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SANTARVĖ
REZISTENCINIS VISUOMENINIŲ IR KULTŪROS REIKALŲ ŽURNALAS

LAISVAS ŽODIS, LAISVĖS VEIKSMAS

Praėjo penkiasdešimt metų nuo to laiko, 
kada lotyniškomis raidėmis rašytas lietuviš
kas žodis per keturis dešimtmečius buvo 
carizmo sukaustytas.

Pastanga laužyti spaudos draudimą ca
rinės Rusijos okupuotoje Lietuvoje — lie
tuvių tautai tapo laisvės kovos simboliu per 
dešimtmečius.

Pats lietuviškas žodis ir lietuviškoji mintis 
nebuvo ir negalėjo būti uždrausti. Tauta kal
bėjo ir galvojo lietuviškai, ir nėra galybės, 
kuri iš tautos per trumpą laiką glėtų išrau
ti prigimtą žodį ir savąją mintį. Bet buvo 
uždraustas to žodžio reiškimas mūsų tautos 
įsisavintomis raidėmis.

Sveikas mūsų senelių instinktas tą iššūkį 
priėmė — pasipriešinimu. Jis virto akstinu 
„pabusti“, reikštis, kovoti, nebijoti aukos 
Sibiro tremtyje — tikėti teisingumo laimė
jimu ir laisvės pergale.

* * *
Tikėjimas pasiteisino. Atsparos valia lai

mėjo. Atkaklumas ir aukos atnešė pelną. 
Lietuviškas žodis išsikovojo laisvę. Vėliau 
laisvę pasiekė ir pati tauta.

Dešimtmečiai yra ilgas laikas pavienio 
žmogaus gyvenime, bet tautai jie —tik aki
mirksniai. Ir tarsi vien staigiais šuoliais tie 
šviesūs akimirksniai sužėrėjo, kad vėl kris
tų į sutemas. Į tas pačias maskolines sute
mas ir dar barbariškesnę tamsą.

Lietuviškai lotyniška raidė šiandien dar 
tebėra laisva, bet lietuviškas žodis ir laisvos 
nepriklausomos Lietuvos mintis — engiami 
ir naikinami barbariškiau, negu bet kada 
mūsų tautos ilgoje istorijoje.

Kova ta pati ir papildomai nauja — ko
va už lietuviško žodžio ir minties turinio 
laisvę. Ji eina ir eis, kol mūsų tautos atspa
ros valia ir tikėjimas vėl pasiteisins.

Keturių šimtmečių lietuviško spausdinto 
žodžio istorijoje jūs visada išmatysite viltį, 
drąsą, taurumą, grožį, garbę ir skaidrų pa
siaukojimą laisvės idealui.

Ir už Tėvynės sienų siekiame atkakliai, 
kad ši sena lietuviško spausdinto žodžio tau
ri tradicija nebūtų teršiama. Spirkimės at
kakliai, kad ką Tėvynė savo žemėje rašo 
krauju — mes, čia užsieniuose rašydami ra
šalu, nepadarytume senajai tradicijai gėdos.

* * *
Praėjo trylika metų nuo to laiko, kai lie

tuvių tautos vaikai ryžosi veiksmu nublokš
ti to paties maskoliaus užmestus vergijos 
grandinius.

Tai buvo ne pirma pastanga —■ ir ne pas
kutinė. Kruvina lietuvių-rusų santykių is
torija jų žino daugiau ir dar žinos netolimo
je ateityje.

Lietuviško žodžio laisvė, minties laisvė, 
maskoliškoji okupacija, barbariškas teroras, 
senas siekimas Baltijos erdvę paversti „ru
siška jūra“, užmačia išrauti ar suteršti lie
tuvišką sielą, o kai negalima išrauti, tai nai
kinti — visuomet buvo ir tebėra glaudžiai 
susijusios mūsų tautos likimo gijos.

Mūsų prabočiai, seneliai ir tėvai norėjo, 
mokėjo ir galėjo tas gijas sutraukyti. Vai
kai pasekė išmindžiotais takais, vykdydami 
praeities testamentą, atlikdami šventą parei
gą mūsų žmogiškajam vertingumui ir tau
tos ateičiai.
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O šiandien tautos likimas iš visų mūsų 
reikalauja atlikti daugiau ir sunkesnių veiks
mų, kaip gal betkada ilgoje praeities pano
ramoje. Laisvės žodžiai tik nurodo laisvės 
veiksmų pareigą, bet pačios laisvės dar ne
atneša. Kas ją atneš? Veiksmas, ir tik veiks
mas. Kova, ir tik kova. Ne vien mano ir ta
vo, bet — kiekvieno lietuvio, visų lietuvių...

* * *
Birželio sukilimas — kovinga, valinga, 

narsi prieškomunistinė atspara yra sukūrusi 
naują dabarties lietuvio tradiciją. Tai buvo 
tik vienas iš ženklų, ir jis naujais ženklais 
kartojosi. Platesniais, atkaklesniais, kruvi- 
nesniais. Šiandien ši tradicija Tėvynėje kru
vinai palaužta, bet nesulaužyta.

Mes ne tik tikime, bet ir žinome, kad ji 
nebus sulaužyta.

Tik nelaužykim toliau jos mes patys užsie
niuose savo verksmais, aimanomis, liūde
siais ir dvejojimais. Tremtyje kuriamos len
gviausios tradicijos — minėti Birželio iš

vežimus, tuo pačiu metu organizuojant 
skausmą, liūdesį ir net defetizmą — nepa- 
verskime pigiais pabėgėlių verkšlenimais. 
Birželio tremtiniai į Sibirą, tikrieji tremti
niai, to nenusipelnė.

Juos trėmė, kaip okupanto ir bolševizmo 
priešus. Juos norėjo sunaikinti, kaip poten
cialius kovotojus. Trėmė ne tik Birželyje, 
bet po kelerių metų vėl naujais tūkstančiais, 
be perstojo.

Ne ašaromis pagerbkime jų skaudų liki
mą. Pagerbkime jų veiksmus, atsparos valią, 
nežinomojo laisvės kovotojo idealizmą, nar
sumą ir karžygių aureolę.

Ir už Tėvynės sienų siekime atkakliai, kad 
naujoji veiksmo ir kovos tradicija nebūtų 
teršiama. Spirkimės atkakliai, kad ką Tėvy
nė savo žemėje atliko ir tebeatlieka krau
ju — mes savo trumparegiškais išeivijos 
smulkių intrigų posūkiais nepadarytume gė
dos šiai pačiai garbingiausiai laisvės veiks
mų tradicijai.

AR DAUG MUMFORDŲ PASAULYJE?

Nebijokite, čia ne dar vienas naujas 
žodis. Tai tik žmogaus navardė... Lewis 
Mumford — amerikiečių rašytojas ir kri
tikas, pusėtinai populiarus.

Paskelbus filmą, fotografijas ir aprašy
mus spaudoje apie baisingą naujosios van
denilio bombos galybę, Lewis Mumford 
parašė ir New York Times atspausdino 
laišką, kuriame randame tokių minčių: 
„Pasidavimas komunistiniam totalizmui vis 
dėlto būtų daug išmintingesnis, negu ga
lutinis civilizacijos sužlugdymas... Baiki
me visus tolesnius bandymus su dar bai
sesniais naikinimo ginklais... Galvokime 
apie mūsų pačių didžiules nuodėmes ir 
klaidas... ir turėkime drąsos pasisakyti 
prieš barbariškumo priemones, kurioms 
dabar esame pajungti. Jeigu kaip tauta 
mes pamišome, tai atėjo laikas pasauliui 
žinoti apie mūsų pamišimą“...

Tai tik vienas iš daugelio isteriškų bal
sų, kurie pasigirdo po vandenilio bombų 
sprogdinimo Ramiajame vandenyne. Vie
nas iš daugelio Amerikoje. Europoje, Azi
joje.

Populiarus amerikiečių magazinas TIME 
(1954. IV. 12) ta proga redakciniame 
straipsnyje davė kitokį atsiliepimą:

„Komunizmo prigimtis buvo nusistovė

jusi dar prieš atominės bombos pasidirbi- 
mą. Iš tos prigimties kilo komunistų agre
sijos veiksmai, sudarantieji dabartinio pa
saulio vaizdą — faktai tiek pat kieti ir 
griežti ir sprogstantys, kaip betkuri bom
ba. Komunistai savo agresijos bandymus 
pravedė ne vienišose Ramiojo vandenyno 
salelėse, bet tirštai gyvenamuose kraštuo
se, kur nuo seno įsikūrusios tautos mėgino 
gyventi laisvės gyvenimą. Ne žuvys, bet 
milionai vyrų ir moterų buvo apgalvotai 
išžudyti arba teroru užnuodyti komunis
tų bandomosiomis agresijomis Estijoje, 
Lenkijoje, Graikijoje. Kinijoje, Malajuose, 
Indokinijoje... Gyvybėmis ir doleriais šie 
sprogdinimo bandymai jau kaštavo pasau
liui daugelio didelių miestų kainą, galbūt 
net daugiau miestų negu bombos betkada 
sugriaus. Ir nėra ženklų, kad komunistų 
agresijos bandymai kada sustotų jų pačių 
apsisprendimu, nebent priartėjus prie pa
saulio užviešpatavimo“.

Labai blaivi ir tikroviška pažiūra. Bet 
katrų daugiau: tokių blaivių nuomonių, ar 
mumfordų? Jei pasaulio ateitis priklausy
tų nuo balsavimo, tai atrodo, kad bent šiuo 
metu laimėtų mumfordai, kuriems geriau 
pasiduoti iš anksto komunizmui, negu su
griauti ,, civilizaciją“...

4



SANTARVĖ 167

Apie Rytojaus Lietuvą
S. ŽYMANTAS

Mūsų pareiga ir didysis uždavinys už
sienyje yra ne varžymasis dėl suvereninių 
teisių ar Tautos politinės valios atstovavi
mo, bet kova dėl Lietuvos laisvės bylos, Lie
tuvos reikalo kėlimas ir propagavimas. Tai 
kaip tik yra tai, ką esame pratę plačia, gal 
net perplačia prasme vadinti išlaisvinimu.

Tačiau tai tėra viena laisvųjų lietuvių už
davinio dalis. Kitą to uždavinio dalį sudaro 
svarstymas ir nagrinėjimas, kokį turinį mes, 
laisvieji lietuviai, trokštume suteikti Lietu
vos išlaisvinimui, kitais žodžiais, kokią iš
laisvintąją Lietuvą norėtume matyti ir kaip 
turime rengtis tam, kad įneštume šiokį tokį 
bent indėlį į išlaisvintosios Lietuvos atkū
rimą.

Pati išlaisvinimo sąvoka turi tam tikrą 
negacijos pobūdį. Ji kyla iš atsisakymo pri
imti bei pripažinti okupaciją ir sovietizaci
ją. Išlaisvinimo esmė glūdi kovoje prieš sve
timos jėgos primestą okupacinį priespaudos 
režimą ir jo pašalinime. Išlaisvinimas pir
moje eilėje reiškia kovą prieš okupantą.

Mums atrodo, kad to dar maža. Mums 
atrodo, kad šiai, pirmoje eilėje negatyvaus 
aspekto sąvokai, reiškiančiai kovą prieš ką, 
reikia jieškoti ir suteikti ir pozityvų turinį. 
Reikia tą kovą įprasminti taip, kad ji būtų 
ne vien kova prieš ką, bet drauge ir kova už 
ką nors.

Kitaip tariant, kova dėl naujos Lietuvos, 
dėl tų pagrindų, kuriais sutvarkytą norėtu
me matyti atstatysimą Lietuvą, dėl tų prin
cipų, kuriais pagrįstą norėtume matyti bu
simąją Lietuvos santvarką.

Šiandien kiekvienam yra aišku, kad Lie
tuvai atgavus laisvę, jos santvarka negalės

Kad Rezistencija atliktų savo misiją, ne
pakanka pasakyti n e pavergėjui ir jo ap
mokamiems parsidavėliams; ji turi galvoti 
apie rytojaus Prancūziją ir ją realizuoti.

A. Haurion (1944)

būti tokia, kokia yra buvusi prieš 1940 me
tus. Viešosios ir civilinės teisės srityse, eko
nomijoje, socialinėje, kultūrinėje ir kitose 
tautos gyvenimo srityse bus jieškoma naujų 
pagrindų, ir tiems jieškojimams nemaža įta
kos turės, be ko kita, taipgi ir ilgus metus 
kęsta sovietinė okupacija bei jos palikimas.

Kas buvo sena, bus jungiama su tuo, kas 
išgyventa kovoje, priespaudoje ir kančioje, 
o visa tai vėl bus jungiama su tais pakiti
mais, kurie bus per tą laiką įvykę įvairiose 
gyvenimo srityse laisvajame pasaulyje.

Ateities Lietuvos atstatymo pagrindų 
svarstymas ir ruošimasis jos atkūrimui teikia 
išlaisvinimo kovai turinį. To definiciją yra 
davęs prof. A. Haurion, krašto rezistencijos 
atstovas Laisvųjų Prancūzų Laikinoje Pata
riamoje Taryboje, 1944 m. rašęs, jog tai 
(atstatymo pagrindų svarstymas ir ruošima
sis atkūrimui) išlaisvinimo kovą, kilusią iš 
atsisakymo (priimti svetimą priespaudą), iš
plečia į Rezistenciją (žiūr. A. Haurion — 
Vers une doc'.rine de la resistance. Le socia- 
lisme humaniste. Alger — 1944),

Rezistencijos prasmė ir didybė kaip tik ir 
g’ūdi tame, kad jinai teikia turinį išlaisvi
nimui, kuris virsta jau ne vien kova dėl Lie
tuvos nepriklausomybės, bet tokia kova už 
ateities Lietuvą, kaip ją grindžia Lietuvių 
Rezistencinės Santarvės stegimo aktas, 
skelbdamas siekimą įgyvendinti „Laisvoje 
Tėvynėje mūsų Tautos karštuosius troški
mus ir žmonijos didžiuosius idealus: krikš
čioniškąją moralę, humanišką meilę žmogui, 
laisvę, teisę ir socialinį teisingumą.“

„Atkovotoje Tėvynėje laisvi lietuviai sa
vo žemėje, aplaistytoje jos ištikimų sūnų ir
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dukterų krauju, sukurs laimingą, šviesų ir 
tarpų rytojų.“

Kaip anuo metu laisvieji prancūzai, taip 
ir mes dabar vis labiau įsisąmoniname, jog 
tam, kad Rezistencija atliktų savo misiją, 
jai nepakanka pasakyti ne okupantui ir 
tiems, kurie jam tarnauja, bet ji turi galvoti 
apie rytojaus Lietuvą ir ją realizuoti.

Mūsų padėtis nėra tokia laiminga, kokia 
anuo metu buvo laisvųjų prancūzų. Jie ko
vojo karo metu, mums tenka kovoti „tai
kos“ metu. Jie kovojo greito ir realaus iš
laisvinimo vilties saulėje, mes nežinome, nei 
kada, nei kokiomis aplinkybėmis ateis Lie
tuvai išlaisvinimas. Jie kovojo, glaudžiai su
sirišę su geografiškai netolima rezistencija 
krašte, mes nuo savojo Krašto esame at
skirti dviejų uždangų — geležinės ir plie
ninės.

Maža dar tų uždangų. „Specifinės“ išei
vijos sąlygos taip yra paveikusios mūsų emi
gracinius politinius sluogsnius, kad jie atsu
ka Krašto balsui kurčią ausį net tada, kai 
yra reta proga tą balsą išgirsti.

Tarytum Lietuva būtų abstrakti sąvoka, 
mūsų veikimo objektas, o ne gyvas, galvo
jantis, kenčiantis ir pats savo likimo galimu
mus svarstantis organizmas. O juk mes te
galime būti jo priemonė, įrankis jo tiks
lui siekti, bet tik jau nieku gyvu ne atvirkš
čiai.

Nėįsiklausius j Krašto balsą, argi galima 
suteikti išlaisvinimo sąvokai teisingą ir pil
ną turinį?

Gi galvoti apie turinį mums juo būtiniau, 
nes tarp ano meto laisvųjų prancūzų ir šian
dien mūsų yra didelis skirtumas. Prancūzi
ja tuomet buvo okupuota ir alinama, bet ne
buvo sovietinama, ir nuo jos okupacijos pra
džios ligi išlaisvinimo laiko tarpas tebuvo 
ketveri metai. Mūsų gi Tėvynė ne tik oku
puota, bet Sovietų Sąjungos aneksuota ir 
komunistų sovietinama, ir nuo jos okupa
cijos pradžios tik ligi šiandien yra jau pra
ėję keturiolika metų, o išlaisvinimo valan
dos dar niekas neįstengia įžiūrėti.

Lietuvoje prievarta įvykdyta komunistinė 
revoliucija ir padarytieji pakeitimai politi
nėje, teisinėje, visuomeninėje, ekonominėje, 
socialinėje ir kultūrinėje srityse yra nepaly
ginti didesni ir gilesni, negu betkuriame Eu
ropos krašte vokiečių okupacijos įvykdytie
ji praėjusiame kare.

Todėl mums galvojimas ne vien apie Lie
tuvos išlaisvinimą, bet taipgi ir apie rytojaus 
Lietuvos atkūrimo bei atstatymo turinį yra 
būtinas, ir turime tam reikalui skirti žymiai 
daugiau dėmesio, darbo, energijos ir laiko, 
negu buvome skyrę ligi šiol.

Negalima tvirtinti, kad ateities Lietuvos 
ats.atymo klausimais iki šiol nieko nebuvo 
daroma, svarstoma ar rašoma. Tenka pažy
mėti, kad Lietuvos atstatymo klausimui sky
rė dėmesio prof. J. Kaminskas, kuris šiuo 
klausimu sielojosi ir ką galėdamas organi
zavo. Tačiau nežiūrint prof. J. Kaminsko 
atsidėjimo ir rūpinimosi, rengimasis Lietu
vos atkūrimui niekad nebuvo vykdomas 
reikiamu mastu ir, gal ypač, reikiamoje 
plotmėje.

Būdamas inžinierius, prof. J. Kaminskas, 
natūraliai, tam reikalui daugiausia būrė in
žinierius ir pasirengimo Lietuvos atsta.ymai 
darbą ribojo technikiniais ir ūkio (statyba, 
energijos ūkis) klausimais. Kitos svarbios 
sritys — valstybinė, administracinė, teisinė, 
socialinė, kultūrinė — liko beveik visai ne
paliestos.

Gali atrodyti keista, bet Vokietijoje, kol 
joje savo metu buvo visa išeivių masė, ne
buvo sušauktas praktikų ir specialistų žino
vų tais klausimais pasitarimas.

Prof. J. Kaminskui išemigravus, apie 
krašto ūkio atstatymo tarnybą pačiame 
VLIK‘e iš viso daugiau nieko nebegirdėti.

Bet ir tai, kas buvo padaryta — „Išlais
vintos Lietuvos Okis“, atspausdintas 1949 
metais —, aišku, nėra tai, kas buvo reikalin
ga ir, svarbiausia, galima padaryti. Iškeltie
ji ten klausimai reikalingi rimtų, palygina
mųjų studijų, o ne šiaip sau, neretai tik la
gerinių, iš piršto iščiulptų samprotavimų.

Tiesa, realius Lietuvai atkurti planus šian
dien sunku būtų paruošti. Neretai tokio pla
no ruošimas vienu ar kitu klausimu galėtų 
prilygti lygties su daugeliu nežinomųjų 
sprendimui ar paprastai spekuliacijai. Bet 
kaikas visvien galima padaryti. Kartais, pav., 
su baime tenka pagalvoti, ką reikėtų Lietu
voje daryti civilinės teisės srityje, jei ryt iš
muštų išlaisvinimo valanda? Susigrąžinti 
„Svod zakonov“ X-ąjį tomą, Napoleono 
kodeksą Suvalkijoje ir BGB Klaipėdos kraš
te? O paskui sudaryti komisiją, kuri dešim
tį metų rengtų Lietuvos civilinį kodeksą?
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O juk nepriklausomoje Lietuvoje veikę 
civiliniai įstatymai yra žinomi, Sovietų įves
tieji įstatymai žinomi, modernioji civilinės 
teisės evoliucija Vakarų Europoje naujuose 
įstatymuose ir teismų spdendimuose irgi ga
li būti pasekta ir išnagrinėta. Problemas, ku
rios kils civ. teisės srityje, Lietuvai atgavus 
laisvę, irgi galima numatyti.

Ar ne realus uždavinys būtų išeivystės lai
kotarpiu atlikti rimtus tos srities parengia
muosius darbus?

Tas pats ir su ateities konstitucinės san
tvarkos svarstymu, studijavimu.

Galvojimas apie grįžimą prie 1922 metų 
konstitucijos yra nerealus. Demokratinis ir 
seimokratinis režimai nėra tas pat, ir 1922 
m. konstitucinis, Prancūzijos pavyzdžio, re
žimas egzamino nebuvo išlaikęs.

Taigi ir kitos sritys laukte laukia palygi
namųjų studijų, nagrinėjimo, kaip tie ar kiti 
reikalai tvarkomi Vakarų Europoje, kaip, 
pav., išspręsti socialiniai klausimai, darbi
ninkų su darbdaviais santykiai, darbininkų 
dalyvavimas įmonių nuosavybėje bei admi
nistravime ir eilė kitų, kuriems išvardinti 
reiktų daug vietos.

Visose tose studijose iešities tašku turėtų 
būti šie dalykai: praeitis nepriklausomoje 
Lietuvoje, dabartis okupuotoje Lietuvoje ir 
kaip tas ar kitas dalykas tvarkomas Vaka
rų Europoje. Tyrinėjimams esant atliktiems, 
medžiagai surinktai, kartais ir sunkaus klau
simo sprendimas ateityje galės būti žymiai 
palengvintas, ir bus mažiau padaryta klaidų.

Reikia, tad, galvoti apie ateities Lietuvą. 
Tai įeina į plačia prasme Rezistencijos užda
vinį. Rezistencija nėra vien kokia materialinė 
jėga, bet pirmoje eilėje ji yra dvasinė galia. 
Tik tokia būdama, ji gali įveikti kliūtis, kū
rybingai žengti ateitin ir įnešti į laisvės ko
vą savo kūrybinį indėlį.

Jei mes tikra to žodžio prasme permaža 
rūpinamės rytojaus Lietuva, tai todėl, kad 
mūsuose nėra pakankamai tos rezistencinės 
dvasios. Dažnas mūsų, lietuvių, šiandien va
dina save ir demokratu ir rezistentu. Tačiau 
vienoks ar kitoks vardavimasis dar nepadaro 
iš žmogaus nei demokrato nei rezistento. 
Demokratija nėra vien formų ir institucijų 
klausimas. Ją sudaro tam tikros vertybės, o 
institucijos yra tik priemonė toms vertybėms 
saugoti ir brandinti. Tos vertybės kyla iš ti

kėjimo kiekvieno individo verte, jo teise bū
ti gerbiamu, visvien, ar jis priklauso daugu
mai ir mažumai. Iš čia plaukia individo tei
sės ir minties, sąžinės ir organizacijų laisvės, 
kuriomis turi lygiai naudotis visi individai 
ir visos grupės.

Rezistencija taipgi nėra vien tik kova 
prieš okupantą, bet tai yra taip pat kova už 
demokratines vertybes, tai sykiu yra dvasios 
kova už žmogaus teises, nes vien tik jinai 
tegali nusverti laimėjimą Laisvės naudai. 
Šia prasme rezistentas yra daugiau, negu 
vien tik karys.

Ypač dabar kovojamoje kovoje'dėl mūsų 
Tautos išlaisvinimo reikalinga jieškoti ir 
teikti jai rezistencinį turinį.

Vykstančioji kova yra ne vien materiali
nė, ji yra ir dvasinė, ideologinė. Kova tarp 
komunizmo ir vakarietiškos demokratijos. 
Todėl tos kovos sėkmingumui patikrinti ir 
kovotojams neapvilti mes turime jau dabar 
jieškoti Rezistencijos doktrinos. Politinės, 
socialinės ir ekonominės doktrinos, siekian
čios pilnutinio žmogaus išlaisvinimo, suda
rymo bei patikrinimo jam sąlygų visokerio
pai augti, bręsti ir tarpti.

Tautos kova, jos kančios, broliškumo ir 
bendrumo jausmas, jungiąs Rezistencijai pa- 
siryžusiuosius, savaime turi versti peržiūrėti 
praeities politines formules ir siūlyti praei
ties ideologijų bei metodų reviziją.

Rezistencija turi galvoti apie naują Tau
tos atgimimą. Nes mes žinome, kad to atgi
mimo viltimi gyvena Tauta, kad ateityje ji 
skirs jam visas savo jėgas, šiandien okupan
to iš jos čiulpiamas.

Mes turėsime būti pasiruošę savo žiniomis, 
vakarietiškumo pažinimu, savo patarimais 
Tautai padėti, jai ateityje šios dienos svajo
nes ir viltį realizuojant.

Ir nevalia mums nieku gyvu išlaisvinimo 
momentu Tautą apvilti.

Todėl turime kreipti rimtą ir kurkas di
desnį dėmesį, negu ligi šiol į Krašto atstaty
mo ir jo atkūrimo problemų svarstymą. 
Dirva prieš mus labai plati.

Nuo ko pradėti? Pirmiausia nuo dvasinio 
rezistencinio atgimimo mūsų pačių savyje.

Kaip labai teisingai JAV studentas B. Ma- 
žėnas premijuotame straipsnyje „Lietuvos 
atstatymas“ („Draugas“, 1953. XI. 21) yra 
pastebėjęs, materialiniai, ūkiniai krašto 
klausimai dar neapima viso gyvenimo. Svar-
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CZESLA W MILOSZ

PORTRETAS IŠ XX AMŽIAUS PUSĖS

Prisidengęs broliškumo šypsena,
Niekinantis laikraščių skaitytojus, politinės dialektikos aukas,
Ištariantis žsdį demokratija su primerkta akim,
Neapkenčiantis fiziologinių žmogaus linksmybių,
Prisimenantis tuos, kurie ėdė, gėrė ir mylėjosi ir kuriems tuoj pat buvo pjaunamos

— gerklės,
Užginantis dantingus ir sodų vakarus kaip maistą viešam rūstumui,
Šaukiantis: kultūra ir menas, o galvojantis apie cirko žaidimus,
Mirtinai nuobodžiaujantis,
Sapne arba narkozėj šnabždantis: Dieve, Dieve...

Lygina save su romėnu, kuriame Mitros kultas jungiasi xu Kristaus kultu.
Seni tikėjimai jame neišgeso. Kartais mano, jog jį valdo demonai. 
Plaka praeitį ir bijo, kad ją nuplakęs neturės kur galvos priglausti. 
Noriai žaidžia kortom ir šachmatais, kad savo paslapčių neišduotų.

Ranką padėjo ant Markso raštų, bet namie skaito Evangeliją.
Ironiškai stebi procesiją, išeinančią iš sugriautos bažnyčios.
Jo fonas — miesto griuvėsiai arklienos spalvos.
Rankose laiko prisiminimą fašisto, kritusio per sukilimą.

Iš lenkų kalbos išvertė JUOZAS KĖKŠTAS

biausiu aspektu tenka laikyti tinkamą žmo
giškosios vertybės atstatymą Lietuvoje. 
„Žmogiškosios, tikrosios žmogiškosios ver
tybės sugrąžinimą į mūsų laisvą tėvynę rei
kia laikyti galutiniu ir pačiu svarbiausiu 
krašto atstatymo uždaviniu.“

Bet tam, kad būtų galima rytojaus Lietu
voje atstatyti tikrąją žmogaus vertę, reikia 
nagrinėti tas sąlygas, kuriomis tikrosios 
žmogiškosios vertybės gali būti sukurtos ir 
apsaugotos.

Tai rezistencinės doktrinos uždavinys.
Jis nėra vien teoretiškas. Jis ir grynai 

praktiškas. Mes jau dabar turime išsiaiškin
ti, kurios sąlygos yra reikalingos žmogiško
sioms vertybėms tarpti, turime tas vertybes 
šiandien savyje, savo tarpe, brandinti.

Žmogaus vertybė gali būti sukurta ir ap
saugota tik demokratinėje santvarkoje, tei
sėtume, ekonominėje demokratijoje, sociali
niame teisingume.

O kaip to galima pasiekti — tai studijų 
reikalas. Yra, pav., aišku, kad teisėtumo 
nėra ten, kur yra viešosios administracijos 
sauvalė arba kur pati administracija, nėra 

sudaryta teisingais pagrindais. Nuo viešosios 
administracijos sauvalės apsisaugoti reikalin
ga efektyvi administracijos veikimo teisėtu
mo kontrolė. Kad administracijos organiza
cija būtų pastatyta ant teisingų, veiksmingų 
ir teisinių pagrindų ir kad būtų apsaugota 
nuo protekcionizmo — reikalingas valstybi
nės civilinės tarnybos įstatymas.

Šiandien yra gera proga išnagrinėti ir pa
rengti studijas, kaip tie ir kiti klausimai iš
spręsti Vakaruose. Kas bus padaryta dabar, 
to nereikės darytis paskubomis vėliau, kai 
tam bus labai maža laiko.

Ir dar viena. Turime laiko, ir būtų naudin
ga išsiaiškinti ir sutarti žmogaus vertės at
statymą rytojaus Lietuvoje laiduojančias są
lygas ne tik savo tarpe, bet ir su kitomis po
litinėmis ir ypač rezistencinėmis organizaci
jomis.

Dėl ko būtų išsiaiškinta ir sutarta dabar, 
dėl to nereikėtų ginčytis ateityje.

Šitokį paruošiamąjį darbą atlikę, tikrai 
pasitarnausime rytojaus Lietuvai ir tiems, 
kurie ją kurs.

O ją kurs Krašte pasilikusioji Tauta.
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OKUPUOTOSIOS LIETUVOS REIKALAI

PRO LAIKO RŪKUS IR UŽDANGAS

F. NEVERAVIČIUS

Dešimtis metų atskiro žmogaus gyvenime 
didelis laikotarpis. Tai laiko dydis, kuris ge
roku rūko dangalu apkloja praeities tolius, 
bet drauge ir sustingina būtuosius įspūdžius, 
juos išryškina, jog mūsų vaizduotėje jie pa
lieka veikiau sunkiai pakeičiami, lyg vaiz
das fotografinėj nuotraukoj.

Prieš dešimtį metų paskubomis išbėgę iš 
Tėvynės, laikome atmintyje sustingusius 
paskutiniuosius atsisveikinimo momentus ar
ba ir tuos vaizdus, kurie mus supo, kai gy
venom ramiai ir viltingai.

Neperžengiamoji mums užtvara atskyrė 
mus nuo realybės, ir tikrojo maisto stingan
ti mūsų vaizduotė neįstengia sukurti tikro
vei artimo vaizdo,

Tačiau, jei jau pavartojus banalų posakį, 
jog gyvenimas nestovi vietoje, jog jis betku- 
riomis sąlygomis visgi neša pakeitimų, kiek 
į'.empę smagenis praeities vaizdui pagyvinti, 
mes galėsime susidaryti tikrovei artimą da
barties vaizdą.

Pabandykime šiek tiek pasidairyti po da
barties Lietuvą, kaip atrodo kaikurios jos 
vietovės išviršiniu požiūriu.

Jei kuriam mūsų kokiu stebuklu pavyktų 
patraukti pro Lietuvą, pirmutinis, gal, mus 
parbloškiantis įspūdis būtų apverktinas kai
mų, kaimo sodybų vaizdas. Išgriautos, dau
giausia sudegintos tvoros su kaikur stypsan
čiais statiniais ir dar kažkodėl neišrautais 
vienur kitur stulpais, dažnai krypstančios, 
pasitursinusios trobos, žaliai apsamanoję 
šiaudiniai ir pašiurpę, kiauri skiedriniai sto
gai, apleisti, neretai iškirsti buvę sodybų 
sodai.

Ir tik vietomis, nukeliavę kilometrų kilo
metrus, matytume ilgus naujus klojimų ir 
kūčių pastatus, naujųjų sovietinių baudžia
vos dvarų centrus, arba kur prie užtvankė- 
lės iššokusį kolchozinės elektrinės stogą.

