, dėl kiekvieno potencia
laus kūdikio „teisės“ turėti statistiškai ly
gius šansus būti apvaisintam —- pakenkti 
tiek ūkiui, tiek individo psichinei ir sociali
nei gerovei.

Tik bendruomeninė teorija, paremta vė
liausiais mokslo laimėjimais, glūdi pagrin
duose politikos, kuri šių nesusipratimų iš
vengtų, kuri žinotų, ką ji daro, (ekonomis
tų, sakysime, tvirtinama, kad prez. Roose- 
velt‘o žygiai sušvelninti 1932 m. depresija 
dėl jo ekonominės teorijos trūkumų, iš da
lies šią depresiją kaip tik buvo prailginę). 
Protingos politikos pagrinde glūdi bendruo
meninė teorija, išplaukusi iš socialinių moks
lų laimėto naujausio požiūrio į žmogų ir jo 
bendruomenę.

Realistinės politinės grupės buriasi pagal 

panašumus ar skirtingumus bendruomeni
nėje teorijoje ir iš jos išplaukiančioje prog
ramoje. Kol socialinės teorijos skiriasi, tol 
skirsis ir politinės programos. Visuomet už 
po'itikos glūdi tam tikra teorija, ir jos ne
išsakyti reiškia būti negarbingu nę tik prieš 
balsuotojus, bet ir prieš save patį. Tačiau 
politinei partijai esminga tai, kad ši teorija 
niekad nelieka abstrakti, o gyva. Ji veikia
ma patirties, su kuria po'itinė partija savo 
veikloje susiduria. Tuo būdu: politika reiš
kia veiksmą, išplaukusį ne iš principų ir ne 
iš tikrovės, bet iš principų ir tikrovės sąvei
kos. Be principų, tikrovės pajutimas liktų 
palaidų ir nesuderinamų įspūdžių registraci
ja ; bet principai, neveikią ir neveikiami tik
rovės, būtų pasmerkti tragiška: ir drauge 
farsiškai mirti.

Kaip gali šios sąveikos išmokti tas, ku
riam principai yra abstraktūs ir gal net 
šventi, kuriam teorija tesuprantama iš jo 
asmeninio^ o ne bendruomeninio akiračio, 
ir kuris, iš šalies stebėdamas, nė šimtąją da
limi nenuvokia to kasdienio problemų 
komplekso, kuris iškyla, vedant realistinę 
politiką? Įsiskaitykime į, pavyzdžiui, mark
sistinių teoretikų, net tokio galingo realisti
nio proto, kokį turėjo Leninas, naivumą, 
jiems bandant pramatyti, kaip jie valdysią 
valstybę, kol jie dar nebuvo susidūrę su val
džios problemomis — ir kaip jų pažiūros 
per dvejis trejis metus pasikeitė, perėmus 
valdžią. Aš neabejoju, kad jei Leninui būtų 
buvusi pedagoginiais sumetimais sukeikta 
proga pasipraktikuoti, sakysime, Amerikos 
„precinct'ų“ politikoje, ši metamorfozė ne
būtų buvusi reikalinga.

Tokių metamorfozių mes ir norime iš
vengti. Valstybės valdymas nėra pradinė 
mokykla, kurioje būtų mokomi logikos, so
ciologijos, politinės psichologijos, ekonomi
jos ir panašių dalykų pagrindai. Valstybės 
valdymas tai augštoji mokykla ir dar dau
giau — egzaminacinė komisija, prieš kurią 
belieka parodyti, kas žinoma, kas jau išmok
ta mažiau atsakinguose vaidmenyse. Ben
druomenė neturi laiko žaisti, tarpusavyje 
prieštaraujančiomis, laikinėmis, improvizuo
tomis, neatsakingomis politinėmis priemo
nėmis, nei eksperimentuoti su pusžaliais, bet 
„genialiais“ mėgėjais, ar biurokratiniais
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OKUPUOTOSIOS LIETUVOS REIKALAI

SOVIETIŠKAI RUSIŠKOS MAŠINOS 
TRIUŠKINAMOJI TAUTA

S. ŽYMANTAS

SKAUDOS KLAUSIMAI
Šįmet sueis deš.mtis metų nuo antrosios 

sovietinės okupacijos pradžios. Taipgi de
šimtis metų nuo to laiko, kai dauguma nau
josios lietuvių emigracijos buvo apleidus sa
vo kraštą, nesitikėdama, kad palieka Tėvy
nę dešimčiai metų. Tada buvo manyta, 
kad iki pargrįžtant gali praeiti daugių dau
giausia pora ar treji metai, jei jau ne pora 
ar trys mėnesiai.

Išsiskirstę po visą pasaulį, mes sielojamės 
savo Tėvynės likimu, rūpinamės išlaikyti 
išeivijoje savo vaikų lietuvybę, lietuvių ka.- 
bą.

Ten, Tėvynėje, lietuvių vaikai, 1944 rr. 
buvę penkerių metų amžiaus, šiandien yra 
15-os metų amžiaus, buvę 10-ies metų, šian
dien jau subrendę vyrai moterys. Kiek jie 

tegali atsiminti nepriklausomybės laikus, 
jeigu Sovietams pirmą kartą okupavus Lie
tuvą, jie buvo vienerių metų kūdikiai ar 
penKerių metų amžiaus vaikai?

Tiesa, vien skaičiai dažnai neatvaizduoja 
tikrosios būklės. Sovietizacijos procesas dar 
negalėjo būti 1944 m. pradėtas pilnu tem
pu. O iki 1944 m. nepriklausomybinė idėja 
lietuvių tautoje ir jos jaunime iš viso dar ne
buvo pažeista.

Pradedant 1944 m. okupantui prireikė 
penkerių ir daugiau metų partizaniniam ak
tyvumui sunaikinti, kolektyvizacijai įvykdy
ti, aktyviajam tautos elementui — ūkinin
kui ir inteligentui — išvežimais sunaikinti 
arba iš krašto pašalinti. Reikėjo bandyti te
roru palaužti tautos valią. Karo sunaikini
mo žaizdų lopymas taipgi vertė okupantą 
laikinai kreipti dėmesį kitur.

profesionalais politikais, stokojančiais vaiz
duotės ir minties. Politika lygiai reikalauja 
supratimo, kiek ir kūrybos.

Dalyvavimas politinėse partijose nebūti
nai reiškia aktyvų dalyvavimą jų profesinė
se „mašinose“. Bet šių mašinų darbo stebė
jimas ir supratimas teįgalina politiškai su
sipratusius piliečius — tos pačios partijos 
šaiininkus — ją kontroliuoti. Partinė biuro
kratija yra neišvengiama, kaip politinių ten
dencijų kristalizavimosi branduolys ; be jos 
politiškumas liktų neefektyviu svajojimu. 
Tačiau biurokratija gali tarnauti tam tikros 
minties piliečiams, bet gali būti ir jų vieš
pats. Politinis supratimas tam Dievo ir duo
tas, kad neišvengiamosios partinės mašinos 
būtų vairuojamos tų žmonių, kuriuos parti
ja atstovauja, ir kad tie, kurie atstovauja, 
ne.vairuotų, o iš tikrųjų atstovautų.

Jeigu bendruomenė demokratinė, visi pi
liečiai privalo žinoti, ką reiškia politinis ir 
pilietinis susipratimas ir kaip jį konkrečio
mis sąlygomis įgyvendinti. To galima išmok
ti tik praktikos keliu, pradedant tuo amžiu
mi, kada žmogus jau domisi bendruomenės 
reikalais ir dar pakankamai lankstus moky
tis. Aštuonioliktieji metai yra saugus am
žius ne tik meilei, bet ir politikai; o tiems, 
kuriuos traukia pavojingas (ir atsakomybės 
pilnas) gyvenimas, durys neturėtų ir prieš 
tai būti uždarytos. Mūsų tautinio atgimimo 
herojai mėgdavo savo politinę veiklą pra
dėti gimnazijos penktoje klasėje ar ir dar 
anksčiau —r bet jie buvo tikri, autentiški he
rojai, ir tokių politikos vyrų, jiems išmirus, 
savo tarpe dar neatidengėme.
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Praktiškai, tad, tik keleriais paskutiniai
siais metais, prieš tai apnaikinęs tautą fiziš
kai, sovietinis okupantas galėjo stipriau 
stvertis jau sistemingo lietuvių tautos sovie- 
tinimo.

Kiek veiksmingai Sovietai vykdo šį pro
cesą ir kuriomis priemonėmis? Kaip jiems 
sekasi jį vykdyti? Ar jis neša okupanto 
siekiamus rezultatus? Ir ką slaptai savo šir
dyje puoselėja lietuvis jaunuolis, mokyda
masis universitete ir jį baigęs, specializuoda
masis Maskvoje ar Leningrade? Ką galvoja 
jaunuolis, stodamas karinės prievolės atlik
ti Sovietų armijoje? Koks jis grįžta po trejų 
me.ų Lietuvon, ją atlikęs Rusijos gilumoje? 
Kiek jame gyva nepriklausomybinė idėja, 
nors jis jau vaizduotųsi ir kitokią nepriklau
somą Lietuvą, negu ji yra buvusi ligi 1940 
m.? Ar ir kuriuo laipsniu jis jaučiasi jau 
esąs Sovietų Sąjungos, šios „didžiosios tė
vynės“ pilietis?

Štai klausimai, kuriuos mes turėtume 
nagrinėti, svarstyti, į kuriuos turėtume jieš- 
koti ir rasti realybei artimiausius atsakymus. 
Tų klausimų nenagrinėdami, nesigilindami 
į Lietuvoje vykdomą sovietinimo procesą, 
mes lengvai galime klysti savo viešoje pro
pagandoje į Kraštą ir daryti ją neveiksmin
gą. Ki.ą vertus, užsienyje taipgi, tikrojo 
mūsų tautai ir Vakarams pavojaus neįžiū
rėdami, galime negebėti atlikti tai, kas būti
na ir kas galima. Kartais galime laikytis 
klaidingo nusistatymo, kaip tai nesykį bu
vome padarę praeityje ir dabar tebedarome, 
pav., dar ir šiandien skelbdami apie taria
mai tebesantį partizaninį judėjimą Lietuvo
je bei partizanines kovas. Arba keldami 
vien, ir tai neretai nerealioje šviesoje, lietu
vių tautos priešinimąsi, o ne tai, kaip ji so
vietinės mašinos triuškinama.

* ♦ *
Aišku, kad per keleris ar per dešimtį me

tų nėra galima išrauti iš tautos su šaknimis 
laisvės ir nepriklausomybės mintį bei ilge
sį ; per tokį laikotarpį negalima tautos ir 
susovietinti.

Tačiau mūsuose, apskritai paėmus, vien 
mintis apie lietuvio susovietinimą, apie jo 
pavertimą sovietiniu patriotu atrodo švent
vagystė. Prieš tokį galimumą mumyse suky
la visi mūsų jausmai ir proto galios. Tokią 
mintį mes iš viso norime atmesti, kaip ne
realią, neįmanomą, įžeidžiančią ir priešin

gą pačiai mūsų, kaip lietuvių patriotų, pri
gimčiai.

O kartais vienas kitas linkęs net ir ranka 
numoti: „jei lietuvis pavirs „sovietčiku“, 
tai kam man iš viso juo besirūpinti? Tokio 
aš nė pažinti nenoriu.“

Nesunku būti drąsiam laisvajame užsie
nyje, iš Tėvynės pasitraukus, laisvam betką 
galvoti, rašyti ir kalbėti, laisvam svetimo
se valstybėse įsipilietinti, amerikonėti, ang- 
lėti ar kanadėti ir drauge priekaištauti l'e- 
tuviui Krašte, kodėl jis plaukia pasroviui su 
režimu, o ne miršta už savo valstybės nepri
klausomybės idėją.

Tačiau, nors ir suprantamas, mūsų emo
cinis nusistatymas skaudžios realybės nepa
keis ir pavojaus tautai nesumažins. Sovieti
nė mašina lietuvį triuškina ir mala, mala 
negailestingai ir greitesniu tempu, negu kai- 
kam atrodo.

DVEJOPAS SOVIETINIO OKUPANTO 
TIKSLAS. LIETUVOS ABSORBAVIMAS

Į RUSIJĄ

Pabandykime apžvelgti tuos metodus ir 
tas priemones, kurias okupantas taiko, siek
damas lietuvį susovietinti.

Pirmiausia reikia pastebėti, kad okupan
to tikslas Lietuvoje, kaip ir kituose Pabalti
jo kraštuose, yra dvejopas. Jis siekia lietuvį 
sukomunistinti, padaryti jį sovietinės san
tvarkos šalininku, nustatyti jį prieš visa, kas 
sudaro Vakarų civilizaciją ir jos idėjinius 
pagrindus, siekia įskiepyti jam savo komu
nistinę ideologiją. Šio tikslo Maskva siekia 
tiek Pabaltijy, tiek ir kituose savo sferos 
kraštuose, Vakarų vadinamose “satelitinė
se“ valstybėse, Lenkijoje, Čekoslovakijoje, 
Vengrijoje, Rumunijoje ir Bulgarijoje; Ta
čiau, kiek klausimo konkrečiai apie Pabal
tijį, Lietuvą, Latviją ir Estiją, vien tik to 
Maskvai šiandien jau nebepakanka. Ji nėra 
Lietuvai, Latvijai ar Estijai vien tik prime
tus! komunistinį režimą, bet yra Pabaltijo 
valstybes aneksavusi, prisijungusi, pavertusi 
jas neatsikiriama Sovietinės Rusijos dalimi. 
Todėl, sovietindama lietuvį, Maskva nori 
ne tik jį sukomunistinti, bet deda pastan
gas iš jo širdies išrauti betkokios savos ne
priklausomos valstybės (taigi ir komunisti
nės — „titoistinės“) idėją. Čekas dar gali
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turėti savąją respubliką, nors ir Maskvos 
diriguojamą, bet lietuvis savos respublikos 
netari ir negali turėti. Lietuva tėra Sovieti
nės Rusijos provincija. Maskvos rūpestis 
yra ne Lietuvos istorijos aiškinimas pagal 
dialektinį materializmą, bet tai, kad lietu
vis iš viso savo valstybinės nepnklausomy- 
binės istorijos negalėtų žinoti.

Lietuvis turi užmiršti, kad jis kada 5 ra 
buvęs savo krašto šeimininku. Kasdieniame 
gyvenime jis mato rusą, tvarkantį jo gyve
nimą ne tik faktiškai, bet ir „legaliai“. Ir 
lietuvis verčiamas pasidaryti ne sovietinės 
Lietuvos patriotu, bet rusų valdomos Sovie
tų Sąjungos patriotu, rusų draugu. To ruso, 
kuris komunizmo priedanga antrą kartą 
pavergė Lietuvą ir atėmė iš jos nepriklau
somybę.

MASKVOS KOVA PRIEŠ LIETUVIŲ

NEPRIKLAUSOMYBINĘ IDĖJĄ

Okupantas atšiauriai kovoja su kad ir 
mažiausiais pasireiškimais jo vadinamojo 
„buržuazinio nacionalizmo.“

Iš esmės šioji kova šiandien nėra mark
sistinės ideologijos kova su kapitalistinės 
santvarkos Lietuvoje likučiais; ji nėra kla
sių kovos atspindys. Tai yra kova prieš tau
tos savarankiškumą apskritai, net jeigu apie 
tą savarankiškumą, apie nepriklausomumą 
nuo ruso galvotų lietuvis, įsitikinęs komu
nistas. Tai nėra kova prieš buržuazinį na
cionalizmą, tai yra kova prieš lietuvį ir lie
tuviškumą iš viso. Kova ne vien dėl lietu
vio susovietinimo ideologine prasme, bet 
dėl jo organiško sujungimo su rusu vienoje 
rusiškoje imperijoje.

Komunistų Part'jos VHI-me suvažiavime 
Vilniuje š.m. vasario 16-19 d.d. ataskai- 
niame pranešime A. Sniečkus aiškiai išdės
tė, kaip iš tikrųjų yra:

„Kovoje su buržuazinio nacionalizmo 
poreiškiais didelę reikšmę turi teisingas lie
tuvių tautos istorijos nušvietimas... Labai 
svarbu giliai nušviesti istorinę lietuvių tau
tos draugystę su didžiąja rusų tauta.

„Ryšium su tuo ypatingo dėmesio užsi
tarnavo Lietuvos prisijungimo prie Rusijos 
klausimas. Reikia plačiai atžymėti ateinan
čiais metais svarbiausią istorinį įvykį lietu

vių tautos gyvenime. Būtina plačiai išaiškin
ti darbo žmonėms šio istorinio įvykio mil
žinišką pažanginę reikšmę tolimesniam lie
tuvių tautos politiniam, ekonominiam ir 
kultūriniam vystymuisi, nors Rusijos prie
kyje tada stovėjo caras ir dvarininkai.“

Prisimenant 1831 ir 1863 m. sukilimus, 
Muravjovo - Koriko laikus, spaudos drau
dimą, Knygnešių gadynę, kovą dėl lietuviš
ko elementoriaus ir maldaknygės, „Aušrą“ 
ir „Varpą“, Kražių skerdynes, prisiminus 
rusų gubernatorius ir žandarus bei kazo
kus, prisiminus „Sieviero - Zapadriyj Kraj“ 
— oticialųjį anais laikais Lietuvos pavadi
nimą, anie Maskvos žodžiai, Sniečkaus lū
pomis tartieji, dabartinėje okupuotoje Lie
tuvoje kalte kalami į lietuvių galvas, kiek
vienam sąmoningam lietuviui yra kaulas, 
įstrigęs gerklėje.

Tačiau ne tai yra svarbu, ką mes čia apie 
tai galvojame. Svarbu, ką apie tai galvoja 
pavergtas ir prispaustas lietuvis Krašte, už 
tų žodžių matydamas Sovietų jėgą ir skau
džią realybę, Vakarų tūpčiojimą ir bejėgiš
kumą. Svarbu tai, ką mes galime padaryti 
šiems Maskvos žodžiams atsverti, kad mū
sų pačių darbai ir žodžiai būtų veiksmingi 
ir ne tik pasiektų lietuvį Krašte, bet ir įti
kintų, sustiprintų, apsaugotų ir sulaikytų jį 
nuo dvasinės rezignacijos, nuo įpuoiimo į 
neviltį juodos kasdienės realybės akivaizdo
je.

* * *

Kai lietuvis Krašte verčiamas iškilmingai 
minėti 160 metų Lietuvos prijungimo prie 
Rusijos sukaktį, tegul niekas užsienyje ne- 
sisteoi, kad jis ne tiek domisi, ką nuveikia 
VLIK'as, LLK ar Vokietijos LB, dargi ne
labai susigaudydamas, kas jie per vieni, 
kiek pirmoje eilėje domisi ir stato klausimą, 
kaip yra su Lietuvos pasiuntinybėmis Lon
done, Washingtone, ar tebeveikia ministe
rial Balutis, Zadeikis, buvęs užsienio reika
lų ministeris, Lietuvos Diplomatijos Šefas, 
Lozoraitis. Jo akyse jie oficialiai atstovau
ja Nepriklausomą Lietuvos valstybę užsie
nyje, ir kol jie turi teisių tą nepriklauso
mą valstybę atstovauti, tol dar Lietuvos 
nepriklausomybė nėra galutinai užgesusi, 
ir tol dar tebėra viltis, kad ji bus atstatyta.

Užsienyje kaikieno buvo padaryta visa 
turimiems paskutiniojo teisėtojo Lietuvos
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Prezidento ministerio pirmininko paskyri
mui paneigti. Tačiau Kraštui reikštų nepa
prastai daug, jeigu Respublikos Prezidento 
ministerį pirmininką skiriamieji aktai būtų 
galima realizuoti. Jiems tai reikštų, kad Lie
tuvos valstybės suverenumas užsienyje te
bepripažįstamas. Kaip tik tuo, Sovietų oku
puotosios Lietuvos teisiškai Nepriklauso
mos Lietuvos Valstybės keliu, o ne egzili- 
niu keliu. Psichologiškai tai visai supranta
ma.

OKUPANTO METODAI LIETUVIŲ

TAUTAI TRIUŠKINTI.

FIZINIS NAIKINIMAS

Kovodamas su nepriklausomybės idėja 
Lietuvoje, okupantas pirmoje eilėje, dar 
1940 ir vėliau 1944 m., pačioje pradžioje 
buvo vartojęs fizinio naikinimo priemones 
prieš energingiausią ir visuomenėje pasi
reiškusį elementą. Areštai, nuteisimai, išve
žimai.

Nesvarbu, ar tai buvo valstybės vyras, 
politikas, partijos veikėjas, visuomenininkas, 
dvasininkas, karininkas, profesorius, moky
tojas, valdininkas, ar ūkininkas, amatinin
kas ar fabriko darbininkas. Kiekviena vi
suomenė ir kiekvienas jos luomas turi ener
gingesnių, veiklesnių, kietesnių ir atspares
nių žmonių, kurie nebūtinai turi būti vado
vaujantieji, bet kurie sudaro tos visuome
nės nugarkaulį.

Bolševikai yra geri visuomeniniai psicho
logai. Iš pat pradžių jie nušluoja ne tik va
dovaujančius, bet ir visą tą atsparesnį, kie
tesni elementą. Sibiran vežami buvo vieno
dai darbininkai ir ūkininkai, nes ar čia ku
ris jų buvo parodęs savarankiškesni charak
terį, ar karčiu tiesos žodžiu apie sovietinę 
santvarką atsiliepęs, ar savo darbu ir suma
numu kitaip pasireiškęs, prasisiekęs, nepri
klausomą valią ir nepriklausomą galvojimą 
pareiškęs.

Ir per paskutiniuosius didžiuosius išveži
mus 1951 m. buvo išvežami tie ūkininkai, 
kurie, nors tuo metu jau visi buvo suvaryti 
į kolchozus, bet kurie anksčiau buvo papė
dę nenorą į juos stoti, arba stačiai anksčiau 
geriau už kitus gyvenę. Geriau gyvenęs, 
mat, reiškia, buvęs sumanesnis ir darbštes- 

nis, vadinasi, iš viso atsparesnis, ir tokius 
reikia iš visuomenės šalinti, nes jų atsparu
mu remiasi pačios visuomenės atsparumas.

Bolševikams nėra reikalo fiziškai naikin
ti visą tautą. Tai būtų perpaprasta ir nepa
siektų jų siekiamojo tikslo. Jiems pirmoje 
eilėje svarbu tautą dekapituoti, sunaikinus 
jos vadovaujantį, valingą ir veklųjį elemen
tą ir tuo būdu sunaikinti jos atsparumą.

Tai yra viena bolševikų veikimo metodo 
dalis. Ji toli gražu nėra viskas, ir jie čia dar 
nesustoja.

NACIONALINĖS VALSTYBĖS

IDĖJOS NAIKINIMAS

Bolševikams ne tik svarbu tautą paversti 
bevalia. Toliau jiems svarbu, kaip matyti 
kad ir iš Sniečkaus pareiškimo ir nuolati
nių sovietinės spaudos pasisakymų prieš 
„buržuazinius nacionalistus — anglų ame
rikiečių imperializmo tarnus“, išrauti iš lie
tuvių širdžių pačią nacionalinę nepriklauso
mybės idėją.

Jei kas paklaustų, prieš ką okupantas la
biausiai kovoja Krašte —■ teisingas atsaky
mas būtų: prieš nacionalinės nepriklauso
mybės idėją arba net ir prieš iš viso nepri- 
klausomybinę idėją. Toji okupanto veda
ma kova, kaip patys komunistai nuolat pa
tvirtina, nėra sustojusi iki šiai dienai. Pa
vieniai suėmimai ir išvežimai vyksta nuo
lat, be paliovos.

Nesvarbu, kaip, kada ir kieno ši nepri- 
klausomybinė ar savarankiškumo rusų at
žvilgiu idėja, Atlanto Chartos, Vakarų duo
tas ir sulaužytas, pažadas „selfgovernment“, 
pareiškiama. Neatsargiu darbininko posa
kiu, ūkininko pareikštu nepasitenkinimu, 
jaunuolio, nors ir komjaunuolio, neatsargiu 
elgesiu, milicininko lietuviui parodytu p; 
lankumu ar net ir lietuvio partinio kem”- 
nisto, augšto pareigūno, Maskvai nepatin
kama laikysena ar veiksmu.

Štai tik vienas, to paties Sniečkaus Vili
me partijos suvažiavime nurodytas pavyz
dys.

Ilgą laiką Lengvosios Pramonės ministe
rio pavaduotoju buvo lietuvis komunistas 
Karaliūnas, kuris kaip dabar sako Snieč
kus, buvęs „tamsios praeities“ žmogus. Jis

14



SANTARVĖ 129

buvo, kaip nurodo Sniečkus, partinės or
ganizacijos „išaiškintas“, išmestas iš parti
jos ir pašalintas iš užimamos vietos.

Tikriausia Karaliūnas nebuvo „buržuazi
nis nacionalistas“, tačiau gali būti, kad ir 
komunistas būdamas, jis buvo pasilikęs lie
tuvis, o ne vien aklas Maskvos įrankis. 
Šiandien to pakanka žmogui likviduoti. 
Šiuo atveju greičiausia neturėta reikalo su 
nacionaline nepriklausomybine idėja, bet 
su paprastu lietuviškumu, su išlikimu lietu
viškuoju, o ne pasivertimu sovietiniu ar 
maskoliškuoju lietuviu.

„Budrumo“ kampanija Krašte nėra su
stojusi ir po Stalino mirties, ir būtų perne- 
lig naivu, kaip daro kaikurie naivėliai va
kariečiai,* tikėtis ir laukti kokios liberaliza- 
cijos proceso. Tai būtų priešinga pačiai ru
siškojo komunizmo prigimčiai bei esmei, 
visam Maskvos siekiamam tikslui.

Į tą „budrumo“ kampaniją Krašte įjun
giami visi — partijos ir komsolo nariais 
pradedant ir namų valdytojais, kaimynais, 
bendradarbiais darbe ar tarnyboje baigiant.

Bet, žinoma, svarbiausią vaidmenį aiški
nant, ar nėra dar kurio lietuvio širdyje už
silikusi nepriklausomybės idėja, atlieka 
pats MVD, veikdamas teroru, jėga ir prie
varta, apie kiekvieną gyventoją rinkdamas 
galimai išsamesnes informacijas iš jo pra
eities bei dabarties ir jas nuolat persijoda
mas.

Reikia taip pat nepamiršti, kad okupan
to uždavinį tam tikra prasme lengvino ir 
toji aplinkybė, kad žymi dalis lietuvių inte
ligentijos, nepriklausomybinio sąjūdžio ak
tyvių vadovų bei dalyvių, 1944 m. pasitrau
kė iš Lietuvos. Nors tai buvo neišvengiama, 
bet tautą susilpnino.

Vokiečiu okupacijos metais, žinodami 
apie Gestapo parengtus „juoduosius sąra
šus“, apimančius iki 3.000 lietuvių inteli
gentų, kuriuos vokiečiai neabejotinai būtų 
suėmę ir padėję į koncentracijos stovyklas, 
jeigu įvykiai Rytų fronte būtų jiems kitaip 
klostęsi, mes su baime galvodavome, kad 
„suėmus“ tuos 3.000 inteligentų, tauta bū
tų dekapituota.

O ar ne daugiau yra pasitraukusių į už
sienį? O dar kita žymi dalis, dar didesnė, 

atspariausias lietuviškasis elementas, jau
nieji karininkai, atsargos kariai, studentai 
žuvo Lietuvos sukilime 1944-48 ir vėles
niais metais. O kur ištremtieji į Sibirą? Vi
sa tai gerokai išsekino lietuvių tautą.

Šitaip atrodo negatyvioji sovietinio oku
panto veikimo Krašte pusė. Nereikia ma
nyti, kad ji net ir viena per metų metus ne
duoda rezultatų. Vienas priešinasi, sukyla 
ar tik pasipurto ir lieka nušluotas. O de
šimtys, matydami kas gresia už vien pa
galvojimą balsiai, norėdami patys gyventi 
ir savo artimuosius matyti gyvus, pasiduo
da ir eina su srove, nes nieko kito nebelie
ka. Ir jie pasidaro klusniu ir aklu režimo 
įrankiu.

Tačiau ir tai yra visdėlto tik viena meda
lio pusė. Yra dar kita, sakant, „pozityvioji“ 
okupanto veikimo pusė: indoktrinizacijos, 
kad ir priverstinės, procesas, lietuvio per
auklėjimo ar susovietinimo procesas, pra
dedant pionierium, baigiant sovietinio uni
versiteto diplomu.

