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REZISTENCINIS VISUOMENINIŲ IR KULTŪROS REIKALŲ ŽURNALAS

Lietuviai, latviai ir estai mini Pabaltijo Valstybių Santarvės ir bendradarbiavimo 
sutarties 20 metų sukaktį. ,

„Pasirašydami šią dieną sutartį, Lietuvos, Estijos ir Latvijos Įgaliotiniai pa
reiškia, kad jų Vyriausybės budės, kad trijų tautų solidariška santarvės ir draugin
gumo dvasia augtų ir plistų jų šalyse, ir tam tikslui, jos pasižada imtis visokių 
naudingų priemonių ir iniciatyvų arba jas skatinti.

Sudaryta Ženevoje trijuose egzemplioriuose, 1934 m. rugsėjo mėnesio 12 d.“
St. Lozoraitis J. Seijama V. Munters

(„Vyriausybės Žinios“ Nr. 460, 1934. XI. 3.)

PAREIGOS KELIU
Išblaškyti po laisvąjį pasaulį, iš seniau ar okupacijų metais iš Krašto pasitraukę 

lietuviai kelia didelę ir svarbią pareigos bei atsakomybės savo Tautai naštą. Kas tos pa
reigos Lietuvai, ją ištikusios didžiausios nelaimės metu, šiandien nebejaustų ir jos sava
jai Tėvynei pagal išgales neatliktų — tas iš viso nustotų moralinės teisės būti laikomas 
lietuviu.

Šitoji ištikimybės savajam Kraštui pareiga ir atsakomybės Tautai jausmas turi 
būti mūsų darbų ir žygių kelrodis, turi grįsti kiekvieno užsienyje es'ančio lietuvio veiks
mą bei žodį, turi lydėti kiekvieną jo žingsnį.

Kiti Vakaruose gali tenkintis sovietinės agresijos sulaikymu ar apgaulingu taikiu 
sugyvenimu su sovietiniu komunistiniu pasauliu. Mums, lietuviams, Lietuvai tapus so
vietinės agresijos auka, nekyla paliaubų ar taikingo sugyvenimo su priešu klausimas. 
Mes esame kovos prieš agresorių ir okupantą būklėje, tos kovos negalime pamiršti, ne
galime jos išsižadėti, neturime teisės nė akimi rksnį nuleisti rankų.

Ši kova yra sunki. Rytų ir Vakarų konflikte Lietuva teužima mažą, kitiems nereik
šmingą poziciją. Lietuviai nėra šiame konflikte sprendėjai ir maža teturi įtakos jį betku- 
ria prasme paveikti. Tačiau tatai ne tik neturi mūsų pastangų mažinti, bet turi jas stip
rinti. Tatai ne tik nemažina mūsų pareigos, atsakomybės ir prieš mus stovinčių uždavi
nių, bet juos didina.

Tik tada galėsime jaustis atlikę savo pareigą Tėvynei, kai pagal sąlygas ir išgales 
kiekvienas mūsų įtempsime visas savo jėgas toje mūsų Tautos vedamoje žūtbūtinėje 
kovoje dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės.
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žėž SANTARVĖ

Toji kova lygi visiems. Ji nepažįsta pašauktųjų ar išrinktųjų, ji nežino nepakeičia
mų, neklaidingų vadų. Ji yra kiekvieno lietuvio kova. Jos sėkmingumas priklauso nuo 
visų lygiai sudedamų aukų ir lygių teisių visiems joje dalyvauti.

Bet tos kovos sėkmingumas taip pat priklauso nuo visų joje dalyvaujančių jėgų, 
darbų ir žygių suderinimo bendru sutarimu. Kad toks sutarimas būtų veiksmingas, jis 
turi būti pagrįstas gera valia bei giliu pareigos ir atsakomybės pajautimu.