Nelinksmiau atrodo ir bažnytkaimiai bei 
miestukai. Karo veiksmų sudegintieji ar iš
griautieji, kaip taisyklė, ’bemaž neatstatomi.

Kiek kitaip atrodo didesniųjų Lietuvos 
miestų situacija. Pirmoje eilėje Vilniaus, 
Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos.

Čia okupantas įvairiais sumetimais (Vil
niuje prestižiniais ir dėl savo patogumų — 
Respublikos sostinė, joje daugiausia iš visų 
Lietuvos miestų yra rusų, Šiauliuose — ku
riamas svarbus pramonės centras) leidžia 
marionetinei sovietinės Lietuvos valdžiai 
vykdyti platesnio masto atstatymo ir naujos 
statybos darbus.

Tenka betgi, pažymėti, kad visi tie darbai 
atliekami beveik išimtinai iš vadinamojo 
„respublikinio biudžeto“, vadinasi, iš pačios 
Lietuvos resursų. Sovietinės propagandos 
taip garsinamoji pagalba iš „visasąjunginio 
biudžeto“ būna sporadiška, labiau propa
gandinio, negu realaus, pobūdžio ir ribojasi 
didžiųjų statybos mašinų, buldoizerių, kel
tuvų ar cementui maišyti mašinų atsiuntimu 
į vykdomųjų darbų vietą.

Jeigu Šiaulių miesto atstatymas ir naujo
ji ten vykdoma statyba ribojasi pramonės 
centro kūrimo tikslu, jei Klaipėdos atstaty
mas vykdomas, laikantis būtiniausių uosto 
įrengimų ir pramonės įmonių atstatymo, ma
žai tekreipiant dėmesio į gyvenamųjų namų 
ir viešojo nadojimo statybą, jei Kaune te- 
įvykdytas per karą sugriautų (ne visų) pa
statų ir įmonių atstatymas, tai Vilniaus, 
kaip respublikinio centro, atstatymas ir plė
timas vykdomas, palyginti, plačiu mastu.

Darbai ten gana konsekventiškai vykdo
mi pagal sudarytąjį urbanistinį miesto per
tvarkymo planą.

Tenka pripažinti, kad šis tas jau padary
ta, atstatyta sugriautų per karą pastatų ir 
pristatyta naujų. Atstatyti sugriautieji fab
rikai ir pastatyti bei statomi nauji.

Pertvarkant Vilniaus miestą, architektūri
nės vertės neturėję sugriautieji namai nebe- 
atstatomi. Jų vietos išvalomos ir ten įren
giami skverai bei sodai. Medžiai neretai so
dinamai išsyk dideli, 30-ies metų amžiaus.

9



172 SANTARVĖ

Kaikurios gatvės platinamos ir lygina
mos. Reikalui esant, buvo griaunama ištisa 
kurios nors gatvės viena pusė.

Tenka pastebėti, kad vykdant Vilniaus 
pertvarkymą, atstatymą ir plėtimą, paisoma 
miesto charakterio ir neapkraunama jo per
daug ryškiomis architektūrinėmis svetimy
bėmis.

Ir nors, pav., geležinkelio stoties, rūmai ar 
naujas kino teatras „Pergalė“ pastatydinti 
veikiau „sovietinio“ stiliaus (su būtinomis 
pseudoklasinėmis kolonadomis — pastapais), 
tačiau iš pažiūros jie nesipjauna su Vilniaus 
architektūros pobūdžiu. Bent jau ne tokiu 
mastu, kaip lygiai Vilniuje, lygiai Kaune 
gadina tų mūsų miestų europinį charakterį 
carų laikais pastatydintos bizantiškosios cer
kvės su svogūninėmis boniomis.

* * *

Konkretesniam vykstančių pakeitimų vaiz
dui sudaryti vaizduotės sparnais atlikime 
pasivaikščiojimą dabartinėmis senosios Lie
tuvos sostinės gatvėmis.

Jeigu įsivaizduosime atvykę šiandien į 
Vilnių traukiniu, tai pirmiausia pamatysime 
didelius pasikeitimus pačioje stotyje ir jos 
apylinkėje.

Stoties pastatas naujas, augštai iškeltas, 
prilygsta keturių augštų namui, vyrauja vi
sai didžiulei prieš stotį įrengtai aikštei. Sto
ties rūmai su kolonadomis frontone ir šo
nuose.

Charakteringa, kad kaikurioje mūsų emi
gracinėje spaudoje buvę tvirtinimai, esą, 
Vilniaus stotis viduje išpuošta maskoliškais 
raižiniais, neatitinka tiesos.

Stoties vidaus ornamentika lietuviško 
pseudo-liaudiško stiliaus, nors metalo rai
žinių darbai gal ir atlikti Minske.

Priešais stotį nebėra buvusio trikampio 
tarp Sodų, Geležinkelio ir Stoties gatvių. 
Tas buvęs kvartalas nugriautas, išlygintas ir 
sudaro stoties aikštės dalį. Buv. Stoties gat
vė visai panaikinta. Ji dabar viduryje aikš
tės, iš abiejų pusių žolynai, gėlynai ir suo
liukai.

Nuo Šopeno gatvės padarytas jos tęsinys 
Pylimo (dabar —< Komjaunimo) — Gele
žinkelio gatvių susikirtimo linkui, kertant 
buv. Stoties, Sodų, Pylimo, Geležinkelio 
gatvių kvartalą įstrižai perpus. Atskirtoji 

vakarinė to kvartalo dalis sudaro geležin
kelio stoties aikštės dalį.

Iš aikštės — atviras vaizdas į miestą.
Aikštės viduryje, savaime aišku, Stalino 

paminklas.
Pasiekę Pylimo (dabar — Komjaunimo) 

gatvę ir eidami jąja Jogailos (dabar — Kap
suko) gatvės linkui, pastebėsime kiek pasi
keitimų. Daugumas išlikusių namų atremon
tuota, sumoderninta, statomi nauji. Turga
vietės prie Vingrių gatvės nebėra, jos vie
toje įrengtas parkelis — sodas. Evangelikų 
bažnyčia sveika, bet aplink ją pastatai iš
griauti ir padarytas skveras. Bažnyčioje ren
giamos pritaikomojo meno parodos.

Tarp Kalinausko ir Basanavičiaus gatvių 
namų nebėra. Viskas nugriauta, išskyrus vie
ną namą Basanavičiaus gatvės kampe. To 
kvartalo vietoję įrengtas parkas.

Jogailos (dabar —> Kapsuko) gatvėje kvar
talas tarp buv. M. Petrausko (panaikinta) 
ir Uosto (dabar — Petro Cvirkos) gatvių 
panaikintas. To vietoje įrengtas skveras. 
Šiaurinė to skvero dalis (buv. M. Petrausko 
gatvė) neturi fasado namų. Į ją išeina atsta
tyto „Vilniaus“ (buv. „George“) viešbučio 
užpakalinė dalis.

Dabar persikelkime į Katedros (dabar 
Pilies) aikštę ir iš jos patraukime didžiausią
ja Vilniaus gatve, Gedimino (dabar — Sta
lino — 1940 m. Lenino) gatve, Žvėryno lin
kui.

Apsidairę pačioje aikštėje, visų pirma pa
stebėsime trūkumą tiek charakteringų Vil
niui Trijų Kryžių to paties vardo kalne. 
Juos, kaip krikščionybės, o taipgi sukilimų 
prieš rusiškąjį caristinį pavergimą simbolį, 
vyravusį ties miestu ir teikusį jam krikščio
niškojo miesto antspaudą, okupantai prieš 
keleris metus slapčiomis nakčia sugriovė ir 
pašalino.

Nepamatysime taipgi ir trijų šventųjų sta
tulų ant Katedros frontono stogo. Katedra 
uždaryta. Joje žadama įrengti istorinį mu- 
zėjų.

Patraukę Gedimino (dabar — Stalino) 
gatve, tarp Sniadeckių (nepakeista) g. ir 
Ožeškienės (dabar — Černiachovskio) aikš
tės, ten kur savo laiku buvo „Valgio“ sve
tainė ir užkandinė, pastatytas didžiulis na
mas — partijos rūmai.

Ožeškienės aikštėje matysime stypsantį
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griozdišką gen. Černiachovskio, Vilniaus 
„išlaisvintojo“, paminklą.

Gedimino (dabar Stalino) ir Vilniaus (da
bar — Liudo Giros) gatvių kampe (priešais 
„Univermagą“ — buv. Br. Jablkovskių, vė
liau J. Karvelio prekybos namus), vietoje 
sugriautų karininkų Ramovės namų (buv. 
istoiiniai Lietuvos Tarybos rūmai, kur bu
vo .pas.rašytas Lietuvos Nepriklausomybės 
Aktas), pastatytas naujas didelis namas.

Sugriautojo per karą „George“ viešbu
čio vietoje pastatytas 4-ių augštų viešbutis 
„Vilnius“. Tai reprezentacinis dabartinio 
Vilniaus, geriausiai įrengtas viešbutis.

Lukiškio aikštė, dabar pavadinta „Tary
bų“ aikšte, sutvarkyta, apsodinta medžiais, 
kur jų trūko, ir pagražinta. Joje — Lenino 
paminklas.

Netoli Žvėryno tilto, ant Neries kranto, 
tarp Lentpjūvių ir Sielininkų gatvių, kaip 
jau buvo SANTARVĖS 1953 m. 2 nume
ryje rašyta, įrengtas mažasis sporto stadio
nas atviromis tribūnomis.

Buvęs šiukšlynas tarp Lentpjūvių gatvės 
ir Neries sutvarkytas — ten pravesta nauja 
gatvė.

Palikę dabar Gedimino gatvę, persike.ki- 
me prie Žaliojo tilto.

Jis nebe žalias. Vietoje seno geležinio til
to, pastatytas naujas geležies - betono, be 
fermų, apie 30 metrų pločio (svarbi kariniu 
atžvilgiu susisiekimo arterija), su dviem ša
ligatviais pėstiesiems. Tilto galuose paaugš- 
tinimai statuloms. Krantinės prie tilto išklo
tos granitu.

E.dami nuo tilto augštyn Vi.niaus (dabar 
— Liudo Giros) gatve, matysime kairėje 
pusėje, kaip stovėjusį, tebestovintį augštoką 
mūrą — tvorą. Už tos tvoros, didokame 
sode rengiami vieši pasilinksminimai, šokiai.

Tarp Gedimino ir Labdarių gatvių yra 
kavinė „Palanga“ ' su vasaros kavine sodeli - 
je. Priešais, buv. kino „Kelios“ vietoje pa
statytas rusų teatras. Pastatas naujas, bet 
ant senų pamatų, ir kaikurios sienos palik
tos senos.

Tarp Labdarių ir Liejyklos gatvių namai 
nugriauti. Gatvė praplatinta, išlyginta, sta
tomi nauji namai.

Šv. Kotrynos bažnyčia apgriauta karo me
tu. Moniuškos paminklas sodelyje prieš 
bažnyčią tebestovi.

Einant toliau Domininkonų gatvės link, 

kairioji gatvės pusė nugriauta. Ten pasta
tyta S. Neries vardo gimnazija.

Domininkonų gatvė, karo metu ištisai su
griauta, dar vis nesutvarkyta.

Persimetę į Didžiąją (dabar Gorkio) gat
vę, matysime tebestovintį nesužalotą Sto
kos - Gucevičiaus pastatydintą muzėjaus 
(senovėje rotušės) pastatą. Gatvė ir aikštė 
prieš muzėjų meksfaltuota, apsodinta dide
liais, 30 metų amžiaus medžiais.

Šv. Kazimiero bažnyčia apdegusi, nere
montuojama.

Nuo Šv. Kazimiero bažnyčios ligi kino 
„Pan“ (dabar — „Spalis“) — namai su
griauti karo metu. Pašto rūmai sudeginti, 
stūkso netaisomi.

Grįžę atgal ir pasukę į Aušros Vartų g., 
pamatysime, kad priešais Filharmonijos rū
mus buvę 4-ių augštų namai nugriauti ir jų 
vietoje padaryta aikštė. Filharmonijos rū
mai atnaujinti, atremontuoti. Pastatytas vie
nas didelis namas.

Nors Aušros Vartų koplyčioje viršum var
tų Stebuklingojo Aušros Vartų Panelės 
Švenčiausios paveikslo nebėra jis yra gre
timoje Šv. Teresės bažnyčioje), senoji Vil
niaus legenda apie visuomet ką nors klū
pantį prieš Aušros Vartus nesiliauja. Jeį ne 
visuomet, tai dažnai ir šiandien matyti ten 
klūpančios tikinčiųjų, maldoje užsimiršusių 
povyzos.

Iš įdomesnių pakeitimų galima dar pa
žymėti Uosto (dabar Petro Cvirkos) gatvės 
rajoną, kur pietvakarių dalyje (nuo kalno 
pusės) nugriauti visi namai ir ten įrengtas 
parkas.

Kitoje pusėje pastatydintas naujas kino te
atras „Pergalė“ („Pobieda“). Tai gana di
delis pastatas su būtina sovietinei naujai 
statybai taip būdinga kolonada (palygink 
gelež. stotį). Viduje, be kino teatro, yra kon
certinė salė, skaitykla ir kiti viešo naudoji
mo įrengimai.

Taipgi rengiamas parkas buv. Tyliosios 
gatvės (gazo fabriko rajone, netoli buv. Ža
liojo tilto) vietoje. Toji gatvė visai, drauge 
su artimaisiais kitais pastatais nugriauta.

Įdomus likimas charakteringojo, dvaro 
rūmų stiliaus buv. Lenkų Mokslo Draugijos 
pastato (tarp gazo fabriko ir Neries). Vyk
dant vietovės pakėlimo ir lyginimo darbus, 
tas pastatas yra atsidūręs duobėj. Einan. 
paneriu, tematyti jo stogas ir augšto langai.
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Šitaip apėję skubomis svarbiausias vidu- 
miesčio dalis (daugelį kitų, o taipgi prie
miesčius palikę kitam vaizduojamam pasi
vaikščiojimui), galime rizikuoti padaryti kai- 
kurias išvadas.

Visų pirma, atrodo, kad dabartiniai Vil
niaus miesto tvarkytojai rodo tendenciją 
senovišką, neplaningai statydintą miestą 
kiek pritaikinti mūsų laikų reikalavimams. 
Daugelis sugriautųjų kvartalų nebeatstato- 
ma, bet jų vietoje rengiami sodai, parkeliai, 
žolynai, skverai. Vadinasi, susispaudusiam 
miestui suteikiama erdvės. Gyvenamųjų na
mų statyba vidumiestyje gana aprėžta. Kiek 
jų statoma (mokslo darbuotojų rūmai, dar
bininkų kolonijos ir kt.), statoma nuošales
nėse ir erdvesnėse vietose (Tauro kalnas), 
arba priemiesčiuose.

Neatrodo, betgi, kad būtų išspręstas ir 
vykdomas tiek svarbus Vilniui magistralinių 
susisiekimo arterijų klausimas.

Vykdomieji darbai, nors tarpais ir rodo 
gana platų užsimojimą (dalies Vilniaus gat
vės nugriovimas, Tyliosios g. ir apylinkės 
nugriovimas, stoties aikštės įrengimas, Uos
to gatvės dalies nugriovimas ir kt.) nepave
ja tikrųjų reikalavimų ir atsilieka tolokai 

nuo to, kas miesto tvarkymo srityje, nors 
ir turint galvoje pokario sunkumus, reiktų 
ir per dešimtį melų galima būtų padaryti.

Jeigu gyvenamųjų namų ir viešojo nau
dojimo pastatų statyba Vilniuje (šiame 
straipsnyje išminėta tik dalis tų darbų) vyks
ta kiek pastebimu mastu bei tempu, tai, pav. 
Kaunas neberodo jokių augimo tendencijų. 
Nepriklausomybės paskutiniuoju dešimtme
čiu Kaune per sezoną išaugdavo per 300 
naujų pastatų, o dabar vos keli.

Tačiau kaip bebūtų, negalima pasakyti, 
kad nūdienėj Lietuvoj, kiek klausimo apie 
didesniųjų miestų tvarkymą, atstatymą ii 
plėtimą, nieko nedaroma.

Nors ir kokios sunkios yra sąlygcs, dar
bas vyksta.

Ir nepamirškime, kad jis dirbamas mūsų 
brolių tautiečių pastangomis, tautos pra
kaitu, neretai įveikiant okupacinio režimo 
struktūros statomas kliūtis bei varžymą.

Todėl į vykstančius pasikeitimus, tuos 
miestus tvarkant ir atstatant, neturėtume 
žiūrėti vien neigiamai ir kritiškai, kaip į 
okupanto primestus, ir veikiau turėtume 
džiaugtis kiekvienu nauju pastatu, kiekvie
nu pagerinimu.

„Naudodamas įvairius ginklus, išskyrus karą, remdamasis mūsų nenoru pradėti 
pasaulinį karą, komunistinis imperializmas bandys ryti vieną kraštą po kito, sudaryti 
žiedą aplink mus ir kovą tarp tironijos ir laisvės išspręsti anksčiau, negu įsisiautės ato
minė furija. Man atrodo, kad nauji ginklai, net jei turėtume jų monopolį, neduoda atsa
kymo į komplikuotus pasaulinio masto kovos aspektus, nes karinė agresija tėra viena 
iš daugelio komunistinio pavojaus formų.“

(Iš Adlai Stevenson, buv. Demokratų kandidato į JAV-ių 
prezidentus, kalbos 19 54. III. 7 d., New Yorke.)

* * *

„Jeigu neįstengiate nesileisti jūsų kaimynų prarijami, tai bent apsisaugokit, kad 
jie negalėtų jūsų suvirškinti.“

J. J. Rousseau
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ATSTOVU IS OKUPUOTOSIOS LIETUVOS „RINKIMAI” I SĄJUNGOS SOVIETĄ

(Trumpa analizė)

„Rinkimai“ Sovietų Sąjungoje įvyko š. 
m. kovo 14 d. Buvo „renkamos“ vadina
moji Sąjungos Taryba ir Tautybių Tary
ba, dveji Sovietų „parlamento“ rūmai.

Okupuota j ai Lietuvai taip pat buvo nu
statyta išrinkti atstovus į abejis rūmus: 
10 atstovų į Sąjungos Tarybą ir 25 atsto
vus į Tautybių Tarybą. Jau iš anksto, iš 
išstatytųjų kandidatų galima buvo nusta
tyti, kas bus išrinktas, nes greta moloto- 
vų, malenkovų ir kitų, iš vienos rinkimi
nės apylinkės buvo išstatomas tik vienas 
kandidtas.

Įdomu peržvelgti šiuos naujus kandida
tus ir palyginti juos su buvusiais atstovais, 
kurie buvo Okupuotoje Lietuvoje „išrink
ti“ 1950 metais.

Šiais metais Lietuvoje į Sąjungos Tary
bą „išrinkti“:

1. Baranauskas Boleslovas, sūnus Anta
no — Respublikinės Profesinių Sąjungų 
Tarybos pirmininkas.

2. Čulada Jonas, s. Vinco —Kelmės ra
jono darbo žmonių deputatų tarybos vyk
domojo komiteto pirmininkas. Buvęs rau
donasis partizanas.

3. Golovko Arsenij, s. Grigorijaus — 
admirolas.

4. Gucevičius Aleksandras, s. Augusto 
— Kultūros ministeris.

5. Kaunaitė Marija, duktė Prano Lie
tuvos kompartijos CK darbo tarp moterų 
skyriaus vedėja.

6. Kružkov Vladimir, s. Semiono — 
SSSR kompartijos CK propagandos ir agi
tacijos skyriaus vedėjas.

7. Matulis Juozas, s. Juozo, — profeso
rius, Lietuvos Mokslų Akademijos prezi
dentas.

8. Sniečkus Antanas, s. Juozo — Lietu
vos kompartijos CK pirmasis sekretorius.

9. šumauskas Motiejus, s. Juozo mi- 
nisterio pirmininko pirmasis pavaduoto
jas.

10 Žiburkus Ivan, s. Josifo — generolas 
majoras, Vilniaus įgulos viršininkas.

Iš jų „perrinkti“ į Sąjungos Tarybą — 
Čulada, Kaunaitė, Sniečkus ir Šumauskas. 
Jie prieš šių metų rinkimus buvo tos tary
bos nariai, „išrinkti“ 1950 m. kovo 12 d.

Barauskas, Matulis ir Žiburkus iki šių
metinių rinkimų yra buvę Tautybių Tary
boje atstovais, taipgi „išrinkti“ 1950 m. 
kovo 12 d. Dabar jie, kaip matome, išrink
ti į Sąjungos Tarybą, ir tai galima laikyti 
tam tikru „pakėlimu“.

Nauji, ligi šiol Sąjungos Taryboje nebu
vę atstovai yra Golovko, Guzevičius ir V. 
Kružkov, kuris gyvena Maskvoje.

1950 m. atstovais į Sąjungos Tarybą bu
vo dar „išrinkti“ M. Gedvilas — ministe
ris pirmininkas, J. Paleckis Augščiau- 
siosios Tarybos Prezidiumo pirmininkas, 
V. Niunka — Lietuvos kompartijos CK se
kretorius ir J. Macijauskas — Karo Komi
saras Lietuvoje. Dabar visi jie „išrinkti*“ 
atstovais į Tautybių Tarybą.

Kandidatų tarpe visai nebuvo šių se
niau buvusių atstovais Sąjungos Taryboje: 
A. Raguočio — Lietuvos komsomolo CK 
buv. pirmojo sekretoriaus (jis tebėra, kiek 
žinoma, Lietuvoje, kažkur provincijoje, ta
čiau viešame gyvenime apie jį negirdėti) 
ir gen. V. Vitkausko, buv. Lietuvos Ka
riuomenės vado, kuris, matyti, pasidarė 
nereikalingas.

* * *

Į Tautybių Tarybą dabar išrinkti šie 
asmenys:

1. Augustaitis Vladas, s. Juozo - Že
mės Ūkio ministeris.

2. Averlingienė Antanina, d. Zenono — 
odos ir batų kombinato „Elnias“ Šiauliuo
se darbininkė.

3. Bieliauskas Feliksas, s. Jurgio — buv. 
Lietuvos kompartijos CK skyriaus parti
jos, profesinių ir komsomolo organams 
vedėjas.

4. Bartuškienė Zofija, d. Marceliaus — 
Vievio viduriniosios mokyklos mokytoja.

5. Bulovas Jonas, s. Jono — docentas, 
Dotnuvos selekcijos stoties vedėjas.

6. Denisov Viktor, s. Nikalajaus — fab
riko Vilniuje direktorius.

7. Didžiulis-Grosmanas Karolis, s. Kris
tupo — Augščiausiojo Teismo teisėjas.

8. Dzemisevičius Vaclovas, s. Felikso — 
Šilutės rajono kolchozo „Raudonoji Vėlia
va“ pirmininkas.

9. Gedvilas Mečys, s. Aleksadro — mi
nisteris pirmininkas.

10. Liaudis Kazys, s. Franco (Prano) 
buv. vidaus reikalų ministeris.

11. Januškienė Agota, d. Motiejaus — 
kolchozo „Mūsų Ateitis“ pirmininkė.

12. Macijauskas Jonas, s. Jono — Karo 
komisaras Lietuvoje.

13. Niunka Vladas, s. Juozo — Lietuvos 
kompartijos CK sekretorius.

14. Paleckis Justas, s. Igno — Augščiau- 
siosios Tarybos Prezidiumo pirmininkas.

15. Petrauskas Kipras, s. Jono — operos 
solistas.

16. Petkevičius Juozas, s. Juozo — Lietu
vos komsomolo CK pirmasis sekretorius.
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17.PoIikarpova Matriona, d. Piotro — žu
vies konservų fabriko Klaipėdoje darbi
ninkė.

18. Puteikytė Ona, d. Alfonso — Nau
miesčio rajono kompartijos komiteto pir
moji sekretorė.

19. Remenčius Antanas, s. Jono — turbi
nų fabriko ,Pergalė“ Kaune brigadierius.

20. Rusas Bronius, s. Augusto — Židikių 
MTS direktorius.
21. Salagubaitė Zofija, d. Vinco — Ro

kiškio tarprajoninės ligoninės vyr. gydyto
ja.

22. Tuševskaitė Juzefą d. Alfonso — kol
chozo „Mereč Turgiele“ agronome.

23. Venclova Antanas, s. Tomo — rašy
tojas.

24. Žemelytė Jadvyga, d. Alekso — Skuo
do viduriniosios mokyklos mokslo dalies 
vedėja.

25. Vildžiūnas Jonas, s. Jono — Vilniaus 
darbo žmonių deputatų tarybos vykd. ko
miteto pirmininkas.

Kaip jau nurodyta, Gedvilas, Macijaus
kas, Niunka ir Paleckis anksčiau buvo at
stovais Sąjungos Taryboje.

Bulovas, Liaudis ir Venclova ir anksčiau 
yra buvę atstovais Tautybių Taryboje.

„Nebeišrinkti“ šie buvę Tautybių Tary
bos atstovai:

P. Kareckas, buv. Vilniaus miesto darbo 
žmonių deputatų tarybos vykd. komiteto 
pirmininkas, labai neseniai pakeistas J. 
Vildžiūnu, J. Siparis —■ dramos aktorius, 
matyti, pakeistas K. Petrausku, A. Trofi
mov — buvęs ligi 1952 m. antruoju Lietu
vos kompartijos sekretorium, E. Ozarskij 
— ministerio pirmininko pavaduotojas. D. 
Šupikov — buv. Vilniaus srities partijos 
komiteto sekretorius, K. Preikšas — mi
nisterio pirmininko pavaduotojas, P. Ka
pralov — iki 1952 m. buvęs saugumo mini- 
steriu, V. Pisariov, buv. pirmasis ministe
rio pirmininko pavaduotojas, dabar Sovie
tų ambasadorius Mongolijos Liaudies Res
publikoje.

Galima sakyti, kad juos dabar pakeitė 
kiti: Augustinaitis — žemės ūkio ministe- 

ris, Didžiulis-Grosmanas — Augščiausiojo 
Teismo teisėjas, F. Bieliauskas — buv. Lie
tuvos kompartijos CK skyriaus vedėjas, 
J. Petkevičius — Lietuvos komsomolo CK 
pirmasis sekretorius.

„Nebeišrinkti“ dar ir šie buv. Tautybių 
Tarybos atstovai: Rakickienė — partijos 
narys, Pasvalio kolchozo pirmininkė, S. 
Vloskis — Jurbarko kolchozo pirmininkas, 
Apolskis — Liudvinavo kolchozo pirminin
kas, A. Kazakevičius — partijos narys, Jo
niškio kolchozo pirmininkas. Jie, turbūt, 
seniai buvo išvaryti, nes nuo 1950 metų 
labai daug buvo pakeitimų kolchozų admi
nistracijoje.

Jų vieton dabar „išrinkti“ tik du kolcho
zų pirmininkai: Dzemisevičius ir Januškie
nė.

„Nebeišrinkti“ taipgi: Garbienė — par
tijos narys, fabriko „Elnias“ Šiauliuose 
stachanovietė, A. Ramanauskaitė — Klai
pėdos fabriko „Trinyčiai" darbininkė. A. 
Vaičiūnas — Kauno „Audinių“ fabriko 
darbininkas.

Jų vietoje atsirado šie darbininkai: Re
menčius, Polikarpova ir Averlingienė.

Dingo šie atstovai: Stanelienė — Plun
gės rajono partijos sekretorė ir T. Jančai- 
tis, rusė, — Šakių apskrities partijos se
kretorė.

Jų vietoje dabar tėra tik viena rajono 
partijos sekretorė — Puteikytė.

Buvusius atstovus mokytojus: A. Šu- 
kauskienę — Kurganavos kaimo pradžios 
mokyklos mokytoją ir J. Jurkūną — Vėtrų 
kaimo septynerių metų mokyklos direkto
rių pakeitė Žemelytė ir Bartuškienė.

Palyginę dabartinius „išrinktuosius“ su 
„išrinktais“ 1950 metais, pastebėsime, kad 
atsiranda lyg ir sovietinės „buržuazijos“ 
atstovų — vienas fabriko direktorius, vie
nas vyr. gydytojas, vienas MTS direkto
rius ir vienas agronomas.

Lyg ir mažiau yra „išrinkta“ partinių 
biurokratų, kaip Ozarskij, Pisariov, Preik
šas ar Trofimov. Daugiau partinės visuo
menės atstovų.

1950 m. „išrinkti“ net keturi kolchozų 
pirmininkai visi dingo.

Naujoji Sovietinių rašytojų ir menininkų situacija, „kūrybos laisvę" paskelbus

Vilkas davė kiškiui leidimą raštu, pa
tikrinantį jam laisvą praėjimą ir pažadą 
jo nesulaikyti. ,

Bet progai pasitaikius vilkas kiškį su
gavo.

Kiškis atkišo dokumentą. Vilkas parei
kalavo parodyti parašą.

„Tai jūsų parašas“ — pasakė kiškis.
„Kas iš to?“ — atkirto vilkas. — „Paro

dyk man, kas parašyta viršuj parašo.“

„Tai irgi jūsų parašyta.“
Perskaitęs, vilkas pareiškė, kad jis nie

ku gyvu nebūtų pasirašęs po tokiu paža
du ir nėra pasirašęs. Ir jis sudraskė pir
miau popierių, o paskui kiškį.

O kai kas sako, kad jis pirmiau sudras
kė kiškį, net nepasirūpinęs sudraskyti po
pierių.
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GYVENIMO NUOTRUPOS

Opera ,,Faustas“ rusiškai

Š. m. pavasarį Lietuvos valstybinės ope
ros ir baleto teatras pastatė Gounaud ope
rą „Faustas“ rusų kalba. Mefisto rolę atli
ko R. Siparis, Fausto — V. Česas, Marga
ritos — J. Ylienė. Dirigentas — R. Geniu
šas.

Gabūs lietuviai Rusijai

Lietuvos meno dekados Maskvoje metu 
Maskvos muzikiniai kritikai pastebėjo, 
kad Lietuvos operos tenorai silpni.

O geras, stiprūs . tenoras lietuvis V. 
Adamkevičius dainuoja ne Lietuvos ope
roj Vilniuje, bet Leningrado operoje.

Atskyrus nuo Vakarų — priverstinis 

bendravimas su Azija

Š. m. kovo 14 d. Kaune, iškilmingai su
rengtos, įvyko Lietuvos ir Šiaurės Korėjos 
krepšininkų, vyrų ir moterų, rungtynės.

Lietuvių vyrų komandoje žaidė: S. Bu
tautas, S. Stonkus, A. Lauritėnas, A. Dab- 
kus ir A. Stumbrys. Jie laimėjo rungtynes 
santykiu 69-61.

Lietuvių moterų komandą sudarė: O. 
Butautienė, G. Sviderskaitė, F. Bimbienė, 
E. Ročkutė, G. Tulevįčiūtė.

Lietuvės įveikė korėjietes santykiu 74- 
49.

Kompozitoriai

B. Dvarionas — Stalino premijos laure- 
tas. Sukūrė šventinę uvertiūrą „Ant gin
tarinio kranto“, sinfoniją, kantatą solistui, 
chorui ir orkestrui pagal T. Tilvyčio žo
džius „Pasveikinimas Maskvai“.

S. Vainiūnas — Stalino premijos laure- 
tas. Sukūrė rapsodiją smuikui su orkestru 
ir Il-ąjį koncertą fortepionui.

A. Račiūnas — parašė sovietišką operą 
„Marytė“.

J. Juzeliūnas — jaunas kompozitorius, 
mokęsis Leningrado konservatorijoje. Pa
rašė baletą „Ant jūros kranto“ ir II-ąją 
Sinfoniją — diplominį darbą mokslų kan
didato laipsniui gauti Leningrado konser
vatorijoje.

E. Balsys — jaunas kompozitorius, taip 
pat mokęsis Leningrado konservatorijoje. 
Parašė sinfoninę „Heroinę poemą“ ir sty
gų kvartetą.

Karosas — parašė sonatą smuikui ir for
tepionui.

Madingi (pagal kompartijos įvertinimą) 

poetai

T. Tilvytis, A. Venclova, K. Korsakas, 
E. Mieželaitis, V. Mozūriūnas ir V. Reime- 
ris.

Ar reikia antžmogių?