SOVIETINĖ MOKYKLA

Lietuvių rezistenciniai sluogsniai jau prieš 
keletą metų (1949 m.) buvo įspėję, kad bol
ševikai skiria daug lėšų švietimui ir propa
gandai, kad jie deda daug pastangų išsiau
ginti patikimus kadrus ir kad ilgainiui tai 
duos rezultatų.

Šiandien tas pavojus yra dar labiau pa
didėjęs. Kaip savo laiku pabėgęs iš Lenki
jos Mikolaičik teisingai buvo pastebėjęs, 
tai yra „kova dėl tautos sielos“.

Kaip bolševikai tą kovą vykdo ir kaip ji 
jiems sekasi?

Ir čia taip pat reiškiasi bolševikų pa
žinimas visuomeninės psichologijos. Jie ži
no, kad kiekvienoje visuomenėje ir jauni
me yra veiklesniųjų ir ne tiek veikliųjų. 
Veiklesniuosius ir gabesniuosius patraukę į 
savo pusę, jie tuo pačiu suims į savo rankas 
visuomenę ar jaunimą. Veiklesniojo ele
mento netekusi, pati visuomenė neką gali 
padaryti. Tad bolševikai stengiasi ne -tik 
atimti iš visuomenės tą veiklesnįjį elemen
tą, bet taipgi jį perauklėti, padaryti naudin
gu sau įrankiu.
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Tuo tikslu bolševikai nuo pat vaikystės 
metų, per mokyklas, organizacijas, partijos 
vietinius komitetus, pionierių vadovus, kom- 
somolo veikėjus atydžiai stebi ir seka jauni
mą. Matydami kurį energingesnį, gabesnį, 
veiklesnį, jie stengiasi ii pritraukti, absor
buoti, geru ar varu primeta jam atsakinges- 
nes pareigas, jį iškelia ir tuo būdu pasiekia 
dvigubą tikslą: energingesnį elementą pa
traukia prie savęs, o patį jaunimą dekapi- 
tuoja, atima iš jo potencialiai vadovaujantį 
elementą.

Negalima šios taktikos nepripažinti gud
rią esant.

Ar šiaip ar taip žiūrėsime, šiuo metu ok”- 
puotoje Lietuvoje mokyklų yra daug. Žy
miai daugiau, negu jų yra buvę anksčiau. 
Mokykla yra lietuvių kalba, bet ji nėra lie
tuviška tautine prasme, nes jos programa, 
vadovėliai ir skiepijamoji ideologija yra so
vietiški, verstiniai iš rusų kalbos. Klystų už
sienyje tie, kas manytų, kad mokyklų ir uni
versitetų dėstytojai gali kuriuo nors būdu 
veikti mokinius tautine prasme. Jie yra akli 
įrankiai okupanto vykdomo sovietizacijos 
proceso. Kitaip ir būti negali. Kitaip elgda
miesi jie būtų beregint sunaikinti. Kitas rei
kalas, kas ką turi širdyje ir ką galvoja. Bet 
tai kiekvienas ir laiko giliai viduje paslėpęs, 
kad neišaiškintų visamatančioji slaptosios 
policijos akis. Šiaipgi kiekvienas turi vykdy
ti tą sovietinimą arba pasirinkti Sibirą 
Faktas, kad apie 3.000 okupuotosios Lie
tuvos mokytojų yra apdovanotų įvairiais 
SSSR ordenais ir medaliais.

Sovietinė mokykla Lietuvoje tarnauja 
okupantui, pirmoje eilėje augindama jam 
ateities vadovaujantį politinį elementą. Rū
šiavimas vyksta nuolat ir yra labai stropus. 
Patekti į universitetą tegali komjaunuoliai. 
„Buožių“, „buržuazinių naciona’istų“ vai
kams mokslas ir ypač augštasis moks’as 
yra neprieinamas. Atrinktiesiems, baigus 
universitetą, yra dar tolimesnis kelias spe
cializuotis Maskvoje, Leningrade. Šiuo me
tu, pvz., Maskvoje mokosi apie 300 lietuvių 
studentų. Vien Maskvos Lomonosovo vardo 
universitete mokosi apie 70 lietuvių. K>ti 
Maskvos Timiriazievo vardo Žemės Ūkio 
Akademijoje, Aviacijos institute, Luna- 
čarskio vardo Teatrinio Meno Valstybinia
me Institute, Čaikovskio vardo Muzikos 
Akademijoje, Kinematografijos Institute ir 

kt. Leningrado Universitete, dvylikoje fa
kultetų mokosi 36 lietuviai ir lietuvės. Iš vi
so Leningrado augštosiose mokyklose, Po
litechnikume, Kalnų Institute, Žemės Ūkio 
Akademijoje, mokosi apie 200 studentų iš 
Lietuvos. 4 lietuviai yra baigę Lunačarskio 
vardo Teatrinio Meno Institutą Maskvoje 
ir dabar dirba Lietuvos teatruose vyres
niaisiais režišoriais.

Mūsų samprotavimai ir konstatavimai, 
kad sovietinės mokyklos yra žemo lygio, 
kad diplomuotieji inžinieriai yra persiau
ti specialistai ir pan. padėties nekeičia. 
Okupuotoje Lietuvoje šiandien moks'as yra 
prieinamas jaunuoliams, išskyrus tam tik
ras jau paminėtas kategor jas, lab au, negu 
buvo anksčiau. Ir kadangi mokslą baigti 
šiandien gali tie, kurie anksčiau nebūtų ga
lėję, o tokius okupantas kaip tik parenka ir 
„globoja“, tai jie vėliau ir pasisako už reži
mą.

Padėties nekeičia ir toji aplinkybė, kad 
visa tai yra dirbtina, kad labai dažnai jau
nuoliai bėga iš vargingo kolchozinio kaimo 
į mokyklą, vien tikėdami ištrūkti iš kolcho
zinio skurdo. Tiesa, kad mokyklų ir įvairių 
kursų tenka steigti daugiau, negu reikėtų 
normaliai, nes biurokratinė sovietinė san
tvarka, ypač žemės ūkyje, reikalaute reika
lauja įvairių specialistų. Tiesa ir tai, kad 
per technikos mokyklas bolševikai paruo
šia nors ir nekokius, bet visgi motoristus 
savo kariuomenei karo atvejui. Visa tai tie
sa, tačiau faktas lieka faktu. — per tas mo
kyklas sovietinė mašin- stengiasi malti ir 
sovietinti lietuvį.

KOMUNISTINĖS ORGANIZACIJOS

Mokykloje ir už mokyklos ribų veikia 
komsomolo organizacija. Ir ji taipgi savo 
padaro. Pav., kad ir vasaros jaunimo sto
vyklos. Kad tik pačias didžiąsias paminė
jus: Kulautuvoje, Valakumoė.ie, Giruliuo
se. Kas vasarą jos sutraukia ligi 1.000 jauni
mo kiekviena.

Iš kitos gi pusės teisybė, kad komsomolo 
organizacija dar nėra visuotinė. Pav., iš 
2656 kolchozų 408-uose šių metų pradžio
je dar nebuvo komsomolo organizacijs pa
dalinių.
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SOVIETINIS „PANEM ET CIRCENSES“

Komsomolas naudojamas įvairiai. Į jį su
eina ir blogesnis elementas, tam tikri arivis- 
tai, kurie ištikimai ir demoralizuojamai tar
nauja ne tik režimui, bet ir tiesiogiai MVD. 
MVD kaip tik tokių ir yra reikalingas.

Kiekviena įmanoma proga (sovietinių 
švenčių, rinkimų ir pan. melu) komsomolas 
organizuoja vakarus, šokius. Šokama net 
Vilniuje Katedros aikštėje, pasikvietus or
kestrų. Šalia lietuvių tautos šventovės. Ir 
tuo atveju bolševikai parodo neblogą visuo
meninės ,psichologijos pažinimą, savo prak
tikoje pritaikydami Juvenalio romėnams ju 
moraliniam smukimui skirtus paniekos žo
džius: „panem et circenses“ — duonos ir 
žaidimų! Kad duonos Sovietuose gyvento
jams neperdaug, tai ne tiek, pagaliau, bol
ševikams svarbu.

Pagal tą patį dėsnį bolševikiniam tikslui 
tarnauja sportas, taipgi plačiu mastu orga
nizuojamas nūdienėj I.ietuvoj.

KARO PRIEVOLĖ SOVIETŲ

KARIUOMENĖJE

Ne be įtakos yra ir tarnavimas Sovietų 
kariuomenėje — 3-ji metai pėstininkuose! 
Dauguma lietuvių karo prievolę atlieka Ru
sijoje, išblaškyti po įvairius dalinius, dažnai 
vienas su kitu net nesusitikdami. Jie privers
ti dėtis i komsomolo organizaciją ir Lietu
von grįžta jos nariais. Tai neišvengiama, nes 
tik narystė komsomole laiduoja jiems darbą. 
Daliai jų, turint galvoje bolševikinės pro
pagandos metodus, komunistai sugeba už
imponuoti kariniu Sovietų galingumu. Nors 
kaikurie jų mano, kad JAV, panaudojusios 
atominius ginklus, žaibišku smūgiu galėtų 
sutriuškinti karinį Sovietu potencialą, ta
čiau kitą, vertus jie samprotauja, kad ir ru
sai turi tų pačių ginklų, o jei Vakarai taip 
ilgai ruošiasi ir nieko nedaro, tai reiškia bi
jo, ir rusai tikrai turi būti labai stiprūs esą! 
O kad rusai yra daug padarę apsiginklavi
mo srityje ir kad jie rengiasi karui, tai lie
tuvis Krašte mato ir girdi ir Vakaruose tai 
taip pat žinoma.

LIETUVIAI OKUPUOTOSIOS

LIETUVOS ADMINISTRACIJOJE

Nuo 1951 m. okupuotoje Lietuvoje dau
giau susirūpinta vadinamųjų „tautinių“ 
kadrų parengimu. Vilniuje įsteigti 6 mėne
sių ir vienerių metų kursai įmonių ir įstaigų 
„direktoriams“ rengti. 1953 m. tuos „tary
binių darbuotojų“ kursus baigė 670 asme
nų. Maskvoje ir Leningrade yra panašūs 
kursai, kuriuose mokslas trunka 2 metus.

Tų kursų absolventai okupantui jau atro
do pakankamai patikimi atsakingoms pa
reigoms eiti. Jie dažnai formaliai pakeičia 
rusus pareigūnus. Formaliai, nes pavaduo
tojais pasilieka rusai, kurių vaidmuo yra 
sprendžiamas. Nuo to, kad kelių partinių 
komitetų sekretoriais ar įmonių direktoriais 
dabar skiriami lietuviai, nei rusų Lietuvoje 
sumažėjo nei jų įtaka administracijoje išny
ko. Svarbus pats faktas, kad bolševikai pa
mažu rengia sau patikimus sovietinius kad
rus iš pačių lietuvių tarpo.

SOVIETINĖS PROPAGANDOS ĮTAKA

Nemaža vaidmenį vaidina Politinių ir 
Mokslinių Žinių Skleidimo Draugija, apie 
kurios nuodijamąją veiklą buvo minėta š. 
m. 3-me SANTARVĖS numeryje. Draugi
jos veikla suorganizuota labai plačiu mastu 
ir į ją įtraukti visi intelektualiniai sluogs- 
niai.

Sovietinių švenčių ar rinkimų metu pro
paganda ypatingai suaktyvinama. Savaime 
aišku propagandos įtikinamumo galia nevi- 
sados ir ne visais klausimais yra vienoda. 
Tačiau ypač tarptautinės politikos klausi
mais, įvairių sovietinių argumentų prisi
klausę, žmonės ima abejoti, tikėti netikėti, 
ir pagaliau lieka dezorientuoti. O ilgainiui 
ir paveikti, nes kiek jau kartų praeityje vi
sos jų viltys dėl kokių pasikeitimų ir išlais
vinimo buvo sudužusios ir pasirodžiusios be 
pagrindo. Tad žmonių ga!voj:me įsivyrauja 
skaudus klausimas, ar tik ne teisūs buvo 
bolševikai, kurie nuo pat okupacijos pra
džios vis tvirtino lietuviams su pašaipa: 
„nelaukit amerikiečių — jie nateis“.
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Šios liūdnos padėties mes neturime išleis
ti iš akių. Maskva Lietuvą sovietina, ab
sorbuoja, atkirtusi ją nuo Vakarų Europos, 
ją jungia į Rytus, j rytietišką sovietinį gy
venimą.

Šiuo atveju laikas dirba Sovietų, o ne Va
karų naudai. Kiek laiko šis procesas gali 
užtrukti, kol rusiškasis komunizmas suvirš
kins Pabaltijo tautas? Ar tam užteks kokio 
dešimtmečio, ar reikės jiems dar vienos so
vietiškai išaugintos ir išauklėtos kartos? 
Atsakyti nelengva. Tautos kamienas, suva
rytas į kolchozus, keliąs vargingą baudžia
vą, žymiąja dauguma yra likęs tautiškai 
lietuviškas. Vargas visad padeda išlaikyti 
tautinę dvasią.

Toji aplinkybė, kad okupacija yra ne t'k 
sovietinė, bet kartu ir rusiškoji, greičiaus'a 
nevieną ir komunistą lietuvį verčia svajoti 
apie išsilaisvinimą iš Maskvos glėbio.

Bet... ir tai yra labai didelis BET, rusiš
kieji komunistai nors ir pamažu, bet savo 
daro. Jie vykdo tautos skaldymą, auginda
mi sau palankų, pritariantį ir patikimą ele
mentą.

Šiandien dar peranksti daryti toli siekian
čias išvadas, peranksti spręsti, ar tas jų au
ginamas elementas visu 100% yra orosovie- 
tinis. Nūdienėj Lietuvoj net ir mažas vaikas 
išmoksta slėpti giliai širdyje savo tikruo
sius jausmus. Žmonės gyvena dvigubą gy
venimą, vieną viešąjį, oficialųjį, kitą — pa
slėptą giliai širdyje.

Mums, laisviesiems lietuviams Vakarų 
pasaulyje būtina neužsimerkti į triuškina
mąjį sovietinės mašinos procesą, būtina j' 
stebėti, matyti jo pavojų ir atitinkamai 
kreipti mūsų propagandą bei akciją.

Ypač svarbu įsisąmoninti skaudžia realy
bę, kad okupuotoje Lietuvoje labai sunku, 
jei iš viso įmanoma, ne tik efektyviai prie
šintis šiam sovietizacijos ir absorbavimo į 
Rusiją procesui, bet ir paprasčiausiai išlikti 
neutraliam. Pasirinkimo nėra — žmonės 
priversti arba plaukti su okupacinio reži
mo srove arba rinktis likvidavimą, savęs 
sunaikinimą.

Kitą betgi vertus, sunku prileisti, kas so
vietiškai rusiškoji komunistinė doktrina ga
lėtų ga'utinai įsigalėti žmonių protuose ir 
širdyse. Jau vien todėl, kad ji remiasi jėga 
bei teroru, yra priešinga pačiai žmogaus 
prigimčiai, nesiremia tiesa ir laisvu žmogu
mi ir iš esmės neigia lietuvišką naciona’inę 
idėją.

Galutinėje tad išdavoje ji negali patęn- 
kinti lietuvio, jo širdies ir proto, negali iam 
duoti atsakymų į visus klausimus, kuriuos 
žmogus yra linkęs spręsti.

Todėl tie, ypač jaunimas, kurie iš pradžių 
ir lengviau nueina su sovietiniu komuniz
mu, išskyrus fanatikus ir opurtunistus, il
gainiui turi nusivilti ir savo širdyse jieškoti 
kitokių atsakymų į gyvenimo problemas, 
negu tie, kuriuos jiems duoda bolševikinė 
sistema.

Tuos atsakymus jau šiandien duoti sovie- 
tinamam lietuviui turime būti pasirengę 
mes, Vakaruose eyveną lietuviai. Aišku, tai 
iš mūsų reikalauja žiūrėti realybei į akis ir 
galvoti ne apie praeitį ar ios atstatymą, bet 
apie geresnės ateities kūrimą.

Kovodami su sovietiniu komunizmu, tu
rime turėti galvoje ne tą būklę, kuri yra' bu
vusi Lietuvoje prieš sovietinę okupacija, 
bet geresnės ateities viziją, išeinant iš skau
džios dabartinės Krašto būklės.

BALSAS IŠ ANAPUS

Pasirinkęs laisvę, Lenkijos komunistinio režimo karinės misijos Korėjoje vertė
jas Jan Hajdukiewicz Vakarų spaudai tarp kitko buvo pareiškęs:

1. Kraštas nežino partijų, nei pasiskirstymo i politines partijas: yra tik komu
nistai ir antikomunistai,

2. Jei kraštas sužinotų tiesą apie politinės emigracijos tikrąją padėti ir jos susi
skaldymą, tai sukeltų krašte moralinį sukrėtimą, kurio išdavos galėtų būti pačios blo
giausios,

3. Krašto jaunimas, dabar išeinąs iš mokyklų ir universitetų, turi iškreiptas ži; 
nias apie pasaulio istoriją. Lenkijos istoriją, apie Vakaru, kultūrą. Jei komunistinė 
vergija užsitęstu dar ilgus metus, nuolat augąs komunistinis pavojus busimajai kartai 
bus labai didelis,

4. Kraštas tebegyvena padėties pasikeitimo viltimi.
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ĮVYKIAI ir vertinimai

Sovietinės Lietuvos kompartijos
VlII-asis suvažiavimas
Šis suvažiavimas įvyko š. m. vasario 

mėn. 16-19 d. d. Vilniuje. Atkreiptinas dė
mesys į CK sekretoriaus V. Niunkos vasa
rio 18 d. susirinkime pasakytus žodžius:

V. Niunka buvo pareiškęs.
„Buržuaziniai nacionalistai yra pikčiau

si lietuvių tautos priešai, imperialistinių 
karo kurstytojų tarnai. Jie siekia iškreip
ti istoriją, pakirsti lietuvių tautos drau
gystę su kitomis tarybinėmis tautomis — 
visų mūsų atsiekimų pagrindą. Buržuazi
niai nacionalistai, iškreipdami istorinius 
faktus, bando paneigti milžinišką rusų 
tautos suteiktą lietuvių tautai pagalbą, 
bando sugriauti amžiais nustatytus drau
giškus santykius tarp lietuvių ir rusų tau
tų.“

Niunka tepatvirtina, kad vienas svar
biausių okupantų tikslų yra išnaikinti lie
tuvių širdyse nepriklausomybinį jausmą 
ir Lietuvos nepriklausomybės atstatymo

VlII-asis komparitijos suvažiavimas iš
rinko naują Centro Komitetą, kurį sudaro 
85 nariai ir 35 kandidatai.

Iš 85 išrinktųjų CK narių 35 yra nelie
tuviai: rusai, lenkai ir žydai.

Iš 35 kandidatų taipgi apie trečdalis ne
lietuvių.

Partijos CK plenumas vasario mėn. 20 
d. išrinko CK sekretoriais šiuos asmenis:

I-uoju sekretorium A. Sniečkų, II-uoju 
sekretorium M. Šumauską (kuris taip pat 
yra ministerių tarybos pirmininko pirma
sis pavaduotojas), ir sekretorium V. Niun
ką. Tuo būdu M. Šumauskas iškilo i pa
čias pirmąsias okupuotos Lietuvos komu
nistinių kvislingų eiles.

* * *

Tą pačią dieną partijos CK plenumas iš
rinko partijos CK biurą iš 11 narių: A. 
Sniečkus, M. šumauskas, V. Niunka, J. Pa
leckis (augščiausiojo sovieto prezidiumo 
pirmininkas), M. Gedvilas (ministerių ta
rybos pirmininkas), K. Liaudis (MVD mi- 
nisteris), V. Augustinaitis (žemės ūkio mi- 
nisteris), E. Ozarskij (ministerių tarybos 
pirmininko pavaduotojas), F. Bieliauskas 
(augščiausiojb sovieto pirmininkas), M. 
Afonin ir M. Kienievič (lengvosios pramo
nės ministerio pavaduotojas), ir trijų kan
didatų: G. Zimanas („Tiesos“ redakto
rius), V. Lucenko („Sovietskaja Litva“ re
daktorius) ir J-Petkevičius (okupuoto
sios Lietuvos kohisomolo CK I-asis sekre
torius).

Šie vienuolika kompartijos biuro narių 
yra tikrieji Lietuvos okupacijos vykdyto
jai, veikią pagal Maskvos instrukcijas.

Iš jų K. Liaudis, E. Ozarskij if V. Au
gustinaitis yra tariami lietuviai, importuo
ti iš Rusijos, M. Afonin ir M. Kienievič — 
rusai.

Partijos CK sekretorių tarpe nebeliko 
rusų, bet įdomus dalykas, yra atsiradimas 
ligi šiol negirdėtojo M. Afonino.

Partijos CK biure M. Afonin' pasidarė 
partinių, profsąjungų ir komsomolo orga
nų skyriaus vedėju, tas pareigas perėmęs 
iš F. Bieliausko. Tuo būdu faktiškai visa 
kompartijos organizacija okupuotoje Lie
tuvoje yra ruso M. Afonino kontroliuoja
ma ir vadovaujama.

* * *

Kas valdo Lietuvoje?
Čistiakov — ministerių tarybos pirmi

ninko pavaduotojas,
Glabaj — žemės ūkio ministerio pava

duotojas,
Gorochov — prekybos ministerio pava

duotojas,
Boris — maisto prekių pramonės minis

terio pavaduotojas,
Sniegiriov — statybos ministerio pava

duotojas,
Matiem — respublikinės profesinių są

jungų tarybos pirmininko pavaduotojas.
šį sąrašą galima būtų dar labai ilgai

Komsomolas
Okupuotosios Lietuvos komsomolo or

ganizacijos VlII-asis suvažiavimas įvyko 
Vimiuje, š. m. sausio 14-15 d. d.

Centro Komiteto sekretoriais išrinkti: J. 
Petkevičius, G. Fedotov, M. Čepulis, J. 
Grigonis ir M. Patkutė.

* * *
Lietuvos jaunimo „laisvanoriškas" veži
mas į Rusiją
š. m. kovo mėn. 3 d. Vilniuje, valstybės 

dramos teatro rūmuose įvyko iškilmingas 
mitingas išlydėti „laisvanoriškai“ i Rusi
ją, į Ckalovo sritį naujiems dirvonams 
plėšti vežamus lietuvius, jų tarpe ir kom
jaunuolius.

Mitinge, dalyvavo išvežamųjų tėvai, par
tijos ir okupacinės valdžios pareigūnai. Jų 
tarpe ir J. Paleckis.

Iš Lietuvos išvežta keli tūkstančiai jau
nuolių. Panašiai ir iš Latvijos (apie 3.500) 
bei Estijos. ■

O iš Leningrado į Lietuvą, į mašinų 
traktorių. stotis (MTS) atvyksta nauji 
technikai ir direktoriai.
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Mokslų Akademijos konferencija
Š. m. sausio mėn. Lietuvos Mokslų Aka

demijoje įvyko konferencija, suorganizuo
ta Akademijos Istorijos ir Teisių Institu
to ir Vimiaus U-to archeologijos - etnogra
fijos katedros.

Konferencijoje buvo perskaityti prane
šimai apie 1953 m. įvykdytas archeologi
nes ir etnografines ekspedicijas.

Konferenciją atidarė Istorijos ir Teisės 
Instituto direktorius J. Žiugžda. Praneši
mą, ,,1953 m. archeologiniai tyrinėjimai“, 
skaitė Instituto archeologijos - etnografijos 
sektoriaus vedėjas P. Kulikauskas. Do
centė P. Kulikauskienė, Vilniaus U-to ar
cheologijos- etnografijos katedros vedėja, 
padarė pranešimą apie Nemenčino pilia
kalnio kasinėjimus.

Bet pranešimą apie dabartinius etnogra
finių tyrinėjimų uždavinius padarė... prof. 
N. 1N'. ceboksarov, SSSR Mokslų Akademi. 
jos Etnogia-ijos Instituto europinio sekto
riaus vedėjas

Maskva visur ir viskam diriguoja.
* * *

Kur dingsta Lietuvoje pagaminti gami
niai?
*) 1953 metais Lietuvoje pagamintų

baldų išvežta į Maskvą ir Maskvos sritį 
už 10.000.000 rublių.

*) 1954 m. sausio-kovo mėnesiais iš
vežta į Rusiją Lietuvoje pagamintos ava
lynės už 30.000.000 rublių. Iš to skaičiaus 
į Maskvą už 1.000.000 rb„ į Leningradą 
už 500.000 rb.

Lietuvoje pagaminta avalynė vežama 
net į 40 Rusijos miestų.

*) Lietuvos fabrikų „Trinyčiai“, „Spar
ta“, „Lelija“ trikotažo ir siuvimo gaminiai 
parduodami Leningrado, Tomsko, Alta
jaus krašto ir Buriatų Mongolijos krautu
vėse.

*) Vilniuje pagaminti elektros skaitik
liai išvežami į Minską, Alma Atą, Tbilisį, 
Erivanę, Baku, Kišiniovą, Rygą, Charkovą, 
Stalinabadą ir kt.

*) Į Taškentą vežami Lietuvoje paga
minti sudedami mediniai namai. Į Kijevą 
— dažymo aparatai, į Kuibyševą — garo 
turbinos, metalo apdirbimo staklės.

Rusas apie lietuvius

Siemion Kudrin, dabar gyvenąs kažkur 
Rusijoje, karo metu buvo iš lėktuvo nu
leistas Lietuvon subversyvinei veiklai. Jis 
yra parašęs knygą apie savo veiklą, pava
dintą „Toli nuo didžiosios žemės“, kurio
je tarp kitko rašo:

„... Buržuaziniai nacionalistai Ambra
zevičius, Kubiliūnas, Plechavičius ir jų 
sėbrai (prispiešniki), Lietuvos okupacijos 
metais stengdamiesi užsitarnauti hitleri
ninkams, nesibaidė jokių baisiausių nusi
kaltimų. Buržuazinių lietuvių nacionalis
tų rankos nušlakstytos nekaltų jų aukų, 
tarybinių žmonių krauju. Jie keja atsako
mybę už masines žudynes. Jie skyrė žmo
nes kankinimų mirčiai, badė savo aukoms 
akis, gyvus degino komunistus, komjau
nuolius, tarybinei valdžiai ištikimus mo
kytojus, darbo valstiečius, gavusius iš ta
rybinės valdžios žemės. Trijų metų būvy
je buržuaziniai nacionalistai padėjo hitle
rininkams žudyti ir grobti lietuvių tautą, 
griauti jos tautinį ūkį ir kultūrą. Banditas 
ir budelis Plechavičius buvo net bandęs 
sukurti specialią kariuomenę kovai su 
Lietuvos partizanais.

Savo laikraštyje „Į Laisvę“ 1943. III. 19 
d. buržuaziniai nacionalistai ciniškai ra
šė: „Mes norime su Vokietija geruoju su
gyventi ir bendradarbiauti. Mes jiems 
duodam maistą, rūbus ir neklausiam, ką 
už tai gausim.“ Jie neklausė hitlerininkų, 
ką jie gaus už nekaltai pralietą liaudies 
kraują, už nuo vaikų atimtą duoną. Jie iš
davinėjo tėvynę, išdavinėjo savo tautą.“

Būtų juokinga, skaitant panašias nesą
mones, jeigu ne toji mintis, kad šitokio
mis „teisybėmis“ šiandien maitinami žmo
nės ir ypač jaunimas ne tik Sovietuose, 
bet ir Lietuvoje.

„Mes vertiname ir branginame žili! galvų veteranus, mes mokomės iš jų žygių, 
mes jaučiamės maži prieš jų atsiek'mus ir kūrybines galias, bet mes drįstame tiesiai, 
nuoširdžiai ir atvirai kalbėti ir mes manome, kad viso centras — mūsų Lietuva, mi
sų Lietuvos laisvė,nepriklausomybė ir atsikūrimas demokratiniais pagrindais, pagal 
krikščioniškosios moralės dėsnius. Mes, esą Tėvynėje, nūdienėje vergovėje, nešame pa
čią didžiąją vergovės retežių naštą.“ .