Deja, su didele gėda ir pasipiktinimu turime pripažinti, jog šiandien mūsų vidi
niai ginčai yra tiek toli nuėję, kad jau visai yra nustelbę pagrindinius kovos dėl laisvės 
uždavinius ir tų pareigos bei atsakomybės Tautai jausmą, kuriuo toji kova turi būti 
grindžiama.

Politinį užsienyje esančių lietuvių vadovavimą pasiėmusieji, pasiskelbę net visai 
Tautai vadovaują, nepateisino sau reikalauto pasitikėjimo. Jų nueita ne laisvės kovos 
vieningo darbo bei visuomenės jėgų konsolidacijos ir apjungimo, keliu, o keliu kovos 
dėl iliuzorinės valdžios.

Jų nepasirūpinta laiku ateiti Kraštui su parama ir patarimais, pastangos vienin
gai jam padėti jų sugriautos ir tuo padaryta didžiulė žala laisvės kovos reikalui. Jų ker
tamas ir pats Nepriklausomos Lietuvos valstybės teisinės egzistencijos pagrindas. Svar
būs ir realūs uždaviniai užsienyje — informacija ir propaganda svetimųjų tarpe — palik
ti apverktinoje padėtyje. Pagaliau skaldžiusieji kitus patys ėmė savyje skilti, galutinai 
pakirsdami viltį pasiekti vieningo, visų sutarto darbo.

Tokie yra faktai, išryškėję ypač paskutiniųjų mėnesių būvyje. Jie yra visuotiniai ži
nomi ir, jei nevisų viešai, tai tylomis pripažįstami. Būtų netikslu bandyti juos nuslėpti. 
Didžias negeroves slėpdami, jų nepašalinsime.
r

Kad galima būtų staiga artimiausiu laiku jas pašalinti — maža tėra vilties. To 
sunku tikėtis iš tų, kurie per paskutinį dešimtmetį yra atvedę prie tokios padėties. Nege
rovėms pašalinti reikia ne tik geros valios veiksmų, bet ir visų lietuvių, esančių užsieniuo
se, susipratimo, apsisprendimo, tvirto nusistatymo ir ryžto.

Susidariusioji - būklė stato prieš mus, Lietuvių Rezistencinę Santarvę, klausimą, 
kuriuo keliu mes, santarvininkai, turime toliau eiti?

Atsakymas tegali būti vienas — kelias lieka tas pats. Tai kovos dėl mūsų Tautos 
kelias. Tuo keliu ėjome ligi šiol mes ir mūsų tie draugai, kurių nevienas yra tai kovai 
paaukojęs savo gyvybę. Nepalaužiami turime ir toliau juo žengti, nepaisydami sunkumų, 
nesibijodami aukotis, vadovaudamiesi mums uždėtąja ir mūsų pačių pasiimtąja pareigos 
bei atsakomybės Tėvynei ir Tautai našta.

Vykdykime savo pareigą, neatsižvelgdami į nieką ir veiksmingai... Nesiduoki- 
me nustumiami nuo mūsų pareigos vykdymo mums metamų neteisingų kaltinimų... 
Tikėkime, kad tiesa pagimdo galybę, tikėkime tuo iki galo ir drįskime vykdyti savo 
pareigą taip, kaip mes tai suprantam. A Lincoln — 1860. H. 27
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SUĖJUS 375 METAMS 
NUO VILNIAUS UNIVERSITETO ĮSTEIGIMO

MYKOLAS BIRŽIŠKA
Vilniaus Universiteto Rektorius (in exi.io)

