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VADAI IR PAPRASTIEJI ŽMONES

Kadaise lietuvių karaliai, kunigaikščiai, didikai ir bajorai, vyskupai ir prelatai bei kiti 
neeiliniai, nepaprasti žmonės nusigrįžo nuo tautos reikalų. Du šimtmečiai sutemų 
buvo nusileidę ant lietuvių tautinės sąmonės.

Atgimimo žadintojai turėjo jieškoti stiprybės ir atramos eiliniuose, „tamsiuose" lie
tuviuose, liaudyje — paprastuose žmonėse. Ir jie ten rado nepalūžusią dvasinę stiprybę 
— atramą atgimdyti tautą laisvės gyvenimui.

Ar vėl pasikartos ta pati istorija šiandien?

* ♦ *
Istorija gali pasikartoti. Aplinkybės ir nuotaikos veda prie to...
Pusantro dešimtmečio okupacija naikino ir tebenaikina mūsų Tėvynės geriausius 

vaikus. Kas krito pirmieji, kaip kankiniai, sušaudytieji, tremiamieji į Sibirą? Ogi geriau
sieji, stipriausieji, atkakliausieji, narsiausieji tautos vaikai. Nepriklausomo mokslo, tauti
nės kultūros, valstybinės politikos, laisvosios kūrybos, ūkio, verslo, organizacijų vadovai 
ir veiklesnieji dalyviai — tautos valia, smegenys ir širdis — visi jie šiandien Tėvynėje arba 
jau žuvę, ar ištremti sunaikinimui, arba pajungti ir geležinės uždangos izoliuoti, sumesti 
į okupanto vis daugiau kaitinamą suvirinimo katilą jų tautinei dvasiai ir charakteriui su
žlugdyti. ..

O kas su tais, kurie norėjo ir kuriems pasisekė atsidurti laisvuose Vakaruose? Su 
tais, kuriuos sąžinė ir gyvasis tautinis instinktas, kaip atrodo, privalėtų šaukiamai skatinti 
laisvės kovoje čionai, pagal dar turimas plačias galimybes, dešimteriopai ir šimteriopai at
pildyti ištikusiems tautos jėgų nuostoliams Tėvynėje?

Čia jų niekas nešaudo, netremia. nepersekioja, bet jie žudo ir žudosi patys save. 
Kiek pajėgių ir šiandien jau pasiturinčių žmonių, tautos elito skeveldrų laisvoje Vakarų 
„tremtyje", šiandien beduoda gyvą įnašą mūsų laisvės kovai ar mūsų kultūros kūrybai? 
Koks nuošimtis savo darbais ir gausiais įnašais čia besiskardena iš mūsų gydytojų, inžinie
rių, verslininkų ir kitų specialistų? Ar jau netapo taisykle, kad juo neturtingesnis ir pa
prastesnis čia yra tautietis tuo daugiau jis dar „turi laiko" gyventi tautos laisvės rūpes
čiais?...
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214 SANTARVE

O kas su „nepaprastaisiais“ lietuviais, su musų politikos vadais Vakarų „tremtyje“?

Pilno dešimtmečio patyrimas parodė, kad tie vadai vis daugiau atskyla ir nuo tau
tos gyvųjų reikalų, ir nuo paprastųjų tautiečių, nuo mūsų „liaudies“ čia pat, priverstinėje 
išeivijoje. Nemaža dalis paprastų žmonių dar jautriai sielojasi Tėvynės likimu ir deda au
kas jos laisvinimui. Bet visa tai nueina vėjais, nes tautos partinių atskalų bei dirbtinių 
tremties grupių grupelių vadovai mojasi nebe vien tik savo grupelėms vadovauti — bet „va
dovauti“ visai kovojančiai tautai, visam „išlaisvinimui“, visai politikai ir diplomatijai, vi
sai „valstybei“, su pamišimo įkarščiu vis daugiau ir daugiau beatodairiškai trokšti į,suvere
numo“, valdžios, vyriausybės, ministerių titulų!...

Tenka laukti ir beveik tikėtis, kad tokia vis didėjanti praraja tarp tariamos vadovy
bės ir paprastų žmonių, tarp tikrovės ir liguistų užmačių, tarp tautos bendrųjų reikalų ir 
asmeninių ambicijų, tarp šventųjų rezistencijos priedermių ir patvaikusio tuščios valdžios 
siekimo — vieną dieną pasibaigs katastrofa.

* * *

Pusantro dešimtmečio laisvės kovų patirtis Tėvynėje parodė, kad tauta sugeba ir gali 
gimdyti naujus didvyrius. Jie kyla iš įvairių sluogsnių, bet daugiausia iš paprastų, nežino
mų, eilinių žmonių. Kovos ugnis grūdina jų atsparą ir nuplauna tuštybės rūdis. Tauta 
gelbstisi, ji gimdo naujus vadus.

Mes tikime, kad ir Vakarų „tremties“skeveldra pagaliau atskirs pelus nuo grūdų. 
Sveikas instinktas išaugins naują sėklą tautos reikalų tikrovei suprasti. Ir ta sėkla kils iš 
paprasto, nuoširdaus lietuvio, eilinio žmogaus.

Tikime, nes ir matome, kad naujojo lietuvių tautos atgimimo istorija jau kartojasi.

„Sugebėjimas valdyti nesutampa nei su talentu mąstyti, nei su talentu rašyti. 
Jis reikalauja meno elgesiuose su žmonėmis, supratimo, kas esminga, ir ypač drąsos 
įvykdyti užsimojimus, kurie pripažįstami būtinai reikalingais. Kada reikalas turima 
ne su vienu asmeniu, bet su jų klase ar ekipa, tai bene pati rečiausioj! ir būtiniau- 
sioji vertybė pasireiškia tada, kai sugebama išlaikyti grupės solidarumą neišvengia
mų tarpusavio kivirčų ir rungtyniavimų akivaizdoje“.

Raymond Aron

-■ :i 7,77-; ..v ..yįi

< ' ' ■ ■ ■ .

4



II

SANTARVĖ 215

AR VERTA PRAEITIMI GADINTI DABARTĮ
K. ORINGA

Po 1945 metų, daugtūkstantinėi lietuviškų 
tremtinių masei įvairiuose pasaulio kraštuose 
papildžius jau buvusias ar įkūrus naujas lie
tuviškas kolonijas, užvirė lietuviškas visuo
meninis gyvenimas, labai stipriai pralenkęs 
iki antrojo pasaulinio karo buvusias lietuviš
ko gyvenimo užsieniuose ribas. Visiems ge
rai pažįstamų šio reiškinio pavyzdžių bei iš
raiškų, kaip aiškiai žinomų dalykų, vardinti 
netenka. Nėra reikalo taip pat įrodinėti, kad 
lietuviškame gyvenime užsienyje yra pasiek
ta tikslų ar atlikta reikalų, kuriais galime 
didžiuotis, kaip lygiai yra pakankamai reiš
kinių, kurie daug kam kelia pagrįsto susirū
pinimo ir verčia nuoširdžiai jieškoti būdų 
susirūpinimo priežastims pašalinti.

Šiame straipsnyje norėtųsi sustoti ties tais 
kivirčais, kurių objektas yra 1918-1940 me
tų laisvos Lietuvos gyvenimo laikotarpio ir 
jo reišikinių bei faktų vertinimas lietuviško
je užsienio spaudoje, susirinkimuose, minė
jimuose, žodinėse diskusijose ir t.t. Reikia 
tik iš pat pradžių aiškiai pabrėžti, kad šio 
straipsnio tikslas nėra įsivelti į patį objektą, 
užimant laisvo Lietuvos gyvenimo periodo 
įvykių bei reiškinių atžvilgiu detaliai vieno
kią ar kitokią poziciją, šiuo straipsniu norė
tume paryškinti, tiek iš principo, tiek psicho
logiškai, bendrą nusistatymą mūsų praeities 
vertinimo atžvilgiu tų mūsų visuomenės 
sluogsnių, kurie savo visuomeninį „išsimoks
linimą“ įsigijo kietoje rezistencinėje mokyk
loje Krašte nuo 1940 metų ar, iš viso, su 
jaunyste atsisveikino tuo metu, kai Stalino 
ir Hitlerio „saulės" sutartinai išgarino Lie
tuvos laisvę. Ypač pastarosios visuomenės 
dalies nusistatymas dėl kivirčų apie praeiti 
turėtų būti mums visiems ypatingai įdomus 
ir dėmesį žadinantis, nes nebegalima never
tinti ir nesiskaityti su aplinkybe, kad asme

nys, kurie laisvo gyvenimo laikotarpį pralėk 
do dar be pareigų, dėvėdami trumpas keb 
nes ar džiaugdamiesi nerūpestinga jaunystėj 
šiandien, ir vis didėjančiu mastu, dalyvauja 
lietuviškos visuomenės veido formavime ir, 
juc tcliau, juo labiau, taps lietuvybės ir lie
tuviškumo aktyviausiais reiškėjais bei repre
zentantais.

Nors ir ne po absoliutinės, bet po reliaty
vinės, nuo 1940 m. iki 1944 m. pabaigos už
trukusios, vidaus politinių kovų tylos Kraš
te, aktyvumas šioje srityje atgimė vėl 1945 
metų pabaigoje. Tuo metu lietuvių tremtinių 
masė vėl galėjo pradėti naudotis tuo liuksu
su, kurį teikia laisvė. Tuo liuksusu užsienyje 
ir buvo pradėta išsamiai naudotis. Naudoja
masi ir šiandien, ir nėra jokių duomenų ma
nyti, kad nebūtų naudojamasi ateityje.

Viens kito ,,prausimas’’, panaudojant „me
džiagą" iš laisvojo gyvenimo 1918-1940 pe
riodo, pasidarė daug kam labai malonia vi
daus politinės kovos priemone. Per spaudą ir 
kitais būdais visuomenei patiekiami įvairūs 
faktai ir komentarai tokia forma, kaip tai 
teikėjui atrodo naudinga ar subjektyviai tei
singa. Nors, dievaži, mums ir dabarties ak
tualijos daugelyje sričių yra peraugusios gal
vą, tačiau, ypač mūsų senosios ir senesnės 
kartos atstovai praeitį stengiasi taip suaktu
alinti, kad iš jų straipsnių ar žodžių gali su
sidaryti įspūdis, jog nuo 1940 metų visiškai 
nieko neįvyko ir kad 1926 m., 1935 m. ar 
1938 m. yra buvę vakar. Taigi, jaunesnė ir 
vidurinioji karta, apkrauta dabarties ir atei
ties perspektyvų našta, sugestijonuojama dar 
prisiimti ir praeities naštą.

Savaime aišku, būtų neišmintinga ir nega
lima reikalauti, kad praeitis būtų užmiršta. 
Kiekvienas mūsų praeities etapas yra inte
gralinė lietuvių tautos ir valstybės istorijos 
dalis. Negali būti sąmoningo piliečio ar tau
tos nario, nežinančio savos visuomenės isto
rijos. Tačiau neišmintinga ir beprasmiška
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naudotis mirusiais žmonėmis ir įvykiais, kaip 
akmenimis, dabar gyvųjų tarpe viens kitam 
galvas skaldyti.

Mūsų istorija turi būti rašoma ir kiekvie- 
tiam lietuviui ji turėtų būti žinoma, tačiau 
tarp istorijos rašymo ir polemikos, kaip ji 
vyko ir vyksta dar kaikuriuose mūsų visuo
menės sluogsniuose, yra milžiniškas skirtu
mas. Nors ir kažin kiek bebūtų bandoma 
grįsti savo išvedžiojimus objektyvumu, jei 
praeitis naudojama, kaip argumentas, kurios 
nors rūšies naudai dabartyje iščiulpti, visad 
gaunasi diletanto darbas, istorinį vaizdą 
vienaip ar kitaip iškreipiantis. O kiekvienas 
praeities iškraipymas yra dabarties nuodiji
mas, ir pikčiausia, kad nuodijimas vyksta 
dalykais, šiandien nebeturinčiais jokios rea
lios vertės.

Gerai žinoma, kad žmogui pasiekus tam 
tikrą amžiaus ir su tuo surištą fizinio bei 
psichinio vitaliteto ribą, jo žvilgsnis nuo da
barties ir ateities nesulaikomai nukrypsta 
praeitin. Jis pradeda gyventi praeitimi, da
barčiai nuslenkant už realybės ribų. Kas bu
vo prieš 30, 40 ar net 50 metų, jam, nors ir 
nesąmoningai, virsta dabartimi. Ši su amžiu
mi surišta ypatybė (nors ji ir nėra absoliuti 
taisyklė, nes yra nemaža jaunos dvasios senų 
žmonių ir pasenusios dvasios jaunuolių) nė
ra šio straipsnio išradimas, tačiau į ją teko 
atkreipti ypatingą dėmesį, nes ji yra didele 
dalimi atsakinga, kad mūsų visuomenėje apie 
tolimesnę praeitį kalbama su tokia aistra, lyg 
būtų liečiami dalykai ir reikalai tesudarą 
lietuviško gyvenimo problemas šiandienai ir 
rytdienai.

Kad praeities minėjimas netaptų dabarties 
nuodijimu, viens kito diskreditavimu ir mez
gimu siūlo, kuris yra jau nesumezgiamai 
nutrūkęs, reikėtų pirmoje eilėje, kad mūsų 
senoji karta pagaliau suprastų, jog lietuviš
kąją, visais atžvilgiais jau subrendusią visuo
menę didele dalimi sudaro žmonės neturį 
jokio atsakomybės ryšio gyvenimo iki 1940 
metų atžvilgiu. Ši karta norėtų pažinti pra
eitį jau tik iš istoriko ar tokio perdavėjo, ku
ris sugeba praeitį perduoti be aistros ir su 
akademiniu objektyvumu. Jau yra atėjęs 
laikas, kada 1918-1940 metų praeitis turė
tų būti perteikiama, rūpestingai atsveriant, 
palyginant ir subalansuojant visą pažangą 
ir netobulumus, pasisekimus ir negeroves. 
Viengi propagandinis įsikabinimas į pasitai

kiusias negeroves yra šiuo metu jau dirbtinu
mas, bandąs mus atitraukti nuo dabarties. 
Tiems gi mūsų visuomenės nariams, kurie 
mano, kad jie dar nėra užbaigę sąskaitų, 
kurias gyvenimas negrąžinamai užbaigė jau 
1940 metais, galima būtų gal patarti, kad jie 
savo sąskaitų suvedinėjimą iš dabarties per
keltų geriausia ten, kur paprastai praeitis mi
nima, t.y. į kapines.

Vidurinioji ar jaunesnioji karia, gyvenanti 
tik dabartimi ir ateities perspektyvomis, yra 
suinteresuota tik objektyviu istoriniu balan
su. Kolgi nėra įrodyta, kad Lietuva prieš 
pirmąją bolševikų okupaciją 1940 metais bu
vo pažangos atžvilgiu blogesnėje padėtyje, 
negu 1918 metais, tol, buvusių negerovių 
blusinėjimas ir viens kitam ant galvos už 
tai pamazgų pylimas yra tik senatvės (bloga 
prasme) ir emigracijos, kuri nieko neužmir
šo ir nieko neišmoko, požymis.

Tipiškas emigracijos požymis, neaplenkęs 
ir lietuvių, yra tas, kad savojo krašto evoliu
cijos, mentaliteto keitimosi ir visų naujų 
reiškinių pažinimas nutrūksta ar labai su
silpnėja nuo to momento, kai dėl vienų ar 
kitų priežasčių tenka savąją tėvynę apleisti 
(Tai yra taisyklė su daug išimčių, bet, vis- 
dėlto, taisyklė).

Nuo 1940 metų, netekus laisvės, lietuvių 
tautos mentalitete įvyko žymių pasikeitimų. 
Praeitis neteko savo kasdienio aktualumo, 
viską užvaldęs rezistencinis momentas pa
diktavo gyvenimui vertinti savus mastus. 
Nepriklausomo gyvenimo laikotarpis savo 
detalėmis išblunka žmonių sąmonėje ir lie
ka gyventi toliau, kaip idėja, aktyvuojanti 
rezistencijos polėkį. Nei seimų laikotarpis, 
nei 1926 m., nei tautininkų režimas Tėvy
nėje gyvenančių žmonių sąmonėje nebeturi 
aktualumo ir realios vertės. Lietuvių sąmo
nėje gyvena įsitikinimas, kad nepriklauso
mybės metu Lietuva ėjo nuolatinės pažan
gos keliu, kad lietuvis pats formavo savo gy
venimą, o svarbiausia, kad Lietuva buvo 
laisva. Šis įsitikinimas ir pajutimas, būda
mas svarbiu akstinu rezistencijos siekiams, 
yra drauge ir pagrindinis matas praeičiai 
vertinti. Rezistencija nėra smulkmeniška ir 
gyvena, žvilgsnį nukreipusi dabartin ir atei
tim Žinoma, visiško kryžiaus praeičiai ir re-

6



SANTARVĖ 217

zistencija nestato. Ji yra pasiruošusi tęsti, 
puoselėti ir auginti tai, kas buvo gero, ir 
vengti to, kas buvo netvarkoje, tačiau tokių 
dalykų sąrašą rezistencija susidaro be ais
tros.

Rezistencija gyvena giliu įsitikinimu, kad 
bolševikinė okupacija nuo 1940 m. yra su
naikinusi lietuvių tautai jos pagrindinį gėrį 
—- laisvę. Nepriklausomybės laikotarpis 
Tėvynėje likusių lietuvių ir jų rezistencijos 
sąmonėje gyvena, kaip š V i e so s ir 
laimės ir laisvės periodas. Ga
li kas nori sakyti, jog taip yra tik todėl, kad 
taip verčia jausti bolševikinės vergijos rea
lybė, tačiau tokios priežasties suradimas si
tuacijos nekeičia. Kiek klausimo apie praei
tį, rezistencijai rūpi tik principinis apsispren
dimas viso komplekso atžvilgiu. Sis apsi
sprendimas gi, nėra jokių abejonių, yra la
bai aiškus ir mūsų nepriklausomo gyvenimo 
atžvilgiu perdėm pozityvus.

Rezistencija, savo samprotavimais ir gy
venimo pajutimu būdama daug realesnė už 
dažnai liuzijomis ir sustojusio laikrodžio 
akivaizdoje gyvenančią emigracijos dalį, ži
no labai gerai, kad buvęs laisvas gyvenimas 
savo buvusiomis formomis niekad nebegrįš. 
Šis įsitikinimas, nežiūrint, ar kam jis malo
nus ar ne, leidžia rezistencijai, kiek klausi
mo apie praeitį, užimti visiškai skirtingą po
ziciją nuo laikysenos tų asmenų, kuriems 
lietuviško gyvenimo laikrodis yra sustojęs 
1926 m. (Dabar yra 1954 m.!) Kadangi re
zistencija nepriklausomo gyvenimo laikotar
pį jo visumoje vertina, kaip gėrį, ji gali 
be jokio prestižinio nuostolio atiduoti pride
ramą pagarbą visiems gyviems ar mirusiems 
asmenims, kurie reiškėsi, kūrė, ir atstovavo 
lietuvių tautą jos šviesaus laikotarpio metu. 
Rezistencija gyvena įsitikinimu, jog visi žmo

nės, kurie tada gyveno ir dirbo, buvo geri 
patriotai ir Lietuvai norėjo tik gero. Nežiū
rint jų asmeniškų klaidų ar nepasisekimų, 
šiandien jie rezistencijos sąmonėje gyvena, 
kaip šviesaus laikotarpio reprezentantai.

Rezistencijai nesunku eiti tautinės savigar
bos keliu. Rezistencijai nėra sunku, pvz., ap
sispręsti, kad visi buvę Lietuvos prezidentai 
yra lygiai gerbtini. Rezistencijai lengvai 
įmanoma atsisakyti nuo iš praeities kylan
čių ginčų ir teplio.iimosi, nes ji, turėdama 
savo šaknis lietuvių tautos su laiku ir sąly
gomis kintančiame mentalitete, nebegyvena 
iliuzorinėje atmosferoje, kurią savos vaiz
duotės galia yra dar užkonservavę kaikurie 
mūsų senosios išeivijos politikai ir nuo re
zistencinės dvasios visiškai atitrūkę kaikurie 
naujosios išeivijos atstovai.

Taigi, atskirų buvusio nepriklausomo gy
venimo laikotarpio reiškinių nebeaktualu- 
mas ir tautinė savigarba jau, deja, užbaigto 
lietuvių tautos istorinio periodo atžvilgiu tu
rėtų kaikuriuos mūsų senius sulaikyti nuo 
tolimesnio visuomenės kiršinimo mirusiais 
dalykais. Šiuo straipsniu nenorima teigti, kad 
Nepriklausomybės laikotarpiu viskas buvo 
gerai. Tačiau dabar jau yra tikrai pervėlu 
tiems asmenims, kurie tada savo pareigos 
negerovėm pašalinti ar išvengti neatlliko, 
šiuo metu kovojimais ar mušimuisi į krūtinę 
kalbėti apie tai, ko nėra ir nebus. Jei jau 
mūsų 1926 metų „žvaigždės“ negali atsisa
kyti senų sąskaitų suvedinėjimo, ar negalima 
būtų surasti formą, kuri jiems padėtų tai tar
pusavyje taip atlikti, kad ypač jaunoji karta 
liktų apsaugota nuo visiškai beprasmio tar
pusavio nuodijimosi.

žmogaus meilė savo kraštui visuomet buvo laikoma dorybe. Mūsuose dabar 
tai yra daugiau negu dorybė. Tai yra būtinybė, sąlyga išlikti gyviems.

Adlai E. Stevenson (Speeches)
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F. NEVERAVlClUS

LAIŠKAS

BROLIUI

Brangus Mano Broli,
Senas knygas bevartydamas, aptikau šian
dien tokį posmą:

„Neverkit pas kapą narsiųjų draugų, 
Kas krito kovoj — tie didvyriai...“

Ir kiek toliau:
„Geresnio paminklo didvyriams nebus, 
Kaip vykdymas jų idealų...“

Šie posmai sukėlė man eibę minčių, ir kai- 
kuriomis jų noriu su Tavimi pasidalinti.

Tauta be tradicijos — tai lyg kūdikis lop
šyje, be atsiminimų, ilgesio, praeities. Tauta 
be tradicijos — tai tarytum žmogus, pragy
venęs savo amžių monotoniškai ir bespal
viai, nepalikęs ateities kartoms jokio atmini
mo, net ir to menko, kad jis kitados gyve
nęs.

Tauta, turinti tradicijas, bet jų nevertinan
ti, prilygsta ilgo ir našaus tėvų ir protėvių 
gyvenimo sukurtų vertybių naikintojui: tau
ta, nevertinanti savų tradicijų — tai, saky
tum, bedvasis, pilkas akmuo, kuris ritasi ke
liu, nežinia kur, nežinia kieno pastūmėtas.

Gyvosios tautos dvasia susikūrė amžių 
glūdumoje ; toji dvasia jungia praeitį, dabar
tį ir ateitį į vieną darnią giesmę. Tik tos tau
tos narys teišgirs ir atjaus tą giesmę, nesgi ir 
jo krūtinėje glūdi tos dvasios dalelė.

Kaip kad vaiko, kad ir blogiausio, nerei
kia mokyti mylėti savo motiną, taip ir nerei
kia mokyti mylėti Tėvynę, nes kiekvienas ją 
turi savo širdyje, kiekvienas yra neatplėšia

ma jos dalelė. Valstybinę pilietybę galima 
įsigyti, tautybė gimsta iš tėvo kraujo, įsun
kiama iš motinos krūtinės.

Visi mes iš vieno lizdo: ir tie, gimę augš- 
tajam dvare, ir tie, kurių tėvai protėviai per 
amžius liejo prakaitą, ir tie, kur išmintimi 
ar talentu siekia dangaus mėlynių, ir tie, kur 
nudirbtomis rankomis laikosi žemės, ir tie 
jaunuoliai, ir žilagalviai, ir motinos su kū
dikiais ant rankų...

Senolių papročiu apsėskime ugniakurą, su- 
glauskime pečius — tenestinga nė vieno.

Aplinkui ūžauja pasaulis; tarpais vilioja
mai, tarpais grėsmingai, traukia, keri, vadi
na... Jo dvelkimą mes jaučiame už pečių. 
Nesidairykim. Žvelkim į ugniakurą —, ties 
juo spindi mūsų ženklas, ir protėvių vėlės 
skrieja, žvilgčiodamos mums į akis. Klau
sykim, klausykim tautos legendos.

Kaikas iš mūsų gerai tą legendą iuk žino, 
ją moka atmintinai ir visuomet širdyje laiko.

Kaikas gal ir pamiršo, o prisiminti norėtų. 
Gal yra ir tokių, kurie nebenorėtų jos išgirs
ti, nes ji jiems bemaž jau svetima; tačiau 
klausyt jos turi — abejingumui nėra vietos 
prie ugnies.

Vaikai gal niekad negirdėjo, nors jaučia 
ją širdim ir didžiai ją išgirsti smalsūs.

Buvo tauta — vadinosi Lietuviai...
Iš kur atėjo, kada susuko lizdą, pakurstė 

ugnį ir įsmeigė prie jos savąjį ženklą — ar 
svarbu? Atrodo, ji visuomet ten buvo, nuo 
amžių, nuo Praamžių. Atrodo, kad nuo am
žių lietuviškosios ošė girios, siūbavo lietu
viškų laukų javai ir upės ritosi į Baltiją.

Baltija visuomet turėjo daug naujienų iš 
plačiojo pasaulio — mat, pletkininkė. O to
kia milžiniška, didinga, galiūniška ir paslap
tinga ir žemės tos globėja — mylėjo upės ją, 
mylėjo ir lietuviai.

Nemunas — jos mylimas sūnus — savo 
bangomis nešė jai ilgesingas lietuviškas dai
nas, linaplaukių mergelių aukotus vainikus 
ir meilės pažadus slaptus. Atsidėkodama ge
roji Baltija jiems svaidė aukso gintarus ir sū
pavo sava krūtine jų dainas, perleisdama jas 
toliui, aidų aidams...

Tauta turėjo savus valdovus, savo didvy
rius, išminčius. To pat kraujo. Tauta turėjo 
savąją valstybę ir savas valdžias; geras ar 
blogas, bet nuosavas,
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Tokių jų tautai artimų, o svetimiems grės
mingų ir didžių vardų valdovai rikiavo vy- 
rijas pačių narsiausių ir gynė lizdą. Ne tik jį 
gynė, bet žengė į platybes, nukaišiodami jas 
savais ženklais, ir statėsi galingąją aplink 
tvirtovę. Galinga buvo ta tvirtovė, dantis at
kando į jos sienas bejėgio pykčio vedami 
kaimynai. Tauta gyveno, plito, galia valdovų 
augo.

Nesuskaičiuotum turtų, plaukusių į liz
dą, neišdainuotum tų dainų, bylojusių lietu
vių ginklo garsą ir žemių jų platumą, pilių 
grožybes ir žydinčias sodybas.

Užeidavo ir juodos valandos — nestigo jų. 
Nekartą plėšrieji vanagai išdraskę buvo liz
dą, nesykį ir ne du ugniakuras užgesęs bu
vo, bet neišnyko ta tauta. Nauja ugnis vėl 
išsiverždavo, o griuvėsių, gaisraviečių ir ply
nių vietoj vėl sužaliuodavo laukai, žydėjo so
dai ir kartos naujos žengė protėvių takais, 
tėvų tradicijų vardu.

Ir net tada, kai griuvo tvirtovė, kai kieta 
plėšraus kaimyno milžino letena sugniuždė 
namą, tauta gyvent išliko. Gyveno ji tamsy
bėse, kraujuojančia širdim, delnus sugniau
žusi kumštin, tvirtai laikydamasi žemės.

Jos sūnūs žūdavo — niekis tai; skausmin
gos motinos išverkdavo akis vaikų, išėjusių 
į svečią šalį duonos kąsnio užsidirbti — tai 
niekis; namų išliko sveiki pamatai.

Užėjo viesulas, nušlavė pavergėją, tauta 
pakilo ir sau laisvę atkovojo.

Vargingas buvo tas iškylantis lietuviškasis 
lizdas, sunykęs, silpnas, sumažėjęs. Tačiau 
tauta vėl buvo atsigavus, negandų liepsnose 
vaikai jos grūdinos, darbingosios ir tvirtos 
rankos varė naują vagą.

Didžiulė buvo šventė, kai suliepsnojo vėl 
senasis židinys ir seniai nebegirdėtos dainos 
atskriedino tėvų šaukimą.

Naujas gyvenimas sutvinksėjo senuos na
muos, senosios tradicijos ir naujos idėjos su
kūrė naują valstybę senais pamatais. Tauta 
žengė senais keliais į naują ateitį.

Iš žilos senovės legendų, dainų, senolių 
šlovės ir pasiaukojimo jaunieji sėmėsi išmin
ties ir galios didžiaį kelionei švįesiojon ątei- 
tin,

Aiman! Senasis lizdas ne vienas buvo pa
saulyje. Girių sienos ir upių vandenys nebe- 
gynė jo. Nauja vyksmo perkūnija radosi 
blogesnė už visas būtąsias. Nešė mirtį milio- 
nams, trankė didžiuosius ir mažuosius, šla
vė narsiuosius ir bailius.

Lietuviškasis namas beviltiškai siūbavo 
audroj, iš dviejų pusių draskomas, nematė 
išsigelbėjimo. Atrodė, kad Tauta nebeiš
tvers, kad potvynis ją nuplaus, kad nevilties 
praraja bedugnė ją prarys, kad lizdas bus 
sutriuškintas į šipulius.

Bet Tauta pasiliko suardytame, išniekinta
me lizde; dirba pluša, tvarkosi, kovoja. Ir 
atkakliai laikosi ten, kur jos istorijos pra
džia, kur garsių žygių ir tylių pasiaukojimų 
tradicija įkvėpiama drauge su oru, kur keliai 
ir takai išmindžioti kartų kartomis, kur su
vargusio veido prakaitas lašais nurieda že
mėn ir pagimdo niekad nepamirštamo sko
nio vaisius.

Pas mus Lietuvoje...
Juk kiekvienas mūsų tai sako lūpomis ir 

širdimi, nesgi pas mus —• tai tegali būti tik
tai tenai... Kiekvienas mūsų jaučia tą patį, 
nes kiekvienas mūsų įdvasintas tos pačios 
tautos sielos. Ir nors ją norėtų iš savo širdies 
išplėšti — neįstengia, nes pavirstų į nieką, 
į tuščius pelus, į sudžiūvusią usnį prie didžio 
kelio.

Dar kartą pažvelkim į degantį židinį, Jis 
mūsų, lietuviškas, vienintelis, telkiąs mums 
jėgų, gyvybės ir vilties ateičiai. Jis neužgeso 
ir neužges. Tėvų dvasia jį išlaikys Tautai ir 
mums.

Įsiklausykįm į savo širdžių plakimą ir dar 
kartą pažvelkim į liepsną.

Išgirsim dainą, seną, kaip pati Lietuva, 
nemirštamą, kaip siela, mūsų tautos siela.

Brangus mano Broli, besklaidydamas šian
dien senas knygas, aptikau šitokį posmą:

„Neverkit pas kapą narsiųjų draugų, 
Kas krito kovoj ■—> tie didvyriai...“

Ir kiek toliau:
„Geresnio paminklo didvyriams nebus, 
Kaip vykdymas jų idealų...“
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EKONOMINES PROBLEMOS 
ATSTATYSIMOJ LIETUVOJ

S. KUZMINSKAS

Betkuri ekonominė problema tam tikra 
prasme yra aritmetikos problema. Tuo nu
sakoma, jog kiekvieną ekonominę problemą 
sudaro konkretūs veiksniai, o tikslus jos iš
sprendimas tegalimas, turint konkrečius duo
menis ir žinant konkrečias sąlygas.