(Iš pogrindžio spaudos. BDPS direkt. biuletenis 1947 m.)
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KULTŪRINĖMIS TEMOMIS

GEGUŽĖS 7-oji — SPAUDOS ATGAVIMO 50-osios METINĖS

DRAUGIŠKOS NUOMONĖS (1):

,, N AR O DIN IK AI” IR PRIMITYVUMAS

BRONYS RAILA

Retai gaiima užtikti įdomesnį straipsnį, 
atsieinanti sovietinį galvojimą apie Vakarus, 
kaip tai teko skaityti Kultūros Laisvės Kon
greso įs.eigtame prancūziškame žurnale 
„Preuves" (35 nr., Janvier 1954, Paris). 
Apie tai rašo dalyką išmanantis žmogus ■— 
ukrainiet.s Jurij Cerek, buvęs slavų litera
tūros profesorius Charkovo universitete, 
1946 metais pabėgęs į Vakarų Europą, o 
nuo 1952 metų jau tapęs ukrainiečių litera
tūros profesoriumi Harvardo universitete 
(JAV).

Cerek mums, tarp daugelio kitų dalykų, 
čia papasakoja apie sovietinį ukrainiečių 
poetą Andryi Maiyško ir jo eilėraščių kny
gą „Anapus tamsiosios jūros“, už kurią jis 
1950 metais gavo Sta.ino premiją. Maiyško 
sovietų vyriausybės specialiai buvo pasiųs
tas kiek pagyventi į Ameriką, idant galėtų, 
kaip viską vietoje „matęs ir girdėjęs“, pa
rašyti tinkamų eilėraščių apie šį imperialis
tinį kraštą. Kad Maiyško augščiausiu laips
niu patenkino savo ponus, rodo Stalino 
premijos suteikimas.

Kaip atrodo sovietiniam rašy.ojui tikroji 
Amerika? Lygiai taip, kaip ir kitiems so
vietų propagandistams ar dramaturgams, 
kurių veikalai dabar statomi Maskvos ii 
net Vilniaus ir Kauno teatruose. Lygiai 
taip, kaip komunistai piešė Amerikos skur

dą ir badą ir kelių kapitalistų bankininkų 
lėbavimą nuo pat 1920 metų. NieKas nepa- 
sikei.ė: (Wall Street'o rykliai iš vienos p„ 
sės, ir badaujanti liaudis iš kitos...

Reikėtų daug vietos tų visų eilėraščių tu
riniui išnagrinėti, todėl sustosime tik ties 
keliais pavyzdžiais. Jie parodo, kad Malyš- 
ko Amerikos nei pažino, nei pažinti norėjo, 
o kūrė taip, „kaip reikia“. Žinodamas, kad 
sovietiniai skaitytojai jo įspūdžių ir tvirtini
mų negalės patikrinti, jis pradeda meluoti, 
dar laivu tebeplaukdamas. Viename eilėraš
tyje kalbėdamas apie iš bado mirštančius 
Amerikos darbininkus, kurie tegauna pa
graužti vos duonos plutą, vandeninti užsi
gerdami, jis apdainuoja, kaip laive kiti „ri
jo šviežią jautieną, milžiniškus steikus ir 
rostbifus“, gi jis „už kelis centus nusipirkęs 
ką pavalgyti, paprašė stiklą vandens“... 
Sovietinis skaitytojas juk turbūt nežino, kad 
plaukiant per Atlantą buržuaziniu laivu su 
bilietu yra drauge apmokamas ir keleivio 
maitinimas, ir kad pats Maiyško tikriausiai 
rijo steikus ir milžiniškus rostbifus, ir užsi
gėrė juos ne vandeniu. Kaip mes čia gerai 
žinome, tokių progų užsieniuose sovietų 
keleiviai nepraleidžia.

Tad galima įsivaizduoti, ką „matė“ ir ką 
„pajuto“ Amerikoje toks drausmingas so
vietų poetas...
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BIZONAI, RUGIŲ PJOVĖJAI IK 
PAUKŠČIAI BE BALSO

O matė jis daug įdomių dalykų. Pvz., jis 
matė New Yorke per Wall Streetą vaikščio
jant (ne automobiliais važinėjant, bet vaikš
čiojanti) „fašistus“ ir „bankininkus, kaip 
bizonus“, kurie —, 
„Teršia žmonių darbą krauju ir prakaitu, 
tvati pripnaytų savo kišenes,
Ir jausdami skausmą tuščiose širdyse
Per naktis stimpa ištvirkavimo namuo

se"... *)
Malyško iš karto „įsigilino“ į Amerikos 

liaudies sielą. Ko nori kiti žmonės, tie ba
daujantieji vargšai? Gal nuosavų namų, 
automobilių, teievizijos aparatų ar skalbia
mųjų mašinų? Nieko panašaus, Amerikos 
darbininkai to ne tik neturi, bet ir visai ne
nori. Poetas apdainuoja seną negrę, dirban
čią mieste, kaip liftininke, kurios didžiausia 
svajonė — grįžti į kaimą:
„Aš ten sėsiu rugius, pjausiu derlių, 
Dainuodama vaikščiosiu iš kaime į kaimą"

Visa tai vyksta Amerikoje su miiionais 
sėjamų, pjaunamų mašinų ir traktorių, su 
jos balta kvietine, o ne juoda rugine duona, 
su jos darbininkais, „iš kaimo į kaimą“ va
žinėjančiais automobiliais, ir ypač su kiek
vieno negro svajone kaip nors ištrūkti iš 
„kaimo" ir įsikurti mieste, kur yra visos 
viltys jo gyveimo ne tik materialiniam, bet 
ir moraliniam pagerėjimui, kad ir to so
džiaus negro, kurio buitį vargiai būtų ga
lima lyginti su Rusijos kolchozninko (žino
ma, pastarojo nenaudai...) .Oho, kiek čia 
būtų triukšmo apie fašizmo ir rasizmo grės
mę, jei kas užsimotų negrus iš miestų trem
ti į kaimus, — ne jų dainas tada girdėtu- 
me, bet dantų griežimą ir ašaras...

Paslaptis čia paprasta: Malyško apie 
Ameriką galvoja ir ją mato rusiškai, sovie
tiškai. Jam labai nemalonūs „svetimi keliai 
per amerikietišką žolę“. Jam patinka tik 
savo krašto žolė. Amerikoje ir miestų aikš
tės yra, „kaip juodi varnai, negyvas grani
tas ir mirę gatvių grindiniai“. O Amerikos

*) Čia duodami eilėraščių vertimai ne
pretenduoja į stilistinį tikslumą, nes tai — 
dvigubas vertimas: iš ukrainiečių kalbos i 
prancūzų, o iš prancūzų antrą kartą išvers
ti į lietuvių kalbą. 

paukščiai? Niekas ne geriau. Apie juos 
Malyško sukuria tokį beveik geniaių paiy- 
ginimą:

„Čia paukščiai yra nebyliai,
Net jei jie ir turi lizdus, — 
Kai tuo tarpu pas mus 
Lakštingalos gieda ligi aušros 
Per visą naktį gegužyje''...

Kaip matome, sovietinis patriotizmas šio
je poezijoje yra labai stiprus ir savo argu
mentavimo priemonėmis beveik prilygsta 
mūsiškajam Brazdžioniui, kuriam Nema
nas taip pat ilgesnis už Missisipi, o lietuviai 
dailininkai kiekvienas atsveria po dešimtį 
moderniųjų Vakarų Europos dailininkų 
(žr. jo „Didžioji Kryžkelė“, 27, 68 psl.)... 
Bet kitoj vietoj Malyško tikrai pralenkia 
Brazdžionį, dainuodamas, jog tuo tarpu, Kai 
Amerikoje „nėra duonos ant vargingo dar
bininkiško stalo“, tai tuo pačiu metu Rusi
joje „ant darbininkų stalų dedami sunkūs 
kepalai“. Ir Malyško čia iš tikrųjų teisin
gas: mat, įprastinės amerikoniškos baltos 
duonos kepalai iš tikrųjų yra lengvi, kai ru
siškos juodos duonos bakanas dažniausia 
yra sužlėgęs ir sunkus kaip plyta, — jeigu 
tik jo pakankamai atsiranda ant kolchozi- 
ninko stalo...

NAUJASIS SOVIETINIS ŽMOGUS

Už šias stalininės premijos laureato kū
rybos ištraukas man tačiau buvo daug įdo
mesni Čereko aiškinimai: kodėl yra tokia 
sovietinė literatūra, iš kur tokia jos kryptis, 
koks yra sovietinės kultūros pobūdis ir ar 
vakariečiai šiandien iš viso besupranta „ru
siškąjį žmogų? • ,

Sovietinio žmogaus pažiūra į Vakarus 
esanti savotiška. Ją būtų galima labai tiks
liai perduoti, paminėjus tokį posakį iš sovie
tinio rašytojo Oles Hončaro romano: 
„Taip, jie (vadinasi, vakariečiai...), jie turi 
labai puikius žiebtuvėlius, bet užtat mes tu
rime — leninizmą".... Ir sovietai gali pasiga
minti žiebtuvėlių ne tik cigaretėms, bet ir 
atominei bombai uždegti, ne čia esmė, — 
bet esmė, kad visa tai turi būti persodinta į 
„leninizmą“. Ir tas „leninizmas“ šiuo atžvil
giu nebėra vien politinė programa, bet grei
čiau bendrasis mąstymas ir pasaulėjauta, 
tam tikras gyvenimo būdas, „faęon de 
vivre“.
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„Leninizmas“ pakeičia visą sovietinės vi
suomenės dvasinį maistą, kurį jai gamina 
literatūra ir kiti menai. Iš sovietinio meno 
jau yra galutinai pašalintos moralinės bei 
filosofinės problemos ir kiti žmogiškosios 
egzistencijos klausimai. Gnozeologija, on
tologija ir etika yra pakeistos — teologija, 
arba tikslingumo mokslu. Svarbiausias klau
simas yra: — „Kas darytiT' Toks klausi
mas iš viso rusams būdingas. Kaip žinoma, 
dar XIX amžiuje taip buvo užvardintas vie
nas populiarus Cerniševskio romanas. Vė
liau tuo pat vardu Tolstojus pavadino vie
ną savo traktatą. Dar vėliau lygiai tuo pat 
vardu vieną savo politinę brošiūrą pavadi
no ir „pats“ Leninas.

Ir štai Cereko išvada: „Visa šių dienų 
sovietinė literatūra ir menas atsakinėja ne 
į klausimus: kodėl, iš kur ir kokia krypti
mi?, — bet tik į klausimą: kas daryti? lie 
patarinėja didinti gamybą, apvaldyti techni
ką ir nemirktelėius vykdyti Partijos įsaky
mus. Jie pataria galvoti ne apie tai, kas yra 
pasaulis ir žmogus, bet kaip juodu pakeisti 
(Marksas, kaip žinoma, jau buvo pasisakęs, 
kad filosofai ligšiol tik interpretavę pasau
lį ir kad nuo dabar reikalas einąs, kaip pa
saulį pakeisti). Ir pagaliau nebėra reikalo 
mastyti, kaip tą pasauli pakeisti, nes mąsto 
vadai ir Partija. Užtenka tik žinoti, kam 
Įvykdyti jų įsakymus —- ko greičiausiai, ko 
geriausiai, ko veiksmingiausiai1'.

J. Čerek labai taikliai ir remdamasis Va
karų literatūriniais pavyzdžiais nurodo, jo" 
šiandieninė vakariečių pažiūra į rusiškąjį 
žmogų, pažiūra per Dostojevskio prizme, 
esanti visiškai dirbtinė, nereali, kiaurai klai
dinga. Sovietinis rusas nebeturi nieko ben
dra su dostoievskiniu žmogumi. Tokio po
būdžio moralinės problemos sovietinio 
žmogaus sieloje seniai yra užgesusios ar, 
tiksliau, užgesintos. „Principas yra papras
tesnis'. išalkęs žmogus nori duonos-, kiek 
atkutęs svaioia apie geresni maistą; paskui 
atsiranda svaionės apie savo nuosavą kam
pa-, vėliau ir apie sudėtingesnius dalykus, 
kuriuos marksizmas aprėpia į vadinamąją 
superstruktūrą“ ...

Todėl vakariečių mėginimas aiškintis 
„slavišką sielą“ ir atspėti Rusijos „didžiąją 
mįslę“, tebežiūrint į ją per Dostojevskio 
prizmę, esąs šiandien tikras nesusipratimas 

ir visiškas paskendimas ne į gyvenimą, bet 
į „grynąją literatūrą“. Taip slavišką sielą 
besiaiškindami, hitlerininkai buvo jau pasi
darę išvadą, kad Rytams, Ost, nieko kito 
nereikia, kaip tik — duonos, pono ir nagai- 
kos...

PIRMIEJI NARODNIKAI IR

FALŠYVI NARODNIKAI

Malyško neapykanta „amerikoniškai“ žo
lei ir paukščiams, baltai duonai ir „negy
vam gatvių grindiniui“, jo kateg&riški pa
sisakymai už juodos ruginės duonos kepa
lus, už grįžimą į kaimą, rugių sėjimą ar 
vaikščiojimą pėsčiomis, vietoj važinėjus au
tomobiliais, — giliau pažiūrėjus, turi senų 
šaknų.

Iš vienos pusės, priežastis ta, kad Rusija 
per šimtmečius kažkaip nemėgo ir žiūrėjo 
su nepasitikėjimu į techniškai ir civilizaciš- 
kai už ją toliau pažengusius Vakarus. Jau 
vienas didelio „zapadniko“ Turgenjevo ro
mano personažas buvo išsireiškęs: „Pas 
mus Rusijoje taip pat du ir du yra keturi, 
bet pas mus tai kažkaip gyviau"... Panašiai 
tebeatrodo ir sovietų rašytojams: Vaka
ruose yra geresnių žiebtuvėlių, tas tiesa, bet 
ten trūksta „leninizmo“.

Kita, ir labai esminė priežastis — tai na
rodniką kompleksas, kaip jį Čerek vadina. 
Jis gana svetimas ir beveik nebesupranta
mas vakariečių civilizacijos žmogui. Bet jis 
esminis, būdingas ir tebevyraujantis Rusi
jos inteligentui, net ir leninistui.

Narodnikai, kaip žinoma, sudarė svar
biausią revoliucini rusų sąjūdį XIX amžiu
je, pradedant 1870 metais. Jų šūkis buvo — 
eiti į liadį, susilieti su liaudimi, būti nana- 
šiais į liaudį, dirbti liaudies labo pakėlimui. 
Tas narodnikų, arba „liaudininkų“ komp
leksas taio stipriai prigiio rusų inteligenti
joj. jog, Cereko tvirtinimu, tebėra visas pa
silikęs, bent istoriškai, ir naujojo sovietinio 
elito sluogsniuose. Psichologiniai jo požy
miai buvo: ruginės duonos plutos apoteozė, 
kaimo, miškų ir plačiųjų laukų ilgesys, kaž
kokia sąmoninga ar bent nesąmoninga ne- 
aoykanta miestui, technikai, pramonės civi
lizacijai...

Sovietinis elitas, pagal Stalino komandą, 
turėio pasisakyti už technika ir šalies supra- 
moninimą, bet visi kiti-psichiniai narodni-
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kų komplekso elementai pasiliko, ir Malyš- 
kos poezijoje imtinai. Sovietų kultūrinis eli
tas tebėra sąmoningai ir iš principo — 
priešindustrinio lygmens, narodnikų lyg
mens. Šiuo požiūriu Vakaruose skelbiamos 
madingos ir daugelio priimamos teorijos, 
kaip, pvz., prof. Burnham'o veikale „Ma
nagerial Revoliution“ apie esminį ameriko- 
nizmo ir sovietizmo sistemų panašumą, 
esančios visiškai klaidingos. Amerikiečių 
civilizacija, amerikinis gyvenimo būdas ir 
psichologija tikrai yra „techniška“ ir mies
tiška. Gi sovietų gyvenimo ir reagavimo 
būdas tebėra pasilikęs iš pagrindų narodni- 
kiškas, vadinasi — primityvesnis, „Pažan
gioji“ sovietų sistema, lyginant ją su Ame
rikos ar Vakarų Europos, savo pagrinduo
se yra visiškai reakcinė. Jos tikslas — kaip 
galima greičiau ir geriau išmokti pasidaryti 
,.žiebtuvėlius“, bet tuo pačiu metu rūpestin
gai išsaugoti narodnikų gyvenimo būdą ir 
mintijimą.

Laikas ir įvykiai yra atnešę ir kaikurių 
skirtumų. Narodnikų mistika anuomet kilo 
iš rusų jautresnių inteligentų baimės, kada 
jie pastebėjo, kiek jie yra nutolę nuo liau
dies ir kaip menkai ją pažįsta. Ir jie ryžosi 
„tapti liaudimi“, tuo pačiu prisinažindami. 
kad negerai darė, kad sieks „pasitaisvti“. 
Reikėjo tad jungti savo likimą su I'audimi, 
o vėliau, revoliucijos metais, ir žūti drauge 
su liaudimi, kai bolševikų diktatūra iš nau
jo pajungė liaudį ir sutrempė laisves.

Narodnikų kompleksas sovietinėje inteli- 
gentijoie yra, iš vienos pusės, persidavęs, 
kaip tradicija, o iš kitos pusės, — sąmonin
gai naudojamas, kaip priemonė užsimas
kuoti ir išlikti. Priešrevoliucinė inteligenti
ja nuoširdžiai siekė sujungti su liaudimi sa
vo likimą ir net žūti už ja, kai sovietinė in
teligentija tik namėedžioia senuosius šūkius, 
iš tikrųjų tejieškodama saueių būdų pačia' 
išlikti, kaip socialinei grupei. Diktatūrinėje 
sistemoje privilegijuota ir neblogai šeriama, 
sovietinė inteligentija viešai vaidina savo 
„susijungimą“ su liaudimi, bet nesigėdi bū
ti aprūpinama maistu, drabužiais .ir net pra
bangos prekėmis iš slaptų aprūpinimo cent
rų, kur liaudis negali nei nosies įkišti ir net 
jai draudžiama žinoti, ka»p Partija vykdo 
viso kultūrinio sovietų elito korupciją ("ge
riau pašeria ir viešai pagerbia už propagan

dos vedimą ir „masių socialistinį perauklė
jimą"). Ir jei kur ji tikrai yra dabar „glau
džiau susiliejusi“ su liaudimi, tai kad pati 
yra daugiau suprimityvėjusi, taigi, priartė
jusi tikrąją liaudį...

Cereko tvirtinimu, Rusijoje gimęs ir gi
lias psichologines šaknis turėjęs narodnikų 
kompleksas šiandien yra pasisklaidęs viso
se Kremliaus imperijos tautose, taigi ir uk
rainiečiuose. Ir ypač pabrėžtina, — tas 
kompleksas lygiu stiprumu tebesireiškia ir 
ukrainiečių emigrantinėje poezijoje, kurios 
kūrėjai yra taip ryškiai antisoviętiškai nusi
teikę. r

KELIAS Į LIETUVĄ

Gal nebūčiau dėjęs pastangų kiek pla
čiau atpasakoti šiuos savotiškus ukrainie
čių literatūros dėstytojo duomenis, jeigu jie 
man nemestų daug šviesos į vieną būdingą 
reiškinį lietuvių literatūroje.

Gal klystu savo siauruose informacijų 
akiračiuose, bet aš ligšiol dar nepažinau 
jokios kitos tautos literatūros, kur tiek vy
rautų „narodnikų kompleksas“, kaip lietu
vių raštijoje. Narodnikų dvasia suvereniš- 
kai valdė ir veik tebevaldo visą mūsų senes
niąja ir naujesniąją literatūrą — apysaką, 
poeziją, dramą, dainą, gan žymiai mūsų la
bai jauną meną ir ypač visą mūsų socialinę 
galvoseną bei politinį mintijimą, jųjų aspi
racijas ir stilių.

Taip sakydamas, neturiu galvoje dabarti
nės, bolševikų okupuotos Lietuvos kultūri- 
n:ų pasireiškimų. Kad visas ten dabar ga
minamas dvasinis „liaudies penas“ yra per
sunktas narodnikų kompleksu plius „leni
nizmu“, tai savaime aišku. Tai yra okupan
to įsakymai, kurių turi klausyti kiekvienas 
vergas. Tas menas ir ta kultūra gali būti 
gaminama bei skleidžiama tol ir tiek, kol ir 
kiek už jos stovi enkavedisto revolveris. Ne
galima kalbėti apie nelaisvų žmonių kūry
bos autentiškumą ar originalumą.

Taip sakydamas, turėjau galvoje laisvai 
(dvasine prasme) pasireiškusio ir tebesireiš- 
kiančio lietuvio kūrybą. Praeityje, neseniai 
ir net dabar...

(bus daugiau)
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VERDI — MELODIJŲ KŪRĖJAS

D. C. Peattie

Naujos operos premjerai artėjant, teno
ras vis labiau nerimo. Paskutiniojo veiks
mo didžiosios jo arijos dar nebuvo parti
tūroje. „Ji seniai parašyta", ramiai tvir
tino kompozitorius, „bet jeigu jūs ją dai
nuosite per repeticijas, tai dar prieš už
dangai pakilsiant ją dainuos visa Veneci
ja, ir išeis, kad aš ją esu pasivogęs."

Artistui ji buvo duota paskutinę akimir
ką. Jos melodija buvo tokia svajinga ir 
veržli, kad jis čia pat be vargo ją išmoko. 
Ji būvo augščiausias vakaro taškas, ir 
„Rigoletto" pasibaigus, švelnią gegužės 
naktį gondolieriai jau dainavo: „La donna 
ė mobile...“ (Širdys mergelių). Ir dar 
šiandien, po šimto metų, ši melodija tokia 
pat žavi, kaip anuomet, kai ji gimė didžio
jo melodijų kūrėjo, Giuseppe Verdi, gal
voje. ■

kaipgi atsitiko, kad ūkininkų kartoje 
atsirado toks muzikas genijus?

Carlo Verdi buvo tavernos laikytojas 
Le Roncole, upės Padua slėnyje. Čia 1813 
m. spalio mėn.. 10 dieną jam gimė sūnus. 
Kaip ir visų didžiųjų muzikų, vaiko gabu
mai pasireiškė labai anksti. Būdamas ket- 
verių metų . amžiaus jis nuolat sekiojo 
paskui keliaujantį smuikininką Bagas- 
set'ą.
- „Jūs turit padaryti iš jo muzikantą“, 
pasakė Bagasset tėvui, ir vieną dieną Car
lo Verdi, kupinas vilties pargabeno į na
mus savo „Beppino“ (Juozukui) iškleru
sį klavesiną... Beppiną mokė vietos muzi
kantas, ir kai vaikas sukako 12 metų jis 
pasidarė mažytės Le Roncole bažnytėlės 
vargonininku. Artimiausias miestas buvo 
Busseto, penkių kilometrų atstumo. Bep
pino turėjo ten lankyti mokyklą, ir taip 
šis išbalęs, lieknas, rudaakis berniukas 
pateko į Basseto ir apsigyveno pas batsiu
vį.

Italijos oras persisunkęs muzikos, ir 
vienos krautuvės savininkas, Antonio Ba- 
rezzi, toks buvo muzikos mylėtojas, kad 
iš meilės jo gabumams priėmė jaunąjį 
Verdi dirbti į savo įmonę. Jis dar pasirū
pino, kad kunigas jį mokytų klasikinių 
kalbų, o katedros vargoninkas Provesi — 
muzikos.

Netrukus jaunuolis buvo priimtas į Ba- 
rezzi namus. Ten užsimezgė jo draugystė 
su vyresniąja dukterim Margarita. Juodu 
skaitydavo drauge eiles arba skambinda
vo keturiom rankom puikių vienietišku 
fortepionu,

Kai jaunam muzikui sukako 18 metų, 
jam buvo patarta tęsti, toliau mokslą Mi
lano konservatorijoje. Su liudijimu, jog 
Busseto miestas apmokės iš savo fondų ga
biųjų mokinių mokslą, kišenėje, kupinas 
gražiausių vilčių, jis iškeliavo.

Tačiau per įstojamuosius egzaminus 
griežtieji ponai šiame kukliame, jaunuoly
je tematė trukumus — apsirengimo, am
žiaus, laikysenos skambinant. Jie nepri
ėmė didžiausio muziko, koks bet kada bu
vo beldęsis į jų duris, o vėlesniais metais, 
bandydami reikalą pataisyti, savo mokyk
lą pavadino „Verdi konservatorija".

Jaunajam Verdi tai buvo didelis smū
gis,' nors jam ne tiek jis pats rūpėjo, kiek 
tie, kurie juo tikėjo. Tačiau šis nepasise
kimas nieko nepakeitė. Provesi ir toliau 
buvo įsitikinęs jo didybe, stipendija nebu
vo atimta, Barezzi jį teberėmė, Busseto 
miestas norėjo jį turėti dirigentu, o Mar
garita, kaip ir anksčiau, troško už jo iš
tekėti.

Vieną dieną, po dvidešimtojo jo gimta
dienio, jos troškimas išsipildė. Dar su ne
atvėsusiais tėvų bučiniais skruostuose, pil
nom rankom gėlių ji išvažiavo su savo 
Giuseppe j Milaną medaus mėnesio pra
leisti.

Čia Verdi studijavo jau pas Lavigna, 
kuris vertė savo mokinius ypatingai gi
lintis į ano meto didžiausio operų kūrėjo 
Mozarto muziką.

Ir jaunasis Verdi ryžtingai ir drąsiai 
pasiskyrė šiai didingai ir sunkiai operinės 
muzikos sričiai.

Milanas buvo ne tik Italijos, bet ir viso 
pasaulio operų sostinė. Čia „La Scala“ 
teatre, kur „didžioji opera" buvo pasta
tyta augščiausia, varžėsi geriausi daini
ninkai, dirigentai ir kompozitoriai, šis 
menas Italijoje žydi patvaria gėle, nes ita
lai visą gyvenimą mielai dainuoja. Ar 
žvejys tinklą traukdamas, ar mergina prie 
šulinio skalbdama, ar įsimylėjusiųjų po
relė lauko keleliu betraukianti — visi jie 
jausmingai ir su užsidegimu leidžia savo 
balsui skambėti. Tad ir nenuostabu, kad 
būtent čia XVI-ojo amžiaus pabaigoje gi
mė opera.

Verdi laikais ji buvo visos tautos aistra. 
Kiekvienas turėjo kokį ypač mėgstamą 
dainininką, kompozitorių ar teatrinę tru
pę, ir šiam nepasotinamam susižavėjimui 
patenkinti scenos vadovai turėjo statyti 
vis naujas ir naujas operas.

1836 metai — jaunojo Verdi pirmasis 
bandymas — „Oberto“.
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Čia ištinka jį skaudus smūgis. 1838 m. 
rugpjūčio mėnesį mirė Virginija, pirmoji 
Verdi mylimoji dukrelė, lygiai mėnesiui 
praslinkus po to, kai jauniems tėvams gi
mė sūnus.

Tuo metu Verdi kaip tik buvo bandęs 
sudominti savąja opera „La Scala“ impre
sario — Merelli. Bet šis buvo didžiai reik
lus, jaunųjų kompozitorių apgultas. Verdi 
vertėsi, kaip įmanydamas, diriguodamas 
chorus, orkestrus,* rašydamas maršus, in- 
strumentuodamas. Jaunoji pora turėjo 
persikelti į pigesnį butą, o nuomai sumo
kėti Margarita buvo priversta užstatyti 
savo papuošalus. Ir vis dar nebuvo žinios 
iš Merelli. Niūrų 1839 metų rudenį miršta 
ir sūnelis.

Tačiau šiuo rūpesčių kupinu laikotar
piu Verdi rūpinosi viena jo draugė. Giu- 
seppina Strepponi, jaunas, bet žymus 
„Scala“ teatro sopranas, kurios širdis bu
vo tiek karšta, kaip ir jos balsas, įstengė 
įtikinti Merelli, jog „Oberto“ yra vertas 
pastatyti.

Pasisekimas buvo nekoks, ir direktorius 
prastom sąlygom užsakė pas Verdi tris 
operas.

Netrukus po to, trumpai sirgusi, ligos, 
rūpesčiu ir vargo iškamuota, pasimirė 
Margarita. O sutartimi įsipareigojęs, tre
čios nelaimės ištiktasis vistiek turėjo iš
baigti iki galo komiškąją operą. Jis ryž
tingai ištvėrė, bet jo darbo vaisiai buvo 
tokie nelinksmi, jog buvo sutikti švilpi
mu, pajuokos prunkštimu ir supuvusių 
obuoliu kruša — painoka, kuri užkulisy 
stovėiusiam jaunam vyrui buvo prilvg- 
stanti žiaurių vilkų staugimui. Tada jis 
nutarė: „Daugiau niekad nieko nebekur- 
siu“.