1. Vilniaus Universiteto istorija yra 
Lietuvos universiteto istorija, susijusi su sa
vo krašto politiniu, visuomeniniu ir kultū
riniu, tad tautiniu gyvenimu, su jo sėkmė
mis, kylimais ir nupuolimais. Įsteigtas 
1578-1579 m., tad 200 metų jaunesnis už 
Lenkijos universitetų Krokuvoje, įsteigtą 
1364 m. (galutinai 1400 m, Lenkijos kara
liaus Jogailos, lietuvio) ir 35 metais už Prū
sų vokiečių univ. Karaliaučiuje (įst.1544 
m.), jis betgi yra senesnis už 1632 m. švedų 
įsteigtą ir ilgainiui virtusį vokišku, vėliau 
rusišku, pagaliau estišku Dorpato-Tartu 
univ. Estijoje, už seniausią Rusijoje Maskvos 
univ. (įst. 1755, tad apie 200 metų vėliau, 
negu Vilniaus univ.) ir už Latvijos univ. 
Rygoje (įst. 1920 m. vietoje veikusios čia 
nuo XIX-ojo amžiaus antrosios pusės rusiš
kos politechnikos). Su 1954 m. Vilniaus 
universitetas įžengė į 375-uosius savo gyve
nimo metus arba, net atskaičius jo istorijoje 
XIX-ame amžiuje susidariusį J amžiaus 
plyšį, kai 1842 m. Rusų vyriausybė užda- 
rydino tebetikusius dar universiteto liku
čius, ir tik 1918-1919 m. atgaivintas, jis vei
kia apie 300 metų. Nenuostabu, jog jo vei
das ir vaidmuo įvairiuose Lietuvos istori
jos laikotarpiuose yra nevienodi.

Tikras jo steigėjas yra Vilniaus vyskupas 
Protasevičius, 1569 m. pasikvietęs Lietuvon 
jėzuitus, 1570 m. Vilniuje įsteigdinęs jiems 
kolegiją, kurią jie 1578-79 m. pakėlė į 
Academia et Universitas Vilnensis, vysku
pui medžiagiškai ją aprūpinus ir išgavus jai 
popiežiaus Grigaliaus XIII bulę (Institutio 
universitatis studii generalis diversarum 
scientiarum) bei Lenkijos karaliaus Stepono 
Batoro, kaip didžiojo Lietuvos kunigaikščio, 
leidimą ir patvirtinimą, Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos pakanclerio Valavičiaus įant- 

spauduotą. Iš pradžių veikė du fakultetu, 
1) filosofijos (ten ir matematika, ir istorija) 
ir 2) teologijos; pusiau XVU-ojo a. prisi
dėjo dar 3) teisės mokslų fak, (jį suardė 
1655 m. maskolių invazija) ir leista įsteigti 
dar 4) medicinos fak., kurio betgi nesuor
ganizuota. Šiaip akademijoje —, universite
te radosi dar, pat pradžioje nenumatyta, 
architektūra, astronomija...

Akademijos įsteigimas buvo išdava Lietu
vos diduomenės ir bajorijos savos lotyniško
sios mokyklos siekimo ir reikalavimo stip
resniam krašto surišimui su Vakarų apšvie- 
ta, tuo pat ir aiškesniam apsidraudimui nuo 
siekiančių iš Maskvos politinių ir kultūri
nių (čia ir tikybinių) rytietiškų įtakų įsivy
ravimo. Išdava tikybinių rungtynių ir grum
tynių Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos 
XVI a. visuomenėje, katalikų vadovybei 
stengiantis jaunimą prilaikyti nuo protes
tantiškųjų universitetų lankymo Vakaruose, 
ypačiai artimiausio karaliaučinio Prūsuose, 
įsteigus jam augštąją mokyklą Lietuvoje, 
ir tiek, iš viso, sustiprinti vietoje kataliky
bę, kad ji vietinėmis savo pajėgomis būtų 
tenkinama, neverčiama jų semtis iš Lenki
jos. Ne be Įtakos čia buvo tikybiniai dva
siškosios vyriausybės ir pačių jėzuitų, o 
Lietuvos valdovų (Batoro, vėliau Vazų, tė
vo ir sūnų) ambicingi politiniai siekimai iš 
Vilniaus, kaip iš Lietuvos sostinės, veikti ry
tietiškąją Maskvą, o šiaurėje Pabaltijį.