Krašto Ūkio Atstatymo Tarnybos Plana
vimo Komisija VILI K‘e, vadovauta prof. J. 
Kaminsko, yra išleidusi knygą ir keletą ra
portų atskirais ekonominiais klausimais. Tų 
leidinių paskirtis — supažindinti lietuvių vi
suomenę užsienyje su ekonominėmis proble
momis atstatysimoj Lietuvoj. Komisijos dar
bas būtų buvęs labai naudingas, jeigu nebū
tų buvę remtąsi Lietuvos ūkio koncepcija ir 
duomenimis iš prieš 15 metų. Gi pasirėmus 
pasenusiais duomenimis ir nebeegzistuojan
čia koncepcija, išėjo tuščias laiko ir visuo
meninių lėšų eikvojimas, nes tiek politiškai, 
tiek ekonomiškai, tiek ir socialiniu požūriu 
prieš 15 metų buvusioji Lietuva yra negrą
žinamoji praeitis.

Tik tautiniu požiūriu Lietuva tebėra pra
eitis, dabartis ir ateitis.

* * *
Kokia gi bus atstatysimoji Lietuva ekono

miniu atžvilgiu?
Tiksliai į tai atsakyti niekas negali jau 

vien dėlto, kad niekas nežino, kada Lietuva 
bus laisva, kada ir kokiomis sąlygomis ji 
bus atstatoma. Gi laikas nėra mirtis ar stag
nacija. Laikas — tai gyvenimas ir evoliuci
ja. Su laiku viskas kinta, progresuoja arba 
regresuoja.

Kalbėdami tad apie būsimos laisvos Lietu
vos problemas, turime daryti tam tikras 
prielaidas ir tik tuo būdu galime regėti bū
simą jos vaizdą. Kad tos prielaidos būtų su 
galimai mažiausiom klaidom ir artimiausios 
realybei, savaime aišku, būtų visai nepriim
tina ir perdėm klaidinga, jeigu joms sudary
ti būtų remiamasi vien tik Lietuvos ūkio 
prieš 15 metų duomenimis. Turime tad rem

tis — pirma dabartinės Lietuvos vystymosi 
tendencijomis ir, antra, pasaulinio ūkio rai
dos duomenimis, turėdami galvoje, kad atei
tyje Lietuva, greičiausia, bus Europos ir Pa
saulio narys žymiai didesniu laipsniu, negu 
yra buvusi betkuriuo metu praeityje.

Kurios gi prielaidos galimai arčiau pri
artina mus prie būsimojo Lietuvos vaizdo?

Kaip jau minėta, negalima nustatyti Lie
tuvos išlaisvinimo termino ir tuo pačiu lai
ko, kada ji bus pradedama atstatinėti. Ta
čiau vieną, atrodo, galima prileisti, kad ke
lias į Lietuvos laisvę veda per III-jį pasauli
nį karą, kurio išdavoje gėrybės bus sunaikin
tos milžinišku, ligi šiol dar nebūtu mastu.

Iš to seka: Lietuva bus atstatoma tuo me
tu, kai Europa ir visas pasaulis kentės badą 
ir nepriteklius. Badas ir gėrybių nepriteklius 
turės trukti ilgesnį laiką.

Tai prileidus, savaime peršasi kitas klau
simas — ar Lietuva ties Nemunu bus tiek 
pat sunaikinta, kiek Vokietija ties Reinu, 
Čekoslovakija ties Karpatais arba net ir 
Anglija prie Londono, Coventry bei Shef- 
field‘o? Reikia manyti, kad ne. Nei pirmame 
nei antrame pasauliniame kare Lietuva ne
buvo nei strateginis tikslas nei strateginė di
džiųjų kautynių vietovė. Dar mažiau pagrin
do prileisti, kad ji bus trečiojo, atominio, ka
ro kautynių terenas. Ekonominiu požiūriu 
tai reikštų, kad, palyginti su kitais kraštais, 
Lietuva galės būti mažiau sunaikinta.

Trečioji, tolesniam Lietuvos ekonominiam 
vystimuisi svarbi prielaida būtų toji, kad bus 
kokios nors Jungtinės Europos Valstybės. 
Lietuva bus tų valstybių narys. Ekonominiu 
požvilgiu tai reikštų, jog Lietuvos gaminių 
rinka galės būti žymiai platesnė už Lietuvos 
teritoriją. Bet galės būti ir žymiai siauresnė. 
Rinkos platumas priklausys nuo sugebėjimo 
gaminti ir konkuruoti,
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Padarius šias prielaidas ateičiai, tenka pri
eiti prie dabartinės Lietuvos ūkio vaizdo, 
tiksliau tariant, prie jo vystymosi tendenci
ją

Prieš 15 metų Lietuva buvo neišbalansuo
to ūkio kraštas, bazuotas perdėm žemės 
ūkiu, kuris nuolat modernėjo ir prosperavo. 
Pramonė gi buvo maža ir daugiausia vieti
nės reikšmės. Stambesnės pramonės šakos, 
paveldėtos iš Rusijos (odos, geležies dirbi
mų) ir iš Vokietijos (laivų statybos ircelulo- 
zės), su laiku, dėl rinkos susitraukimo ir vie
tinės žaliavos stokos iš dalies visai nudžiūvo, 
gi iš dalies merdėjo.

Šiandieninės Lietuvos ūkio vaizdas kitoks. 
Žemės plotai nors ir tie patys, bet jų našu
mas dėl sukolchozinimo žymiai kritęs. Šalia 
sukolchozinto, merdinčio žemės ūkio, pama
žu auga moderninė pramonė, dirbanti mil
žiniškai Rusijos rinkai. Todėl, įvykdžius že
mės ūkio revoliuciją (sukolchozinimą), nū
dienėj Lietuvoj vyksta tam tikro masto jos 
pramoninimo evoliucija. Lietuvos pramoni- 
nimo tendencija, atrodo, bus palaikoma ir 
toliau ne tik ekonominiais, bet taipgi politi
niais ir socialiniais motyvais. Ligi Lietuva 
bus okupuota, kolchozų sistema irgi liks. 
Jeigu bolševikams pasisektų rasti priemo
nių suintensyvinti žemės ūkį kolchozinės sis
temos ribose (tai šiuo metu labai abejotina), 
tai su laiku galima būtų kalbėti apie Lietu
vos žemės ūkio ir pramonės balansą. Bet ka
dangi tai kolkas mažai tikėtina, tai atstatysi- 
mąją Lietuvą, greičiausia, rasime su suardy
tu žemės ūkiu, su Lietuvai perdidele pramo
ne ir greta jos palyginti didele (didesne, ne
gu palikome) darbininkų klase.

* * *

Kadangi visas pasaulis ir Europa taipgi 
stokos maisto bei pramonės gaminių, tai rin
ka Lietuvos gaminiams jos atstatymo me
tu praktiškai galės būti neribota. Tai prilei
dus, kyla pirmos svarbos ekonominė atsta- 
tysimos Lietuvos problema —’ išlaisvinti 
Lietuvos ūkį iš okupanto tokioje būklėje ir 
tokiose sąlygose, kad okupanto paliktas 
krašto ūkio (pirmoje eilėje pramonės) našu
mas ne tik nenukentėtų, bet dargi turėtų 
pakankamai jėgos kilti. Tai reiškia: gamy
bos įrankiai (mašinos), transporto priemo
nės, žaliavų sandėliai turėtų būti apsaugo
ti, okupantui besitraukiant, nuo sunaikini

mo ar pagadinamo. Uždavinys be galo sun
kus ir galės būti atliktas tik pačios tautos 
Krašte, palankioms sąlygoms esant. Ypač 
sunkus jis bus sukolchozinto žemės ūkio sri
tyje. Kaip išvengti žemės ūkio chaotiško 
persijungimo iš kolchozu į privatinę nuosa
vybę? Kaip aprūpinti ūkininkus trobesiais, 
kurių gera dalis bus sugriauta arba sugriu
vusi? Kaip aprūpinti ūkininką žemės ūkio 
padargais, kurių kiekis bus pakankamas bei 
pobūdis tinkamas, gal, kolchozams, bet ne
pakankamas ir netinkamas atskiriems priva
tiems ūkiams išdalinti?

Tinkamai šių klausimų neišsprendus, tau
tai galės grėsti badas. Todėl atrodo, kad grį
žimas iš kolchozinio ūkio į privatų turės bū
ti vykdomas, nors ir skubiai, bet laipsniškai. 
Turės būti surasta tinkama pereinamoji že
mės valdymo ir apdirbimo forma. Toji for
ma bene turės būti kooperatyvinė.

Kad ir ne tokiu smailumu, panašios prob
lemos kils ir pramonės srityje. Kas perims 
okupanto pastatydintų didelių įmonių valdy
mą, kas rūpinsis jų apsauga ir, svarbiausia, 
jų gamyba? Turės būti surasta kokio visuo
meninio valdymo, valstybei dalyvaujant, for
ma. Jeigu ir pasiseks išsaugoti pramonės 
įrengimus (nes aišku, kad besitraukiąs oku
pantas sieks juos išmontuoti ar susprogdinti), 
tai visvien teks atsidurti ties sunkiai išspren
džiama problema — iš kur ir kuriuo būdu 
galima bus gauti pramonei reikalingą žalia
vą ir darbo jėgą. Juo greičiau ir sėkmingiau 
pavyks išspręsti šį klausimą, juo greičiau ir 
tvirčiau Lietuva atsistatys.

Didelė žaliavų dalis turės būti atgabenta 
iš užsienio. Būtent iš ten, kur mes dabar esa
me. Iš Anglijos, Amerikos, Kanados, Vokie
tijos. Šios problemos sprendime mūsų, užsie
nyje esančiųjų, vaidmuo bus svarbus ir už
davinys didelis. Todėl lietuviškųjų prekybos 
bendrovių steigimas, ryšių mezgimas ir palai
kymas su didelėmis užsienio firmomis gali 
būti tik sveikintinas. Tos rūšies lietuviškųjų 
„vaizbūnų" darbas emigracijoje turėtų būti 
vertinamas, kaip svarbus atstatysimos Lie
tuvos ūkiui.

Žinoma, galima žaliavas nupirkti Anglijo
je, Amerikoje ar Kanadoje, bet nauda iš to 
bus menka, jeigu nebus transporto priemo
nių joms atgabenti į Karaliaučių ar Klaipė
dą. Transporto gi stoka tuo laiku bus irgi 
labai didelė. Sveikintini, todėl, būtų tie mū-
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sų tautiečiai, prekybininkai ir jūrininkai, ku
rie jau dabar galvotų apie didesnės bendro
vės sudarymą ir prekinių jūros laivų pirki
mą. Tokie mūsų tautiečių nupirktieji laivai, 
laikui atėjus, galėtų tuoj iškelti lietuvišką 
vėliavą ir plaukti su prekėmis į Lietuvos 
uostus.

Be to viso — dar vienas svarbus punktas, 
politinis. Labai svarbu, kad, okupantui pra
dedant iš krašto trauktis, Lietuva būtų Va
karų tuojau pripažinta jų sąjungininke. Esant 
sąjungininkei, Lietuvos ekonominio veikimo 
laisvė ir galimybės bus žymiai didesnės, ne
gu po betkuriuo, nors ir liberališkiausių, bet- 
kurios Vakarų armijos kariniu režimu.

Tas uždavinys turės būti atliktas mūsų 
Diplomatijos užsienyje.

Taip užsibaigtų pirmasis ūkinio Lietuvos 
atkūrimo laikotarpis. Normaliai jis turėtų 
būti palyginti trumpas, bet kovingas, dažnai 
drastiškas savo priemonėmis ir revoliucinis 
savo dvasia, idėjomis ir veiksmais. Nuo to 
laikotarpio veiksmų sėkmės ar nesėkmės pri
klausys daug, būtent: kokius pagrindus pa
dės Lietuva savo ūkinei ateičiai ir laiku ar 
pavėluotai Lietuva ateis į pasaulinę rinką, 
atitinkamos jos dalies užsikariauti; su kokiu 
politiniu kapitalu Lietuva įžengs į Jungtinių 
Europos Valstybių bendruomenę, nes gerai 
sutvarkytas ūkis, yra vienas svarbiausių 
veiksnių valstybei pasidaryti stipriai ir res
pektuojamai.

* * *
Antras atstatysimos Lietuvos atkūrimo 

laikotarpis prasidės neatskiriamai nuo pir
mojo. Kai ūkininkas žinos, į kurį lauką jam 
eiti ir ką jame dirbti, kai darbininkas gulda
mas vakare žinos, jog ryt rytą atsikėlęs jis 
vėl eis į darbą, kai Vilniaus geležinkelio sto
ties viršininkas lauks atskubančių iš uostų 
traukinių ir lydės skubančius į užsienį, tada 
ūkinis Lietuvos mechanizmas bradės pasto
viai suktis ir,statytis naujas problemas. Tų 
naujų problemų centre nėbebus jau klausi
mų, kaip išvengti chaoso žemės ūkyje, kaip 
apsaugoti fabrikų mašinas nuo sunaikinimo, 
kaip sukliudyti geležinkelio gervežių bei va
gonų išridenimą.

Antruoju atstatymo laikotarpiu teks kurti 
tautos ūkį ir ūkinę bendruomenę, turint tai, 
kas bus likę apsaugota ir išlaikyta. Tuomet 
atsiras du centriniai taškai, į kuriuos ves ir 

kuriuose jungsis visos ūkinės problemos bei 
veiksmai: ūkiškas žmogus ir Europos ūkis.

Netenka abejoti, kad atstatytoji Lietuva 
bus demokratinė ir garantuos kiekvienam pi
liečiui laisvę. Tačiau kurios rūšies bus toji 
laisvė? Ar tokia, kurioje ūkiškas žmogus, 
tarsi lenktynių arklys, bus paleistas laisvai 
veikti, skubėti į tikslą, ir laimėjęs lenktynes 
valgys lašinius ir tortus, o neišgalėjęs ir at
bėgęs paskutiniuoju rankios tik kaulus bei 
torto trupinius pastaliais?

Mes, santarvininkai, sakome, kad atstaty- 
simoji Lietuva turės būti lietuviui ne tik lais
va, bet ir teisinga. Pasidairę po svetimus, so
cialiniu atžvilgiu ypač pavyzdingai sutvar
kytus kraštus Europoje, pastebėsime, kad 
laisvai lenktyniaujančio arklio pavyzdžiu 
ūkiško žmogaus tipas nyksta arba yra jau 
išnykęs. Jo vieton formuojasi kitoks — ben
druomeninis žmogus, arba geriau — žmogus 
bendruomenėje. Žmogus yra laisvas ben
druomenės siekiamų tikslų ribose. Iš kitos 
gi pusės, bendruomenė nėra diktatorius at
skiram žmogui (kaip komunistinėse valsty
bėse), nes ji pati yra giliai demokratinė, ji 
yra jo globėja ligi mirties už jo atliekamą ar 
atliktą bendruomenei darbą. Kadangi toji 
nauja žmogaus formavimosi tendencija yra 
daugmaž visuotinė, tai ir atstatysimoj Lietu
voj teks prie jos taikintis ir atitinkamai tvar
kyti socialinius bei ūkinius reikalus. Tas 
naujas ūkio žmogus bendruomenėje sudarys 
mūsų krašto vidinių ūkinių problemų kom
pleksą.

Antrasis būsimas visai naujas fenomenas, 
pagal kurį irgi turės rikiuotis atstatysimos 
Lietuvos ūkis, tai naujoji Europa. Europa 
jau ir dabar rodo ūkinio apsijungimo ten
dencijas — gamybos suderinimo, muitų su
mažinimo iki visiško panaikinimo ir paa. Jei
gu dabartinis ūkinis jungimasis išsilies į po
litinį — į Jungtines Europos Valstybes, tai, 
aišku, nors ir palaipsniui, Europa eis prie sa
vojo ūkinio vieneto sudarymo. Lietuva bus 
to vieneto narys. Lietuviškoji ambicija turės 
mums diktuoti, kad Lietuva turi būti pilna
vertis ir kitoms Europos valstybėms lygiaver
tis narys. Tam pasiekti ūkiškas lietuvis su 
savo turimomis savybėmis bei galimumais 
turės persisunkti šveicariškuoju precizišku
mu, vokiškuoju pagrindinumu, daniškuoju 
komercialumu ir prancūziškuoju menišku
mu. Tuomet lietuvis verslininkas bus pirmos
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OKUPUOTOSIOS LIETUVOS REIKALAI

LIETUVIU TAUTOS GOLGOTA 
(Iš dokumentų)

* 1945 m. apie rugpjūčio mėn. vidurį te
ko būti Klebiškio miške, tarp Šilavoto, 
Garliavos, Prienų ir Veiverių valsčių.

Prieš vidurnaktį šeši žmonės nutarėme 
išeiti į laukus Šilavoto kryptimi ir pavalgy
ti. Mes ėjome per mišką siaurais, gerai ži
nomais takeliais, Jėsios paupiu, o iš Šila
voto tuo tarpu traukė kuopa NKVD-istų, 
kurie turėjo apgulti pamiškę. Mums išėjus 
į Pajėsio kaimą, nieko įtartino nebuvo iš
girsta, būdami nuvargę, sugulėme pamiš
kėje pasilsėti. TUo tarpu vienas iš mūsų 
paėjo toliau kaimo link ir netikėtai susi
dūrė su rusais. Pasipylė gausios šūvių pa
pliūpos, ir visu pamiškiu nušvito rakieta. 
Susidūrėlis keletu šuolių spruko į Jėsią, 
iš kur laimingai pasitraukė į mišką. Mes, 
esantieji prie pat miško pakraščio, padarė
me tą patį, nepaleisdami nei vieno šūvio, 
nes bijojome save parodyti keliasdešimt 
kartų stipresniam priešui.

Sulindę gilyn į mišką, girdėjome pavie
nius šūvius, rusų riksmus ir pamatėme 
tučtuojau užsiplieskusį gaisrą. Rytojaus 
dieną sužinojome, kad Pajėsio kaimo, Šila
voto valsčiaus pil. Bendoraičio trys šeimos 
nariai nušauti, trobesiai sudeginti, o visas 
turtas išgrobtas ir išsineštas arba išvežtas.

* Marijampolės apskr.. Gudelių valse. 
NKVD-istai, vadovaujami leitenanto Ger
mano, 1946’11.16 dieną to pat valsčiaus 
Budnykų kaime nušovė vieną Laisvės Ko
votoją ir parvežė jį į Gudelius. Vasario 
16-oji —- lietuvių tautinė šventė, taigi ir 
dabar kažkoks lietuvis slapta netoli Gude
lių iškėlė tautinę trispalvę vėliavą. NKV
D-istai tą vėliavą pastebėjo, nuplėšė ir, 
susukę iš jos virvę, mušė negyvėlį, įvairiai 
tyčiodamiesi.

* 1946 m. birželio mėn. 7 d. jungtinės 
NKVD jėgos, siautėdamos Kauno, Šakių ir 
Marijampolės apskrityse, Pagražvio miške, 
Šilavoto valse, užklupo būrelį kovotojų ir 
nelygiose kautynėse juos išžudė. Parvežę 
į Šilavotą, paguldė viešai gatvėje ir nuo
gai išrengę visokiais būdais tyčiojosi. Ypač 
žiauriai ir gyvuliškai tyčiojosi iš sanitarės 
„Laimutės“, kurią nuogą guldė ant kitų 
kūnų ir tyčiojosi, vadindami „banditiška 
blede“. Iš Šilavoto jau apgedusius kūnus 
nuvežė į Prienus, kur, vėl juos nutrenkė 
gatvėje, niekino, o po to suvertė priemies
tyje į sąšlavų duobes.

rūšies ambasadorius saviems gaminiams Eu
ropos ir Pasaulio rinkose. Fabrikai, kurių 
kaminai šiandien rūksta Sovietų rinkai, atei
tyje rūks plačiam pasauliui.

* * *
Ar ir kiek mes, buvę užsienyje ir grižę 

Lietuvon, galėsime padėti Lietuvai tuo ant
ruoju jos ūkinio atsistatymo laikotarpiu? 
Tai kaip tik ir bus tas ūkinio Lietuvos atsi
statymo laikotarpis, kuriuo mes visi galėsi
me konstruktyviai dalyvauti, jeigu tinkamai 
tam ruošimės.

Tie, kurie narplioja Lietuvos ūkio 1939 
metų statistikas, tegu geriau to vietoje ran
kioja moderniausius Europos ir Amerikos 
ūkio klausimais įstatymus, juos kodifikuoja 
ir pažindina su jais platesnius visuomenės 
sluogsnius. Tie, kurie studijuoja Europos ir 

Amerikos universitetuose, studijas baigę te- 
pasisemia kuo daugiausia praktinių žinių ir 
tepapildo jas nuolat naujomis. Jauni, bet ne
galį pasiekti universitetinio mokslo, tesimo
ko pačioje darbovietėje ar atspėjamu laiku 
specialiuose kursuose kurio praktiškai labai 
vertinamo amato. Dirbantieji fabrikuose :r 
negalį kitur ar kitaip lavintis, tedirba ne už
simerkę, o plačiai atmerktom akim, t įstebi 
nuolat fabrikų organizaciją, gamybos bei 
darbo metodus.

Taip pasirengęs, kiekvienas iš mūsų būsi
me labai ir labai naudingi atstatysimai Lie
tuvai (taipgi ir sau), palengvinsime jos ūki
nių problemų sprendimą. Atstatysimoji Lie 
tuvą bus labai ambicinga: ji nenorės ir ne
galės tenkintis Veiverių rinkele, bet norės ir 
turės išeiti į plačius vendenynus ir į plačias 
pasaulio rinkas.
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* 1945 m. liepos mėn. Marijampolės 
NKVD Skuigės kaime, Marijampolės apsk., 
Šilavoto valsčiuje, pas pil. Marcinkevičių 
Praną užklupo vieną nepažįstamą vyrą, 
kuris iš šių namų nuo bolševikų pabėgo ir 
atbėgo į pil. Juodsnukio Juozo sodybą. 
NKVD šią sodybą apsupo ir pradėjo smar
kiai šaudyti. Buvo nušautas minimas vy
ras ir pas Juodsnukį pripuolamai buvęs 
kaimynas Paulauskas. Nušovę šiuos du vy
rus, NKVD-istai tuo nepasitenkino, bet dar 
išžudė visą Juodsnukio šeimą, susidedan
čią iš motinos apie 70 m. amžiaus, dukters 
ir sūnaus. Trobesius padegė, dukters kū
nas buvo rastas gaisravietėje sudegęs. Po 
to NKVD-istai pradėjo deginti viso kaimo 
gyventojų trobesius. Sudegino šių gyvento
jų trobesius: Marcinkevičiaus Prano, Pau
lausko Motiejaus, Juodsnukio Juozo, Sei
liaus Jono, Virbicko Juozo ir Kubiliaus 
Juozo. NKVD-istai į degančius trobesius 

mėtė granatas ir šovinius, sakydami, kad 
„banditai“ iš trobų šaudo. Turtą gelbėti 
gyventojams neleido, ką kas išsinešdavo, 
tai NKVD-istai vėl į ugnį mesdavo.

Vienoje vietoje NKVD-istai rado duobė
je pasislėpusią apie 90 metų amžiaus senu
tę, Paulauskienę ir ją akmenimis labai su
mušė, vadindami „bandite“.

Visi šio kaimo gyventojai buvo suimti, 
tardomi ir žiauriai mušami.

* 1946. VI. 4 d. Marijampolės apskr., Gu
delių valse. NKVD-istai Daukšių kaime nu
šovė vieną kovotoją, kurio jie gerai nepa
žino: todėl suėmė jo tikras seseris ir jas at
varę į Gudelius liepė joms iškasti lavonui 
duobę ir išplauti jo kruvinus drabužius, 
manydami, kad jos iš sielvarto išduos pa
čios save ir tuo save pasmerks Sibiro šal
čiams. Bet lietuvaitė įstengia ir tylėdama 
savo sielvartą pakęsti.

GYVENIMAS EINA SAVO RUOŽTU

Nuo antrosios bolševikų okupacijos pra
džios 1944 metais Kraštas yra pakėlęs ir 
išgyvenęs labai daug.

Pradžioje kone visą Kraštą buvo apė
męs heroiškas, ginkluotas pasipriešinimas 
okupantui. Ir tuo pačiu laiku — savo žiau
rumu, bestiališkumu nepalyginamos oku
panto represijos, okupanto vykdyti ir iš da
lies tebevykdomi išvežimai, suėmimai, kan
kinimai, kritusiųjų partizanų kūnų nieki
nimas, kerštas šeimoms.

Vėliau, atvirą lietuvių pasipriešinimą 
apnaikinus — žemės ūkio kolektyvizacija, 
nepriklausomų ūkininkų likvidavimas. Gre
ta to, Lietuvos sovietinimas, tautiškumo 
slopinimas, valstybinės ir nepriklausomy- 
binės idėjos naikinimas, Lietuvos vertimas 
sovietinės Rusijos provincija. O drauge ir 
viršum viso ko, MGB „akys ir ausys“, lyg 
voratinkliu apipynę visus Lietuvos gyven
tojus, jog lietuvis ėmė bijotis lietuvio ir 
nepasitikėti lietuviu.

* * *
Š.m. kovo mėn. 28 d. Vilniaus Dramos 

Teatras iš naujo pastatė Moljero pjesę 
„Tartiufas“.

Režisorius — R. Juknevičius, dailininkas 
— M. Buloka. Vaidino: J. Rudzinskas, G. 
Jackevičiūtė, M. Mironaitė, J. Stanulis, V. 
Ignatonis ir kt.

*

š.m. kovo mėn. Vilniuje svečiavosi Tar
tu Universiteto studentai. Vilniaus Univer
siteto akto salėje dainavo Tartu Universi
teto studenčių choras.

Tokiomis kasdienio gyvenimo aplinkybė
mis gyveno ir tebegyvena Tauta okupuo
tame Krašte nuo 1944 metų. Ištisą dešimt
metį.

Tačiau gyvenimas vietoje nestovi. Tota
litarinė sovietinė diktatūra viena ranka 
naikina nepriklausomus ūkininkus ir pat
riotinį elementą, negailestingai naikina 
žmonėse nepriklausomybinę idėją, gi kita 
ranka ugdo ir proteguoja naują bolševiki
nę buržuaziją; viena ranka su šaknimis 
rauna visa tai, kas lietuvių tautą sieja su 
Vakarais, su jos nepriklausomu savitu gy
venimu, kita gi ranka vis labiau ir labiau 
riša ją su sovietiniu, bolševikiniu pasauliu, 
su rusiškąja „plačiąja tėvyne“.

Nors ir vargingas, sovietiškas, priversti
nis, bet gyvenimas eina savo ruožtu. Mūsų 
pareiga jį sekti.
* *
Š.m. kovo mėn. pabaigoje Vilniaus 2-je, 

Salomėjos Neries vardo, vidurinėje mo
kykloje pasibaigė antroji respublikinė jau
nųjų fizikų ir matematikų olimpiada. Bai
giamajame rate dalyvavo per 250 8-11 kla
sių mokinių .Jaunųjų fizikų tarpe pirmą
sias vietas užėmė Jevgenij Saičenko (Kau
nas), Jonas Vosylius (Marijampolė), Vin
cas Garskas (Balbieriškis) ir Eugenijus 
Kovinskas (Panevėžys). Matematikų tar
pe: Bronius Grigenonis (Žeimiai), Hamle
tas Markšaitis (Tauragė), Antanas Ban- 
zaitis ir Palmira Balaišytė (Vilnius).

40 mokinių gavo dovanas, 32 — garbės 
raštus. Be to, pirmąją premiją gavę moki
niai vyksta ekskursijos į Kijevą.

14



SANTARVĖ 225

Vilniaus Dramos Teatro kolektyvas š.m. 
vasario mėnesį sudarė sutartį su Ignalinos 
rajonu dėl meninio bendradarbiavimo tarp 
teatro ir rajono meninės saviveiklos, šią 
sutartį vykdant, balandžio pradžioje Igna- 
line lankėsi Vilniaus Dramos Teatro artis
tai Siparis, Lukošius, Leimontaitė, Nakas, 
Juodytė, Kudarauskaitė ir Kisielius.

Rajono kultūros namuose susirinko apie 
300 meninės saviveiklos narių, atvykusių 
iš įvairių kolchozų pasitikti svečių iš Vil
niaus.

*

Š.m. pirmųjų trijų mėnesių būvyje Ma
žeikių septynmetės mokyklos mokiniams 
buvo paskaityta per 90 paskaitų ir atlikta 
pasikalbėjimų įvairiomis temomis.

*
Šiaulių Mokytojų Institutas paverčia

mas Šiaulių Pedagoginių Institutu — an
trąja, po Vilniaus, augštąja mokykla vidu
riniųjų mokyklų mokytojams rengti.

*

Skuodo rajone balandžio pabaigoje buvo 
atidaryta liaudies meno kūrinių paroda, 
kurioje buvo išstatyta per 200 eksponatų.

*

Balandžio pabaigoje Maskvoje įvyko 
SSSR bokso pirmenybių rungtynės. SSSR 
bokso čempionas, lietuvis Algirdas Šocikas 
nuūkautu nugalėjo maskvietį spartakietį 
Mačulskį, armijos sportininką Jakovlevą ir 
„Dinamo“ sportininką Muchiną. Paskuti
niame rate susitiko A. Šocikas su kitu jau
nu lietuviu boksininku Juškėnu. Šocikas 
įveikė Juškėną punktais ir tuo būdu penk
tą kartą tapo SSSR sunkaus svorio bokso 
čempionu. Juškėnas gavo antrąją vietą.

*
Lietuvių leksikografijos istorijos darbą 

Lietuvos Mokslų Akademijoje dirba tikra
sis jos narys B. A. Larin, kuris taip pat 
dalyvauja rengiant Lietuvos dialektologi
jos atlasą.

*

Šių metų vasarą okupuotoje Lietuvoje 
numatoma atidaryti per 40 pionierių sto
vyklų, į kurias bus suvežta daugiau, negu 
15.000 vaikų.

Naujos pionierių stovyklos rengiamos 
Panemunėje, Klaipėdos apylinkėse, Žas
liuose. Senosios stovyklos plečiamos Birš
tone, Šiauliuose.

Stovyklų vadovybei paruošti š.m. balan
džio mėn. Vilniuje įvyko 7-ių dienų semi
naras pionierių stovyklų viršininkams ir 
vadovams.

1954. V. 2 d. Kaune, Sporto Halėje įvyko 
tradicinė dainos šventė, kurioje dalyvavo 
per 4.000 Kauno miesto dainininkų bei šo
kėjų, o taip pat Latvijos svečiai: jungtinis 
Rygos Universiteto ir Siguldės rajono cho
ras, vadovaujamas G. Medinšo.

*
Vilniaus Universiteto meno saviveiklos 

kolektyvas š.m. balandžio mėn. lankėsi 
Latvijoje ir Estijoje. Vilniaus U-to akade
minis choras koncertavo Rygoje ir Tartu.

*
Sovietų Sąjungos ministerių taryba pri

ėmė nutarimą naujų Lietuvos operos ir ba
leto rūmų statybos reikalu. -Projektą ren
gė Maskvos instituto „Giproteatr“ darbuo
tojai. Nauji operos ir baleto rūmai bus pra
dėti statyti 1955 metais, Vilniuje, Neries 
pakrantėje, netoli tilto (buv. Žaliojo). Šiais 
metais Sovietų Sąjungos Kultūros ministe
rija atliks toje vietoje reikalingus tyrimus.

*
Nemuno hidroelektrinės statyba Lietuvo

je užplanuota pradėti 1955 metais.
*

Vilniaus Pedagoginiame Institute nuo 
ateinančių mokslo metų pradės veikti nau
jas skyrius, kuriame bus rengiami fizinės 
kultūros mokytojai. Baigę kursą, jie turės 
teisę dėstyti viduriniosiose mokyklose taip
gi anatomiją ir fiziologiją.

*
„Sovietskaja Litva“ laikraščio prizui 

Pergalės Dienos garbei gauti Vilniuje kas
met vyksta estafetė.

Šiais metais gegužės mėnesį estafetinia
me bėgime dalyvavo 137 komandos — iš 
viso 2466 sportininkai ir sportininkės.