Kelis menes'us jo nematė niekas V'°ną 
gruodžio vakarą Mere’li sutiko vienišą, 
nuo sniego pūgos susigūžusia povvzą — 
Verdi. Jis nusivedė jį i savo biurą ir įda
vė jam vieną libretą, kurį, grižes namo, 
Verdi piktai trenkė ant stalo. Staiga jo 
žvilgsnis užkliuvo už vienos ei’utės. kuri 
į jį prašneko: „Va pensiero sull'ali dera
te!“ (nuplazdėk, mintie, aukso sparnais!).

Verdi susimąstė ir pakėlė libretą. Vei
kalas buvo apie Nebukadnedzar'ą, Babilo
nijos karalių, kuris varėsi žydus į nelais
vę. Tačiau Verdi beregint pastebėjo dvi
prasmiškumą. Iš tikrųjų tai buvo taiko
ma austrų viešpatavimui. Anuo metu jie 
buvo valdę kuone visą šiaurės Italiją, tik 
šiaurės-vakarų dalyje Piemonto karalius 
tebegynė Italijos laisvę.

Libretas sukėlė aistringus jaunojo kom
pozitoriaus jausmus, net stipresnius už jo 
vargą. Jis stvėrė gaidų popieriaus lapą.

„Nabucco“ buvo pastatyta „La Scala“' 
1842 metais. Nuo įžanginio choro ligi pas
kutiniųjų trimito garsų veikalas buvo pri

gimtas su yis didėjančiu klausytojų pritari
mu. Ir kai pranašas Zacharias. .dainavo: 

„Mirtis svetimiems tironams“, visi supra
to, jog turima galvoje Austrija, o žydams 
aimanuojant: „O mano tėviškė tokia pui
ki ir tokia pavergta“ — klausančios ausys 
buvo visa Italija.

Austrų karininkams užėjus Į kavinę, 
italai beregint pradėdavo niūniuoti: „Nu
plazdėk, mintie, aukso sparnais!“... Val
katos ją švilpavo, gatvės vargonėliai ją 
griežė priešais policijos būstines. Arija 
surado kelią i tolimiausius pavergtojo 
krašto užkampius ir visur buvo sutinka
ma, kaip laisvės pranašas. O Verdi melo
dijas nutildyti ypatingai sunku, nes jos 
taip lengvai dainuojamos.

Viena po kitos kūrėsi patriotinės ope
ros. O jų arijos pasidarė pasipriešinimo 
dainomis. Visoj Italijoj patriotai tepliojo 
ant sienų: V.E.R.D.I. — Vittorio Emanue
le Re D'Italia — kai pats kompozitorius 
visu atsargumu pro austrų linijas supir
kinėjo savais pinigais šautuvus. Teisingai 
Verdi vadinamas „Revoliucijos Maestro“. 
Tai buvo jo mėgstamiausias titulas.

Pirmuosius savo dvylika kūrybos metų 
Verdi vadino „ga’erų vergo“ laikotarpiu. 
Tai buvo įtempčiausio darbo laikotarpis, 
per kurį jis parašė nemažiau 16-os operų, 
jas dainuoti mokė ir dirigavo. Jis neteko 
savo asmeninio gyvenimo — operos pa
saulis pavergė jį galutinai. Jis siekė pil
nos visumos; tam pasiekti jis nesivaržė 
„savimeilų povą“ — tenorą taip suriesti, 
kad šis pavirsdavo mažyčiu, arba su ku
ria „diva“ taip ilgai repetuoti, kol ji apsi
pildavo pykčio ašaromis. Vienišas tarp vi
sų žmonių, jis teturėjo vieną draugystę — 
su Giuseppina Strepponi, kuri jo apšalu
siai širdžiai pagaliau suteikė šilimos.

„Rigoletto“, kurį jis buvo sukompona
vęs per 40 dienų, pagaliau užbaigė „gale
rų vergo“ laikotarpį ir atnešė jam turtą, 
pagarsą ir pilną jo genijališkumo išsivys
tymą. Po poros metų jis parašė per 29 die
nas „Troubadour'ą.“ Dar šią operą repe
tuodamas, jis parašė „Traviatą“. Pavadi
nimas reiškia „paklydusi", „nuo kelio nu
krypusi“, ir operos herojė autentiškas as
muo — viena graži jauna Paryžiaus kur
tizanė, neseniai mirusi džiova, kurios liki
mą Alexander Dumas buvo paėmęs tema 
savo dramai „Dama su kamelijomis“. „La 
Traviata" buvo pastatyta Venecijoje ir 
baigėsi juokui skambant ir publikai įtū
žusiai prunkščiant. Šiems, prie pigių kome
dijų pripratusiems žiūrovams veikalas 
buvo perdaug realistinis. Po 14-os mėne
sių įvyko antrasis patobulintas spektak
lis, ir nepastovieji žiūrovai kėlė triukš
mingas ovacijas.

Tačiau Verdi nuo rampos šviesų ir pa
sisekimų nusigrįžo į gyvenimo tikrovę, 
kurioj jis buvo išaugęs. Netoli Busseto 
jis nusipirko sklypą žemės ir ten persikė
lė gyventi su Strepponi, kuri dabar buvo 
jo žmona, šioj „dykumoj“, kaip, meiliai
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ironiškai jis ją vadino, jis sodino medžius, 
tiesė kelius, kasė nusausinimo griovius. 
Jis pirmutinis atgabeno j Paduos slėnį 
kuliamąją mašiną ir garinį arklą. Jis įkū
rė ūkiniais pagrindais vedamą pieninę 
(tuomet tai buvo pajuokos verta ..moder
niška“ idėja) ir savo gyvuliais džiaugėsi 
labiau, negu iš karaliaus, kaiserio ar ca
ro gautais ordenais. Kai finansinė krizė 
Italijoje buvo sukėlusi pavojingą nedarbą 
ir masinį bėgimą Amerikon, Verdi įsteigė 
daugiau pieninių ir tuo būdu suteikė dar
bo dviem šimtam žmonių. ..Iš mano kai
mo neiškeliaus nei vienas!“, didžiavosi 
jis. Tuo metu jis užėmė senatoriaus postą 
ir rėmė kompozitorių kūrinių teisinės ap
saugos reikalus; tarp kitko, Verdi buvo 
apsukrus prekiauti.

Dabar jis jau ga'ėjo rinktis kvietimų 
tarpe. Jo lagaminas ir suglaudžiamas ci- 
linderis buvo visai nušiurę nuo nuolatinių 
kelionių i Paryžių, Madridą, Londoną. 
Petersburgą. Suezo kana’o atidarymo pro
ga Egipto kedyvas Įsteigė teatrą ir užsakė 
pas Verdi operą. Kūčių vakarą 1871 m. 
Kaire įvyko „Aidos“ premjera. Tai buvn 
didžiulis Verdi triumfas, ir teatras gaudė 
pritarimo griausmais. Dar ir šiandien 
„Aida“ iš visų operų yra geriausias kasų 
magnetas.

Tuo metu Verdi buvo jau parašas 25 
operas, ir galima buvo laukti, kad tuo ir 
baigsis jo kūryba. Tač'au 1887 m. „La 
Scala" paskelbė naują Verdi operą. Tuo
met jis jau buvo 73 metų amžiaus: argi 
galėjo tebeliepsnoti senoji ugnis? Premje
ros vakarą teatras buvo kimšte prisikim
šęs: aikštė prieš teatrą k'rbėio žmonių; 
orkestre vienas dvidešimtmetis susižavė
jęs derino savo če'o — Arturo Toscanini. 
Rampos šviesos užsidegė, dirigento lazde
lė pak’lo, garsu banga išs’liejo vėjo šuoru, 
ir uždanga atidengė — „Otelio“ Nuo ati
darymo audros ligi tamsių pabaigos akor

dų žiūrovai sėdėjo, apimti aistringo jaus
mo. Šis giliausias Verdi kūrinys daugelio 
laikomas geriausia iš betkada parašytųjų 
operų.

Reiktų manyti — jo „gulbės giesmė“. 
Bet štai būdamas 80 metų amžiaus jis do
vanoja pasauliui, irgi pagal Shaekspear'ą, 
„Falstaff‘ą“ — tokią besijuokiančią, to
kią trykštančią muziką, tarytum aplink 
kompozitoriaus kaklą tębebanguotų jau- 
nuo’iškos garbanos.

Išsaugojęs jauną širdį. Verdi neprarado 
ir užuojautos senatvei bei su ja surištiems 
negalavimams. Visas operų pajamas jis 
paskyrė įsteigti ir išlaikyti „poilsio na
mus“ užsipelnusrems muzikams. Ši, Vene
cijos rūmams prilygstanti, prieglauda dar 
ir šiandien tebedunkso Milane — meno ir 
artimo meilės paminklas.

Su Giuseppinos Strepponi mirtimi pasi
baigė Verdi antrosios vedybos, o kartu iš
sisėmė ir jo gyvenimo jėgos. Paskutinias 
sunk'as dienas jis praleido viename Mila
no viešbutyje. Ten šis 1901 m. sausio mėn. 
27 d nebepabudo iš rvto...

Ita'iįos Senatas susirinko liūdesiui iš- 
re’kšti. Bankai ir įstaigos užsidarė visame 
krašte. „La Scala“ visą mėnesį skendėjo 
tamsoje. Gedulingi minėjimai, pagal Verdi 
pageidavimą, buvo kuklūs ir be muzikos. 
Tačiau jo paskutiniame pageidavime ne
buvo nieko pasakyta apie laidotuves, iš
skyrus tai, kad jis nori būti palaidotas 
„Poilsio namuose“. Todėl Į paskutiniąją 
savo ramybės vietą maestro buvo nulydė
tas su visu pušnumu, išdabintais žirgais, 
ordenais nusisagsčiusių diplomatų kara
lišku žybėjimu. Ir kai devynių šimtų žmo
nių choras, diriguojamas Toscanini, už
dainavo paskutinįjį atsisveikinimą, tūks
tantinė minia jausmingai pritarė: „Va 
penšiero sulTali dorate!“1

(Iš „Das Beste“)
Išvertė G. Urbonas

Tas, kuris atsisako savo draugo, yra įpareigotas viešai šventovėje išdėstyti sa
vo elgesio motyvus. Jei tai padaryti jis atsisako — jis ištremiamas.

Saint - Just

„Gyvybingumas mūsų politinio gyvenimo, mūsų pajėgumas vykdyti pakeitimus, 
mūsų kultūriniai, moksliniai ir industriniai pasiekimai — visa tai išplaukia iš ty.inė- 
jimų laisvės, minties laisvės, vaizduotės, išradingumo ir drąsos žmonių, kurie nesibai
do naujų idėjų.“

Adlai E. Stevenson
- ;.......  - - ■ • • (Speeches)
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IS NETOLIMOS PRAEITIES

ŽYGIS I ČERVENE

A. ŠOVA 

GALINIS ETAPAS

Per nuolatinius žygio voros perrikiavi- 
mus, pradinį kalinių sugrupavimą (pagal 
tautybes ar kalinimą) išlaikyti pasidarė ne
beįmanoma, nes vieni —■ stipresnieji, laiky
dami žygio tempą, pralenkia silpnesniuosius, 
gi kiti — ryžtingesnį ir jaunesni, pasinaudo
ję proga (maišatimi), sueina į sąlytį su kitų 
tautybių suimtaisiais, informuojasi, dalinasi 
įspūdžiais. Nuo ryžtingesnių neatsilieka ir 
mūsų vyriausias skautininkas. Jis patyręs, 
kad voroje esama ir kitų tautybių skautų, 
tuojau sueina į pažintį ir per kalinių vorą 
pradeda judėti lyg per skautų Jubilėjinę sto
vyklą A. Panemunėje. Gi pasivijęs savuo
sius dalina po gabaliuką duonos ir įsakmiai 
nurodo ilgai ją kramtyti, nes tai ne alkiui 
sumažinti, bet seilių veikimui sukelti, troš
kuliui numalšinti. Nuo jo neatsilieka ir 
stambusis aviacijos kapitonas, ne tik padėda
mas žygiuoti silpnesniesiems, bet vis dar ne
galėdamas atsisakyti minties ir vis jieškoda- 
mas progų kaip nors išsilaisvinti. Vieno per- 
sirikiavimo metu pastebiu priekyje mūsų 
Susisiekimo Ministerijos buvusį pareigūną 
aviacijos majorą už parankės vedantį luo
šą arti puskapio metų vilnietį, kurį iš deši
nės prilaiko apie 22 - 24 metų graži studen
tė - lenkaitė. Tik staiga luošasis suklykia ir 
ant jųdviejų rankų sukniumba; klaikiai su
spiegia mergina, pasilikusi klūooti prie ne
pajėgiančio toliau žygiuoti luošojo.

Vora žygiuoja toliau vis į rytus, palikda
ma panašius vaizdus ir pavienius nepajė
giančius žygiuoti kraujo ištroškusiai čekistų 
valiai. Su kiekvienu tolimesniu žingsniu il
sų nuovargis ir alkis didėja, nes jau trečią 
dieną kai esame nieko nevalgę ir negėrę. 
Ramus, galimai vienodu žingsniu žygiuoda
mas, vienuolis profesorius skina pasitaikiu
sius pakelyje vaistinius augalus, juos įvar
dina, aiškina jų gydymo gąlią, siūlo juos 

rinkti ir kramtyti, taip pat ragina nepraleisti 
progos ir raškyti jaunuosius pušaičių aug
lius bei skinti dobilus, nes tuo ilgiau būsią 
galima išlaikyti ir išsaugoti savo fizines jė
gas. Šie patarimai ir pamokymai veikia mus 
raminamai. Renkame pakelyje pasitaikan
čias gyduoles, raškome pušaičių besisklei
džiančius auglius, skiname, kad ir retai pasi
taikantį dobilo žiedą ir godžiai juos čiulpia
me, kad tik nenustojus jėgų ir išsilaikius.

Vidudienį išeiname į dirbamų laukų aikš
tę ir grįstą kelią. Mūsų kairėje, kiek toliau 
nuo kelio, matyti didesnė gyvenvietė. Civi
linių gyventojų nei karių nesutinkame. Ma
tyti, žygio kelias tik mums —■ kaliniams re
zervuotas. Buvęs mūsų kovų dėl Nepriklau
somybės dalyvis, dimisijos majoras, iš Tel
šių, atsisako žygiuoti, jo, pavyzdžiu pasilie
ka ir stambaus sudėjimo, per 60 metų am
žiaus telšiškis ūkininkas. Jie lieka mūsų kai
rėje. Juos palydime liūdnu žvilgsniu ir dau
giau nėbesutinkame. Galop, voros viršinin
kas—NKVD majoras, būdamas viename as
menyje prokuroras, teisėjas, egzekutorius 
bei malonių dalintojas, įsako ligi 16 metų 
amžiaus jaunimui ir nėščioms moterims pa
silikti vietoje. O mums žada poilsį ir van
denį.

Dar kiek pažygiavę, prieiname ir upe
liūkštį. Čia vora sustabdoma ir išdėstoma 
keleto valandų poilsiui. Pirmą kartą trijų 
parų būvyje gauname iki valiai, tiesa, dumb
lino, bet visgi vandens ne tik atsigerti, bet ir 
nusiprausti. Jėgos atsigauna, nors žygiuoja
me į nežinią ir toliau nuo savojo krašto ir 
savųjų. Nuotaika kiek gerėja. Kad ir dvi 
naktis nemiegoję, tačiau nei vienas nemie
ga, šnekasi, spėlioja žygio tikslą ir jo galą. 
Šio poilsio metu prie mūsų prisijungia ir į 
Minską atlydėję transportus mūsų geležin
keliečiai, kurie buvo areštuoti jiems atvykus
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į Minską. Čia prijungiami ir keli iš pietų 
Lietuvos milicininkai, vienas jų— su mili
cijos viršininko pavaduotojo uniforma, nu
augęs, gražaus sudėjimo vyras surakintomis 
rankomis, krauju pasruvusiu veidu, labai 
sumuštas.

Po kelių valandų poilsio tęsiame žygį po 
5-6 eilėje senu grįstu keliu, kuriuo ir 1863 
metų sukaustyti grandinėmis „miatiežnin- 
kai“ buvo etapu varomi, o jų užpakalyje 
žygiavo žmonos mažais vaikais nešinos ir 
kiti artimieji, nenorėję su suimtaisiais skir
tis. Nenoromis skverbėsi mintys į praeitį: 
kelias tas pats, tik mes — jau ketvirtoji kar
ta — vietoje grandinių dviejų enkavedisto 
šūvių į pakaušį sukaustyti. Tai šimtmetinė 
rytietiškos kultūros pažanga.

Žygio. tempas kiek lygesnis, sušaudymai, 
atrodo kiek retesni, todėl ir kaliniai kiek ra
mesni. Bet tai neilgam. Išvedimai iš voros 
ir du šūviai į pakaušį vėl dažnėja. Be to, į 
mūsų tarpą beveik vienu metu įsimaišo ge
ros išvaizdos kaliniai neva iš Gardino. Vie
nas tokių, raudonas kaip burokas, • sakosi 
buvęs Kaune, pažįstąs gen. Nagevičių. Pri
sipažįstu buvęs Karo Muziejaus sode'yje, o 
generolą daugumas lietuvių pažįsta ir aš 
esąs jį 'matęs. Mūsiškiai, daugumoje buvo 
darbininkai ir ūkininkai, su pasididžiavimu 
pasakoja gyvenimo sąlygas Nepriklausomo
je Lietuvoje, griežtai ir drąsiai neigia sovie
tinę santvarką. Pastabos ir įspėjimai nieko 
nepadeda.

Mūsų skautininkas, sudarinėjęs sąlytį su 
kitomis tautybėmis, matyti įsnėtas, praneša, 
jog mes esame „apsuoti“. Sakosi ir pats ryt 
būsiąs į NKVD šaukiamas. Padėtis darosi 
keblesnė, daugelis nebesišnekučiuoia. štai 
trumpo sustojimo metu buvęs mano kame
ros bendras šiluviškis ūkininkas staiga ke
liasi iš griovio ir eina Į netoli stovinčią 
NKVD mašmą. Jo akys baltos — kaip stik
linės. Bandomas sulaikyti atsako esąs kvie
čiamas sėstis į mašiną. Vargšas staiga canr- 
šo.
„XX Amžiaus“ redaktorius, sužinojęs, kad 

noriu pakeisti, t. y. mesti savo slepiamos 
spalvos aprangą, atiduoda savo megztinuką, 
kiek vėliau gaunu ir juodą rusišką vatinuką, 
o Eržvilko klebono kailinė kepurė visai pa
keičia mano išvaizdą. Ir naktį buvau saugus 
nuo uodų ir neteko kęsti šalčio.

Vakarop prieiname retą pušyną. Vora 
sustabdoma. Vadovai ir apsauga pasikeičia. 
Atsisėdęs ant kelmo NKVD vyresnysis lei
tenantas griežtai ir nuosekliai nustato nak
čiai laikymosi tvarką. Įsako susigrupuoti po 
8 ir sugulti galvomis į vidų. Kas pajudės ar 
mėgins keltis bei kalbėti — bus nušautas. 
Po to, dar su šviesa, kaikurie kaliniai iš gru
pių išvedami. Išvedami ir lietuviai milicinin
kai, išskyrus vieną juodais garbanotais 
plaukais. Kiek palaukus išgirstame ir šau
dymą.

Kadangi jau trečia naktis kelionėje, tad 
tuojau ir užmiegu. Vidunaktį lyg per sapną 
jaučiu, kad mane žadina ir šaukia vardu. 
Mėginu kalbinti, raminti ir sakau jam grįž
ti prie savo grupės. Į tai jis man atsako: 
„Pažįstu tave kaip žmogų. Nebesitikiu pa
matyti savo šeimos, todėl prieš mirtį noriu 
santykius su ja sutvarkyti. Jei tau tektų pa
matyti mano žmoną — perduok jai šį mano 
norą.“ Rytą pažadintas, pirmiausia išgirstu 
jog mano kolega jau sustingęs. Prieinu — 
visai atšalęs. Tačiau mūsų senuko geležin
keliečio pastangos pavyksta jį atgaivinti.

Išsirikiavę gauname kiek duonos, bet šis 
nepilnas 100 gramų kąsnis sukelia tik dar 
didesnį mūsų alkį. Nepajėgiančių ir atsisa
kančių žygiuoti atsiranda jau daugiau. Stip
resnieji pasišauna nešti. Esą dar turime žy
giuoti apie 120 kilometrų. Nors šio žygio 
tarpas ir trumpas, tačiau, jis mūsų grupei 
kaštavo labai brangiai. Žiūrėk, tik kam nors 
iš kairės atsistos minėtasis uniformuotas 
milicininkas ir kelioliką žingsnių paeis, tą 
tuojau juodai apsirengęs čekistas ir išsitem
pia. Šio žygio metu nesijaučiau ir aš atspa
rus. Man žygiuoti padėjo fiziškai stiprus 
Kauno miesto savivaldybės sargas. Į mūsų 
eilę kaip tik įėjo minimas policininkas. Man 
visas kūnas apmirė. Mano kaimynas jautėsi 
visai ramus. Netrukus prie mūsų pris:artino 
ir čekistas. Jis, paėmęs už rankos šį žemiau
sią Savivaldybės tarnautoją, kažko jį pa
klausė, pajuokavo. Ir visai randai, čia pat 
prie voros, paleido du šūvius jam į pakaušį.

Tai buvo paskutinė prieš įžygiuojant į 
Červenę šio žygio auka.
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Červenė, nors ir srities centras, tačiau 
nedidelis miestas. Dauguma pastatų — me
diniai, apvalių rąstų. Naujų pastatų nema
tyti. Miestas apleistas ir pilnas šiukšlių.

Mūsų vorą suvaro i rytiniame miesto pa
kraštyje esamo kalėjimo kiemą. Tenka lai
kytis aikštės viduryje. Saulė negailestingai 
kepina, tačiau, laimė, vandens gauname pa
kankamai ne tik atsigerti, bet ir apsiprausti. 
Gauname ir po • du šimtu gramų duonos. 
Spėliojame tolimesnį savo likimą ir tikimės, 
kad jis bus palankesnis, negu ligi šiol.

Vakarop NKVD pareigūnai sujuda, prasi
deda įvairūs pasitarimai. Iš kalinių minios 
girdime šūkius: „Vakariečius sušaudyti“. 
Plinta įvairūs gandai, esą, norintieji galėsią 
stoti savanoriais į Raudonąją Armiją. Ap
tariame savo padėtį ir bandome surasti ge
resnę išeitį. Lėktuvų pavojus ir mies‘o 
bombardavimas sutrukdo NKVD užsibrėž
tų p'anų vykdymą.

Temstant iš administracijos pastato išeina 
eilė pareigūnų ir pradeda apklausinėjimą. 
Vienus atrenka ir sukiša i priekyje esamo 
kalėjimo bloką, kitus — kitur. Girdžiu ap
klausinėjimą: „Užsiėmimas? — Studentas. 
Rusiškai moki? — Ne. Vokiškai? — Taip.“ 
To pakanka, ir jis statomas grupėje prie blo
ko. Pagaliau prieina mano eilė. Klausia, ku
riuo paragrafu kaltinamas. Atsakau, kad 
penkiasdešimt aštunto paragrafo dešimtuo
ju ir tryliktuoju punktais. Pakanka.

Mūsiškių labai retas grąžinamas į aikštę. 
Beveik visi siunčiami priekin. Mūsų priren
kama apie keturi šimtai žmonių, įvairių tau
tybių, neišskiriant ir raudonarmiečių, daly
vavusių rusų - suomių kare.

Apie 22 valandą mus išveda gatvėn, ri
kiuoja. Mūsų užpakalyje ūžia autovežimių 
motorai. NKVD pareigūnų daugybė, visi su 
juoda apranga, ginkluoti automatais. Vė
liau atvedami šunes ir apvedami apie vorą. 
Pagaliau, po griežto įspėjimo laikytis žygio 
tvarkos ir nepasilikti, nes į pasiliekančius 
bus šaudoma, pradedamas žygis.

Kelis kilometrus paėjus, pradedama šau
dyti į paskutines gretas. Stipresnieji bėga į 

priekį. Mūsiškių dauguma voros viduryje. 
Einame susikibę rankomis už pažastų. Įė
jus kiek giliau į mišką, apšaudo vorą. Pasi
girsta šūkavimai: „Partizanai užpuolė“. Ka
liniai į tai visai nereaguoja, nes jaučia, kad 
tai NKVD inscenizuota apgaulė. Dar kiek 
paėjus, antras vadinamasis „užpuo'imas", 
bet ir šį kartą kaliniai laikosi ramiai. Kelios 
užpakalinės gretos su’aikomos ir masiškai 
Ii .viduojamos. Prasideda kalinių gaivališkas 
veržimasis priekin. Priekinės gretos pradeda 
bėgte bėgti. Mes irgi neatsiliekame. Paga
liau pasigirsta komanda „Gulk!“. Sugriū
vame vienas ant kito ir kurį laiką liekame 
gulėti. Iš dešinės pusės apsauga dingsia. Pa
sigirsta įvairiomis kalbomis šūksmai: „Bė
kime, nepasiduokime sušaudomi, kaip kiau
lės“. Bet ir čia būta provokacijos. Vora ne
reaguoja, guli ir laukia greitesnės ir tikres
nės mirties. Voros gale ūžia kelios šarvuo
tos mašinos. Jausmas toks, jog atrodo, kad 
tuojau mus sutraiškys. Pradeda brėkšti. Ap
ima nepaprastas noras gyventi, dar nors 
vieną kartą pamatyti užtekančią saulę. Taip 
norisi žinoti, kas įvyko su šeima. Ir staiga 
norisi, kad greičiau baigtųsi tas šėtoniškas 
žmogaus išniekinimas. Iš voros išvedami 
NKVD į kalinių tarpą įmaišyti šnipai. Vie
nas augšto ūgio raudonarmietis, atsistoja ir 
griežtai reikalauja, kad ir jį išvestų, nes jis 
esąs suomių karo dalyvis. Tyla. Mano kai
mynas, dragūnų liktinis puskarininkis, sa
kosi esąs geras sportininkas ir mėgins bėgti. 
Iš kišenės išsitraukia kelis gabalėlius cuk
raus, pats valgo ir duoda man. Aš, neturė
damas vilties pabėgti, atsisakau, bet antrą 
kartą paragintas —imu ir galvoju: o gal?

Esame miško gilumoje, plačiame kelyje. 
Nuo kelio iki miško, iš abiejų pusių, apie 
dvidešimt penki metrai. Voros kairėje išsi
rikiavo NKVD su automatais. S aiga griežta 
komanda: „Stot! Į mišką bėgte marš!“ Ir 
tuo pačiu metu pasipila automatų ugnis į ky
lančius ir gulinčius. Mano laimei, nesužeis
tas, spėju įvirsti į griovį. Dar dviem bangom 
kaliniai mėgina kilti, tačiau NKVD auto
matai padaro savo.

30



SANTARVĖ 145

Šaudymas nutilsta. Sunkiai sužeistieji 
kriokia ir vaitoja. Po keliolikos minučių 
girdžiu gražia lietuvių kalba žodžius: „Lie
tuva, Tu brangi, graži ir didinga mano Tė
vyne!“ *) Kaiba nutyla, ir daugiau nebe
girdžiu nei žodžio, nei judesio. Saulei te
kant, likusių NKVD-istų balsai nutyla. 
Prasideda keiiu judėjimas. Pakylu iš griovio 
ir bėgu į mišką. Negyvųjų kūnai guli įvai
riose padėtyse. Vaizdas baisus. Miško tan
kmėje užšoku ant vieno NKVD - isto 
Sustoju ir prašau šauti. Jis mane klausia, 
ar aš bėgu iš sušaudymo ir kviečia sėstis, 
nes, sako, vistiek nepabėgsiu — miškas 
apstatytas, Atsakau, kad žengsiu dar du 
žingsnius pirmyn. Jis nusišypsojo ir dau
giau nieko neatsako. Matyti, jį bus paveikęs 
mano kreipimasis: „Šaukit“, arba mano 
pasigailėtina išvaizda.