XVI-XVIII a. Vilniaus akademija, kaip 
ir kitur tuo metu augštosios mokyklos, bu
vo kiaurai lotyniška. Iki ii parengė sau in
telektinio prieauglio iš savo krašto jaunimo, 
jos profesūra sudaro tikrą tarptautinę. Joje 
matome lenkų (iš karališkosios Žečpospoli
tos lenkiškųjų ir ypačiai artimiausių Lietu
vai mozūriškųjų sričių, kur jėzuitai anks-
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čiau negu Lietuvoje jau buvo įsikūrę) kaip 
Skarga, Wujek, Warszewicki 
(Varcevičius), Grodzicki ir kiti., rusinu 
(ukrainiečių) kaip Laterna, Fabri- 
cius, Alandus ir kiti, ispanų (A r - 
rias, Allabianus, O r t i z ‘ a i, ce 
Soxo), portugalų (de Vega), italų (Andria- 
n i), belgų (L a n s), vokiečių (Bartsch, 
C1 a g i u s, D r e w s'a i, K r u g e - 
r‘ iai, Preuschoff, S c h m e 11 i n g ir 
kiti), švedų (Boyer, Grabenius ir ki
ti), norvegų (Nicolai), danų (G o r g o - 
n i u s), anglų (Bosgrave, Singleton, 
F a u n t n e y), į pabaigą dar prancūzų 
(R o s s i gn o 1 e, Fleury). Kiti tųjų 
svetimtaučių ir Vakaruose buvo išgarsėję, 
kaip štai S m i g 1 e c i u s savo Logika, T i 1- 
covius savo Philosophia curiosa, Phy- 
sica curiosa, Astronomia curiosa ir kitais 
mielai ten kartojamais arba verčiamais sa
vo raštais ; O 1 i z a r o v i u s su De politica 
hominum societate. Neolotyniškasis Vilniaus 
— Kražių Sarbievius, ypačiai Lietuvą 
ir jos įžymybes apdainavęs savo Lirica ir 
Silviludia, popiežiaus apvainikuotas laurais. 
Vakaruose buvo labai branginamas.

Tarptautinę randame, ypačiai pirmaisiais 
keleriais Akademijos veikimo dešimtmečiais, 
ir jos studentų tarpe: lietuvius, gudus (bal
tarusius), rusinus, lenkus, latvius, čekus, 
chorvatus, vengrus, vokiečius, danus, švedus, 
norvegus, fiamus, anglus, škotus, airius, ita
lus, ispanus, kurie nekartą, Akademijai pa
sitinkant valstybės valdovus, vietos didikus 
ar per kitokias iškilmes, gaudavo pasireikšti 
ne tik lotynų kalba, bet ir savo kalbomis 
sakytais ir rašytais sveikinimais, eilėraš
čiais ir pan. Tačiau svarbiausia Akademijos 
paskirtis buvo mokymą kelti ir veikti Di
džiosios Lietuvos Kunigaikštijos žmones bei 
artimiausius jų kaimynus. Tad mokoma joje 
lietuvių, latvių, estų kalbas, gudams ir ru- 
sinams teologiniai dalykai dėstoma jųjų kal
bomis. Pradedant XVII-uoju amžium, Aka
demijos rektoriai ir profesoriai vis dažniau 
jau yra Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos 
žmonės. Aiškiais lietuviais rodomi rektoriai 