„Reikia suprasti, kad jei Nietzsches duotasis „antžmogis“ buvo visiškas bankro
tas, tai atominė fizika, sprausminiai lėktuvai, astronautika ir 1.1, šiandien amerikoniš
kąjį žmogų griežtai pastato prieš klausimą: ar jis nori būti „antžmogis“, ar ne? Jei jis 
nenori ir sutinka vergiškai nusižeminti, jis bus nugalėtas, sutriuškintas ir nušluotas 
savo pačio technikos. Tačiau jei jis nenori vergiškai pasiduoti, jei jis nori viešpatauti 
ant savo pačio sukurtos „supertechnikos, kaip skulptorius valdo savo kaltą, tuomet 
reikia, kad jis paprastu, išmintingu ir moksliniu būdu apsispręstų pasidaryti „antžmo
gis“...

Taip rimtai kalba prancūzu rašytojas ir publicistas Adrien Turel, gindamas ame
rikiečių dabar labai mėgstamus fantastinius romanus, kurių vaizduotės stoką kartą 
labai nupeikė A. Koestler. Dabartinis gyvenimas, atrodo, iš tikrųjų reikalingas antžmo
gių. Bet jau turėjome nedžiuginantį tos programos pavyzdį, kas atsitiko, kai Nietzschės 
’„antžmogis“ buvo įkvėpęs Hitlerį jr nacius...

Gal dabartiniams laikams užtektų paprasto, tik doro ir protingo žmogaus.
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KULTŪRINĖMIS TEMOMIS

DRAUGIŠKOS NUOMONES (2):

KUR BAKŪŽĖ SAMANOTA

BRONYS RAILA

Lietuvių literatūros ir iš viso mūsų kultū
ros liaudiškumas ar „liaudininkiškumas“ 
yra klausimas, kuris labai mažai tekelia 
ginčų. Čia visi sutariame, nes negalime neig
ti aiškaus fakto. Ir palyginę su kitais Vaka
rų kraštais, greit prieitume išvados, kad 
mūsų literatūra ir kultūra yra buvusi turbūt 
viena iš pačių liaudiškiausių, o mūsų elito 
galvojimas taip pat perdėm liaudininkiškas. 
Kadangi rusų narodnikų kompleksas (apie 
kurį čia buvo kalbėta praėjusį kartą) gali 
būti laikomas tos visos idėjinės sąrangos 
simboliu, tai ir mūsų literatūrą bei kultūrą 
aš pavadinau grynai „narodnikiška“.

Narodnikų kompleksas labai ryškiai pra
dėjo reikštis mūsų tautinio atgimimo gady
nės literatūroje, spaudoje, inteligentijoje, 
visuomeniniame darbe, politiniame galvoji
me. Nepriklausomybei atsikuriant, turėjo
me ir vieną grynai narodnikišką partiją — 
socialistų liaudininkų partiją, kuri kiek vė
liau susijusi su Valstiečių Sąjunga, pasiva
dino valstiečiais liaudininkais *). Ano me
to mūsų šviesuomenė didžiumoje buvo iš
ėjusi rusiškas mokyklas ir neišvengiamai 
persisunkusi rusų progresyvesnėmis idėjo
mis, bent jų išreiškimo formomis. Rusiškas 
poveikis, ypač politinių idėjų srityje, buvo 
neabejotinas.

Tačiau mūsuose net iki pastarųjų dienų 
tebėra kaikur visai klaidingas įpratimas va
dinti „rusiška įtaka“ (net nihilizmu!) viską, 
kas ėmė lietuviuose reikštis nuo 19 am
žiaus pabaigos ir kas tik nebuvo nacionalis-

*) Toks pasivadinimas sudaro kalbinę 
ir net loginę kontūziją: — valstiečiai nėra 
liaudininkai, o pati liaudis, gi liaudininkai 
(narodnikai) yra tie inteligentai, kurie ei
na „už liaudį“ ir „su liaudimi“. Tų dviejų 
elementu sąjunga tiksliai gramatiškai tu
rėtų vadintis — valstiečiai ir liaudininkai, 
9 ne valstiečiai liaudininkai, 

tiška ar juo labiau klerikališka. Tokie „ru
siškos įtakos1' atskleidimo baubai yra juo 
naivesni, nes juk ir nacionalizmas toli gražu 
nėra koks tik vienų lietuvių dvasios- požy
mis, o klerikalizmas, kaip katalikiškas tiky
binis, kultūrinis ir politinis dominavimas, 
taip pat yra perdėm internacionalus požy
mis ar charakterio „bruožas“, atėjęs pas 
mus iš Romos per sulenkėjusius dvasinin
kus...

Rusų narodnikai yra prisidėję prie mūsų 
„narodnikiškumo“ akcentavimo. Jų įtakoje 
mūsų šviesuomenė savo liaudininkiškumą 
neabejotinai pasmailino ir kartais iš ten 
semdavosi įkvėpimo ir argumentų savo nu
siteikimui sustiprinti. Bet iš esmės mūsų 
liaudiškumas ir liaudininkiškumas istorinių 
aplinkybių dėka yra virtęs nuosavas mūsų 
„tautinis“ bruožas. Jis yra originaliai sufor
muotas mūsų tautos likimo ir išugdytas 
autentiškose mūsų krašto politinėse, kultū
rinėse ir socialinėse aplinkybėse.

Savo šaknimis, prigimtimi ir paskirtimi 
jis yra, man rodos, net senesnis už rusų 
„narodničestvo“...

STIPRYBĖ VARGDIENIŲ DŪMOSE

Per 16, 17 ir 18 amžius iš Lietuvos elito 
sluogsnių mažai kas pastebėdavo, kas su 
tuo elitu atsitinka kultūrinėje ir politinėje 
plotmėje. Bet nuo 19 amžiaus pradėjo atsi
rasti tokių, kurie ėmė pastebėti. Ir ką jie 
pamatė? Ogi jei ne visuotinį, tai didžiulį ir 
sunkiai beatgriebiamą viso Lietuvos elito 
— kunigaikščių, bajorų ir prasikišusių mies
tiečių nutautėjimą. Didžiumoje — jau nu- 
tautimą. Pavojus galutinai žlugti lietuvių 
kalbai, kaip kultūriniam veiksniui, o su tuo 
ir lietuvių tautai, kaip nacionaliniam vie-, 
netui, buvo gana aiškus; Ir beliko vieninte
lis kelias — jieškoti atsiremti tuo ir ten, km
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lietuvių kalba, „tauta“ ir dvasia dar aiškiai 
tebėbuvo gyva — vadinasi, liaudyje, kai
miečiuose, baudžiauninkuose.

Tad mūsų kelias i liaudį, „liaudininkų“ 
dvasia pasireiškė nuo pačių pirmųjų tauti
nio atsibudimo kibirkštėlių, „oficialiai“ net 
anksčiau už jas. Liaudininkiškai buvo jau 
nusiteikęs Žemaičių bajorų literatų sąjūdis, 
kurio veikliausias dalyvis Dionizas Poška 
savo „Žemaičių ir Lietuvos mužike“, tariant 
prof. M. Biržiškos žodžiais, „piktinasi bau
džiauninkų engėjais ir karštai kelia kaimie
čio darbo reikšmę, kaip visuomenės rams
čio pirmutinio“ (Lietuvių Tautos Kelias, I 
t., 100 psl.). Dar anksčiau ir žymiai anks
čiau Mažosios Lietuvos didysis epikas Kr. 
Donelaitis savo „Metuose“ visas simpatijas 
nukreipia į „vyžotus būrus“ ir prieš ponus 
amtmonus, nes šie buvo vokiečiai ir engė 
lietuvį apie Tolminkiemį, Įsrutį, Tilžę ir 
Karaliaučių. Ar ir Donelaityje jau reiškėsi 
„rusiška narodnikų — nihilistų dvasia“?...

Panašus buvo ir vysk. M. Valančius, net 
jeigu jo veiksmuose ir raštuose, kaip ir 
Donelaičio būtų pirmavę daugiau religiniai 
ir etiniai, o ne tautiniai elementai, kaip mes 
juos šiandien suprantame. O vėliau, jau tik
rojoje Atgimimo gadynėje tokie patriarchai, 
kaip iš samanotų bakūžių išėję daktarai Ba- 
sanius, Šliūpas ir Kudirka savo lūkesčius 
pirmiausia kreipė į liaudį, į buvusius bau
džiauninkus, nes kurgi kitur galėjo jieškoti 
tautiniam sąjūdžiui dirvos, medžiagos ir 
dvasios? Visi jie buvo „narodnikai“, ir tai 
tuo metu, kai Rusijoje buvo pilnai sužydė
jus! narodnikų ideologija. Bet tik itin pai
kas rašeiva tegalėtų kalbėti apie „rusiško 
nihilizmo“ įtaką dvasiai šių vyrų, kurie, 
kaip Kudirka, savo gyvybę atidavė kovai 
prieš rusus ir kurie kiekvienas laikėsi ne ru
siškų, bet, kaip šiandien pasakytume, šio
kių ar tokių vakarietiškų intelektualinių 
orientacijų.

Ir pagaliau, mūsų poezijos stulpas Mai
ronis, irgi berods nepasidavęs rusų nihilistų 
įtakai... Pilną paaiškinimą Maironio nuotai
kai duoda kad ir šie jo „Mano gimtinės“ 
posmai: „Ten, kur Nemunas banguoja 
tarp kalnų, laukų, broliai vargdieniai dejuo
ja nuo senų laikų... Ten užaugau, iškentė
jau aš kančias visas ir pamėgau pamylėjau 
vargdienių dūmas... O tos dūmos vargdieni

nės graužia kai kada, tartum rūdys geleži
nės amžina žaizda“.

Vargdienių dūmas atgimstančios Lietu
vos šviesuomenė ir kone visi jos kultūros 
naujieji kūrėjai įžindo su motinos pienu, nes 
juos, kaip ir Maironį, „ten močiutė užlinga
vo raudomis mane, į krūtinę skausmą savo 
liejo nežinia“. Ir jo daug priliejo, ir kaip ge
ležinės rūdys amžinoje žaizdoje tos nuotai
kos vienus, kaip Maironį, graužė „kai ka
da“, o kitus ir daugumą — nuolat. Ir jos 
niekad negalėjo ramiai sutikti, kad, pvz., 
lietuvis mieste sumiestėlų, nes tai reikštų, 
kad jis „išsižada“ bakūžės samanotos...

Į LIAUDĮ IR SU LIAUDIMI

Ir vėliau bakūžės samanotos tema ir liau
dininkų dvasia eina kiaurai per visą mūsų 
literatūrą.

Lietuviško literatūrinio natūralizmo stul
pas, Žemaitė, stovi pradžioje ir kiek atski
rai, nes tai nebe liaudininke,© pati liaudis, 
autentiškas primityvumas. Po jos seka sen
timentalieji liaudininkai — Dobilas, ypač 
Bitė, Lazdynų Pelėda, Šatrijos Ragana, vi
sa plejada jaunesniųjų, baigiant liaudiško 
sentimentalizmo produktais Mazalaite ar 
Ale Rūta.

Ir naujojoj literatūroj mažai pasikeitimų. 
Išsiskiria tik visas lurgis Savickis, iš dalies 
Putinas, Neveravičius, Alantas, ir visai ats
kiras Vydūnas — kvestionuotinas, kaip li
teratūros kūrėjas ir nepalikęs literatūrinių 
vaikų, taigi neaišku, kada ir kokių galės dar 
atsirasti jo anūkų. Tame periode taip pat 
sustiprėja istorinės romantikos literatūra — 
platus sektorius mūsų rašto kūryboje. Tai 
daugiausia išgražinta ir falsifikuota senovė, 
siekianti ne tiek meno, kiek auklėjančiųjų 
tikslų (žinoma, išskyrus Balį Sruogą). Bet 
ir toji literatūra į karalius, kunigaikščius ir 
bajorus žiūri daugiausia per liaudininkišką 
prizmę.

Visi kiti prozininkai taikingai sutelpa po 
narodnikų skėčiu, nors ir kaip jie tarpusa
vyje nesutiktų. Ignas Šeinius (Kuprelis...), 
Vincas Krėvė (Šiaudinė Pastogė, Likimo 
Keliais ir vėlesnėje prozoje), Vienuolis, vi
sas Vaižgantas, Biliūnas, Grušas, Cvirka, 
Dovydėnas, J. Švaistas, A. Vaičiulaitis, S. 
Zobarskas, Ramonas (Kryžiai), ypačiai Pul-
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gis Andriušis arba ir pats naujausias K. 
Barėnas su sugrįžtančia liaudies ir sodžiaus 
giedra...

Dramaturgijoje ta pati linija. Pradedant 
nuo Žemkalnio Blindos — svieto lygintojo, 
einant per J. Petrulį (Strazdelis), Inčiūrą 
(Kudirka) ar Petrą Vaičiūną. Pastarasis 
daugiau domėjosi miesčionimis, bet tam, 
kad juos kritikuotų, smerktų ir protarpiais 
primintų, jog išganymo reikia jieškoti so
džiuj.

Poezijoje atrasime tą pačią dvasią. Tek
tų suminėti perdaug vardų, ir tik dėl pavyz
džio iškeikime kad ir Strazdelį, Vienožindį, 
Vaičaitį, Janonį, ypač Borutą ir Miškinį, 
Salomėją Nerį, pagaliau Brazdžionį ir Aistį, 
kuris toje pačioje SANTARVĖJE neseniai 
dar pakartojo savo seną mintį: „...jei mūsų 
šviesuomenė, kurios pareiga eiti tautos (tek
tų suprast: tautos daugumos, „kamieno“, 
taigi liaudies) priešakyje ir vesti ją, nesusi
pras, tai, kartoju, mūsų kaulai vaitos ne
laisvėje"... Būdinga, kad net toks Jurgis Bal
trušaitis į amžiaus galą pajuto sąžinės prie
kaištą ir labai stiprioj, bet neužbaigtoj 
poemoj sielojasi: „Aš daug mačiau karalių 
rūmų, —r tiktai man stigo pirkios dūmų“(!).

GREITAS FUTURIZMO

PRALAIMĖJIMAS

Nėra taisyklės be išimties, ir iš tikrųjų 
viena mūsų literatūros išimtis dar daugiau 
sustiprina taisyklę.

Tai tragikomiška „Keturių Vėjų“ grupės 
lemtis. Jų manifestas buvo labai naujas, re
voliucinis ir įdomus žingsnis lietuvių litera
tūroje po Pirmojo pasaulinio karo. Tai tu
rėjo vadintis futurizmu, ir taip buvo vadin
ta. O italų ir net rusų futurizmas buvo mies
tų ir jų civilizacijos išdava, su pasisakymais 
už „moderninį žmogų“ — mašinų amžiaus, 
technikos, industrijos, kolektyvizmo, o Ru
sijoje dar ir kylančios proletariato klasės. 
Tokių šūkiu buvo girdėti ir lietuviškų futu
ristų deklaratyviniuose ir poetiniuose pasi
sakymuose.

Ir kas atsitiko? Labai greit, ir skersai 
išilgai, tuos šūkius ir, kiek aš pats žinau, 
labai nuoširdžius įsitikinimus nugalėjo — 
narodnikų kompleksas, didžioji mūsų lite

ratūrinė ir idėjinė tradicija, liaudis, „juodos 
duonos plutos apoteozė“, anot ukrainiečio 
Čereko... Gabusis Kazys Binkis negalėjo 
būti futuristinės ideologijos sąjūdžio vadu, 
nes savo giliausioje prigimtyje jis buvo gry
nas narodnikas, liaudininkas ir vėliau pats 
savo kūryboje raidiškai pasuko sau artima 
kryptimi — eiti į liaudį, tarnauti liaudžiai 
su Tamošių Bekepuriu ir kitaip. A. Rimy- 
dis pasidarė labai geru „Ūkininko Patarėjo“ 
redaktoriumi, žurnalistu. Petras Tarulis pa
mėgino tik porą „futuristiškų“ novelių ir 
stop, — visa, kas toliau, buvo jau liaudiš
kos, sodietiškos „mėlynos kelnės“. „Moder
niškiausios“ T. Tilvyčio poetinės priemonės 
ir dvasia vedė į kaimą arba į aštrią mies
čionijos satyrą, ypač „Dičiaus“ poemoje, 
bevertėj „Ministerijos rožėje“, jau nekal
bant apie programinius „Artojėlius“ ir dau
gybę humoristinių eilėraštukų. Futūrizmas 
neatlaikė prieš liaudininkų dvasios Puntuką, 
nes pagaliau tai ir nebuvo Marinetti futū
rizmas, — tam Lietuvoje tuo metu dar ne
buvo nei dvasinių, nei ekonominių — mate
rialinių, nei psichologinių, nei socialinių są
lygų-

Giliau pažiūrėjus, pamatytume, kad lygiai 
toks pat liaudiškumo kompleksas daugiau 
ar mažiau sėkmingai reiškėsi ir kitose mūsų 
meno srityse, net architektūroje (naiviai), 
pritaikomoje dailėje, ypač muzikų kompo
zitorių pastangose „atsiremti“ liaudies dai
nų motyvais

„NEPASLAPTIS, KAD LIETUVA

ŽEMĖS ŪKIO KRAŠTAS“

ARBA MŪSŲ NARODNIKŲ

PROGRAMA

Visa tai natūralu ir nenuostabu, nes tai 
buvo oras, kuriuo jau per daugelį dešimtme
čių kvėpavo lietuvio intelektas.

Su Nepriklausomybės atstatymu tos nuo
taikos tik dar daugiau sustiprėjo, nes atsi
vėrė tikros galimybės šią „ideologiją“ ap
čiuopiamai įgyvendinti. Be abejo, pilnas jos 
įgyvendinimas nepasisekė, o tik dalinis. Jis 
ir negalėjo būti įvykdytas, nes modeminė 
valstybė juk negalėjo visa sugrįžti į kaimą, 
„būti sodžiumi“, nors gera dalimi ji tokia 
visdėlto buvo, ypač... intelektualinėje srityje.
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Su triuškinančia pergale Lietuvos kultūri
niame, dvasiniame, socialiniame, politinia
me ir iš dalies ekonominiame gyvenime už
viešpatavo narodnikų kompleksas. Jo ele
mentus būtų galima šiaip paprastai nusaky
ti: —

Liaudies, kaip plačiausio luomo ir tautos 
kamieno augštinimas ir besąlyginis gerbi
mas (bent oficialiai, nors iš ištiktųjų, nie
kam nematant, buvo galima ant jos ir nu
sispjauti)... Liaudis išlaikė lietuviškumą, ar
tojėliai atkovojo Nepriklausomybę, todėl 
dabar visi turi atsukti veidą į sodžių... Švie
suoliai, išėję į miestus iš 'bakūžių samano
tų, pirmutine savo pareiga turi laikyti — 
skolos grąžinimą sodžiui... Kaimas to ver
tas, jo žmonės sveiki, nesugadinti, neišlepę, 
natūralūs, paprasti, nuoširdūs, jautrūs, są
žiningi, „tikri lietuviai“... Iš kaimo tegalima 
pasisemti sveiko galvojimo, dvasinės stipry
bės (ir taip pat kūninės), dvasinio atsigaivi
nimo ir atsparumo prieš miesto ydas, neiš
vengiamai sugadinančias lietuvio būdą, do
rovę, papročius ir sielą... Grįžimas į kaimą, 
ar, teisingiau, norėjimas į jį sugrįžti yra ver
tas apdainavimo gražiausiais eilėraščiais ir 
apysakaitėmis... Pažadas dirbti tik liaudies 
gerovei yra pagrindinis leitmotyvas kiek
vienos partijos agitatoriaus prakalbose prieš 
seimo rinkimus... „Nepaslaptis, kad Lietuva 
yra žemės ūkio kraštas“, —tokiais žodžiais 
prasidėdavo ar užsibaigdavo tūkstančiai 
laikraščių vedamųjų ar kitokių straipsnių... 
Žemės išdalinimas, reforma, sklypais aprū
pinimas sodiečio beveik visiems atrodė (ir 
buvo) šventai teisingas kelias, nors ne vie
nas miesto pirklys, pramonininkas ar ban
kininkas, panorėjęs, būtų galėjęs lengvai nu
sipirkti vieną ar daugiau valsčių, bet apie 
tai tik retas pagalvodavo... Piktindavomės, 
jei koks lietuvis iš miesto, „valdininkas“, nu
sipirkdavo dvaro centrą (tai sukčius, kyši
ninkas, parazitas!), bet retam teateidavo į 
galvą, kad ne vienas pramonininkas, impor
to koncesionierius ar didesnės akcinės ben
drovės dalyvis disponuodavo tokiomis su
momis, jog būtų galėjęs kelis dvarų centrus 
įsidėti į kišenę... O pažiūra į miestą, į biz
nį, į miesto žmones, ypač į tuos „valdinin
kus“, „ponus“ ir „karininkus“ turėjo būti 
iš principo neigiama, kaip to savaime reika
lavo narodnikų programa ir dešimtmečiais 
nusistovėjusi tradicija.

LIAUDIŠKUMAS — TAI NE TIK

SODIETIŠKOS TEMOS

Tokia buvo vyraujanti politinė, moralinė 
ir estetinė norma.

Savo pažiūromis į „miestą“ neabejotinai 
naivi, savo esme neabejotinai primityvi, nes 
pasisakanti ir propaguojanti neabejotinai 
primityvesnį socialinės, ekonominės ir kul
tūrinės raidos tarpsnį. Todėl ir individuali
nės kūrybos sritims,ypač literatūrai, ji neiš
vengiamai dėjo primityvumo, „užkampių 
provincializmo“ antspaudą. Aš nemanau, 
kad vien dėl didelių talentų stokos su šia 
literatūra mums ligšiol buvo neįmanoma 
išeiti į tarptautinę rinką. Kadgi toj rinkoj, 
ypač Vakaruose, tokia narodnikų dvasia ne
besuprantama, neaktuali, neįdomi, ar įdo
mi tik tiek, kiek iš viso tam tikrais protar
piais yra įdomūs primityvizmų duomenys.

Iš mano suminėtų pavardžių matyti, kad 
ir tremtyje didelė dalis ryškesnių mūsų ra
šytojų pasisako ir kūryboje eina tuo pačiu 
keliu. Tai natūralu. Jokia rimta ir gilias 
šaknis turinti tradicija negali pasibaigti stai
giu lūžiu. Neseniai Pulgis Andriušis „Lietu
vių Dienose“ labai nuoširdžiai ir savo sfero
je visai logiškai su pačiais tipingiausiais ar
gumentais pasisakė už tolesnį mūsų naro
dnikų literatūrinį kelią.*) Esą, čia ne temos, 
ne siužetai svarbu, o tik literatūrinės techni
kos ištobulinimas. „Šūkaliojimai apie nusi
gręžimą nuo kaimo neturi jokio pagrindo, 
nes tie šaukliai pakimba skystame ore“...

*) Tik ir Andriušis neišvengia aiškaus 
persūdymo. Jo nuomone, lietuvių „naujo
ji miesčionija be mokslinės terminologijos 
mūsų kalbai nieko nedavė, kalbą ir toliau 
kūrė kaimas“... Man atrodo, tai grynas 
nesusipratimas. Mūsų kalbą toliau gerino 
ir kūrė, tūkstančius naujų žodžių ir jų 
prasmių istiprino kaip tik „naujoji mies
čionija“ ir pirmiausia „miesčioniškos“ 
mokyklos: universitetai, gimnazijos, pra
džios mokyklos, spauda, radijas, knygos, 
gramatikos... Per trumpą laiką visa tai pa
vertė mūsų kalbą kultūros kalba, tegu ji 
tūlam puristui ir atrodo vis „netaisyklin
ga“, „sugadinta“, „nususinta“. Tai nekei
čia dalyko, jei dažnas kaimietis moka gy
viau, vaizdžiau ir „poetiškiau“ savo mintį 
išreikšti už miesčionį. Yra ir daug „mies
čionių“, mokančių puikiai lietuviškai kal
bėti, kaip ir daug kaimiečių, kurių kalbi
nės išraiškos priemonės labai skurdžios...
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Literatūrinės „technikos“ galimai augštes- 
nis pakėlimas yra savaime aiškus uždavinys, 
galiojantis visais amžiais. Bet... tie „šūkalio
jimai“ vis daugiau ir daugiau turi pagrindo 
ir kažin ar šaukliai šaudo tik į skystą orą. 
Ir reikalas čia eina ne apie „nusigręžimą nuo 
kaimo", bet apie narodniką kompleksą, apie 
kitokią dvasią, apie kitokį priėjimą prie kai
miškų temų. Kad yra galimas prie kaimiš
kų temų kitoks ir ne būtinai tik rusiškas ar 
lietuviškas narodnikų priėjimas, puikiai ro
do skandinavų pavyzdžiai, —- net tas pats 
Hamsun, juo labiau istorinės „romantikos“ 
atstovės, kaip Sigrid Undset ar Selma La- 
gerloef, ar Jacobsen, ar Jensen, ar estas 
Tamsaare... Ar lenkų Vladis.ovas Reymont, 
kurio puikus „Kaimiečių“ romanas, F. Ne- 
veravičiaus išverstas, neseniai buvo pakar
totinai atspaustas tremtyje. Ar graiko Ka- 
zancakio kaimiški šedevrai, ar toks naujo
sios suomių generacijos rašytojo Miką Val- 
tari'o anglų kalbon neseniai išverstas roma
nas, kaip „Svetimasis atėjo į ūkį“. Legionas 
pavyzdžių visoje vakariečių literatūroje, 
amerikiečius įskaitant...

Visur čia reikalas eina apie sugebėjimą 
gyvą ir pilną žmogų įvesti į meno kūrinį, 
teisingai jį transformuoti meninės realybės 
plotmėje, — o ne apie žavėjimąsi kaimu, 
ėjimu su liaudimi ar tendencine liaudinin
kų „ideologijos" propaganda, kiek ji graži 
ir teisinga bebūtų.

NAUJA GENERACIJA BE ŠIAUDINĖS 

PASTOGĖS

Tie hereziški „nusigręžimai nuo kaimo“ 
nėra tik tremties naujiena. Kad ir nežymiai, 
kad ir tik pogrindyje, lūžis prasidėjo jau ant
rajame nepriklausomos Lietuvos dešimtme
tyje. Jis buvo neišvengiamas.

Miestai sulietuvėjo. Be abejo, išskyrus tik 
žydus, vieną labai stambų Lietuvos miestų 
elementą, kurie dvasiškai sulietuvėti nenorė
jo ir jokiam narodnikų kompleksui nepasi
davė. Kiek žydai „ėjo į liaudį“ ir ja domė
josi, tai tik su vienu tikslu — bizniauti, už
dirbti. Bet gyventi su liaudimi, būti kaip 
liaudis, „grąžinti liaudžiai skolą“ ar dirbti 
krutėti jos labui, tai jiems apskritai paėmus 
buvo gan svetimas dalykas. Žydai Lietuvo
je stačiai nerado dvasinių sąlygų asimiliuo
tis.

Bet lietuviškas elementas savo skaičiumi 
ir svoriu mūsų miestuose žydus aiškiai pra
dėjo persverti, issKyrus nebent ekonominę 
sritį. Lenkų, rusų ar vokiečių mažumos ga
na greit pasidarė palyginti nereikšmingos, 
jų vaikai uiaz.ūmoje sulietuvėjo. Visas val
džios aparatas bent 90% susidėjo iš lietuvių. 
Prekyba, pramonė ir amatai jau sparčiai 
miestuose ėjo į lietuvių rankas. Steigėsi nau
ji fabrikai, dirbtuvės, eksporto - importo fir
mos, augo verslininkų luomas su savo nauja 
psichologija ir sudaromais k.tais papročiais. 
Visas kraštas palaipsniui ėmė „industriali- 
zuotis , keisti gamycos metodus, tempą, o 
tuo pačiu ir visos „liaudies“ nuotaikas, pra
dedant pieno ir kiaulių ūkiais, einant per 
cukrinių runkelių auginimą, baigiant cuk
raus fabrikais, medžio apdirbimo, odos, sū
rių, įvairiausių gėrimų ir kitokiomis įmonė
mis, kooperatyvais, dirbtuvėmis, kasmet šen 
ir ten išdygstanč.omis žemaičių ir augštai- 
čių lygumose.

Viskas mainėsi. Mainėsi aplinka, laikai, 
o su jais drauge ir žmonės. Dešimtys ir šim
tai tūkstančių lietuvių jau gimė nebe sama
notoje bakūžėje, bet — kaip labai taikliai 
pastebėjo pernai vienas Literatūros Lankų 
kritikas — Raudonojo Kryžiaus Ligoninėje 
Kaune. Iš tikrųjų, kai mano paties vienas 
vaikas yra gimęs Šiaulių žydų ligoninėje, o 
kitas prof. Mažylio klinikoje Kaune, ir. kai 
jų motina gimusi ir augusi taip pat gana ne
mažame Lietuvos mieste, ir kai nė vienas 
iš jų neturėjo laimės nors kiek ilgiau pagy
venti toje mūsų brangiausioje šiaudinėje pa
stogėje, —■ man būtų nelengva juos įtikinti, 
kad pirmiausia ir karščiausiai reikėtų mylėti 
tik tą bakūžę samanotą, kurioje jie negimė 
ir kurią, greičiausia, ir tepažins iš... mūsų 
narodnikų literatūros. O gal auklėti juos, 
kad nusisuktų nuo Šiaulių ir Kauno — sa
vo gimtinių? Dviejų trijų generacijų sąvar
toje toks atvejis palies naujus šimtus tūks
tančių ir net jau milionus.

Užmerkti į visa tai akis ir gyventi 19 am
žiaus lietuviškomis nuotaikomis būtų tikrai 
vaikiška, jeigu jau nesakyti — nesugebėji
mas dvasiškai sutapti su savo laiku, pereiti 
iš primityvumo į tolesnį ir, galbūt, augštesnį 
civilizacijos tarpsnį, į kurį tautos gyvenimas 
pats sparčiai žengė.
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Mes jau ėjome į tai. Ir dabar einame į tai 
užsieniuose ir — neišsigąskit — tuo pačiu 
keliu eina toliau tauta Tėvynėje. Moderninė 
tauta privalo būti pilnutinė tauta. Juodos 
duonos plutos apoteozės ir „liaudies kulto“ 
jai nebeužtenka ir negali užtekti. Norėdama 
išlikti, gyventi, reikštis, stiprėti ir žengti pir
myn, rungtyniauti su kitomis, tauta pati tu
ri išugdyti visus elementus moderninei civi
lizacijai. susikurti, — pakelti ne tik kaimo i, 
žemės ūkio kultūrą, bet ir visas technikines 
priemones, industrinę kultūrą ir bene pir
moje vietoje miestus ir jų kultūrą. Be indus
trinės kultūros ir ypač be lietuviškų miestų 
lietuvių tauta neatlaikytų, jokių varžybų su 
nieku Vakarų pasaulyje. Jos likimas nega
lėtų būti kitoks, kaip anų romantinių baskų 
piemenų aplink Pirenėjų kalnus..!

Su gyvenimo kitimu, naujų nuotaikų ir 
^ideologijų“ ugdymu natūraliai toliau kei
sis pažiūros ir į literatūrą, meną, estetiką, jų 
formas ir stilius.Tada liausimės ir didžiuotis, 
kad mūsų skonis „neišlepintas“, kaip tuo 
didžiuojasi Brazdžionis savo paskutinėje ei
lėraščių knygoje...

NUBALNOKIM SVAJONIŲ

JUODBĖRĖLĮ, O DAUGIAU

MOKYKIMĖS ATVIROMIS AKIMIS

Ilgiau užtrunkanti bolševikų okupacija, 
norėdama ar nenorėdama, toliau vaidina 
stiprų vaidmenį „liaudininkiškos“ Lietuvos 
tradicinio organizmo sukrėtimui. Nors tęs
dama perdėm falšyvą ir melagingą „liaudiš
kumą“, iš kitos pusės ji sparčiai naikina jo 
bazes, ir ne su chirurgo pei.iuku, bet su mė
sininko briedkriauniu.

Senojo liaudiškumo tvirtovės, pavieniai 
kaimai ir ūkiai sugriaunami. Tegu ir neiš
mintingomis ir neracionaliomis, priemonėj 
mis, bet krašto ūkis sparčiai toliau pramo- 
ninamas. Atliekamas gyventojų išmaišymas, 
kokio berods dar niekad nebuvo mūsų isto
rijoje. Medžiaginės ir dvasinės, ekonominės 
ir psichologinės bazės keičiamos iš pagrin
dų.