įbėgęs į raistą, pastebiu didelį, išpuvusį 
juodalksnio kelmą, kuris man suteikia 
dviem naktim ir trim dienom prieglobstį, 
nors ir vandenyje.

*) pasakyti Šaulių Sąjungos Kultūros ir 
propagandos sk. V-ko p. Daudžvardo.

Galų gale, pajudu į vakarus. Įsidrąsinęs 
einu per KOichozą. Kieme sutimcu aštuonias
dešimtmetį, vyžuotą senelį. Klausiu kelio į 
MinsKą. Pastarasis saKosi irgi ta kryptimi 
e.nąs _ir man parodysiąs. Dairausi į visas 
puses. Pastebėjęs mano nerimą, senejs drą
sina mane nesibaiminti. Išdrįsęs paklausiu 
jį, ar yra kolchozo pirmininkas. Senelis a.- 
sako, kad pabėgęs. Klausiu partijos sekreto
riaus, komjaunimo pirmininko, NKVD ats
tovų. Sako, kad „visi svolačiai pabėgę“. 
Klausiu, ar visi augštieji kolchozo pareigū
nai tikrai tokie. Senukas atsako „taip“.

Pagaliau abu pasiekiame toliau nuo gy
venviečių esantį kolchozo kiaulių ūkį, kurį 
šis senukas kasnakt saugojo. Man buvo la
bai įdomu su juo pasikalbėti, ir aš paklau
siau, ar negalėčiau čia pernakvoti. Senelis 
mielai sutiko.

Pernakvojęs, užkandęs ir padėkojęs sene
liui už globą, išžygiavau į Minską, kur ra
dau Lietuvos Raudonojo Kryžiaus įgalioti
nį. Jis paėmė mane į savo globą. Taip išli
kau gyvas iš baisiųjų Červenės skerdynių, 
kuriose žuvo daugybė geriausių mūsų tau
tiečių.

Teisinga pažiūra

Lenkijoje yra pogrindis, bet esamasis ten pogrindis pritaikytas prie Vakarų valsty
bių strategijos, tarptautinės padėties ir esamų sąlygų krašte. Tas pogrindis kovoja 
frontuose, kuriuose nešaudoma. Tai yra pogrindis, organizuotas vieno asmens pagrin
du, kitaip sakant, vienukinis. Geriausia policija negali prieiti prie to pogrindžio, nes 
jis uždarytas žmogaus sieloje. Tokio pogrindžio narys atidžiai seka tarptautinę situaci
ją, klausosi Vakarų radijo, saugo savyje kovos dėl nepriklausomybės dvasią, viltį į iš
laisvinimą ir priešinasi, kaip išmanydamas komunizmui, bet taip, kad jam negrėstų 
asmeninės laisvės netekimas, nes jis turi ją išsaugoti ilgiems metams.

(Iš lenkų veikėjo S. Korbonski'o pareiškimo New Yorkė)

Nepamirština, ką jie sako...

„Kovoje už tarptautinio įtempimo su
švelninimą Tarybų Sąjungai ir visiems 
taikos šalininkams tenka įveikti atkaklų 
Amerikos imperializmo pasipriešinimą.“

* * *
„Imperializmo stovyklą žymiai silpni

na aštrus prieštaravimai tarp kapitalis
tinių šalių už realizavimo rinkas, už ža
liavos šaltinius, už kapitalų pritaikymo 

sferą. Ypatingai aštri kova vyksta tarp 
JAV ir Anglijos. Imperialistinę stovyklą 
klibina neregėtas užmojis, kurį įgavo ko
lonijinių ir priklausomųjų šalių tautų 
kova už savo nacionalinį išsivadavimą, 
prieš imperialistinę priespaudą ir barba
rišką išnaudojimą.“

M. Krestin, „Tiesa“
1953. XI. 5.

o o o O O ° °
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ANTINACINES REZISTENCIJOS ORGANIZACIJA (i)

Bendro pobūdžio prisiminimai

K. DKUNGA

LAIKOTARPIS PO LAIKINOSIOS
VYRIAUSYBĖS PAŠALINIMO IKI

1943 METŲ PRADŽIOS

Vokiečių civilinei okupacinei valdžiai Lie
tuvoje pasaunus .LaiKinąją vynausyoę, pra
šinėjo iormali lietuvių tautos ant.nacinė re
zistencija. 1941 metų rugsėjo mėn. paoaigo- 
je pasirodė pirmieji Lietuvos Laisvės Kovo
tojų Sąjungos pogrindin.ai leidiniai. Tuo 
pat metu jau buvo organizuoti ar organiza
vosi ir kiti naujų rezistencinių organizaci
jų branduoliai. Iš niekad nenustojusių eg- 
zis.uoti, daugiau ar mažiau įtaKingų, inicia
tyvinių ceuulių atsikūrė buvusių politinių 
partijų slapios centrales. To išdavoje 1942 
metų būvyje išsivystė mūsų tautos ir vals
tybės geografines sąlygas bei iš jų išplau
kiančią „geopolitinę“ situaciją savo pobū
džiu bei intensyvymu atitinKanti rezisten
cija.

Atsiradęs gana didelis rezistencinių orga
nizacijų ir branduolių skaičius garantavo 
aktyvią rezistenciją, bet iš kitos pusės s.ė- 
pė savyje nesutarimų, nevieningumo ir ne
aiškios linijos pavojus. Todėl 1942 metų 
būvyje gimė reikalas ir pastangos kaip nors 
rezistencinius organizmus konsoliduoti, su
rasti priimtiną formą centrinei institucijai, 
kuri koordinuotų įvairias rezistencines pa
stangas.

Pastangos sukurti centrinį organą, kuris 
galėtų atstovauti ir vadovauti visai antina- 
cinei rezistencijai ir kuris tuo būdu suteik
tų tautai moralinę atsparą bei praktišką iš
nykusių viešų valstybinių ir visuomeninių 
institucijų pakaitalą bei simbolį, buvo gau
sios ir sunkios. Rezistencijos faktorių ap
jungimas užsitęsė labai ilgai ir, reikia pasa
kyti, ši problema niekad vokiečių okupaci
jos metu nebuvo pilnai išspręsta. Skersiniai 
ryšiai tarp įvairių rezistencinių organizaci

jų ir senųjų politinių partijų naujų centrų 
buvo atsiradę jau pačioje rezistencijos pra- 
ozioje. KaiKurie tų ryšių pasižymėjo nuo
širdumu, bendru reitcalo supratimu ir buvo 
atvedę prie glaudaus bendradarbiavimo ir 
pastangų derinimo, tačiau daugumoje atve
jų tie ryšiai tebuvo informacinio pobūdžio 
„apsiciupinėjimo“ tikslams. Antinacmėje 
rezistencijoje vidaus politinis momentas vi
sad buvo smailus. Tik todėl organizavimas 
centrinės politinės institucijos, apimančios 
ne visą, bet jau paKanKamą rezistencijos 
daugumą, buvo užsitęsęs ligi pat 1943 me
tų paoaigos. 1942 metų būvyje vykusios 
centralizacinės pastangos isrysKino tiK du 
„frontus“ įietuvisKOje antinacmėje rezisten
cijoje: mažesnį, bet genau susiKonsolioavu- 
sį, KieriKalinį bioKą su jo ryšKiu eKsponen- 
tu Lietuvių Frontu ir didesnį, bet palaides- 
mais ryšiais susaistytą, socialdemokratų, 
LaudininKų, tautininKų, nacionalistų ir Kai- 
kurių buvusios Ūkininkų Partijos bei ne
partinių asmenų rezistencinė Koaiicija.

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga pa- • 
laikė ryšius su abiem „frontais“, tačiau 
bendradarbiavimas su antruoju vystėsi sčk- 
mingiau ir nuoširdžiau.

Gerokai nuošalyje laikėsi gana aktyvi ir 
stambi organizacija — Lietuvos Laisvės 
Armija, kuri, pasistačiusi rezistencijoje gry
nai militarinius tikslus, iki pat vokiečių 
okupacijos galo drauge su pora mažesnių 
grupių Vilniuje stovėjo atskirai nuo kitų, 
nenorėdama, kaip iš jos šaltinių buvo tvir
tinama, betkuria prasme įsivelti į gana stip
rų, kaip jau buvo minėta, politinį rezisten
cijos rungtyniavimą.
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Nors rezistencija buvo susiskaldžiusi, bet 
rezistencinė linija 1941 metų pabaigoje ir 
1942 metų būvyje, atsispindėjusi ir prokla
muota gausioje pogrindžio spaudoje, su 
menkomis išimtimis vystėsi vienos krypties 
bėgiais. Tuo būdu tuo laikotarpiu tauta 
buvo apsaugota nuo dezorientacijos pavo

jaus. Šiųja prasme nesusikonsolidavusiai dar 
rezistencijai tam tikru būdu „talkininkavo“ 
ir pats okupacinis režimas. Nors jis neteikė 
jokių geresnių vilčių, bet tuo metu dar vis- 
dėlto jis nebuvo rezistencijos pastatęs prieš 
tas problemas, kurios atsirado 1943 metų 
būvyje ir vėliau.

LAIKOTARPIS NUO 1942 M. PABAIGOS

IKI 1943 METŲ RUDENS

1942 metų pabaigoje ir 1943 metų pra
džioje neklerikalinių grupių santykiavimas 
ir benaradarbiavimas rezistencijoje buvo 
jau pažengęs priekin tiek, jog buvo prieita 
prie, koord.nacinio centro sudarymo. Cent
rų sudarė tautininkų, liaudininkų, naciona
listų ir socialdemokratų atstovai, pirminin
ku pasikvietę nepartinį asmenį. Šis centras 
pasivadino Vyriausiu Lietuvių Komitetu. 
Jo sekretoriumi buvo dabartinis Lietuvių 
Rezistencinės Santarvės Vyr. Komiteto na
rys Bronius Bieliukas, vienas iš stambiau
sių ir aktyviausių rezistencijos konsolidaci
jos puoselėtojų.

Be gero, jau rutina virtusio paminėtųjų 
grupių tarpusavio santykiavimo, VLK atsi
radimų buvo paskubinusi ir aštrėjanti oku
pacinė politika. Karo laimei nuo vokiečių 
nusigręžiant, be visų kitų okupacinės poeti
kos pagriežtėjimo reiškinių, atsirado dar ir 
ypatingas vokiečių interesavimasis įtraukti 
lietuvių tautų į visais atžvilgiais beprasmį 
mums karų. Kadangi vienas iš pagrindinių 
antinacinės rezistencijos tikslų buvo lietu
vių tautos ir ypač jos jaunimo apsaugoji
mas nuo nukraujavimo nieko mums neža
dančiuose frontuose, tad ne tik instinktyvus, 
bet sąmoningas ir konkretus rezistencinės 
linijos ir pastangų koordinavimas 1943 me
tų pradžioje turėjo virsti kasdienio rezisten
cijos darbo šūkiu.

Yra žinoma, kad Vyriausiojo Lietuvių 
Komiteto grupės dar prieš įkuriant ben
drą centrų buvo siekusios sueiti prie ben
dro stalo su klerikal'niu bloku. Tos pastan
gos, betgi, neatnešė vaisių, nes klerikalinis 
blokas norėjo eventualiame centre visų pir
ma vadovauti ir gauti vadovavimų patikri
nančių mandatų daugumų. Kadangi tokie 
apetitai tikrai buvo be realaus pagrindo, tad 

atsirado Vyriausias Lietuvių Komitetas, ku
rio dalyviai susėdo prie bendro stalo, prak
tiškai išjungę iš savo tarpo vidaus poiijnes 
kalkuliacijas.

Kaip antipodų VLK-ui, klerikalinis blo
kas netrukus sudarė vadinamąją Tautos Ta
rybą. Apie TT sudėtį ir pobūdį ano meto 
rezistencijai buvo labai mažai žinoma. Jo
kia ypatinga veikla TT nebuvo pasižymė
jusi. Buvo tvirtinama, kad TT taipgi suda
ryta iš įvairių grupių atstovų, tačiau pagal 
tikslesnes žinias nebuvo galima nusikratyti 
įspūdžiu, kad TT yra vienos šeimos kūrinys, 
kuriame tos pačios šeimos nariai kažko
kiais sumetimais pasivadino įvairiomis pa
vardėmis. Kiekvienu atveju TT atsiradimą 
bei jos neilgų ir bespalvę egzistencijų tenka 
laikyti tik šachmatiniu ėjimu vidaus politi
kos lauke prieš didesnę ir politiškai tikrai 
nehomogeniškų rezistencijos dalį, apsijun
gusią Vyr, Liet. Komitete.

Klerikalinis blokas norėjo įvesti į centri
nį rezistencinį organų asmenybių principą, 
o ne politinių grupių atstovavimo pagrindą.

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga, nors 
ir glaudžiai bendradarbiaudama su Vyr. 
Liet. Komitetu, pradžioje nebuvo prie jo 
prisidėjusi. LLKS nuo pat savo veiklos pra
džios siekė visų rezistencinių faktorių apsi- 
jungimo ir todėl ji stengėsi tam tikslui nau
doti savo ryšius tiek su VLK-ū, tiek ir su 
klerikaliniu bloku.

1943 m. vasarų LLKS-a per Lietuvių 
Fronto atstovų buvo pradėjusi išsamesnius 
pasitarimus dėl bendradarbiavimo su kle
rikaliniu bloku pagilinimo ir eventualaus 
visų pogrindžio organizacijų apjungimo 
viename centre. Deja, pasitarimai nevyko 
sklandžiai. Tuo pat metu iš Lietuvių Fron
to pusės buvo padaryta LLKS atžvilgiu ei-
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lė išsišokimų pogrindžio spaudoje. To išda
voje pasitarimai nutrūko. LLKS apsispren
dė jeid į Vyr. Liet. Komitetą ir pasiuntė į 
jį savo ats.ovą.

Vyr. Liet. Komiteto vidaus darbas vyko 
labai sklandžiai. Neklerikalinės grupės nie
kad prieš tai, nei po to, nebuvo pasiekus.os 
tokio sklandaus tarpusavio bendradarbiavi
mo. Visi VLK-o nutarimai buvo priimami 
sutar.mu, visais balsais.

VLK-o darbas pasireiškė atsišaukimais į 
tautą, spausdinamais VLK-ui prieinamoje 
pogrindžio spaudoje, gaunamų informacijų 
keit.musi, rezistencinės linijos aptarimu ir 
jos subendrinimu visais įmanomais atžvil
giais, san.ykiais su ka.myninių tautų rezis
tencijomis, kontakto su laisvais Vakarais 
nustatymu bei palaikymu, VLK-o tink o 
visoje Lietuvoje plėtimu. Per palyginti neil
gą savo egzistenciją VLK buvo spė,ęs įsigy
ti tautoje reikiamą autoritetą ir pasitikėji
mą. Politiškai nehomogeniškų grupių apsi- 
jungimas, konkrečią išraišką radęs VLK a.- 
sišaukimuose ir tautai laikysenos rekomen
dacijose, lietuviškai visuomenei sudarė gero 
ir plataus susiderinimo įspūdį, ir VLK-o 

autoritetas išaugo tiek, kad jis tapo geriau
siu akstinu atsirasti VLIK'ui, nes klerikali
nio bloko ėjimas su praKtiškos reikšmės ne
turinčia TT grėsė klerikalinei rezistencijai 
tik izoliacija. Tokiu būdu išsikristalizavu
sios situacijos išdavoje pakartotinė VLK-o 
iniciatyva atnešė pagaliau vaisių, ir 1943 
metų pabaigoje buvo susitarta su klerika i- 
nlu bloku ir sudarytas dar platesnis rezis
tencijos politinis centras, pasivadinęs Vy
riausiu Lietuvos Išlaisvinimo Komitetu.

Be rezistencijos konsoLdavimo ir rezis
tencinės linijos tiks ingumo bei vieningumo 
patikrinimo, svarbiausias VLK-o nuopel
nas yra paslovaus kanalo į Vakarų Demo
kratijas sudarymas. 1943 metų viduryje į 
Švediją buvo pasiųstas, VLK-ui bendradar
biaujant su LLKS, vienas LLKS-os narys. 
Per nusistovėjusį su juo ryšį i Vakarus, į 
mums palankias ir galinčias padėti valsty
bes pradėjo plaukti VLK-o memorandumai, 
informacijos, lietuviška pogrindžio spauda 
ir kt. Šiuo, VLK-o ir LLKS-os pastangomis 
užmegstu ir vėliau LLKS nuolat tvarkomu, 
ryšiu su Vakarais naudojosi vėliau ir naujai 
susikūręs VLIK'as.

LAIKOTARPIS NUO 1943 METŲ 

RUDENS IKI 1944 METŲ BALANDŽIO 

MĖN. 30 D.

1943-ms metams einant rudeniop ir oku
pacijos užmačioms lietuvių tautos atžvilgiu 
palaipsniui stiprėjant, rezistencinių faktorių 
politinė konsolidacija pasidarė būtina. Kaip 
atitinkamos VLK iniciatyvos išdava, tuo 
metu užsimezgė pakartotiniai pasitarimai 
su klerikaliniu bloku. Ypatingą kompromi
sinę dvasią parodęs VLK-o specialus 
atstovas (J. Audėnas) po ilgų pasitarimų su 
klerikalinio bloko atstovu (berods, prof. A. 
Damušiu) pasiekė susitarimo ta prasme, 
kad buvo sudarytas Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas iš devynių atstovų. 
Keturis atstovus davė klerikalinis blokas — 
krikšč. demokratų, Lietuvių Fronto, Darbo 
Federacijos ir Vienybės Sąjūdžio manda.ų 
pavidalu. Iš buvusio VLK-o į VLIK‘ą įėjo 
penkių grupių atstovai (tautininkų, liaudi
ninkų, socialdemokratų, nacionalistų ir 
LLKS). Buvusi Ūkininkų Partija nenorėjo 

į VLIK‘ą įeiti,motyvuodama savo nusista
tymą tuo, kad Ūkininkų Partija buvo jau 
labai seniai prieš okupacijų pradžią nusto
jusi egzistuoti, ir todėl centriniame rezis.en- 
cijos organe nereikia fikcijų.

Klerikaliniame bloke, nors politine pras
me ir homogeniškame, rezistencinės veiklos 
atžvilgiu galima buvo įžiūrėti tris grupiruo- 
tes (krikšč. demokratus, LF ir Vienybės Są
jūdį. Pastarasis savo veiklos pradžioje, 1942 
metų viduryje, dar buvo politine prasme ne- 
homogeniškas, tačiau 1943 metų kovo mėn. 
vokiečiams suėmus ir deportavus vieną iš 
dviejų jo pagrindinių vadovų, artimą nacio
nalistų grupei, palaipsniui virto integraline 
klerikalinio bloko dalimi). Darbo Federa
cijos atstovo įsileidimas į naują VLIK‘ą 
buvo tik, dėl šventos ramybės, klerikalinio 
bloko dominacinių apetitų dalinis patenki
nimas, nes Darbo Federacija praktiškai bu-
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RYTU VAKARU FRONTE
M

„TAIKOS” SĄJŪDIS

SOVIETINĖS STRATEGIJOS GINKLAS

Praėjusių metų gruodžio mėn. Vienoje 
įvyko penktoji „Pasaulio Taikos Tarybos'1 
sesija. „Pasaulio Taikos Taryba" yra 
tarptautinė komunistinė organizacija, ku
ri kontroliuoja vadinamąjį „Pasaulio Tai
kos Sąjūdį'1, šiandien virtusį vienu Svar
biausiu Maskvos vykdomojo šaltojo karo 
ginklų. Toji organizacija pakeitė mirusį 
Kominformą.

Dar 1946 metų pradžioje Stalinas „Prav- 
doje“ buvo metęs šūkį visiems tiems, ku
rie „stovi taikos sargyboje", susiorgani
zuoti ir imtis galingos akcijos prieš Chur- 
chill'io „karo kurstymo" veiklą.

1947 metų rugsėjo mėn. pirmajame Ko- 
minformo susirinkime žodis taika, žinoma, 
stalininės „taikos“ prasme, virto vienu iš 
svarbiausių komunistinių šūkių.

Visos „demokratinės" jėgos Vakaruose 
buvo šaukiamos jungtis kovai dėl taikos 
išlaikymo.

Pirmasis tarptautinis „taikos kongre
sas“ buvo suorganizuotas tik 1948 m. 
rugpjūčio mėn. Wroclaw (Breslau) mies
te, Lenkijoje, labai nekalta dingstimi. Su
sirinkę intelektualai, kurių tarpe buvo ne- 

vo nustojusi egzistuoti irgi gerokai prieš ka
ro pradžią ir rezistencinėje akcijoje DF-os, 
kaip organizacijos, nebuvo.

Tokios mandatinės sudėties VLIK'as eg
zistavo iki 1944 metų balandžio — gegužės 
mėn., kada Gestapai pasisekė VLIK'ą iš
šifruoti, didesnę jo narių dalį suimii ir de
portuoti Vokietijon.

Kalbamu veiklos periodu VLIK'as 1944 
metų pradžioje savo darbui raciona’/z ioti 
buvo sudaręs tris komisijas: poli'inę, infor
macijos ir finansų. Grynai kariniams po
grindžio reikalams ruošti dar VLK buvo 
atgaivinęs pogrindžio Lietuvos Šauliu Są
jungą, tačiau klerikalinis blokas prie jos ne
prisidėjo, nes VLK-o buvo parinktas jam 
nepatinkantis pogrindžio LŠS-os vadas.

- (Bus daugiau)

maža iš laisvųjų Vakarų, neturėjo liesti 
politikos klausimų, bet tik pasikeisti gin
timis dėl tarptautinio intelektualinio ben
dradarbiavimo. -£

Po šia tariamo apolitinio intelektualiz
mo priedanga .įvyko ir kiti du „taikos“ 
kongresai: 1949 m. kovo mėn. New Yorke 
„pasaulinės taikos, kultūros ir mokslo kon
gresas“, kuriame vyriausiu kalbėtoju bu
vo garsus sovietinis kompozitorius Šosta- 
kovič, ir po mėnesio platesniu mastu suor
ganizuotas Kongresas Paryžiuje, kuriame 
dalyvavo apie 1700 delegatų iš 72 kraštų, 
atstovavusių komunistines ir prokomunis
tines organizacijas, bet taip pat ir neko
munistines nuoširdžių pacifistų ir neutra- 
listų grupes.

Bet šiame kongrese komunistin'ai poli
tikai ir partiečiai jau išėjo į priekį. Bemaž 
visos kalbos buvo jau politinio ir prosovie
tinio pobūdžio.

1950 m. kovo mėn. Stockholmo „taikos 
konferencija“ paskelbė „taikos atsišauki
mą“. Apolitinė ir intelektualinė priedan
ga buvo atmesta į šalį. Atsišaukimas atvi
rai parėmė visus Sovietų Sąjungos užsie
nio politikos reikalavimus. Plačiu mastu 
suorganizuota akcija „taikos parašams“ 
rinkti buvo pradėta visame Vakarų pasau
lyj6, jos kontrolę pavedus patyrusiems ko
munistų' partijų organizatoriams. 1950 m. 
birželio mėn. Britų Darbo Partija buvo 
priversta šią veiklą paskelbti komunistų 
kontroliuojama, o patį Stockholmo atsi
šaukimą pavadinti ciniška apgaulė.

Naujas „taikos kongresas“ turėjo įvyk
ti 1950 m. lapkričio mėn. Sheffielde, D. 
Britanijoj, tačiau tuometinis D. Britanijos 
ministeris pirmininkas Attlee kongresą 
aoibūdino, kaip „susirinkimą žmonių, ku
rių veikla yra priežastis kraujo pralieji
mo ir neramumų visame pasaulyje“. Apie 
250 „taikos delegatų“ negavo leidimo įva
žiuoti į D. Britaniją, ir kongresas buvo 
skubiai perkeltas i Varšuvą. Ten jis pa
skelbė 10-ties punktų programą — propa
gandinį komunistinių taikos šukių ir kal
tinimu dėl „karo kurstymo“, nukreiptų į 
amerikiečius ir britus, kratinį.

1952 m. lapkričio mėn. Sovietų Komu
nistinės Partijos Kongrese trumpa Stali
no kalba ir šešias valandas trukusi Malen- 
kovo prakalba buvo beveik išimtinai skir
tos: -Vakarų . komunistų, uždaviniams.„ko-
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PASAULINIO ŪKIO KLAUSIMAIS

EUROPA BE ANGLIES

Be žibalo, elektros ir gamtinių dujų, anglis yra svarbiausias Europos ūkio gamybi
nės jėgos šaltinis. į visos, gamybai naudojamos, jėgos bazuojasi anglimi. Be anglies su
stotų fabrikų mašinos ir geležinkeliai (prekių transportai). Todėl savaime supranta
ma, kad pakankamas Europos ūkio aprūpinimas anglimi yra viena svarbiausių jos pro
blemų.

Jungtinių Amerikos Valstybių ūkis nėra tiek priklausomas nuo anglies, nes ten 
žibalas ir gamtinės dujos užima pirmą vietą; anglis tesudaro į visos krašto gamybi
nės jėgos.

Todėl anglis yra išimtinai europinė problema.
Europa nėra turtinga mineralais, bet pakankamai turtinga anglimi; turi pakan

kamai gilius anglies kluodus dar šimtmečiams, tik tą anglį reikia iškasti ir iškelti į že
mės paviršių. Štai kur glūdi problema.

Iki antrojo pasaulinio karo Europa pakankamai apsirūpindavo anglimi ir net
gi nedidelius kiekius eksportuodavo į užjūrį. Po karo padėtis pasikeitė: Europa ne
įstengia apsirūpinti anglimi ir dargi importuojasi iš užjūrio, nors anglies ištekliai že
mėje tebėra milžiniški.

Kodėl?

voje dėl taikos išlaikymo“ ir jų agitaci
niam darbui masėse stiprinti „taikos ša
lininkų“ organizaciją.

Šitokia yra trumpa sovietinės ..taikos“ 
akcijos istorija.

* * *

Komunistų skelbtomis žiniomis, praėju
sių metų Vienos „taikos“ kongrese daly
vavo per 2.000 delegatų ir apie 5.000 ofi
cialiųjų ir neoficialiųjų svečių iš bemaž 
80 kraštų ir visų penkių pasaulio konti
nentų.

43 „taikos delegatai“ buvo apibūdinti, 
kaip „religiniai delegatai“. Jie kalbėjo ta
riamai rusų pravoslavų, Romos katalikų, 
anglikonų, metodistų, baptistų, unijotų, 
muzulmonų, izraelitų, kvakerių ir buddis- 
tų vardu. Atrodytų, kad vien tik ateistai 
nebuvo atstovauti.

Per visus 1953 metus sovietinė „taikos“ 
akcija buvo vis stiprinama Jos t'k-las Va
karuose yra aiškus: silpninti ir 'ėt’nti Va
karu gynvbos planų rea'i avimą Anapus 
gelež'nės uždangos „taikos“ propagan^a 
siek’a įt'k’nti pavergtąsias tautas, kad ne- 
'vvks jokių pasikeitimų jų gvvenime po 
komunistine priespauda. „Ta'kos“ propa
ganda Rytų Europoje yra propaganda už 
status o u o, už esamą padėtį. Paverg
tąsias tautas stengiamasi įtikinti, jog juo 
greičiau jos su ta mintimi susigyvens, juo 
joms pačioms bus geriau.

„Karo kurstvtojai“ pagal tą propa
gandą yra visi tie, kurie tiki ar vylias!, 
kad komunistinė diktatūra tėra laikinis 
dalykas, kuris anksčiau ar vėliau baigsis. 
Komunistinė „taikos“ propaganda siekia 

įtikinti Rytų ir Vidurio Europos tautas, 
kad „karo kurstytojai“ yra bejėgiai ir sa
vo tikslų pasiekti negali (vadinasi, nėra 
ko laukti išlaisvinimo), o „taikos šalinin
kai“ visame pasaulyje, įskaitant Vakarus, 
sudaro galingą sąjūdį, kuris neprileisiąs 
prie trečiojo karo. To karo, kuris galėtų 
atnešti išlaisvinimą Rytų ir Vidurio Euro
pai ir kurio pavergtosios tautos laukia.

Todė' sovietinė spauda uoliai registruo
ja ir propaguoja visas Vakarų politiku 
ka'bas ir įvairių organizacijųų veiklą už 
taiką, už Rytų Vakarų susipratimą vienu 
vien’nteliu tikslu: parodyti pavergtosioms 
tautoms, kad jų viltys į esamos padėties 
pasikeitimą vra tuščios, nepagrįstos, ir tuo 
būdu pakirsti jų moralę bei atsparumą.