Pirmąją vietą laimėjo Vilniaus U-to stu
dentų sportininkų komanda, antrąją vietą 
— Vilniaus Pedagoginio Instituto koman
da.

*

Viliaus U-to istorijos filologijos fakulte
to žurnalistikos ir bibliotekininkystės sky
riai šiais metais išleido pirmąją savo lai
dą: 14 specialistų bibliotekininkų ir 17 dip
lomuotųjų žurnalistų.

*

Lietuvos respublikinio radijo ir Valsty
binės Filharmonijos jungtinis choras, va
dovaujamas K. Kavecko, gastroliavo Latvi
joje ir Estijoje, atlikęs 12 koncertų.

*

Birštono kurorte gydosi ligonys iš vidu
riniosios Azijos, Uralo, Užkaukazės ir Gu
dijos.

Druskininkų kurorte yra 14 sanatorijų 
bei poilsio namų.
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Š.m. birželio mėnesį Vilniaus Universite
to vyresniųjų kursų studentai išvyko va
saros gamybinės praktikos darbams į So
vietų Sąjungą. Ekonominių mokslų fakul
teto studentų grupė išvyko į Maskvą susi
pažinti su Maskvos įmonių darbu. Geolo
gijos skyriaus studentai atlieka gamybinę 
praktiką Ukrainoje, Urale, Gudijoje, Baš
kirijoje, Murmansko ir Archangelsko sri
tyse.

*
Lietuvos augštąsias mokyklas baigusie

ji valstybinės komisijos priverstinai skiria
mi tarnyboms ten, kur okupantas ras rei
kalinga.

Štai vaizdelis:
„Durys atsidarė, ir visi metėsi priešais 

įėjusį. Kas? Kaip? Kur? — klausinėjo stu
dentai, vienas kitą perkirsdami, karštai, 
susijaudinę. O jau sekančią minutę vienas 
iš klausinėjusių, skubiai sugniaužęs nesu
rūkytą papirosą, pats žingsniavo prie du
rų, už kurių posėdžiavo valstybinė komi
sija. Tą dieną Vilniaus Universitete pen- 
kiakursininkai gavo „putiovkas“ į gyveni
mą — paskyrimus į darbą.

Kai Vytukas išėjo į koridorių, jį taip pat 
apspito iš visų pusių, klausinėdami: Kur?

Nusišypsojęs, apvedęs susirinkusius, ne
garsiai, džiaugsmingai jis tarė: — Važiuo
ju į Tadžikų TSR.

Kartu su Vytuku L. paskyrimą į Tadžikų 
TSR gavo ir jo fakulteto draugas — Alek
sandravičius, Rogatka.“

Vis kliūva
Sovietų Sąjungos Augščiausiojo Sovieto 

posėdyje, š.m. balandžio mėn., kalbėdamas 
dėl pranešimo apie SSSR biudžetą 1954 
metams, A. Sniečkus tarp kitko pasakė:

„Aš noriu pasinaudoti šia tribūna tam, 
kad dar kartą pasmerkčiau tas provokaci
jas ir tą šantažą, kurie kuriami įvairių ko
misijų, susidedančių iš amerikoniškųjų 
kongresmanų ir jų pagalbininkų ,— lietu
vių buržuazinių nacionalistinių atskalū
nų. Jokios provokacijos ir joks šantažas 
neišgąsdins mūsų tarybinių žmonių, kurie 
žino užjūrio ryklių vertę. Niekas nepaveiks 
lietuvių tautos valios statytis savo laisvą ir 
laimingą gyvenimą drauge su visomis Ta
rybų Sąjungos tautomis“. (Audringi aplo
dismentai.)

*
Vienas vakarietis diplomatas ir ekono

mistas, neseniai atvykęs iš vieno iš „sate
litinių“ kraštų., papasakojo, kad bolševikai, 
siekdami gyventojus demoralizuoti ir jiems 
meluodami, stato jiems tokius klausimus:

„Kodėl spiriatės prieš mus, jei Vakarai 
visvien neturi jums jokios kitos progra
mos, kaip grąžinti jums kapitalistų, dva
rininkų, išnaudotojų policinį režimą, prie
du su neohitlerininkais vokiečiais? Visa jū
sų parsidavusi emigracija seniai yra jau 
jus pardavusi kapitalistams ir vokiečiams“.

Šiai nuodijančiai bolševiku propagandai 
įveikti, minėtojo diplomato nuomone, rei
kia kurti savitą ateities programą, kuri ati
tiktų pavergtųjų tautų troškimus. Tai su
darytų veiksmingą ginklą prieš komuniz
mo pastangas įsistiprinti pavergtuose kraš
tuose.

*
Vėl nauju pavadinimu

Stalinui mirus, MBG buvo sujungta su 
MVD. Dabar MGB vėl išjungta iš MVD ir 
pavesta KGB (Komitiet Gosudarstviennoi 
Biezopasnosti — valstybės saugumo komi

tetas) prie ministerių tarybos. Sovietinėj 
Lietuvoj jo pirmininku ministerio teisėmis 
paskirtas buvęs MVD ministeris, garsus 
politrukas Kazimir Francovič Liaudis.

-- —-- ’
L

Taigi, ką bekalbėti apie žmones, kurie skundžiasi, sakydami: „Mes buvome 
narsūs, o neturime nei laipsnio, nei ordeno“? Argi jūs kovojote dėl laipsniu ir otde- 
nų? Tasai, kurs kovoja dėl laipsniu ir ordenų, teeinie pas maskolių.

Ąd. Mickevičius
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KULTŪRINĖMIS TEMOMIS

RECENZIJŲ VARGAI
KŪRYBINIO FAKTO ATBALSIS (1):

Bronys Raila

Ar turime rimtų lietuviškos kūrybos fak
tų užsienyje? Asakymai skamba: — Turi
me... Mažai ir menkų... Nieko gero tremtyje 
neturime...

Ar turime rimtą lietuviškos kūrybos kri
tiką, bent kūrybos faktų atbalsius spaudoje? 
Atsakymas vienas: — Nieko gero neturi
me... Visai nieko neturime...

TOKIUS BALSUS DAŽNAI
GIRDIME SPAUDOJE IR ŽMONĖSE

Tai amžinasis kūrybos ir jos vertinimo 
konfliktas: nuolatinė opozicija, dažnas 
vienas kito neigimas, nepasitenkinimas, prie
kaištai, kova... Tai yra normali būklė. Bū
tų nuostabu, įtartina ir net bloga, jeigu bū
tų kitaip.

Yra neabejotina, kad normali lietuviškos 
kultūros kūrėjo gyvenimo ir aplinkos tik
rovė daugiau ar mažiau tiesioginiai pradėjo 
dėti varžtus ne tik jo kūrybos kritikai, bet 
ir eilinio provincijos korespondento laikraš
čiui rašomai žinutei. Apie kūrybos ir jos pa
sireiškimo standartus, apie tam tikrą lyg
menį, apie kokybę vengiama kalbėti. Labai 
dažnais atvejais apie tai tiesiog nepadoru ir 
būtų net negalima kalbėti.

Betkoks lietuvio kūrėjo pasireiškimas 
„sunkiomis tremties sąlygomis“ (literatūros, 
muzikos, dainos, teatro, dailės srityse...) ne 
kartą tenka paversti patriotizmo, lietuvišku
mo, tautinės gyvybės sinonimu. Tegu tai 
būtų atliekama vos mėgėjiškai, pradedančiai 
ar net visai nevykusiai, ■■— nesvarbu. Jei ko
respondentas, recenzentas ar kritikas pamė
gintų tai aprašyti, išeidamas iš normalių 
standartinių reikalavimų ir kriterijų plot

mės, jis bus neigiamai sutiktasis tikrųjų ar 
tik tariamų „kūrėjų“ pusės, ir ne mažiau 
neigiamai iš visuomenės pusės. Dažnas į- 
žvalesnis ir reiklesnis kritikas bus tuojau pa
vadintas „griovėju“ ir „nihilistu“...

KITOKIA SPAUDA

Kitą vertus, turime negausią spaudą, pri
taikintą atitinkamam senosios išeivijos kul
tūriniam lygmeniui ar „specifinėms tremties 
sąlygoms“. Vos vienas kitas plonas žurnalas, 
o šiaip tik maži savaitraščiai ar dienraščiai, 
užpildomi didesnės ar mažesnės vertės poli
tinėm aktualijom, politinėm ar pasaulėžiūri- 
nėm diskusijom, korespondencijom ir kita 
pritaikomąja medžiaga apie „veiklą“ ir „vei
kėjus“.

Gerai žinodamos savo skaitytojų skonį ir 
reikalavimus, redakcijos nėra suinteresuotos 
gausinti laikraštyje tokią medžiagą, kuri, aiš
kiai žinoma, skaitytojui bus neįdomi, per 
sunki ar visai nesuprantama. Tai žino ir 
jaučia taip pat visi kultūriniai publicistai, 
kritikai, recenzentai, kurie vienu ar kitu po
žiūriu domisi mūsų kūrybiniais faktais. Juos 
varžo tiek temų apimtis, tiek vieta, tiek dės
tymo stilius. Jie yra daugiau, nei normaliai 
pasitaiko, išstatyti pačioms diletantiškiau- 
sioms ir įžūliausioms skaitytojų atakoms, — 
tokių geros valios skaitytojų ar šiaip „kul
tūrininkų" atakoms, priekaištams ar pagei
davimams, dėl ko, rimčiau į dalykus žiūrint, 
būtų visai neįmanoma ir bergždžia disku
tuoti.

Visa tai, tarp kitko, yra objektyvios prie
žastys, kurios ne kėlė, bet smugdė ir turėjo 
smugdyti lietuviško kultūrinio fakto atbalsį 
spaudoje, o per tai mūsų visuomenės opini
joje (jeigu apie tokią būtų galima kalbėti...) 
ir pagaliau privatiniame gyvenime.
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TIK ,,TRUMP AI DRŪTAI“ !

Man visos tos ypatingos aplinkybės ėmė 
aiškėti jau prieš dešimtmetį, o ypač išryškė
jo, apsistojus Amerikoje. Atvejų atvejais bu
vo galima pajusti, kad sąlygų ir „opinijos“ 
spaudimas čia yra toks sunkus, jog apie kū
rybinius lietuviškus faktus pilnas, laisvas, 
išsamus ir kartu prideramo lygmens neišsi
lenkiantis atbalsis spaudoje nėra įmanomas.

Be abejo, su tomis tikrovės sąlygomis ga
lima nesiskaityti, ir tegu būna palaiminti 
tie, kurie taip daro. Bet jei kurio žmogaus 
psichika yra brendusi žurnalizmo aplinku
moje, tam labai sunku su tuo nesiskaityti: 
toks žmogus neįpratęs pasitenkinti tik savo 
pasisakymu, bet visuomet rūpinasi, kad pa
sisakytų suprantamai tam, kuriam kalba, ir 
kad gyvai jaustų, į kokią dirvą krenta jo me
tamas grūdas ir ar jis ten dygsta. Meno kū
rybos faktų kritika, recenzijos, atbalsiai 
spaudoje šiuo atveju yra ne tik mokslo ir li
teratūros, bet ir žurnalizmo tiesioginis ob
jektas.

Tokia paini, nedėkinga sunkiai pakenčia
ma padėtis iškelia klausimą: kas toliau?

Visi prisimenate jau patarle virtusį išmin
tingą pasakymą: nėra tokio sudėtingo daly
ko, kurio nebūtų galima nusakyti papras
čiausiais žodžiais. Taip, kas turi tokį talen
tą, tam atviras kelias į tautos vadus, nes po
litikoje šis talentas yrą viena iš augščiausių 
dorybių. Bet šis talentas nelabai reikšmingas 
moksle, menų kritikoje ir kituose kompli
kuotuose dalykuose. Šiuo atžvilgiu dažnas 
europietis intelektualas pasijunta visiškas be
jėgis Amerikoje. Geru pavyzdžiu gali eiti 
prancūzų rašytojas Jean-Paul Sartre, kuris 
prieš kokį aštuonetą metų lankėsi Ameriko
je, ir čia jam Life magazino redakcija davė 
žavingą pasiūlymą: še, trys tūkstančiai do
lerių, bet pasakyk mūsų skaitytojams trim 
žodžiais, bent trim trumpais sakiniais, kas 
yra egzistencializmas... J.- P. Sartre, prancū
zų egzistencializmo „tėvas“, pareiškė, kad ir 
per tris puslapius jis neapsiimtų sąžiningai 
išspręsti tokį uždavinį ir išdidžiai atsisakė 
nuo honoraro-

GRĮŽIMAS PRIE NESUPRANTAMOS 
ABĖCĖLĖS

Iš antros pusės, tai nenuostabu. Digest'ų 
šalyje, masinėje spaudoje, liaudies laikraš
čiuose (o tokie yra ir priversti būti visi lie
tuviški dienraščiai ir savaitraščiai Ameriko
je ar kitur) žmogus yra įpratęs reikalauti, 
kad jis be jokių pastangų per trumpiausią 
laiką, per vieną minutę sužinotų ir suprastų 
sudėtingiausias problemas, kurioms išspręsti 
dažnai reikia dešimtmečių darbo, siekimo ir 
sekimo. Tas „digestinis“ švietimasis, be abe
jo, yra geriau, negu jokio apsišvietimo, ta
čiau tai ilgainiui deda savo antspaudą tiek 
masinės spaudos intelektualiniam lygmeniui, 
tiek daugumos jos vartotojų psichikai.

Man jau teko girdėti, kaip vienas kitas 
Amerikos lietuvis, pvz., apie mano kultūri
nę publicistiką yra pasisakęs, kad tai „bul
vių maišai“, ir aš juos suprantu, net pateisi
nu. Juokingiau, žinoma, nuskamba, kai toks 
smerkėjas čia pat pareiškia, jog mes dabar 
neturime jokios literatūrinės kritikos, nes 
niekas nepaaiškinąs, ar rašytojas X... moka 
ar nemoka vartoti žodį, o tai esąs vienas iš 
svarbiausių literatūrinės kritikos principų(I) 
Na, ir kitokius alfabetinius dalykus ir non
sensus, pvz., tokius, kad šiais laikais armo
nikos muzika, jeigu tik ji lietuviška, ar bet- 
kuri lietuviška dainuškėlė esą daug gražiau 
ir vertingiau, negu Beethoveno sinfonijos, 
Verdi operos ar kitos svetimybės...

Kaip matote, diskusijos čia būtų visai be
prasmiškos. Tokia atmosfera ne vienam sa
ve gerbiančiam kritikos ar recenzijų mėgė
jui atima žadą, ir jų vis mažiau rodosi mūsų 
spaudoje^ Todėl ar nevertėtų mėginti jieško- 
ti kelio į kitas pasisakymo formas, kurios 
būtų ne tiek tuščiai nuskambančios ir kurios 
užgautų kitas visuomenės intereso stygas. 
Juk kūrybinio fakto atbalsis spaudoje pir
miausia skiriamas vad. plačiajai visuomenei, 
o ne jo kūrėjui, šeimos nariams ar prisieku
siems gerbėjams. Šią liūdną tiesą vieną kartą 
reikėtų pagrindinai suprasti.
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„TILTO“ J IEŠKANT

Dabartinėmis aplinkybėmis mums būtų 
reikalingas naujas literatūros ir mena „kri
tikos“ bei „recenzijos“ žanras. Iš tikrųjų, 
nevadinčiau to nei kritika, nei recenzija, o 
gal tik kultūrine publicistika, ar sumeninta, 
suliteratūrinta publicistika.

Lietuvių spaudos istorija čia nedaug tegali 
duoti pavyzdžių. Viena kita prošvaistė buvo 
bepasirodanti V. Kudirkos „Tėvynės Var
puose“, Balio Sruogos žurnalistiniuose dei
mančiukuose, vėlesniais laikais Jono Aisčio 
rašiniuose... Grynoji kritika, grynoji recen
zija teturi permaža vartotojų, taigi, perma- 
ža dėmesio, poveikio ir net reikšmės. Jei vi
suomeninėj aplinkoj nėra atitinkamos at
mosferos, jei meno kūrybos problemos ne
plauko tos „visuomenės ore“, jei jomis te
gyvena ir tesisieloja tik pavieniai ir labai 
negausūs individai, — kokią reikšmę gali tu
rėti tokia kritika ar recenzija spaudoje? La
bai mažą, gal net jokios...

Jei ji tebūtų skiriama tik kel ems žmo
nėms, kartais gal tik vienam, to kūrybinio 
fakto kūrėjui, man atrodo, kad tuomet yra 
prasmingiau jam parašyti gražų, ilgą laišką, 
negu „bulvių maišais“ užversti tą mūsų bė
diną spaudą, kurios žinomam veidui ir lyg
meniui ir kurios skaitytojų nusiteikimams 
koks nors gilesnis meno kūrybos problemų 
panagrinėjimas iš tikrųjų ir tetinka, kaip 
šuniui balnas. Tikiu, kad tokio galvojimo 
nepalaikysime vulgariu, jei tik pamėginsime 
realistiškai galvoti.

Visai kitaip nuskamba ir platesnei publi
kai darosi suprantamesnis reikalas, kai į 
vieną ar kelis kūrybinius faktus, iš vienos 
pusės, pažiūrima ne jų problemų visumoje, 
„iš esmės“, bet tik sustojus ties vienu kitu 
aspektu, viena kita „akimirka“ ir juos išryš
kinus. O iš kitos pusės, —, tą vieną ar kelis 
kūrybinius faktus apibendrinant, įjungiant į 
platesnio visuomeninio dėmesio interesų 
spektrą. Kaip literatūrinę kritiką tarpais 
itin pagyvina ir prie gyvenimo tikrovės pri
artina panaudojimas įvairių, pvz., politinės 
ar ekonominės kronikos faktų, taip kultūri
nę publicistiką įprasmina ir teigiamai su
konkretina tinkamu momentu ir tinkamoje 
vietoje panaudojimas meninės kūrybos bu
vusių ar aktualiųjų faktų. Dabartinėmis mū
sų likimo sąlygomis šiame metode (kūrėjam 
gal „vulgariame“ ir nepriimtiname. ,.)aš te

matau kone vienintelį „tiltą“ cirkuliuoti idė
joms ir formoms tarp lietuvių visuomenės ir 
kūrybinio fakto autoriaus. Ir ypač turint 
galvoje mūsų dienraštinės bei savaitraštinės 
spaudos funkciją. Negausiuose plonyčiuose 
žurnaluose galima mėginti ir kitaip. Ten tie 
dialogai, jei vertingi, liks ateičiai, kaip mūsų 
mintijimo dokumentai, bet emigrantinėje 
dabartyje jie liks, kaip grojimas pianinu su 
vienu pirštu...

SVETIMŲJŲ JUDRUMAS
IR MŪSIŠKIŲ „IŠDIDUMAS“

Šio žanro kultūrinė publicistika, pagaliau, 
nelaikytina vien išimtiniu reiškiniu mūsų tra- 
giškajai dabarčiai. Yra kraštų, kur ji seniai 
kultivuojama su augščiausiu meistriškumu 
ir su geriausiais rezultatais. Jei jūs pastoviau 
paskaitytumėte, pvz., Paryžiaus konservaty
vų dienraštį „Figaro“ ar eilę kitų prancūziš
kų dienraščių bei savaitraščių, jūs rastumėt 
apsčiai įdomiausių ir brandžiausių šio žan
ro pavyzdžių. Ten kalba ne tik reporteriai 
ir žurnalistai, kritikai ir recenzentai, bet la
bai dažnai patys kūrybinių faktų autoriai. 
Prancūzų literatūrinis elitas, kaip Acadėmie 
Franęaise ar Acadėmie Goncourt nariai, be
veik visi labai uoliai ir pastoviai dalyvauja 
toje „žurnalistikoje“. Tai iš vienos pusės 
stambiai pakelia spaudos intelektualinį stan
dartą, o iš kitos pusės tolydžio auklėja pla
čiąją visuomenę, mases...

Gi lietuviškųjų kūrybinių faktų autorių 
mentalitetas buvo ir tebėra stačiai — prie
šingas. Su labai retomis išimtimis, pas mus 
buvo ir tebėra mada, kad juo kuris kūrėjas 
darosi stambesnis, žymesnis ir vyresnis, tuo 
jis atokiau stengiasi laikytis nuo „kvailos 
minios“, nuo „gyvenimo turgavietės“. Jis nu
tyla, izoliuojasi, jis pripažįsta tik savo meną 
ir daugiau nieko nenori žinoti. Jis paprastai 
neberašo straipsnių, reporteriui išgauti iš 
jo interview yra sunkiau, negu iš kokio pre
zidento. Atsisakydamas kalbėti, jis daro ža
lą spaudai, per ją visuomenei ir... sau pa
čiam. Bet privačiai jis ne kartą mėgsta reikš
ti išdidžias ir neigiamas nuomones mūsų 
spaudos adresu: ten nieko gero nėra, tik 
nesąmonės ir plepalai... Ir norėtųsi jį pa
klausti : o ką tamsta pats darai toms nesą
monėms sumažinti, spaudos intelektualiniam 
lygmeniui pakelti, išminčiai ir geresniam 
skoniui atsirasti?... Pirmiau reikia pamesti, 
o tik paskui galima rasti.
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EDUARD WIIRALT
MODERNUS KLASIKAS IR REGĖTOJAS 

(1898-1954)

ALEKSIS

Gegužės 8 dieną Pere Lachaise kapinėse, 
Prancūzijos sostinėje, . buvo per-Iaiduotas 
Eduard Wiiralt, vienas didžiųjų mūsų laikų 
meisterių metalo ir medžio graviūros srity. 
Jis mirė po pavėluotos vėžio operacijos sau
sio 8 dieną rue de Clichy klinikoje, Pary
žiuje.

Nuo tragiškos Čiurlionio mirties Pabalti- 
jys nebuvo patyręs didesnio nuostolio vaiz
duojamo meno bare. Čiurlionis ir Wiiralt. 
— Autodidaktas ir virtuozas, simbolistas ir 
klasikas — jie skirtingi savo formavimo es
tetika ir stiliumi. Bet jie yra labai panašūs 
tuo, kad abu jie iš esmės mistikai, vizionie- 
riai, abu metafizinių tiesų jieškotojai, abu 
modernieji šventieji ir abu drauge nekrikš
čionys.

Grafikas gimė Gubanicy kaimo estų ko
lonijoj (Petrapilio gubernijoj) 1898 m. kovo 
mėn. 20 d. 1909 m. jis atvyksta į tėvynę, o 
1915 m. įstoja į pritaikomojo meno mokyk
lą Taline. 1920 m. mes jį matome Tartu 
mieste ,.Pallas‘o“ dailės mokyklos mokiniu ; 
čia jis vienok užsiima daugiausia skulptūra. 
1922-1923 m. Wiiralt dirba kaip stipendinin
kas Dresdeno akademijoj pas prof. S. Wer- 
nerį. 1924 m. jis baigia mokslus „Pallas‘e“, 
grafikos skyriuje, ir vienerius metus ten pat 
yra grafikos dėstytojas. 1925 m. jis išvyksta 
į Paryžių, kur gyvena visą laiką iki 1938 
m., dirbdamas kaip laisvas dailininkas. 1938 
metus jis praleidžia Šiaurės Afrikoj, o 1939 
grįžta į tėvynę. Nuo antrosios bolševikų in
vazijos Wiiralt pasitraukia į Vieną ir 1945 
m. vyksta per Vokietiją į Švediją. Nuo 1946 
m. iki pat mirties dailininkas gyveno ir dir
bo vėl savo mylimame Paryžiuje.

1937 m. tarptautinėje grafikos parodoje 
Vienoje Eduard Wiiralt buvo pripažintas 
pirmuoju Europos grafiku ir apdovanotas 
diplomu bei aukso medaliu ; iš 21 jo išstaty
tų darbų rengėjų komitetas nupirko 13. Jo 
gausingos parodos Paryžiuje ir kituose me
no centruose suteikė jam originalaus meiste-
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rio vardą. Šiuo metu jo darbų yra visoj ei
lėj Europos muzėjų. Grafikas buvo Pary
žiaus Rudens Saliono ir Nepriklausomųjų 
Saliono tikrasis narys ir Karališkosios Ang
lų Grafikos Sąjungos garbės narys.

Eduardo Wiiralto kūrybai paskirta visa 
eilė veikalų estų ir vakarų Europos kalbo
mis ; jų autoriai vadina šį dailininką geniju
mi ir tvirtina, kad šių dienų grafikos meno 
atgimime Wiiraltui priklauso viena pirmų
jų vietų pasaulyje.

Tai, kad Wiiralto graviūrų bei piešinių 
technika traukia į save dėmesį —- anaiptol 
nenuostabu. Iš tikrųjų, pirmiausia ji krinta 
į akis savo švarumu, nepaprastumu, indivi
dualumu. Wiiralt-graveris yra meistriškai ap- 
valdęs paviršių, erdvės dydį, kompoziciją. 
Jis nudailina savo liniją, kaip joks kitas jo 
amžininkų. Juodas brūkšnys (štrichas) jam 
nėra ornamentinis brėžis, o logiškai patei
sinta priemonė. Jo piešinys, perėjęs per kū
rybinę meisterio sąmonę, skulptūriškas ir 
kartu grakštus, nuostabiai sodrus, konkre
tus. Bet sykiu jo piešiny jaučiama laisva dė
mių ir linijų kalba.

Meno metodų studijavimas, neabejotinai 
užima žymią vietą Eduardo Wiiralto kūry
bos procese. Jis dirba ilgai ir kruopščiai, be 
atvangos stebi gyvenimą, ištisus mėnesius 
laiko atmintyje kokią nors detalę, kuri jo 
nepatenkina, vėliai grįžta prie jos, perdirba 
ją ir pagaliau randa tą priemonę ir tą lini
ją, kuri, kaip jam atrodė, buvo reikalinga. 
Wiiralt studijuoja vidinę ir išorinę vaizduo
jamųjų dalykų dinamiką, iškelia aikštėn jų 
grafiškumą. Todėl jo darbus, persunktus 
tiesiog vizionariniu psichologizmu, visuomet 
galima atskirti tarp šimto kitų, nes, prade
dant dideliais ofortais ir baigiant mažyčiu 
„exlibris‘u“, jis lieka ištikimas savo piešinio 
charakteringumui, individualiam kompozici
jos sąmoningumui, .grafiškai savo braižos 
elegancijai.
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E. VViirait — Absinto Gėrėjai.
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Nors ir sunku jieškoti palyginimų meno 
pasaulyje, bet Wiiralto meilė menui prime
na Flaubert'ą. — „Stilius tėra pasiekiamas 
vien įtemptu darbu, neįsivaizduojamu atka
klumu ir pasišventimu“ ‘ — rašė kadaise šis 
prancūzų prozaikas. —- „Aš esu žmogus - 
plunksna,“ — apibūdina jis pats save, — aš 
gyvenu tiktai dėl jos, tik jos dėka, tiktai per 
ją. Aš daugiausia bendrauju su ja.“ Pana
šiai išsireikšti būtų galėjęs Wiiralt. Jo mei
lė triūsui tokia didelė, kad ji beveik virsta 
asketišku pasiaukojimu atskirų detalių tar
nyboje. Darbas, kone ligi kančios įtemptas 
darbas. Dailininko stilistinių jieškojimų už
davinys — tai absoliuti maniera matyti 
daiktus. Yra sakoma: le style, c‘est l‘hom- 
me (stilius — tai žmogus). Apie Wiiraltą, 
šitą ezoterišką stilistą, reikia pasakyti: le 
style, c‘est 1“ artiste (stilius — tai meninin
kas). Jo stilistiniuose jieškojimuose pirmu
čiausia pasireiškia menininkas, apdovanotas 
smailia subjektyvine pasaulėjauta.

Kaip tikras dailininkas, Wiiralt nesitenki
na tuo, kad perteikia judesius, charakterin
gus žmogaus būtybei, — maža to, jisai pri
pildo tų judesių net savo nature-morte'ų ir 
ex libris'ų formas. Jo peizažų raiškumas 
gerokai priklauso nuo plastinių judesių vie
novės traktavimo. Paprasčiausiame kompo
ziciniame ansamblyje plastinis judesys vai
dina nepaprastai svarbią rolę, kadangi be jo 
neįmanomas gilesnis ryšys tarp paskirų daik
tų ir paskirų formų net tuo atveju, jeigu tie 
daiktai būtų neblogai motyvuoti siužetiniu 
atžvilgiu ir imponuotų savo proporcijų aiš
kumu. Bet pilniausiu savo žiedu plastinis 
judesys pražysta architektoniškai atliktame 
kūrinyje, kur modulu (masteliu) imamas ne 
atskiras daiktas, o tam tikra daiktų grupė. 
Čionai puikiausiu pavyzdžiu galėtų mums 
būti Wiiralto graviūra „Berberų mergaitė su 
kupranugariu“. Wiiralt — erdvės poetas: 
jis moka taip įjungti figūras į peizažą, jog 
gaunamas ne peizažas su figūromis, o monu
mentalus paveikslas. Aplamai, jo graviūros 
prašoka grafikos meno intymumo ribas ir 
visiškai atitinka paveikslo sąvoką, tektoniš- 
kumą.

Augštas Wiiralto intelektualizmas — tai 
aktyvus jieškojimo veiksnys. Todėl grafikas 
nesitenkina kokia nors viena grafikos rūši
mi, •— priešingai: jis įieško techninės sin
tezės skirtingiausiuose grafinės technikos 

rūšyse. Jisai duoda pavyzdžius raižybos li
noleume, laikantis eau-forte‘o technikos, o 
šalia to — vernis-mou ir medžio raižinių, 
atliktų artimu litografijai būdu, papildo 
eau-forte‘ą vario graviūros pradmenimis. 
Grafinio spalvingumo gama ir toniškumo 
meistrybė liudija labai augštus estetiškai ko
loristinius pradus, paslėptus dailininko mez- 
zo-tinto ir aquatinta technikos sukurtose 
graviūrose.

Eduard Wiiralt —; nepaprastas technikas. 
Tačiau Wiiralt'o meno siela glūdi ne techni
koje. Technika tėra tik tas kelias, kuris lei
džia meisteriui perprasti patį save ir pasau
lį. Drąsus meniniko smelkimasis į siibjekty- 
vinę tiesą, jo nenuilstami jieškojimai rodo, 
kad jisai sugeba ne tik išplėsti tradicinės 
raiškos priemones, bet ir atskleisti originalu
mą savųjų santykių su pasauliu. Wiiralto 
graviūros — tai daugiausia psichologiškai- 
filosofiniai sielos preparatai. Emocinis pra
das lyg ir emanuoja iš kūniškosios formos. 
Tatai būtent ir uždeda graviūroms giliai 
žmogiško gyvybingumo antspaudą. Wiiralt 
didžiai artistiškas ta prasme, kad jo grafinė 
maniera betarpiškai perteikia, o ne maskuo
ja asmenį, neatkartojamą emocinį įspūdį.