Gružauskis, broliai Kojelavičiai 
(Kojeliui) iš pakaunės Vijūkų, kurių Al
bertas pasireiškė monumentaline Historia 
Lituanica ir Lietuvos bajorų herbynais, 
Ginkevičius, Butvilas, Tupi- 
kas, Limantas, Vazgirdasir kiti, 
be to, dar profesoriai — pirmasis lietuvių 
leksikologas Sirvydas (Szyrwid), jo mo
kinys ir bičiulis, daugelio lietuviškųjų raštų 
autorius Joknavičius, Liauksmi
nas. Eitminas, Mištautas, Vir- 
vičius, Norvaiša, Žebrauskis 
(Žebrys) ir daug, daug kitų. Iš čia išeina 
įgarsėjęs lietuvių misininkas Kynuose Ru
damina. Latvių ir estų kalbų dėstytojas 
E 1 g e r i s pasireiškia latvių kalbos žodynu 
ir latviškais tikybiniais raštais. Gudais jė
zuitų rodomi, kurių dažni šiaip jau lietu
viais 1 i t v i n a i s, ėjo — profesoriai 
K m i ei c, Zienkievič, Bielski, bro
liai Jurahos, Holovka, Kruševs- 
ki, Paprocki, Korsak ir kiti. Iš čia 
išeina žinomi gudų ir rusinu (ukrainiečių) 
bažnytiniai veikėjai Smotrycki, K u n - 
c e v i č ir kiti.

Skaudžiai pakerta Akademijos veiklą 
1655-62 m. maskvinė Vilniaus okupacija, 
kai išskersta 10.000 vilniečių, miestas išde
ginta, jog „Vilniuje Vilniaus nebebuvo ga
lima rasti“; išsklaidyta ir Akademija. Po 
to, kad ir atsinaujino Akademijos mokslas, 
bet jau be pirmykščio savo garso. XVIII a. 
Lietuva vis buvo varginama karinių, poli
tinių ir kitokių smūgių, o jos sostinė dar ir 
gaisrų. Akademijai atsiranda čia pat Vilniu
je pavojingas konkurentas — pįjarų išlaiko
mas Collegium Nobilium. Įveikdami sunke
nybes ir kliūtis, jėzuitai stengiasi sumoder
ninti Akademijos mokslą ir veikimą, bet čia 
jau trenkia perkūnas: 1773 m. jėzuitų or- 
deną panaikinusi pop. Klemento XIV bulė. 
Tik dar prieš tai Vilniaus Akademija sus
kumba duoti lenkų literatūrai gudus bro
lius Bohomolec'us, poetą ir istoriką Naru- 
s z e w i c z ‘ i ų, lietuviams reikšmingą Uni- 
versitas linguarum lithuanicarum ir Bauža- 
Bagužį {B o h u s z), jau XIX a. savo veika-
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lėliu „O początkach narodu i języka litews- 
kiego" stiprinusį kylantį tautinį lietuvių 
sąjūdį.

Jėzuitų turtui ir jų išlaikomoms mokyk
loms patekus tik įsteigtos bendros Lenkijai 
ir Lietuvai Edukacinės Komisijos (pirmo
sios Europoje švietimo ministerijos) žinion, 
augštoji Lietuvos mokykla tęsė savo darbą, 
pertvarkytą į Schola Princeps Magni Duca- 
tus Lithuaniae, pergyveno valstybinį Lietu
vos ir Lenkijos žlugimą, tuomet jau virsda
ma Schola Princeps Vilnensis. Ilgus metus 
vadovaujama savo didžiojo rektoriaus, ex- 
jėzuito Počobuto, sustiprina ir išplečia 
savo veiklą, iš pradžių susitvarkius dviem 
kolegijom — fizine su medicina ir moraline 
su teologija, o vėliau keturiais fakultetais 
— moraliniu (teisių), fiziniu, medicinos 
mokslų, kalbų bei meno. Profesorių tarpe 
tebesveria dar exjezuitai. Vyriausioji Lietu
vos mokykla vis dar tebėra lotyniškoji. Pats 
Počobutas tą vieną kalbą tepripažįsta augš- 
tąjam mokslui betinkant, o ir bajorų visuo
menėje tebėra ji augštai laikoma, buvę „jė
zuitų laikai" pagarbiai vis minimi. Tačiau 
Vilniaus mokslavietė savo kryptimi, dėsto
mų mokslų apimtimi ir tiek iš užsienio kvie
čiamų, tiek ir vietoje parengiamų profesorių 
sąstatu aiškiai jau žengia naujybinio univer
siteto keliu, ryžtingai įeidama į XIX-ą 
amžių.