Savaime aišku, juo Vakaruose daugiau 
kalbama apie taiką, juo Sovietai labiau 
patenkinti. Tas kalbas jie prezentuoja pa
vergtosioms tautoms, kaip norą išlaikyti 
ju ..taiką“, sovietinę „taiką“, kitaip ta- 
rfant. pavergtųjų tautų okupacijos išlai
kymo taiką.

Ir juo lab:au vakariečiai taikos kalbėto- 
ia’ yra žinomi, kaip antikomunistai, juo 
labiau Sov'etai džiaugiasi.

Šiaja prasme „ta’kos sąjūdis“ yra nau
dingas ir sėkmingas sovietinės politikos 
ginklas, kurį neretai stiprina patys vaka
riečiai. karštai gindamiesi, kad jie nenori 
karo. Nuo’at ka’tindama Vakarus „karo 
kurstvmu“, Maskva verčia Vakaru, politi
kus gintis ir kalbėti apie taiką, apie klau
simu sprend’mą taikingu būdu. O tai silp
nina pavergtųjų tautų atsparumą.

Politicos
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Anglies tiekėjai Europoje yra šie:
D. Britanija 1951 m. iškasė 226 mil. tonų,
Vakarų Vokietija J, 119 į,

Lenkija 82 „ f,

Prancūzija »> 53 „ n
Belgija ,» 30 „
Čekoslovakija ff 19 „
Saaro Kraštas 16
Olandija 12 „
Kiti kraštai 28 „ f,

Tuo būdu visa Europa 1951 m. buvo prikasusi 584 mil. tonų anglies., iš kurių 
60% prikasė D. Britanija ir Vak. Vokietija. Atseit, šiedu kraštai yra vyriausi anglies 
tiekėjai ir visų pirma nuo jų priklauso, kiek Europos pramonė bus aprūpinta reikiama 
jėga. Dar ir Lenkiją galima būtų priskaityti prie svarbiųjų anglies tiekėjų, bet šian
dien ji yra už geležinės uždangos ir mažai beprisideda prie Europos aprūpinimo ang
limi. Ji turi prekybos sutartis su Danija ir Skandinavijos kraštais, tačiau, pačios Len
kijos ir satelitinių Rusijos kraštų industrializacijai pamažu augant, Lenkijos anglies 
tiekimas Vakarų Europai vis mažėja.

Tų dviejų kraštų, D. Britanijos ir Vak. Vokietijos, ir visos Europos anglies 
produkcija pokario laikais, palyginti su prieškariniais, vystėsi šitaip:

Anglies produkcija milionais tonų
Vak. Vokietija EuropaD. Britanija

1925 m. 247 109 522
1929 m. 262 131 607
1937 m. 244 138 580
1947 m. 201 71 461
1948 m. 213 87 505
1949 m. 219 103 543
1950 m. 220 111 557
1951 m. 226 119 584
Iš šių skaičių matome, kad anglies produkcija 1951 metais buvo pasiekusi prieš

karini lygi visoje Europoje, bet tiek D. Britanija, tiek Vokietija buvo atsilikusios ga
myboje po 20 mil. tonų.

Gaila, kad JTO dar nėra pateikusi 1952 ir 1953 metų duomenų, tačiau ir be jų 
galima tvirtinti, kad Europos ekonomistai tebėra susirūpinę pakankamu Europos pra
monės aprūpinimu anglimi.

Iš augščiau pasakyto reikėtų prieiti išvadą, kad Europos pramonės aprūpinimo 
anglimi sunkumai galėtų būti aiškinami šiaip: 1) D. Britanijos ir Vak. Vokietijos 
40 mil. tonu mažesne negu prieš karą anglies produkcija ir 2) Lenkijos iškritimu iš 
anglies tiekėjų Vakarų Europai tarpo (Lenkija 1951 m. buvo pagaminusi 82 mil. tonų, 
vadinasi, 70 mil. tonų daugiau, negu prieškariniais laikais).

Bet JTO ekonominis raportas kolkas. atrodo, mažiausiai apsistoja ties šiomis 
priežastimis. Svarbiausia anglies nepritekliaus priežastimi JTO ekonomistai la'ko kas
met nuolat augančią Europos pramonės gamybą, kuri jau yra pralenkusi prieškarinę. 
Be to, jie mano, kad Europos pramonės gamyba turinti šansų iki 1957 m. augti ir to
liau po 5% kasmet. Jeigu ši jų prielaida teisinga, tai kyla klausimas, ar ir kuriuo bū
du Europos pramonė galės būti aprūpinta jai būtinais anglies kiekiais.

I tai tie patys ekonomistai atsako, kad iki 1957 m nebus imanAina pake’ti ang
lies produkciją ligi reikiamo laiosn’o. Net orileidžiant. kad 1956 m D Britan’jos pro
dukcija pakils 5-ais mil. tonų parginti su 1951 metais, kaip vyriausybės yra supla
nuota, Vak. Vokietijos 40 rn’l tonų ir visų kitu Europos kraštu — 15 mil. tonų, tai ir tuo 
atveju anglies trūkumas 1957 m. būtų 30-40 mil. tonų. Šis trūkstamas k’ek's turėtu 
būti importuotas iš Jungtinių Amerikos Valstybių. Bet dolerių neturtingai Europai tai 
butų sunkiai įkandama; atseit, Europos pramonės gamybos wstymasis turėtų sustoti.

Kodėlgi anglies iškasimas pokariniais laikais taip sunkiai sekasi padidinamas?
Čia vėl tenka pažiūrėti j konkrečias anglies pramonės sąlygas dviejuose svar

biausiuose kraštuose — D. Britanijoje ir Vak. Vokietijoje.
Visų pirma reikėtų padaryti bendrą pastaba — netiesa, kaip kad dažnai tvati

nama. esą D. Britanijos angliakasys iškasa žvmiai mažiau anglies, negu Vnki°ti"os 
ar kurio kito Europos krašto ang’iakasys. Štai duomenys, kiek atskirų kraštų anglia
kasiai kasė per vieną pamainą 1951 m.;
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D. Britanijoje — 1228 klg.
Vokietijoje 
Prancūzijoje 
Belgijoje 
Olandijoje 
Saaro Krašte

— 1103 „ .. - '
— 849 „
— 743 „

— 1427,,
— 1043 „

Tad tik Olandijoje iškasama daugiau, negu D. Britanijoje ar betkuriame kita
me Europos krašte.

D. Britanijos sunkumas glūdi nesėkmėje užverbuoti pakankamai darbininkų 
(paprastųjų ir išmokslintųjų) nešvariam ir pavojingam anglių kasimo darbui. Ne
žiūrint augšto atlyginimo (augščiausio iš visų pramonės šakų), tik penkių darbo die
nų per savaitę ir daugelio smulkių lengvatų, darbininkų skaičius anglies pramonėje 
rodo tendenciją mažėti, užuot augęs ar bent likęs pastovus.

Darbininkų skaičius anglies pramonėje D. Britanijoje tūkstančiais:
1925 m. — 1086 1949 m. — 720
1937 m. — 778 1950 m. — 697
1947 m. — 711 1951 m. — 699
1948 m. — 724
Kasyklas nacionalizavus ir pradėjus jas moderninti, ypač jaučiama stoka prity

rusių administratorių, inžinierių ir mechanikų. Be jų gi, ir geriausi planai ir didžiau
si kapitalai, kurių D. Britanija šiam reikalui nestokoja, negali duoti siekiamų rezulta
tų.

Vokietis nėra toks ..lepus“, jis ne tiek bijo nešvaraus, pavojingo darbo. Tad 
anglies produkciją Vokietijoje stabdo visai kitokios priežastys. Visų pirma, dėl milži
niškų nuostolių žmonėmis karo metu Vokietija, galima sakyti, yra netekusi vienos jau
nų žmonių kartos. Prieš karą 30-40 metų amžiaus darbininkai sudarė 43.3% visų ang
liakasiu. Po karo gi jie tesudaro 17.2%. Tai reiškia, kad fiziškai stiprių ir su reikia
mu patyrimu angliakasių Vokietija kaip ir neturi. Antra — Rųhro kraštas karo metu 
buvo smarkiai subombarduotas. Angliakasiui su šeima gauti butą beveik nejmanoma. 
Gyventi gi skyrium nuo šeimos nelabai kas nori, ir, be to, tai perbrangu. Trečia — 
eksportuojamų iš Vokietijos anglių kainas nustato ne patys vokiečiai, bet specialioji 
tarptautinė ištaiga (karo paliaubų sąlygų išdavomis), todėl, suprantama, Vokietija 
neturi kokio didelio reikalo ar naudos kasti daug daugiau anglies, negu jai pačiai rei
kia.

Štai, trumpai suglaudus, priežastys, dėl kurių Europa ligi šiandien negali iš
spręsti pramonės anglimi aprūpinimo klausimo. Ar daug čia padės Šumano planas, ap
jungiąs Vokietijos. Prancūzijos. Belgijos ir Olandijos anglies pramones po viena va
dovybe. kolkas dar nėra duomenų.

Bendrai gi paėmus, atrodo, kad ir pati Prancūzija nelabai tiki padėties žymiu 
pagerėsimu, nes ji skuba reikiamos jos pramonei energijos nepriteklių papildvti iš ki
tų šaltiniu —- ji parengusi didelius hidroelektriniu įrengimų planus, kurie jau pradė
ti vykdvti. Ta pat daro Italija, iš dalies ir D. Britanija.

Kad galėtų artimiausios ateity suvaidinti koki vaidmenį atominė energija, šian
dien Įkinkyta b°veJk išimtinai karo reikalams, atrodo labai problematiška.

Iš šito JTO ekonomistu raporto galima pasidaryti toli siekiančias išvadas irgi 
iš]aisvintos Lietuvos ūkio tvarkvmo perspektvvoms Kiek Lietuvos išlaisvinimas bebū
tų tolimas ar artimas, yra pagrindo manvti (susipažinus su JTO raportu smulkiau ir 
nuodugniau, negu čia padėstvta). kad kaikurios priežastys, dėl kurtis šiandien vra at
siradusi anglies stoka, nėra laikinos, bet liks nenumatvtai ateičiai. Tai gaH reikšti, kad 
Lietuvai, kaip anglį perdėm importuojančiai šaliai, teks rimtai susirūpinti gauti sa
vo pramonei energiia iš kitų šaltiniu — ir visu pirma iš uniu versmių

Todėl mūst, inžinieriams iše’vijoje būtina nuolat šarvuotis naujausiomis žinio
mis an'o hidroelektr’niu stočių statybą, naujausiais tyrinėjimų metodais ir jau šian
dien užmeg’t' bei na’aikvti kontaktus su žymiausiais tos srities pasauliniais specia
listais Amerikoje ir D. Britanijoje, dalyvaujant tarptautiniuose tų žinovų kongresuo
se.

St. Kuzminskas

„We must all hang together, or assuredly we shall all hang separately“.
Benjamin Franklin

(Neišverčiamas žodžių žaidimas. Prasmė: mes turime būti vieningi (krūvoje), 
nes priešingu atveju tikriausiai būsime pakarti kiekvienas skyrium;) -
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SOVIETINIS GYVENIMAS

NAUJOJI EKONOMINĖ POLITIKA

Naujoji sovietinė ekonominė politika — 
atkreipimas dėmesio į žemės ūkį, į plataus 
vartojimo prekių gmybą — musų dar nė
ra peržvelgta reikiamoje perspektyvoje ir 
nėra tinkamai įvertinta.

Kaip prie šių pakeitimų buvo prieita, 
kokia šios naujos politikos prasmė, kokie 
gaiės būti jos rezultatai pačiai Sovietų 
Sąjungai ir Vakarų pasauliui?

Šie klausimai reikalingi' rimto nagrinė
jimo. Juo labiau, kad Vakaruose pažiūros į 
Sovietų ekonominės politikos pakeitimus 
labai įvairuoja.

Vieni tvirtina, esą dabartinė ekonominė 
Sovietų politika tėra laikinis taktinis 
žingsnis, suKeitas žemės ūkio krizės ar 
gyventojų nepasitenkinimo. Esą, dėlto 
Malenkov ir Co. turi daryti nuolaidas sa
vo padėčiai konsoliduoti. Kiti mano, kad 
tai ilgalaikis, rimtas, galutinis ekonomi
nės politikos posūkis. Tretieji iš viso mo
ja ranka ir reiškia nuomonę, esą apskritai 
Sovietuose nieko gero nėra ir negali būti, 
ir iš viso ten niekas pagerėti negali. Ke
tvirtieji visai nieko negalvoja ir jieško 
įvairių Malenkovo su Chruščiovu nesuta
rimų simptonų, partijos konfliktų su ka
riuomene ir laukia kažkokios savaime 
evoliucijos keliu įvyksiančios režimo libe- 
ralizacijos, nors ilgų amžių Rusijos istori
ja tokioms viltims pateisinti neduoda jo
kio pagrindo.

SUNKIOSIOS PRAMONĖS KŪRIMO
STALININĖ POLITIKA IR JOS KAINA

Šiandien jau niekas nebeginčyja, kad 
Stalinas sukūrė Sovietų Sąjungoje sunkią
ją pramonę, nors prieš kiek' metų irgi bu
vo tvirtinama, kad iš tų pastangų nieko 
negali išeiti ir nieko neišeis.

Stalinas rėmėsi teze, kad komunistinei 
Sovietų Sąjungai gresia kapitalizmo agre
sija ir kad tai galimai agresijai atremti 
būtina sukurti nepriklausomą industrinį 
potencialą. Kad ir klek Vakarų buvo re
miama, Sovietų Sąjunga nebūtų galėjusi 
ilgainiui atsilaikyti prieš Hitlerio puoli
mą, jeigu nebūtų sukūrusi tos sunkiosios 
pramonės.

Taigi šiąja prasme Stalinas galvojo tei
singai.

Sunkiajai pramonei Sovietų Sąjungoje 
sukurti Stalinas buvo aukojęs viską.

Pakanka prisiminti, kad 1929-1953 me
tų būvyje (per šimtmečio ketvirtį!) j sun
kiąją pramonę buvo investuota 638 miliar- 
dai rublių, kai į transportą 193, į žemės 
ūkį 94, o į lengvąją pramonę tik 72 mi- 
liardai. Tuo būdu per 25 metus į sunkiąją 
pramonę buvo investuojama apie į visų 
tautos pajamų. Kapitalas, skirtas kasdie
niams gyventojų reikalavimams tenkinti
— maistui ir kasdienio vartojimo prekėms
— tesudarė maždaug J to kapitalo, kuris 
buvo' skiriamas plieno liejyklų statybai, 
sunkiosios pramonės mašinų gamybai ir 
kt. Tam tikrais tarpais ligi 70% darbo jė
gos būdavo užangažuota sunkiojoje pra
monėje.

Tokia Stalino politika buvo aiški ūkinio 
gyvenimo deformacija, tačiau jo akimis 
žiūrint, ji buvo būtina.

Suprantama, kad į sunkiąją pramonę 
investuojamą kapitalą reikėjo iš kur nors 
gauti. Tad šių milžiniškų investicijų fi
nansavimo naštą turėjo kelti daugiausia 
žemės ūkis. Mokesčių atžvilgiu žemės ūkis 
buvo iščiulpiamas iki paskutiniųjų. Gana; 
jei prisiminsime, kiek valstybė mokėjo už 
pristatytą rugių centnerį, ir kiek jis kaš
tavo laisvoje rinkoje. Skirtumas šimterio
pas, o kartais ir didesnis. Priverstinės že
mės ūkįo gaminių duoklės buvo imamos 
praktiškai už dyka, pagal principą: kuo 
daugiausia išspausti iš žemės ūkio darbi
ninko ir kuo mažiausia jam duoti.

Greta mokesčių, tos priverstinės duok
lės ir buvo tiekusios sunkiajai pramonei 
kurti reikalingą kapitalą. Kitą vertus, ir 
pramonės darbininkas taipgi buvo nepa
kenčiamai apmokamas ir šiąja prasme ir
gi turėjo aukotis sunkiosios pramonės kū
rimui. NKVD sistema tiekė ir visai neap- 
mokamą arba labai mažai teapmokamą 
keliolikos milionų žmonių darbo jėgą.

Ar Sovietai pasiekė rezultatų? Butų 
klaida jų nematyti. 1953 m. jie pagamino 
38 milionus tonų plieno, 320 milionų tonų 
anglies, 52 milionus tonų žibalo, 133 mi
lionus kilovatų elektros energijos.

1952 metais Sovietai buvo pagaminę 
34,4 milionų tonų plieno, o D. Britanija, 
Prancūzija ir Vak. Vokietija, visos trys 
drauge, 46 milionus tonų. Anglies 1952 m. 
Sovietai pagamino 300 milionų tonų, o D. 
Britanija. Prancūzija ir Vak. Vokietija 
drauge 425 milionus tonų. Elektros ener
gijos Sovietų Sąjunga 1952 m. buvo pa
gaminusi 117 milionų kilovatų, o D. Bri-
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tanija, Prancūzija ir Vak. Vokietija 158 
milionus kilovatų. Pagaliau žibalo Sovie
tų Sąjunga 1952 m. buvo pagaminusi 47,4 
miiionų tonų, o D. Britanija, Prancūzija 
ir Va.<. Vokietija 2 milionus tonų.

Neveltui kaikas Vakaruose negali nakti
mis užmigti, matydami Sovietuose didelį 
pavojų vis-ems Vakarams.

Akivaizdoje didelės pažangos sovietinė
je sunkiojoje pramonėje, o taipgi akivaiz
doje to takto, xad ten viskas buvo aukota 
tai pažangai pasiekti, kad didelis tautos 
pajamų daugumas buvo jai skirtas, netu
ri stebinti susidariusi sunki lengvosios 
pramonės ir žemės ūkio padėtis. Tai neiš
vengiamos išdavos.

Pavyzdžiui, laikrodžių Sovietų Sąjungo
je visuomet stigo ir tebestinga. Nenuosta
bu — 210 milionams žmonių 1950 metais 
tebuvo pagaminta 7 mįlionai laikrodžių. 
Sovietų Sąjungos valdovams pirmoje eilė
je rūpėjo mašinų sunkiajai pramonei, o 
ne laiKrodžių, gamyba.

1950 metais Sovietuose buvo pagaminta 
tik 205 milionai porų batų, vadinasi, tiek 
pat, kiek 1940 metais.

Tas pat maisto produktų ir žemės ūkio 
srityse.

Nuo prieškarinių metų pramonės pro
dukcija išaugo 100%, o žemės ūkio tik 
10%. Grūdų gamyba 1951 metais buvo net 
mažesnė, negu 1950 m. 121,5 miiionų tonų 
1951 metais ir 124,5 miiionų tonų 1950 m. 
Gyvulinkystės padėtis pasidarė ypač sun
ki. 1953 metų duomenys rodo net tam tik
rą smukimą, palyginti su 1928 m., prieš- 
kolchoziniais laikais ir prieškariniais lai
kais. 1928 m. arklių skaičius siekė 36,1 mi- 
lioną vienetų — 1953 m. tik 15 miiionų. 
1928 m. kiaulių buvo 27,7 miiionų — 1953 
m. — 28,5 miiionų. Raguočių 1928 m. bu
vo 66,8 miiionų (tame skaičiuje 33,2 mi
lionai karvių), o 1953 m. — 56,6 miiionų 
(karvių — 24,3 miiionų). Avių 1928 m. — 
114,6 miiionų, o 1953 m. — 109.9 miiionų.

Šios katastrofiškos padėties žemės ūkyje 
viena priežasčių yra oati kolektyvizacija. 
Bet kita svarbi priežastis yra tai, kad sun
kioji pramonė buvo kuriama žemės ūkio 
sąskaiton ir todėl negalima buvo laukti 
nei kolchdzininko produktyvumo padidė
jimo nei vartotojų plataus pareikalavimo 
patenkinimo.

Anksčiau ar vėliau reikėjo laukti pasi
keitimų Sovietuose. Vienašališkai sukūrus 
sunkiąją pramonę ir susilpninus žemės 
ūkį, turėjo ateiti laikas, kai paaiškėjo, jog 
žemės ūkis yra persilpnas galingajai sun
kiajai pramonei į jį atsiremti. Stalino su
kurtomis politinėmis ūkinėmis sąlygomis 
žemės ūkio bazė neišvengiamai turėjo pa
sirodyti esanti persilpna sunkiajai pra
monei.

MALENKOVO CHRUŠČIOVO 
PAKEITIMAI

Nusakytai būklei susidarius, Malenkovo- 
Chruščiovo vykdomieji pakeitimai buvo 
lauKtini ir yra logiški. Sunkioji pramonė 
sukurta — tai faktas. Sovietų Sąjungos 
karinis pajėgumas — irgi faktas. Štai tik 
vienas pavyzdys: 1951 metais rusai turė
jo 20.000 lėktuvų, iš kurių apie 10.000 bu
vo naikintuvai, jų tarpe 2.000 sprausmi- 
nių. Šiandien naikintuvų yra tiek pat: 
10:000, bet iš jų jau apie 9.000 sprausmi- 
nių.

Karo Sovietai nenori, nes savo agresiją 
jie vykdo ir savo tikslų siekia netiesiogi
nio agresyvaus karštojo karo keliu.

Galima Vakarų agresija jie netiki.
Todėl šiandien jie gali sau leisti daryti 

didesnes nuolaidas žemės ūkio darbinin
kui ir vartotojui.

Šiuo atžvilgiu dabartinė padėtis skiria
si nuo NEP‘o (Lenino laikų „naujoji eko
nominė politika“) laikų. Malenkovo 
Chruščiovo vykdomieji pakeitimai gali 
būti suprantami ne vien kaip priemonė, 
kurios jie turėjo griebtis, bet taipgi, kaip 
priemonė, kurios jie galėjo imtis.

Kokios tos priemonės? Jos yra drastiš
kos ir rodo, kad ūkinės politikos svorio 
centras gali būti perkeltas į žemės ūkį ir 
vartojimo prekių gamybą. Cnruščiov ža
da pakelti žemės ūkio gamybą 2-3 metų 
laikotarpiu, o ne per kelis penkmečius. 
Tuo tikslu mokesčiai žemės ūkyje maži
nami 50%.' Kitaip sakant, tos lėšos, kurios 
buvo išspaudžiamos iš žemės ūkio pramo
nės investicijoms, sumažinamos perpus. 
Jos liks žemės ūkyje. Priverstinių duoklių 
dydis taipgi mažinamas, o kainos už jas 
pakeliamos. Daržovių — iki 40%. pieno ii 
sviesto iki 20%, gyvulius superkant — 
net ligi 55%. Tikslas — padidinti žemės 
ūkio pajamas. Jei kolchozininkas neturi 
savo privačios karvės, jis iš viso atleidžia
mas nuo mokesčių.

Rengiamasi pagaminti daugiau trakto
rių. ' Žadama nupolitinti kolchozų va
dovybes, kurių priekyje ligi šiol stovėjo 
dažniausiai nieko apie žemės ūkį nenusi
maną partiniai žmonės. Technikai, žemės 
ūkio specialistai „savanoriškai“ spaudimo 
keliu siunčiami į kaimą.

Plataus vartojimo pramonės srityje Ma
lenkov žada investuoti į ją daugiau lėšų, 
taip, kad ji per 2-3 metus (tad ir vėl per 
2-3 metus, o ne per 2-3 penkmečius) pa
tiektų vartotojams didelius kiekius teks
tilės gaminių, cukraus, sviesto ir kitų pro
duktų. 1955 m. suvartojimo prekių turi 
padaugėti 65% palyginti su 1950 metais.

40



SANTARVĖ 155

PERSPEKTYVOS

Per 2-3 metus Malenkov ir Chruščiov 
rojaus Sovietijoje nesukurs ir. Vakarų ne
pasivys. Kolchozų jie, tikriausia, nepanai
kins, nors kolchozinės. žemės ūkio siste
mos produktyvumas ir yra žemesnis uz 
privataus žemės ūkio produktyvumą. Ko_- 
chozai yra organinė sovietinės santvarkos 
sistemos realybė. Gali atsitikti, kad žemės 
ūkio darbininkai nepatikės Maienkovo 
Chruščiovo politikai, ir tada, žinoma, to
ji politika galės neduoti nė dalies laukia
mųjų rezultatų. Yra milžiniškų admini
stracinių ir linansinių sunkumų. Investa
vimas lėšų į sunkiąją pramonę turės būti 
sumažintas, nes žemės ūkis taip pat reika
laus lėšų ir Kreditų. Ar Sovietai susilaikys 
nuo tolesnio sunkiosios pramonės plėti

mo? Kariuomenė vargiai norės sutikti su 
ginklavimosi išlaidų mažinimu.

Tačiau, nors ir yra visa eilė „bet'1 ir 
„ar", nereikia neprivertinti Maienkovo 
Chruščiovo naujos ūkinės politikos. Ve
dant intensyvią gamybos kėlimo politiką, 
investuojant į jį lėšas, teikiant jam kredi
tus ir šalinant iš jo administracines nesą
mones, žemės ūkio produkcija gaii pradė
ti žymiai kilti. Lengvoji pramonė gali 
pradėti labiau tenkinti vartotoją. Tai gali 
sukerti iki šiol nebuvusį pasitenkinimo 
jausmą Sovietų gyventojų, kurių reiklu
mo neturime vertinti vakariečio reiklumo 
mastu. Tai, savo ruožtu, gali stiprinti So
vietų politinį ir karinį pajėgumą.

Būtų didelė klaida nematyti sovietinio 
potencialo stiprėjimo pavojaus.

A.Ruzgys

NUSLĖPTOJI REALYBE
„SANTARVĖS“ š. m. 2-me numeryje, 

remiantis autentiškais šaltiniais, buvo pa
vaizduota, kaip komunistai steigė VorKU- 
tą — sovietines vergijos miestą.

Bet štai kaip Sovietų valdžios oficiozas 
„Izviestija“ š. m. sausio 21 d. numeryje 
rašo apie šį „Sovietinio socializmo mies
tą“.

„Geležinės tylos, laukinių žvėrių, var
gingai traukusių savo neprasmingą gyve
nimą žmonių, sunkiai pasiekiama sritis, 
nenešusi valstybei jokios naudos ir neturė
jusi jOKios ateities. Tokia atrodė tiems, 
kurie laikė savo rankose carinės Rusijos 
likimą, šiaurė, visa bartoji poliarinė sritis. 
Tarybinė valdžia ir tarybiniai žmonės iš 
pagrindų pakeitė šiaurę. Kaip visur Tary
bų šalyje, taip ir čia pulsuoja judrus gy
venimas ir žmonės žiūri į ateitį su pilnu 
pasitikėjimu.

Poliarinės srities tundroje tarybiniai 
žmonės sukurė naują pramonės kraštą ir 
didelę anglies bazę, Kuri aprūpina kuru 
Tarybų šalies šiaurę. Angliakasių miestas 
Vorkuta yra poliarinės srities anglies ba
seinas.

Apie didelius pasikeitimus, įvykusius 
mūsų akyse Vorkutoje pokariniais metais, 
praneša Komi respublikos laikraštis „Za 
Novij Sievier“.

„Vietoj duobėtų gatvių ir mažų, į bara
kus panašių namelių, išlikusiu iš prieška

rinių laikų“, rašo laikraštis, „šiandien di
džiulėje vietovėje išaugo naujas socialis
tinis miestas, Kuriame gyvena ir dirba po
liarines suries anguaKasiai. Dviejų augš- 
tų mutiniai namai anKsciau Voikuios gy
ventojams buvo letenyoė. šiandien mies
te statomi beveik išimtinai tiK triaugšciai 
namai. Ir tai tėra tik pradžia!“

Didelių gyvenamųjų namų ir kultūrinių 
įstaigų statyba Vorkutoje šiais metais bus 
plečiama dar didesniu mastu. Miesto 
centre jau pastatyta Laisvės Aikštė. <_ia 
dunKso kultūros rūmai ir gausus gyvena
mieji namai. Maskvos gatve bus nustaty
ta trijų augštų namais. Dar šiais metais 
Vorkutoje ir darbininkų gyvenamose vie
tovėse miesto pakraščiuose bus atidarytos 
5 didelės krautuvės, 5 namai-valgyklos, 
eilė kitokių prekybos įmonių, taipgi viena 
didelė Kepykla.