Tūlą domina dailininko asmenybė. Rašy
ti apie tai veikiau gal sunku, negu lengva. 
Tai buvo reto kuklumo žmogus, ramus, ty
lus, neturįs nieko nepaprasto savo povyzo
je. Jo ramumas — smėlio, kuriame slypi sa
mumas. Apie tai mums liudija jo darbai. 
Juose suspiesta visa jo iškalba; o gyvenime 
jisai, kaip šiaurietis, galėjo ištisomis valan
domis tylėti ir klausytis jūsų. Tiktai savo 
jaunystėje jisai buvo priėmęs užsakymų, bet 
vėliau kategoriškai nuo to atsisakydavo, no
rėdamas turėti kuo daugiausia laisvės. Vie
nintelis jo gyvenimo interesas, buvo jo dar
bas. Jis paliko per 400 didelio formato gra
viūrų, keliasdešimt skulptūrų ir apie porą 
tūkstančių meistriškų piešinių. Griežtas pa
čiam sau, jis su laiku vis daugiau ir daugiau 
užsidarydavo savo dirbtuvės sienose, ir jo
jo kūriniai retai buvo matomi parodose. Jis 
mirė legendariniame neturte ir vienatvėje. 
Savo asmenybe Wiiralt tarytum iliustravo 
Hoelderlino žodžius: „Wir sind nichts; 
was wir suchen, ist alles“ („Mes esame nie
kas ; tai, ko mes jieškome, yra viskas“).
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IS NESENOS PRAEITIES

PIRMOJI BOLŠEVIKŲ OKUPACIJA (2) 
1918 ■ 1919

(A įsiminimų nuotrupos)

T. VIDUGIRIS

Lietuvos dalį okupavusios Raudonosios 
Armijos kovingumas buvo neaugšto laipsnio. 
Dalinių vadai ir augštesniųjų štabų pareigū
nai daugiausia buvo senosios caro armijos 
buvę karininkai. Mobilizuotieji kareiviai ir 
karininkai buvo užkrėsti paties Lenino mes
to šūkio „Taika be aneksijų ir kontribucijų“. 
Tuo šūkiu 1917 m. Leninas buvo sugriovęs 
caro armiją. Tačiau dabar tas šūkis nukrypo 
prieš pačius bolševikus. Mobilizuotiesiems 
rusų kariams buvo nesuprantama, kodėl jie 
turi kariauti su kažkokiais lietuviais, latviais, 
lenkais ir kitais, kodėl bolševikų valdžia atsi
sakė seno savo pažado svetimų žemių ne
grobti. Santykiaudami su vietos gyventojais 
lietuviais, rusai raudonarmiečiai juto jų ne
apykantą rusams ir jų atneštai santvarkai.

1919 m. kovo mėn. pradžioje antibolševi- 
kinis rūgimas raudonarmiečių tarpe buvo 
pasiekęs augščiausią laipsnį. Panevėžyje įvy
kusiame raudonarmiečių mitinge kalbėtojai 
ragino raudonarmiečius mesti frontą ir grįž
ti į savo tėvynę.

Kaip tik mitingo metu vienas vokiečių ar
tilerijos būrys tolima ugnimi apšaudė Pane
vėžį. Demoralizuotiems raudonarmiečiams 
to ir tereikėjo. Su šūkiu „namo“, „vokiečiai 
puola“ raudonarmiečiai metė frontą ir pra
dėjo trauktis į rytus.

Vieną naktį buvau pažadintas kaime vyks
tančio didelio triukšmo. Atsikėlęs patyriau, 
kad kaimą užplūdo nakvynės jiešką raudon
armiečiai. Pradžioje maniau, kad tai į frontą 
vykstą daliniai, bet iš pasikalbėjimų su rau
donarmiečiais paaiškėjo, kad čia vyksta pa
sitraukimas.

Anksti rytą raudonieji tvarkingai susirikia
vo ir nužygiavo rytų kryptimi. Po valandos 
kaimą užplūdo vėl bėgliai, bet šį kartą tai 
buvo jau ne Raudonosios Armijos padali
niai, o Panevėžio bolševikinė diduomenė: 
komisarai, komisarėliai, jų žmonos ir meilu

žės. Šie svečiai buvo daug bjauresni už ru
sus raudonarmiečius. Jie per'prievartą ėmė 
iš gyventojų pastotes, maistą ir krovė jį į ve
žimus, jau ir šiaip perkrautus pagrobto tur
to.

Naujieji atvykėliai neskubėjo trauktis — 
kažko lūkuriavo, žvalgėsi, siuntinėjo milici
ninkus Panevėžio linkui.

Nežinojau, kas išvijo raudonuosius iš Pa
nevėžio, ir buvo nesuprantama, kodėl nie
kas jų nepersekioja. Nusprendžiau, tad, mie
lus svečius pavaišinti.

Greitomis surinkau keturius savo partiza
nus, ir pasalomis iš miškelio pradėjom šaudy
ti į bezujančius keliais milicininkus,

Staiga išgirdome smarkoką susišaudymą, 
kiek galima buvo spręsti, apie Korsakiškio 
miestelį. Nudžiugom, pamanę, kad ateina 
tie, kurie išvarė bolševikus iš Panevėžio. Ta
čiau netrukus paaiškėjo, kad ten buvo susi
kovęs su raudonaisiais milicininkais partiza
nų būrelis, vadovaujamas ūkininko M. Ziko. 
(M. Zikas 1941 m. bolševikų sušaudytas Pra- 
veniškių priverčiamojo darbo stovykloje.)

Mūsų šūviai išjudino bolševikinę poniją. 
Kaimuose stovyklavę komisarai su savo pa
lydovėmis galvotrūkščiais pasileido rytų lin
kui.

Daugelyje vietų partizanų šūvių lydimi, 
raudonieji pasitraukė ligi Rokiškio. Likome 
nekieno žemėje. Tik gal į 3-4-tą dieną iš Kė
dainių į Panevėžį atžygiavo Panevėžio Ats
kiro Bataliono 3 kuopos, vadovaujamos ka
rininko Variakojo.

Laukiam nesulaukiam, kadagį lietuvių ka
riuomenė pradės žygį į rytus. Grįžę iš Pa
nevėžio mūsų ryšininkai pranešė, kad ten 
laukiama atvykstant daugiau kariuomenės, 
ir tik tada prasidėsiąs žygis.

Praeina dar kelios, nerimo ir lūkesčių ku
pinos dienos. Sklinda gandai, kad bolševi
kai vėl grįžta. Siunčiu ryšininką pas Kupiš-
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kio partizanus, bet jis negrįžta — pateko į 
bolševikų nagus. Rytojaus dieną sužinau, 
kad ir Subačiuje jau ir vėl bolševikai. Delsti 
netenka. Pasiėmęs šautuvą ir žiūroną, net 
neatsisveikinęs su tėvais traukiu į Korsakiš- 
kio miestelį. Čia randu jau apie 40 ginkluotų 
vyrų, kaip ir aš, pasitraukusių iš savo namų. 
Susirenkame visi pasitarti. Nutariam ryto
jaus dieną anksti rytą pulti bolševikus, ap
sistojusius Akmenių kaime. Mane išrinko 
vadu.

Tuo metu kryptyje nuo Panevėžio iš miš
kelio pasirodo 3 raitininkai ir paskui juos 
trys vežimai šalmuotų vyrų. Tai Lietuvos 
kariuomenės pirmasis dalinys.

Mūsų džiaugsmas neapsakomas. Mano
me: „štai lietuvių kariuomenė pajudėjo, ryt 
bus puolimas, ir mes jam talkininkausime“. 
Iš pasikalbėjimo su atvykusio būrio būrinin- 
ku S. ir raitininkų vyresniuoju, eiliniu St., 
sužinojau, kad jiems įsakyta „būti“ Korsa- 
kiškyje ir toliau nejudėti. Pagaliau eilinis St. 
sako: „Girdėjome, kad pats esi pamokytas 
žmogus, kariavai su turkais, tai ir vadovauk 
mums visiems“.

Pasijutau taip, kaip dabar jaučiasi vyriau
sias NATO vadas: ir savų pajėgų permaža, 
ir paspirties nesulauksi, ir fronto platumas, 
ir priešas daug gausingesnis, ir jis jau visai 
čia pat! Nieko nepeši, bet vadovauti reikia.

Kariuomenės būrį palikau rezerve, nuro
džiau jam, kur patogiau gintis ir pastatyti 
sunkųjį kulkosvaidį. Savo partizanus, gerai 
pažįstančius vietovę, išsiuntinėjau į lauko 
sargybas, patrulius ir postus.

Vieną sargybą, vadovaujamą J. Kaminsko 
iš Bernotų kaimo, pasiunčiau saugoti takus 
palei geležinkelį Subačius — Panevėžys.

Nepraėjo nė valandos, kai nuo geležinke
lio pusės pasigirdo šūviai ir granatos spro
gimas. Dar po pusvalandžio atbėgę ryšinin
kai pranešė štai ką: sargybiniai pastebėjo 
ateinantį geležinkeliu nuo Subačiaus įtartiną 
elgetą. Prišokęs prie elgetos Kaminskas, 
grasydamas durtuvu, sukomandavo: „Ran
kas augštyn!“ ir tuo pačiu momentu nulei
do durtuvą, sakydamas: „Jonai, tai tu čia!“. 
Pasinaudojęs Kaminsko nustebimu ir sumi
šimu, Jonas išsitraukė pistoletą ir paleido i 
Kaminską mirtiną šūvį. Metęs granatą į ki
tus sargybinius ir lydimas jų šūvių, Jonas 
dingo miške. Prieš mirdamas Kaminskas pa
sakė, kad tas Jonas, tai buvęs jo draugas Žė- 

kas —— tas pats Žėkas, Kauno gubernijos vi
daus reikalų komisaras, apie kurį buvau mi
nėjęs anksčiau (žiūr. SANTARVĖ Nr. 6, 
psl. 190).

Žėkas daugiau Panevėžyje nebepasirodė. 
Ar tik nebus ir jį pasiekusi kulka.

Nakvoti susimetėm pradžios mokyklos 
klasėje. Susitariau su eiliniu St., kad anksti 
rytą išjosime pasižvalgyti — kur bolševikai 
ir ką jie veikia.

Prieš auštant j mokyklą įgriuvo mano toli
mas giminaitis, 18-kos metų vyrukas, Myko
liukas. Jis buvo vienoje iš lauko sargybų. 
„Špioną pagavom!“, šaukia man Mykoliu
kas. Jo akys žiba pasitenkinimu ir atliekamų 
pareigų svarbos supratimu. „Kurgi tas šni
pas?“, klausiu Mykoliuką. Įveda apgailėti
nos išvaizdos nuskurusį vaikėzą. Jo akys už
rištos nosine. Liepiu nuimti jam nuo akių 
raištį ir pradedu belaisvį klausinėti. Jis sako
si : „Ui, aš bėdnas žydelis iš Panevėžio, ve
žiojau po kaimus prekes ir supirkinėjau sku
durus, turėjau arklį. Bėgdami bolševikai pa
ėmė mane su pastote, nuvežiau juos iki Ro
kiškio, ir vis nepaleidžia, pamečiau vežimą 
ir arklį ir grįžtu pėsčias“.

„Meluoja parka!“ šaukia Mykoliukas, 
„koks žydelis išdrįs eiti naktį per mišką šun
takiais? Jeigu ėjo — tai špionas“.

Liepiu suimtąjį iškrėsti. Žydelio kišenėje 
randa piniginę. Piniginėje tik pasas ir nesu
karpytas Kerenskio asignacijų lapas 320 
rublių suma. Kaip tik 320 rublių gaudavo 
raudonarmiečiai atlyginimo mėnesiui. Vi
siems kilo įtarimas. „Gulkis!“, komanduoja 
eik St;, pasitiesia ant grindų vargšą žydelį ir 
pradeda jį tvoti kančiom.

Man pasidarė koktu. Liepiau nutraukti 
egzekuciją, žydelį uždaryti malkinėje, ir pats 
su 3 raitininkais išjojau žvalgybos.

Grįžus man iš žvalgybos, Mykoliukas ra
portuoja: „Prisipažino žydas — špionas“. 
„Gal vėl jį mušėt?“, klausiu jį. „Ne, geruo
ju prisipažino“, atsako vaikinas. Pasirodo, 
mums išjojus, kareiviai sumanė užsikurti 
krosnį, tačiau nerado pripjaustytų ir priskal
dytų malkų. Tad sugalvojo tam darbui pa
naudoti belaisvį. Trys kareiviai priėję prie 
malkinės pasakė: „Na, tu špione, stok prie 
malkų“. Vargšas žydelis pamanė, kad jį sta
to prie malkų sušaudyti. Puolęs ant kelių, 
prisipažino esąs šnipas ir maldavo pasigai
lėti. Pakartotinai klausinėjamas, jis pasisakė, 
kad savanoriu įstojęs į Rąud, Armiją, draų-
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LIEPSNOS IR DŪMAI IDĖJŲ AUKURUOSE

Europos apskritasis stalas su dviem kojom
Oficialiame Europos Tarybos pranešime 

buvo pasakyta:
Europos Tarybos kultūrinių ekspertų ko

mitete 1952 metais britų delegacija pasiūlė 
sukviesti ribotą rašytojų, publicistų ir žur
nalistų susirinkimą aptarti programai, kaip 
būtų geriausia paskleisti europinės vienybės 
idėją pačioje Europoje ir pasaulyje.

Europos Taryba tam pritarė, ir kultūri
niai ekspertai pasiūlė išdiskutuoti tokią te
mą: dvasinis ir kultūrinis Europos klausi
mas, žiūrint istoriškai, ir priemonės išreikš
ti jos vienybei pagal šių dienų reikalavimus.

Buvo nutarta, kad tokia „apskritojo sta
lo“ konferencija įvyks Romoje 1953 m. 
spalio 13-16 dienomis. Debatams (diskusi
joms) pravesti buvo pakviestas žymus švei
carų intelektualas Denis de Rougemont.

Šešiais išminčiais prie „apskrito stalo“ bu
vo pakviesti: trys buvę ministerial pirminin
kai užsienio reikalų ministerial — italų A. 
de Gasperi, olandų van Kleffens, prancūzų 
Robert Schuman, ir trys profesoriai — vo
kiečių Eugen Kogon, švedų Loefstedt ir 
anglų istorikas Arnold Toynbee. Visi jie 
plačiai žinomi savo kraštuose, bet ne visi 
pirmos eilės intelektualai europine prasme. 
Tačiau siekiant, kad idėjoms įkūnyti būtų 
lengviau rastos praktinės priemonės, ma
tyt, atiduota pirmenybė politikams.

Šalia to, buvo pakviesta po vieną žurna
listą - publicistą iš penkiolikos Vakarų Eu
ropos kraštų, įeinančių į Europos Tarybą. 
Neminėsime jų vardų. Tik vienas kitas iš 
jų plačiau težinomi už savo kraštų sienų.

Kaip buvo nutarta, konferencija nustaty
tu laikų įvyko Romoje. Vien labai sutrauk
tas visų debatų aprašymas sudarytų daugelį 
knygos puslapių. Čia įmanoma pasidalinti 
tik viena kita tų idėjų žiežirba.

BAIMĖS IR LABDARYBĖS 
„STRATEGIJA“

Jau prieš karą ir dar daugiau po karo rei
kalingumas Europai vienytis yra plačiai na
grinėtas. Prie to verčia ne tik žmonių palin
kimas jieškoti naujų geresnių gyvenimo for
mų, bet ir tarptautinė padėtis. Pusę Europos 
užslinko bolševizmas. Kita pusė Vakaruose 
jaučia, kad, būdama padrikusi, sovietų im
perializmui nepajėgs pasipriešinti.

Dramatišką Vakarų Europos padėtį kar
tą vaizdžiai nusakė pirmasis Strasburgo 
Asamblėjos prezidentas belgas Paul-Henri 
Spaak: „Mes, europiečiai po pastarojo ka
ro gyvename rusų baimėje ir iš amerikiečių 
labdarybės“...

Aišku, kad abi prielaidos yra labai tra
pios. Laisvė ir nepriklausomybė negali būti

ge su ją buvo pasitraukęs net už Rokiškio, o 
dabar Raud. Armija grįžtanti ir vadas jį 
pasiuntęs į Panevėžį su svarbiu parnešimu. 
Pranešimas buvęs įdėtas į mažą bonkutę. Jis 
tą bonkutę visą laiką laikęs rankoje ir, pasi
girdus komandai „stok!", numetęs į krū
mus. Pranešimą jis turėjęs atiduoti Panevė
žyje ant senojo tilto moteriškei, kuri būtų 
pasakiusi slaptažodį „gulbės skrenda“.

Šnipas buvo uždarytas Panevėžio kalėjime. 
Rytojaus dieną bolševikai paėmė Panevėžį 
ir jį išlaisvino. Išsilaisvinęs žydelis Raud. 
Armijon nebestojo, bet ėmėsi sau įprasto 
prekybos darbo, Prekyba jam sekėsi, Grei

tu laiku jis įsigijo Panevėžyje sandėlius, su
pirkinėjo linus ir javus, pasistatė gražų trijų 
augštų namą. Buvome su juo geri bičiuliai.

Likimas nuostabiai suraizgo žmonių gy
venimo kelius. Neįtikėtinomis aplinkybėmis 
juos suveda, išskiria ir vėl suveda.

Mano mielas Mykoliukas, vėliau smulkus 
ūkininkas, ir jo sugautas šnipas, vėliau stam
bus prekybininkas, susilaukė vienokio liki
mo. Abu juos su gausiomis šeimomis 1941 
m. birželio mėn. bolševikai išvežė Sibiran 
tame pačiame užkaltomis durimis gyvulinia
me vagone.

(Bus daugiau)

25



236 SANTARVE

ilgam palaikoma su svetima labdarybe. Dar 
mažiau laisvę ir gerovę gali apsaugoti bai
mė. Laisvę tegali apginti val’a, pasiryž'inas, 
aiškus ateities tikslų nusistatymas ir atitin
kama jėga — dvasinė ir medžiaginė.

Yra sakoma, kad europiečiuose dabar 
imąs pasireikšti dvejopas sąmonės pabudi
mas : tai supratimas pavojų, kurie gresia ly
giai visiems kraštams, ir supratimas, kad 
Europa dar turi daug milžiniškų išteklių, 
kurių veiksmingas panaudojimas tačiau gar 
limas tik bendrai veikiant. Bet reikia pripa
žinti, kad pirmasis „pabudimo" atvejis te
bėra labai silpnas.

Bendrai paėmus, Vakarų Europa dar ne
supranta sovietinio imperializmo pavojaus. 
O kur supranta, ten dar nepajėgia ir nenori 
imtis tinkamų priemonių atskirai ar juo la
biau sutartinai organizuoti jam atsparą. „At- 
lantinės“ Europos Armijos organizavimas 
per pastaruosius porą metų tai įtikinamai 
parodė.

Gyvenimo praktika yra iškalbingesnė už 
visas iškilmingas rezoliucijas ir gražius dek
lamavimus iš tribūnų. Pastarųjų klausomės, 
kaip švelnios muzikos, kuri pasibaigia, pa
sibaigus koncertui.

Bet jei turime galvoje pasipriešinimą ko
munistiniam imperializmui, skaitykimės tik 
su gyvenimo faktais ir praktika. Mes, „ry
tiečiai" europiečiai, išėjome perdaug ilgą ir 
skaudžią skambių rezoliucijų melo mokyk
lą. Mes daugiau įpratome žiūrėti ne kas sa
koma, bet kas daroma.

VIENYTIS — AK AIŠKINTIS
SU MALENKOVU ?

Šešių išminčių prakalbos prie „Europos 
apskritojo stalo“, be abejo, daugiau prilygo 
koncertui. Tai muzika. Užburiantis grojimas 
kilnumo stygomis, projektais, išvadomis, pa
siūlymais ir planais. Tais planais, kurių au
toriai nenorėjo ar negalėjo vykdyti, kada 
jie patys buvo ministeriais savo kraštuose. 
Arba tomis išvadomis, kurias autoriai čia 
skelbė, bet jų ministerial savo valstybėse vi
sai nė nemano to vykdyti.

Nedėkinga buvo išminčių rolė. Bet pagir
tinas tiesos išganymo jieškojimas. Mums ki
tiems — tai naudingas pasiskaitymas. Kada 
nors jei ne mes, tai mūsų vaikai galės tuo 
pasinaudoti, jei dar turės sąlygas laisvai gal
voti.

Čia pasireiškė trys vyraujantieji vakarie
čių reagavimo būdai į pasistatytą problemą. 
Mat, kai koks klausimas iškyla, tai lotyniš
koji dvasia pirmiausia reikalauja gerų ap
tarimų, germaniškoji dvasia stengiasi suras
ti tinkamiausią metodą, o anglo saksiškoji 
dvasia įieško tinkamo praktiško priėjimo.

Populiarus anglų istorikas A. Toynbee su 
švedų Loefstedt jieškojo tokio priėjimo, pra
dėdami nuo visų Europos tautų bendrosios 
versmės — mūsų civilizacijos gimimo Atė
nų, Romos, Artimųjų Rytų skersvėjuose. 
Toliau — jos išsiplėtimas po visą pasaulį. 
Mūsų religinių idealų, politinės valdžios for
mų, pagaliau, mūsų technikos paslapčių 
eksportas į visus šios žemės gyventojus. Stai
ga, dvidešimtajame amžiuje, mūsų pozicijos 
apsivertimas augštyn kojomis. Mūsų susi
skaldymo gadynėje — iškilimas didelių su
vienytų imperijų. Mūsų idealų krizės sute
mose — masinė diktatūrų propaganda. Me
džiaginės ir protinės priemonės, kurias da
vėme kitiems, šiandien atsisuko prieš mus. 
Aiškiai pamatėme, kad nėra kitos praktinės 
išeities į geresnę ateitį, kaip tik mūsų glaudi 
sąjunga... Ir Toynbee baigdamas sušuko: 
„Suvienykime Europą dabarl Nebeturime 
laiko gaišti'."

(Kaip atsimename, visai panašiai yra kal
bėjęs jo įžymus tautietis sir Winston Chur
chill po praėjusio karo, kol nepatapo britų 
premjeru. O kai patapo, tai pareiškė, kad 
Didž. Britanija su Europa dar nesivienys. 
Pirmiau reikią dėl taikos išlaikymo išsiaiš
kinti su Stalinu, paskui su Malenkovu.. O 
šie aiškinosi dalykus Korėjoje, paskui Indo
kinijoje, Guatemaloje ir be abejo mėgins to
liau aiškintis kitose vietose).

EUROPOS FEDERACIJOS KLIŪTYS

Herr Professor Eugen Kogon tyrinėjo 
dvasinę ir kultūrinę bei pilietinę europiečių 
krizę. Jam atrodė, kad pirmiausia reikia įs
teigti Europos politinę vienybę arba sąjun
gą. Tai sąlyga mūsų naujosios kultūros pa
sireiškimui ir suradimui kalbos, per kurią 
visi susiprastume.

Olandas van Kleffens išdėstė degančios 
svarbos klausimą, kaip reikėtų suderinti 
valstybinį suverenumą (ar tai, kas iš jo dar 
yra pasilikę?) su būsimomis supranaciona- 
linės (viršvalstybinės) tautų bendruomenės
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institucijomis. Jeigu būtų įsteigta bendra 
europinė vyriausybė, kiek galios priklausys 
jai ir kiek atskirų „provincijų“ vyriausy
bėms, ir kaip tat suderinti?..

„Lotynai“ de Gasperi ir R. Schuman pie
šė tas institucionalines priemones, kurių rei
kėtų imtis ir kurių jau galima imtis, siekiant 
užtikrinti europinės vienybės išugdymą.

„Apskritasis stalas“, aiškiai, nerado leng
vų išsprendimų ir negalėjo pateikti užbaigtų 
naujosios europinės civilizacijos modelių. 
Tam tebėra dar perdaug kliūčių, kad jas vi
sas iš karto būtų galima pašalinti.

Pirmiausia, tai tas europinis nacionaliz
mas, kuris, eksportuotas po pasaulį, dabar 
grįžta kaip nuodas: kolonijinės Europos 
imperijos priverstos keisti savo pažiūrą į 
valdomas kitų tautij ir rasių žemes ir duoti 
joms laisvę. Namuose gi nacionalizmas yra 
išvirtęs į šovinizmą ir tautinį egoizmą, ir be
veik niekas geruoju nesutinka atsižadėti sa
vo suvereninių teisių dalies. Tebėra ir daug 
kitų kliūčių: istorinės sąskaitos, revanšo 
dvasia, savo tautos ugdymas jaustis „augš- 
tesne" ir „kilnesne“ už kaimynus, fantasti
nės kultūrtregerių misijos, nacionalinio kapi
talo įtakingų centrų užmačios užvaldyti ki
tų kraštų rinkas ir išnaudoti klijentus, bai
mė netekti savo tautinės „asmenybės“ fede- 
ralinėje bendruomenėje ir tt.

„Apskritojo stalo“ Romos debatų vedėjas 
šveicaras Denis de Rougemont, atskirai 
svarstydamas kaikuriuos iš tų klausimų 
prancūzų žurnale „P r e u v e s“ (Nr. 35, 
Janvier 1954), ypač sustoja ties europiečių 
nesugebėjimu tiksliai ir teisingai suprasti fe
deralizmo dvasią bei prigimtį. Be abejo, 
Šveicarijos pavyzdys jį stipriai veikia ir jam 
atrodo galįs būti pritaikomas visai Europai.

Tačiau ir jis sutinka, kad kokios svarbios 
ir nenugalimos kliūtys beatrodytų, svarbiau
sias dalykas yra — pats europinės federaci
jos likiminis reikalingumas. „Federalizmas 
yra daug mažiau teorija, negu praktika“, 
sako jis. Tai esąs politinis instinktas, „prie
šingumų logika“, noras ir valia suderinti 
Skirtingumus.,,

KĄ RODO ŽEMĖLAPIS ?

Mūsų čia duotas tokio augšto lygmens 
ir tokių iškilmingų „Europos apskritojo 
stalo“ diskusijų atpasakojimas gali atrody
ti nepakankamai rimtas. Tikrai sutikime, 
jog jis čia perteiktas nepakankamai oriu 
tonu...

Bet ar galima ir reikia apie tai kalbėti 
kitoniškai? Negalima, nes tų padebesinių 
diskusijų augštis buvo nerealus. Nes jų išei
ties punktas —■ dirbtinis, sentimentaliai iliu
zorinis, perdėm „intelektualus*“.

Į pasistatytą europinės vienybės ir Euro
pos federalizmo klausimą pirmutinį triuš
kinantį atsakymą juk duoda dabartinis Eu
ropos ir pasaulio žemėlapis. Žemėlapio kal
ba yra realistinė ir įtikinamiausia. Debatų 
dalyviai turėjo pasikabinti prieš savo akis 
didelį žemėlapį ir tuomet kalbėti. Tuomet 
jų išvados ir receptai gal būtų buvę kiek 
kitokį...

Juk kas beliko iš Europos po pastarojo 
karoj Tik pusiasaliai ir salos. Europa da
bar yra suskaldyta, perskelta pusiau, vieną 
dalį nuo kitos aklinai a’itveriant. Tokia nė
ra ir negali būti gyvoji Europa. Tokia Eu
ropa nepagydoma, nes pusiau perpjautą kū
ną niekas nepadarys sveiką, net ir rūpestin
giausiai gydydamas jo rankas ar kojas, ar 
vieną galvą. Rūpintis tik apie tai ir jieškoti 
tik čia receptų—yra tuščios kalbos, beviltiš
kos viltys, grynos iliuzijos...

Ir visas tas dabartinis „Europos apskri
tasis stalas“ yra stalas su dviem kojom. 
Toks stalas, iš šono nepalaikomas, negali 
ilgai stovėti. Sverduliuodamas, jis tol stovi 
ir negriūva, kol dar jį iš šalies palaiko kas 
trečias, šiuo atveju toli... „amerikinė labda
rybė“, anot Spaako.

Iš tikrųjų, labai didelis klausimas, ar be 
Amerikos ekonominės, finansinės, techni
nės, militarinės ir politinės paramos, be jos 
atominių bombų arsenalo ir iš tų veiksnių 
sudarytos politiškai strateginės priedangos 
Vakarų Europos pusiasaliai ir salos per šį 
vieną dešimtmetį bebūtų pasilikę tokiame 
stovyje, kaip tebėra dabar.

Labai ir labai galimas dalykas, kad be 
Amerikos „labdarybės“ didžiuma pietų 
(Graikija, Italija...), vakarų (Prancūzija, Pi
rėnų pusiasalis...), ir šiaurės (Skandinavijos 
pusiasaliai...) Europos laisvųjų sąnarių per
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pokarinį dešimtmetį jau būtų sudarę nebe- 
atjungiamas vieningo plataus Eurazijos že
myno dalis. Kiekvienu atveju, jų likimas 
būtų įėjęs į tokį paskutinį dramatinį įtam
pos etapą, kur jo natūrali atomazga bebūtų, 
žiūrint istoriškai, tik trumpo laiko klausi
mas.

PUSIASALIŲ SAVISAUGA —
NE EUROPOS IŠGELBĖJIMAS

Tragedija yra, kai europiniai pusiasaliai 
ir salos svarsto Europos vienybės, jos fede
ralizmo reikalus tada, kai pati Europa yra 
perpjauta per pačią jos geografinę ir dide
le dalimi jos dvasinę širdį. Weimaras, Pra
ha, Viena, — juk tai jau „anapus uždan
gos“ ar ant pačios ribos, kur faktiškai šian
dien Europa pasibaigia ir prasideda raudo
noji Eurazija.

Pusė geografinės Europos ir daugiau nei 
trečdalis jos žmonių šiandien dirba prieš 
Europą — prieš jos tradicinę kultūrą, prieš 
jos politinį, socialinį ekonominį struktūrą, 
prieš jos religiją, prieš jos vertybes ir dvasią. 
Nejaugi tai galima pamiršti, nejaugi į tai 
galima užmerkti akis?

Jeigu tai „apskritojo stalo“ dalyviai min
tyse ir nepamiršo, tai kodėl jie užmerkė 
savo akis?

Juk yra tragedija, ir gėdinga tragedija, 
kad prie „apskritojo Europos stalo“ nebu
vo pakviesti ir, jei patys būtų atvykę, nebū
tų buvę prileisti atsisėsti, kaip lygūs partne
riai, daugiau nei trečdalio, kone pusės tos 
pačios Europos atstovai! Tarsi nebebūtų 
laisvėje nei vieno tų šiandien ar prieš tris
dešimt, metų pavergtų tautų išminčiaus, nei 
vieno publicisto, nei vieno žurnalisto!... 
Kalbėti apie Europos civilizacijos gyvenimą, 
jos laisvės apsaugą, jos idealų renesansą, jos 
susivienijimą, — ir neišdrįsti susiburti prie 
vieno „stalo" visos Europos dvasiniams at
stovams, bijoti prileisti visų tautų atstovus, 
— tai yra užmerkimas akių tikrovei.

Nesujungta, perpjauta Europa — nėra 
ir nebus Europa, ir tai nėra pagrindas Eu
ropos federacijai... Tai, ką šiandien vaka
riniai europiečiai ir taurūs vyrai iš salų ir 
pusiasalių vadina „Europos gynimu“, yra 
tik jų pačių gynimasis ir susirūpinimas už
sitikrinti sau savisaugą. Savįs gynimas — 
dar nėra Europos gynimas, savęs laikinis 

išgelbėjimas —- dar nėra visos Europos iš
gelbėjimas.

Tai, kas šiandien bėra likę iš Europos, 
savomis jėgomis, be amerikiečių „labdary
bės“, ilgai patvariai ateičiai yra jau nebeap- 
ginama. Kad Europa atgimtų, kad galima 
būtų realiai siekti jos federacijos ir susivie
nijimo, kad jos visas žemynas gyvybingai 
funkcionuotų, — pirmiau turi būti . pasiek- 
tas visos Europos išlaisvinimas.

PASIŪLYMAS MOKĖTI 
KONTRIBUCIJĄ...

Jeigu mūsų tokia kalba būtų „nerimta“, 
tai, deja, tuo labiau „nerimtai“ kalbėjo 
pats „Europos apskritojo stalo“ debatų ve
dėjas Denis de Rougemont, savo uždaromo
je prakalboje gana sujaudintai pasisakyda
mas šitaip:

„Yra aišku, kad vieni ir kiti turime sutik
ti su aukomis. Reikia ryžtis ir tamtikrai ri
zikai. Vengti jų, atmesti jas — reikštų juk 
viską prarasti, tikrų tikriausiai prarasti ir 
trumpu laiku!

„Daugelis mūsų Europą lygina su Bizan
tija. Šioji imperija, dingusi lygiai prieš pen
kis šimtmečius, pabaigė savo didžiąją isto
rinę rolę, pradedant 1204 metais, kada Kry
žiaus karų armijos apiplėšė jos sostinę ir 
išniekino jos šventoves. To milžiniško suž
lugimo tiesioginė priežastis buvo —: atsisa
kymas sudėti mažytę auką.