Kaip matyti iš geros dalies naujųjų raštų 
ir pasisakymų, mūsų tremtinių literatų dau
guma apie tai net nepagalvoja. Jie pasiryžę 
tęsti šiandien jau totalįškai išgyventą roman

tinių narodnikų gairių smaigstymą, arba 
problemą iš kalno išsprendžia dar papras
čiau: tegu tik kas išveja bolševikus iš Lie
tuvos, tada mes grįšim ir „pabalnoję bėrus 
žirgus, josim pas tą pačią mergelę“... Deja, 
aš taip jaučiu, ant mergelės vainikėlio bus 
užkritusi kita raselė... Ir ristų žirgų juodbė
rėlių mažai bebus, o kurie bus dar likę, tai 
klups, nes ne pasijodinėjimui skirti... Pas 
mylimąją važiuoti reikės nebent su trakto
rium.

Galvojant apie laisvą lietuvių tautą, ten
ka numatyti gilių ir stambių pasikeitimų 
panoramą. Mūsų tautoje vyksta ir toliau 
vyks didelė revoliucija — ne tik politinė, so
cialinė, ekonominė, bet ir dvasinė. Ko gero, 
net ir religinis šventosios Lietuvos veidas 
gali kiek susiraukšlėti. Su visu tuo kultūros 
kūrybai susidarys nauji išeities taškai, ir tra
dicinio narodnikų komplekso bazės, man 
rodos, subraškės iš pagrindų. Naujų bazių, 
pažiūrų, nuotaikų ir principų įsistiprinimas 
priklausys nuo tautos naujojo elito sąmonės 
plėtotės ir iš dalies nuo tų poveikių, kuriuos 
gali parnešti vakariečiai lietuviai iš Euro
pos, Amerikos, Australijos...

Ar visoms toms jėgoms susitelkus, pavyks 
užbaigti jau išgyventą, naujiems laikams 
vienašališką, primityvią, gražią ir praeityje 
daug nusipelniusią bakūžės samanotos tra
diciją ir ar pavyks pagimdyti pilnutinės 
tautos sąmonės gyvą turinį, — nedrįsčiau 
dabar pranašauti. Bet esu įsitikinęs, kad to 
reikia siekti ir tam ruoštis labai rūpestingai.

Visi lietuviškos dvasinės kūrybos raidos 
vyksmai, sovietinamoje Lietuvoje yra dabar 
užlaužti falšyvame narodnikų komplekse, 
kuris suliejamas su tokiu pat rusišku kom
pleksu. Jie dūsta ir bus dusinami toliau. 
Betkokios moderninės ir naujos vakarietiš
kos tendencijos literatūroje, muzikoje, dai
lėje bus policiškai užgniaužiamos, kaip su
puvę „nacionalistiniai, buržuaziniai, impe
rialistiniai ar dekadentiniai kėslai“ ir bus 
brukamas Partijos padiktuotas „socialistinis 
realizmas“ — garantuotas meniškas nulis 
ir begalybė.

Bet užsienyje gyvenantis lietuvis rašytojas, 
kaip ir kiekvienas galvojantis kultūrininkas 
tą vyksmą gali laisvai tęsti, surastus grūdus 
nokinti, transformuoti, jieškoti naujų kelių. 
Nors dar nedaug, bet tokių reiškinių mato
me.
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PASAKOJIMAI APIE BAŽNYČIOS NEUTRALUMĄ

Karl Barth yra laikomas vienu iš pačių 
žymiausių protestantizmo teologų. Atvirai 
pasisakęs prieš Hitlerį, jis laiku išvyko į 
Šveicariją ir pasidarė jos piliečiu. Dauge
lyje knygų jis aiškina pagrindines protes
tantizmo problemas.

Neseniai K. Barth išleido straipsnių rin
kinį, vardu „Prieš srovę“, Amerikoje jau 
išleistą ir angliškai. Toje knygoje randame 
nuostabių minčių, — tokių, kokios ir di
džiausią optimistą numuštų nuo koto. 
Pvz., —

„Viskas, ką šiandien matome prieš save, 
yra užteršta, suskystinta, nuvertinta... 
Žmonės niekad nebuvo geri, nėra geri ir 
niekados nebus geri... Šių laikų civilizuoto 
žmogaus moralė atsiskleidė, kaip baisiai 
plonas ledo uždangalas viršum primity
vaus barbariškumo jūros... Nebėra jokios 
abejonės, kad pastraisiais laikais visa Va
karų krikščioniškosios civilizacijos sam
prata negailestingai atsidengė, kaip iliv 
zija, — ir ne vien tik pagoniškojo ar ma- 
hometoniškojo pasaulio akyse“... (Lygiai 
ta pati mintis buvo pasakyta Vytauto 
Alanto „Pragaro Pošvaisčių“ romano įžan
goje, dėl ko buvo mūsų spaudoje kilę labai 
piktų atbalsių, autorių ir visus, kurie pa
lankiai apie knygą atsiliepė, apskelbus 
stabmeldžiais, pagonimis ir, aišku, didžiau
siais Lietuvos,, priešais“. Kažin ar dabar 
ta pati mūsų spauda ir teologą Barthą pa
skelbs esant pagoniu ir bent Šveicarijos 
priešu?)...

Jeigu ligšiol tik politikoje ir kultūroje 
būta neutralistų, — žmonių, nenorinčių ei
ti nei su Rusija, nei su Amerika, bet laiky
tis nuošalėje, -—■ tai dabar pamatėme, kad 
yra neutralistų ir teologijoje. Jis rašo:

„Net ir pačiose blogiausiose politinėse 
santvarkose pasireiškia kažkas iš Dievo iš
minties ir kantrybės. Dažnai buvo paste
bėta, ir teisingai, kad „valdžia“, apie ku
rios dievišką kilmę kalbėjo apaštalas F 
vilas, buvo imperatoriaus Nerono „valsty
bė“...

Barth nuolat šaukia krikščionis komu
nistiniuose kraštuose jieškoti susipratimo 
su naujomis santvarkomis. Bažnyčios tenai 
visokius suvaržymus turi priimti, kaip 
„bausmę“, ir protestuoti tik, kai jau labai 
smarkiai pažeidžiamos jų, kaip krikščio
nių, teisės... „Bažnyčia niekada negali gin
ti, skelbti ar pulti abstrakčias normas, is
torinius įstatymus ir sociologines - politi
nes pasaulėžiūras, kaip tokias. Ji neturi 
prisiimti atsakomybę už betkokį izmą ar 
atmesti juos... Bažnyčia dabartiniame kon
flikte turi stovėti ramiai ir be reikalo ne- 
iššaudyti visų kulkų, bet ramiai laukti ir 
žiūrėti, ar padėtis vėl surimtės“ (!)...

,',Tas konfliktas Barth'ui — tai rusiškojo 
komunistinio „materializmo“ ir Amerikos 
kapitalistinio „materializmo“ dabartinė ko
va. Jis rekomenduoja neutralizmą ar dar 
geriau — „dalyvizmą“, t. y„ kaip krikš
čionys dalyvauja kapitalistiniame psaulyje, 
taip tegu jie dalyvauja ir komunistinių 
santvarkų gyvenime, ramiai prisiimdami 
bausmes, laukdami ir žiūrėdami, ir protes
tuodami, kada „smarkiai pažeidžiamos jų 
teisės“...

Taip prie savo knygų stalo sapnuoda
mas filosofuoja ir rašo teologas neutralioje 
Šveicarijoje. Ir tai vienas iš pačių žymiau
sių teologų. Į tokią „rezistenciją“ jis ragi
na krikščionis kraštuose anapus geležinės 
uždangos ir pagoniškame Vakarų"pasauly- 
je. Nuostabiausia betgi,,kad jis ragina kar
tais protestuoti. Kad taip jis savo senatvė
je iš Šveicarijos nuvyktų į protestantišką 
Estiją ar Latviją ir ten paprotestuotų. 
Tuomet gal savo kojos kaulu parašytų 
naują knygą ne vardu „Prieš srovę“ bet 
„Su didžiąja srove į laimingąjį Sibirą“.

Vienoje vietoje žymusis teologas visai 
teisingas, ir tą vietą jau citavome: Vakarų 
pasaulio mintyje dabar viskas užteršta, 
nuvertinta, suskystinta. Aiškiau sakant, 
vis tolyn eina smegenų suskystėjimas...

J. L.

Max Jacob, prancūzų poezijos novatorius prieš pirmąjį pasaulinį karą, artimas 
Picasso draugas, žydas, perėjęs į katalikybę, miręs nacių konclageryje per praėjusį ka
rą, savo draugui Marceliui Jouhandeau kartą prisipažino: „Jeigu vakar aš baisiai nusi
dėjau, tai kitą dieną dar prieš aušrą tu mane pamatysi keliais einant kalvarijas. Aš 
tada dūstu, raudu, verkiu, mušu sau per veidą į krūtinę, į sąnarius, per rankas, aš krau
juoju, pasirašau savo krauju ir savo ašaromis... Pagaliau, Dievas yra prigautas“. (Iš
Claude Mauriac recenzijos apie Max Jacob' o laiškų rinkinį)
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IŠ NETOLIMOS PRAEITIES

ANTINACINĖS REZISTENCIJOS ORGANIZACIJA (II)

Bendro pobūdžio prisiminimai

• K. DRUNGA

VLIK-o VEIKLA KALBAMU LAIKOTARPIU — NUO JO ĮSTEIGIMO 1943 M.

LAPKRIČIO MĖN. IKI 1944 M. BALANDŽIO — GEGUŽES MEN.

Susikūręs VLIK'as savo pagrindiniais už
daviniais parinko šias problemas, kaip me
todus, galinčius vesti prie pagrindinio re
zistencijos tikslo, vadinasi, prie lietuvių tau
tos išsaugojimo didžiųjų grumtynėse ir jai 
Nepriklausomybės atgavimo:

a) rezistencijos taktinės koncepcijos ap- 
sprendimas ir apspręstos linijos, kaip laiky
senos rodyklės, rekomendavimas tautai;

b) nusistatytos taktinės ir automatiškai 
aiškios strateginės rezistencijos linijos rė
muose tautos informavimas specialių ko
munikatų pavidalu Gie pogrindžio spaudo
je buvo vadinami VLIK'o atsišaukimais);

c) ryšių mezgimas su kaimyninių tautų 
antinacinėmis rezistencijomis;

d) eventualiai galinčių lietuvių tautai pa
dėti Vakarų Demokratijų informavimas ir 
kreipimasis pagalbos, siunčiant per rezis
tencinių organizacijų turimus kanalus ati
tinkamus memorandumus bei prašymus Va
karų Demokratijų įstaigoms;

e) karinis pasirengimas eventualiai akty
viai rezistencijai prieš bolševikus.

Be šių pagrindinių uždavinių, VLIK'as 
vykdė dar eilę mažesnių darbų, skirtų pa
čios institucijos informavimui ir funkciona
vimui patikrinti (pav., lėšų telkimas, nors 
bendro fondo VLIK'as, kaip toks, dar netu
rėjo, užsienio radijo klausimos! tarnyba, 
vidaus informacijų rinkimas ir kt.)_

Politinė VLIK'o koncepcija ir tuo būdu 
jo egzistencijos bei veiklos pagrindas ir gai
rės buvo išreikštos VLIK'o „Vasario 16-tos 
deklaracijoje“. Deklaracijos ruošimas bu
vo prasidėjęs dar 1943 metų pabaigoje, ta
čiau galutinai ji buvo priimta tik 1944 metų 
sausio mėn. pabaigoje. Deklaracijos paskel

bimas 1944 metų vasario mėn. 16 d. reiškė 
mūsų svarbiausios ir simbolinės tautinės 
šventės pagerbimą.

Deklaracijos priėmimo užsitęsimo pagrin
dinė priežastis buvo nesutarimas dėl Lietu
vos Konstitucijos, kuria VLIK'as norėjo 
savo deklaracijoje pasiremti, kaip simboliu, 
išreiškiančiu rezistencijos troškimą atstatyti 
nepriklausomą valstybę. Po ilgų debatų 
VLIK'as padarė labai realų ir protingą 
žingsnį, konstatuodamas 1938 metų Konsti
tucijos tolesnį galiojimą. VLIK'as buvo rea
lus, jau vokiečių okupacijos metu supratęs, 
kad praeitis, kokia ji buvo prieš pirmąją 
bolševikų okupaciją, nebegrįš ir kad nukry
pimai nuo demokratinio gyvenimo būdo, 
kuriuos simbolizavo ta pati 1938 metų Kon
stitucija, ateityje nebeturės praktiškos reikš
mės. Pasirinkdamas 1938 m. Konstituciją, 
VLIK'as praktiškai atliko grynai naciona
linį aktą, rezistencijos vardu pareikšdamas, 
jog Lietuvos laisvo valstybinio gyvenimo 
siūlas nutrūko 1940. VI. 15, o ne kada nors 
anksčiau, gi juridiškai ir toliau tebeegzis
tuoja. Tai buvo pagrindinė priežastis, kodėl 
VLIK'as, tautiškai galvodamas, nerado ga
lima vokiečių okupacijos metu apsispręsti, 
už, pav., 1922 metų Konstituciją.

Kalbamoji VLIK'o Deklaracija, paskelb
ta viešai tik antinacinės rezistencijos pabai
goje, buvo suformulavusi ir rezistencijos 
strateginius tikslus. Tačiau tai buvo jau ne 
„originali kūryba“, o tik rezistencijos stra
teginių koncepcijų reziumavimas, nes, kaip 
minėta, antinacinė rezistencija buvo prasi
dėjusi jau 1941 metais ir pagrininių rezis
tencijos organizacijų tikslai bei strateginės 
koncepcijos buvo vienodos. Kiekvienu atve-
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ju, kalbamoji VLIK'o deklaracija buvo la
bai prasminga tuo atžvilgiu, kad tautai ir 
pasauliui buvo pademonstruotas lietuviško
sios rezistencijos vieningumas.

Praktine prasme daug svarbesnis VLIK'o 
darbas buvo rezistencijos taktinės linijos 
suvienodinimas. Šis darbas buvo permanen
tinis, ir jį VLlK‘as atlikdavo savo savaiti
nių posėdžių metu, susipažinęs su informa
cijomis apie tarptautinę ir vidaus padėtį. 
Rezistencijos taktinės linijos užtikrinimo 
pastangos buvo susilaukusios ypatingo dė
mesio, pagriežtėjus okupacinių organų mo
bilizacinėms užmačioms. Susiderinimas tuo 
reikalu pasidarė ypatingai svarbus, nes re
zistencinių organizacijų laikysena vokiečių 
mobilizacinių pastangų atžvilgiu 1944 metų 
pradžioje šiek tiek išsiskyrė. Klerikalinis 
blokas su LF priekyje, teoretiškai skaityda- 
masis su separatinės taikos tarp Vakarų 
Demokratijų ir Vokietijos galimybe, norėjo 
iš dalies patenkinti okupacinių organų mo
bilizacines užgaidas (žiūrėk viename iš po
grindžio „I Laisvę“ numerių 1944 metų 
pradžioje straipsnį „Reikia mobilizuotis“). 
Visos kitos rezistencinės organizacijos, nors 
ir neturėdamos ateities įvykių aiškios kon
cepcijos, pasiliko prie pagrindinio antinaci- 
nės rezistencijos šūkio: „Nė vieno lietuvio 
už Lietuvos ribų“.

Nors VLIK‘as neturėjo jokios galios įsa
kyti rezistencinėms organizacijoms, . savo 
autoritetu jis palaikė neklerikalinių organi
zacijų laikyseną. Tai, be abejo, prisidėjo 
prie to, kad vokiečių mobilizacinės pastan
gos ypatingesnių beprasmių aukų iš lietuvių 
tautos nesusilaukė. Antinacinė rezistencija 
susikontaktavimo VLIK‘e dėka, nežiūrint 
paminėtojo LF išsišokimo, liko vieninga. 
Nepasidavimas mobilizacinėms vokiečių vy- 
lionėms bei grasymams, nors ir neapgynė 
Lietuvos nuo antros bolševikinės okupaci
jos, tačiau neabejotinai apsaugojo lietuvių 
tautą nuo beprasmių nuostolių Rytų fronte 
ir jos nesuteršė kolaboracijos su naciais 
nuodėme.

Gen. Plechavičiaus Vietinės Rinktinės or
ganizavimą VLIK'as oficialiai, bet nevie
šai, palaikė, nes kontakto tarp VLIK'o Pir
mininko ir gen. Plechavičiaus dėka buvo 
užtikrinta Viet. Rinktinės vadovybės laiky
sena pagrindinio rezistencijos šūkio prasme, 
būtent, Viet. Rinktinė gali būti panaudota 

tik Lietuvoje. Tąja prasme gen. Plechavi
čiaus situacija buvo, kaip VLIK'o pripažin
to ir remiamo Lietuvos kariuomenės vado. 
Apie faktą, kad Viet. Rinktinė yra rezisten
cijos centro kontrolėje, per LLKS turimą 
ryšį buvo tuoj painformuotos atitinkamos 
Vakarų Demokratijų įstaigos. Todėl Viet. 
Rinktinės forma dalinis vokiečių mobiliza
cinių reikalavimų, formalinis patenkinimas 
nėra atnešęs politinių priekaištų lietuvių 
tautai.

Priešindamasis vokiečių okupacinių or
ganų pastangoms betkuria forma ir bet- 
kuriam tikslui išvežti Lietuvos vyrus ar 
moteris už krašto ribų, VLIK'as pats 
rimtai galvojo apie lietuvių tautos karim 
pasipriešinimą eventualiai antrajai bolševi
kų okupacijai. Pogrindžio Šaulių Sąjungos 
ir Viėt.’ Rinktinės organizavimo palaikymas 
buvo tokių VLIK'o aspiracijų išraiška. 
Ateitis parodė, kad tokios rezistencijos pa
stangos, labai gaila, negalėjo būti sėkmin
gos. Tačiau antgamtinės jėgos, matyti, Lie
tuvai sunkiausiu metu buvo norėjusios lie
tuviams ir šiek tiek gero, nes Šaulių Sąjun
gos atkūrimas pogrindyje iš kūdikystės rė
mų neišėjo, Vietinė Rinktinė vokiečių, nors 
ir su labai apgailėtinomis aukomis, buvo 
likviduota. Tuo būdu lietuvių tauta instink
tyviai apsisaugojo bent nuo visiškai nepras
mingos masinės savižudybės. Antra, betgi, 
vertus, tiek visos rezistencijos, tiek VLIK'o, 
iliuzija dėl galimumo kraštą apginti nuo 
antros bolševikų okupacijos ir tos iliuzijos 
propagavimas pogrindžio spaudoje tam tik
ros žalos lietuvių tautai atnešė: herojiškas, 
bet perdėm tragiškas ir beviltiškas partiza
nų sąjūdis antros bolševikų okupacijos pra
džioje yra didele dalimi išdava antinacinės 
rezistencijos koncepcinės klaidos.

Pagalbos Vakarų Demokratijose jieškoji- 
mui, kaip jau buvo minėta, VLIK'as per 
LLKS turimus kanalus siuntė į Vakarus ati
tinkamus kreipimusis raštu. Ši akcija ėjo 
per LLKS atstovą Švedijoje, kuris 1944 me
tų pradžioje buvo paskirtas ir VLIK'o at
stovu Švedijoje. Atitinkamus VLIK'o raš
tus nuo 1944 metų pradžios paruošdavo 
tam tikslui sudaryta VLIK'o Politinė Ko
misija. Lietuvos gyvenimo okupacijos sąly
gomis informacijas ir pranešimus apie oku
pacijos politinį, ūkinį ir socialinį pobūdį pa
ruošdavo irgi 1944 metų pradžioje sudaryta
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VLIK'o Informacijos Komisija. Politinės 
Komisijos paruošti ir VLIK'o priimti me
morandumai ir Informacijos Komisijos pa
ruoštoji medžiaga į užsienį ėjo daugiausia 
per LLKS kanalą ir kartais per specialų ka
nalą Berlyne.

Įsisteigęs 1943 metų rudenį, VLIK'as 
tuoj pat buvo susirūpinęs jau anksčiau Vyr. 
Liet. Komiteto ir atskirų rezistencinių or
ganizacijų turėtais ryšiais su kaimyninėmis 
antinacinėmis rezistencijomis. Pirmuoju ofi
cialiu Vyr. Liet. Komiteto atstovu Latvijoje 
slaptai lankėsi prof. S. Žymantas. Lietuvos 
socialdemokratų nustatytojo ryšio gilinimo 
išdavoje vėliau, 1943 m, pabaigoje, Rygoje, 
buvo įvykusi jau VLIK'o, latvių ir estų re
zistencijų atstovų konferencija. Vėliau dar 
buvo įvykusios, berods, dvi konferencijos 
su latviais. Praktiškai gi iki 1944. IV. 30 ry
šius su latvių ir estų rezistencijomis 
VLIK'as palaikė per LLKS kanalus.

Vilniuje pradžioje VLK, vėliau pats 
VLIK'as per LLKS ir LF atstovus buvo 
užmezgęs ryšius su vietine ir Lenkijos len
kų rezistencija ir turėjo kelis pasitarimus. 
VLIK'ą tuose pasitarimuose atstovavo prof. 
S. Žymantas ir K. V.

Santykiai su kaimynų pabaltiečių ir len
kų rezistencijomis, kiek žinoma, didesnių 
praktiškų rezultatų nebuvo atnešę. Ryšius 
išsemdavo tarpusavis informavimasis.

Per VLIK'o atstovą Švedijoje 1944 metų 
pradžioje užsimezgė ryšis su Suomijos ge
neraliniu štabu. Tas ryšis turėjo būti pagi
lintas 1944 metų balandžio mėn. per LLKS 
kanalus Suomijon pasiunčiant specialų 
VLIK'o įgaliotinį pulk. A. Ambraziejų, 
nors LLKS buvo siūliusi kitą asmenį. Įga
liotinis LLKS pastangomis sėkmingai buvo 
nugabentas Talinan, tačiau ten atsitiktinės 
racijos metu vokiečių policija jį suėmė ir, 
kilus didesniems įtarimams, perdavė Gesta
pui. Pulkininkas A. pasirodė tokio būdo 
žmogus, kad tardytojas iš jo ištraukė viską, 
ką tik jis žinojo. O kaip VLIK'o specialus 
įgaliotinis, jis žinojo labai daug. Nuo jo at
vynioto siūlo Kaune 1944. IV. 30 prasidėjo 
suėmimai, kurių metu į Gestapo rankas 
pateko iš dešimties septyni VLIK'o nariai 
ir eilė pagrindinių ir aktyviausių LLKS-os 
narių. Šis dešifravimas ir suėmimai VLIK'ą 
jo buvusioje formoje sužlugdė, ir, kaip toks, 
jis pilnai jau nebebuvo atstatytas.

LAIKOTARPIS NUO 1944. IV. 30 IKI ANTROS BOLŠEVIKŲ OKUPACIJOS

PRADŽIOS

Gestapui VLIK'ą dešifravus ir didesnę 
jo narių dalį suėmus, rezistencinės organi
zacijos, išskyrus LLKS, liko beveik nepa
liestos, nes Gestapo toliau neįstengė siūlo 
išvynioti. Tai sukliudė įvykiai Rytų fronte 
ir vokiečių atsitraukimas iš Lietuvos.

Saugumo sumetimais VLIK'o sudėtį su- 
likvidavus, laikinai buvo sudarytas vadina
mas mažasis VLIK'as iš trijų asmenų. Šios 
sudėties VLIK'as dar šiek tiek veikė ir prieš 
pat bolševikų užėjimą paskelbė tautai, kad 
VLIK'as lieka krašte, bet iš tikrųjų likvida
vosi tuo būdu, kad du iš trijų VLIK'o na
rių, paprastų paprasčiausiai patys atsidūrė 
užsieny.

VLIK'o likvidavimosi išdava buvo ta, 
kad Lietuvos Rezistencija pasitiko antrąją 

bolševikų okupaciją be centrinės politinės 
vadovybės ir be aiškaus plano.

Pakartotinos betgi informacijos liudija, 
kad Lietuvos Rezistencija buvo šią spragą 
sėkmingai kuriam laikui užkišusi naujos 
okupacijos pobūdžiui pritaikytomis formo
mis.

Kaip matome, VLIK'as, kaip toks, Kraš
te buvo veikęs labai trumpai. Nuo 1943 m. 
lapkričio mėn. ligi 1944 balandžio - gegužės.

Reikia pažymėti, kad Vyr. Lietuvių Ko
mitete buvęs sklandus jį sudarančių organi
zacijų bendradarbiavimas —» VLIK'e nebu
vo nusistovėjęs.

Reiškėsi įvairūs nesklandumai, pagaliau 
nepakankamas VLIK'o veiksmingumas bu

vo atvedęs prie to, kad jam artimi rczisten-
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PIRMOJI BOLŠEVIKŲ OKUPACIJA

1918 -1919

(Atsiminimų nuotrupos)

T. VIDUGIRIS

1918 metų pabaigoje i Lietuvą pradėjo 
veržtis dvi rusų bolševikų armijos. Jų tiks
las buvo okupuoti ne tik Lietuvą, bet ir, pra
siveržus pro ją, paremti tuo metu smarkokai 
besireiškiusius Vokietijos komunistus.

X armija turėjo veržtis Ryga—Šiauliai— 
Tilžė kryptimi, o Y armija —Minskas—Vil
nius—Kaunas—Įsrutis kryptimi. Ten, Tilžės 
—Įsručio rajone, abi armijos turėjo susijung
ti ir bendrai veikdamos užimti Rytprūsius, 
o gal net pasiekti ir Berlyną.

Kietas lietuvių savanorių ir partizanų pa
sipriešinimas prie Alytaus, Šėtos ir Kėdai
nių ir dar tebebuvusių Žemaičiuose vokiečių 
kariuomenės dalinių veiksmai privertė rau
donuosius sustoti. Frontas stabilizavosi apy
tikriai Šėta - Ramygala - Panevėžys - Pasva
lys riboje, kurioje išsilaikė ligi 1919 m. ge
gužės mėnesio vidurio.

Okupavę dalį Lietuvos, bolševikai tuojau 
įvedė savo administraciją. Buvusį, vokiečių 
įvestą, Lietuvos administracinį padalinimą 
bolševikai dar susmulkino. Iš buvusio Pane
vėžio apskričio jie sudarė Panevėžio ir Ku
piškio apskričius, o iš Subačiaus valsčiaus— 
Subačiaus ir Gelažių valsčius.

Administracinių vienetų gausumu ir tan
kumu bolševikai siekė kiek galint giliau įsi
brauti į žmonių gyvenimą,jį veiksmingai sek- 

ciniai ir politiniai sluogsniai 1944 m. kovo 
mėn. buvo įteikę jam memorandumą, ku
riame siūlė būtinas reorganizacines VLIK'o 
reformas. Deja, tas memorandumas buvo 
įteiktas trumpai prieš balandžio - gegužės 
mėn. suėmimus ir greičiausia nebuvo nė 
svarstytas.

Sudarytasis vadinamas „mažasis“ VLIK‘as 
padėties nevaldė ir ryškiau pasireikšti ne
galėjo.

ti ir užgniaužti išsyk betkokią galimą opozi
ciją.

Valsčių revoliuciniai komitetai susidarė iš 
slaptai anksčiau veikusių bolševikinių celiu- 
lių. Niekas jų nerinko. Gyventojai buvo pa
statyti prieš įvykusius faktus. Tik kaimų se
niūnus „revoliucinė bolševikinė valdžia“ lei
do išsirinkti patiems gyventojams savotišku 
būdu. Čia atpasakosiu, kaip vyko seniūno 
rinkimai mano gimtinėje, Palaukių kaime.

1919 m. apie sausio mėn. vidurį visi kai
mo gyventojai buvo sušaukti į sueigą seniū
nui rinkti. Keturių ginkluotų milicininkų ly
dimas, į susirinkimą atvyko Gelažių revoliu
cinio komiteto pirmininkas G ronskis (brolis 
vilniečiams žinomo kunigo Gronskio, nu
žudyto pataisos namų auklėtinių). Jis ir va
dovavo sueigai. Pareiškė, kad dabar esame 
raudonosios armijos išlaisvinti ir turime 
klausyti revoliucinės valdžios. Kas pareikš
tų kokį nepasitenkinimą, parodytų neklus
numą ar nedraugišką nusiteikimą revoliuci
nių organų atžvilgiu, tas bus pasiųstas į Ku
piškį prie piliakalnio (ten buvo vykdomos 
egzekucijos ■— sušaudymai).

Po tokios grėsmingos įžangos Grbnskis 
pareiškė, kad seniūnu turime išrinkti to pa
ties kaimo ūkininką Povilą Špėlį. Špėlio 
kandidatūra buvo priitina daugumui susi
rinkusiųjų, tačiau ūkininkas Galinis papra
šė žodžio ir pareiškė: „Kam gi čia dar tie 
rinkimai, kai Špėlis jau paskirtas seniūnu. 
Jeigu neleidžiat statyti kitų kandidatų — 
mes nebalsuosim“.

„Kas nebalsuos — šiandien pat bus prie 
piliakalnio“, — atrėžė Gronskis.- — „Kas 
prieš Špėlio kandidatūrą — pakelti rankas“, 
— sukomandavo jis.

Niekas neišdrįso pakelti ranką.
Gelažių valsčiaus revoliucinis komitetas 

greitai parodė savo veidą. Vieną dieną jo pa
reigūnai atėmė iš Gelažių miestelio klebono
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metrikacijos knygas ir nugabeno jas i Ga- 
kūnų dvarą, revoliucinio komiteto buveinę. 
Revkomas paskelbė, kad nuo šios dienos 
metrikaciją vykdys jis pats.

Rytojaus dieną keletas davatkų ir keletas 
to bažnytkaimio gyventojų — darbininkų 
netikėtai įsibrovė į revkomo raštinę, pagro
bė metrikacijos knygas ir jas grąžino klebo
nui. Po poros dienų atvyko iš Kupiškio bū
rys rusų raudonarmiečių ir, vietos milicinin
kų padedamas, suėmė ir išvežė į Kupiškio 
kalėjimą dvylika ūkininkų. Visi stebėjosi, 
kad suimtųjų tarpe kaip tik nebuvo nė vie
no iš dalyvavusių metrikacijų knygų atėmi
me, o suimti visai niekuo dėti žmonės. Rev
komas puikiai žinojo visus tiesioginius inci
dento kaltininkus, tačiau visi jie buvo ne- 
pasiturį, ir „darbininkų valdžiai“ nesmagu 
buvo bausti darbininkus. Represijos, tad, 
buvo pritaikintos nekaltiems, bet pasiturin
tiems ūkininkams.

Teroras diena iš dienos didėjo. Nerimas, 
baimė ir kartu neapykanta tolydžio augo.

Toji aplinkybė, kad bolševikai dar vokie
čių okupacijos metu buvo sugebėję suorga
nizuoti slaptai raudonąją gvardiją, revko- 
mus bei raudonąją miliciją ir jiems reikia
mu momentu pasidaryti padėties viešpačiais, 
man kėlė klausimus: kodėl mes buvome 
tokie neorganizuoti ir nepasirengę? O gal 
dabar galima būtų kaiką padaryti?

Visuotinis gyventojų nepasitenkinimas 
esamąja būkle rodė, kad daug ką galima pa
daryti. Nusprendžiau, tad, veikti. Tuojau at
sirado ir proga. Gretimame Paežerio dvare 
raudonieji buvo įsteigę milicijos punktą, ten 
apsigyveno trys milicininkai. Jų tikslas bu
vo aiškus — sekti mūsų kaimą. Reikia, va
dinasi, juos išbaidyti.

Vienas mano suokalbininkų pasisakė tu
rįs paslėpęs 12 colių nesprogusi artilerijos 
sviedinį. Nutariam jį panaudoti.

Vieną labai miglotą dieną abu pakaito- 
. mis velkame sunkų sviedinį prie Paežerio 
dvaro. Prie dvaro sodo sukrauriam duobė
je laužą, padegam jį ir, įritinę sviedinį, sku
biai pasitraukiam.