Tolimesnis Vorkutos statybos ir persta
tymo generalinis planas jau yra išdirbtas. 
„Labai greitai“, praneša laikraštis, „Vor
kuta priklausys prie gražiausių Tarybų 
Sąjungos miestų“.

Sis daugiau negu „rožinis“ „Izviestijų“ 
ir „Za Novij Sievier“ pateiktas Vorkutos 
vaizdas realybėje dengia tuos šimtus tūk
stančių „tarybinių žmonių“ (estų, latvių, 
lietuvių, lenkų, ukrainiečių, vokiečių ir 
kt.) lavonus ir kaulus, ant kurių toji so
vietinės šalies „pažiba“, vergų miestas, 
pastatydintas.

Tarnyba Tėvynei yra kaip grūdas. Tasai, kuris tą grūdą padėjęs ant delno 
rodo visiems šaukdamas; štai didysis grūdas! — jį išdžiovina ir nieko iš to negauna.

Bet tasai, kuris įmeta grūdą į žemę ir kantriai laukia kelias savaites, tas ma
to iš grūdo augantį augalą.

Ir tasai, kuris įspaudžia grūdą smeigtuku į žemę ateinantiems metams, būsi
mam gyvenimui, tas gaus šimtą gruaų ir iš tų šimtų — tūkstančių tuksiančius.

Adomas Mickevičius
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LIEPSNOS IR DŪMAI IDĖJŲ AUKURUOSE

KELETAS MINČIŲ APIE TR1BNIJOS 
KARALYSTĖS PAGRINDUS

Manes Sperber savo studijoje apie „Po
licinę istorijos sampratą“ labai įdomiai 
aiškina praeities ir dabarties politinių by
lų pobūdį, ypač sovietines priemones sa
vo . politiniams priešams naikinti.

Istorija rodo, kad politinės bylos retai 
teparodomos viešumai savo tikruoju veidu 
ir tikromis priežastimis. Jos parodomos 
iškreiptu būdu, per vadinamą „transliaci
ją“, arba išvertimą į kitą kalbą.

Jau senovės Graikijoje padarytasis 
„priekaištas Sokratui, esą jis įvedęs naują 
religinę praktiką, buvo juokingas, bet jis 
tobulai apibūdino „išvertimo“ priemonę, 
kuri, nepaslėpdama tikrųjų kivirčo prie
žasčių, realiesiems interesams suteikia mi
tinį (melagingą) šešėlį. „Transliacija“, ar
ba „išvertimas ‘ čia patarnauja įkūnijimui 
abstraktaus dalyko. Dėka jo, teisingumas, 
likimas, vaisingumas tampa kažkokiomis 
dieviškomis damomis, jausminio suvoki
mo dalykais. Ne, ne dėlto, ar Jėzus buvo 
homo-ousos, ar homoi-ousos, — reiškia, 
ar toks raidiškai buvo ar tik taip atrodė, 
— ne dėlto būna žmonės siunčiami karan 
vienas kitą užmušinėti ar mirti už gabalą 
medžiagos, kurį vadiname vėliava. Žudo
ma ir mirštama už realius interesus, 
grakščiai išverstus į kitą prasmę, už daly
kus, kurie pasireiškia incognito“.

Iš tikrųjų tasai slapivardiškumas apibū
dina daugumą politinių bylu. Jau prancū
zų revoliucijos didysis istorikas Michelet 
nustatė: „Per visą revoliuciją nesikeičian
tis metodas tarnavo robespieristams užmu
šinėti Savo priešus, ir vis tas pats apkalti
nimas. Koks buvo prieš Jacoues Roux? 
Apsivogimas. Prieš Hėbertą? Apsivogimas. 
Ir prieš Fabre? Apsivogimas. O prieš Dan
teną? Apsivogimas Gi kada žlugo pats Ro
bespierre, tai Cambon jį išvadino suk
čiumi“...

POLITINĮ PRIEŠĄ REIKIA
ŽMOGIŠKAI SUBJAURINTI

„Išdavimui esant sunkiausiu nusikalti
mu, kodėl tokioje daugybėje politinių bylų 
prokurorai spiriasi prijungti pašalinius nu
sikaltimus, kaip apsivogimą, apsileidimą 
ir tt.? Kodėl Maskvos, Budapešto ar Pra
hos bylose reikėjo sunaikinti apkaltintų
jų revoliucinę praeitį, atgaliniu sprendimu 
nupolitinti jų gyvenimą ir juos prezentuo- 
ti, kaip smulkius policijos agentus, kaip 
visada buvusius sukčiais? Ir kodėl senovės 

gadynėje reikėdavo, kad klaidatikis, butų 
papirktas velnio auksu, kad, žodžiu, jis 
būtų — parsidavėlis?

„Tai dėlto, kad kuris tironiškas reži
mas (arba tokia bažnyčia) neprileidžia, 
jog galėtų būti kokių nors priežasčių opo
zicijai. To išdavoje jie neigia, kad jų prie
šininkai galėtų būti kas kita, kaip tik blo
gis, bjaurus nusikaltimas, pasivertęs politi
ne opozicija... Iš tikrųjų, čia reikalas jų 
a.cyse eina jau ne apie žmogiškas būtybes, 
bet apie blogį darančius gyvulius: tai pa
siutę šunes, ištvirkę šliužai, apsiseilėjųsios 
'žiurkės. Bylos tam ir ruošiamos, idant nu
plėšus nuo jų žmogišką kaukę... Žinoma, 
Kaltinamieji čia irgi turi suvaidinti rolę: 
parodyti savo numaskuotojo bjaurumb 
vaizdą, tik jokiu būdu ne savo politinę 
praeitį“...

NEITI SU VALDANČIA PARTIJA — TAI 
GULĖTI SU S V r.TUVI A ŽiVIONA?.,.

„Monarchija buvo pagrįsta pavaldinių 
meiie ir ištikimybe savo monarcnui. Kas 
žodžiais ar veiksmais įžeidžia jo Dideny
bę, tas jį išduoda, kaip vyras, sugulęs su 
kita moterimi, daro paieistuvystę monoga- 
minėje visuomenės santvarkoje. To santy
kių paprastumo nebėra šių laikų valstybė
se. čia leistina priešintis valdžioms (vy
riausybėms), nes ne joms privalu meilė ir 
ištikimybė, bei — tėvynei, tautai, kurios 
vyriausybė tik šreiškia laikinę valią, bet 
nėra pati valia. Tačiau režimas, norįs bū
ti stiprus, visuomet stengiasi opoziciją lai
kyti tokią, lyg tai būtų priešiškumas ir ne
draugiškumas pačiai tautai, vadinasi — 
išdavimas. Toks palinkimas pasidaro ypač 
vyraujantis karų laikais arba kuomet 
aštrūs kivirčiai skaldo tautą. Priešininkas 
(opozicionierius) tuomet apskelbiamas už
sienio priešų agentu, „išaiškinant“ jį maž
daug tokiu būdu: jis silpnina vyriausybę, 
taigi — silpnina valstybę ir tėvynę. Vadi
nasi, jis tarnauja priešui. Ir jis tai pats 
žino. Kodėl jis taip daro? Dėlto, kad jis 
yra jo agentas. Jis išduoda ne dėlto, kad 
jis yra opozicininkas, bet jis palaiko ir ve
da opoziciją dėlto, kad jis yra išdavikas. 
Priėjus tokią išvadą, viskas pasidaro taip 
paprasta, kaip giljotinos kirvio veikimas. 
Ir nuo to laiko jau „įrodyta“, kad vyriau
sybė — tai visa tauta. Be velnio, Dievas 
paskęstų smulkių kasdienių nepasisekimų 
potvynyje“...
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Lietuvių visuomenei tokie samprotavi
mai žinomi nebe nuo vakar dienos. Jie įsi
bėgėjimo keliu tebeklęsti ir tremtyje. Koks 
musų politinis komitetas ar „egzilinė vy
riausybė“', susidūrę su stipria opozicija 
visuomenėje, ima smarkiai aiškinti, kad 
tik jie atstovauja „visą tautą“, visą vals
tybę ir jos valdžią, visą tėvynę. Jei kas su 
jų nuomonėmis ar veiksmais nesutinka, 
tas mėginamas apskelbti „priešu“ ne tik 
jų, bet „viso lietuviško reikalo'“, visos 
Lietuvos, tautos ir tėvynės, net pačių par
tizanų! „Aišku“, tokie yra „priešo agen
tai“ ir jie „skaldo mūsų jėgas“... Ir šian
dien tokie iš esmės policinės ir diktatūri
nės santvarkos metodai naudojami net tų, 
kurie norėtų skelbtis demokratinės dva
sios pavyzdžiais ir tautiečius mokyti de
mokratiškumo.

ŠNIPINĖJIMAS — KAIP ISTORIJOS 
„VARIKLIS“

„Šnipinėjimas, senas kaip pasaulis, už
ima dabar labai svarbią vietą šių laikų 
mitologijoje, šnipas, toks pat ryškus di
dvyris, kaip didysis gangsteris ar gudru
sis seklys, yra žavingas, kada jis tarnau
ja jūsų tėvynei arba jūsų reika’ui, — bet 
jis yra bjauriausias iš nusikaltėlių, jei jis 
dirba jūsų priešų naudai. Jeigu karai vyk
tų pagal iš anksto išdirbtus planus, tai šni
pinėjimas būtų labai veiksmingas. Bet 
taip nėra. Galima išvogti visas paslaptis, 
išskyrus ateitį, kurios niekas nežino. Dar 
gerai prieš 1914 metus Prancūzijoje buvo 
žinomas Schlieffeno planas, išduotas vie
no vokiečių karininko. Tas nieko nesukliu- 
dė. Tarp kitko, sprendžiamu momentu vo
kiečiai atsisakė to plano. Senais gerais 
laikais pirktis pergales, papirkinėti prie
šo maršalus, be armijų ar su jomis, daž
nai būdavo tik kainos klausimas, varžyti
nių dalykas. Liudvikas XIV geriausiai bu
vo aptarnaujamas iš priešo stovyklų. Tol, 
kol jo paties armijos buvo pačios stipriau
sios, geriausiai aprūpintos ir apmokamos, 
beveik nei viena pergalė nebuvo išsly
dus iš jo rankų...

Kas mėgina išaiškinti istoriją visokių 
rūšių išdavimais, tas be abejo visur ras 
veikusių išdaviku, bet jis praras sugebėji
mą atpažinti veiksnius, kurie apsprendžia 
žmonijos raidą. Jokia imperija, jokia san
tvarka, nei viena tauta nežlugo išdavimo 
išdavoje — bet išdavimai visur lydėjo ny
kimo laikotarpius, jie būdavo vieni iš pa
čių ryškiausių simptomų. Be abejo, išdavi
kai patarnaudavo būsimiems nugalėto
jams, bet jų didžiausias blogis buvo už
slėpti merdintiems grėsmę, kurią jie jau 
nešiojos, kaip slaptą ligą, savyje. Nes re
voliucijos visuomet- sulikviduodavo tik 
merdėjančias santvarkas, prikibusias prie 
praeities, kurią kiekviena diena vis dau
giau paneigdavo...'

„Nuo pat totalistinių santvarkų atsira
dimo legenda pasidaro daug svarbesniu 
politiniu reiškiniu už patį išdavimą. Ko
munistinis režimas, koki Stalinas išryški
no, iš tos legendos pasidarė stipriausią ba
zę to, kas tebevadinama jo „ideologija“, 
jo „dialektika“ ir pan. Kad kiekvienas bū
tų paverstas galimu išdaviku, viskas* yra 
paskelbta valstybės paslaptimis, kurias 
priešas neva stengiasi godžiai išgauti: 
skaičius porų pusbačių, gaminamų tokio
je ar kitokioje rytinės Vokietijos dirbtu
vėje, jaunųjų komunistų grupės entuziaz
mo karštis šiame ar aname Moravijos, kai
me, bulvių derliaus vaisiai Minsko rajone. 
— viskas! Tuo pat metu skelbiant, kad 
įskundimas yra šventa kiekvieno piliečio 
pareiga, ir sutriuškinant kiekvieną kaip 
išdaviką, kuris atsisakytų tai daryti, — 
valstybė reikalauja, kad kiekvienas žmo
gus parodytų savo ištikimybę vieninteliu 
labiausiai įtikinančiu būdu: išdavinėda- 
mas savo artimuosius. Po stalinizacijos. 
visos komunistų partijos įsijungė į šią si
stemą, kuri supranta ištikimumą, kaip be
sąlyginį paklusnumą ir išdavinėjimą vis
ko, kas tik ga'ėtų priešintis Sovietų Sąjun
gos valdžiai..."

Tokioje dvasioje jau yra išauklėti visi 
komunistinių partijų nariai užsieniuose. 
„Koks bebūtų jų asmeninis garbingumas, 
jie politiškai sprendžia ir veik'a tik pagal 
šia dvigubą „atskaitomybę“: ji jiems su
teikia ramiausią sąžinę pasaulyje, kai jie 
ka išduoda, ir visus, kurie prie jų nepri- 
k’auso, leidžia smerkti, kaip pasibjaurėti
nus išdavikus...“

„NEKALTŲ“ ŠNIPŲ IR
REVOLIUCININKŲ GADYNĖ

Kaip kiekviename krašte, taip ir Ame
rikoje. yra buvę garsių politinių bvlų. Sac
co ir Vanzetti byloje prokuratūra šiuos du 
vyrus stengėsi paversti nus'kaltėliais 
atentatinmkais. kai tikrovėje jie buvo ir 
norėio būti idėjiniai anarchistai.

Bet dabar stalinizuotų komunistų būdas 
Rytuose ir Vakaruose ėmė keistis. Mask
vai reikalaujant, nebe prokuratūra, bet jie 
patys stengiasi išjungti iš bylų politinę 
orasmę. Aiškiai įrodytas komunistų agen
tes A’ger Hiss pats gynėsi, jog jis toks nė
ra. Ir, ironijos dėlei, pasmerktas jis buvo 
net ne kaip svetimos va’stybės šnipas, bet 
kaip melagingai prisiekęs savo valstybės 
organams.

Lygiai taip pat ir garsioji atominių šni
pu Rosenbergų byla, pernai kėlusi triukš
mo visame pasaulyje, komunistams ir jų 
sankeleiviams reikalaujant paleisti šiuos 
..niekuo nenusikaltusius“ didvyrius. Patys 
Rosenbergai stengėsi vaidinti nepolitinius 
asmenis; jų advokatas E H. Bloch džiau
gėsi, jog pavyko „išjungti politiką iš šios 
bylos“.
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O Amerikos prokuratūra ir viešoji nuomo
nė buvo linkusi galvoti kaip tik priešin
gai: čia yra politika, komunizmo skverbi
masis, tarnavimas komunizmui ir Rusijai, 
taip ir reikia spręsti. Bet kaltinamieji, 
sekdami Maskvos bylų pavyzdžius ir įsa
kymus, jau „stalinizuoti“, nebedrįsta elg
tis, kaip praeities revoliucininkai, kurie 
teismuose drąsiai rėždavo teisybę į akis, 
žinodami, jog už tai turės atiduoti savo 
gvvybę. Dabarties komunistai nebenori 
idėjiniu politinių bylų, bet vaidina, jog 
nėra niekuo nusikaltę, neišėję iš „legalu
mo“ ribų ir tt.

Maskvos byloje vienas žvmiausiu komu
nizmo vadų, Bucharin. visaip išsisukinėjo, 
bet jis niekad nepasakė, pvz.. taip: — 
„Tiesa, aš tinkamu laiku iškėliau nusi
kalstančią stalininės kolektyvizacijos klai
dą. Aš kaip tik numačiau, kad ji sugriaus 
mūsų žemės ūkį ir sunaikins gamybinę 
galią milionų žmonių, beprasmiškai su’ik- 
viduotų...“

Panašiai elgėsi ir Rosenberg New 
Yorko byloje. O jis būtų galėjęs taip pa
reikšti:

— „Aš myliu savo kraštą ir dėl to noriu, 
kad jis virstų viena iš sovietinių respubli
kų ir išsikovotų geresnę ateitį. To belauk
damas, aš aukoju savo geriausias jėgas So
vietų Sąjungai, mūsų visų socialistinei 
tėvynei, kurios gynimas yra augščiausia 
priedermė visų, norinčių užtikrinti žmoni
jos laimę. Aš esu revoliucininkas ir kau
nuosi už reikalą, kuris yra tas pats ameri
kiečiams, kaip ir rusams. Padėdamas Ru
sijai, aš nenusikaltau šnipinėjęs svetimos 
valstybės naudai. Aš tik stengiausi, rizi
kuodamas savo gyvybe, padidinti kovinį 
pajėgumą tokios valstybės, kuri vieną die
ną mus išlaisvins, kaip ji jau išlaisvino 
800 milionų žmonių šioje žemėje. Su savo 
šeima aš gyvenau kuklų ir darbštų gyve
nimą; jūs nesurasite jokių žemų išskaičia
vimų mano veiksmuose, kuriuos man pri- 
kišate. Jei reikės, aš mokėsiu ir mirti už 
savo įsitikinimus“...

„Jeigu Rosenberg“, tvirtina Manes 
Sperber, „kiek sumišęs, bet ištikimas re
voliucinei tradicijai, būtų taip prakalbė
jęs, tai kompartija būtų jį apskelbusi išda
viku, provokatoriumi, fašistu, ir nebūtų 
buvę nei mažiausios akcijos jo naudai“...

KĄ KALBA PASITARIMUOSE

MUSŲ „POLICININKAI“

Sena policinė istorijos samprata šian
dien labiau nei kada nors tebeveikia pa
saulyje. Ji yra visų totalinių ideologijų ir 
santvarkų išnešiotas kūdikis.

Neturėdami šiuo metu mūsų normaliai 
veikiančios valstybės, mes to gal nejustu- 
me. Bet jau apsčiai matėme tokios psicho
logijos apraiškų ypač per praėjusius me

tus. Krupavičiaus ir Žalkausko pareiški
mai Romoje ir vėliau per Eltą, kaikurios 
spaudos „linija“ ryškiai rodo, kad demo
kratinių ir humanistinių politinės bei kul
tūrinės veiklos būdų kelias kaikuriems iš 
mūsų dar gerokai tebėra svetimas. „Jei 
kas neina mano naivių ir vaikiškų frazių 
nusmaigstytu keliu, tas yra prieš mane, ir 
prieš tėvynę, ir prieš tautos valią, ir tas 
yra svetimųjų agentas“(!)

Ogi iš tikrųjų tai tas politinės moralės 
smukimas, atsakomybės jausmo prieš 
ateitį netekimas, tas užsispyrimas akliau
siai laikytis jau sukežusios ir vis didesnę 
žalą ir ardymą nešančios „laisvinimo si
stemos“ užsienyje, — yra pati didžiausia 
žala bendriesiems, tautos reikalams.

Sena ir ligota ima merdėti ir žlugti. Kas 
yra jauna ir sveika, — tas augs ir stiprės.

BŪSIMOS SANTVARKOS VAIZDELIS

Kurie, dabar jau užaugę ar pasenę vy
rai, vė’ panorėtų susidraugauti su savo 
vaikystės mielu ir išmintingu bičiuliu Jo- 
nathanu Swift'u, tieji Gulivero Kelionių 
skvriuje „Apsilankymas Laputoje“ rasti; 
tokį nuostabiai teisingą ir tolimą ateitį 
numatantį aprašymą: —

.„..Tribnijos karalystėje, kurią čiabuviai 
vadina Langdenu. ir kur aš kurį laiką vie
šėjau savo kelionių metu, vyraujantį tau
tos sluogsni iš esmės sudaro skundėjai, 
kaltinamosios pusės liudininkai, šnipai, 
kaltintojai, denunciatoriai, prokurorai, 
teismo prisiekusieji ir teisėjai, taipgi įvai
rių laipsnių jų pajungtieji ir žemesnieji 
įrankiai — tas viskas po Vidaus Reikalų 
Ministerio ir jo vergų varovų vėliava ir 
vadovavimu. Sąmokslai šioje karalystėje, 
bendrai paėmus, yra jų darbas: ar tai, kad 
jie norėtų išryškinti savo pačių budrumą 
ir savo politinės uoslės gilumą, ar tai. kad 
jie norėtų įšvirkšti naują vikrumą admi
nistracijai, įkritusiai į išlepimą, arba vėl, 
kad jiems reikia apgauti ar nukreipti vie
šosios nuomonės nepasitenkinimo dėmesį, 
prisipildyti savo kišenes kaikurių speku
liantų lobiais, numušti ar pakelti valsty
bės vertybių kursą ko geriausiai savo as
meninei naudai...

„...Kaip ten bebūtų, pirmiausia tai jų 
tarpe susitariama ir nusprendžiama, ku
rie asmenys turės būti apka’tinti samoks- 
lininkavimu. Paskui jie rūpestingai imasi 
priemonių apsirūpinti įtariamųjų laiškais 
ir kitais asmeniniais popieriais. Pagaliau, 
jie tuos visus nusikaltėlius apkausto gran
diniais. Popieriai tuomet pateikiami bū
riui labai prityrusių menininkų išaiškinti 
atskirų žodžių, skiemenų ir net raidžių 
reikšmę. Tokiu tai būdu jiems pasiseka 
atidengti, kad „prakiurusi kėdė“ reiškia 
privatinė taryba, „žąsų būrys“ — senatas, 
„apšlubęs šuva“ — užgrobėjas“, „maras“ 
—■ stovyklaujanti armija, „žioplys“ —
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UŽSIENIO LIETUVIU VEIKLOS BARE

LIETUVIAI SOCIALDEMOKRATAI EUROPOS SOCIALISTU 
PARTIJŲ KONFERENCIJOJE

Europos Socialistų Partijų Konferenci
joje, įvykusioje š. m. vasario mėn. 27-28 d. 
d. Briuselyje, dalyvavo 67 delegatai iš 
13-kos laisvųjų Europos kraštų ir iš 8-nių, 
netekusių laisvės, jų tarpe ir Lietuvos. De
legatų tarpe buvo daug pasižymėjusių so
cialistų politikų, kaip Guy Mollet (Pran
cūzija), Erich Ollenhauer (Vokietija), 
Henri Spaak (Belgija), Wilfred Burke (D. 
Britanija), Mario Lagari (Italija) ir visa 
eilė kitų vadovaujančiu asmenybių bei 
parlamentų atstovų.

Konferencijai pirmininkavo Britų Dar
bo Partijos generalinis sekretorius Mor
gan Phillips, kuris drauge yra ir Socialis
tų Internacionalo Pirmininkas. Lietuvos 
Socialdemokratų Partiją, kuri tik praėju
siais metais buvo naujai priimta į atgai
vintą Socialistų Internacionalą, konferen
cijoje atstovavo J. Glemža ir J. Vilčinskas.

Briuselio konferencijos tikslas, kaip ati; 
darymo kalboje buvo pabrėžęs Morgan 
Phillips, buvo: susirinkus Europos socia
listų partijų atstovams, peržvelgti tik ką 
pasibaigusios 4-ių užsienio reikalų miniš- 
terių konferencijos Berlyne rezultatus ir 
išdirbti bendrą liniją tolimesnei politinei 
veiklai. Konferencija apsvarstė bendrą 
politinę padėtį ir glaudesnio Europos so
cialistų tarpusavio bendradarbiavimo ga
limybes.

Bendruosiuose debatuose turėjo progos 

ministeris pirmininkas, „kartuvės“ — 
valstybės-ministeris. „naktinis puodas“ — 
įžymiųjų asmenybių komitetas, „trintu- 
vas“ —■ dvaro rūmų ponia, „šluota“ — re
voliucija, „pelėgaudai“ — paskyrimas į 
tarnybą, „bedugniai šaltiniai“ — viečasis 
tautos fondas, „paplavų latakas“ — vy
riausybės būstinė,- tuščia statinė“ — ge
nerolas, „pūliuojanti žaizda“ — admini
stracija...

Jonathanas Swift'as (1667 - 1745 m.), 
kaip išrodo, Gullivero kelionėse jau prieš 
du šimtų metų bus suradęs puikiu kaikur 
dabar esančių ir dar būsimų valstybinių 
santvarkų. Ir jeigu mūsų tremties „egzili- 
nė vyriausybė“ ar kaikurie kiti vadovau
jantieji veiksniai su savo dvasia ir veik
los būdais staiga, kad tik ir susapnavus, 
persikeltų į išlaisvintą Lietuvą, — ir mes 
gal turėtume gražių vilčių sukurti dar vie
ną Tribnijos karalystę...

Jurgią Lengvenis 

pareikšti savo mintis ir Sovietų pavergtų
jų Rytų ir Vidurio Europos kraštų delega
tai. Pirmą kartą šiame forume galėjo kal
bėti Baltijos kraštų delegatai.

Kalbėdamas Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos vardu, iš Londono į konferenciją 
nuvykęs J. Vilčinskas pažymėjo, kad so
cializmo idealų įgyvendinimas pasaulyje 
priklausys nuo to, kokią laisvosios tautos 
užims poziciją Sovietų imperialistinės po
litikos atžvilgiu. Taikos nori ne tik laisvos 
tautos. Ramaus ir žmoniško gyvenimo lais
voje, demokratiniais pagrindais tvarkomo
je valstybėje trokšta ir Sovietų pavergtie
ji kraštai. Baltijos kraštai laukia taikos 
jau 14 metų, nes pirmoji Sovietų okupaci
jos diena šių kraštų darbininkams buvo 
jų pavergimo pradžia ir pradžia kovos dėl 
išsilaisvinimo, už savo žmogiškųjų teisių 
gynimą. Toji kova vyksta ir iki šiai die
nai. Siekiant pastovios taikos pasaulyje 
įgyvendinimo, negalima užmiršti ir šio, 
kiekvieną valandą aktyvaus fronto, kuris 
ištisai eina per Lietuvą, Latviją. Estiją ir 
kitus Vidurio ir Rytų Europos kraštus — 
pareiškė lietuvių socialdemokratų atsto
vas J. Vilčinskas. Reikia jieškoti priemo
nių baigti karus ne tik Korėjoje ar Kinijo
je, bet ir čia pat, artimoje Vakarų pašonė
je, kur šimtas milionų europiečių kenčia 
pasibaisėtinus Sovietų režimo žiaurumus 
ir kolkas nemato jų galo.

Konferencija priėmė rezoliuciją, kurioje 
tarpe kitko sakoma, kad pasaulis liko ap
viltas Berlyno konferencijos rezultatų. So
vietų Sąjunga atsisakė laisvų rinkimų ke
liu leisti susijungti Vokietijai. Ji net atsi
sakė atstatyti Austrijos nepriklausomybe 
pačios Sovietų Sąjungos anksčiau pasiūly
tomis sąlygomis. Socialistai yra pasiryžę 
toliau siekti taikingomis priemonėmis tų 
nacių tikslų: Vokietijos suvienijimo, nepri
klausomybės Austrijai atstatymo ir tokios 
europinio saugumo sistemos, kuri užtikrin
tų nepriklausomybe ir laisvę visiems Eu
ropos kraštams, įskaitant kraštus už gele
žinės uždangos. Socialistų Internacionalas 
niekad nesiliaus kovojęs prieš totalitari
nius režimus Ispanijoje ir už geležinės už
dangos. Ilgalaikė taika Europoje bus už
tikrinta tik tada, kai tiems kraštams bus 
atstatyta laisvė.

Lietuvių socialdemokratų aktyvus daly
vavimas tarptautinėse konferencijose ir 
kėlimas jose balso prieš sovietini pavergi
mą be jokių abejojimų sudaro jų nuopel
ną užsienio lietuvių veiklos bare.
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TIES MUSU NESUSIPRATIMAIS

VLIK‘o reformos klausimas ir „Eltos"1 
reakcija

Pagaliau ir „Eltos Informacijos“ (Nr. 9, 
1954. IV. 1 d.) turėjo pripažinti, kad „po 
dešimties VLIK'o veiklos metų visuomeni
ninkai ir spauda kiek gyviau įžiebė ruse
nančią VLIK" o reformos idėją. Gaila, kad 
tai padaryta kiek vėlokai, bet visdėlto ge
riau dabar, negu niekados.“

Jei pats VLIK'o reformos klausimo pri
pažinimas iš VLIK'o pusės sveikintinas 
(„geriau dabar, negu niekados“), tai to 
pripažinimo forma keistoka. VLIK'o refor
mos klausimas iškeltas ne „po dešimties 
VLIK'o veiklos metų“, o buvo keliamas 
žymiai anksčiau tų dešimties metų būvy
je. Tik VLIK'as to girdėti ir matyti nė iš 
tolo nenorėjo. Tad ir gailėjimasis, kad tas 
klausimas iškeltas „kiek vėlokai“ yra ne
suprantamas ir atsiduoda hipokrizija.