„Kryžininkai, išlipę ties Konstantinopo
liu, prieš atsitolindami nuo jo pareikalavo 
kontribucijos: maždaug apie 10 milionų 
aukso frankų. Imperatorius sumokėjo pusę, 
ir ėmė verkšlenti, kad daugiau nebeturįs. 
Turtuoliai jam nepadėjo, sakydamiesi esą 
subankrutavę, atsisakydami net menkomis 
sumomis sudaryti patriotinę mezliavą, kuri 
turėjo laiduoti jiems išsigelbėjimą. Mėnesį 
išlaukus, buvo nutarta pulti. Bizantija buvo 
paimta už gerklės. Po trijų dienų išplėštieji 
lobiai jau siekė 100 milionų, neskaitant ne
įkainuojamos vertės meno kūrinių ir šven
tenybių. sunaikintų ar „rekvizuotų“. Paga
liau, Bizantijos turtus, bendrai pasidalinę, 
okupantai išsigabeno.

Nuo jūsų priklauso, Apskritojo Stalo po
nai, nuo jūsų pastangų priklauso, nuo mū
sų visų, europiečiai, priklauso — rašyti ki
tą istoriją naujajai Europai“...

Gūdus įspėjimas, jaudinanti patetika,
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BIZANTIJOS IMPERATORIUS
IR LIETUVIŲ ŪKININKAS

Tai vaizdus pavyzdys iš istorijos. Tik ne 
visai tikslus, ne visoms dabartinėms aplin
kybėms pritaikintas ir, teisybę pasakius, — 
gana prastas pavyzdys.

Ką jis parodo? Jis parodo tik, kaip kar
tais galima laikinai išsipirkti nuo pa
vojaus. Ir išsipirkti mažomis aukomis. O 
jų pagailėjus, nuo jų išsisukinėjant, tenka 
prarasti dešimteriopai daugiau įr galiausiai 
viską pralaimėti.

Tat primena kitą istoriją, lietuvių liaudy
je pasakojimą apie ūkininką ir jo avis.

Važiavo kartą iš turgaus ūkininkas, pilną 
vežimą prisipirkęs avių. Pakelėj per mišką 
jį užpuolė būrys išbadėjusių vilkų. Ūki
ninkas mato, kad blogai: vilkai suplėšys jo 
avis, jo arklius ir jį patį. Jis išmeta jiems 
vieną avinuką. Vilkai supuola ėsti. Po va
landėlės suėdę, vėl pasiveja vežimą. Ūki
ninkas meta dar vieną avį, paskui ir trečią... 
Bet jau netoli namai. Vilkai nebedrįsta pul
ti kaime. Jie jau kiek pasisotinę. Ūkininkas 
išsigelbsti pats, išgelbsti likusias avis ir ark
lį. Dėlto, kad buvo išmintingas ir sutiko 
paaukoti tris avis...

Jis išmintingiau pasielgė už Bizantijos im
peratorių ir jo turtuolius.

Bet dabartinei Europos padėčiai ir toks 
pavyzdys anaiptol netiktų. Vienos, antros 
ir trečios avies išmetimas bolševikų vilkų 
nasrams — jų toli gražu nepasotina, tik 
pastiprina. Jau dešimt europinių tautų nau
jai įmesta į jų nasrus —- ir faktai rodo, kad 
eurazinis bolševizmas tik riebėja ir darosi 
vis agresyvesnis. Eita aiškiai klaidingu keliu.

Gal geresnis įspėjantis pavyzdys iš isto
rijos būtų: senoji stabmeldiškoji Romos 
imperija iš vienos pusės, ir gimstanti krikš
čionybė bei barbarų antplūdžiai iš kitos pu
tės. Turtinga, galinga, išmokslinta, civilizuo
ta Romos imperija per keletą šimtmečių bu
vo sužlugdyta. Laimėjo tuomet naujoji re
ligija, kuri skelbė visų žmonių lygybę, tur
tų išdalinimą, vergų, prispaustųjų ir panie
kintų prisikėlimo viltį. Laimėjo barbarai, 
kurie savo skaičiumi, veržlumu, savo pri
mityviu agresuvumu užplūdo imperijos že
mes ir pagaliau pastatė savo imperatorius...

SVARBIAUSIU KLAUSIMU 
NEPASISAKYTA

Tame reginyje yra skirtumų, bet ar ne dar 
daugiau panašumų dabarties Europos liki
mui?

Ir kad neįvyktų panašus istorijos pasikar
tojimas, reikia suprasti dabartinio žaidimo 
esmę, o supratus, ryžtis tuoj veikt: stiprėti 
patiems, vienytis visiems, o ne tik kaiku- 
riems, aukoti ir aukotis. Kam? Ar tik laiki
nai apsisaugoti, laikinai apsiginti? Ar tik 
sumokant kontribuciją naujiesiems „kryži- 
ninkams“, ar metant į jų nasrus ištisas tau
tas, dešimtis milionų tų pačių europiečių, tos 
pačios dvasios ir likimo brolių?

Ne! Tai nieko gero neduoda.
Tai tik stiprina ir lengvina Eurazijos bar

barizmo slinkimą vis toliau ir toliau į Euro
pos vakarus. O jos pusiasaliuose ir salose 
tik dar daugiau krikdo dvasią, skleidžia de
fetizmą ir tuščią viltį per naujus kompromi
sus ir pataikavimus prailginti kuriam laikui 
kiekvienam atskirai savo braškančią egzis
tenciją.

Pats laikas pradėti visos Europos atgimi
mo misiją, ir ne vien tik skambiais žodžiais 
nuo dvikojo sverduliuojančio „apskrito sta
lo“, bet darbais ir veiksmais visų europie
čių laisvei ir idealams apginti. Kontribucijų 
mokėjimas, vien gynimasis nuo barbarų — 
jokios ateities negarantuoja. Ją gali garan
tuoti tik veiksmingas ir visiškas barbarų 
slinkties numalšinimas ir jų pačių kūrybinis, 
pozityvus sucivilizavimas.

Ar tam laisvoji Vakarų Europa dar turi 
valios ir ryžto? Štai pagrindinis ir svarbiau
sias klausimas, į kurį nesigirdėjo aiškaus at
sakymo Romos debatuose.

Jeigu kitaip, — senosios Romos imperijos 
pavyzdys atsistoja su visa savo grėsme nau
jam pasikartojimui. Žlugimas būtų neišven
giamas. Ir be abejo greitesnis, negu anuo
met, JURGIS LENGVENIS
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RYTU VAKARU FRONTEv ««

EUROPA TURI BŪTI SILPNA

BET KIENO NAUDAI?

Žinomas pracūzų rašytojas ir kritikas 
Thierry Maulnier išvedžioja, kaip, kada 
ir dėl ko gali kilti naujas pasaulinis karas. 
Anot jo:

Sovietų Rusijos, kaip ir kompartijų V. 
Europoje troškimas yra, kad Vakarų Eu
ropos valstybės pasiliktų silpnumo, susi
skaldymo ir militarinio nepajėgumo pa
dėtyje, kokioje jos yra dabar. Trumpai: jų 
likimas priklauso nuo sovietų karinės ma
lonės.

Tai nereiškia, kad sovietai ruoštųsi ka
rui jau šiais, 1954 metais. Tai juos tuoj su
vestų į konfliktą su priešu Nr. 1 — Jungti
nėmis Valstybėmis. Bet yra neabejotina, 
kad sovietai yra apsisprendę sugriauti 
Ameriką, kaip liberalinę valstybę. Jeigu 
jie tiki, kad Ameriką, kaip liberalinę vals
tybę, jie tikrai galės sugriauti, tai jie grieb
sis karo su visomis atominėmis priemonė
mis, net jeigu ir patys nuo tokio karo žiau
riai nukentėtų.

Bet jei jie ir nelaiko karo esant neišven
giamu, tai be abejo jie skaitosi su tokia ga
limybe. Kaip komunistai, jie yra apsispren
dę „likviduoti“ kapitalizmą visame pasau
lyje- O tokio tikslo siekimas visokiu atve
ju būtinai neša karo riziką. Be to, savo ka
pitalistiniams priešininkams jie priskiria 
lygiai tas pačias užmačias, kokias patys 
turi. Anot Maulnier, priskiria klaidingai, 
nes šiuo metu „kapitalizmas“ jau yra kon
servatyvus ir galvoja tik apie gynimąsi, o 
agresyvus ir naujų užkariavimų siekian
tis yra tik komunizmas.

Sovietų Rusijai lieka dvi galimybės: pa
dėtis, kada jai pačiai būtų naudinga išpro
vokuoti karą, ir padėtis, jei priešininkas 
pirmas pradėtų puolimą... Abiem atvejais, 
net jei V. Europa pradžioje ir mėgintų lik
ti „neutrali“, svarbiausias sovietų uždavi
nys būtų kaip galima greičiau užimti visą 
Vakarų Europą, masyviškai ją puolant vi
sais frontais ir būdais ir sudaryti čia „prie
tiltį“, prieš išsilaipinant stambioms ameri
kiečių pajėgoms. Tad abiem atvejais ru
sams yra pirmaeilis uždavinys laikyti V. 
Europą silpną ir susiskaldžiusią, kad būtų 
galima ją ko lengviau užimti, prieš išsilai
pinant amerikiečiams.

Sovietams visą Europą užėmus — ką da
rys amerikiečiai? Pirmoji galimybė jiems 
bus intervenuoti su atominiais ginklais. Bet 

jei rusai bus jų dar nepanaudoję, ar išdrįs 
pirmieji pradėti amerikiečiai?

Netiesioginė sovietų agresija į Vakarus 
yra nuolatinė. Bet jei jie atsisakytų nau
doti šiuo metu tiesioginę, t.y. karinę agre
siją, kiekvienu atveju pagrindinis sovietų 
politikos tikslas yra visomis priemonėmis 
siekti silpnos ir susiskaldžiusios Europos 
Taip ir yra, nes kitaip ir būti negali...

* * * * *

Atpasakojame šiuos išvedžiojimus ne 
dėl jų naujumo (čia atskleidžiamos labai 
paprastos ir seniai žinomos tiesos...), bet 
dėl tam tikro nuostabumo.

Nejaugi Prancūzija ar kiti Vak. Europos 
kraštai to dar nesupranta? O jeigu supran
ta, tai kodėl per keleris metus jie nieko 
nedaro, kad sovietų siekimai liktų tik sva
jonėmis? Jie daro greičiau priešingai.

Visi godžiai jieško prekiauti su bolševiz
mu, tuo jį ne silpnindami, o stiprindami. 
Visų stambiųjų prancūzų partijų parlamen
tarai, įskaitant ir gaullistų lyderį Soustel- 
le, važiavo su „draugiška“ misija į Krem
liaus provinciją Lenkiją, o grįžę namo ėmė 
šnibždėti, ar tik nereikėtų vėl jieškoti „tra
dicinės draugystės“ atstatymo su Rytais. 
Ar tai „diplomatija“, ar pamišimas? Euro
pos apsigynimo bendruomenės planai „įgy
vendinami“ vėžio žingsniais. Anglija ne
nori prie jos tiesioginiai dėtis. Ir t.t. ir t.t.

Dviejų pasaulinių karų paruošimo ir jė
gų išsidėstymo istorija rodo, kad ir pirmu 
ir antru atveju, tarsi kokiai stebuklingai 
lazdelei iš užkulisio tvarkant karai nepra- 
sidėdavo tol, kol priešingų blokų jėgos ne
pasidarydavo maždaug lygios. Tai garan
tuoja sunkų ir ilgą karą, ir neabejotinai 
stambius pelnus karinėms industrijoms...

Antrajam pasauliniui karui pasibaigus 
ir greit trečiojo pašvaistėms ėmus rodytis, 
Amerika, Vakarų bloko lyderis, turėjo ato
minės bombos monopolį. Tad dviejų blokų 
jėgos buvo labai nelygios, sovietus paklup- 
dyti būtų buvę perlengva ir pergreit. To
dėl išlaukta, kai jėgos ima lygėti...

Gal ir gerai, kad vakariečiai nieko neda
ro Europoje realiai atsispirti pavojams. 
Jie už tai sumokės brangią kraujo kainą, 
bet jėgos bus išlygintos, ir trečiasis karas 
galės prasidėti pagal trąčĮicinį „planą“,,.
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SOVIETINIS GYVENIMAS

SOVIETŲ MOKSLAS

Yra kategorija žmonių, kurie iki maž
daug 1950 metų kalbėjo, kad Rusija jokioj 
srityj nėra pajėgi ir kad nerimta kalbėti 
apie koki nors pavojų Vakarų pasauliui iš 
rusų pusės; be to, šiuodu pasauliai pui
kiausiai galį sugyventi... Nuo 1951 metų ta 
pati žmonių kategorija staiga pradėjo gąs
dinti, kad Rusija turinti atominius gink
lus, net tobulesnius už vakariečių, ir iš vi
so tiek esanti galinga, kad Vakarams ne
besą kito kelio kaip prisiderinti prie Rusi
jos interesų ir visais įmanomais būdais 
stengtis pelnyti jos malonę.

Priešo neprivertinimas veda į pralaimė
jimą per neatsargumą; priešo pervertini
mas taip pat veda į pralaimėjimą, per ne
ryžtingumą. Todėl kiekviena kompetentiš- 
ka ir objektyvi nuomonė apie Sovietus yra 
verta vakariečių ko didžiausio dėmesio. 
Tokią nomonę yra pakartotinai išdėstęs 
apie Sovietų mokslą įžymus anglų moksli
ninkas, Karalienės Universiteto Belfaste 
rektorius, prof. Eric Ashby. E. Ashby yra 
gyvenęs Maskvoje (kaip Australų Atstovy
bės patarėjas), yra dirbęs Sovietų Mokslų 
Akademijos laboratorijose, suėjęs į artimą 
pažintį su eile Rusijos pirmaujančių moks
lininkų ir gerai pažinęs jų gyvenimo bei 
darbo sąlygas. E. Ashby yra parašęs apie 
Rusijos mokslininkus knygą (Scientist in 
Russia, 1947), o šiemet New York Times 
Magazine (Apr. 18, 1954, pp. 13, 37, 39, 42, 
44) paskelbtas jo autoritetingas, objekty
vus ir turiningas straipsnis apie Sovietų 
mokslą. 1945 metais autoriui krito į akis 
rusų mokslininkų nepasitikėjimas sava 
pramone ir savimi. Bet nuo II Pasaulinio 
Karo pabaigos, nukreipus didelę valstybės 
išteklių dalį mokslui ir technikai remti, 
prasidėjo žaibiška pažanga, kuri per kele
tą metų privedė prie vandenilio bombos ir, 
savaime aišku, čia nesustojo. Atsiektųjų 
rezultatų autorius nelaiko vien rusų moks
lininkų nuopelnu: šnipai, stiprios penkto
sios kolonos remiami, čia daug nulėmė, iš
vogę iš vakariečių esminius dalykus ato
minei bombai. Prie jos praktiško realizavi
mo Rusijoje daug prisidėjo ten dirbantieji 
vokiečių mokslininkai ir technologai. Bet 

tai ne viskas. Dabartiniai rusų valdovai, 
vertindami Vakarų mokslą bei technologi
ją, eina Petro Didžiojo pėdomis. 33 Rusijos 
universitetai ir 887 kitos augštosios mo
kyklos kasmet išleidžia virš 150.000 diplo
muotų žmonių, kurių gabumais netenka 
abejoti, o ir išsimokslinimu jie nedaug te
atsilieka nuo atitinkamas mokyklas bai
giančių vakariečių. Tai milžiniška pajėga, 
kuri ir skaičium ir kokybe turi tendencijos 
didėti. Tautinis šovinizmas, kurio vardan 
visus išradimus bandoma priskirti rusams, 
tėra tik nenuoširdi vaidyba. Tikrumoje 
Rusijos intelektualai yra kuklūs darbo 
žmonės. Pats Stalinas pramonės vadovų 
konferencijoj 1931 metais yra pareiškęs: 
„Mes esame 50 ar 100 metų atsilikę nuo 
pažangiųjų kraštų. Mes turime nugalėt šį 
atstumą per 10 metų. Arba mes tai pada
rysime, arba jie mus sutriuškins...“ Auto
rius įsakmiai nepasako, bet mes visi tai 
žinome, kad rusų intelektualų darbštumą 
pakelia iki kraštutinės ribos nuolatos gre
siantis sunaikinimas ar ištrėmimas, kurių 
siaubas lydi per visą gyvenimą kiekvieną 
sovietų pilietį. Antra gi vertus, sovietinis 
režimas sudaro rusų mokslininkams labai 
geras darbo bei atlyginimų sąlygas.

Lygindamas Rusiją su J.A.V. (kurias E. 
Ashby gerai pažino studijuodamas Čika
gos Universitete), autorius primena, kad 
Rusija turi žymiai daugiau gyventojų ir 
didesnį gimimų %. Ruso jaunuolio prieš- 
universitetinis paruošimas prilygsta ame
rikonišką .Augštasis mokslas Rusijoj stip
riai kontroliuojamas valstybės. Negabiems 
universitetų durys uždarytos. Valstybė re
guliuoja specialybių pasirinkimą pagal sa
vo ultramilitarinę politiką, daugumą inte
lektualinių ir techniškųjų jėgų nukreipda
ma į tyrinėjimus ginklų srityje ir karo 
reikmenų gamybą. Mokslininkų ir inžinie
rių prestižas labai augštai iškeltas. Spauda 
daug daugiau skiria vietos mokslininkų ir 
technologų darbams, negu filmų žvaigž
dėms ar futbolo rungtynių laimėtojams. 
Mokslininkas gali laisvai keliauti, nevaržo
mai naudotis savo specialybės užsienine 
spauda. Vaikai auklėjimi taip, kad jų idea
las yra tapti tik mokslininku ar inžinie-
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rium. Mergaitės skatinamos domėtis medi
cina.

Universitetui arba technologijos institu
tui baigti reikia penkerius metus labai kie
tai dirbti. Maskvos Universtitete studentas 
turi 46 savaitines valandas paskaitų ar 
pratybų. Baigiančiojo išmokslinimas pri
lygsta J.A.V. atitinkamos profesijos dak
taro išmokslininmą. Autorius primygtinai 
pabrėžia, kad mokslas galimas ne vien lais
vėje. Politikos brukimas į mokslo teorijas, 
aišku, absurdiškas, ir rusų mokslininkai 
nuo jo kenčia, bet stengiasi prisitaikyti ir 
bent eksperimentinį darbą dirba intensy
viai, nekliudomi. Vienas įžymus rusų moks
lininkas, su šelmiška liepsnele akyse, au
toriui kartą pasakęs: „Aš esu išmokytas 
stebėtis Lysenko išradimais...“ Tai buvo, 
žinoma, tada, kai Lysenko Rusijoj buvo 
garbinamas kaip nepaprastas mokslo did
vyris; šiuo metu jis jau apkaltintas nepa
doriu mokslo monopolizavimu ir kt. nedo
rybėmis.

Remdamasis savo patyrimu, autorius 
tvirtina, kad iš prigimties rusai lygiai pro
tingi kaip ir vakariečiai ir neužilgo jie bus 
lygiai mokyti. Jie tebeturi mokslininkui 

taip svarbų kuklumą, kurį mes, vakarie
čiai, esame praradę. Baigdamas, autorius 
siūlo vakariečiams liautis ignoravus realy
bę ir sekus pasakas apie rusų mokslo fik
ciją. Reikia domėtis rusų darbais, kaip jie 
domisi vakariečių, ir vertinti juos teisingai 
ir kritiškai. Autoriaus nuomone, Vakarų 
pasaulis turi apsijungti kolektyviam sau
gumui ne tik kariškai ir ekonomiškai, bet 
taipogi suorganizuoti vieningą ir stiprų 
laisvojo pasaulio mokslinį frontą.

Mokslinio fronto organizavimas — toli
mos distancijos sprendimas. Be to, plačiai 
suorganizuoto vakariečių mokslinio fronto 
laimėjimai rusams būtų gana lengvai pri
einami. Mums, kurie pažįstame rusiškąjį 
komunizmą, pernelig aiškus konflikto ne
išvengiamumas. Šio konflikto atidėliojimas 
vakariečiams yra fatališkas. Tačiau vaka
riečiai kažko neryžtingai laukia. Ar tik čia 
nepasireiškia įtaka tų, kuriems 1950 me
tais Rusija tebebuvo nekalta, gal net įdo
mi keistenybė, o 1951 metais jau tiek ga
linga pabaisa, prieš kurią vakariečiams 
belieka suklupti ir maldauti pasigailėjimo.

J. V.

SOVIETŲ MENININKAS ROJUJE

Maskvos IZVIESTIJA 1953 m. spalių 24 
d. numeryje rašo:

„Maskvoje yra Liaudies Modelių Įstaiga. 
To organizmo tikslas „sukurti madą“, iš
leisti naujų ir modernių drabužių modelius 
masinėje gamyboje. Mūsų visuomenėje 
mada negali būti atitrūkusi gyvenimą, su
kurta laboratorijose. Tikras meninikas tu
ri suvokti naujumo ir pažangos jausmą, 
gimstantį liaudies širdyje. Tiktai gerai pa
ruošti modeliai bus plačiųjų masių priima
mi.

„Pirmoji kliūtis — nustatytos normos 
audeklų gabalams. Jeigu dailininkas sukurs 
modelį, kuris vos dešimčia centimetrų per
žengtų normą, modelis nebus priimtas. Ar 
nereikėtų atsižvelgti į papildomus centi
metrus, nustatant kainą ir paliekant apsi
spręsti pirkėjui?

„Antroji kliūtis — tai katalogas. Daili
ninkas turi atsižvelgti į katalogą, kuris nu
stato, kad duotasis kostiumas turi turėti 
dvi kišenes, o duotoji suknelė vieną klostę. 
Tose ribose tegali pasireikšti modelisto kū
rybinė vaizduotė. Be to, pagal nustatytas 
normas, kostiumo ar palto kišenė negali 

peržengti duotąsias išmieras. Nesistebėki
te, jei gražus, platus apsiaustas, skirtas di
delio ūgio moteriai, yra aprūpintas bėdina 
kišenaite, lyg iš kitur prisiūta. Tai reiškia, 
kad dailininkas buvo priverstas kapituliou- 
ti prieš nepermaldaujamą normų spaudi
mą“...

Šis straipsnis — tai genialus pavyzdys, 
kokiose ribose gali reikštis sovietinio dai
lininko „kūrybinė vaizduotė“, prieš kokias 
„nepermaldaujamas normas“ jis turi „ka
pituliuoti“, kokie modeliai „kuriami“ pla
čiosioms masėms“ (t.y. partijos didžiū
nams ir jų ponioms), kodėl apsiaustas iš
eina su „bėdina kišenaite“, kaip gražiai 
yra apsirengęs sovietinio rojaus pilietis ir 
pilietė, kokiame augštame lygmenyje so
vietų oficiozas svarsto „naujų ir moderni
nių madų problemas“ ir kaip sekasi Ma- 
lenkovo-Čhruščiovo piatilietkai „neatitrūk
ti gyvenimą“ Atrodo, kad „plačiosios ma
sės“ ir toliau dar turės tenkintis vasarą 
„rubaškomis“, o žiemą vatinukais, žinoma, 
prisilaikydamos nepermaldaujamų kolcho
zinės gerovės normų. Kad ir kaip raito IZ
VIESTIJA, bėdina kišenaitė vistiek maty
ti...
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UŽSIENIO LIETUVIŲ VEIKLOS BARE

LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO PRANEŠIMAS SPAUDAI

Pastaruoju metu buvo paskleistos infor
macijos, esą Vokietijos Federalinė Vyriau
sybė sutikusi, kad Bonnoje būtų atstatyta 
Lietuvos Atstovybė ir priėmusi VLIKo pa
skirtą asmenį Lietuvos Respublikai atsto
vauti.

Lietuvos Diplomatijos Šefas, remdamasis 
jam iš autoritetingų šaltinių suteiktomis ži
niomis, praneša, kad pasakytos informacijos 
neatitinka tikrenybės. Jokia oficiali Lietuvos 
Respublikos atstovybė Bonnoje neegzistuo
ja. Jos reikalu VLIKas buvo parašęs laišką 
Vokietijos Užsienio Reikalų Ministerijai, ta
čiau šis laiškas paliktas be atsakymo.

Šia proga Vokietijos Vyriausybės sluogs- 
niuose buvo pakartotinai pareikšta, kad Vo
kietija ir toliau nepripažįsta Baltijos Valsty
bių prijungimo prie Sovietų Sąjungos.

Diplomatijos Šefas, atitaisydamas šias ne
pagrįstas informacijas, apgailestauja, kad 

veiksmai, iš kurių jos kilo ir kurie buvo pa
daryti už Lietuvos Diplomatinės Tarnybos 
ribų, yra nesuderinami su Lietuvos prestižu 
ir tegali pasunkinti Lietuvos atstovavimo 
klausimą Vokietijoj.

Pažymėtina, kad nuo pat pirmosios sovie
tų įsiveržimo į Lietuvą dienos Lietuvos ats
tovavimas prie svetimųjų valstybių ir Lietu
vos piliečių konsuliarinė globa priklauso 
tiktai Lietuvos Diplomatinei Tarnybai. Ji 
taip pat naujai įsteigė ar praplėtė diploma
tines bei konsuliarines misijas visur ten, kur 
tam susidarė realios galimybės, suderinamos 
su mūsų interesais ir prestižu.

Bonnoje, ligi sąlygos tikrai pasikeis, kon
taktams su Vokietijos įstaigomis palaikyti, 
kaip jau buvo paskelbta spaudoje, palieka 
ir toliau Diplomatijos Šefo pavestas P-bės 
Patarėjas Dr. A. Gerutis.

Roma, 1954 m. gegužės mėn. 31 d.

MID AGENTŪROS PRANEŠIMAS 
IŠ BONNOS

Vokiečių spaudoj
„Apie lietuvių diplomatinį pripažinimą“ 

(„Um die diplomatische Anerkennung der Litauer' ), 1954. VI. 5:

„Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto Spaudos Tarnyba yra pranešusi, 
kad jau 1950 metais vokiečių Federalinis 
Kancleris buvęs prašytas leisti sudaryti 
normalius diplomatinius santykius su šiuo 
reprezentaciniu komitetu. Federalinė Vy
riausybė, toliau teigiama spaudos komuni
kate, pritarusi tai vadovaujančiųjų Lietu
vos ir kitų Baltijos valstybių egzilinių or
ganų reiškiamai pažiūrai. Šiuo metu mi- 
nisteris dr. P. Karvelis esąs paskirtas Vy
riausybės, su teise visiškai ir pilnai atsto
vauti Lietuvos vyriausybę.

Kaip iš kompetentingų Federalinės Vy
riausybės vietų pranešama, iš Federalinio 
Kanclerio pusės dėl minėto Lietuvių Ko

miteto rašto ligšiol dar nesą priimto nusi
statymo. Suprantama, Federalinė Vyriau
sybė nepripažįstanti Baltijos valstybių 
įjungimo į Sovietų Sąjungą, tad ir Federa- 
linėje Respublikoje gyveną estai, latviai ir 
lietuviai esą laikomi ne iš kurios Sovieti
nės Respublikos pabėgusiais asmenimis, 
kaip tai išplaukia jau iš pasų pripažinimo: 
šis faktas tačiau neapimąs savaime taip 
pat ir kurios tų valstybių egzilinės vyriau
sybės pripažinimo. Šia prasme ir Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ats
tovo delegavimas negalįs būti vertinamas 
kaip diplomatinės reprezentacijos įsteigi
mas“.
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TIES MUSŲ NESUSIPRATIMAIS

Nesusipratimai ir saulės dėmės...

Rašydami apie nesusipratimus, iki šiol 
kėlėme juos aikštėn, reiškėme savo nuomo
nę, tikėdamiesi, kad visa tai yra tik dides
ni ar mažesni nesusipratimai, kurie gali 
būti pašalinti tarpusavio aiškinimusi ir 
susitarimu.

Klydome. Šiandien reikia pripažinti, kad 
tenka kalbėti jau nebe apie nesusiprati
mus, bet apie... saulės dėmes ar saulės už
temimą ir šių reiškinių įtaką į musų emi
gracinių sluogsnių galvojimo būdą bei į 
jų veiksmus. Tų veiksmų nebegalima pa
aiškinti nė musų gyvenomomis „specifinė
mis tremties sąlygomis“, kaip kaikas ban
do tai daryti. Padėtis yra daug blogesnė, 
negu pačios blogiausios „specifinės trem
ties sąlygos“.

Nes kaip kitaip negu saulės dėmių įta
ka į musų emigracinius politinius ir vi
suomeninius veikėjus galima paaiškinti 
dr. P. Karvelio paskyrimą „Lietuvos Res
publikai pilnai ir visiškai atstovauti“ Bon- 
noje, kuo jei ne temdoma saulės užtemimo 
įtaka galima paaiškinti ir „Eltos Informa
cijų “ bei „Elta Pressedienst“ neteisingų 
žinių skleidimą, esą vokiečiai sutikę, kad 
„Lietuvos Atstovybė Bonnoje vėl butų at
kuriama“, kad esą formaliai buvęs sutvar
kytas dr. P. Karvelio pristatymas Bonnoje 
„Lietuvos Respublikai atstovauti“, esą jis 
buvęs paskirtas „Lietuvos vyriausybei pil
nai ir visiškai atstovauti“ ir t. t. Esą dr. 
P. Karvelis net prisistatė Lietuvos atsto
vams ir konsulams kaip jų naujas kolega, 
naujas Lietuvos įgaliotasis ministeris! Tai
gi va, kaip saulės dėmės veikia VLIK'o 
Vykdomosios Tarybos Užsienio Reikalų 
Tarnybos ir Informacijos Tarnybos ponus 
valdytojus.

Kaip VLIK'o vadai supranta 
bendradarbiavimą

Tačiau VLIK'ą valdančios grupės veiki
mo metodus pažįstančius ir žinančius, koks 
yra jos tikrasis tikslas — „valdžia“ betku- 
ria kaina ir betkuriomis priemonėmis, — 
visa tai ne tiek jau ir nustebino. Dr. P. 
Karvelis buvo „paskirtas“, nė vienos die
nos nedelsiant, vos tik sužinojus iš paties 
Lietuvos Diplomatijos Šefo apie dr. A. Ge
ručio paskyrimą ir Diplomatijos Šefui iš
reiškus viltį, kad dr. A. Gerutis susilauks 
VLIK'o paramos ir pagalbos, sunkų užda
vinį bevykdydamas. Na, tai VLIK'as tą 
paramą ir suteikė, galvotrūkčiais bandy
damas užbėgti už akių dr. A. Geručiui, 
jam nespėjus nė pajudėti iš Berno.

Šitai p VLIK'o ir Vykd. Tarybos pirmi
ninkai ir Užsienio Reikalų Tarnybos val
dytojas dr. P. Karvelis supranta bendra
darbiavimą ir šitaip jie Tėvynės reikalus 
stato augščiau už partinius.

Dr. P. Karveliui paskelbus neteisingas 
žinias ir tuo būdu susikompromitavus prieš 
lietuvių visuomenę ir vokiečius, atrodė, 
kad jam bus belikę tik pasitraukti, kad jis 
tai padarys ir kad tuo šis nemalonus rei
kalas bus baigtas. Ne vienas rimtas lietu
vis politikas ir visuomeninkas sakė: P. 
Karvelis, kaip politinis veikėjas, yra baig
tas. Bet kur tau! Ir visa tolimesnė VLIK'o 
vadų laikysena, VLIK'ą sudarančių grupių 
bejėgiškumas, faktinės būklės iškraipymas, 
hipokrizija ir nesąžiningas-tiesos neatitin
kančių dalykų kartojimas tam tikroje mu
sų spaudoje, bandymas dėl VLIK'o suda
rytos, Lietuvą kompromituojančios padė
ties pakaltinti ne ką kitą, o Lietuvos Di
plomatijos Šefą — visa tai yra dalykai 
taip toli nuėję, kad nebegalima jų aiškinti 
nei partinių interesų statymu augščiau už 
tautinius bei valstybinius, nei beatodairine 
kova dėl įsivaizduojamos „valdžios“, nei 
partinė aritmetika, nei, pagaliau, „speci
finėmis tremties sąlygomis“, o galima pa- 
aškinti nebent tik... saulės dėmių įtaka ar 
neseniai įvykusiu saulės užtemimu...