Smarkus sprogimas sudrebino žemę. Dva
ro rūmų langai išbiro. Milicininkai pabėgo 
iš dvaro ir į jį nebegrįžo. Tikslas, nors ir 
vaikiškomis priemonėmis, pasiektas.

Pasisekimas skatina didesniems žygiams. 
Veikti pasiryžusių vyrų turiu jau dvyliką. 

Vieną tamsią naktį visi dvylika žygiuojame 
po tiesumu, per laukus ir krūmus į Gakū- 
nų dvarą. Mūsų tikslas — pagąsdinti patį 
revkomą. Pėdsakams sumėtyti apeiname 
dvarą ir prisiartiname prie jo iš rytų pusės. 
Dvaro rūmų langai apšviesti —revkomas 
dirba naktimis. Į dvaro rūmus prapliumpa 
dvylika šautuvų. Po dešimties minučių su
stabdau ugnį, ir, vėl mėtydami pėdas, grįž
tame laukais ir pro krūmus.

Vėliau teko patirti, kad niekas iš žmonių 
nenukentėjo, bet narsusis Gronskis netru
kus susirgo ir išvažiavo į Kupiškį gydytis. 
Teroras kuriam laikui aprimo. -

Vasario 16-os Šventei artėjant, pavyko 
užmegzti ryšius su Kupišky veikusia pogrin
džio organizacija. Ji buvo daug veiksminges
nė už mūsiškę, sudariusi ryšius net su Kau
nu (per frontą) ir iš ten gaudavo nurody
mų, žinių jr Lietuvos vyriausybės atsišauki
mų.

Kilo didelis, labai didelis džiaugsmas, kai 
patikimas ryšininkas atgabeno iš Kupiškio 
pirmąjį pundelį Lietuvos vyriausybės atsi
šaukimų! Juk okupuotoje Lietuvos dalyje 
mes nieko nežinojome, kas vyksta anapus 
fronto, laisvoje Lietuvos dalyje. Slaptai per
skaičiau gautus atsišaukimus ir artimiausią 
sekmadienį patraukiau su lapeliais per Su
bačiaus miestelį.

Ten vyko mitingas. Kupiškio revoliucinio 
komiteto pirmininkas Pajuodis aiškina susi
rinkusiems ūkininkams bolševikinės santvar
kos tobulumą ir raudonosios armijos galin
gumą. Ūkininkai klausosi paniurę, niekas 
nereplikuoja, niekas nekelia jokių klausimų. 
Tuo pat metu iš vakarų pusės atskrieja ret
karčiais artilerijos šaudymo atgarsiai. „Tai 
raudonoji armija žygiuoja į Kauną“! — 
patetiškai šaukia Pajuodis. „O gal tie driskiai 
jau bėga?“ — šnibžda man greta stovįs jau
nuolis. Pavadinau jį nuošaliau nuo minios, 
paprašiau’ jį parinkti dar vieną kitą patiki
mą vaikiną ir laukti fnanęs pavieškely į Su
bačiaus stotį.

Susitikęs su jaunuoliais sutartoje vietoje, 
padalinau jiems gautus atsišaukimus ir pa
prašiau kuo greičiausia paskleisti. Iš pasikal
bėjimo su jais sumečiau, kad jie tinka ir di
desniems veiksmams. Kiekvienam jų pave
džiau pasirinkti dar po du bendradarbius 
ir naktį, vasario 15-16 d- nutraukti telefo
no laidus paliai geležinkelį Panevėžys-Ku-
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piškis ir paliai vieškelį Subačius-Vabalnin- 
kas. Vyrukai entuziastingai sutiko uždavinį 
įvykdyti ir sąžiningai jį įvykdė. Aš gi su 
dviem savo grupės vyrais nutraukiau tele- 
fono-telegrafo laidus paliai geležinkelį tarp 
Aščegalių ir Bigailių kaimų. Subačiaus sto
tis buvo ryšio mazgas, pro ią ėjo Vilnius- 
Ryga ir Dugpilis-Panėvėžys laidai. Raudo
nosios armijos augštesnieji štabai pasijuto 
atkirsti nuo fronto dalinių. Iš Daugpilio at
vyko specialus traukinys ir tik į trečią die
ną atstatė nuverstus stulpus bei nutraukio- 
tus laidus. Taip mes buvome paminėję pir
mąją Vasario 16-osios Šventę.

Kad bolešvikai neiššifruotų mūsų slapto 
sambūrio, reikėjo laikyti griežčiausią slap
tumą ir drausmę. Tai puikiai sekėsi — svar
biais atvejais lietuviai moka laikyti liežuvį 
už dantų. Slaptoje veikloje nepakanka vien 
tik užmaskuoti savo veiksmus, reikia dar įsi
gyti pasitikėjimą' pačių priešų tarpe. Šiuo 
reikalu man puikiai pasitarnavo mūsų kai
me veikusieji vakariniai kursai suaugusiems, 
kuriuose dėsčiau senovės istoriją. Kursus lan
kė 30-40 jaunuolių. Kiekvieną vakarą po 
paskaitų vykdavo diskusijos politinėmis te
momis. Diskusijose tvirtai pareikšdavau de
mokratiškas pažiūras, artimas valstiečių-liau- 
dininkų programai. Bolševikų okupacijai 
prasidėjus ir pradėjęs slaptą antibolševikinę 
veiklą, sąmoningai dar labiau „sukairėjau“. 
Diskusijų metu neretai pagirdavau bolševi

kinės administracijos veiksmus ir smerkda
vau žygius ir darbus teroristų, kuriems pats 
vadovavau. Išdavų susilaukiau dvejopų. Ger
biamas kunigas klebonas per pamokslą išva
dino mane išgama, bedieviu, masonu ir ci- 
ciliku. Kaimynai ėmė manęs šalintis. Motina 
prikaišiojo man ne tik subedievėjimą, bet ir 
ištvirkavimą. Mat, tik ji viena buvo paste
bėjusi mano naktines iškylas ir nusprendusi, 
kad lankausi pas merginas svirneliuose. Vi
sa tai nebuvo lengva pakęsti.

Užtat bolševikų administracijos pažiūra 
į mane buvo visai kitokia. Palaukių kaimo 
jaunimas buvo laikomas „pažangiu“. Aš 
asmeniškai sulaukiau netikėto svečio iš Pa
nevėžio. Tai buvo mano dar pradžios mo
kyklos laikų draugas Žėkas. Jis pasiūlė man 
keltis į Panevėžį ir užimti „gerą“' vietą bol
ševikinėje administracijoje. Atsakiau, kad iš 
principo su pasiūlymu sutinku, bet dar bent 
mėnesį pasiliksiu kaime, nes turiu susivežti 
iš miško pirktus rąstus per karą sudegusiems 
tėviškės ūkio trobesiams atstatyti. Išsiskyrė
me su Žėku gerais draugais.

Žėko apsilankymas ir pasiūlymas man pa
siimti augštas pareigas tuojau pasidarė žino
mas visai apylinkei ir jau visiškai užmaskavo 
mano slaptąją veiklą. Tačiau nebeilgai bete
ko veikti slapčiomis, netrukus įvykiai pri
vertė išeiti viešumon.

(B. d.)

Didysis XVI-ojo amžiaus Vilniaus pamokslininkas, jėzuitas kun. Petras Skarga, 
pranašaudamas Lietuvos - Lenkijos valstybės žlugimą ir pavergimą, sakė:

„Užeis pašalinis priešas stvėręsis už jūsų nesantaikos ir sakys: persiskyrė jų šir
dys — dabar jie žus. Ir toji nesantaika atneš jums vergiją, kurioje būsit jūsų priešu 
pajuokai ir pasityčiojimui.“

Sielvarto kupinas Skarga nelaimiu priežastį matė veikėjų „pavyde ir puikybėje“.
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PASAULIO POLITIKOS AIDAI

KABINETUOSE PRALAIMĖTAS MŪŠIS

Tuo metu, kai pavasario saulutės šildo- 
moj Ženevoj rinkosi Vakarų ir Rytų dele
gatai eiliniam posėdžiui, tolimoje Indo
kinijoj, purvuose paskendusiam uien Bien 
Phu katile krito paskutinis herojiškos 
prancūzų įgulos šūvis. Po 56 dienų praga
riško triukšmo užviešpatavo tragiška tyla. 
Niūraus ir pilko dangaus fone lėtai, tačiau 
triumfuojamai kilo raudonoji vėliava.

Dar kartą laisvasis pasaulis pralaimėjo, 
ne tiek kariškai kiek psichologiškai svar
bų mūšį. Jį pralaimėjo ne apkasuose iki 
paskutinės akimirkos kovoję kariai, o Pa
ryžiuj, Londone, Vašingtone kabinetuose 
sėdį strategai.

Šiandieninei Indokinijos problemai ge
riau suprasti arba labiau išryškinti toje 
srityje jau nuo seniai daromoms politi
nėms ir karinėms klaidoms reikia pažvelg
ti atgal ir priminti visą konflikto istoriją, 
konflikto, kuriame niekuomet nebuvo aiš
kiai apibrėžtų pozicijų ir kuriame pynėsi, 
tūkstančiai aistrų, neapykantų bei kryžia
vosi visa eilė įtakų.

Indokinija susidaro įš kelių valstybių, ir 
būtent: Viet Nam, 24 milionai ‘ gyventojų, 
kurie gyvena Tonking. Annam ir Cochin- 
China provincijose: Laos, 2 milionai gy
ventojų ir Cambodia, 4 milionai gyvento
jų. Šios valstybės pasidarė prancūziškomis 
kolonijomis devyniolikto šimtmečio antro
je pusėje. Tačiau nežiūrint didelės įtakos 
prancūzų civilizacijos, kuri Indokinijai 
davė mokyklas, kelius, geležinkelius ir pa
kėlė gyvenimo lygį, tautiniai vietinių gy
ventojų jausmai niekuomet neužgeso ir 
dažnai susijungdavo į konkrečias, organi
zuotas fermas.

1941 metais Kinijoj susiorganizavo va
dinamasis Viet-Minh (Viet Nam Nepri
klausomybės Lyga), kuriame svarbiausio
ji jėga buvo Indokinijos komunistinė par
tija. Negalima tačiau paneigti, kad nau
jai susidariusioje organizacijoje komunis
tai tesudarė vieną dali, kai likusios jėgos 
buvo grynai nacionalistinės. 1945 metų 
pradžioje japonai pašalina tuomet Indo
kinijoj buvusią prancūzų administraciją ir 
jos vietoje suorganizuoja vadinamą nepri
klausomą Viet Nam'o administraciją, ku
rios priešakyje pastato imperatorių Bao 
Dai. šitokia padėtis tačiau tęsėsi labai 
trumpai. Tų pačių metų būvyje Viet-Minh 
suorganizuoja visuotinį sukilimą, kurio 
išdavoje susidaro koalicinė vyriausybė vėl 
priešakyje su imperatorium Bao Dai, ku
ris tačiau, atsisakęs imperatoriaus titulo, 
pasivadina Vyriausiuoju Valstybės Pata

rėju. Tolimųjų Rytų karui pasibaigus, 
komplikacijos tęsėsi. Generolo Ciangkaiše- 
ko Kinija neslepia savo simpatijų Viet 
Nam'o nepriklausomybės idėjai ir atvirai 
remia Bao Dai bei jo administraciją, suda
rytą iš Viet-Minh, tai yra, nacionalistų ir 
komunistų. Nežiūrint Potsdame padarytų 
nutarimų, kuriais einant Indokinijon turė
jo grįžti prancūzai; Čiangkaišekas užima 
šiaurinę krašto dalį, kai į pietines sritis 
įeina labai silpni britų daliniai su pirmai
siais prancūzų atstovais. Prancūzų grįži
mas buvo visur sutiktas su nepasitenkini
mu, kuris netrukus sukėlė visą eilę nera

mumų, o vėliau ir ginkluotų susirėmimų. 
Šią sunkią padėtį dar komplikuoja faktas, 
kad britai, neturėdami pakankamai jėgų, 
leidžia užsilikusiems japonų daliniams ei
ti policijos pareigas. Japonai gi, kaip ir ki
niečiai, aiškiai simpatizuoja Viet-Minh ad
ministracijai. Tiktai po didelių pastangų, 
atvykus admirolui D'Argenlieu, pavyksta 
sudaryti paliaubas tarp prancūzų ir Viet- 
Minh. Netrukus prancūzams pavyksta su
organizuoti šiokią tokią administraciją 
pietų Indokinijoj, o šiaurėje tvirtai laiko
si Viet-Minh, kuriam pradeda energingai 
vadovauti komunistas Ho Chi-minh. Pir
masis šiek tiek tvarkos bent administra-
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cinėn plotmėn įnešantis susitarimas įvyks
ta 1946 metais. Prancūzai ir Ho Chi-minh 
susitaria įleisti prancūzų dalinius j visas 
Indokinijos dalis, tačiau tiktai penkeriems 
metams. Politiškai susiorganizuoja vadina
moji Indokinijos Federacija, kuriai pri
klauso Laos, Cambodia, Cochin-China ir su
sijungusios Annam bei Tonking provinci
jos, kurios pasivadina Viet-Nam. Šiai nau
jai santvarkai vykdyti visos detalės, pagal 
susitarimą, turėjo būt svarstomos tolimes
nėse konferencijose. Nei viena jų tačiau 
neprivedė prie klausimo išsprendimo.

1947 metų būvyje padėtis pradeda iš 
naujo aštrėti. Susitarti nepavyksta. Nacio
nalistai, nusistatę griežčiau prieš prancū
zus, negu komunistai, pradeda bruzdėti ir 
susikerta tiek su prancūzais tiek su komu
nistais. Kalbamų metų gale prancūzai pa
siunčia Indckinijon stiprius kariuomenės 
dalinius, kurie sisitemingai įsitvirtina vi
sose srityse. Pagaliau Viet-Minh vyriau
sybė, kurios pirmininku buvo savo laiku 
paskirtas komunistas Ho Chi-minh, pasi- 
tarukia iš Viet Nam'o. Atrodo, kad paga
liau prancūzai pradeda įsigalėti, bent mies
tuose, nes kaimuose valdžia palieka Viet- 
Minh rankose. Vienintelis kiek teigiames- 
nis momentas yra tas, kad išvengiama di
desnių susirėmimų.

Galop 1949 metais prancūzai pakviečia 
imperatorių Bao Lai būtį Viet Nam'o vals
tybės galva ir pažada suteikti kiek vėliau 
pilną nepriklausomybę Prancūzų Unijos 
rėmuose. Tuo momentu prieš prancūzus 
stipriau reiškiasi tiktai nacionalistai, o ko
munistai vis dar tikisi susitarti. Kai tokio 
susitarimo galimumai neįvyksta, Viet-Minh 
vadovybė vis daugiau pereina į komunistų 
rankas, kurie pasiskelbia naująja Indoki
nijos vyriausybe, gauna komunistinės Ki
nijos pripažinimą ir tuo pačiu jos karinę 
paramą. 1950 metų būvyje prasideda di
desni kariniai veiksmai prieš prancūzus, 
kurie tęsiasi iki šios dienos.

Prasidėjus didesniems karo veiksmams, 
padėtis Indokinijoj pasidaro labai kom
plikuota. Viena nacionalistų dalis toliau 
remia komunistų kontroliuojamą Viet- 
Minh, kita jų dalis susispiečia apie impe
ratorių Bao Dai, dar kita dalis palieka vi
sai nuošalyje ir bent laikinai sudaro in
diferentiškųjų sluogsnius. Toje padėtyje 
prancūzams tenka kovoti gerai žinant, kad 
šiaip ar taip pasitraukimo iš Indokinijos 
diena yra neišvengiama, iš kitos pusės ge
ra suprantant, kad šiandien teks pasitrau
kimas jau vien dėl techniškų priežasčių 
yra neįmanomas. Imperatorius Bao Dai 
nors ir reikalauja nepriklausomybės ir lau
kia prancūzų išvykimo, iš kitos pusės ne
nori jų greito išvykimo, nes tas reikštų ir 
jo režimo galą. Reikia paminėti ir kitą pa- 
radoksalinę prancūzų padėtį, būtent, kad 
nors iki Dien Bien Phu prancūzai nebuvo 
pajėgę patys vieni atlaikyti raudonųjų 

spaudimo, tačiau vistįk kratėsi didesnės 
amerikiečių paramos, bijodami, kad ji su
kels komunistinės Kinijos intervenciją.

Ar prancūzai, be svetimųjų pagalbos, 
galėjo likviduoti Viet-Minh partizanus? 
Specialistų nuomone, labai sunkiai. Sun
kiai net ir su didele amerikiečių pagalba. 
Kokiomis sąlygomis tenka kovoti Indoki
nijoj, parodo ir tas pavyzdys, kad vykstant 
Dien Bien Phu mūšiui, iš Hanoi buvo pa
siųsta 3000 vyrų kolona tvirtovės linkme. 
Prisiirusi 50 km. nuo Dien Bien Phu ji ne
begalėjo toliau eiti. Priežastis: nepereina
mos džiunglės. Aviacijos naudojimas In
dokinijoj taip pat yra smarkiai aprėžtas. 
Visų pirma meteorologinių sąlygų, o paskui 
ir dėl to, kad džiunglėse judą partizanai 
sunkiai įžiūrimi ir nesudaro gero taikinio. 
Kovą pasunkina ir nepaprastai gili partiza
nų infiltracija miestuose bei administra
cijoj. Amerikiečių žurnalistai pasakoja, 
kad norėdami sutikti svarbesniuosius par
tizanų vadus, jie kreipdavosi i JAV infor
macijų biure dirbančius indekiniečius, ku
rie suteikdavo visus reikalingus adresus ir 
sudarydavo galimumą norimiems susitiki
mams.

Kaip tik todėl gen. Navarre; norėdamas 
išprovokuoti didesnį mūšį su partizanais, 
savo laiku parašiutininkų desantais už
ėmė Dien Bien Phu, jame įsitvirtino ir 
pradėjo laukti atviro partizanų puolimo. 
Jo pasirinktoji vieta buvo visais atžvilgiais 
nepaprastai nepatogi. Įsitvirtinimai buvo iš 
visų pusių supami augštumų priešo ranko
se, priešo judėjimams stebėti nebuvo jokių 
priemonių, kai partizanai galėjo stebėti 
kiekvieną prancūzų pakrutėjimą. Aerodro
mo laukas sudarė nepaprastai patogų tai
kinį priešo artilerijai, nežiūrint į tai. kad 
oro susisiekimas Dien Bien Phu tvirtovei 
buvo pats svarbiausias faktorius, nuo ku
rio priklausė jos likimas. Kodėl tad toks 
keistas vietos pasirinkimas? Gen. Navarre 
rizikavo dviems sumetimais. Visų pirma 
jis norėjo pasirinkti tokią vietą, kuri būtų 
labai provokuojanti; antra jis skaičiavo, 
kad partizanai, kaip ir praeityje, naudos 
tiktai partizaninės kovos taktiką ir gink
lus. Praktikoje pasitvirtino tiktai pirmoji 
viltis: Dien Bien Phu lengvai išprovokavo 
partizanų puolimą. Tačiau visa kita įvyko 
ne taip, kaip buvo tikėtasi. Partizanai pa
sirodė ginkluoti labai moderniais ginklais 
ir turėjo savo dispozicijoj pačias naujau
sias priešlėktuvines patrankas bei didelius 
artilerijos kiekius, kurie, kaip apskaičiuo
jama, mūšio metu paleido 140.000 šūvių. 
Puolimui prasidėjus buvo pervėlu padėtį 
atitaisyti. Buvo aišku, kad gen. de Castries 
vyrai nega’ės atsilaikyti. Klausimas buvo 
tiktai, kaip ilgai. Ir čia atrodo, prancūzų 
specialistai vėl suklydo. Nepaprasto nar
sumo dėka įgula atlaikė puolimus daug il
giau, negu buvo iš pradžių manyta. Dien 
Bien Phu tragedija turės neabejotinai trįs
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RYTU VAKARU FRONTE
s* »

ITALIŠKASIS PAVOJUS

Komunistai kalba apie taiką ir apsime
ta taikingiausiais žmonėmis pasaulyje. Va
karai kalba apie taikos išlaikymą ir rami
nasi, kad šiuo metu komunistai karo ne
nori.

Bet kai komunistų viešas taikos afišavi- 
mas yra hipokritiškas, tai Vakarų galvoji
mas pagrįstas realybei priešingomis prie
laidomis. O tikroji padėtis yra ši: komu
nistams dabartinė „taika“ tėra priedanga 
jų de facto nuolat vykdomai ofenzyvai 
prieš Vakarus. Vakarai, betgi, nemato, o 
greičiausia nenori matyti, kad yra nesą
monė galvoti apie taikos išlaikymą, kai 
faktiškai komunistai kariauja su Vakarais.

Dabartinis, faktiškai vykdomas karas 
šia prasme yra tikrai totalinis karas. Jei 
Vakarai remtųsi prielaida, kad gyvename 
ne taikos, bet karo metą, jie prieitų teisin
gų išvadų ir dėl to, kas darytina nuo ko- 
munisinės agresijos apsiginti.

nemalonias pasekmes: kariškai ji reiškia 
naujas ofenzyvas tąja linkme, kurią pasi
rinks raudonieji; psichologiškai ji Toli
muosiuose Rytuose smarkiai pakirs pasiti
kėjimą laisvųjų tautų bloku ir ypatingai 
Amerika; politiškai dar labiau pasunkins 
derybas Ženevoje.

Negalima neiškelti dar ir kito įdomaus 
ir liūdno šios istorijos momento, kuris nė
ra kažkodėl minimas. Tai yra didelės ir se
nos tautos, kaip Prancūzija, reakcija. Se
nais laikais šitokia tragedija būtų sukėlusi 
skaudaus nusiminimo balsus, kurįe greit, 
labai greit būtų pavirtę į pasipikt.nimo ii 
naujo pasiryžimo vyrišką chorą. Jaunieji 
ir senieji Prancūzijos sūnūs būtų kaip vie
nas sukilę galutinei pergalei. Deja šiandien 
taip nėra. Girdėjome pasipiktinimo bal
sus, bet dar dažniau girdėjome reikalavi
mus galimai greičiau sutvarkyti padėtį... 
susitariant su priešu. Užmirštama net, kad 
pralaimėjus mūšį, galima susitarti su prie
šu tiktai jo sąlygomis. Ir vėl matome, kad 
„there is something rotten in the state of 
France“. O dar teisingiau būtų išplėsti šį 
parafrazuotą Shakespeare'o pasakymą dau
geliui kitų valstybių.

S. Lozoraitis, jr.

Šiame Rytų ir Vakarų karo fronte silp
ną Vakarų vieta yra Italija. Maskva jau 
atvirai kalba, kad jai nereikalingas karš
tas karas Europoje, kai ji tikisi laimėti 
Italiją ir Prancūziją kitokiomis dabartinio 
totalinio karo priemonėmis. O ką Vaka-' 
rams reikštų Italijos pralaimėjimas komu
nizmo naudai — kiekvienam aišku. Ir toks 
pavojus yra, ir jis realus. Čia ir glūdi vi
sa nelaimė, kad komunistai, lošdami ilga- 
bangį lošimą, tikisi, jog jie lošia tikrą kor
tą. Ir jie ją lošia ramiai, kantriai ir ištver
mingai, konsekventiškai siekdami galuti
nio tikslo, bet nesivaikydami laikinių 
efektų.

1953 m. Italijoje kairieji laimėjo per rin- 
k mus 1| miliono balsų. Iš viso už juos 
balsavo 10 mil. rinkikų. Vadinasi, apie 
trečdalis visų, įgalintųjų balsuoti. Ką at
neš Italijai kiti rinkimai? Skaičius balsuo
jančiųjų už kraštutinius kairiuosius kas
met didėja beveik1 automatiškai, nes kieK- 
vieneri metai patiekia Italijos darbo rin
kai apie 300.000 naujų darbininkų, ir tik 
pusė jų suranda darbo. Ir visi jie balsuo
ja.

Dabartinį Italijos parlamentą sudaro 
590 atstovų. Iš jų — neo-fašistų 29, mo
narchist 40, krikščionių demokratų 265, 
liberalų 14, respublikonų 5, socialdemo
kratų 19, Nenni socialistų, bendradarbiau
jančių su komunistais, 75 ir komunistų 
143. Komunistų bloką sudaro 218 atstovų 
iš 590-ies.

Netuščiai prieš kurį laiką Vakarai su ne
mažu susirūpinimu statėsi klausimą: kada 
komunistai pasieks pusę visų vietų parla
mente, ir kas tada bus?

Komunistinį pavojų didina dvi aplinky
bės: 1. gera jų organizacija ir kantrus pe- 
netracinis darbas, priešininkų klaidų iš
naudojimas ir 2. vargas ir žemas darbo 
žmonių gyvenimo lygis Italijoje.

Komunistų Organizacija Italijoje

1953. IX. 30 d. Italijos komunistų parti
jos narių skaičius buvo jau pasiekęs 
2.120.208. Komunistų jaunimo federacija- 
turi 437. 240 nariu. Tuo būdu komunistų 
organizacija Italijoje iš viso turi 2.557.448 
narius. Vien per 1953 metus komunistų 
partijos narių skaičius padidėjo 180.295- 
ais. Padidėjo komunistų aktyvistų skaičius,, 
pagerintos komunistinių kadrų kvalifika-
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cijos. Togliatti vadovaujant, komunistų 
partijos organizacinės pastangos nuo 1945 
metų atnešė jiems tikrai teigiamų rezulta
tų.

Kiekviename valsčiuje veikia vietos ko
munistų partijos grupė. Vietinių grupių 
skaičius visoje Italijoje šiuo metu padidin
tas taip, kad kiekvienoje vietovėje, kiek
vienoje miesto dalyje būtų partinės organi
zacijos centras. Žemesnysis organizacinis 
vienetas yra celiulė. Jos yra visose pramo
nės įmonėse ir gyvenamuose kvartaluose.

Partijos celiulės sudaromos iš r edau- 
giau, kaip 70 narių, kad visi jos nariai ga
lėtų lengvai dalyvauti klausimų svarsty
me. Tuo būdu didžiosiose įmonėse gali bū
ti ne vieną, bet kelios celiulės, kurios pri
klauso bendram tos įmonės kompartijos 
komitetui.

Italų komunistų partija dabar turi 97 
provincines organizacijas, 283 zoninius ko
mitetus, 9.993 vietos grupes ir 52.481 gyve
namųjų kvartalų bei įmonių celiulę.

Nuo 1948 m. celiulės dalinamos dar de- 
šimtukėmis, kurių priekyje yra dešimti
ninkas, dešimtukės vadas. Jis rūpinasi sa
vo dešimtukės narių politiniu auklėjimu.

Šių politinių instruktorių skaičius nuo 
63.637 1948 metais pakilo ligi 139.781 195< 
metais. , .

Paprasti komunistai, eiliniai partijos 
nariai, aktyviai traukiami į darbą, į politi
nių klausimų svarstymą. Dešimtukių va
dovai yra įpareigoti sekti ir rūpintis savo 
dešimtukės narių asmeniniu gyvenimu, jų 
rūpesčiais, jų darbo bei gyvenimo sąlygo
mis ir pan. Bent vienas iš dešimtukės na
rių turi aktyviai reikštis už partijos ribų, 
visuomeniniame ir politiniame gyvenime.

Vadovaujančių kadrų skaičius Italijos 
kompartijoje šiandien praneša 400.000 
žmonių, neskaitant šiaip veikliųjų kultū
riniame, . visuomeniniame ir politiniame 
gyvenime narių. '

Jau kuris metąs, kai didesnės provinci
nės partinės organizacijos (Turine, Genu
joj, Bolognėj, Florencijoj, Romoje, Neapo
lyje) šaukia į periodines konferencijas 
partinį aktyvą, kuris vėliau perduoda 
svarstytus klausimus kitiems partijos na
riams.

Partijos nariai raginami veikti už parti
jos ribų, darbininkų ir kitokių piliečių 
tarpe lenkti jų simpatijas partijos ir jos 
politikos linkme.

Nuo 1948 iki 1950 metų suorganizuota 
partijos nariams 30 centrinių kursų, ku
riuose skaitė paskaitas 4.870 asmenys, 32 
regioninius kursus su 751 dalyvių ir 2.849 
kursus su 75.570 dalyvių.

1953 metais įvairiose centrinėse mokyk
lose ir 13 kursų mokėsi 395 klausytojai, 
1099 provinciniuose ir vietovių kursuose 
mokėsi 28.802 asmenys.

Negalima taipgi pamiršti ir dešimčių 
tūkstančių egz. išleidžiamųjų spausdintų 
paskaitų. Italijos komunistai yra turtingi. 
Jie pasilaikė nuo anksyvesniųjų pokario 
laikų konfiskuotus fašistų rūmus ir insti
tucijas. Jų terorizuojami pramonininkai 
jiems aukoja — dėl viso ko.

30 bendrinių Italijos organizacijų yra 
komunistų įtakoje, pav., italų moterų uni
ja, buv. partizanų sąjunga, liaudies spor
to sąjunga, draugija kovai su TBC ir eilė 
kitų.

1952 metais krašto apsaugos ministeris 
Picciardi buvo pripažinęs, kad komunis
tinės celiulės yra net ir kariuomenėje.

Italijos komunistų partija, naudodamasi 
demokratinėmis laisvėmis, kantriai ren
giasi „demokratiniu“ ar ne tiek jau „de
mokratiniu“ būdu perimti valdžią Italijoje.

Vargas — komunistų sąjungininkas

Italijos parlamento komisija, vadovau
jama atstovo Ežio Vigorelli, yra parengu
si aliarmuojantį pranešimą apie plačių gy
ventojų sluogsnių gyvenimo standartą Ita
lijoje. “

Pagal to pranešimo duomenis 869.000 
šeimų, vadinasi, 7,5% visų Italijos gyven
tojų, nevartoja nei mėsos, nei cukraus, nei 
vyno. 1.032.000 šeimų tuos produktus var
toja nežymiu kiekiu. 1.078.000 šeimų gy
vena susispaudę daugiau, negu 3 asmenys 
viename kambaryje, 324.000 šeimų gyvena 
rūsiuose, sandėliuose arba net urvuose.

Italo uždarbis yra pusė prancūzo uždar
bio, trečdalis anglo uždarbio ir ketvirta
dalis šveicaro uždarbio. Italijos pietuose 
darbininkas uždirba dar mažiau.

Mėsos suvartojimas (metinis) vienam 
žmogui Pietų Italijoje yra 8,8 klg., šiau
rės Italijoje 18,3 klg., kai Vokietijoje 38 
klg., Anglijoje 52 klg., Prancūzijoje 54 
klg., o Danijoje 67 klg.

šitokių palyginimų galima butų padaryti 
daug.

Kaip bebūtų, Italijos darbo masės gyve
na žemiau minimumo, suderinamo su jų 
civilizacija, su technikos progreso laipsniu. 
Iš čia kaip tik kyla didysis socialinis pa
vojus ir moralinė gyventojų dezorganiza
cija, o tai didina balsuojančiųjų už komu
nistus skaičių.

Būtina gerinti Italijos gyventojo, darbi
ninko gyvenimo lygį, o tam reikalingos 
kardinalinės reformos ir laikas. Ar tą rei
kiamą laiką laimės komunistai ar Vaka
rai? Viena aišku, karo su komunistais ne
galima laimėti pusiaupriemonėmis. Kovo
jant, reikia duoti komunizmo veikiamom 
masėm daug realybių jų būklei pagerinti.

Politicus
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UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS

RUMUNIJOJE

Sovietų Rusija ekspluatuoja kiekvieną 
savo okupuotąją, Vakaruose vadinamą 
„satelitinę *, valstybę, kaip jai Rusijai, 
naudingiausia. Naujoji ekonominė politi
ka vienaip taikoma Vengrijoje, kurios ja
vai reikalingi Rusijai, kitaip Rumunijai, 
kurios reikalingas žibalas.