Dar XVIII a. ima joje svariau reikštis, 
kiti XIX a. dar plačiau išgarsėdami, Lietu
vos botanikos tėvas prancūzas Gilibert 
ir kitas botanikas, toje srityje Lietuvoje dar 
labiau pasireiškęs, jau vietinis J u n d y l a, 
iš Lenkijos atvykęs chemikas ir gydytojas 
Andrzej Sniadecki iš lietuvių kaimie
čių kilęs garsus Vilniaus katedros statytojas 
S t uoka, tapybos prof. Rustem (tur
kas) ir kiti. Tuometiniai Schola Princeps 
auklėtiniai vėliau išgarsėja: Narbutas 
Lietuvių tautos istorijos (Dzieje narodu li- 
tewskiego) 9 tomais, Pabrėža žemaičių 
botaniku, gabus tapytojas, taip pat žemaitis 
Oleškevičius tolimame Petrapilyje pa- 
jiręiškia dar Adomui Mickevičiui įtakingu 

mistiku. Didžiausio betgi savo garso, nau
dos ir įtakos kraštui Vilniaus mokslavietė 
įgyja jau XIX amžiuje.

2. 1803 m. caras Aleksandras I patvirti
na išriedėjusios iš pojėzuitinės Vyriausios 
Mokyklos Imperatoria Universitetas Vil
nensis statutą, kuris ne tik suteikia jai platų 
mokslo ir mokymo autonomiją ir, lėšomis 
ganėtinai aprūpintą, įgalina sustiprinti ir 
išplėsti savo darbą, padidinant katedrų 
skaičių, pristeigiant Vyriausiąją kunigų se
minariją, vidurinių mokyklų mokytojų se
minariją, meno mokyklą, užsienin siunčiant 
savo stipendininkus profesūrai rengti ir t.t. 
bet ir iš viso lyg įtvirtina dar Edukacinės 
Komisijos įsriovintą Vilniaus mokslavietei 
kryptį ir savitus darbo ypatumus, kurių 
vienas svarbiausių buvo universiteto prie
žiūra Vilniaus mokslo apygardos mokyk
loms buvusios Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštijos caro valdžioje atsidūrusiuose lie
tuvių — gudų ir iš dalies rusinu (ukraine- 
čių) plačiuose plotuose.

Kaip tuo pat metu latvių ir estų kraštams 
aptarnauti caro atsteigdintas Dorpato (Tar
tu) universitetas buvo vokiškas, taip Vil
niaus universitetas, skirtas lietuvių ir gudų 
žemėms šviesti, nustatytas būti lenkiškas. 
Dar XVIII a. pojėzuitiniais laikais Didžio
joje Lietuvos Kun-štijoje pagausėjusios vi
durinės mokyklos, kaip, žinoma, ir pačioje 
Lenkijoje, buvo lenkiškos, tikriau lotyniškai 
lenkiškos, ir tokios jos buvo, Lietuvos vals
tybei patekus carų valdžion, tad visuomenei 
ir universitetui rengė lenkiškai išmokslintą 
jaunimą, vis vieną kurios bebūtų jis kilmės. 
Žlugusios valstybės diduomenė, čia ir įta
kingas Aleksandrui I asmeninis jo bičiulis 
kun-štis Cartoriskis, kurio rūpesniu 
ypač buvo įtvirtintas Vilniaus universitetas 
ir kuris tūlą laiką buvo Vilniaus mokslo apy
gardos kuratorius — globėjas, siekė vėliau 
draugėn sujungti išskirtąsias Lietuvos ir 
Lenkijos valstybės sritis, bent lenkiškai su
cementuoti lietuviškai gudiškas ir ukrainiš- 
kas sritis ir tuo jas priartinti mozūriškai 
lenkiškoms sritims, Tad lenkiškos gimnazi-
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jos ir universitetas Lietuvoje skleidė ir stip
rino lenkiškąją apšvietą ir nemažai svėrė 
ne tik Lietuvos, bet ir pačios Lenkijos ap- 
švietai, mokslui, literatūrai, tačiau kiek 
Vilniaus universitetas ir jo veikimas buvo 
susieti su kraštu, kuriame reiškėsi, ir jo 
žmonėmis, tas vis labiau buvo veikiama ar
timosios lietuviškai gudiškos visuomenės ir 
kultūrinės aplinkos.