Buvo teisingų nuomonių, bet...

Tiesa, buvo prošvaisčių. Kaikurie Lietu
vos Atstovai nedviprasmiškai buvo pareiš
kę VLIK'o pirmininkui, kad dr. P. Karve
lio paskyrimas „Lietuvos Respublikai ats
tovauti“ buvo neteisėtas. Buvęs VLIK'o 
narys prof. dr. D. Krivickas, tarptautinės 
teisės žinovas, ir buvęs Vykdomosios Ta
rybos narys dr. M. Brakas, taipgi prityręs 
teisininkas, buvo kategoriškai pareiškę 
VLIK'o ir Vykd. Tarybos pirmininkams, 
jiems būnant New Yorke, kad jų žygis Bon
noje gali padaryti neapskaičiuojamos ža
los Lietuvos interesams. Tas jų žygis grei
čiausia bus prisidėjęs prie to šalto dušo, 
kurį VLIK'o pirmininkas gavo State De
partamente. Tačiau neatrodo, kad tie blai
vūs balsai ir tas dušas būtų kiek žymiau 
paveikę VLIK'o ir Vykd. Tarybos pirmi
ninkus, nekalbant jau apie Vykd. Tary
bos Užs. Reik. Tarnybos ir Informacijos 
Tarnybos valdytojus. Teisybę pasakius, 
teisė niekad nėra buvusi tvirtu užsienio 
VLIK'o veiklos pagrindu, gi žalą Lietu
vai savo veiksmais jis yra padaręs nebe 
pirmą kartą. Dr. P. Karvelis ir toliau „El
tos Informacijose“ reklamuojasi „Lietu
vos atstovu“...
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Skelbiamoji netiesa

Tik pažiūrėkime, kiek paskutiniuoju lai
ku buvo pritaukšta niekų ir kaip sąmonin
gai buvo iškreipta tikroji būklė:

1. Netiesa, kad Bonnoje būtų buvusi 
tuštuma Lietuvos atstovavimo atžvilgiu, 
kurią VLIK'as turėjęs užpildyti. Vokieti
jos Užš. Reikalų Ministerijos sutikumu 
Lietuvos interesais Bonnoje rūpinosi pats 
Diplomatijos Šefas jau nuo 1952 metų sau
sio mėnesio, ir VLIK'ui tai buvo gerai ži
noma. Lietuvos Diplomatijos Šefas nuolat 
ir pakartotinai dėjo pastangas Lietuvos 
interesų atstovavimą Bonnoje praplėsti. 
Kai vokiečiai davė savo sutikimą, jis pa
skyrė patyrusį diplomatą, pasiuntinybės 
patarėją dr. A. Gerutį.

2. Netiesa, esą Diplomatijos Šefas nebu
vo apie tai painformavęs VLIK'o. 1954. III. 
19 d. jis buvo pranešęs apie tai VLIK'o ir 
Vykd. Tarybos pirmininkams, išreikšda
mas viltį, kad jie teiks dr. A. Geručiui vi
są galimą paramą, nelengvą savo uždavinį 
jam vykdant.

3. Netiesa, esą Lietuvos Diplomatijos Še
fas protestavęs prieš dr. P. Karvelio pas
kyrimą. Jis tik buvo pasiteiravęs, ar tiesa, 
kad vokiečiai yra davę sutikimą atkurti 
Lietuves atstovybę Bonnoje, kaip tai skel
bė ,.Elta“ lietuviu ir vokiečiu kalbomis 
(„Eltos Inform.“ Nr. 12, 1954. V. 7; Nr. 15, 
1954. V. 10; „Elta Pressedienst“ Nr. 5, 1954. 
V. 15, VLIK'o radijo pranešimas, 1954. V. 
7d.). Jis gavo atsakymą, kad Lietuvos 
Respublikos atstovybės Bonnoje nėra, kad 
VLIK'o laiškas Vokietijos Užs. Reik. Minis
terijai buvo paliktas be atsakymo ir kad 
dr. P. Karveliui nesuteikta jokio diploma
tinio statuso. Jis gali atstovauti komitetą.

Kad lieuvių visuomenė nebūtų klaidina
ma, Lietuvos Diplomatijos Šefas visą tai 
buvo pranešęs savo komunikate spaudai.

4. Netiesa, esą VLIK'as prašęs L. Diplo
matijos Šefą, kad jis tik tartųsi su VLIK'u 
dėl diplomatinių atstovų skyrimo, ir, kad, 
nežiūrint visokių VLIK'o nuolaidų, Dipl. 
Šefas pasirodė nesukalbamas. Iš tikrųjų 
VLIK'as visą laiką reikalavo iš Diplomati
jos Šefo, kad jis ne „tartųsi“, bet susitartų 
su VLIK'u dėl diplomatiniu atstovu, sky
rimo, ir kad jie atstovautų VLIK'ą (taigi 
ne Lietuvą, bet VLIK'ą!). Visa tai reiškia 
reikalavimą, kad Lietuvos diplomatiniai 
atstovai pasidarytų priklausomi VLIK'o, 
vykdytų VLIK'o instrukcijas ir galop liau
tųsi buvę oficialiai kitų valstybių pripažįs
tamais Lietuvos Respublikos atstovais, o 
virstų kažkokiais VLIK'o Užs. Reik. Tar
nybos delegatais, jokių svetimų valstybių 
nepripažįstamais, nes tos valstybės dar ne
pripažįsta nė paties VLIK'o ir jį laiko tik 
privačia lietuvių organizacija. Savaime 
suprantama, kad su tokiu VLIK'o reikala
vimu L. Diplomatijos Šefas negalėjo sutik
ti. Negali su juo sutikti nei kiti Lietuvos at
stovai, Esamomis sąlygomis tokio VLIK'o 

reikalavimo priėmimas reikštų Lietuvos 
Pasiuntinybių galo pradžią.

5. Netiesa, esą L. Diplomatijos Šefas Su
laužęs kažkokį savo susitarimą su VLIK'u, 
nes jis niekad nebuvo susitaręs su VLIK'u 
nei sutikęs su jo reikalavimu Lietuvos 
Diplomatinę Tarnybą paversti VLIK'o pri
klausoma ir ją jam subordinuoti, nes tai 
grėstų jos, ačiū Dievui, tebeturime, oficia
laus statuso panaikinimu.

Ir taip toliau ir taip toliau. Visi tie da
lykai yra žinomi, yra užfiksuoti dokumen
tuose ir raštuose. Tereikia, tad, geros va
lios pasitikrinti, o ne dalykus kraipyti ir 
iškraipytus kartoti. Ypač tai būtina ponams 
laikraščių redaktoriams, kurie neturi leis
tis įvairių „korespondentų“ klaidinami ir 
neturi patys klaidinti visuomenės.

Kita medalio pusė... nutylima tiesa...

Bet yra ir kita medalio pusė, apie kurią 
tam tikra mūsų spaudos dalis ir emigran
tiniai veikėjai, matyti, sąmoningai nutyli. 
Štai ji:

1. Faktas, kad VLIK'o pirmininkas pas
kyrė (1954. III. 26.) dr. P. Karvelį po to, 
kai sužinojo iš L. Diplomatijos Šefo (1954. 
III. 19.) apie dr. A. Geručio, vokiečiams 
sutikus, paskyrimą (Liet. Diplomatijos Še
fo raštas VLIK'o pirmininkui).

2. Faktas, kad dr. P. Karvelis, net pačiam 
VLIK'o pirmininkui telegrama iš JAV-vių 
užklausus, negalėjo pateikti jokio rašto 
apie tariamąjį vokiečių sutikimą atkurti 
Lietuvos Atstovybę Bonnoje ar dėl forma
laus jo priėmimo „Lietuvos Respublikai 
atstovauti“.

Nieko čia negali padėti Vykd. Tarybos 
pirmininko aiškinimai, esą čia jokių raštų 
nė nereikėjo. Kaipgi kitaip, žmogau, aiš
kinsi, kai tų raštų nėra.

3. Faktas, kad kaikurie VLIK'o sluogs- 
niai, neišskiriant paties jo pirmininko, kal
tindami Liet. Dipl. šefą nenoru bendradar
biauti su VLIK'u, patys jį Liet. Dipl. Še
fu, paskutiniosios teisėtos Lietuvos vyriau
sybės paskirtu, nepripažįsta ir tai net ske1* 
bia „Eltos Informacijose“ (Nr. 16, 1954. VI. 
22). Faktas, kad žinodami, jog Liet. Diplo
matijos Šefas, Vokietijos Užs. Reik. Minis
terijai sutinkant, yra pats pasiėmęs laiki
nai rūpintis Lietuvos interesais Bonnoje, 
VLIK'o atstovai Bonnoje intrigavo (pas 
svetimuosius!) prieš Lietuvos Diplomati
jos Šefą ir įtikinėjo vokiečius, esą jis nėra 
Diplomatijos Šefu pripažįstamas. Tad ir 
bendradarbiauk su VLIK'u.

Bet Diplomatijos Šefas visgi bandė...
4. Faktas, kad VLIK'ą sudarančių gru

pių centrų atstovai yra konstatavę, jog 
VLIK'ui nepriklauso Lietuvos Valstybės 
reprezentavimas ir nutarę, kad uždaviniai, 
surišti su Lietuvos Valstybės reprezenta- 
vimu, į VLIK'o uždavinius neįeina ir kad 
tais reikalais jis nėra sprendėjas,
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Tuo būdu, VLIK'o pirmininko įvykdy
tas dr. P. Karvelio paskyrimas „Lietuvos 
Respublikai atstovauti“, net jei ir buvo pa
darytas su VLIK'o žinia (tačiau atrodo, 
kad ir to nebuvo), prieštrauja net tai tei
sei, kuria remiasi pati VLIK'o organizaci
ja bei veikla.

5. Faktas, kad, nežiūrint ankstesnių 
Vykd. Tarybos pirmininko pasisakymų, jog 
yra nesąmonė dabar kalbėti apie egzilinę 
vyriausybę, VLIK'o vadovai skelbiasi esą 
Lietuvos egzilinė vyriausybė. Faktas (juo
kingas ir drauge liūdnas faktas) yra VLI 
K'o Vykd. Tarybos Informacijos Valdytojo 
M. Gelžinio raštas Segnorui dr. Jose Ra
mon Alonso, „Director de Programas y 
Emissiones, Radio National de Espana" 
1953. XII. 15 d., pasiųstas vardu — „Mi
nistro de Informacion de Lituania, 14 b. 
Reutlingen, Gartenstr. 5. Alemania“, ku
riame ponas „ministeris“ kalba apie mū
sų egzilinę vyriausybę: „de miestro Gober- 
no en ei destierro“ ir kurį jis taip ir pasi
rašo: „M. Gelžinis, Ministro de Informacion 
de Lituania"! Viešpatie, kokia dar stipri 
tebėra neramios Goebbelso dvasios įtaka...

Mes jau nekalbame apie VLIK'o ir Vykd. 
Tarybos pirmininkų pareiškimus spaudai, 
jiems atvykus į JAV-ves, nes VLIK'o pir
mininkas galėtų paaiškinti, kaip jis tai jau 
vieną kartą buvo padaręs, kad tai žurna
listų prasimanymas, o jis taip nesakęs...

6. Faktas, kad svarbiausias VLIK'o pir
mininko pasistatytasis kelionės į JAV-es 
uždavinys buvo išgauti iš JAV-ių vyriau
sybės pripažinimą VLIK'ui, kaip tautinei 
Lietuvos atstovybei, ir kad tai pasibaigė 
fiasco, gavus State Departamente nedvi
prasmišką atsakymą, kad: a) JAV-ės san
tykius palaiko per Lietuvos Ministerį Wa
shingtone, b) VLIK'as yra privati organi
zacija, c) apie VLIK'o pripažinimą t auti
ne Lietuvos atstovybe ar quasi vyriausy
be negai būti kalbos.

7. Faktas, kad VLIK'o pirmininko parti
jos žmonės, ruošdami jam užrašą, jam ren
giantis vykti į State Departamentą, kiek
viename užrašo sakinyje pasakė netiesą, 
būtent: a) esą, sovietams Lietuvą prisi
jungus, politinės partijos pogrindyje pradė
jusios kovą su okupantu (o kurgi Lietuvių 
Aktyvistų Frontas?), b) esą, 1941 m. vo
kiečiams okupavus Lietuvą, politinės parti
jos pogrindyje tęsusios tą kovą (o rezisten
cinės organizocijos — LLKS, LF, LLA ir 
kt.?) c) esą, sovietams antrą kartą Lietu
vą užėmus, VLIK'as vadovavęs tautos ko
vai su komunistiškuoju okupantu ir dabar 
jai tebevadovauja (vadovavęs, kai jo tuo 
metu visai Krašte nebebuvo?). Nejaugi šio 
užrašo autoriai mano, kad State Departa
mentas taip ir nežino tikrosios padėties?

Nemanome čia nuvertinti politinių par
tijų vaidmens, bet visdėlto... kad jau vien 
politinės partijos visą laiką kovojo, lietu

vių tautos kovai vadovavo... ir tebevado
vauja... kas perdaug, tai nesveika, žinot. 
Juoktis ir kitus juokinti, sako, sveika, bet 
tikriausia nevisur tinka.

8. Faktas, kad „politinė konferencija“ 
New Yorke buvo sušaukta, VLIK'o pirmi
ninkui sulaužius susitarimą su Liet. Diplo
matijos Šefu, nes pagal tą susitarimą tokia 
konferencija turėjo būti šaukiama Diplo
matijos Šefo ir VLIK'o pirmininko drau
ge. Faktas, kad toji konferencija iškilmin
game manifeste deklaravo nesamą lietu
vių vienybę ir taipgi faktas, kad prieš jai 
įvykstant grupių pasitarime VLIK'o pirmi
ninkas faktiškai atsisakė daryti žygių vi
soms jėgoms VLIK'e apjungti, kaip tai bu
vo pasiūlę LTS ir LLKS atstovai. Ir taip 
toliau ir taip toliau...

Ne, ne VLIK'as kaltas...

Ar dėl visos tos padėties, komprbmita- 
vimosi Bonnoje, (skelbiant nesamą sutiki
mą atkurti Lietuvos Atstovybę), Madride 
(rašant apie nesamą egzilinę Lietuvos Vy
riausybę ir pasirašant neegzistuojančio 
Lietuvos Informacijos Ministerio vardu), 
Washingtone (insistuojant, nežiūrint įspė
jimų, kad VLIK'as būtų pripažintas 
Lietuvos atstovybe, provokuojant neigia
mą atsakymą, kuris reiškia ne ką kitą, kaip 
VLIK'o pirmininko „diplomatinių žygių"* 
fiasco, bet, aišku, nereiškia JAV-ių vyriau
sybės nepalankumo Lietuvos reikalu), ar 
dėl viso to kaltas yra VLIK'as? O ne, 
anaiptol!

Jei pasirodė, kad vokiečiai nebuvo davę 
jokio sutikimo atkurti Lietuvos Atstovybę 
Bonnoje, tai, pagal dr. P. Karvelį, kaltas... 
Lietuvos Diplomatijos Šefas, neva įteikęs 
protestą vokiečiams. Tik tai skelbdamas, 
dr. P. Karvelis nebuvo pastebėjęs, kad, 
jei Diplomatijos Šefas gali įteikti formalų 
protestą Vokietijos Užs. Reikalų Ministeri
jai, kuri, vadinasi, su tokiu protestu skai
tosi, tai reiškia, jog Vokietijos URM Lietu
vos Diplomatijos Šefą pripažįsta, o tik dr. 
P. Karvelis jo nepripažįsta. Vargšas dr. P. 
Karvelis, pats susipainiojo savo pinklėse, 
besiaiškindamas...

Jei State Departamentas neigiamai at
sakė VLIK'o pirmininkui, tai kaltas... Lie
tuvos Ministeris Washingtone, nes jis neva 
nenori kooperuoti su VLIK'u. O, žinoma, 
dar didesnė jo kaltė yra ta, kad jis pripa
žįsta Diplomatijos Šefą, kurio nepripažįs
ta VLIK'o pirmininkas, pats ant savęs ir 
ant kitų pykdamas, kam iš inercijos jis 
taip vadinamas.
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Laisvinama ir išsilaisvinama

Tad „laisvinimas“ vyksta toliau saulės 
dėmių ar saulės užtemimo ženklu. Pradžio
je VLIK'as išsilaisvino nuo okupanto, kjtus 
raginęs pasilikti Krašte, o patsai atsikūręs 
laisvuose Vakaruose. Paskui jis išsilaisvino 
nuo Krašto VLAK‘o ir BDPS, nuo jų už
sienio delegatūrų ir Krašto Atstovų užsie
nyje, nuo Nacionalistų Partijos, nuo Lie
tuvių Fronto, nuo Lietuvių Rezistencinės 
Santarvės ir nuo Krašto Rezistencijos var
du LRS-ės siūlytojo rezistencinių pastan
gų apjungimo (tada VLIK'as pasivadino 
rezistenciniu centru ir rezistencijai vado
vaujančiu — vadinasi, tartis nėra ko), nuo 
bendros lietuvių konferencijos sušaukimo 
ir visų lietuviškųjų jėgų apjungimo viena
me politiniame centre („... Šie metai pa
saulio lietuvių seimo metai“, dar 1952 m. 
sausio mėn. skelbė dr. P. Karvelis, bet to 
seimo pasaulio lietuviai ir šiandien dar vis 
tuščiai laukia). Pagaliau VLIK'ui beliko 
galutinai išsilaisvinti nuo Lietuvos Diplo
matijos Šefo, nuo svetimųjų valstybių te
bepripažįstamų ir VLIK'o nepriklausomų 
Lietuvos Atstovybių bei Lietuvos Diploma
tinės Tarnybos, na, ir galutiniame rezul
tate nuo Lietuvos Valstybės tęstinumo. 
(„Susitvarkius“ su rezistencija, dabar 
VLIK'o pirmininkas svarbiausiu VLIK'ui 
uždaviniu laiko „Lietuvos Užsienio Reika
lų Ministerijos uždavinį“).

Dabartinės būklės nebūtų, jei...

Visa tai keliame ne todėl, kad norime 
VLIK'ą, kaip tokį suniekinti bet, visuo
menei esant klaikiai klaidinamai, parody 
ti jai faktinę būklę, be išgražintų fasadu. 
Nes tik visuomenei gerai pažinus tikrąją 
dalykų būklę, galima bus tikėtis, jog ji 
galės VLIK'o vadus taip paveikti, kad jie 
rimtai imtųsi visas lietuvių jėgas jungti ir 

nustotų kovoję dėl „valdžios“ prieš Lietu
vos Valstybės tęstinumą ir Lietuvos Diplo
matinę Tarnybą.

Jeigu visuomenė ligi šiol būtų tinkamai 
reagavusi, jeigu VLIK'ą sudarančių grupių 
centrai būtų tvirčiau reiškę savo nusista
tymą ir būtų privertę VLIK'o vadus jo lai
kytis, jei pagaliau Lietuvos Atstovai būtų 
viešai ir tvirčiau reiškę savo nusistatymą 
vaikiškų VLIK'o užmačių atžvilgiu — ga
lima drąsiai tvirtinti, nebūtų prieėję prie 
liūdnos dabartinės padėties.

Laikas realiai pagalvoti

Mūsų politinės partijos gali vadinti 
VLIK'ą, kaip tik nori: tautos atstovybe, 
tautos suverenumo reiškėju, vyriausiu vi
sų reikalų sprendėju ar panašiai, bet fak
tas lieka tas, kad jis yra emigracinis orga
nas, kad visų jėgų jis nejungia ir jų neats
tovauja, kad visų Lietuvos laisvinimo 
veiksmų jis nesprendžia ir yra gerokai ne
veiksmingas, o svetimųjų valstybių laiko
mas privačia organizacija. Tad ar nebūtų 
laikas pradėti realiai galvoti ir realiai 
veikti?

Kur išeitis?

Jeigu VLIK'o vadų nebus galima pakeis
ti arba teigiamai jų paveikti ir jei jie ir 
toliau eis Lietuvai žalingu keliu, tai bent 
tie, kurie tam keliui pačiame VLIK'e ne
pritaria ir kurie siekia vieningo darbo, tu
rės imtis iniciatyvos jieškoti bendradar
biavimo su visais tais kurie irgi jo nori, ir 
taip išvien garbingai ir veiksmingai ben
dradarbiauti su Lietuvos Diplomatine Tar
nyba ir vykdyti veiksmingą Lietuvos lais
vės darbą.

J. K.

Kas bus, jei nelaimė mus užklups greičiau, negu spėsime susivienyti ir supras
ti, kad tėvynės reikalas yra visiems vienas, kad jjs yra augštesnis už egoizmą skir

tingų partijų, kad tėvynės reikale priešingiausios partijos turi stoti su šakele alyvos 
ir užmiršti asmeniškus nesutikimus.

V. Kudirka („Varpas“ Nr. 11, 1889.)
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SENAS VYNAS NAUJUOSE INDUOSE

JOVALAS SPAUDOS LAISVĖS SUKAKTUVĖMS PAMINĖTI

Visi šie metai skirti lotyniškų raidžių spau
dos laisvės 50 metų sukaktuvėms paminėti. 
Tai geras dalykas, Mes mėgstame sukaktu
vių minėjimus ir visokius „apvaikščiojimuš1'.

Lietuvių organizacijos užsieniuose, minė- 
damos spaudos draudimo pabaigos sukaktu
ves, gražiai iškėlė aikštėn visus tuos, kurie 
kovojo prieš draudimą, iškėlė anuometinį 
mūsų tautos patriotiškumą, ypač knygne
šius.

Retas kas ta proga beprisiminė rašytojus 
tų knygų ir laikraščių, kuriuos knygnešiai 
gabendavo iš Prūsų... Ir teisingai. Tie laik
raštininkai ir rašytojai, spaudos bendradar
biai juk nereikalingi apvaikščiojimų. Jų pa
likti darbai nuolat mini juos. Niekas jų ge
riau nepaminės už jų paliktus kūrinius.

Paliko nepaminėtas tik gana gausus būre
lis tų, kurie knygų ir laikraščių iš Prūsų ne
nešė, jų neplatino ir neskaitė, kurie juose ne
bendradarbiavo ar, vienu kitu rašteliu pra
džioje prisidėję, greit metė ir toliau liko ne
prisišaukiami.

Kas juos paminės? Ir ar galima juos taip 
nuskriausti?

O paminėti verta, nes tai, kas buvo prieš 
60-50 metų, tebėra labai aktualu ir šiandien. 
Todėl bent mes paminėkime tuos garbingus 
vyrus ir moteris, mūsų brolius ir seseris — 
niekad nemirštančius, amžinai gyvus, o ypač 
šiais laikais, kai lietuvių tautos ir lietuviškos 
spaudos padėtis pasidarė panaši į aną, buvu
sią prieš 50 metų.

Ką kviesime minėjimo iškilmėms praves
ti? Daug ką galėtume kviesti.

Bet gal geriausia bus paprašyti daktarą 
Vincą Kudirką iš ,,Tėvynės Varpų“. Leiski
me jam pasisakyti. Jis juk yra vienas iš pa
tikimiausių liudininkų, pats viską matęs ir 
girdėjęs. Sis Varpininkas nedrįs mums me
luoti. Jis buvo sąžiningas. Jis daugelį savo 
žodžių rašė, uostydamas morfijų, užpiltą 
ant kaulėtos rankos, idant kiek sumažintų 

skausmus — sielos, nes jis kentėjo, ir kūno, 
nes jis buvo džiovininkas ir žinojo, kad greit 
nutruks jo gyvenimo siūlas.

Tokie žmonės mažiau meluoja. Jie patiki
mi paskaitininkai paminėjimų estradose. Gy
vi jie šiandien nebegalėtų kalbėti — „tauta 
nušvilptų!“. Iškvieskime bent jų dvasią. 
Tad...—

— Varpininke Vincai Kudirka, prašau, 
tarkite susirinkusiems į šį garginbą paminė
jimą žodį apie „Varpo“ ir kitų laikraščių 
žurnalistus spaudos draudimo metais. Ir kad 
„vakar“ daugiau susijungtų su „šiandien“, 
leiskite, pone daktare, vis vienu kitu, žode
liu Tamstos pranešimą dalyviams papildyti. 
Tikimės, kad gerbiamoji publika turės dide
lio malonumo ir išreikš mums padėką, ku
rios didžiai nusipelnėme. Prašau...

LEDAS ANT KRŪTINĖS
IR KORTŲ SKOLA

Kudirka —Kaip čia man pradė
ti, tautiečiai Matot, „išskyrus labai, labai, 
mažą skaičių mūsų inteligentų, tikrai besi
rūpinančių savo tėvynės reikalais, kurie ne
sigaili nei darbo, nei paskutinio skatiko jos 
labui — visi kiti „inteligentai“ lyg ledais 
apsikrovę savo krūtines, idant kartais, at
minus Lietuvą, nesuplaktų širdys. O jeigu 
retkarčiais ir kas ją atsimena ir primeta ska
tiką jos „labui“, tai tik su tokia sąlyga, idant 
jam už tai, lyg turguje, būtų atlyginta (Var
pas Nr. 6, 1891 m.).

PRAMINTI TAKAI

Kudirka —... Anava, čekai, ištvėrė 
ir nežuvo. Susimetę iš vieno, įsteigė „Mati- 
cą“. Norėčiau ir jums pasakyti: „Padaryki
me taip, kaip ana čekai ir ... Ką tik neišta
riau: įsteikime sau tokią „Maricą“. Gerai, 
kad susilaikiau, nes būčiau iš rimto dalyko 
padaręs juokų. Pas mus „Marica“ ? Pas mus 
šiandien gali būti dvi, trys, penkios „Mątį-
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cos", o viena — anaiptol! Matote, čekas vi
sada atsimena, jog jis pirmų pirmiausiai če
kas, o paskui, jeigu reikia, žiūri, kokios jis 
profesijos, kokiai politinei partijai priklau
so, kokių laikosi filosofinių pažiūrų ir t.t. 
Dėlto į pirmą Čekijos šauksmą skuba visi 
čekai, nesvarstydami, eit ar ne. Pas mus ei
nasi priešingai: žmogystos pirmiausia atsi
mena savo profesiją, o paskui žiūri, ar ta 
profesija leidžia būti lietuviu, ar ne. Jeigu 
leidžia, tai toliau žiūri, ar filosofinės pažiū
ros leidžia jungtis su kitais lietuviais ben- 
dran darban, ar ne. Jei ne, tai tokios žmo
gystos tveria atskirą kuopelę, žinoma, silp
ną, arba liekasi bergždiniais lietuviais. Tai 
dėlto Lietuva visų mūsų negali prisišaukt. 
Tokioj padėtyj viena kuopa, kurioje būtų 
matyt visų vienas siekis, kurioje susitelktų 
visų mintys ir užsidegtų visų širdys ta pačia 
liepsna vardan tos pačios idėjos — pas mus 
šiandien negalima. Mes dar tik vardan stik
lelio pataikome bendrai elgtis, nuošaly pa
likdami kiekvieno atskiras nuomones... Rei
kia būti doriniai subrendusiems, kad būtų 
gaiima galvoti apie „Maticą". O mums iki 
tokio subrendimo toli šaukia. Teisybė, su
prantama juk, kad turime atsiteist, pralošį 
kortomis, bet sąžinė mums dar neliepia atsi
teisi su redakcija už laikrašti arba knygas. 
Štai miršta „Nauja Gadynė", dėl to, kad ne- 
tęsėjo toliau eiti, nes skaitytojai palieka sko
lingi per 400 dolerių. Įsidėmėtinas paveiks
las" (Varpas Nr. 9, 1896 m.).

— Atsiprašau, pone daktare... bet matau, 
kad mūsų susirinkimas pradeda nuobodžiau
ti. Tikrai, gerbiamieji, neįsižeiskite tik, Taip 
senovėj buvo. Vėliau pasirodė, kad ir čekai 
ne tokie jau vieningi. Ir jie pralošė bylą, Ma- 
sarikas per langą iššoko... O pas mus gi aiš
ku, jog turime pirmiau žiūrėti savo profesi
jos. Jei koks mūsų bendradarbis, pvz., dirba 
atsakingą valdžios darbą Amerikoje, tai jis 
juk negali į lietuvišką laikraštį rašyti. Pa- 
kviečiam jį, jis duoda sutikimą, pažada aiš
kiai terminuotai, bet paskui nei mur mur. Ir 
tu jo niekur nesugausi. O kai dėl daugybės 
partijų ir jų tikslų, tai... taip radom, taip 
tremtyje ir paliksim. Bet, atsiprašau, ačiū 
labai, daktare, kad radote visgi gražios vie
nybės mūsų tarpe: —- prie stiklelio nagi, 
ir šiandien pataikome mes broliškai...

DABAR NE VAIKAI IR NE PIEMENS!

Kudirka — Nerūstaukite, gerbia
mieji veikėjai. Ne apie jus noriu kalbėti, bet 
tik apie rašėjus. „Kaip pradžioje visi susiki
bome, linksmai surikę: prie darbo!"... Tik, 
turbūt, tardami tą žodį perdaug išsižiojome 
ir iš karto išleidome visą dvasią, nes, pasiro
do, šiandien pradeda jos mums pristigti ir 
darbas mažėja. Ar tai ne gėda mums, ar tai 
ne apsileidimas mūs, jeigu laikraščiai elge
tiškai visus metus maldauja: Rašėjai, susi
mildami siųskite straipsnius, nes mes alks- 
tame, neturėdami kuo prikimšti vidurius... 
Tik mes, po velnių, ne maži vaikai, kad ga
lėtume užmiršti savo pasižadėjimus ir parei
gas, ir lauktume tik kvietimo atlikti savo 
darbo" (Varpas Nr. 2, 1892),

...Susirinkimas, pagerbdamas tautos vete
rano graudinančius žodžius, palydi juos pen
kių minučių tylos susikaupimu. Paskui gar
siai nutaria visomis išgalėmis remti laikraš
čius. Patiešysi — negriešysi.,.
Kudirka —... Tai bravo, bičiuliai, 

tai bravo! Dabar man „atrodo, kad mūsų ra
šantieji tai ne piemens, moką tik girioj (ar 
piknike) Alioti, o už save dar neatsaką — 
bet tai vyrai nunokę, kurių žodžiu galima 
pasitikėti, kad paimtą darbą prideramai at
lieka ir stengiasi juo toliau, tuo daugiau jį 
gerinti. Atrodo, kad mūsų laikraščiai, pagrįs
ti tokiu tvirtumu mūsų būdo, veikiai pasida
rys tokiais, kokiais mes stengiamės juos pa
daryti"...

Varpininkas užsisvajoja... Staiga lyg prisi
mena: „Vienas susirinkime visų nusistebėji
mui balsiai ištaręs „aš“, visai neatsiunčia ža
dėto rašto ir suardo sutartą darbą, atimda
mas tik progą tą raštą parašyti kitam, nors 
lėtai tariančiam „aš", bet turinčiam sąžinės 
ir nuovokos apie šventumą pažadus tęsėti. 
Kitas, pradėjęs darbą, jį nutraukia ir nebai
gia, lyg norėdamas parodyti, kad tai daug 
Lietuva nustoja, netekusi pabaigos taip svar
baus darbo. Vieni, lyg apilsę, vėlinasi ir tuo 
pačiu vėlina laikraščius, o kiti, pradėję dar
bą gerai ir rūpestingai, juo toliau, tuo labiau 
apsileidžia ir prisiunčia tokius straipsnius, 
kuriuos gėda talpinti į laikraštį. O kad re
dakcija galėtų mokėti už straipsnius, tai bū
tų visai kitaip" (Varpas Nr. 1, 1891).