Naujoji ekonominė politika Rumunijoje 
buvo paskelbta 1953 m. rugpjūčio 22 d. 
Nuo to laiko, nors vis kartojami nauji šū
kiai apie partijos ir vyriausybės rūpini
mąsi darbo žmonių gerove, padėtis yra 
mažai tepasikeitusi. Nors daug kalbama 
apie žemės ūkio gamybos pakėlimą, apie 
kasdienio vartojimo prekių kiekio didini
mą, nors gyvenimo standartui pakelti de
kretas seka po dekreto. Bet... tekstilės 
pramonė ‘atsilieka, anglies kasyklos neiš
pildo normų, praėjusiais metais žemės 
ūkio darbai nebuvo atlikti laiku. Rumuni
jos darbininkas ir ūkininkas nedirba taip, 
kaip to nori okupantas. Kodėl?

Komunistai pasiūlė ūkininkui panaikin
ti praėjusių metų pavėlintus duoklių pri
statymus, sumažinti mokesčius, duoti dau
giau prekių; darbininkui — sumažinti pa
jamų mokesčius, pertvarkyti atlyginimų 
sistemą, pagerinti kuro tiekimą. _ Prekių 
kainos buvo sumažintos (tik neaišku, ko
dėl balta duona 1953 m. lapkričio mėn. 
kaštavo ^brangiau, negu tų pačių metų 
rugpjūčio'mėn.), pažadėti kreditai indivi
dualiai statybai.

Tačiau, jei 75% javų kiekio Rumunijoje 
į rinką ateina vis dar iš individualių ūki
ninkų ir komunistai sakosi norį laimėti 
jų bendradarbiavimą, tai visgi lengvatos, 
padarytos kolektyviniams ūkiams yra dvi
gubai didesnės, negu lengvatos individua
liems ūkiams. Tai reiškia, kad komunis
tai nė nemano atsisakyti nuo žemės ūkio 
kolektyvizacinės politikos realizavimo.

Kreditams individualiai statybai gauti 
pirmenybę turi staėhanoviečiai, apdova
notieji medaliais, laimėjusieji premijas ir 
tik antroje ir trečioje eilėje gyvenantieji 
nesveikose patalpose ar permažas patal
pas turinčios gausios šeimos.

Kitą vertus, kaip paprastas darbininkas, 
kurio vidutinis užnarbis yra 400 lei mėne
siui, gali prašyti kredito 25.000 ar 35.000 
lei ir įsipareigoti grąžinti visą sumą, sko
linamą 10% palūkanų sąlygomis, per 15 
ar 20 metų?

Tuo būdu darbininkams teikiamos leng
vatos praktiškai teteikiamos privilegijuo- 
tajai klasei, o ne darbininkijos masei.

Įdomu tai, kad, nežiūrint visų naujos 
ekonominės politikos pažadų, penkerių 
metų plano ligi 1955 metų pakeitimuose 
lengva j ai pramonei numatytas produkci
jos dydis mažinamas (pav., dešimt milio- 
nų porų batų, vietoj buv. 20.700.000), o ži
balo pramonei 1950 metais nustatytoji 
1955 metams prddukcija padidinta vienu 
milionu tonu. Okupantui nesvarbu, kad 
rumunai vaikščiuos basi, jam svarbu iš
spręsti didesnio Rumunijos žibalo kiekio 
pristatymą Rusijai.

Komunistinė „Scanteia“ 1953. IX. 10 d. 
numeryje atvirai rašo, kad klaidinga lauk
ti valstybę daugiau investuojant į pramo
nės statybą, nes Sovietų tautos patyrimas 
rodo, jog su tomis pat mašinomis, su tokiu 
pat žaliavos kiekiu, su tuo pačiu darbi
ninkų skaičiumi galima daužiau pagamin
ti, pasiekti geresnės gaminių kokybės ir 
pigesne kaina. Reikia tik panaudoti „vi
daus rezervus“, o tai praktiškai reiškia 
darbininkus ir ūkininkus dar labiau iš
naudoti.

Taip atrodo okupanto įvedamos Rumu
nijoje naujos ekonominės oolitikos tikro
vė. T. L.

Politika nėra abstraktus mokslas. Sveikas protas, aiški vaizduotė, žmogiškosios 
prigimties pažinimas, drąsa ir kantrybė — štai dorybės, kurių ji reikalauja...“

Duff Cooper
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UŽSIENIO LIETUVIU VEIKLOS BARE

REIKŠMINGAS PAMINKLAS SPAUDOS ATGAVIMO SUKAKČIAI

Šių metų gegužės mėn. 7 d. sukako 50 metų, kai Didžioji Lietuva atgavo spau
dą. Kely į Lietuvos nepriklausomybę tai buvo vienas didžiausių laimėjimų, Kuris buvo 
pareikalavęs 40-ties metų pavojingų Įtemptų pastangų, kurias Vaižgantas pavadino ko
va dėl kultūros. Ši lietuvių kova dėl savos spaudos yra vienintelis šitokios rūšies reiš
kinys pasaulio tautų gyvenime. Todėl suprantama, kad jis šiais metais bus įvairiai mi
nimas gausių lietuvių organizacijų laisvame pasaulyje.

Tačiau šio svarbaus įvykio minėjimas neturi pasibaigti žodžiais, nes tėvynėje pa
silikusieji tautiečiai dėl mūsų kultūros tebekovoja žymiai sunkesnėse aplinkybėse ne
gu spaudos draudimo metu. Todėl mes, laisvėj gyvenantieji turime atlikti bent vieną 
bendrą žymų darbą, kuris būtų vertas tiek knygnešių, tiek šių dienų nežinomų kovo
tojų pastangų ir aukų. Mes manome, kad toKiu bendru darbu turėtų būti Vasario 16 
Gimnazijos namų galutinis išpirkimas, jos patalpų praplėtimas bei įrengimas su reika
lingomis mokslo priemonėmis, kad gimnazija taptų pavyzdingu nuosavos kuitūrosži- 
diniu, kur gerų mokytojų vadovybėje galėtų bręsti jaunos lietuviškos sielos — busi
mieji kovotojai dėl lietuviškos kultūros ir Lietuvos laisvės. Šitas židinys yra reikalin
gas ne vien vidurinio mokslo jaunimui. Vasaros atostogų metu, kai gimnazija nedir
ba, čia galėtų atostogauti lietuvių mokytojų prižiūrimi pradžios mokyklų lietuviai 
moksleiviai, kuriems, išbarstytiems po Vokietiją, gręsia pavojus nutausti. Kalėdų ar 
Velykų atostogoms čia galėtų susirinkti lietuviai studentai, studijuoją įvairiuose Eu
ropos universitetuose, savo studijų dienoms atlikti pasitarimus lietuvių kultūros klau
simais.

Turėdami prieš akis šiuos reikalus ir minimos sukakties svarbą, pasiryžom 
kreiptis į visus lietuvius laisvajame pasauly prašydami ir ragindami lietuvių organiza
cijas paskelbti bei pravesti vajų Vasario 16 Gimnazijos namų fondui ir jos pedagogi
niams reikalams. Žinome ir suprantame, kad yra ir kitų kultūrinių sumanymų, kuriuos 
reikia palaikyti. Bet juos visus iš karto remiant, nė vieno negalima tinkamai paten
kinti ir ant kojų pastatyti. Norėdami, kad lietuvių kultūros bei švietimo rėmimas tap
tų planingas, mes siūlome tą darbą pradėti nuo pilnos visiems lietuviams skirtos gim
nazijos, kuri šiais sukaktuviniais metais turi išpirkti savo namus galutinai, šiam ir ki
tiems augščiau suminėtiems tikslams pirmiausia ir reiktų skirti žymią dalį aukų nuo 
šių metų gegužės iki 1955 metų gegužės.

Kreipdamiesi į visus lietuvius, gerai atsimename, kad žymus skaičius asmenų 
yra nuoširdžiai supratęs bent vienos lietuvių gimnazijos reikšmę ir jos rėmėjų būre
liuose atlieka svarbų darbą — jie kas mėnesis sudeda aukų gimnazijai išlaikyti. Ta
čiau šitų tikrųjų gimnazijos ramsčių pastangomis turi ateiti į talką visi lietuviai patrio
tai ir visi tie, kurie yra išėję vieną kitą lietuvių mokyklą. Kadangi jos visos buvo iš
laikomos-čia lietuvių sudėtais mokesčiais, čia lietuvių aukomis, todėl ir tų įvairių lie
tuvių mokyklų buvę auklėtiniai turi labiau pajusti pareigą negu kiti prisidėti prie lie
tuvių švietimo. Šitaip bendromis pastangomis ir aukomis turi būti sukurtos sąlygos ne
turtingiems, geriems ir gabiems lietuvių jaunuoliams ir jaunuolėms mokytis ir bręsti 
lietuvių kultūrai ir Lietuvai. O tokio lietuviško jaunimo gražus ir didelis būrys kaip 
tik yra sutelktas Vasario 16 Gimnazijoj (Huetenfeld b. Lampertheim, Vokietija).

Mes tikime, kad iš šių trumpų žodžių visi lietuviai supras gyvą reikalą turėti bent 
Vieną šitokį nuosavą kultūros židinį Europoj, atsimindami, kad kitų tautų išeiviai ir 
tremtiniai jų čia' turi daugiau, šitą židinį savo jaunimui mes turįme galutinai įrengti 
šiemet, kad, minėdami 50-ties metų spaudos atgavimo sukaktį, galėtume gryna sąžine 
ištarti knygnešio ir partizano vardus.

pas.:S. Antanaitis, inž. J. Augustaitis, O. Bač- 
kienė, M. Bajorinas, kun. Dr. V. Balčiūnas, 
prof. J. Baltrušaitis, T. A. Bernatonis, J. 
Glemža, A. Griniuvienė, prof. Dr. Z. Ivins
kis, kun. A. Keleris, Dr. V. Literskis, S. Lo- 

’ zoraitis; Dr. A. Maceina,' arch; J; Pajaujis, 
Pr. Zunde, prof. S. Žymantas
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TAUTINĖ REZISTENCIJA ŠIAPUS UŽDANGOS

Nuolat ir nuolat, ar tai partiniais ar ego
istiniais tikslais, lietuvių išeivijos spauda 
drumsčiama. Ne vienam vis dar atrodo ne
aiški rezistencijos ir rezistento prasmė. Jei 
ne LRS veiksmai ir pasisakymai, jei ne ryš
kus tų svarbiausių klausimų iškėlimas ir 
sprendimas viešumoje, tai su tais dalykais 
gal visai nebūtume susidūrę.

Bet LRS veiksmai ir žodžiai daug kam 
duria akį. Ir todėl jau ne pirmi metai 
drumsčiama dėl rezistencijos. Ji neduoda 
ramiai gyventi kaikuriems komitetams, kai- 
kurioms partijoms, kaikuriems asmenims.

Rezistencijos žodis mūsų pabėgę jams 
Vokietijoje ir jų grupių vadams po karo bu
vo nežinomas. Pirmieji jį pradėjome vartoti 
mes, tuomet dirbusieji Bendrojo Demokra
tinio Pasipriešinimo Sąjūdžio Užsienio De- 
legatūroje, kuri leido Informacinį Biulete

nį, pirmą kartą iš autentiškų šaltinių pateik
dama žinių apie laisvės kovas Tėvynėje ir 
Krašto reikalus. Mūsų žurnalistai tą žodį 
perkėlė į viešąją spaudą. Vartojome tą sve
timos- (lotyniškos) kilmės žodį ypač dėlto, 
kad jis buvo aiškus ir visiems tiksliai su
prantamas Vakarų Europos kraštuose, kur 
ką tik buvo užsibaigusi priešnacinė rezisten
cija. Tas žodis, bendras visoms kalboms, 
reiškiantis atsparą ir pasipriešinimą nelais
vei ir tam tikrą specialų, mūsų sąlygoms bū
tiną kovos už laisvę būdą, buvo iš karto 
suprantamas vakariečiams: tiek ang.osak- 
sams, skandinavams, prancūzams ir visiems 
kitiems.

Mes norėjome, kad šį bendrąjį didžios ir 
aiškios prasmės žodį suprastų ir įsisavintų 
ir lietuviai. Ir gyvenimas jau parodė, kad 
mes to pasiekėme.

TUOJ RADOSI DAUG REZISTENTŲ ...

Rezistencijos žodis pasirodė gražus, giliai 
prasmingas, visų vakariečių lengvai supran
tamas, — taipgi, jis patiko ir mūsų tautie
čiams.

Anapus geležinės uždangos jis buvo su
prastas, pasisavintas ir rado atspindį eilėje 
Lietuvos pogrindžio leidinių, rezoliucijų, pra
nešimų. Mes patys tą žodį apmokėjome la
bai brangiai. Bet tai buvo reikalinga kaina. 
Užtat tas žodis įsistiprino Tėvynės laisvės 
kovotojuose, dar svarbiau —, to žodžio pras
mė ten gyveno, rasdama tik naują pavadi
nimą, patogų ir suprantamą Vakarų demo
kratiniam pasauliui.

Nemažiau (be abejo, dar daugiau...) tas 
žodis patiko ir mūsų politikuojantiems 
„tremtiniams“ Vakarų Vokietijoje. Ir pa
stebėjome, kad metai po metų ėmė rastis vis 
daugiau rezistentų, be kabučių ir tarp ka
bučių.

Jį pradėjo vartoti tokie laikraščiai, kurie 
ligi tol jo niekad nepavartodavo. Rezistenci
nėmis partijomis ar grupėmis pasivadino 
viešumoje net tokios, kurių lyderiai niekad 
to žodžio nepavartodavo ir kažin ar kada 
pasvajodavo, kad teks ir jiems „užsiimti re
zistencija“.

Rezistenciniais organais ėmė vadintis ir 
tokie tremtinių politiniai komitetai, kurie 
anksčiau raštuose ir prakalbose niekad to 
žodžio nepavartodavo ir kurie tremties sto
vyklų užuovėjose „užsiėmė“ ligitol kaip tik 
ne rezistencija, bet daug „rimtesniais“ da
lykais: pvz., kaip vadovauti Lietuvos išlais
vinimo kovai, važinėjant su prakalbomis 
per stovyklas, kaip pakeisti Lietuvos konsti
tuciją, kaip pasidaryti „Lietuvos“ seimu ir 
vyriausybe (jeigu jau ne tikra, tai bent 
„kaip ir vyriausybe“ egzilyje...), kaip pra
vesti „kompaktinę emigraciją“, kaip „su-
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drausminti“ Lietuvos Raudonąjį Kryžių, 
kaip nušalinti nepatogų Lietuvos Diploma
tijos užsienyje šefą ar bent iį suniekinti ir 
su juo ar be jo „skirti“ diplomatinius atsto
vus prie kitų kraštų vyriausybių...

Na, ir žinoma, vienas iš pačių rimčiausių 
tos „rezistencijos" uždavinių buvo — kovo
ti su labai nepatogiais lietuviais rezistentais, 
kurie tą malonų vardą atnešė ir išpopulia
rino ir dėl kurių nebegalima buvo ramiai 
miegoti. Reikėjo mėginti juos „išskirti“ iš 
tautinės bendruomenės, kaip „skaldantį 
veiksnį, nepageidaujamą veiksnį“, <j kai tai 

nepavyko, — apskelbti vieną kartą „fašis
tais“, kitą kartą bolševizmo agentais ir tal
kininkais, kaip kada atrodė geriau.

Taip pamažu ir įsigalėjo rezistencijos žo
dis. Būtų gal taip pamažu ir aprimę, ir tas 
žodis nusinešiojęs, kaip ir visos mados nu- 
sinešioja — jei ne Lietuvių Rezistencinės 
Santarvės užgimimas. Jei čia nebūtų buvę 
pavartota žodžio „rezistencinė“, gal dar 
pusė bėdos būtų buvę. Bet jį pavartojus, pa
sirodė, kad tai raudona skara įerzintam bu
liui (teisingiau gal, jaučiui...).

ŠLAPIOS VIŠTOS IR BUMERANGAI

Tada, kaip atsimename, prasidėjo papla
vų potvynis, trukęs gerą porą metų. Nenori
me užimti mūsų žurnalo puslapių, minėdami 
visas blevyzgas, kurių tada prirašė įvairių 
nusistatymų emigrantinė spauda.

Prisiminimui paminėsime tik vieną, patį 
švelniausią ir poetiškiausią, turintį ryšio su 
nieku nekaltu ir visai naudingu naminiu 
paukščiu.

Kai LRS išėjo į viešumą, kaip rezistenci
nė organizacija, vienas iš dienraščių Ame
rikoje sušuko: — Jūs ne rezistentai! Tikri 
rezistentai liko ir kovoja Lietuvoje. Gi jūs 
—• esate tik sušlapusios vištos!...

Be abejo, jaudintis dėl to nebuvo ko. Ir 
mūsų žurnalistai per kitą spaudą netrukus 
tinkamai atsakė tokiems ir panašiems kriti
kams, parodydami, jog tokia minties eiga 
labai pavojinga pirmiausia patiems puolė
jams. Ji, kaip paleistas bumerangas, atsimu
ša į jų pačių kaktą. Kada jų partijos ar tū
li „vadovaujantieji“ komitetai jau buvo pra
dėję skelbtis, kad jos ir jie yra kaip tik re
zistentai, kad ne tik dirba rezistencinį darbą, 
bet ir vadovauja Lietuvos rezistencijai, sa

vo rezistentiškumu reiškia visos lietuvių tau
tos valią — ir kadangi nei partijos, nei ko
mitetai nepaliko kovojančioje Lietuvoje, o 
atsidūrė užsienyje, tai „šlapios vištos“ tinka 
ir jiems, kaip tik pirmiausia jiems, „kovo
jančios tautos valios reiškėjams“ — kuo 
LRS niekad nei nesvajojo skelbtis ir visus 
kitus nuo tokios nesąmonės stengėsi perser
gėti.

Pagaliau, mes tik kuriame organizaciją, 
kurios darbo pobūdis savo turiniu, esme ir 
tikslais yra rezistencinis, skirtas pirmoje vie
toje besąlygiškai padėti, kiek priemonės, ga
limybės ir jėgos leidžia, tautos laisvės kovai, 
nereikalaudami už tai nei garbės, nei privi
legijų, nei „egzilinės vyriausybės" titulo, 
kaip tai reikalavo, pvz., Baden Badene tam 
tikri tremties politikieriai per pasitarimus 
su Krašto rezistencijos atstovais...

Atrodė, kad mūsų nurodymai įtikino net 
ir labai apsiputojusius puolikus, ir panašūs 
priekaištai ilgesnį laiką liovėsi.

Tačiau išvyti pro duris — jie kartais dar 
sugrįžta per dūmtraukį.

KOMUNISTAI „TAUTINĖJE REZISTENCIJOJE“

Proga pasitaikė atsitiktinė. Vienas „veiks
nio“ narys per spaudą pareiškė nuomonę, 
jog „Vakarų kraštuose vokiečių okupacijos 
metu tautinę rezistenciją sudarė net komu
nistai, dažnai nuoširdžiai bendradarbiauda
mi su kitomis demokratinėmis partijomis 
bendroje kovoje prieš nacionalsocializmą"...

Viename Amerikos lietuvių savaitraštyje 
to laikraščio korespondentas iš Švedijos to
kį ne visai atsargų išsireiškimą persijojo per 
kritikos rėiį ir rado, gal savo mintį kiek per- 
sūdydamas toli siekiančiais komentarais, 
kad toks tvirtinimas mažų mažiausia yra 
gerokai netikslus,
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Komunistai negali sudaryti tautinės rezis
tencijos dalies, nes jie yra prisiekę ištikimy
bę Maskvai —, tarptautinio bolševizmo cen- 
tralei. Jie kovojo ne už s'avo tautos laisvės 
reikalą, bet dėl to, kad anomis aplinkybė
mis tai sutapo su Maskvos ir visų kompar
tijų interesais.

Tai yra neabejotinai teisingas aiškinimas. 
Ir pridėkime dėl vaizdumo: taip, komunis
tai Vakaruose dalyvavo ir tebedalyvauja re
zistencijoje — jie yra Kremliaus rezistenci
ja prieš socialistinius, demokratinius, buržu
azinius, kapitalistinius kraštus visame pa
saulyje. Ir apgailėkime greičiau, kad „veiks
nio“ narys to esminis skirtumo nepajuto ar 
blogai išsireiškė, kalbėdamas apie komunis
tų bendradarbiavimo „nuoširdumą“...

Rodos, tokie išsiaiškinimai neturėtų suda

ryti nieko blogo. Bet tuoj pasirodė netikėti 
atbalsiai. Tame pat savaitraštyje, kuris bu
vo skelbęs daug sveikų nuomonių mūsų iš
laisvinimo ir rezistencijos klausimais, pasi
girdo nežinomo autoriaus stulbinantys išve
džiojimai su aiškiu „nervu“, kažkodėl į tą 
polemiką įterpiant LRS vardą:

„Tikrais rezistentais... galėjo vadintis bū
danti krašte — tokiais jie ten buvo. Tikrie
ji rezistentai krašte ir Uko\ Garbė jiemsl 
Čia gi, išeivijoj, besirandą —yra popieriniai 
rezistentai, nes kovą veda popierių ir popie
tyje... Išeivijoj mūsų tautinė rezistencija pa
sireiškia kovojant saviems prieš savuosius... 
Ir tenka paklausti visų mūsų „rezistentų“ : 
ar tokia mūsų „tautinės rezistencijos“ k°va 
vedama „nuoširdžiai“ — „lojaliai“, — ar 
tik artimai, ar glaudžiai talkinant komunis
tams!“ ...

AR TAI NEATSISTOS KAULU 

GERKLĖJE?

Tokie žodžiai buvo parašyti, ginant nelai
mingą pareiškimą davusio „veiksnio“ nario 
autoritetą, jo atstovaujamos partijos gerą 
vardą ir netiesiogiai paties „veiksnio“ oru
mą. Netenka kartoti, jog tokios mintys bu
merangu atsimuša į „veiksnio“, jo nario ir 
jo partijos „rezistentiškumą“... Kas išeivi
joj — netikri rezistentai, popieriniai!

. Maža to, — kas ir su pagrindu įžiūri 
„veiksnio“ nario pareiškimuose tam tikrą 
nesiorientavimą dėl komunistų rezistencijos 
„nuoširdumo“, tam primetama tradicinis 
defamacijos argumentas: ar tik jis artimai 
ir glaudžiai netalkininkaująs Maskvai! Tai 
tas pats griebimasis už britvos bėdoje, kaip 
ir per Krupavičiaus - Žalkausko dialogą 
pernai Romoje.

Mes čia tik užregistruojame tokį faktą 
stebėtojo akimis. Mes nesiskelbiame, kaip 
„veiksnio“ sluogsniai, jog „vadovaujame ko
vojančios tautos rezistencijai“ ir tam tikslui 
jau turime paruošę „kaip ir egzilinę vyriau
sybę“..,

Ir prieš savuosius mes nepradėjome k°vos 
ir niekad tokios nesąmonės nedarysime, — 
o „savieji“ patys pirmieji mus pradžioje ap
skelbė specialiais nutarimais, kaip „skaldan
ti ir nepageidaujamą reiškinį“, ir kai tas 
nieko nepadėjo, tai griebėsi net už „bolše
vizmo agentų“ britvos. Štai kuo padoriam 
lietuviui reikėjo piktintis ir prieš ką protes
tuoti, o ne bumerangiškai ginčytis, kas už
sienyje „tikri“, kas „netikri“ rezistentai, kas 
be kabučių, o kas su kabutėmis.

Mūsų broliai, ir riet iš užsienio, jau per 
brangiai apmokėjo rezistencijos žodžio reikš
mę savo krauju ir tą kainą, rimtai progai 
pasitaikius, gal dar padidins — tad mums 
nėra reikalo čia pigioje propagandoje spe
kuliuoti tuo žodžiu ir tuo krauju.

Kabutininkų ir politinės moralės invalidų 
pareiškimai tos rezistencijos klausimais vie
ną dieną atsistos kaulu jų pačių gerklėje, 
kai laisvės saulė patekės. Žinoma, jei jie to? 
dienos sveiki sulauks.,,
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TAUTINĖS REZISTENCIJOS

NEPASKANDINSI LINMARKOJE

Bet mes nematome rimtų duomenų sutik
ti su augščiau cituotais išvedžiojimais, jog 
tautinės rezistencijos užsienyje nebėra ir ne
gali būti, ir jei kas yra, tai tik „rezistencija“ 
tarp kabučių.

Savo pareigą tautai atliko, atlieka ir at
liks tautietis Tėvynėje. Savo kitą, bet pana
šaus tikslo siekiančią pareigą jis gali ir turi 
atlikti taip pat užsienyje. Praėjęs karas gana 
įtikinamai yra parodęs, ką, kiek ir kuo gali 
prie savo krašto rezistencijos prisidėti patrio
tas išeivis ir kiekvienas rimtas politinis emi
grantas (ne šiaipsau dažnas „tremtinys“, ra
dęs .vėliau tik puikią ir pigią progą, kaip 
DP, imigruoti į Ameriką pastoviam įsikū
rimui).

Ne visi taip žiūri, nors tokių ir ne daugu
ma. Ir ne visi apsiriboja dabar jau madinga 
vien savęs išlaikymo „rezistencija“ svetima

me krašte, kas dabar ,atrodo .sudaro vyriau
sią uždavinį „vadovaujančio veiksnio“ lie
tuvybės išlaikymo valdytojo rūpesčiuose.

Didžiuma tautiečių stengiasi pamiršti pa
reigą Tėvynei ir padėti, kuo gali, jos laisvės 
kovoms, kurios vėl sustiprės tinkamam lai
kui atėjus. Anokie straipsniai apie popierinę 
rezistenciją ir šlapias vištas tokiam tautie
čiui kaip tik dar parūpina moralinį pasitei
sinimą. Kas gi norės užsitarnauti šlapios viš
tos titulą? Geriau pirkti namus, automobi
lį, televiziją, —- tada būsi geresnis ir tikras 
„patriotas“, nes ką jau ką, bet savo namus 
tikrai mylėsi...

Bet yra tokių, kurie tautinės rezistencijos 
pareigų neleido ir neleis paskandinti pažliu
gusiose defetistų linmarkose. Ir mes būsime 
su jais.

A. D-as

LRS-ės VK vicepirmininkas atstovavo 
visų Centro ir Rytų Europos tautų 

liberalines grupes

Š. m. balandžio 29 - gegužės 1 d. d. 
LRS-ės VK vicepirmininkas prof. S. Žy
mantas dalyvavo Liberalų Internacionalo 
Vykdomojo Komiteto posėdyje, Lozanoje, 
Šveicarijoje.

Prof. S. Žymantas atstovavo visų iš už 
geležinės uždangos Centro ir Rytų Euro
pos tautų liberalines grupes.

Savo pranešime L. I. Vykdomajam Komi

tetui prof. S. Žymantas, nušvietęs padėtį 
Sovietų okupuotuose kraštuose, nurodė tą 
pavojų, kurį sudaro toms tautoms ir drau
ge Vakarams okupacijos užsitęsimas, o 
taipgi tai, ką Vakarai galėtų padaryti tų 
tautų moralei palaikyti.

Grįždamas į Londoną, prof. S. Žymantas 
aplankė Vokietijos Lietuvių Bendruome
nės Valdybą ir Vasario 16-osios Gimnaziją.

,,Mes turime tarnauti tuo pačiu metu skausmui ir grožiui. Ilgalaikė kantrybė, 
stiprumas, slaptas pasisekimas — kiek tai reikalinga — yra vertybės, teisingai grin
džiančios mums būtiną atgimimą“. '

Albert Camus
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TIES MUSĘ NESUSIPRATIMAIS

* Krikščionių demokratų nuosekliai per 
eilę metų vykdomoji siaurai partinė, o ne 
valstybinė politinė linija vis ryškiau kryps
ta į partinių diktatūriniu užmačių, o ne į 
demokratiško bendradarbiavimo kelią.

Kitų politinių grupių neryžtingumas ir 
neapsisprendimas užkirsti toms užmačioms 
kelią esamus nesusipratimus pastaruoju 
laiku dar pagilino, šiuo metu jie yra pa
siekę labai žalingą ir pavojingą Lietuvos 
reikalui fazę. ♦ * *

* Pradedant 1945 m. liepos mėnesiu, 
praėjus vos keliems mėnesiams nuo VLIK'o 
atsikūrimo išeivijoje, krikščionių demo
kratų srovei „legaliu ir demokratiniu“ bū
du perėmus VLIK'o vadovavimą, VLIK'as 
nukrypo nuo savo tiesioginio uždavinio — 
kovos dėl Lietuvos laisvės. To vietoje žy
mią VLIK'o pastangų dalį sudarė kova už 
save, dėl egzilinės vyriausybės in s p e, 
dėl faktinio Lietuvos diplomatinės tarny
bos sau pajungimo.

Į Krašto Rezistencijos balsą nebuvo 
kreipiama dėmesio, jos problemos nebuvo 
svarstomos, jai paramos VLIK'o nebuvo 
suteikta.

„Laisvinimo“ veikla buvo apribota „di
plomatinėmis notomis“ ir bado streikais, 
užuot veiksmingai ir vieningai rėmus 
Kraštą, dirbus informacinį ir propagandi
nį darbą užsienyje, užuot efektyviai Lietu
vos bylą gynus. * * *

* Daugiausia rezistencinių sluogsnių pa
stangomis 1951 metais buvo padaryti žy
giai visų užsienio lietuvių valstybiškai-di- 
plomatinę, visuomeniškai-politinę ir rezis
tencinę veiklą suderinti, kur galima ap
jungti.

Užiniciuotieji Lietuvos Diplomatijos Še
fo su VLIK'o atstovais pasitarimai, nežiū
rint sunkumų, buvo pasibaigę Reutlinge- 
no susitarimu, kuris buvo galėjęs sudaryti 
gražią tolimesniojo lietuvių jėgų užsieny
je konsolidavimo pradžią.

Deja, Reutlingeno susitarimas VLIK'o 
nebuvo patvirtintas. Žadėjęs nepatvirtini
mo atveju atsistatydinti, VLIK'o pirminin
kas visgi neatsistatydino. Partinis intere
sas nugalėjo valstybinį ir tautinį interesą.

Visi vėlesnieji pasitarimai: Paryžiuje, 
Londone, Vokietijoje, Romoje, siektojo vi
sų lietuvių veiklos suderinimo ir apjungi
mo neatnešė.

Priežastis: senas krikščionių demokratų 
srovės, daugiau ar mažiau užmaskuotas, 
siekimas dominuoti ir jos kova dėl „val
džios“, atmetant jėgų ir veiklos konsoli
dacijos ir koordinacijos reikalą.

Dėlto nepavyko pasiekti tiek laisvės ko
vai svarbaus susiderinimo rezistenciniuose 
reikaluose, todėl kelerių metų būvyje ne
prieita prie jokio platesnio nuoširdaus vi
sų veikliųjų lietuviškųjų jėgų pasitarimo, 
todėl niekais pavirto VLIK'o pirmininko 
ir Lietuvos Diplomatijos Šefo sutartas 
„praktiškasis bendradarbiavimas“.

* * *
* šiandien tie nesusipratimai dar labiau 

pagilinti. Rodydamas tikras kr. demokratų 
užmačias, tas pagilinimas išryšėjo šiais 
veiksmais, dėl kurių atsakomybę kelia vi
sas VLIK'as:

1. Į pačių VLIK'ą sudarančių grupių pa
reikštą nusistatymą visų lietuviškųjų jė
gų apjungimo VLIK'e reikalu VLIK'o pir
mininkas kun. M. Krupavičius reagavo 
grubiu pareiškimu, kad jokios konsolida
cijos nereikia.

VLIK'o pirmininkas čia pamiršo, kad 
VLIK'as toli gražu nėra vien kokia kr. de
mokratų srovės, ir juo mažiau jo paties 
asmeniška, nuosavybė.

2. Į Lietuvos Diplomatijos Šefo pava
duotojo Organizacinėje Komisijoje Lietu
vių Politinei Konferencijai Šaukti raštą 
tos komisijos pirmininkui K. Žalkauskui, 
su pasiūlymu sukviesti Europoje darbo 
pasitarimą laisvinimo darbo padėčiai ap
svarstyti, kuriame dalyvautų visų lietuviš
kųjų politinių, rezistencinių ir visuome
ninių organizacijų Europoje atstovai 
(VLIK'o, LRSl Lietuvių Fronto, Lietuvių 
Atgimimo Sąjūdžio, o taipgi ALT, LLK, 
Karių Sąjungos „Ramovė“ ir kt.) Vykdo
mosios Tarybos pirmininkas nesiteikė net 
atsakyti. Tuo jis teparodė, kad laisvinimo 
darbo suefektyvinimas ir suderinimas jam 
visiškai nerūpi.