Tačiau kolkas susilaikysime nuo plates
nio „Eltos Informacijų“ samprotavimų 
vertinimo.

Ir VLIK'o Pirmininko reakcija

„Draugas“ 1954. I. 28 d. vedamajame 
„VLIK'o palaikymas ir stiprinimas“, sau 
įprastiniu būdu negalėdamas išvengti de
magogijos, esą kažkas keldamas VLIK'o 
reformos klausimą turėjęs ir piktą tikslą 
—• VLIK'ą suardyti, rašo, kad „Reikia 
pasakyti ir tai, kad VLIK'ui vadovaujan
tiems žmonėms netrūksta noro ir inicia
tyvos, siekiant apjungti visas lietuvių tau
tos jėgas Lietuvos išlaisvinimui.“

Deja, „Draugo“ apsirinkama. VLIK'o 
Pirmininkas „Lietuvių Dienų“ š. m. vasa
rio mėn. numeryje., dalykų į vatą nevynio
damas, visų lietuvių tautos jėgų apjungi
mo Lietuvos laisvinimui reikalu ėmė ir 
atkirto: „Mano išmanymu, naujų jėgų 
įtraukimas į VLIK'ą nereikalingas (mūsų 
pabraukta — J. K.). Visa, kas buvo reika
linga, buvo įtraukta Lietuvoje.“

VLIK'o Pirmininkui lietuvių jėgų kon

solidacija nereikalinga

Pasakyta ir parašyta juodu ant balto. 
Įdomu, ar tai vieno VLIK'o Pirmininko 
nuomonė, ar viso VLIK'o?

Pagaliau dabar ir lietuvių visuomenei 
yra aišku, kas siekia visų Lietuvos išlais
vinimui dirbančiųjų konsolidacijos, kaip 
to siekti įpareigojo 1944. II 16 d. VLIK'o 
deklaracija, o kas yra prieš tai nusistatęs, 
kas tąją konsolidaciją laiko butinu dalyku, 
o kam ji atrodo nereikalinga ir neaktuali, 
kas pirmoje vietoje stato Lietuvos reikalą, 
o kas savąjį.

Ne visa tiesa pasakyta

Teisybė, kad Lietuvoje i VLIK'ą buvo 
įtraukta daugumas veiksmingųjų lietuviš
kų jėgų (išskyrus Lietuvos Laisvės Armi
ją). Tačiau tai dar nepilna tiesa. Ar šian
dien tos jėgos, kurios Lietuvoje buvo ap
sijungusios VLIK'e, tebėra užsienio 
VLIK'e?

— Dabartiniame užsienio VLIK'e ne
bėra to ryšio su kariniais lietuviškai
siais sluogsniais ir atramos juose, ku
riuos jis buvo turėjęs Lietuvoje per 
santykius su gen. P. Plechavičium, ku
ris anuo metu buvo lietuvių visuomenės 
iškeltas į tikrojo Lietuvos kariuomenės 
vado padėtį;

—• Dabartiniame VLIK'e nebėra žy
miausios katalikiškosios, vienos iš veik
liausių rezistencijoje, rezistencinės or
ganizacijos — Lietuvių Fronto;

— Dabartiniame užsienio VLIK'e ne
bėra lietuviškųjų patriotinių sluogsnių, 
kurie buvo reiškęsi Lietuvos Nacionalis
tų Partijoje ir dabar reiškiasi Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdyje. Prisimintina, kad 
Bayreuth’o kalėjime nacių nukankintas 
mirė tos partijos atstovas VLIK'e I. 
Kurklietis (vienintelis VLIK'o narys 
miręs nacių naguose), kad žymus tos 
partijos veikėjas S. Puodžius mirė nu
kankintas Stutthof'o kacete. O kas bu
vo atkakliausi antinaciniai kovotojai, 
jei ne VLIK'o narys, Nacionalistų Parti
jos atstovas inž. K. B. ir kitas žymus vei
kėjas Z. B.? Pabrėžtina: šios grupės 
taipgi VLIK'e nebėra.

— Dabartiniame užsienio VLIK'e ne
bėra tų tautinių liberalinių rezistenci
nių sluogsnių, šiandien susibūrusių ir 
veikiančių Lietuvos Rezistencinėje San
tarvėje, kurių didžioji dalis buvo vaidi
nusi žymiausią vaidmenį LLKS-oje ir 

. ją VLIK'e atstovavusi, o vėliau veikusi 
Krašto įkurtame BDPS-yje.

— Dabartiniame užsienio VLIK'e ne
turi balso nei įtakos organizuotoji lietu
vių visuomenė, veiksmingos visuomeni
nės organizacijos, kurios įvairiuose 
kraštuose atstovauja organizuotus lietu
vius, dirba ne vien visuomeninį, bet ir 
politinį laisvinimo darbą, ir yra susibū- 
rusios PLB-ėje.
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Lietuvių Tautinio Sąjūdžio Pirmininko 
nuomonė

Šitokiomis aplinkybėmis VLIK'o Pirmi
ninko pareiškimas įgauna ypatingo aišku
mo, pasiskaičius LTS-os Pirmininko V. 
Rastenio „Dirvoje“ (Nr. 9. 1954. Iii. 4 d.) 
pareikštąją nuomonę, kad VLIK'o vadina
mas „pirmasis blokas“, kuriam kaip tik 
vadovauja VLIK'o Pirmininkas, iš anksto 
laikydamasis nepalankios teigiamam re
zultatui taktikos, tenkina savo užsibrėžtą
jį politinį interesą, o ne siekia bendradar
biavimo bendrosios bylos labui, kad kaip 
tik tas „pirmūsis blokas“ nenori, kad kal
bamasis bendradarbiavimas iš viso būtų“, 
Kad jo užsibrėžtasis partinis tikslas, kuris 
nors oficialiai ir nepareiškiamas, taktiškai 
„atrodo esąs ne kitoks, kaip tik „likviduo
ti“ (t. y. moraliai ir formaliai pastatyti į 
ignoruojamųjų padėtį) ir Lietuvos Diplo
matijos Setą ir Lietuvių Rezistencinę San
tarvę.“

Keistas Lietuvos Valstiečių Liaudininkų
Sąjungos atstovo pritarimas VLIK'o
Pirmininkui

Jeigu minėtas, VLIK'o Pirmininko va
dovaujamas „pirmasis blokas“ VLIK'e 
partinius interesus stato augščiau už Lie
tuvos interesą, nepaisydamas, kiek tai jau 
yra padarę žalos lietuvių tautos laisvės 
kovai, tai visgi daugiau negu keista, kad 
jis randa netiesioginį pritarimą J. Karde
lio, žinomo LVLS-os veikėjo, kuris „Nepri
klausomoje Lietuvoje“ (Nr. 9, 1954. III. 3 
d.), sakytum VLIK'o Pirmininko žodžius 
kartodamas, rašo: „... kalbant apie „pajė
gumą“, tenka klausti: kuriam tikslui yra 
reikalingas ypatingas pajėgumas? Atvirai 
sakant, VLIK'ui paskutiniu metu turėto 
pajėgumo užteko (mūsų pabr. — J. K.). 
...VLIK'as lieka toks, koks yra kilęs iš Lie
tuvos.“

Kas svarbiau?
Iš tikrųjų, kyla klausimas, kas svar

biau? Abstraktiniai ir mistiški samprota
vimai apie VLIK'o šaknis Lietuvoje, apie 
tai, kad nėra prasmės nei svarstyti 
VLIK'o konstitucijos pakeitimą, apie tai, 
kad VLIK'as lieka toks, Koks yra kilęs iš 
x-.-.uvos (o tai juk gryna netiesa, nes 
VLiK'as. užsienyje yra keitęs savo sudėtį, 
vienas grupes priėmęs, nuo kitų atsipalai
davęs), ar svarbiau tie nieko neišspren- 
džiantieji ir tušti samprotavimai ar svar
biau visų veiksmingųjų jėgų, dirbančių 
Lietuvos laisvei, konsolidacija ir apjungi
mas bendram našiam darbui?

Nesąžiningas elgesys
Lygiai tuščia ir nesąžininga j ieškoti ne- 

apyKantos, pykčio, obstrukcijos, anarchi
jos ar tautinio nesubiendimo reiškinių 
tuose, kurie kelia VLIK'o reformos ir už
sienio lietuvių politinių, visuomeninių ir 
rezistencinių jėgų konsolidacijos bei apjun
gimo būtinumą. Tokia taktika irgi nieko 
neouvo issprendusi, nieko neišsprendžia 
ir neišspręs. Jeigu nenorima, kad dėl mū
sų nesusipratimų džiaugtųsi Maskva, tai 
visų pirma reikia liautis kalbėti Maskvos 
stiliumi.

Demokratiškas pavyzdys
II-jo pasaulinio karo metu, vokiečiams 

jau užėmus Norvegiją ir rengiantis pulti 
Olandiją, Belgiją ir Prancūziją, D. Brita
nijoj Chamberiaine'o vyriausybei paro
džius nesugebėjimą karui vesti ir kraštui 
vadovauti, garsiajame Anglijos Parlamen
to posėdyje 1940 m. gegužės 7 dieną žy
mus Darbo Partijos atstovas Stafford 
Cripps buvo pareiškęs: „Šie debatai nepa
prastai svarbūs parlamento istorijoje... 
Nuolat sakoma, kad: „neturite pulti vy
riausybės, nes tai pastatys kraštą pavojin
goje situacijoje“. Būna mementų, kada 
vienintelis krašto išgelbėjimas yra pulti 
vyriausybę, ir tai butų sunkus šių rūmų 
narių nusikaltimas savo pareigai, jeigu, 
būdami sąžiningai įsitikinę, jog reiklinga 
oponuoti, jie nesiimtų žygių tai daryti“.

Po to Parlamento posėdžio Chamberiai
ne'o konservatorių vyriausybė atsistatydi
no, ir buvo sudaryta nauja, koalicinė, 
Churchill'io vadovaujama vyriausybė.

Mokykimės iš didžiųjų demokratijų ir 
sekime jų pavyzdžiu.

J. K.

žmogus svetimą žmogų smaugia — bjaurimės; bet kai brolis brolį smaugia — 
iki paskutinio sudreba mūsų kūno dirksniai.

Tai dirbk, žmogau! Vienyk lietuvius, gink juos ir jų kalbą nuo svetimų skriau
dos, jei lituanus lituano lupus (lietuvis lietuviui vilkas)!

V. Kudirka, 1890 m. „Varpo“ Nr. 4.
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PIRŠTU I AKI

UŽGESO ŽIBURIAI IR VIEŠNIOS SNAUDŽIA
• ' -

Prof. TYLŪNAS UODEGA

Keturi nuotykiai, pro kuriuos tylomis nepraeis lietuvių tautos istorikai:
1. Prof. Putinas - Mykolaitis, kol buvo kunigas, kūrė labai simboliškus ir labai 

liūdnus eilėraščius, iš kurių tragiškiausias yra „Užgeso žiburiai, nutilo mūsų puota“...
2. Prof. J. Kaminskas pareiškė per Eitą (Nr. 3): „Ko Vilkas, būdamas Vliku, tikrai 

negali išsižadėti, tai būti Vakaruose Kovojančios tautos eksponentu“ (išreišKėju, at
stovu)...

3. Prof. M. Krupavičius pasikalbėjime „Lietuvių Dienoms“ (Nr. 2) pasisakė: „At
siradę savos dūmines pirkios durnai ne Kam kitam aKis graužia, bet tik Vliko nariams, 
t. y. tiems, kuiie tų dūmų prisileidžia. Bet tai normalu... Aš savo tauta pasitikiu... 
Mums nedera klausti, kiek yra priešo, bet tik kur yra priešas?-...

4. J. E. prof. Vaclovas SidziKauskas straipsnyje „Nauji reikalavimai laisvinimo 
darbe“ (L. D. Nr. 2) rašo: „Yra pribrendęs laikas ir mūsų laisvinimo veiksniams pri
siderinti... prie kintančios tarptautinės politinės padėties. Laikas persijungti ant ilges
nio- laikotarpio greičių, neišleidžiant taip pat iš akių ir staigmenų galimybės“...

Man, irgi kaip profesoriui, tas Keturių profesorių sąskambis kelia ūpą, ir sieloje 
ima gausti brazdzioniško stiliaus griozdiškas romansas...

Užgeso žiburiai, nutilo mano puota
Ir kelios viešnios ima snausti paslapčia.
Taurė jau išgetra, daina jau išdaįnuota, —
O noris gerti dar, bet bonka jau tuščia.

Rašiau per dešimt metų, vis šventai kartojau:
Pakuoki, liaudie, tuoj sunkius tremties lagaminus!

. Ne ryt, tai jau poryt tikriausia karas stojas,
Ir drožtam mes namo valdyt palikusius durnius...

Iš Lietuvos pabėgę, mes — kovojančios tautos vėl eksponentai,
Tad žilai mūsų galvai pinkite girliandų vainikus*.
Bet Viešpatie*. Šiandieną mūsų žodis — tik sudilęs centas,
Kai ima viesulai draskyt narsiai suklostytus planus.

Užgeso žiburiai, ir paslėptą širdies veiksnių troškimą
Tau pasakiau ir dar pabrėžiau net po keturių akių.
Kad mano toks likimas — kombinuoti vis koksai painus žaidimas
Tarp pinigėlių, partijų, merginų ir valdžių..-

Ir šimtą kartų skelbiau tautai, tartum pranašas arkangelas: —
Byla mūs sukasi geryn, pakuokit mantą ir namo, — jūs suskiai, besermėgiai 
Nuo Welnheimo ir Londono ligpat New Yorko, Caracaso ir Los Angeles*. 
Dabar... tačiau dabar, broleliai, junkite ilgesnio palaukime bėgį.

Vikriam buities žaisme vistiek dar tęsim puotą,
Nors gęsta mano pasakų auksinis spindulys...
Kiek intriguota, ir primuilinta, ir primeluota, —
Tai nei Šapoka su Ivinskiu nebesurašys.

° ° O O O ° o
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IS KAIMYNŲ VEIKLOS UŽSIENYJE
ESTŲ TAUTINĖS TARYBOS 

KONGRESAS

Š. m. vasario 14 d. Stockholme įvyko 
penktasis Estų Tautinės Tarybos Kongre
sas. Kongresas buvo skirtas antrosios bol
ševikų okupacijos dešimtmečiui, platesnės 
estų politinės emigracijos Švedijoje atsi
radimui ir laisvųjų estų kovai dėl tautinės 
ir politinės nepriklausomybės paminėti.

Kongresą atidarė Estų Tautinės Tary
bos Pnmininkas A. Rei.

Kongrese dalyvavo per 200 de.egatų ir 
svečių, kurių tarne buvo žymių Švedijos 
politinio ir kultūrinio gyvenimo veikėjų ir 
Kitų tautybių egzilų atstovų.

Kongresą sveikino Laisvosios Europos 
Taurinio Komiteto Ne«v roike Pirminin
kas Whitney H. Snepardson, kongresma- 
nas Ch. J. Kersten, JAV-ių Atstovų Rūmų 
Pabaltijo Komiteto Pirmininkas, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos min.steriai Londone, 
Washingtone ir Paryžiuje, Lenkijos egzi- 
linė .vyriausybė, lietuvių, latvių, rumunų, 
vengrų, čekoslovakų, bulgarų, ukrainie
čių tautiniai komitetai tremtyyje ir tarp
tautinių organizacijų atstovai. Tarp kitų 
Kongresą sveikino taipgi žinomas norvegų 
buv. rezistencijos vadas, poetas Arnulf 
Overland, taipgi Švedijos politinių parti
jų, daugelio Švedijos organizacijų atstovai 
ir kaikurie Švedijos parlamento nariai.

Švedų vardu į Kongresą kreipėsi žino
mas Pabaltijo tautų draugas prof. B. Ner- 
man, kuris nurodė, kad sovietinis teroro 
režimas negalįs ilgai tęstis, kad jis turįs 
sukelti pasaulyje jėgą, stipresnę už jį pa
tį. Jis išreiškė savo pagarbą laisviesiems 
estams už jų kovą, darbą ir pasiektus kul
tūrinius laimėjimus pasKutiniojo dešimt
mečio būvyje.

Vyr. redaktorius žymaus švedų dienraš
čio „Dagens Nyheter“ prof. Herbert Tinh. 
sten savo kalboje iškėlė politinių emigra
cijų darbo svarbą laisvajam pasauliui, 
teikiant jam tiesą ir faktus apie komunis

tinį režimą. Laisvojo pasaulio, ypač Ame
rikos ir D. Britanijos žmonės, visad gyve
nę laisvai, negali turėti aiškaus supratimo 
apie tai, kas šiandien vyksta komunisti
niame pasaulyje. Šiandien tai jau yra 
šimtų milionų žmonių, laukiančių išsilais
vinimo, klausimas. Politinių egzilų darbas 
turį būti tęsiamas.

Estijos Tautinio Komiteto užsienio rei
kalų komisijos vicepirmininkas A. Var
ma išnagrinėjo tarptautinę padėti ir nu
rodė, kad esamos situacijos stabilizavimas 
Europoje grėstų ne vien tautoms už ge.e- 
žlnės uždangos, bet ir visai Vakarų demo
kratinio ironto politiKai.

Estų Tautinės Tarybos Vykd. Sekreto
rius Arvo Horm apžvelgė laisvųjų estų po
litinę veiklą Švedijoje per paskutinįjį de
šimtmetį.

Daug.au negu 1500 puslapių antikomu
nistinės literatūros ir literatūros, nagrinė
jančios Estijos bei viso Pabaltijo proble
mas, išleista anglų kalba — iš viso 70.000 
egzempliorių. Periodikos anglų kalba iš
leista 2.100 puslapių — iš viso 350.000 eg
zempliorių. Laisvieji estai dalyvavo 90 
tarptautinių konferencijų ir dabar yra 
aktyvūs nariai 33-jų tarptautinių organi
zacijų.

E. Zihrul, Estų Tautinės Tarybos ben
drosios komisijos Pirmininkas, padarė 
pranešimą apie tautines estų išeivių pro
blemas.

Kongresas priėmė eilę nutarimų ir re
zoliucijų, o taipgi atsišaukimo Estijai 
tekstą, kuris vėliau buvo paskelbtas per 
„A. Balsą“.

Visi didieji Švedijos dienraščiai ir radi
jas paskelbė reportažus apie Penktąjį Es
tų Kongresą.

Linkime sėkmės mūsų kovos broliams, 
ištvermingiesiems ir darbštiesiems estams 
jų kovoje dėl savo tautos laisvės ir nepri
klausomybės. P.

Aišku, nebe Nemunas...
Atvažiavęs iš suskurdusio kolchozo į 

Kauną, kaimietis klausinėja kelio į Alek
sotą, kur gyvena jo pažįstamas. Mat, se
niai, tik dar prieš karą buvo jis buvęs 
Kaune, kelio tikrai nepamena, bet svar
biausių gatvių vardų nepamiršo. Išlipęs 
stotyje, klausia, kur čia Vytauto prospek
tas. „Pilieti, — užsipuolė paklaustasis, — 
argi jums ne sarmata nežinoti, kad dabar 
tai gero gyvenimo kūrėjo, Lenino, pros
pektas.“

Eina žmogelis toliau. Reikia ir vėl klaus
ti. Klausia Kęstučio gatvės. Ir vėl užklaus
tasis jį išbarė, kad dabar tai žymaus so
vietinio rašytojo Gorkio gatvė.

Paėjėjęs klausia Kanto gatvės. Ir vėl 
gavo pylos,, kad tai jokio supuvusio bur
žujaus, imperialisto Kanto, o sovietinio 
poeto Majakovskio gatvė.

Prieina žmogelis Nemuną, bet dešinėje 
pusėje tilto nematydamas, išsigandęs jau 
klausia: „Sakykit, kur čia tiltas per Vol
gą?“
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KNYGŲ PARAŠTĖJE

Soviet Economic Growth: conditions and 
perspectives. Edited by Abram Bergson. 
Row, Peterson and Co (USA). 382 psi.

31 vadovaujančių Amerikos specialistų 
buvo susirinkę konferencijoje įvairiems 
sovietų ekonominio vystymosi aspektams 
apsvarstyti bei įvertinti ir pabandyti 
įžvelgti Kiek į ateitį. Ši knyga yra sios 
konferencijos išdava.

Autoriai negali būti įtarti kokia simpa
tija sovietiniam režimui ar pakaltinti nai
vumu. Sovietų eKonominio vystymosi klau
simus jie vertina labai kritiškai. Tačiau, 
net ir atmesdami sovietų išpūstus skaičius, 
Amerikos ekspertai sutiko, kad bendros 
nacionalinės sovietų pajamos auga maž
daug apie šešis su puse ligi septynių pro
centų Kasmet. Pramonės produkcija au
ga dar greičiau.

Ar sovietai gali išlaikyti tokį tempą? 
Daug faktorių rodytų, kad ne. Siaurėja 
galimumas naudotis skolinamais iš Vaka

rų technologiniais laimėjimais, mažėja 
pramoninės darbo jėgos augimo procentas, 
ilgainiui nebebus galima atidėlioti gyve
namųjų patalpų, transporto statybos prob
lemų. Tačiau prof. Hodgman mano, kad 
piamoninė produkcija kils toliau kasmet 
apie 8%. Tuo būdu 1970 m. sovietų pro
dukcija būsianti keturis su puse sykių di
desnė, negu 1950 metais.

Si knyga buvo parašyta prieš Stalino 
mirtį. Tada galvota, kad visas dėmesys 
sovietuose ir toliau bus kreipiamas į sun
kiąją, o ne lengvąją pramonę. Tačiau po 
Stalino mirties nukreiptas didesnis dėme
sys į lengvąją pramonę vargu ar žymiai 
sumažins bendrą pramonės produkcijos 
augimą.

Su ekonominiu sovietų augimu Vaka
rams teks rimtai skaitytis.

Knyga skirta daugiausia dalykų žino
vams, bet jos išvados įdomios įr eiliniam 
skaitytojui.

M. S.

LEIDINIAI
Atsiųsta paminėti
ŽALGIRIS — istorijos apysaka iš Vy

tauto Didžiojo laikų — pagal Chruščovo - 
Sokolnikovo romaną paraše Juozas Sužie
dėlis. išleido ir spaude „Nidos" spaustuvė. 
126 psl. Kaina 3/- arba 1 doleris.

Šiuo leidiniu „Nidos" spaustuvė prade
da savo leidinių seriją, įjungtą į „Nidos 
Knygų Klubo" rėmus.

Savo kreipimesi į busimuosius klubo na
rius, leidėjai rašo:

„Knygos pirkėjų skaičius nuolat mažėja, 
o lietuviškos knygos retėja įr nyksta. Be 
lietuviškos knygos, mūsų gyvenimas, taip
gi, diena iš dienos tamsės, ir mes greit pa
jusime nebeturį nieko, kas lietuviška ir sa
va, pamatysime, kad baigiame sutirpti. 
Netruks mums patirti, kad užmiršę visus 
savo pažadus būti lietuviais, tenkinamės 
tik kasdienine duona, apdaru ir darbu.

Nedidelė, pigiai įsigyta, kiekvienam pri
einama sava bibliotekėlė — idealas dažno 
lietuvio, kuris dar neužmiršo, kad jis lie
tuvis.

To idealo siekdama, Nida ryžtasi kas 
mėnuo išleisti po vieną gerą ir pigią lie
tuvišką knygą.

Nidos knyga bus pigi — TRYS ŠILIN
GAI Anglijoje arba VIENAS DOLERIS 

Amerikoje ir Kanadoje. Ji bus pigi, jei 
Tamsta, jei Tamstos bičiuliai įvertins už 
šią mažą sumą, su šiuo laišku siunčiamos 
knygos didelę vertę.

Nidos Knygų Klubo pasisekimas, o drau
ge ir talka lietuviškai knygai, priklauso 
nuo Tamstos apsisprendimo."

Reikia tikėtis, kad lietuviškoji visuome
nė tinKamai įvertins ir parems „Nidos“ 
pastangas lietuviškosios knygos bare.

CASCATA CRISTALINA — Venacijus 
Ališas. Ketvirtoji lyrikos knyga. Iliustravo 
Vlada Stančikaitė - Abraitienė. „Bendri
jos“ leidinys. Pažymėtina ir įsidėmėtina, 
kad šios knygos pajamos autoriaus pa
skirtos Vasario 16-os Gimnazijai išlaikyti.

ELDORADO — Juozas Švaistas. Apysa
kaitės ir vaizdeliai. 150 psl. „Bendrijos" 
leidinys.

DUKTĖ — Alė Rūta. Apysaka. 249 psl. 
„Bendrijos" leidinys.

* * *
SANTARVĖS žurnalo leidimui paremti 

aukojo:
J. Greimas — Australija — £.2.10.00, 

Vladas Bakūnas — JAV 5 dolerius, V. Stri- 
mas — £.1.0.0.

Aukotojams SANTARVĖ reiškia nuo
širdžią padėką.

Su šiuo numeriu SANTARVĖS atstovavimą Vokietijoje perima p. K. Drunga 
(14b) Tuebingen, įiechingerstr. 10. Ligšioliniam SANTARVĖS atstovui Vokietijoje 
p. S. Radavičiui už padėtą darbą ir triūsą rūpinantis žurnalo reikalais, SANTAR
VĖ taria nuoširdų ačiū.

šis Santarvės numeris dvigubas.
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Didinga Lietuvos praeitis savo istorijos 
lapuose aukso raidėmis yra įrašiusi mūšį 
Žalgirio slėnyje. Istorinėje J. Sužiedėlio 
apysakoje ŽALGIRIS vaizdžiai, su įdomia 
intriga, prisilaikant istorinių faktų, lyg fil- 
moje matysite Lietuvos praeitį ir Vytauto 
Didžiojo žūtbūtinėn kovon vedamus pulkus.

Ne vieną skaitytoją ši knyga šiandien jau 
pasiekė. Tie, kurie jos būtų negavę, kvie

čiami stoti j NIDOS Knygų Klubo eiles. 
Kiekviena NIDOS išleista knyga 

tekaštuoja ir tekaštuos tik 
3 šilingus arba 1 dolerį.

Tris šilingus arba vieną dolerį tekaštuoja 
ir naujai pasirodžiusi istorinė apysaka 
ŽALGIRIS.

Užsakymus siųskite: NIDOS KNYGŲ 
KLUBUI, 3 Southern Row, London W. 10. 
Gt. Britain.

REDAKCIJOS IR ADMINISTRACIJOS adresas:
SANTARVE, c/o D, Banaiti*, 18, Meluott Street, Rochdale, Gr. Britais.
ADMINISTRACIJOS JAV-ėse adresas:
SANTARVE, c/o A. Daunys, 1SW. Mth Str„ New York, N.Y., U.SA
ATSTOVAI:

AUSTRALIJOJE — L- Baltrūnas, 293 Hoddle str^ Abbotsford, N. 9, Vlc. 
BRAZILIJOJE — M. Laupinaitis, Caixa Postal 118, Sao Paulo 
KANADOJE — A. Kuolas, 143, Claremont SL, Toronto, Ont.
PRANCŪZIJOJE— J. Masiulis, 8, rue Massenet, Paris, We.
V OKIETIJOJE — K. Dranga, (14b) Tuebingen, Heclūngerstr. 10.
VENEZUELOJE — VL Kuzaviols, Urbanization Delgado Chabaud, Vereda 23 Nr. 5. 

Coche, Caracas.
SANTARVĖS atskiro Nr-io kaina: JAV-ėse ir Kanadoje — 50 cnt, D. Britanijoje hr 

Australijoje — 2į~, Prancūzijoje — 100 fr, Vokietijoje — 1 DM, Švedijoje - Ų h. 
Šveicarijoje — 1,50 iv. fr.

SANTARVĖS metinė prenumerata: JAV-ėse Ir Kanadoje — 4 doL 50 cnt, D. Britanijoj* 
ir Australijoje — 15,-, Prancūzijoje — 900 fr., Vokietijoje — 9 DM, Švedijoje — 12 Iv. 
Šveicarijoje — 12 Iv. fit.

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

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