— Kaip radom, taip ir šiandien paliksim, 
pone daktare... Nėra ko čia daug jaudintis.
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Svarbu, kad bent geru norų netrukdavo, 
kaip ir dabar...

BALANOS KARDAS, KOLERA, 
KOMBACILOS...

Kudirka — Yes, yes, mano myli
mieji... Tikrai redakcijos daro klaidą, ragin- 
damos ir rėždamos tiesiog i akis šiurkščius 
žodžius. Tai juk baisiai nemandagu, įžeidi
mas... „Apie tokius mūsų ponus, kurie mo
ka rašyti, reikia vaikščioti klupsčiomis, gal
vą nulenkus ir tik kada nekada švystelint 
akių baltymais, pavertus jas augštyn, ot taip, 
kaip davatkos daro — nes tie ponai rašo ne 
už pinigus, o tik vadovaudamiesi vyrišku žo
džiu, sąžine, sutarimu — galiu pasakyti — 
prisiekimu tarp draugų, kad reikia laikraš
čius palaikyti, neapleisti, pagerinti, idant jie 
tikrai galėtų būti naudingais pradėtame bu- 
dinimo darbe. Taigi su žmonėmis, tokiais iš
kilmingais pagrindais dirbančias Lietuvos la
bui, pridera elgtis švelniau. O jeigu jie dabar 
palaikymui ir pagerinimui laikraščių pradeda 
visai nesiuntinėti straipsnių, tai priežastis la
bai aiški... Dabar pasaulyje, ypač Maskoli- 
joje, viešpatauja kolera, kurios nešiotojai, 
mikroorganizmai, labai panašūs į vieną raš
to ženklą ir net jo vardą turi: commabazil- 
len... Tai kam čia rašyti, nuolat galvoti apie 
kolerą, įsibauginti?... Nežinau, ar pačiam re
daktoriui būtų ramu ir smagu nuolat maty
ti kardą, kad ir iš balanos nudrožtą, bet pa
našų į tikrąjį, kuriuo pažadėta jo malonybės 
redaktoriaus galvą nužerti? Ką?“ (Varpas, 
N r. 8, 1892)...

— Teisybė, daktare, teisybė!... Redakto
riai ir dabar perdaug nemandagūs. Neatsi
žvelgia, koks commabazillen pavojūs Mes 
gi tremtiniai. Namie liko giminės, draugai, 
negalime statyti jų į pavojų apsikrėsti. Mums 
ir su slapivardžiu baisu rašyti, pažins ten 
rakaliai iš stiliaus. Tegu jau rašo tie, kuriems 
negaila kenčiančių vergijoje brolių. Nors 
vieną tikrą teisybę pasakėte apie šiuos lai
kus, pone Varpininke...

JUOKIS IR VĘRK — Iš PRINCIPO!

Kudirka Jei leisite, pasakysiu ir 
kitą. Mes taip pat turėdavom pikčiurnų, ir 
tai tarp vadinamų inteligentų. Sykį „VAR
PO redakcijai p. X. atsiunčia straipsnį, kuris 
jokiu būdu negali tikti, sustatant sienas mū

sų laikraščio. Tada sakai ponui X: — mel
džiamasis, tavo straipsnis gali tikti kur kitur, 
o mums jis negeras, prisiųsk mums tą ir tą! 
Ponas X. užpykęs atsitraukia šalin ir jau 
daugiau redakcijai nieko nerašo: — ,,neno
ri to, tai negausi nieko“ — pasako arba pa
galvoja... Turime juk straipsnį p. X su pasta
ba, kad tik tada toliau rašysiąs, jeigu prisiųs
tas dalykas bus atspausdintas be pataisymų. 
O vėl iš šalies girdėjome pastabų, kad p. L 
taps mūsų tiesiu priešu, jei tik paniekinsime 
jo straipsnius. Nežinia, ar juoktis, ar verkti, 
tai matant ir girdint!... Nedera peštis su 
kiekvienu, kuris mums nepatinka, bet taip 
pat negalima leisti, kad kas pradėtų šeimi
ninkauti mūsų šešmargyje ir vieton kviečių 
sėtų dirses. Toks svečias mums nereikalin
gas“... (Varpas Nr. 7, 1889).

— O! O! O!... Puiku, puiku —nereika
lingi, tai ir nesiperšam. Anaip gal buvo ro
mantiniais 19 šimtmečio laikais. Šiandien — 
jau ne. Nubraukei mano straipsnio pabaigą, 
kokią mintį pataisei, ar kokios vietelės nedė
jai, tai jei būčiau ir pats redaktorius, toliau 
nebendradarbiaučiau. Visą pusmetį tylėčiau. 
Taip dabar žmonės galvoja. Čia jau princi
po dalykas, nieko nepadarysi. Geras, drau
giškas ir inteligentiškas principas! Viskas, 
arba nieko. Dabar totalitariniai laikai, tik iš 
pažiūros atrodo, kad demokratiški...

REDAKTORIAMS DUOSIME 
PENSUĖLES

K u d i r k a — Jeigu jau taip, gerbia
mieji kovotojai, tai daugeliui lietuviškų žur
nalų greit reikės užgiedoti Requiem. Ar to 
išsisaugosime? „Aišku, kad ne! Gedulingą 
giesmę užgiedosime gal ir ne vieną. Iš pen
kių laikraščių, kuriuos turėsime po Naujų 
Metų, didesnė pusė neilgai begyvens. Jeigu 
jų nepražudys augščiau išlukštentos priežas
tys, tai tikrai pražudys stoka bendradarbių. 
Dviem laikraščiam, išleidžiamiem vienos re
dakcijos, sunku sugaudyti pakankamą skai
čių tinkamų bendradarbių, na, o iš kur ims 
penki laikraščiai?“ (Varpas Nr. 12 1889).

— Tuomet, daktare, svarstykim klausi
mus praktiškai, pozityvistiškai, kaip tamsta 
mėgdavai. Jei nėr bendradarbių, tai kam ta
da reikia tiek tų laikraščių, tiek žurnalų? 
Visur veikiame ir tiek darbų, ir šapose, ir 
namie jardą tvarkyti, tai kur čia visiems re
daktoriams beprirašysi. Jei kas taip nori re-.
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daguoti, tai tegu pats ir prisirašo. Kiek žur
nalų jau yra ir dar bus! Skautų Aidas, Atei
tis, Lietuvos Miškininkas, Technika, Sėja, 
Darbas, Gabija, Literatūros Lankai, Aidai, 
Eglutė, J Laisvę, Karys, Lietuva, Lietuvių 
Dienos, Lux Christi, Margutis, Santarvė... 
Ir žiūrėkit, vėl iš numirusių prisikėlęs tams
tos senas priešininkas Tėvynės Sargas kartą 
per metus pasirodo. O ir tamstos paties Var
pas per dešimtmetį, gerus laikus atsiminęs, 
dar kokį kartą suskamba! Matote, kad jau 
tikrai perdaug. Kad jau daugiau žurnalų, 
negu žurnalistų! O kur kiti laikraščiai? Te
gu redaktoriai tuos savo kubilus pripildo. 
Ką jiems galėtume pažadėt — tai, kai grį
šim į mūsų išlaisvintą Lietuvą, išrūpinsim 
jiems senatvės pensijas, kad neskurstų per
daug ir mūsų respublikos nekeiktų. Tamstos 
laikų visi knygnešiai jau bus išmirę, tai gal 
kaip nors biudžete rasis atliekamų etatų pen- 
sijėlėrriš. O jei kam ir pritruks, jei neteisin
goms partijoms priklausė, tai vis šiaip taip 
amžiaus pabaigoje pramis. Juk naujoj mūsų 
L:etuvoj visiems bus gera ir sotu. Kai apie 
tai čia pagalvoji, tai širdis taip apsala, kad 
ir rašyt nebesinori. Kam čia veltui aušinti 
burną, lyg žmogus nebeturėtum ko veikti, 
vien tik redaktoriams betarnaudamas... Negi 
grįš vergijos laikai? Kad tu kur surūgtum, 
daktare, su tokiais savo atsiminimais...

TURĖSIM SAMDYTI ŽYDUS

Kudirka —... Nesikarščiuokit, bro
lučiai. Būdavo ir anuomet panašiai, ir net 
gudriau pasiaiškindavo. Turėdavau ir aš pa
sikalbėjimų su Varpo bendradarbiais. Atsi
menu, taip kokie treji metai prieš mano lai
mingą mirtį, kartą suvažiuojam į Plokščius 
pas Kriaučiūną būrelis šviesuolių ir kalba
mės. Vienas ir sako: „Aš nemoku rašyti“. 
Brolau, atsakau jam, —■ kaipgi tave, nemo
kantį rašyti išleido iš gimnazijos, ar iš kitos 
mokyklos, kurią baigei? Jei negali rašyti di
delio daikto — rašyk mažą. Jei negali para
šyt originalaus — rink faktus, kurie prieš ta
vo akis dedasi, versk kitų darbus ir t.t. Juk 
mūs padėty ir mažiausias darbelis turi didelę 
vertę. Sakyk: „nenoriu rašyt“, tai būsi tei
singesnis,.. ,.Aš neturiu ūpo“, — sako kitas. 
Brolau! Ar tu lauki ūpo, atlikdamas ir ki
tas pareigas, kurios tau rūpi? Sakyk: „man 
nerūpi rašyt“, tai būsi teisingesnis...

..Nebus pakankamai straipsnių, kol laik
raštis negalės mokėti už raštus“, — sako ta
da trečias. Brolau! Kada gi išauš ta laimin
goji diena? Ar jos greičiau sulauksime, rem
dami laikraščius, ar juos apleisdami?... Rū
pinimasis laikraščiais tiesiai parodo rūpestį, 
idėją, vardan kurios laikraščius leidžiame. 
Ar tai mes tik už pinigus mokėsime patar
nauti mylimai idėjai? Ar tik už užmokesnį 
galėsime kelt lietuvybę? Tai mes... tai mes 
patriotai samdiniai! O!,.. Jeigu šitaip, tai 
laikraščiams samdykime žydus — jie moka 
rašyt, turi visada ūpą ir bent augštyn laik
raštį pavarys. Jau jeigu samdyt, tai tik ne 
lietuvius, kurie nė nenori mokytis rašyt... o 
laukia anos laimingos dienos, kad, pasiro
džius redakcijai su pinigais, tuoj taps gerais 
rašėjais.,. Apie grynus literatus, kurie dėl 
veikalų, stačiai tinkančių į amžinos garbės 
vainiką, apleidžia laikraščius, nutylėsiu“ 
(Varpas Nr. 1, 1896 m.).

— Ir gerai, kad nutylėsi, tautieti, nes 
mums nieko naujo nepasakytum. Bet... kad 
taip jau, mat, be jokio uždarbio rašyt, tai 
irgi neišeina. Netokie dabar laikai, ypač 
Amerikoje. Dabar daugelis redaktorių dirba 
už algą, ir tik iš bendradarbių nori „idealiz
mo". Painus reikalas. Kur teisybė — to nie
kas nežino... O žydų irgi mažai beliko...

MĖLYNAKĖS IR MELSVAS PONTIAC...

Kudirka Kur teisybė, klausiate? 
O aš jus irgi paklausiu: „Ar tingėjimas su
laiko nuo rašymo? Ar nerūpestingumas? Ar 
parsidavimas už valdininko žvaigždutę prie 
kepurės? Ar silpnas būdas? Ar bailumas? 
Ar netvirtumas pažiūrų? Ar klastingumas? 
liepiąs būt lietuviu tik tarp draugų? Ar pa
sitikėjimas kitais? Ar pavojus sugriaut bur- 
žuazo ramų gyvenimą? Ar pašventimas 
plunksnos dalykams, tolimiems mūsų idėjai? 
Ar „mėlynakės“?... Lietuvis, pasižiūrėjęs į 
savo sąžinę, tegu save priskiria pats prie ati
tinkamos kategorijos... Nė vienas mūs, atsi
likęs, negali būti pateisintas. Nė vienas nega
li atsisakyt darbo, aukų, pasišventimo. Juk 
mes visi augome ypatingose sąlygose. Ma
tydami savo padėtį, visi išvien ruošėmės prie 
šiandieninio darbo. Visi, sakysiu, padarėme 
įžadus apgint lietuvybę. Visi iškilmingai pa-
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sižadėjome eit viribus unitis (bendromis jė
gomis). Kodėl dabar nesilaikome?“ (Var
pas, ibid.)

— O, daktare, kam taip lyg peiliu raižai 
krūtines. Jau mes tiek prikentėjom, kad dar 
jei ir iš anapus grabo pradės raižyti, tai per
daug. Davėm gi ir mes pažadus, prisiekėm, 
net raštu pasirašėm, vieni dar Grohno sto
vykloje, kiti j laivus sėsdami. Manot, mums 
tai nebuvo skaudu apleisti mylimą Europos 
žemę?... Prisiekėm visokiu dalykų ir per 
laikraščius paskelbdavom. Juk turi likti auk
so raidėmis užrašyti tokiu šventu jausmų do
kumentai. O dabar... Teisingai klausinėjote, 
nesiginčysim, ir taip jau perdaug tų ginčų. 
Čia Krupavičius, čia diplomatai, ten vėl re
zistentai popieriniai, ausys apkurto! Ir kada 
tą ramaus buržuazo gyvenimą beturėsime, 
jeigu ne dabar, kol vėl naujo karo ir naujų 
vargų sulauksime... O mėlynakės tai ar nuo
dėmė? O melsvas naujutis Pontiac‘as, tele
vizija -— juk gerai pavažinėti po darbo, ge
rai pažiūrėti prieš užmiegant... Gaila, dakta
re, tamstos laikais dar nebuvo nei automo
bilių, nei televizijų, tai mūsų nesuprasi. 
Tamsta dainavai apie bakūžę samanotą. Čia 
dar koncertuose irgi dainuojam. Bet mūsų 
namai jau kitoki. Baldai, vonios, centrinis 
šildymas, o „kičeno“ įrengimų tai nelyginsi. 
Jūs pribudinot aną Lietuvą su bakūžėm, o 
dabar net baisu pagalvoti, kaip reikės va
žiuoti namo i naują Lietuvą. Kartą pribu
dinot. dabar ji vėl užmigo. Bet mes ją vis- 
tiek laisvinam ir budinam iš naujo, nors ir 
nebetikėdami, kad iš jos sulauksime ką ge
resnio... Ar už tą nei padėkot mums nerei
kia?!

„NUSIPLAUKITE NUODĖMĘ!“— 
„JAU NUS1PL0VĖM! “

Kudirka — „Vyrai, vyrai!... kad 
mes, kitus bebudindami, patys neužmigtu
me! Šitaip apsileisdami, kokį mes duodame 
pavyzdį jaunesnei darbuotojų kartai, kuri 
užims mūs vietą ir pasitiki mūs ištaisytais 
takais? Jeigu taip pasiliks, tai koks viso to 
galas? Tiek to, jeigu nueitų nėr nieką visas 
ikšiol varytas darbas. Tegu liktų apleisti tie, 
kurie jau negali atgal grįžti. Bet kuo kalti 
mūsų kaimo žmoneliai, kuriuos mes sujudi
nome, pakurstėme, žadėdami jiems vadovy
bę? Jie įtikėjo į mūs žadėjimus, jau daugelis 
jų už tai nukentėjo, o mes žiūrime atšalę ir 

šiandien juos beveik apleidžiame. Tai tikrai 
nuodėmė, šaukianti atpildo!“ (Varpas, ibid).

— Yes, daktare, mums reikia naujo Jere- 
mijaus. Bet taip blogai dar nėra. Jau ko ko, 
bet vadovybės mums netrūksta. Tegu tik dar 
būna tokių, kurie sutiktų užpakaly eiti, o 
vesti — tai šimtai. Dabar beveik kas veikė
jas — tai veiksnys. O dėl tų, „kaimo žmone
lių“ tai nėra ko raudoti. Juk mes, tik mes 
juos išvaduosime'. Anksčiau ar vėliau, Lai
kas gi dirba mūsų naudai, kaip sako patys 
didžiausi mūsų vadovaujanti veiksniai. Dėl 
to tai tegu žmoneliai būna ramūs, čia ma
žiausia bėda... Sujudinom, pakurstėm ir vėl 
išvaduosim. Tik susimildamas, daktare, ne
griauki!, neardykit mūsų vienybės, mūsų dar
naus susitarimo. Viskas bus, mes tik ugnies 
ženklo laukiam...

UŽP.EČKIO ERELIAI IR...
AMBASADORIAI

Kudirka — „O iš kur pas mus su
liepsnos gyvumo ugnis, jei mūs vaidilos už
miršta savo altorių ir duoda žarijoms gest? 
Iš kur užaugs ereliai, jeigu mūs vadai, pasi
rodžius žandarui, ilgam laikui sulenda į už- 
pečkį?“ (Varpas Nr. 1, 1896).

— Čia, garbingasai veterane, tai jau ir ne- 
pramatėt ateities! Visai nebe taip šiandien, 
kaip prieš 60 metų... Teisybė, bėgom mes 
nuo žandarų. Nemalonu, bet kad savas kai
lis vis arčiau dūšios. Reikėjo gelbėti, taupy
ti pačias brangiausias, vertingiausias tautos 
jėgas. Ir jėgų tiek sutaupėm, kad dabar drą
siai už visą kraštą galim kalbėti. Kas mums 
uždraus? Turim teisę, ir baigta. Ir mūsų va
dai tik jau ne į užpečkį sulindo. Kaip gali
ma tokias fantazijas pasakoti? Tai įžeidi
mas! Mūsų vadai bėgo ir išbėgo stačiai į 
ministerius, prezidentus, ambasadorius! 
Jiems kaip tik labai pasisekė — Lietuvoj nei 
vienas gal nebūtų į tokias augštas ir garbin
gas pareigas iškilęs. Jūs anais laikais taip ne
mokėdavo! išbėgti. Jau geriau iš mūsų pa- 
simokykit, kaip reikia gerai išbėgt ir augš- 
tai užbėgt! Mes, o ne jūs, esame pavyzdys 
jaunajai veikėjų kartai. Šerap!...

Pirmininkaujantis — Po
nai, ponai — tylos! Tegu ir mūsų aiški tei
sybė, bet negražu taip nesiskaityti su devy
nioliktojo šimtmečio tautos vadais. Mūsų 
gražus spaudos laisvės paminėjimas išvirto į
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partinius ginčus. Visi nukrypot nuo temos, 
tai gana. Paminėjom tuos, kuriuos visi už
miršta paminėti. O jie tai buvo juk didžioji 
tautos dalis, demokratijos pagrindas. Kiti 
mini vis elitą, vadus, atskirus vienetus ar 
faktus, o mes — tuos, kurie neveikė, nerašė, 
neskaitė, kontrabandos nenešiojo. Anuomet, 
kaip dabar, tokių buvo mažiausia 95%. Tai 
kas iš tikrųjų išlaikė lietuvybę — dauguma 
ar mažuma? Norim laimėjimo — lygiuoki- 
mės su masėmis.

Tikrai, atleiskite, pone Kudirka, kad čia 
netikėtai išėjo kiek nemalonumų. Labai at
siprašome, ir visų čia susirinkusių vardu dė
koju tamstai už tokią gražią ir mus taip su
stiprinusią paskaitą. Veikėjų atsiminimai tai 
mums įdomiausias dalykas: gali palyginti, 
kur jie numatė ateitį ir kur mes geriau nu

matom, ko jie pasiekė ir ką mes gražiai nu
veikiant. Linkime laimingai grįžti į Nau
miesčio kapines, gerai pailsėti ir nesinervuo- 
ti. Šalti nervai dabarties lietuviui tai, anot 
vieno mūsų naujojo ambasadoriaus pasaky
mo, yra visų mūsų veiksnių stiprybės ir lai
mėjimo laidas. O kai ir mes kada sugrįšime 
į Lietuvą, tai Naumiestyje pastatysim tams
tai daug didesnį paminklą, negu anais sme
toniniais laikais... Labai ačiū!------ ■

*****

Tuo ir baigėsi apvaikščiojimas to reto, is
torinio paminėjimo.

Istorijos archyvams ir pertransliavimui per 
Voice of America šį montažą į plokštelę už- 
rekordavo —- ,

Buvęsnevažurnalistas.

PIRŠTU I AKĮ

ROMANSAI BRANGIAJAI CECILIJAI

Šių dienų daina...
Melodija —• kaip anų dienų „bublički"

Prof. Tylūnas Uodega

Brangi Cecilija, 
kvapni vanilija, 
kaip upė Vilija 
tekėdama — 
susikaprizija 
ir baisiai grizija, 
j televizijų 
žiūrėdama.

Brangi Cecilija, 
saldi idilija, 
ji kaip Sevilija 
degs ir vilios...
Tokia Cecilija, 

kas tiktai myli ją, 
randa idiliją 
glėbyje jos.

O jeigu tyli ji, 
tai reiškia, myli ji —■ 

mano Cecilija 
tuomet žavi.
Patinka Vlikui ji, 
ir katalikui ji, 
ir cicilikui ji 
būna meili....

Buvom dženitoriais, 
tamsybės švyturiais, 
dabar dignitoriais 
ima uždėt', 
tautos mes lyderiai, 
keliam ennyderį 
ir mums jau prideri 
algą mokėt,
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A m basadoriumi 
ar nors pišoriumi 
pabūti norime, 
bet velniavai 
Skiria į Bonną, va, 
ar Lisaboną, va, 
ar Barceloną, va — 
ak, painiavai

Politikuojame, 
vėl konferuojame 
ir daug veiksniuojame 
tautos vardan, 
ją atstovaudami, 
ministeriaudami 
ir atnašaudami 
centą centam..

Mes pakinkysime,
vadžias tampysime
ir jus vaikysime r,:.» > ■

be atvangos.
Ką mes nutarsime, , ,, ’.’■i.U-lw

tam jūs pritarsite, ... i’’, j"'

ir bendrai arsime
■ ■ ’ .■■■

dėl Lietuvos...

O kuomet grįšime, .■

pilis statysime
ir atstatysime ■
visus Bubiusl
Šalį valdysime,
nors ir įgrįsime, i

bet nustatysime
melstis už mus!

Centas prie cento juk 
ir dar procentas juk,' 
tik juos surink, broliuk, 
ir bus gerai.
Mes vis planuosime, 
O jūs aukosite 
ir centą duosite — 
tai bus okeyl

Kolkas tupėkime, „ !
smulkiai stenėkime 
ir garsiai rėkime'.
MES — arba nieksi 
Kas tik papeikia mus, 
liūtais nelaiko mūs 
ar veikt kitaip sukrus, 
tas yra ■— slieks..,

Šalin diktatoriai 
ir uzurpatoriail
Mes — demokratoriai 
valdome jau!
Mes — imperatoriai, 
geri diktatoriai, 
nes demokratoriai — 
taip jums sakau!

„Kupitie bublički, 
gariačije bublički, 
ganitie rublički, 
liš paskarei!..
Gulbių skardenlmas, 
žavus gyvenimas, 
kaip paršas penimas — 
viskas gerai...

V 'i . • i : K

* ' •,

Brangi Cecilija, 
tai bus idilija, 
visa familija 
kai susimes — 
tautą vaduosime, 
vyną šinkuosime 
ir celebruosime 
sukaktuves!

V : v . < Ml'
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SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

ŽENKLŲ DAR KAIP IR NEMATYTI

Su dideliu susidomėjimu perskaičiau 
„Santarvėje“ tokį pat platų ir didelj, kaip 
ir mano susidomėjimas, bičiulio Br. Railos 
dviejų dalių straipsnį kultūrinėmis temo
mis, pavadintą „Draugiškos nuomonės“. 
Ypač mane sudomino antroji, lietuviškoji, 
straipsnio dalis („Kur bakūžė samanota“)

Beskaitydamas pirmąją straipsnio dalį, 
kažkodėl iš paskutiniųjų pastraipų net lau
kiau, kad antrojoje dalyje autorius nueis 
kiek šališku keliu. Šitaip laukti, žinoma, 
buvo šiokio tokio pagrindo, kuris jau avan
su nuteikė mane gana priešiškai: tai vis 
tas autoriaus pasisakymas apie „narodni
kų kompleksą“ lietuvių literatūroje. Iš 
tiesų,_ sakyčiau^ kalbėdamas apie savąją li
teratūrą. tokį šališką ar greičiau vienaša
lišką savo teigimą jis ir stengiasi patvirtin
ti pavyzdžiais (o pavyzdžiais jam eina be
veik visa mūsų literatūra).

Gal aš toks priešiškas Br. Railos pastan
goms suliaudininkinti mūsų literatūrą, kad 
jo pastangos labai naujos, dar, rodos, nie
kad ir niekur negirdėtos? Rodos, nesu toks 
jau priešingas naujoms mintims. Rodos, 
toks priešiškas čia būsiu tik dėl to. kad 
Br. Raila būtinai panoro įvilkti musų lite
ratūrą svetimon ir siauron uniformon. Se
ku paskui 'jį mūsų literatūros pavyzdžius 
ir niekur nerandu narodnikų komplekso 
(na, sakysim, Poška, Dionizas Poška, čia 
jau iš dalies sutikti galėčiau...).

Visiškai sutinku su Br. Raila, kad musų 
literatūra perdėm liaudiška, kaimiška. Ko
dėl? Atsakymas man visuomet buvo ir te
bėra labai paprastas ir aiškus: beveik ligi 
pat nepriklausomybės laikų Lietuva netu
rėjo miesto, ir visi rašto žmonės buvo kai
mo vaikai. Visi skaitytojai taip pat buvo 
kaimo vaikai (nesakau, kad pats kaimas 
skaitė). Aš visiškai nesiryžtu čia svarsty
ti kito, labai jau atsakingo klausimo: ar ta 
liaudiškoji, kaimiškoji literatūra yra tokia, 
kuri pajėgtų patenkinti lepaus skonio ir 
liaudiškų sentimentų nemėgstantį skaity
toją? Tai jau būtų, Br. Railos žodžiais, su
gebėjimas gyvą ir pilną žmogų įvesti į me
no kurinį, vadinas, kaip padaryti, o ne ką.

Šeinius ir Krėvė, ir Vienuolis, ir Vaiž
gantas, ir daugelis kitų — kaimo vaikai ir 
rašo apie kaimą (daugiausia apie jį). Tai, 
man rodos, visiškai natūralu: kaimas jiems 
arčiausiai. Paprastai rašoma apie tai, kas 
arčiausiai, kas geriausiai pažįstama, su 
kuo sutapta iš vaikystės, kai visį įspūdžiai 
giliausi ir stipriausi. Ne tik musų vienų 
rašytojai šitaip daro, šitą tiesą patvirtina 
visų tautų literatūra.

Be to, sakiau, kad Lietuva neturėjo mies
to, Tai, žinoma, paradoksas, bet gana tei

singas. Ligi nepriklausomybės tas miestas 
(išskyrus Vilnių) buvo nelietuviškas, tad 
nebuvo net ko apie jį rašyti.

Kitas klausimas — nepriklausomybės 
laikų miestas. Jei iki to laiko rašytojų pas
tangos vaizduoti miestą buvo nesėkmingos 
(rašė apie miestą net Žemaitė, bet taip jau 
prastai, kad net Jonas Jablonskis, nekriti- 
kas, įveikė sukritikuoti čia ją), tai nepri- 
klausomybinis miestas rašytojų kūryboje 
buvo vaizduojamas kritiškai (Putino „Kri
zė“ ir kt.). Ir čia nieko, man rodos, nepa
dės nurodinėjimas, kad be reikalo piktino- 
mės dvaro centrų pirkėjais ar kad pagal 
tariamąją narodnikų programą ar tradici
ją neigiamai žiūrėjome į valdininkus, po
nus ar karininkus. Donald J. Adams tvirti
na. kad amerikiečių patys didieji rašyto
jai dar ligi šiol savo kūryboje niekaip ne
įveikia atsisakyti kažkokio pykčio, vaiz
duodami savo vis kylantį ir kylantį kraštą. 
O toji pykčio gaidelė tai ir reiškia kritiką 
po jų akių vykstančiam gyvenimui. Nuo 
Sinclair Lewis (Babitų ir Kenikotų, neigia
mų amerikiečių) iki Sauliaus Belowo (Au- 
gie March) tas pyktis, taigi kritinė pažiū
ra vis tebesireiškia iki šiai dienai. Tas pyk
tis toks, palyginti, rimtas ir sunkus, kad 
paradoksiškai skamba žinia, jog autoriai, 
prieš keleris metus norėjusieji sudaryti 
amerikiečių romano humoristinių ištraukų 
antologiją, tepajėgė pasinaudoti, rodos, 
tik S. Lewis „Babito“ pirmuoju skyreliu. 
Humorui, pasirodo, reikalinga tradicinė vi
suomenė, mūsų reikalan grįžtant, tokia vi
suomenė, kur ūkininkas valdininko nevadi
na ponu (vis su tam tikra pašaipos doze, 
su ironija, kol nereikia susidurti akis į 
akį!). Musų kaimas sudarė tą tradicinę nu
sistovėjusią visuomenę, o miestas virto 
dar vis kūliais per galvą, dar vakarykštis 
bernelis, ėjęs pas kaimo mergelę, skubėjo 
nuotykiauti. lyg tas S. Belowo Augie 
March: riebino sąskaitas, pirko dvarus, 
šėlo ir stebino ne tik kaimą, bet ir rašyto
ją. žodžiu, miestas su naująja inteligentija, 
valdininkija, karininkija ir verslininkija 
ar prekybininkija sudarė dar netradicinę 
visuomenę, per porą dešimtų metų nuosta
biai iššokusią į priekį ir dar nenusistovė
jusią. Pagal įprastinį ūkininko ir jo vaiko 
rašytojo žvilgsnį ta naujoji, miestinė visuo
menė buvo ir korupcinė, ir babitinė, ir ke- 
nikotinė. ir dar kitokia. Man rodos, nieko 
čia bloga. Jei prieš keletą metų karves ga
nęs sūnelis staiga pradėjo pirkti dvarus, o 
dukrelė išmoko brangius kailius dėvėti, lū
putes „maliavoti“ ir „Versaly“ nakteles 
leisti, tai ir rašytojas greičiau kreipė akis 
į amžinų tradicijų kaimą, nes tą naująjį
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žmogų sunku buvo ir perprasti, o dar sun
kiau sugromuluoti. Žinoma, velnias nėra 
visad Joks, kaip jis paišomas, o tokios 
plunksnos, kaip Bairono ar Gcetės, mokė
jo gražiai ir papaišyti jį), taigi ir'mieste 
buvo, aišku, lengviau apčiuopiamų ir nu
sistovėjusių dalykų. Nemanyčiau taip pat, 
kad butų kokia nors didesnė tragedija, jei 
mes turime jau miestuose gimusių ir augu
sių rašytojų ir skaitytojų. Kaip tik šituo
se faktuose įžiūrėčiau gerą ženklą būsima
jai musų artimiausių metų literatūrai: tie 
gerai miestą pažįstantieji rašytojai para
šys miestiniais siužetais kūrinių, o mieste 
augę skaitytojai turės kuo pamiešti savo 
skaitymą, jei jiems jau būtų įgrįsęs ligšio
linis musų literatūros kaimas ir jo proble
mos. Be to, šiandien jau kiek lengviau vi
siems žiūrėti į tą, nors ir kūliais besiver
čiantį miestietį: jis taip toli, taip labai 
šiandien toli, kad jau pasidarė žymiai švie
sesnis, laikas užlygino ir nudailino visus 
aštrumėlius. kuriuos matėme žiūrėdami iš 
arti...

Sunku, žinoma, būtų spėti, kokios bus 
tos mūsų rašytojų imsimosios vaizduoti 
miestinės problemos ir kokie čia iškils 
kompleksai, ir dar sunkiau apčiuopti, kiek 
visi tie naujieji kūriniai pajėgs giliai ir 
pilnai įžvelgti į žmogų, vadinas, pasiekti 
meno augštybių, taigi paties svarbiausio 
dalyko, ženklų dar kaip ir nematyti...