3. Paskutinieji VLIK'o, nežiūrint tauti
ninkų, socialdemokratų ir ūkininkų parti
jos atstovų priešingo nusistatymo, ir dr. 
P. Karvelio žygiai Bonoje bei paskelbta
sis „Eltos Informacijose“ 1954 m. V. 7., 
Nr. 12 pranešimas, apvainikuoja kr. demo
kratų ir apakėlių jų rėmėjų užmačias.

Pagal tą pranešimą išeitų, kad a) Vo
kietijos Federalinė Vyriausybė pripažino 
VLIK'ą esant Lietuvos valstybės suvere
ninių teisių atstovu, kitaip sakant, vyriau
sybe; b) kad Vokietijos Federalinė Vyriau
sybė rado galima atstatyti normalius tarp
tautinius santykius su Lietuva; c) kad Vo
kietijoje yra atgaivinta Lietuvos Pasiunti
nybė; d) kad formaliai sutvarkytas Lietu
vos Respublikos atstovo, dr. P. Karvelio 
asmenyje, pristatymas Bonoje.
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IS MUSŲ GYVENIMO IR SPAUDOS

BENDRUOMENĖS NEGALAVIMAI 
AMERIKOJE

Bendruomenės organizavimo reikalai 
Amerikoje dar iki šiai dienai nėra paju
dėję iš mirties taško. Vis dar kalbos ir gin
čai o ne konkretus bendruomenės organi
zavimo klausimai užima pirmą vietą šia
me svarbiame reikale. Iš šalies stebint net 
keista gali pasirodyti, jog tokiame krašte, 
kur gyvena daugiausia lietuvių, j kurį taip 
pat atvyko daugiausia tremtinių, iki aabar 
dar negalima suorganizuoti bendruomenės, 
kai kituose kraštuose panašios bendruo
menės jau seniai veikia. Ar Amerikoje 
yra tokios skirtingos sąlygos ir gyvena to
kie skirtingi žmonės, kurie nenori pritarti 
visiems iš principo priimtinai bendruome
nės idėjai? Šitoks Klausimo pastatymas 
yra labai vietoje, nes, iš tikrųjų, Amerikos 
kontinentas turi labai skirtingas organi
zacines sąlygas ir čia veikti pagal iš anKS- 
to sukirptą kurpalį beveik neįmanoma.

Reikia neužmiršti, kad Amerikos lietu
vių išeivija jau gyvena ne pirmą dešimt
metį ir turi sukūrusi savas organizacijas, 
draugijas, klubus, parapijas, laikraščius, 
kad ji yra labai konservatyvi ir, kaip kiek
viena senesnioji karta, su dideliu nepasiti
kėjimu žiūri į visokius naujoviškumus. Jei 
dar pridėti Amerikos lietuvių išeivijos skir
tingas pažiūras į Lietuvos gyvenimą, kul
tūrinę veiklą ir kovos reikalingumą dėl 

savęs ir tautos išlaikymo — tai galima tu
rėti pakankamą vaizdą, jog tų dviejų kartų 
žmonių susidūrimas negalėjo prasidėti to
kiu bendradarbiavimu, kaip daugelis, dar 
sėdėdami Europoje, buvo įsivaizdavę. Juo 
labiau negalima buvo tikėtis, kad masė 
bekompromisiškai pasiduos naujai atvyku
siųjų idėjoms, sumanymams ir naujų or
ganizacijų kūrimui. Iš kitos pusės, atvykę 
į šį kraštą tremtiniai, nepažinodami tų 
skirtingų Sąlygų ir nuo seniau gyvenančių 
lietuvių psichologijos užsirekomendavo 
taip, jog nejučiomis tarp tų dviejų kartų 
atsirado dar gilesnė spraga ir tuo pačiu 
bendros organizacijos kūrimas pasidarė 
visai problematiškas.

Būtų dar gerai, jei atvykę tremtiniai iš 
karto būtų žinoję, ką jie nori daryti ir su 
kokiomis idėjomis eiti į Amerikos lietuvių 
visuomenę. Beje, ir čia mūsų vadovauja
mieji veiksniai buvo pavėlavę. VLIK'as, 
kur gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
projektai, dar nebuvo sutaręs ar apsvars
tęs tos bendruomenės įstatų. Ir tik kai 
tremtiniai išemigravo ir ten savo iniciaty
va sukūrė tremtinių draugijas ar.kitokias 
organizacijas — po metų atėjo bendruome
nės projektai, ir vėl prasidėjo vienų orga
nizacijų griovimas ir naujos kūrimas.

Šis reorganizacinis procesas tęsiasi iki 
šių dienų, o rezultatai labai iludnj — ben
druomenės kūrimas Amerikoje nepajuda 
nė žingsnio pirmyn. Tiesa, veikia L. B. lai
kinas organizacinis komitetas, kuris š. m.

Šitokie tvirtinimai neturi nieko bendro 
su realybe ir yra ne kas kita, kaip sąmo
ningas lietuvių visuomenės klaidinimas.

Maža to. Dr. P. Karvelio žygiai po to, 
kai Lietuvos interesus atstovauti Bonoje 
jau buvo paskirtas Lietuvos charge d'af
faires Berne, pasiuntinybės patarėjas dr. 
A. Gerutis, yra negirdėto masto Lietuvos 
reikalų kompromitacija.

4. VLIK'o ir Vykd. Tarybos pirmininkų 
kelionė į JAV-es ir VLlk'o pirmininko 
kun. M. Krupavičiaus pasistatytieji tos 
kelionės tikslai, kurių tarpe yra siekimas, 
kad VLIK'as būtų pripažintas vyriausiu 
politiniu organu, vykdančiu Lietuvos res
publikines teises (?) ir kad jam būtų „at
šildytos“ lėšos iš Lietuvos Fondo.

Šitokių . tikslų pastatymas, neišsiaiškinus 
ir jų nesutarus su Lietuvos 
neapjungus visų lietuviškųjų 
rezistencinių jėgų viename 
centre, jų nekonsolidavus, 
VLIK'o pirmininkui kun. M. 
rūpi ne vieningas ir veiksmingas darbas, 
bet grynai tik „valdžios“ siekimas.

Atstovais ir 
politinių ir 
politiniame 
rodo, kad 

Krupavičiui

* Dar visai neseniai buvo bandoma vi
suomenę raminti, esą VLIK'as apsisvars- 
tęs ir visiškai nebesiekia būti egziline vy
riausybe ir nebepretenduoja į Lietuvos 
Respublikos suvereninių teisių vykdymą. 
Todėj, girdi, nesą kliūčių ’ir Lietuvos Di
plomatijos Šefui bendradarbiauti su 
VLIK'u. .

O štai dabar visai aiškiai paaiškėjo, kad 
kova dėl egzilinės vyriausybės, dėl suvere
numo vykdymo teisių yra pats svarbiau
sias VLIK'o uždavinys, nustelbęs jam vi
sus kitus uždavinius su realiu darbų Lie
tuvos laisvei imamai.

VLIK'as nė nemano suprasti, kad kelias 
į Lietuvos laisvę veda ne per „valdžias“ 
ir egzilines vyriausybes, o tik per visų lie
tuviškųjų jėgų apjungimą, vieningą ir 
veiksmingą darbą.

Jokios tuščios kalbos, jokie dūmų ’ akis 
pūtimai nepakeis šios tiesos ir šio būtinu
mo.

J. K.
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balandžio 10 d. New Yorke buvo sušaukęs 
veikiančių apylinkių atstovų suvažiavimą, 
kuris priėmė daug gražių rezoliucijų, o to 
laik. k-to pirmininkas prel. J. Balkūnas 
pasakė labai karštą kalbą už bendruome
nės reikalingumą ir išbarė visus tuos, ku
rie tariamai priešinasi bendruomenės kū
rimui, tačiau nei tie barimai, nei karštos 
kalbos, padėties nekeičia — bendruomenės 
kūrimo darbas yra įstrigęs aklygatvin.

Taip pat nereikia išleisti iš akių fakto, 
kad per tą keletą metų labai pasikeitė tie 
žmonės (tremtiniai), kurie natūraliai tu
rėtų imtis bendruomenės organizavimo 
darbo ar net iniciatyvos. Ir pasikeitė blo
gąja prasme. Visuomeniškai kultūrinis 
darbas jiems jau pasirodė tokia sunki naš
ta, kad kiekvienas bendram reikalui paju
dėjimas jau matuojamas dolerio mastu. 
Tad ar galima tikėtis, kad bendruomenės 
organizavimo iniciatyvos imsis senoji Ame
rikos lietuvių išeivija, kuriai toji idėja sve
tima ir kilri su pagrindu jaučiasi pavargu
si betkokiame visuomeniniame darbe?

"Šių sausų faktų konstatavimas, anaip
tol nereiškia pasisakymą prieš pačią ben
druomenės organizaciją, o tik keliais ryš
kesniais bruožais parodytas sunkus ben
druomenės kūrimo kelias Amerikoje. Nesi
gilinta perdaug ir į priežastis, nes tai 
būtų atskira tema. Vienas klausimas • ta
čiau lieka aiškus, kad didžiausioji pasauly 
lietuvių kolonija, kurioj priskaitoma arti 
1 miliono senų išeivių jr per 20.000 naujų 
emigrantų, pasilieka ir toliau neorganizuo
ta, ir artimoj ateity nesimato jokių ap
čiuopiamų ženklų tą organizacinį periodą 
sėkmingai užbaigti...

Jei ir bus kas padaryta, tai tik tiek, kiek 
atsiras atskirose vietovėse pasišventėlių 
idealistų bendram darbui. Ir su tokiu ma
žesniu užsimojimu reiktų skubiai veikti, 
nes Amerikos gyvenimas, kaip rodo 5 me
tų praktika, gali ir tuos pasišventėlius par
klupdyti...

MARGUČIO JUBILIEJUS

Turbūt niekas nėra tiek artima Ameri
kos lietuviui, kaip laikraštis „Margutis“ 
ir jo kūrėjas Antanas Vanagaitis, kuris 
Amerikos lietuvių gyvenime yra išvaręs 
gilią kultūrinę vagą ir tiek užvaldęs se
nųjų lietuvių širdis, kad dar ir šiandien, 
po jo staigios mirties, visi jį prisimena su 
pagarba. A. Vanagaitis, dar nematęs Ame
rikos ir nepažinęs Amerikos lietuvių, labai 
tiksliai atspėjo savo kelią į tų lietuvių šir
dis. Dar prieš išvykdamas iš Lietuvos, jis 
tą savo kelią nusakė tokiais žodžiais:

... kad imtume ir patrauktume į Ame
riką. Juk amerikiečiai lietuviai daug yra 
davę, o mes jiems iki šiol nieko. Nuvažiuo

kime, padainuokime jiems lietuviškų liau
dies dainelių, kurias jie gal pamiršo, pri
minsime jiems savo tėvynės žalias pieve
les, šlamančias gireles, ošiančius upelius 
ir žvengiančius žirgelius juodbėrėlius... —:

įsikūręs Chicagoje, toj lietuvių sostinėje, 
„Margutis“ pasidarė populiariausias lietu
viškų kultūrinių parengimų ruošėjas. To
ji graži tradicija yra tęsiama ir šiandien 
— tūkstančius žmonių sutraukia „Margu
čio“ ruošiami koncertai, šventės ar pikni
kai. j

Šiuo metu „Margutis“ kaip tik minėjo sa
vo veiklos 25 metų jubiliejų, suruošęs Chi
cagoje gegužės 2 d. didžiulį koncertą, ku
rio programoje dalyVavo iš Argentinos at
vykusi smuikininkė E • Kuprevičiutė, buv. 
Metropolitain operos solistė Polyna Stoš- 
kiūtė, ir simfoninis orkestras, diriguojamas 
Vyt. Marijošiaus, atlikus pirmą kartą 
komp. VI. Jokubėno simfoniją.

E. SIMONAITIS LANKOSI KANADOJE
IR J. A. V-ėse

Mažosios Lietuvos Tarybos pirmininkas 
ir VLIK‘o narys Erdmonas Simonaitis 
šiuo metu lankosi Kanadoje ir J. A. V-ėse 
ir čia, kviečiamas vietos lietuvių kolonijų 
ar Mažosios Lietuvos bičiulių draugijų, 
daro pranešimus apie reikalą, sustiprinti 
paramą Maž. Lietuvos lietuviams ir pa
ruošti, momentui atėjus, apginti Mažosios 
Lietuvos teises.

Laikraščių paklaustas, kaip sekasi vyk
dyti numatyti planai JAV-bėse. E. Simo
naitis atsakė taip:

— Gerai. Aplankiau Kanados lietuvių 
svarbiąsias kolonijas. Mažosios Lietuvos 
bičiulių draugijos jau iš seniau veikė Mont- 
realyje, Toronte ir Hamiltone. Mano apsi
lankymo proga įsisteigė nauji skyriai Lon
done ir Windsore. Visos organizacijos pri
taria Mažosios Lietuvos Tarybos veiklai, 
pvz. Londone ir Windsore šios organizaci
jos pirmininkais išrinkti vietiniai lietuviai 
klebonai. Man esant Detroite, ten įsistei
gė Mažosios Lietuvos Bičiulių draugija. 
Chicagoje ši draugija veikia jau iš seniau, 
tik jos veiklą reikia suaktyvinti. Chicago
je dar veikia Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugija. Jos uždaviniai skirtingi. Reikia 
manyti, kad prieš Taikos konferenciją, ka
da bus reikalinga Lietuvos vakarų sienas 
nustatyti ir teks atsiklausti tų kraštų gy
ventojų noro, tada bus reikalingos tokios 
grynos Mažosios Lietuvos lietuvių organi
zacijos. Mažosios Lietuvos gyventojų valios 
reiškėją yra Mažosios Lietuvos Taryba ir 
kitur įsikūrusios panašios organizacijos.
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TEKSTAI BE KOMENTARŲ

Žymusis mūsų poetas ir dramaturgas 
Balys Sruoga rašė iš Stutthofo koncen
tracijos stovyklos:

.Mūsų kūryba turi suteikti paguodą 
žmonijai. Paguodą augščiausia to žodžio 
prasme. Musų menas turi viską pažadinti, 
kas yra amžina širdyse. Po karo turi pa
kisti žmogus žmoguje. Po karo žmogaus 
turės atsikvošėti, turės suprasti savo di
dybę. Žmogaus didybę reiKės prikelti di
dingomis emocijomis, gydomuoju katar
siu.“

(Iš A. Rūko straipsnio — „Balys 
Sruoga — Kūrėjas“, „Naujienų“ prie
das „Literatūra“, 1953. X. 17.)

LIŪDNI REZULTATAI

šj pavasarį sueina 5 metai, kai tremti
nių banga pajudėjo iš Europos. Tada, visi 
prisimenam, buvo viešai deklaruota, kad 
susidėjus aplinkybėms, esame priversti 
emigruoti į užjūrio kraštus, bet tai yra tik 
tolimesnis kelias ir pasiruošimas grįžti į 
laisvą Lietuvą.

Į daugelį kraštų išemigravo tremtiniai, 
tačiau daugiausia jų įsikūrė J. A. V-bėse, 
kur nuo seniau gyveno didžiausioji lietu
vių išeivijos dalis. 5 metai — labai neilgas 
laiko tarpas, bet jis padarė tiesiog revoliu
cinės įtakos į visą tremtinių masę. Tiesiog 
sunku pažinti tuos pačius žmones, kurie 
dar prieš penketą metų su tokiu idealiz
mu kalbėjo apie paliktą kraštą ir su tokiu 
pačiu idealizmu griebėsi įsikūrimo vietoje 
tautinio ir kultūrinio darbo. Atrodo, senų
jų išeivių pranašystės apie greitą nutau
tėjimą, nepaisymą lietuviškų reikalų ir ti
pišką amerikonišką sumaterialėjimą pra
deda pildytis visu šimtu procentų.

Ir kolkas nesimato jokių prošvaisčių, 
kad tas atitrūkimas nuo visiems lietuviams 
gyvybinių reikalų mažėtų. Daug kas spė
lioja, kad turi praeiti ta įsikūrimo ir dole
rio gaudymo karštligė ir vėl prasidėti, grį
žimas prie savo prigimtinės pareigos — iš
silaikyti tvirtais savo kraštą mylinčiais 
lietuviais ir visas jėgas aukoti laisvės ko
vai. Kiti vėl smarkiai abejoja, ar įsibėgė
jimas nepasiliks antruoju įpročiu?

Pirmieji 5 metų rezultatai labai liūdni 
ir jei greitu laiku neįvyks visuotinis suju
dimas ir savyje atgimimas — daug tūks
tančių lietuviškos dvasios žmonių nueis 
svetimais keliais... Apie tai jau verta da
bar rimtai pagalvoti.

Vyt. Gedrimas

.Nustojome nepriklausomybės, ir mu
sų tauta yra išstatyta didžiajam likįminiam 
bandymui, gyventi ar mirti. Tėvynėje iš
prievartaujamas lietuvis visose srityse, 
nes jam atimta laisvė, o su ja ir visi kū
rybiniai galimumai. Čia laisvėje esantis 
lietuvis su savo nenoru suprasti kūrybos 
esmęs svarbos bei kūrybai būtinų sąlygų 
reikalingumo mūsų tautą išstato^ naujiems 
pavojams. Jei mes ir ateityje, užuot rėmę, 
skatinę ir plėtę mūsų plačiašakę lietuvio 
prigimtį su jo įvairiaspalve kūryba, kai
šiosime baslius į šios kūrybos ratus, tai 
tuo pačiu mes tik didinsime nusikaltimą 
prieš save ir savo tautą. Šie basliai yra 
ne kas kita, kaip pastangos varžyti kūrybi
nę laisvę. Toks laisvės „apkarpymas“ yra 
protegavimas kūrybinės stagnacijos. Šis 
kelias mus veda į tautinę savižudybę. ..."

V. K. Jonynas, „Draugas“ 1953. XII. 31.
* * ♦

„...Niekad nesijaudinau ir nesijaudinu, 
kai man kas tiesą pasako ar dedasi ją pa
sakęs Bet, iš kitos pusės visad piestu sto
ju prieš neteisybę, melą ir menkystę.

Nežinau, kur visa tai glūdi, bet šiandien 
jau yra beveik taisyklė, kad visa taip su- 
smulkėjo, kad visa yra pigiai asmeniška, 
lyg jau nebūtų problemų už musų ambici
jų ir kasdieniškų reikalų. Ir atrodo, kad 
jau kitaip negalime kalbėtis, kaip tik in
sinuacijomis ir įtarinėjimais. ...“

J. Aistis, „Draugas“ 1953. IX. 12

JAUNŲJŲ BALSAS

Mums šiurpus tas sustingimas dvasioje, 
kuris verčia įsprausti vieni kitus į katego
rijas, patiems savose kategorijose užsimū
ryti, kaip vėžliams po savo kiautu, ir čia, 
vien sau ir saviškiams, darbuotis, kitus gi 
laikant „liaudies priešais“.

Nesvarbu, kad mes bendradarbiaujame 
liberalų spaudoje ar sakome prakalbas 
ateitininkų suvažiavimuose. Nesvarbu, ar 
mes ateityje rašysime liberalams, ar kal
bėsime ateitininkams. Daug svarbiau, kad 
neužvertume durų savo pačių galiai kisti, 
priimti ir paskleisti įtakas, augti savyje. 
Daug svarbiau, negu kad ištikimybė savo 
organizacijai, ideologijai ar religijai, yra 
likti ištikimu sau pačiam, ir niekada, ko
kius reikalavimus gyvenimas ar kuris ki
tas tironas statytų, neišduoti savojo tikėji
mo. Jis gi kinta; menkas žmogus, kuris, 
penktoje klasėje priėmęs kokią tiesą, gali 
likti jai nepakeičiamai ištikimas visą gy
venimą. Jinai jam tetarnauja nuo gyveni
mo izoliuotis, ir jis, galėjęs būti kūrėju, 
palieka muitininku.
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Todėl ir norime pamiršti užtvaras — tas 
sustingusias kategorijas, kurios mus ski
ria daug griežčiau, kaip mūsų vidinės pa
žiūros. Trokštame sutirpdyti žodines už
tvaras ir paduoti vieni kitiems ranką, kad 
tarpusavyje pasikeistume idėjinėmis bak
terijomis, kad, vienas kitą apkrėtę, geriau 
suprastume ir nuoširdžiau pagerbtume.' 
Nebijome apsikrėsti; bijome sustingti sa
vo dabartinėse pozicijose ir sušalti svo pa
čių dogmose.

(„Studentų Žodis“. „Dirvos“ priedas

1953. X. 22)
* * *

„...Pirmon eilėn turime stengtis pašalin
ti piktą iš mūsų širdžių, iš mūsų gyveni
mo, o ypač iš mūsų partijų. Tam būtina 
partijų dvasios revizija. Kalbėti, pav., apie 
demokratiją ir būti demokratu konkrečia
me gyvenime, yra du skirtingi dalykai. 
Yra ir veidmainiavimas ir kenkimas vi
suomenei, kai diktatorių dvasia ir nuotai
komis gyveną žmonės save vadina demo
kratais...

Su demokratine santvarka ir laikysena 
yr nesuderinami ir įvairūs ideologiniai ka
rai. Jie iščiulpia daug energijos ir tai daž
niausia dėl neesminių dalykų. Visa ta 
energija, kuri panaudojama peštynėms ir, 
griovimui, panaudota pozityviam darbui, 
medžiaginei, o ypač dvasinei kūrybai, pa
darytų stebuklus. O tų ideologinių karų 
ir peštynių išvengti galima, nė kiek nepa

kenkiant savo ideologijai. Atvirkščiai, po
zityvus ir humaniškas idėjos skelbimas 
atneša jai tik laimėjimus. Tad neapykan
tos ir kovos dvasią reikia pakeisti draugiš
ko ir nuoširdaus bendradarbiavimo ar 
bent gero sugyvenimo dvasia. Į šį dalyką 
mūsų partijos turėtų šiuo- metu atkreipti 
ypatingą dėmesį. ...“

Kun. K. Mažutis, „Draugas“ 1953. IX 24
* * *

„...Svarbiausia būtų mėginti siekti dau
giau geros valios ir tolerancijos mūsų 
veikloje. Mes galime turėti skirtingų nuo
monių dėl įvairių metodų ar formulių, 
kaip eiti prie Lietuvos išlaisvinimo. Gali
me dėl šių metodų ir planų pasiginčyti ir 
net pasibarti. Bet pasekmės tų diskusijų 
neprivalėtų mus skirstyti į vieną prieš ki
tą nusistačiusias grupes. Nemėginkime 
vienas kitą nugalėti., nes tuo nieko nepa
dedame Lietuvos reikalui. Yra bendras 
mūsų priešas — komunizmas, ir prieš jį 
mes privalome bendrai ir glaudžiai dirbti, 
kad jį nugalėtume. Nesvarbu, kas bus pir
mose eilėse arba kas nusineš daugiau ar 
mažiau garbės tame darbe.

Tokioje nuotaikoje dirbant, būtų leng
viau atsiekti mūsų šventą tikslą ir pasku
binti mūsų motulės Lietuvos išlaisvini
mą. ..."

A. Olis, ALT Vvkd. Kom. vi
cepirmininkas (iš kalbos, pasa

kytos Amerikos Lietuvių Kongre
se)

Žemesnis gyvulys pasielgia atvirai: pats pyksta, pats ir ginasi, o jei silpnesnis, tai 
pasitraukia, nors ir labai būtų nuskriaustas. Žmogus pasielgia kitaip: dūksta juok

damasis, kanda bučiuodamas, o negalėdamas įveikti savo artimo, daro talką, jį 

skundžia, paperka kitus, idant tie išduotų, pats stovi pašalyje, žmonių akyse nuduo

damas nekalčiausią avinėlį.

V. Kudirka (Iš 1889 m. Varpo Nr. 10.)

43



206 SANTARVĖ

PIRŠTU I AKI
*• *•

Šiurpios kovos katinai

Plagiatas iš Kazio Binkio „100 Pavasarių"

Prof. TYLŪNAS UODEGA

Išsirikiavo senatvė ui išklerusio stalo
Ir taškosi prakalbų jūrom:
Kova vis, ir laisvė — vienybė be galo, 
Ir tiesą pasakius, — nauda savom skūrom...

Galvon suaugę baras profesoriai, *) .
Kas iš jų rimtas, o kas tik šiaipsau asistentas, 
O kas ir sulaukęs net šimto pavasarių 
Vis tebetrokš, kaip pabūt prezidentas...

Ot tai čia menas čiauškėti putpele, 
Vadystes ir kovą seilinti rašalu, — 
Nusviedi per radiją žodį, kaip futbolą, 
Ir Lietuvoj bolševikai bėga j pašalius!

Mūsų gyvenimas — straipsnių ir prakalbų potvynis, 
Eltos pamokslai kalnus baigia apsemti...
Bendrai, pasiutimas eina visuotinis, —
Ryk tik ir ryk, ir nebėr kada vemti.

Ir daryk, kad išeitų kaip nors kitoniškai!
Tik pirštą priversi veiksnių dangoraižio duryse. .
Matyt, kad liga vadovystės pristojo kroniška, 
Ir nieko, žmogeli, čia nebepadarysi.

O prieaugliai ir nepaklusnūs už durų šąla, 
Išdidūs — neprašo pripažint juos de jure.
Jau daug garsenybių nulipo nuo stalo, ,
Net ir Lietuvių Frontas tarp jų atsidūrė.

Jaunuoliais pavirto Biržiška, ir Šeinius, 
Ir Žymantas, Raila, Brazaitis, Maceina...
Ir traukia kiekvienas visai naują dainą,
Ir ginčas vis eina, ir eina, ir eina:

—■ Ne mums pataikauti nabašninkų manijai
Ir svarstyt balzamavimą partinių atomų!
Metam „sudiev" sušukuotai kompanijai,
Per Frontą ekspromtu užgiedam laicistų litaniją. 
Nusprendžiam statyt demokratinę Neo - Lituanią, — 
Ir žengiam laisvi per balas neapmatomas"...

Platumos, platumos — nebeapmatomos... „
Pavasario katinas, rainasai katinas 
Ant Demokratijos meilintis pratinas.

*) Kiti, bet ne profesoriuj Uodega!
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ŠIS TAS IŠ ARITMETIKOS MOKSLO

Vienas ir vienas yra du. Penki ir pen
ki yra dešimt. Iš dešimties atimk vieną, 
bus devyni. Tai aritmetika. Visai papras-, 
tos taisyklės.

Bet jos pasidaro painios, kai kalbama 
apie „Lietuvos laisvinimo“ aritmetiką. 
Apie partijų ir jų atstovų skaičių parla
mente. Arba apie lietuvybės išlaikymą 
(kur? Lietuvoje ar svetur?). Apie dolerį 
Amerikoje.

* * *

Jums kažkas kalbėjo, kad Vlikas susi
deda iš dešimties partijų atstovų. Iš de
šimties atimk vieną, bus devyni. Taip ir 
buvo. Kokius tik pirmininkus šiems me
tams rinkosi Vlikas, vis už vieną devyni 
balsai. Tobula vienybė, visi eina už vie
ną, kaip vienas. Taigi, galima sakyti -— 
vienas eina už vieną. O kai vienas eina už 
vieną, tai aritmetikoje yra du, bet politi
koje —■ vienas. Vieną pridėk prie devynių, 
vieną prie vieno, čia visados gausi tik vie
ną — Krupavičių...

Jums kažkas kalbėjo, kad Vlike yra du 
blokai. Taip, aritmetikoje vienas blokas ir 
antras blokas būtų du blokai. Bet politiko
je ne taip. Devyni balsavo už Vliko pirmi
ninką, devyni balsavo už Vykdomos Tary
bos pirmininką. Tai iš kur čia du blokai? 
Skaičiavimas rodo, kad čia yra tik vienas 
blokas plius vienas pirmininkas. Vykdomos 
Tarybos pirmininkas visuomet balsuoja už 
Vliko pirmininką. Politikoje vienas ir vie
nas yra vienas. Taigi tas pats Krupavičius.

Jums kažkas kalbėjo, kad dešimt parti
jų Vlike labai riejasi. Taip, aritmetikoje 
dešimt gali rietis. Bet politikoje — ne. Pvz., 
ar riejasi liaudininkas Žalkauskas su krikš
čioniu demokratu Krupavičium? Visai ne. 
Eina ranka rankon, ir Kanados „Nepriklau
soma Lietuva“ juos abu net vadina lygiais 
valstybės vyrais (kurios valstybės: ar Lie
tuvos, ar vieno namo Reutlingene?...) Jei
gu lygūs, tai yra tik vienas vyras, nors ir 
be valstybės. Ar „vienybės sąjūdžio“ at
stovas Literskis riejasi su „darbo federa
cijos atstovu Kairiu? Nieko panašaus. Jie, 
kaip vienas. Ar „laisvės kovotojas“ Mig
linas riejasi su „ūkininkų sąjungos“ vadu 
Karveliu? Nieko panašaus, jie burkuoja, 
kaip balandėliai, ir labai vaisingai abiem 
pusėm bendradarbiauja. Ar „mažosios Lie
tuvos“ liuteronis Gelžinis riejasi su „di
džiosios Lietuvos“ katalikų vadu Krupa
vičium? Tie laikai seniai praėjo ir gerai, 
kad praėjo. Gelžinis Krupavičiui greit ir į 
ranką bučiuos, vis didesnės vienybės labui. 
Politikoje vienas galį eiti prieš visus, ir vi

si už vieną.

Taigi, niekaip Vlike negalima priskaity- 
ti nei dešimties partijų, nei dviejų blokų.

Reikalai taip maloniai susiklostė, kad 
reikia būtinai atitaisyti visus tuos prasi
manymus, kuriuos mūsų spaudoje apie 
Vliko riejimąsi skleisdavo visokie visuo
menės kiršintojai. Be abejo, Maskvos pini
gais apmokėti, nes „Tautos Fondas“ nega
li jiems mokėti. Visos pajamos išeina al
goms, konferencijoms, kelionėms į Ameri
ką ir naujai pakviestam propagandos goe- 
bbelsui profesoriui (nežinia, kurio univer
siteto...) Gediminui Galvai.

Vlikas šiais metais pradėjo darbą su vie
nybe, kaip vienas. „Ein Volk, ein Reich, 
ein Fuehrer“, kaip sakydavo seniau Vo
kietijoje. Iš tikrųjų, teisingai — viena 
tremtinių tauta, viena Vliko valstybė Reut
lingene, vienas vadas Krupavičius!

Jeigu pernai būtume turėję tiek daug 
vienybės, — Lietuva šiemet jau būtų bu
vusi laisva...

* * *

O Amerikoje veiklusis tremtinys Rimgau
das Kraujelis (dabar — Rimgold Crow...) 
irgi labai rūpestingai užsiima aritmetika. 
Jis labiausia mėgsta sudėties veiksmą. Per 
penkeris metus su savo žmonele jis jau 
sudėjo 22.000 dolerių. Ir dar vis skundžiasi, 
kad pagal amerikonišką standartą tai vis 
labai menkutė suma.

Inžinierius Jurgis Sakalinskas (George 
Socall) sako visiems, kad žodis „tremtinys“ 
yra neteisingas politiškai, morališkai ir 
ekonomiškai. Sumanus lietuvis, anot jo, 
niekad ir niekados nebus tremtinys. Socall 
lygiai mėgsta visus keturius aritmetikos 
veiksmus. Prie pernykščio automobilio šie
met jis pripirko naują sūnui, ir dabar turi 
du automobiliu. Užpernai pirktą namą da
bar padaugino tris kart, ir turi jau tris na
mus. Iš savo banko sąskaitos atėmė 5.000 
dolerių ir juos atidavė naujai statybos 
bendrovei, už tai gaudamas tik beverčius 
akcijų (šėrų) popierėlius. Balfui, ALT, 
Vasario 16 gimnazijai, literatūrinėms pre
mijoms, skautams, ateitininkams, parapi
jos klebonui ir Tautos Fondui padalino ly
giai visiems po dolerį. Spaudoje skelbia
mas, kaip žymus veikėjas, mecenatas ir 
laisvės kovų rėmėjas...

Petras Murka (Peter Murk...) gi pateko 
į baisią nelaimę, nes neapgalvotai pradėjo 
perdaug kombinuoti augštosios matemati
kos žaidimą.
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SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

„PRAŠAU TIK NIEKAM NESAKYTI...“

Skaitytojų laiškų skyrius dar nepatenkinamas. Manau, galime juo būti nepaten
kinti ir redaktoriai, ir skaitytojai. Jis per siauras, per mažai gyvas, kaikada „perofi- 
cialus“, stoka kritikos, skaudesnių klausimų iškėlimo...

Tuo nenoriu pasakyti, kad redaktorius ar redakcinio sambūrio nariai permažai 
gauna skaitytojų atsiliepimų apie mūsų žurnalą. Jei visus laiškus ar jų ištraukas, lie
čiančias SANTARVĘ, .paskelbtume, visuomet susidarytų dvigubai ar trigubai daugiau 
atbalsių, negu jų dabar pasirodo. Jei jų nepakankamai pasirodo, štai viena priežastis:

„Rašau tai tik jums..."
Kaip redakcinio sambūrio narys, įvairiomis progomis gaunu per mėnesį po kelis 

laiškus, kur vienokiu ar kitokiu būdu pasisakoma dėl SANTARVĖS arba iškeliama 
klausimų, dėl kurių raginama pasisakyti. Tai labai naudingas dalykas, ir esu už tai 
labai dėkingas savo korespondentams.

Bet noriu atkreipti dėmėsi į vieną keistenybę. Juo įdomesni ir rimtesni būna tie 
laiškai, tuo dažniau ten pat pridedama: „Visa tai rašau tik tau...“, arba „tokia yra mano 
asmeniška nuomonė, kurios prašau neskelbti“, arba „griežtai tarp musų kalbant“..., 
arba panašiai.

Per ketveris metus su šeima sudėjęs 
grynais tik 10.000 dolerių, šiemet neapdai
riai nusipirko keturių namų „court‘ą“ už 
35.000 dolerių. Ir staiga įklimpo į pasibai
sėtiną skolą. „Pagalvokit“, skelbia jis da
bar kiekvienam sutiktam: „Ir tu man taip 
nusigyvenk, nieko prie dūšios nebeturiu, 
tik skolų marios., dvidešimt penki tūkstan
čiai dolerių skolų! Jau turbut nebesuspė- 
siu jų atidirbti gyvas, kad dar kada į Lie
tuvą sugrįščiau ne driskis. Tamstele, tik 
padaugink tuos dolerius iš penkių litų, kaip 
puvo prieš karą. Ką gausi? O gi šimtą dvi
dešimt penkis tūkstančius! Tiek skolų, tiek 
skolų, nors ir eik skandintis!... Ir dar ana- 
va per tuos birželio ištrėmimų minėjimus, 
— gal geriau, kad ir mane tada butų iš- 
trėmę, negu čia dabar skolose mirkti... — 
taigi, per tą minėjimą neapsigyniau nuo 
aųkii rinkėju. Neturėjau nieko, žinojau 

kad nieko negalėsiu duoti, bet nuėjau į mi
nėjimą, kaip dabar sakoma, iš lietuviško 
solidarumo. Ir žinotum, tamstele, paskuti
nius 25 centus tiesiai iš kišenės ištraukė, 
beveik per jėgą... Ką aš jiems padarysiu? 
Tik pasakiau: tai jau iš ubago ir lazdą no
rit atimti“

Apsaugok Viešpatie mūsų brolį Peterį 
Murk‘ą. Tikrai jam lengviau būtų buvę 
Kamčiatkoje ar Vorkutoje, negu čia, pa
skendusiam skolose ant keturių namų 
„court'o“... Sukalbėkim maldą už nelaimin
gąjį. Lietuvos jis jau, vargšas, niekados 
nebepamatys. Jeigu šias skolas po kelių 
metų ir išsimokės, tai juk vėl naujų prisi
darys ir taip nebesuspės „atidirbti“...

Painus ir pilnas tragiškų nuotykių arit
metikos mokslas Reutlingene ir Amerikoje.

Riestainis Smurgainis

Apibūdinimas

Vengrijos mokytojas: „Pasakykit sakinį, 
iliustruojantį žodį „katastrofa“.

I- asis mokinys: „Praėjusią savaitę mirė 
mano senelė.“

Mokytojas: „Ne, tai tėra tik didžiai liūd
nas įvykis.“

II- asis mokinys: „Mano tėvas sugadino 
mūsų radio aparatą“.

Mokytojas: „Ne, tai yra tik didelis nuos
tolis.“

IlI-asis mokinys: „Praėjusiais metais 
mirė Stalinas.“

Mokytojas: „Labai teisingai, bet iš kur 
tau atėjo į galvą tokia mintis?“

IlI-asis mokinys: „Matot, tai nėra nei 
didžiai liūdnas ’.vykis, nei didelis nuostolis, 
tad turi būti katastrofa.“
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Nors kartais ir labai norėtųsi, nors iškeliami tikrai įdomūs klausimai ar duo
dama svarbių kritiškų papeikimų, aišku, kai laiškų autoriai draudžia viešai jų mintis 
paskelbti, negalima nei tų laiškų, nei jų ištraukų siųsti redaktoriui panaudoti.

Vienas rimtas, išmokslintas, veiklus vyras iš Kanados, pvz., reiškia susirūpini
mo, ką gero gali atnešti „SANTARVĖS kova su Vliku“. Esą, Vilkas savo propaganda 
įsiskiepino visuomenėje, jo naudai eina didžiuma surenkamų aukų, ten susispietė par
tijos, kurios viena kitą palaiko iš gryno oportunizmo (naudos), ir nors žalingų daly
kų Vliko veikloje apstu, tačiau atvira kova prieš tai irgi nieko gero neduoda. Siūlo 
jįeškoti kitokių priemonių negerovėms taisyti ir vieną kitą nurodo. Sakosi, skaitąs 
SANTARVĘ nuo pat pirmo numerio atidžiai ir pritariąs jos pagrindiniams nusistaty
mams. Bet — „visa tai, ką čia rašau, tegu palieka griežtai tarp mūsų“.

Antras taip pat labai pozityvus ir visumeneį žinomas asmuo, su akademinio 
mokslo laipsniu, pats retkarčiais iš savo specialybės parašantis straipsnių spaudoje, 
iš Amerikos rašo, kad kiekvieną SANTARVĖS numerį paskaitąs nuo pirmo ligi pasku
tinio puslapio su įdomumu, vistiek ar tai būtų senų jau žinomų dalykų naujas paKar- 
tojimas, ar visai nauji klausimai keliami. Jis nemėgstąs polemikos, nuolatinių ginčų, 
jis vertinąs kiekvieną naudingą darbą ir kiekvieną teigiamą mintį, nesvarbu, kokia 
partija tai darytų, kokia organizacija skelbtų. Jis reiškia SANTARVEI pageidavimų, 
kuriai didžioji mūsų skaitytojų dalis greičiausia nepritartų, bet kurie yra rimti ir 
svarbūs, kaip intelektualo, mokslo žmogaus pasisakymai. Jis įsakmiai pabrėžia savo 
laiške, kad tas mintis rašąs ne spaudai, o tik redakcijos žiniai. Jo mintys tačiau yra 
labai viešo ir naudingo pobūdžio, bet viskam padeda tašką pastaba — „tai rašau 
tik jums“...

Kodėl toks vengimas viešumos? Kodėl toks nenoras bendrus ir svarbius kultū
ros ar politikos klausimus iškelti visų žiniai, — reikšti tikrąją tautiečių opiniją ir 
kartu viešąją opiniją, ją formuoti, ryškinti, kritikuoti? Ar toks elgesys neparodo mū
sų nepakankamą politinį subrendimą, musų pilietinės drąsos stoką?

Mano paminėtieji du asmenys, kaip ir kaikurie kiti korespondentai, nėra LRS 
nariai, vienu kitu klausimu jie turi kitokių nuomonių, negu LRS skelbia. Tačiau mes 
esame pabrėžę, kad skaitytojų laiškuose yra pilna laisvė kiekvienam skaitytojui pasa
kyti savo nuomonę, ar ji būtų „priimtina“, ar „nepriimtina“, tik tegu ji būna rimtai 
ir kultūringai reiškiama. Mes nedžiūgausime dėl pagyrimų ir neliūdėsime dėl kritikos.

Nepeik kito, jei pats esi didesnis liurbis

Didžiuma tremtinių, ypač intelektualų Amerikoje yra labai geros nuomonės apie 
save ir nelabai kokios nuomonės apie neaugštą, net žemą amerikiečių visuomenės kul
tūrinį lygmenį... Toks didžiavimasis jr pasitikėjimas savimi, gyvenant svetimoje ap
linkumoje, be abejo yra geras reiškinys. Kai Lietuvoje daugelis mūsų buvo įpratę be 
saiko augštinti užsienius, užsieniečius ir viską, kas „iš užsienio“, tai dabar imame pa
stebėti priešingą reiškinį: užsienius ir užsieniečius taip pat be saiko kritikuoti, matyti 
jų ydas, perdėti, nusmerkti ligi „žemiausiolygmens“.

Tokia nuotaika yra turbūt savisaugos instinktas, priemonė išlaikyti sau pačiam 
pagarbą ir pasitikėjimą, nepalūžti, kaip sakoma. Nesvarbu, jei tas savisaugos instink
tas reikštųsi iš šališkų ar net visai klaidingų prielaidų.

Kaip tik tokia klaida yra dėl amerikiečių visuomenės „žemo kultūrinio lyg
mens“. „Jiems rūpi biznis, doleris, tuščios pramogos, beisbolas ir daugiau nieko“, daž
nai pasakoma... Teisybė, tas daugumai labai rūpi. Pinigas rūpi ne vien amerikiečiams. 
Mėgsta jį dar anglai, prancūzai, vokiečiai, žydai ir... lietuviai. O kaip pinigą mėgsta 
dypukai, tai mes jau daugelis žinom ir kasdien matom... Ir kaip dypukai dabar didžiu
moje „kelia“ savo kultūrinį lygmenį, irgi matom. Taipgi sveiko proto žmogus žino, 
kad nei viena tauta nesusidaro iš akademikų, genijų, mokslininkų, geriausių poetų, mu
zikų r dailininkų. Ar Lietuvos sodiečio kultūrinis lygmuo buvo daug augštesnis už 
Amerikos farmerio, ar Lietuvos fabrikų darbininkija visa galva augščiau stovėjo už 
Amerikos fabrikų darbininkus (kur didžiuma mūsų naujųjų ateivių dabar „kultūri
nas!“), — dar būtų galima gerokai pasvarstyti... >

Bet vienas dalykas labai ryškiai parodo kultūrinį lygmenį ir Amerikos plačio
sios visuomenės dvasinį bei protinį aktyvumą, — tai jos laiškai i laikraščius.

Paimkite didžiųjų miestų dienraščius, žurnalus, magazinus, ypač paimkite į ran
kas provincijos spaudą, pavartykite mažų miestelių dienraštukus, tesiekiančius tiražo, 
kaip maždaug ir Lietuvoje dienraščiai teturėjo. Atskleidę redakcinį puslapį, ten jūs
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LRS -vės ORGANIZACIJOJE

APIE PAVASARIO LINKSMYBES 
PASAULIO LIETUVIŲ SOSTINĖJE

Nuostabus, netikėtumų ir dyvų pilnas 
pavasaris šiemet atžygiavo i pasaulio lie
tuvių sostinę — Chicagą. Medžiai ir kiti
mai delsė bei abejojo, ar verta jau pradė
ti rengtis žaliaisiais pavasario puošnybės 
rūbais; pirmosios gėlės, iškišę savo glež
nas galvytes iš po žemės, didžiai apsivylu- 
sios, rodos, dejavo: „Vaje, vaje, kaip dar 
šalta...“ Bet štai staiga užsvilino 85 laips
niai karščio. Viskas ūmai subruzdo, gal
votrūkčiais virždami ėmė skubėti po šilto 
lietaus: medžiai vienkart skleidė ir lapus 
ir žiedus, gėlės pasišokėdamos niro iš že
mės, nuoširdžiai atidengė visas pavasario 
madų spalvas, visokį Dievo vabalėliai ir 
kirminėliai virsdami, klupdami skubėjo 
apleisti savo vyriausias žiemos būstines, 
atsispirdami šilumą gyrė bei linksminosi, 
kaip beišmanydami, norėdami atsigriebti 
ir už ,.praliuzintą“ vėlyvo pavasario laiką.

Visas svietas į fabrikus bei „šapas“ sa
vo rankpelnystės išbėgo vienmarškiniai ir 
prakaito upelius besišluostydami. Ir bur
noti ir skųstis ėmė viens kitam dėl karš
čių. Bet nespėję dar nė kasdienės maldelės 
sukalbėti Į bosą, pamatė kaip Viešpats iš 
savo augštybių ėmė didžiais gniužulais 
berti į Chicagą... sniegą. Langai ėmė puoš

tis nuostabiomis ledinėmis gėlėmis, „ka
rai“ bei „busai“ visuose „strytuose“ sker
sai susisuko ir sustojo, karštos pavasario 
madų spalvos užgeso po šaltu sniegu, par
kuose staiga didžioj panikoj užsibaigė 
plunksnuotų giesmininkų nemokami kon
certai, oro pranašai per radiją tylėjo, it 
vandens burnon paėmę, o visam svietui 
skausmai širdį suspaudė...

Tai šitaip prasidėjo pavasario linksmy
bės pasaulio lietuvių sostinėje. Sakoma, 
kad plačiame pasauly yra trys pagrindiniai 
nepastovūs dalykai: politika, moters mei
lė ir Chicagos oras...

* * *

Neveizint į visokias „nepagadas“, Chi
cagos kultūrinis, visuomeninis bei orga
nizacinis gyvenimas pradeda rikiuotis į 
pavasario laiką. Dėl organizacijų stokos 
mes čionai graudžiomis ašaromis negali
me verkšlenti. Į devynias jaučio odas ne
surašytum! Turime ir išdidžių organizaci
jų, sąjungų, susivienijimu, draugijų, drau
gysčių, pašalpinių bei šimtus visokių klu
bų ir klubelių. Bet juk tam ir pasaulio lie
tuvių sostinė. Vienos organizacijos gims
ta, kitos miršta. Taip, kaip visiems prisa-

visada rasite po keliolika, net po keliasdešimt skaitytojų laiškų, pasisakymu, viso
kiais vietos ir bendrais klausimais, taip pat pagyrimų ar kritiKos laikraščio bendra
darbių straipsniams. O žymieji Amerikos „kolumnistai“ kasdien šimtais gauna iš skai
tytojų laiškų jiems asmeniškai. Ir t. t.

Ką tai parodo?
Tai labai aiškiai parodo plačiosios visuomenės dvasinį judrumą, aktyvumą, do

mėjimąsi visais svarbiais ir ne tiek svarbiais reikalais, vidaus rr tarptautiniais klausi
mais. Pasisakymai būna trumpi, aiškūs, kaikada labai pipiringi, ironiški, gyvi, visuo
met skoningi ir kultūringi. Tai yra visuomenės opinija, „liaudies“ opinija, atvira, drą
si, be slapivardžių, dažniausia be inicialų, bet su pavardėmis ir net adresais.

Pažiūrėkime į mūsų laikraščius Amerikoje ar kitur.
Skaitytojų laiškai — čia retenybė, redakcijos atrodo tik su didelėmis pastan

gomis juos suklijuoja, jei iš viso turi. O dėl to, kad jų skaitytojai miega, kad jie liur
biai, kad jie tingi giliau ir savarankiškai pagalvoti, ypač jie tingi paimti plunksną į 
rankas ir savo mintis surašyti. Jie yra neaktyvūs visuomeniškai, nejudrūs, nesisieloja, 
negyvena bendraisiais reikalais, neturi sveikos kūrybinės ambicijos dalintis savo min
timis su kitais. O kai dalinasi (retkarčiais), tai nekartą niekajp nesugeba išvengti, kad 
savo oponento asmeniškai nepakolictų. jo ydas teišmatytų, išniekintų piktai, grubiai, 
be skonio... Visa tai nerodo augšto kultūrinio lygmens.

Todėl nepeikime kitų, kada patys aiškiai esame didesni liurbiai, vis „neprisiruo- 
šiame“, bijome savo nuomones viešai pasakyti, dengiamės slapivardžiais, kai tam nėra 
jokio būtino reikalo. O privačiai pasakę savo nuomonę, tuoj pridedame: „Prašau tik 
niekam kitam to nesakyti“...

Man norisi tikėti, kad SANTARVĖS skaitytojai nenorės patekti j tokią tautie
čių kategoriją ir aktyviai dalyvaus šiame skyriuje savo bent trumpais pasisakymais, 
kurie teikia žurnalui įdomumo ir parodo tikrą žmogaus dvasinį aktyvumą bei kultūri
nį lygmenį.

B. R., vienas iš Redakcinio Sambūrio narių.
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kyta šitame margame sviete... Sykį rado
me „jieloje“ į „garbičių“ sumestas puoš
nias, šilkines, bet laiko ir dulkių apėstas 
vėliavas, archyvus ir „penčiantis“ vienos 
lietuviškos draugystės, čia įsisteigusios 
devynioliktame šimtmety. Gerai, kad vai
kigaliai dar nespėjo „garbičių“ padegti... 
Pasirodė, kad tos organizacijos nariai jau 
seniai visi į Amžinatilsį iškeliavę. O likęs 
paskutinis valdybos narys, pajutęs kad ir 
pas jį giltinė jau svečiuosna beldžiasi, ra
miai sau visą buvusią „draugystę“ į „gar
bičių“ sumetė. Bet ne visada pasisega lai
ku rasti, ne visi brangūs praeities liudinin
kai atsiduria Pasaulio Lietuvių Archyve 
arba pas dr. Račkų.

Tačiau visi, kurie dar nemirę, žiemos 
veikimui antspaudus skubiai uždeda: klubų 
svetainėse gerai užkamšo bonkas iki atei
nančio rudens, užrakinę j a patalpas ir sales 
ir miklina sparnus į linksmuosius vasaros 
piknikus gamtoje. Nors dar sniegas kren
ta iš dangaus, bet jau pilni laikraščiai skel
bimų apie būsimus piknikus, o muzikontai 
šveičia triūbas atsispirdami.

Chicaga yra tikras lietuviškos veiklos 
skruzdėlynas.

* * *

Tame Chicagos skruzdėlyne ne paskuti
nėje vietoje gyvuoja ir LRS. Nors ir be 
didelės reklamos ir be dūdų orkestro 
trenksmo, bet tvirtai ir ryžtingai žygiuo
jame pirmyn. Metų laikotarpyje LRS Chi
cagos I-sis Skyrius paaugo dvigubai. Š. m. 
pradžioje buvo perrinkta skyriaus valdyba.

Dabar Chicagos santarvininkams vado
vauja: Skyriaus pirmininkas — Alfonsas 

' Paukštė, sekretorius — Kazys Klinauskas 
ir iždininkas — Jonas Budrikis. Tai vyru
kai, kurių organizaciniame darbe lazda 
nepabaidysi...

Kiekvienas narys skaito „Santarvę“. Bet 
J. Budrikis yra suradęs nemažą krūvą 
„Santarvės“ prenumeratorių ir tarpe tų, 
kurie ir nepriklauso mūsų organizacijai. 
Be to, jis uoliai platina „Santarvę“ ir pa
vieniais numeriais. Kiek gauna — tiek ir 
išplatina. Jei kartais ir nebepavyksta visų 
išplatinti, tačiau jis nė vieno egzemplio
riaus nėra grąžinęs atgal...

Chicagos santarvininkų organizatorius, 
skyriaus įsteigėjas ir, galima drąsiai sa
kyti, pirmasis Chicagos santarvininkas — 
yra Jonas Budrikis. Tai tikras idealistas, 

retas žmogus, uolumo ir pasišventimo or
ganizacijai pavyzdys. Santarvininkų tar
pe jis žinomas „susisiekimo ir finansų mi- 
nisterio“ vardu. Jo dėka mūsų organizaci
jos skyrius kaskart visokeriopai auga ir 
tvirtai žengia pirmyn. LRS Amerikos Rei
kalams Sekretoriatas viename jam rašyta
me laiške, tarp kitko, sako: „Jūsų skyrius, 
kartu su Detroito ir Los Angeles skyriais 
mūsų laikomi pajėgiausiais. Nežinau, ka
me tas stiprumas glūdi, jeigu ne atskiruo
se nariuose, kaip kad Jūsų asmenyje.“

Taip. Kartais stiprybė glūdi ir atskiruo
se asmenyse, nors jie atrodo ir labai kuk
lūs. Šiais laikais nedaug bėra žmonių, ku
riems pirmoj eilėj visada rūpėtų organiza
cijos reikalai, o tik jau paskui savo asme
niški. Toks yra mūsiškis santarvininkas, 
čikagietis Jonas Budrikis.

Chicagos santarvininkai palaiko labai 
artimus ir draugiškus ryšius su Detroito 
LRS II Skyrium. (Tik saugok Dieve, nesu
maišykite su kitais to miesto skyriais, kaip 
tai kartais padaro p. Pamataitis).

Kai Detroito LRS II Skyrius atgabeno 
Chicagon mielus ir laukiamus svečius, de- 
troitiškius teatralus su „Vincu Kudirka“, 
tai čikagiškiai santarvininkai tuojau per
ėmė globą ir pagalbą visokiais mielųjų sve
čių teatralų reikalais. Po to tuoj Chicagos 
Lietuvių Teatras, vadovaujamas rež. Sta
sio Pilkos, vyko viešnagėn į Detroitą su 
„Vienas ir kiti“. Pirmasis teatro šauksmą 
išgirdo ne kas kitas, o mūsų „susisiekimo 
ministeris“ Jonas Budrikis. Jis su savo vy
rais susisodino teatralus į mašinas, sau
giai nugabeno į Detroitą, ten davė juos 
pagloboti detroitiškiams santarvininkams 
ir po to vėl saugiai pargabeno atgal Chi
cagon. Bet svarbiausia — už tai nepaėmė 
iš teatralų nė vieno cento. Jonas sako: „Te
gu tik gyvuoja lietuviškas teatras, o mes 
jau gelbėsime atsispirdami.“ O teatralai 
vėl širdingai šneka: „Ranka ranką mazgo
ja — kai jums ko prireiks, šaukitės mūsų“. 
Taigi, ir su lietuviškais teatrais palaikome 
nuoširdžią „gentystę“.

Gegužės 29 dieną, anksti rytą Chicagos 
santarvininkai gausingu būriu išbrūzdės 
Detroitan. Tą dieną Detroito LRS II Sky
rius turi šaunų parengimą Vasario 16 gim
nazijos naudai. Pirmą kartą ten Detroito 
teatralai stato „Naujuosius Žmones“, va
dovaujant rež. Z. Arlauskaitei — Mikšie
nei.

Alb. Valentinas

Karta, kuriai priklausau, nesėkmingai vykdė savo uždavinį. Aš geriau tai žinau, 
negu kas kitas, bet nesiimu jos ginti. Iš jos klaidų, iš jos iliuzijų, iš jos nelaimių 
bandau semti pamokymą kartoms, kurios ateina, toms, kurios rytoj kels naštą.

Lėon Blum
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NAUJI LEIDINIAI

EAST and WEST — A Quarterly Review 
of Soviet and Baltic Problems, Nr. 1 — 
1954.

Šių metų gegužės mėnesio pradžioje pa
sirodęs naujas politinis žurnalas anglų 
kalba, EAST and WEST, yra išdava trijų 
tautybių sutarimo ir bendradarbiavimo.

Susitarus su estais ir latviais D. Britani
joje ir Švedijoje, sudaryta leidimo bendro
vė „Alliance Publishing Company“ su bu
veine Londone, kuri ryžosi leisti šį akade
minio lygio žurnalą, skirtą daugiausia ang- 
lo-saksų pasaulio politiniams ir intelektua
liniams sluogsniams.

Atsakinguoju EAST and WEST redakto
rium pakviesta žinomoji estų žurnalistė 
Helen Purre, redaktoriais ir drauge leidė
jais yra: A. P. Aizsilnieks. buv. Rygos Uni
versiteto Ekonominių mokslų profesorius, 
prof. H. Perlitz, estų tautinio fondo pirmi
ninkas, ir prof. S. Žymantas. Lietuvių Re
zistencinės Santarvės VK vicepirmininkas.

Jau pats pirmasis EAST and WEST nu
meris atneša visą eilę įdomių ir rimtai iš
studijuotos medžiagos bei argumentacijos 
straipsnių.

Herbert Tingsten, Stockholmo Universi
teto politinių mokslų profesorius ir di
delio Švedijos laikraščio „Dagens Ny- 
heter“ vyriausias redaktorius, straipsnyje 
„Pabėgėlių misija“ nušviečia politinių iš
eivių darbo reikšmę ir išdavas istorijos 
būvyje ir jų uždavinius šiandien.

Pažymėtini šie straipsniai: Mjntauts Čak- 
stės, buv. Latvijos Augščiausiojo Teismo 
teisėjo — „Gordijaus mazgas“ — apie Ry
tų Vakarų santykių bei konferencijų ne
išsprendžiamumą, A. P. Aizsilnieks — 
„Sovietinės užsienio prekybos tikslai“, S. 
Žymanto — „Bažnyčia ir sovietinis komu
nizmas — Lietuvos pavyzdys“, kuriame 
išdėstyti bažnyčios persekiojimo Lietuvoje 
antruoju bolševikmečiu faktai ir bolševi
kiniai kovos su bažnyčia metodai, latvių 
gen. V. Tepferio — „Politinė Sovietų Po
licija šiandien“. A. Rei, buv. Estijos užsie
nių reikalų ministerio — D. Britanija ir 
Pabaltijo valstybės“, buv. Lenkijos spau
dos atašės Norberto Žaba'os — „Suomija 
tarp Rytų ir Vakarų“ ir kt.

Pasveikinimo žodi — įvadą šiam leidi
niui parašė žinomoji antikomunistinė vei
kėja ir pavergtųjų tautų bičiulė — kuni
gaikštienė K. Atholl.

Kiek galima spręsti iš pirmojo numerio, 
žurnalas pastatytas ant labai rimtų pagrin
dų turinio atžvilgiu ir neabejotinai turė
tų žymiai prisidėti prie Pabaltijo tautų ir 
valstybių bylos nušvietimo bei populiari- 
zacijos anglo-saksų pasaulyje.

Tuo būdu, nors ir neišimtinu ir netiesio
giniu keliu, bent iš dalies užkemšama šiuo 

leidiniu toji gėdinga musų, lietuviškame, 
emigraciniame darbe spraga, kuri, lyg ne- 
gijanti žaizda, nuo pat išeivystės pradžios 
vis buvo atvira. Būtent: informacinės ir 
propagandinės literatūros anglų kalba apie 
Lietuvą ir Lietuvos bylą trūkumas.

Dėl nenormalių mūsų emigracinio politi
nio darbo santykių ir labiausia dėl mūsų 
politinio organo nusikalstamojo neveiklu
mo šioje srityje, lietuviškoji informacija 
ir Lietuvos reikalo populįarizacija anglų 
kalba buvo kone lygi nuliui. Tie negausus, 
sporadiški ir kaikada abejotinos vertės 
ligi šiol pasirodę leidinėliai anglų kalba 
(ir tari dažniausia atskirų asmenų ar orga
nizacijų pastangomis) negali atlikti to, ko 
iš mūsų reikalauja šioje srityje Lietuvos 
reikalas.

Todėl juo džiaugsmingiau tenka sutikti 
pasirodžiusį bendrą Pabaltijo reikalu žur
nalą, kuriame bus proporcinga vieta Lie
tuvai ir jos bylai.

Reikia tikėtis, kad mūsų visuomenė su
pras šio leidinio svarbą ir jį visokeriopai 
rems, ko daugiausia jį prenumeruosis tiks
lu parodyti savo angliškai kalbantiems 
draugams abiejose anglo-saksiškojo pasau
lio dalyse, o taipgi jį propaguos jųjų tarpe.

Metinės prenumeratos mokestis D. Brita
nijoje — 10/-, kitur Europoje — 12/-, 
JAV-ėse, Kanadoje ir kitur — 2 dol. At
skiro numerio kaina 2/6.

Užsisakyti galima: SANTARVĖS Admi
nistracijoje, 18, Melnott st., Rochdale, D. 
Brit. Lietuvių Sąjungoje, 43, Holland Park, 
London, W. 11, arba tiesiai leidyklos biu
ruose: Alliance Publishing Company, Al
liance House, 12, Caxton str., London, S. 
W. 1, arba — Estonian Information Centre, 
Smalandgatan 42 Stockholm C., Sweden.

G. P.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
MYKOLAS SLEŽEVIČIUS — Gyveni

mas ir darbai. Kolektyvinis darbas. Rašo: 
J. Butėnas, M. Mackevičius, K. šiurpa, A. 
Valuckas, B. Novickienė, J. Kardelis, A. 
Novickis, L. Šmulkštys, J. Bildušas, J. Au
dėnas, J. Mikuckis. — Terros leidinys 1954 
m. 343 psl., 20 iliustracijų.

RYTŲ PASAKOS — V. Krėvė. 217 psl., 
Terros leidinys, 1954 m.

POPIEŽIAI IR LIETUVA — Kodėl sle
piama istorinė tiesa, — Kun. M. Valadka. 
244 psl. Autoriaus leidinys, 1954 m.

ANTANAS VANAGAITIS — Jo gyveni
mas ir veikla. Redagavo Vyt. Alantas. Ra
šo: V. Alantas, J. Olšauskas, J. Žilevičius, 
V. Jakubėnas, A. A. Olis, B. K. Balutis. 
192 psl. Gausiai iliustruota. Išleido J.’J. 
Bačiūnas — Bachunas, 1954 m.
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ĮSILEISKITE LIETUVIŠKĄ KNYGĄ Į NAMUS!

Londone įsisteigęs NIDOS KNYGŲ KLUBAS kiekvieną mėnesį 
Jums į namus atsiųs knygą už VIENĄ DOLERĮ, įskaitant ir persiun
timo išlaidas. Pirmasis Nidos Knygų Klubo leidinys — J. Sužiedėlio 
istorinė apysaka „Žalgiris“ jau išsiuntinėtas. Birželio mėnesiui spaus
dinama Br. Daubaro „Duonos Bej ieškant“ — jaunos vokiečių mer
gaitės šešerių metų išgyvenimai okupuotoje Lietuvoje.

Dar šiandien rašykite Nidos Knygų Klubui, 3, Southern Row, 
London, W. 10., Gt. Britain.

ŠIS SANTARVĖS NUMERIS PADIDINTAS 
KITAS SANTARVĖS NUMERIS BUS IŠLEISTAS 

š/m RUGPJŪČIO MĖNESI

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

AUSTRALIJOJE — L. Baltrūnas, 295 Hoddle str., Abbotsford, N. 9, Vic. 
BRAZILIJOJE — M. Laupinaitis, Caixa Postal 118, Sao Paulo 
KANADOjE — A. Kuolas, 143, Claremont st., Toronto, Ont. 
PRANCŪZIJOJE— J. Masiulis, 6, rue Massenet, Paris, 16e.
VOKIETIJOJE — K. Drunga, (14b) Tuebingen, Hechingerstr. 10.
VENEZUELOJE — VI. Kuzavinis, Urbanizacion Delgado Chabaud, Vereda 23 Nr. 5, 

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

Australijoje — 2/-, Prancūzijoje — 100 fr., Vokietijoje — 1 DM, Švedijoje — 1,5 šv. kr., 
Šveicarijoje — 1,50 šv. fr.

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

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

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

51



52


	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0001
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0002
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0003
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0004
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0005
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0006
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0007
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0008
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0009
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0010
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0011
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0012
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0013
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0014
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0015
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0016
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0017
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0018
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0019
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0020
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0021
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0022
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0023
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0024
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0025
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0026
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0027
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0028
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0029
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0030
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0031
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0032
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0033
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0034
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0035
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0036
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0037
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0038
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0039
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0040
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0041
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0042
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0043
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0044
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0045
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0046
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0047
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0048
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0049
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0050
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0051
	C1BC10000060208-1954-nr06-DPSPAUD-SANTARVE-page-0052