K. Barėnas.

„ATGIMIMO“ BELAUKIANT
Vyt. Gedrimas, aną kartą kalbėdamas 

apie dypukų greitą žlugimą Amerikoje? 
praneša, kad „daug kas spėlioja, kad turi 
praeiti ta įsikūrimo ir dolerių gaudymo 
karštligė ir vėl prasidėti grįžimas prie sa
vo prigimtinės pareigos... Ir jei greitu lai
ku neįvyks visuotinis sujudimas ir savyje 
atgimimas — tai daug tūkstančių lietuviš
kos dvasios žmonių nueis svetimais ke
liais“...

Tai. brolau, ir nukalbėjote. Gal norėjote 
pasakyti — lietuviško kūno, lietuviško 
plauko žmonių, bet tik jau ne dvasios. 
Kas turėjo tik lietuvišką kūną, tai tie nu
ėjo greit ir jų ausies nepasieksi. Kas turė
jo lietuvišką dvasią, tas niekad nenueina 
šunims šėko pjauti. Matyt, kad tie tūks
tančiai dypukų į Ameriką dabar buvo at
sivežę tik lietuvišką kūną, bet ne lietuviš
ką dvasią.

Aš jau 34 metai Amerikoje gyvenu. Ma
čiau daug tų visuotinių sujudimų ir sa
vyje atgimimų“. Stebuklais nebetikiu. Kas 
svarbu, tai daugiau burti tuos, kurie turi 
tikrą lietuvišką dvasią. Jų dar yra daug, ir 
iš dypukų ir iš senųjų. O anie „pionieriai 
mėšladvašiai“ nepasiekiami, tai tik be rei
kalo burnos aušinimas. Nieko čia „rimto 
neišgalvosi“, kaip tamsta siūlai.

Reikia daugiau atgimti ir sukrusti prie 
darbo tiems, kurie tebesame lietuviškai 
gyvi ir be atgimimo...

A. R. Chicago, JAV.

LRS-vės ORGANIZACIJOJE

LIETUVIŲ REZISTENCINĖS SANTARVĖS 
EUROPOS PADALINIŲ ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS

D. BRITANIJOJE, MANCHESTERYJE

Š. m. birželio mėn. 5-6 d. d. D. Britani
joje, Manchesteryje įvyko LRS-ės Europos 
Padalinių Atstovų Suvažiavimas. Suvažia
vimo posėdžiai vyko Manchesterio Lietu
vių Socialinio Klubo patalpose. Suvažiavi
me dalyvavo 52 atstovai iš Bradfordo, Bir- 
minghamo, Buxtono, Londono, Mancheste
rio, Nottinghamo, Oldhamo, Paryžiaus, 
Prestono ir Rochdalės padalinių.

Pirmosios suvažiavimo dienos posėdį 
pradėjo LRS-ės Manchesterio Apygardos 
Įgaliotinis J. Bendorius, taręs pasveikini
mo žodį.

Darbo prezidiuman buvo išrinkti: J. 
Bendorius — Pirmininku, F. Adamonis ir 
D. Banaitis — Sekretoriais.

Suvažiavimą žodžiu sveikino: LRS-ės 
Vyriausiojo Kmiteto Pirmininkas S. Kuz
minskas, Lietuvių Bendruomenės D. Bri
tanijos Krašto Valdybos atstovas S. Stri- 
mas — Krašto Valdybos Vardu? D, Brit. 

Liet. Sąjungos Centro Valdybos atstovas 
prof. S. Žymantas — Centro Valdybos var
du, ir LRS-ės V. K. narys bei Prancūzijos 
LRS-ės atstovas J. Masiulis — LRS-ės Pa
ryžiaus padalinio vardu.

Sveikinimus ir linkėjimus raštu atsiun
tė: Lietuvos Diplomatijos Šefas min. S. Lo- 
zraitis, Lietuvos Įgaliotasis Ministeris Lon
done B.K. Balutis, Lietuvių Bendruomenės 
D. Br. Krašto Tarybos Pirmininkas kun. 
J. Gutauskas, Lietuvių Bendruomenės Vo
kietijos Krašto Valdybos Pirmininkas P. 
Zunde, Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Vyr. 
Valdybos Pirmininkas Stp. Vykintas, LR
S-ės Amerikos Krašto Komiteto Pirminin
kas Dr. P. Pamataitis, LRS V. K. narys ir 
Vokietijos LRS-ės atstovas K. Drunga, 
LRS V. K. narys B. Raila ir eilė kitų as
menų.

Pirmosios suvažiavimo dienos posėdžio 
darbotvarkė buvo išbaigta V. K. yięepirnąi-'
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ninko prof. S. Žymanto pranešimu tema 
„Išeitasis Lietuvių Tautos kovos kelias, ne
priklausomybę kuriant ir jos netekus, ir 
Lietuvių Rezistencinės Santarvės paskirtis 
pastaraisiais tos kovos laikais“, bei disku
sijomis pranešimo ribose.

Antrosios dienos suvažiavimo posėdis, 
prasidėjęs po pamaldų ir Išvežtųjų bei žu
vusiųjų dėl Lietuvos Laisvės minėjimo, bu
vo darbo pobūdžio posėdis.

Skaityti trys pranešimai: V. K. nario K. 
Drungos apie mūsų išeivijos vidaus politi
nius santykius, V. K. vicepirmininko prof.
S. Žymanto apie LRS-ės santykius bei jų 
raidą su kitomis lietuviškomis organizaci
jomis išeivijoje ir V. K. nario, Europos 
Reikalams Sekretoriaus F. Neveravičiaus 
organizaciniais LRS-ės klausimais.

Po diskusijų, reikalų ir iškeltųjų klausi
mų aptarimo Suvažiavimas visais balsais 
priėmė šią rezoliuciją:

1. Tvirtai pasiryžusi eiti rezistenciniu 
keliu, LRS-ė lenkia galvą ir su gilia pa
garba mini visus lietuvius patriotus rezis
tentus, kritusius kovoje dėl Lietuvos Lais
vės ir Nepriklausomybės.

2. Iš Krašto Rezistencijos kilusi, LRS-ė 
visą savo veiklą grindžia Kraštu, širdimi 
ir visomis mintimis yra su Tauta Tėvynėje 
ir jai skiria visus savo darbus ir žygius.

3. Kelias i Lietuvos Laisvės ir Nepriklau
somybės atstatymą yra dar ilgas ir sun
kus. Jis gali iš musų pareikalauti didelių 
aukų. LRS-ė yra tvirta savo ryžtu tuo ke
liu eiti ir savo auką Lietuvai atnašauti. 
...4. Sėkmingas Lietuvos Laisvės ir Nepri
klausomybės reikalui darbas reikalauja vi
sų lietuviškųjų politinių, rezistencinių ir 
visuomeninių jėgų užsienyje apjungimo ir 
vieningos bei suderintos jų veikios Kraš
to reikalavimų rėmuose.
...5. Užsienio lietuvių laisvinimo veikla tu
ri būti pagrįsta Nepriklausomos Lietuvos 
Valstybės nenutraukiamu tęstinumu, Kraš
to primatu ir rezistencine kovos morale. 
Ji turi atsižvelgti tiek į Krašte vykstančias 
politines, ekonomines ir visuomenines per
mainas, tiek ir į tarptautinės politikos rai
dą.

6. Užsienio lietuvių laisvinimo veikla da
bartinėje formoje yra nesuderinta ir ken
kianti veiksmingumui. Tuo daroma didelė 
žala Lietuvos Laisvės ir Nepriklausomybės 
reikalui. Eitina prie sudarymo tokio visuo
meninio ir politinio centro, kuris tikrai su
jungtų visas lietuviškas jėgas ir pastangas.

LRS-ės europinės organizacijos atstovu 
suvažiavimas reiškia įsitikinimą, kad pir
muoju žingsniu lietuvių visuomenei užsie
nyje konsoliduoti, laisvinimo darbui sude
rinti bei jo veiksmingumui pakelti, turi 
būti sušaukimas visų politinių, rezistenci
nių bei visuomeninių organizacijų atstovų 
darbo konferencijos, kuri demokratiniu 
būdu aptartų laisvinimo veiklos bei orga
nizacijos trūkumus ir nustatytų naujas 
gaires ateičiai.

Šiai konferencijai sušaukti pasitarimai 
turi būti pradėti nedelsiant.

7. LRS-ės europinės organizacijos atsto
vų suvažiavimas tvirtai pareiškia, kad sa
vo darbe LRS-ė, kaip ligi sioi taikėsi, taip 
ir ateityje nenukrypstamai laikysis pagrin
dų, išdėstytų LRS-ės Steigimo Akte ir 1951 
metų lapkričio 28 dienos viešame jos pa
reiškime visuomenei.

Be to, Suvažiavimas padarė eilę nutari
mų, kurių svarbesnieji yra šie:

Turint galvoje tebereiškiamas lenkų pre
tenzijas į Vilnių bei Vilniaus Kraštą, bū
tina sustiprinti aiškinamąją ir politinę ak
ciją tarptautinėjeplotmėje ir rimtai reng
tis ateičiai, kad butume pasirengę, lenkams 
sprendžiamuoju momentu ši'klausimą ke
liant.

Kadangi LRS-ės nariai deda savo įnašus 
j Tautos Fondą, reikalauti, kad T. F. būtų 
visuomenės kontrolėje ir kad jo atskaito
mybė būtų teikiama viešai.

Siekti glaudžiai bendradarbiauti su vi
somis lietuviškomis organizacijomis, dir
bančiomis Lietuvos Laisvei, ypač su rezis
tencinio pobūdžio organizacijomis. Esamą 
ir mezgamą bendradarbiavimą stiprinti ir 
plėsti.

Aktyviai dalyvauti kultūrinėje veikloje 
drauge su kitomis organizacijomis;; kiek 
klausimo apie D. Britaniją — pirmoje ei
lėje su Didž. Brit. Lietuvių Sąjunga.

Laikydamas, kad jaunosios kartos išeivi
joje auklėjimas lietuviškoje patriotinėje 
dvasioje yra vienas svarbiųjų visuomeni
nių ir tautinių mūsų išeivijos uždavinių, 
Suvažiavimas su pasitenkinimu konstatuo
ja PLB Vokietijos Krašto Valdybos ir Gim
nazijos Vadovybės didelės svarbos toje 
srityje darbą — Vasario 16-os Gimnazijos 
išlaikymą, jos plėtimą bei gerinimą, šim
to kito jaunųjų lietuviškųjų širdžių auklė
jimas lietuviškoje dvasioje, apsaugojimas 
jų nuo išnykimo savo Tautai svetimoje 
aplinkoje, daugumos jų ištraukimas iš ne
pavydėtinų stovyklinių fizinio bei tautinio 
skurdo sąlygų — yra darbas, kuris pats sa
vaime šaukiasi lietuviškosios visuomenės 
ne vien pritarimo, bet, svarbiausia, ir vi
sokeriopos įmanomos paramos.

Suvažiavimas kviečia visus LRS-ės na
rius pagal išgales remti šį taurų lietuvišką 
darbą.

Suvažiavimas pavedė Vyr. Komitetui ei
ti prie draugiškumo susitarimo su estų ir 
latvių atitinkamomis kovinėmis organiza
cijomis, plečiant ir stiprinant jau turimus 
su tomis organizacijomis santykius.

Suvažiavimas pripažino būtinumą įsteig
ti specialųjį LRS-ės fondą pagrindinei dar
bo sryčiai.

Šiam fondui pradėti čia pat susirinkime 
suaukota apie £.20.0.0.

Suvažiavimas taipgi pasisakė LRS-ės na
rių tarpusavio solidarumo reikalu, pabrėž
damas jo lemiamą reikšmę LRS-ės darbe, 
ir pareiškė nusistatymą, kad kiekvienas
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LRS-ės narys, patekęs i nelaimę, kaip tai 
yra buvę praeityje, taip ir ateityje bus vi
sokeriopai organizacijos visumos remia
mas.

Suvažiavimas išsiuntinėjo sveikinimus 
visiems jį sveikinusiems ar linkėjimus at- 
siuntusiems asmenims bei organizacijoms 
ir, be to, dar šiems: Lietuvos Įgaliotam Mi- 

nisteriui Washingtone P. Žadeikiui, Ame
rikos Lietuvių Tarybai ir per ją visiems 
Amerikos lietuviams, LRS-ės Garbės nariui 
prof. M. Biržiškai, LRS-ės Vyr. Kom. vice
pirmininkui Dr. J. Vėbrai, LRS-ės Ameri
kos Reikalams Sekretoriui S. Mackevičiui, 

Suvažiavimas baigtas Tautos Himnu.

KORESPONDENCIJOS

Detroit, Mich., U. S. A.

„Šiandieną benamių buitis... Vasario 16 
Gimnazijoj, tremties vargo skruzdėlyne, 
naujus kovotojus ugdom...“

Tai Lietuvių Rezistencinės Santarvės 
Detroite žodžiai, „Naujųjų žmonių“ vaidi
nimo programoje.

1954 m. gegužės mėn. 29 d. Detroito lie
tuvių visuomenei buvo ne eilinė šventė.' 
Aktorės Arlauskaitės Mikšienės vadovau
jamas meno būrelis vaidino Petro Vaičiū
no „Naujuosius Žmones“. Atsakingi vaka
ro rengėjai buvo Lietuvių Rezistencinė 
Santarvė Detroite. Vakaro pelnas skirtas 
Vsario 16 Gimnazijai. Į vaidinimą susirin
ko per 500 svečių. Vaidinimas, kaip ir bu
vo laukta, nusisekė visais atžvilgiais.

Dekoracijas piešė nauja Detroito meno 
pajėga, menininkas Antanas Melnikas. 
Nors jis tuo metu laikė valstybinius egza
minus, nors turėjo ir pragyvenimui užsi
dirbti, vistik dekoracijų darbui jis pasky
rė daug laiko bei triūso ir už tai nepaėmė 
jokio atlyginimo.

Detroito lietuviai yra labai jautrūs. Jei 
jie mato reikalą, visada nuoširdžiai remia. 
Šiuo kartu nors veikalo pastatymas turė
jo suryti visas pajamas, vistik santarvinin
kai, įdėję savo ryžtingą darbą, jieškodami 
nemokamos medžiagos ir patys dirbdami, 
iš šio vakaro gavo gryno pelno $511,62. 
Neseniai Detroite viešėjo aktorius Stasys 
Pilka su veikalu: „Vienas ir kiti“. Turint 
galvoje, kad chicagiečiams teko apmokėti 
faktinąsias išlaidas, dar liko pelno $37. 
Vienam iš narių padengus mažą skirtumą. 
Gimnazijos rūmų skoloms išmokėti pasiųs
tas $550 čekis. Iš viso Detroito santarvi- 
ninikai gimnazijos skoloms mokėti jau yra 
pasiuntę $783. Skyrius išlaiko gimnazijos 
mokinę Irutę Janušaitytę ir jos išlaikymui 
yra pasiuntęs $500.

Skyrius palaiko labai glaudžius ryšius 
su Chicagos santarvininkais. Dabar „Nau
jųjų Žmonių“ vaidiniman buvo atvykę 
net 17 Chicagos LRS skyriaus narių. Atvy
ko St. Pilka, rašytojas Valentinas Albinas. 
Jie atvežė muzikantus A. Balčiauską, L. 
Zabrauską, J. Krūmelį ir L. Ragauską, ku
rie šokių metu labai gražiai savo švelnia 
muzika nuteikė šokėjus ir be to, jokio už 

tai užmokesnio nepaėmė. Chicagiečiai san
tarvininkai bendram bufetui atvežė didelį 
skilandį. Taip nuoširdus abiejų skyrių su
gyvenimas stiprina mūsų jėgas ir įgalina 
dirbti musų mielos tėvynės laisvei.

Vakarui skyrius yra išleidęs labai turi
ningą programą; Daugelis ją vadina žurna
liuku. Joje Lietuvių Bendruomenės Vokie
tijos Krašte Valdybos pirmininko Pr. Zun- 
dės žodis, direktoriaus Giedraičio. Gražus 
Detroito santarvininko kvietimas į vakarą, 
žinios apie rašytoją Petrą Vaičiūną ir 
trumpai apie aktorės Mikšienės meno bū
relį. Kiek toje programoje gražių linkėji
mų gimnazijai. Programoje įdėtos 8-os 
gimnazijes gyvenimo nuotraukos. Nenuos
tabu tad, kad šios programos detroitiečių 
buvo gaudyte išgaudytos. P. Alf. Makars- 
kas, bendruomenės reikalų vedėjas Vokie
tijoje šias programas yra išsiuntinėjęs į 
visus Europos archyvus. Iš atskirų žmonių 
gauti nepaprastai gražūs atsiliepimai. Taip, 
įdėta darbo, bet užtat Detroito lietuvių 
visuomenė neapvilta. Džiaugiasi nusiseku
siu vaidinimu, dekoracijomis, programomis 
ir nuostabiai dideliu pelnu, ko dar Detroi
te nėra buvę.

Skyriaus jauniausias narys, buvęs globo
jamos mokinės Janušaitytės būrelio vado
vas, Vytautas Žemaitis išvyksta į Ameri
kos kariuomenę. Vadovo pareigas pasiėmė 
santarvininke Irena Laurinavičienė.

Skyriaus ateities darbai: žiemos metu 
numato pakartoti tą patį veikalą: „Naujie
ji Žmonės“. Pelnas tam pačiam tikslui.

Numatyta šeimyninė gegužinė, kurios 
pelnas numatytas žurnalo „Santarvė“ stip
rinimui.

Kai jau kalbama apie santarvininkų ge
ležinį fondą, aktorė Arlauskaitė - Mikšienė 
su santarvininkais dirbusi statant „Nau
juosius Žmones“ ir pastebėjusi organizuo
tą tvarką, kad pelnas skiriamas kilniems 
lietuviškiems tikslams, kad vykdomas ne
paprastas taupumas, pažadėjo žiemos me
tui lengvesnį veikalą. Tad reikia manyt, 
kad geležinio fondo skrynia detroitiečių 
santarvininkų bus netrukus papildyta.

Gal ne vienas paklaustų, o kas gi skyrių 
stiprina? Čia atsakymas labai trumpas. 
Kiekvienas lietuvis santarvininkas savo į-
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KNYGŲ PARAŠTĖJE

PASAULIS IR VAKARAI

Įžymus anglų istorikas ir politikas Ar
nold J. Toynbee pernai išleido šiuo pavadi
nimu nedidelę knygą*, kuri yra aštuntojo 
tomo jo teberašomo veikalo A. Study of 
History ištrauka.

Knygoje' Pasaulis ir Vakarai Toynbee 
apžvelgia Rusijos, Islamo, Indijos ir Tolim. 
Rytų susidūrimus su vakarų kultūra, na
grinėja šių susidūrimų psichologiją ir ly
gina juos su senovės graikų ir romėnų 
analogine ekspansija, tokį palyginimą lai
kydamas raktu žmonijos istorijai suprasti 
ir. gal būt, priemone ateičiai pramatyti.

Vakarų kultūros plitimas stipriau pradė
jo reikštis nuo tryliktojo šimtmečio. Pen
kioliktame šimtm. vakariečių misijonie- 
riai, pirkliai ir ginkluoti būriai veržiasi 
jau į kitus kontinentus — Aziją, Afriką, 
Ameriką, Australiją, N. Zelandiją, Afrikos 
gyventojai gaudomi ir vežami vergauti va
kariečių plantacijose Amerikoj, indėnai 
naikinami.

Vakariečių galybės paslaptis buvo jų 
technologinis pranašumas. Rusijos Petras 
Didysis pirmasis tą suprato ir dėjo visas 
įmanomas pastangas Vakarų technologijai 
pasisavinti. Aplinkybės jam buvo palan
kios. Anksčiau rusus baugino Vakarų ka
talikybė ir popiežiaus valdžia, bet Petrui 
Didžiajam šio klausimo nebebuvo, nes 
17-ojo šimt. pabaigoje pačiuose Vakaruose 
prasidėjo stipri reakcija ne tik prieš reli
ginį fanatizmą, bet ir pačią religiją, kurios 
sukelti nepabaigiami religiniai karai per- 
nelig jau visiems buvo įgrįsę. Rusijos pa
vyzdį pasekė Turkija, Egiptas, Japonija. 
Petro Didž. pradėtos technologinės rung
tynės tarp Rusijos ir Vakarų tebesitęsia ir 
šiandien.

1917 m. pakrikusiai rusų tautai buvo pri
mestas Vakarų krikščioniškoje aplinkoje 
išaugęs naujas tikėjimas — komunizmas.

* The WORLD and the WEST by Ar
nold Toynbee. Oxford Univ. Press, New 
York and London 1953.

našu ir nuoširdi labai jautri Detroito lie
tuvių visuomenė.

Politinė lietuviška marmalynė Detroito 
lietuvį santarvininką giliai jaudina, verčia 
pergyventi...

Mums, Detroito santarvininkams atro
do, kad lietuvių visuomenė visa gerai mato 
ir stebi... Košė užmaišyta, atrodo, kad jie 
patys ir suvalgys. Mums palieka tik dirbti, 
padėti ir gelbėti, kur dar galima ir reikia. 
Darbo atskaitomybę padėsime ant paskuti
nio kritusio partizano kapo...

V. Tamošiūnas 

Atsitiktinai pasiėmę komunizmą save re
voliuciniu obalsiu, rusai sėkmingai naudo
ja jį prieš vakariečius. Tuo pačiu komuniz
mu rusai prisiviliojo į savo stovyklą kinus, 
kurie skaičiumi sudaro ketvirtadalį visos 
žmonijos. Šalia technologinio rungtyniavi
mo tarp pasaulio ir Vakarų, išsivysto ir 
dvasinis. Šių rungtiniavimų pasekmes te
bedengia ateities ūkanos.

Islamą autorius laiko krikščionybės he- 
rezija, kurios žaibiška pradinė sėkmė rė
mėsi jos kova prieš tuometines krikščiony
bės negeroves. Po nepavykusio. Vienos ap
gulimo (1682-3), Islamo ekspansija sustojo 
ir islamiški kraštai pradėjo baimintis Va
karų priešpuolio. Turkija bandė pasekti 
Petro Didž. karinę politiką, bet nepakanka
mai ryžtingai. Tik nuo 1920 m. Mustafa 
Kemal Ataturkas griebėsi intensyvios va- 
karietinimo akcijos, kuri 1950 m. baigėsi 
Turkijos įstojimu į moderniškų ir demo
kratiškų tautų šeimą.

Kalbėdamas apie skaudžiausiai nuo Va
karų nukentėjusią Indiją, autorius konsta
tuoja, kad 1947 m. anglams iš Indijos pa
sišalinus, santykiai tarp abiejų tautų stai
ga išsilygino ir yra tapę visai draugiški. 
Visose trijose naujai susidariusiose nepri
klausomose indusų valstybėse_ dabartinė 
valdžia yra vakarietiškos kultūros žmonių 
rankose. Tačiau Indijoj yra nemalonus so- 
ciališkai ekonominis faktorius — tai nuo
latinė bado grėsmė dėl pernelig didelio gy
ventojų prieaugliaus. Ryšium su bado 
šmėkla Indijoj tenka laukti žiaurių katas
trofų, kurios gali atverti Indijos duris ko
munizmui. Jei 450 mil. indusų pasektų ki
nų pavyzdį ir palinktų komunizmo pusėn, 
Vakarų pasaulio likimas pasidarytų kritiš
kas.

Į Tolimuosius Rytus bandė prasiskverb
ti portugalai 16-me šimtmetyje, bet nesėk
mingai. Filosofiškai ir tolerantiškai Kon
fucijaus ir Budos tradicijose išauklėti ry
tiečiai pasipiktino iš krikščioniškai - žydiš
kosios praeities paveldėtu vakariečių reli
giniu fanatizmu, dėl kurio Europa tuo me
tu žudėsi religiniuose karuose. Be to, Toli
mųjų Rytų valstybininkai jautė už misijo- 
nierių nugarų slypinčius politinius kėslus. 
Jie kratėsi krikščionybės skelbėjų tais pa
čiais sumetimais, kuriais šiandien vakarie
čiai kratosi komunizmo agentų. Nusikratę 
portugalų, Tolim. Rytai atsitverė nuo Va
karų „kinų siena“, kurios vartus tačiau bu
vo priversti atkelti 19-me šimtm., kai va
kariečiai grįžo su daug pranašesniais gink
lais. Šį kartą vakariečiuose nebebuvo vi
duramžiško religinio fanatizmo, o vakarų 
technologija rytiečių nebaidė. Tačiau tai 
buvo mechaniškai varomas Trojos arklys, 
su kuriuo prasiskverbė į Tolim. Rytus ir
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kiti vakarietiškos kultūros elementai.
Lygindamas įvairių kraštų susidurimus 

su Vakarais, autorius pastebi juose bendrų 
bruožų. Plintanti kultūra, atsimušusi į sve
timą socialini kūną, išsisklaido i pavienius 
nelygaus skvarbumo spindulius. Technolo
ginis plintančios kultūros spindulys yra 
skvarbesnis, negu religinis. Socialinė sis
temos skeveldra įsmigusi į svetimą sociali
nį kūną, velka paskui save ir kitus tos sis
temos elementus. Galingesnės svetimos 
kultūros užpultai aukai tenka ją priimti 
arba žūti.

Paskutinėje knygos dalyje autorius grįž
ta į praeitį, apžvelgia graikų bei romėnų 
susidūrimus su tuometiniu pasauliu, lygi
na juos su vėlesne Vakarų ekspansija ir 
įžiūri tarp šių dviejų reiškinių nuostabų 
lygiagretiškumą. Aleksandro Didžiojo žy
giai 4-me šimtm. pr. Kr. primena Da Ga
mos ir Kolumbo žygius 15-ojo šimtm. pa
baigoje. Vieni ir kiti buvo toliau plečiami 
vėlesnių kartų. Panašios buvo ir užpultųjų 
reakcijos. Petro Didžiojo pirmataku tenka 
laikyti Irano karalių Mitridatą Didįjį, ku
ris sudaręs galingą kariuomenę romėnų 
pavyzdžiu, rivalizavo su romėnais globoda
mas graikų kultūrą. Ir Judėjos karalius 
Herodas bandė prisitaikinti prie istorinių 
įvykių raidos, bet fanatiški Palestinos žy- 

» dai sukliudė jo politiką. To meto žydų an- 
tiheleniškiems sukilimams autorius mato 
atitikmenį dabartiniuose sumišimuose Ira
ne, Indo-Kinijoj, Malajuose ir bręstančiuo
se neramumuose Afrikoj.

Paskutiniame amžiuje prieš Kristų grai
kų-romėnų pasaulis buvo draskomas revo
liucijų ir karų, kaip mūsų pasaulis šian
dien. Čia lygiagretumas baigiasi, nes vaka
riečių istorijos tolimesnę raidą slepia atei
ties tamsa. Bet graikų ir romėnų likimas 
mums žinomas iki gale. Antrame amžiuje 
po Kristaus jame nusistovi taika. Nuo In
dijos iki dabart. Anglijos, pasaulis pasida
linęs į Romos, Partos ir Kuršano imperi
jas. Visos jos helenofiliškos ir stengiasi 
tarp savęs išlaikyti taiką. Gyvenimas gana 
saugus, ekonomiškai pakenčiamas. Pakė
lę sunkias skirtingų kultūrų susidūrimo 
kevas, žmenės jaučiasi pavargę dvasiškai. 
Senosios religijos tarpusaviu kovų tapo 
diskredituotos. Patys graikai ir romėnai 
nustojo tikėti savo dievais. Graikų moks
las ir filosofija jų taip pat nebepatenkino. 
Susidarė oalankios sąlygos rytietiškų uni
versalinių religijų misijenieriams, kurie 
skelbė visu žmonių brolybę. Kristus, Cibe- 
lė, Isis ir Amitaba ar Avalokita pasidalino 
to meto žmonių širdis.

Daugiau neprecizuodamas, autorius siū
lo vakariečiams pagal graikų-romėnų isto
rinę raidą spėti savo tolimesnę lemtį, kar
tu, tiesa, pabrėždamas, kad Vakarų pasau
lio likimas gali nueiti ir visiškai skirtingu 
keliu.

Nedideliame veikale autorius sugebėjo 
teisingai ir gyvai pavaizduoti žmonijos 

praeities schemą. Kiek neaiškumo įneša 
nuolatinis autoriaus technologijos prieš
pastatymas religijai. Mūsų manymu, tiks
liau butų religiją lyginti ne su technologi
ja, bet su mokslu. Technologija tėra tik 
vienas iš mokslo padarinių, ir tai ne pats 
svarbiausias. Ne technologija, bet mokslas, 
racionalinė galvosena, pakirto vakariečių 
fanatizmą ir japonų valdžios dangiško ki
limo tradiciją. Autoriaus prielaida, kad 
graikų istorija galinti pasikartoti dabarti
niame Vakarų pasaulyje, nėra aiški. Auto
rius teigia, kad stipresnės ir agresyvios ci
vilizacijos užpultai bendruomenei telieka 
užpuolikui pasiduoti arba žūti. Kuri gi ci
vilizacija stipresnė ir agresyvesnė šiandie
niniame Vakarų ir komunistinio pasaulių 
susidūrime, kurio stebėtojai ir aktoriai mes 
esame? Šiuo atveju tenka vertinti du pa
grindinius civilizacijos elementus: techno
loginį ir ideologinį. Technologiniu požiūriu 
Vakarai atrodo tuo tarpu pranašesni, nors 
laikas sparčiai dirba jų nenaudai. Komu
nistinė ideologija jauna, veržli, nepapras
tai agresyvi. Krikščionybė, ypač kataliky
bė, tiesa, tebėra agresyvi, bet jau antrame 
savo evoliucijos šlaite. Ji nebepajėgia at
remti komunistinę agresiją. Pačių krikš
čionių tarpe skepticizmas yra išaugęs iki 
laipsnio, kuris čia nagrinėjamo veikalo au
toriui duoda pagrindo Vakarus laikyti eks- 
krikščionišku, bereliginiu kraštu. Laimei, 
Vakarai turi pasaulietinę ideologiją — hu- 
manistiškai liberališką demokratiją — ku
ri atitinka moderniško žmogaus reikalavi
mus. Žmogaus asmens vertinimas ir jo lais
vės gerbimas yra vakariečiui tiek savaime 
aiškus, tiek šventas, kad už šį idealą gali 
jis tikrai nuoširdžiai ir atkakliai kovoti. 
Tik savo liberališkosios demokratijos idea
lo vedami vakariečiai gali laimėti šią žūt
būtinę kovą. Ar graikų pavyzdžiu jie po to 
pasigestų rytietiškos mistikos, mes stipriai 
abejojame. Mūsų laikų žmogui ji neberei
kalinga. Paslapčių mėgėjams moksle pa
kankamai plati dirva, šiandieninis moksli
ninkas ar filosofas negalėtų pakartoti Mar
ko Aurelijaus žodžių, kad „vidutinės išmin
ties žmogus, sulaukęs keturių dešimtų me
tų amžiaus, yra patyręs visa kas buvo, kas 
yra ir kas bus“.

Atrodo, kad Vakarų pasaulio ateitį 
aiškiau j’” nrieš keletą metų yra apibud-' 
nęs Toynbee tautietis Bertrand Russell: 
arba įvyksta karas greitu laiku, arba le
miamoji kova neryžtingų vakariečių atidė
liojama. Pirmuoju atveju laimi vakarie
čiai ir prasideda neregėtos gerovės ir 
mokslo žydėjimo gadynė. Antruoju atveju 
arba laimi rusai, ir įsigali visuotinė vergi
ja, arba visiškas išsinaikinimas. Baimės ir 
bade šmėklos persekiojami žmonijos liku
čiai sulaukinėtų, bejėgiškume ir neviltyje, 
jie lengvai taptų naujų besiformuojančių 
religijų auka. Prasidėtų naujas, skausmin
gas, kultūrinės evoliucijos ciklas.

G. I. Ž.
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