Universitetinis mokslų dėstymas Vilniuje 
neišsivertė be lotynų ir kitų svetimų kalbų. 
Ne tik teologija ar senovės kalbos, supran
tama, buvo dėstoma lotyniškai, bet ir me
dicina, juo labiau, jog jos fakultete bemaž 
visi profesoriai ilgai tebuvo vokiečiai ir 
prancūzai; net garsūs profesoriai Šniadec- 
kiai (lenkai) tepripažino čia dėstymą tik lo
tynų kalba! Ir kituose fakultetuose nere
tai dėstytojai, iš Vakarų pakviesti ar iš Mas- 
kolijos primesti, dėstė lotyniškai, prancū
ziškai, (Cerniauskis, Kukolnikas) rusiškai. 
Magisterių ir daktarų disertacijos turėjo 
būti rašomos lotyniškai. Kurie profesoriai 
dėstė lenkiškai, buvo pasiskyrė savo specia
lybei, ne kokiai visuomeninei propagandai, 
nebent išskyrus karštu lenkų patriotu Le
leveliu virtusį iškalbingą visuotintosios 
istorijos profesorių vokietį Loelhoeffeli. 
įgyjusį didelį populiarumą savo klausytojų 
tarpe, ir gal dar vieną kitą. Imperatoriniam 
universitetui turint aprūpinti daug didesnį 
katedrų skaičių, negu kad jomis vertėsi 
XVIII a. Schola princeps, naujoms kated
roms profesorių (garsūs medikai Fran
kai, filologas G r o d e c k i ir kiti) teko 
kviestis iš Vakarų arba iš Lenkijos, iš ku
rios net rektorius Jan Š n i a d e c k i (as
tronomas, kaip ir Počobutas) gauta, bet il
gainiui universitetui pavyko atsiremti vieti
niu Lietuvos bei Gudijos jaunimo prieaug
liu, {specializuotu Vakarų universitetuose, 
kuris pakeitė bemaž visus iš kitur atkviestus 
profesorius ir savąjį universitetą galutinai 
įvietino.

Nesant Lietuvos, kaip ir Lenkijos, istori
jos katedros, Lietuvos praeitis buvo keliama 
to pat Lelevelio kursuose, taip pat dar O - 

nacevičiaus, Jaroševičiaus (Lie
tuvos kultūros istorijos Obraz Litwy aut.), 
Lietuvos teisės istor. D anilavičiaus, 
kurių daugelis klausytojų vėliau svariai pa
sireiškė Lietuvos istorijos srityje: Balin- 
skis, Bušinskis, Daukantas, Ga- 
donas, Krašiauskis, Valančius 
ir kiti. 1822 m. universiteto vyrų tarpe ki
lo (Kontrimo) sumanymas pakviesti lietuvių 
kalbos dėstytoją, kuris net buvo numatytas 
( U v a i n i s), bet tas nebuvo įvykdyta. 
Universitetan atvykęs iš lenkiškųjų mokyk
lų, daugiausia bajoriškas, jaunimas, daž
niausiai lietuviškos arba gudiškos kilmės, 
tautinėje lenkų istorijoje pagarsėjo ne tik 
Vilniaus universiteto jai patiektais Mic
kevičiaus, Slovackio, Domei
kos, Krašiauskio ir kitų vardais, bet 
ir įgarsėjusiomis to jaunimo filomatų, fila
retų, spinduliuojančių (promienišci) patrio
tinėmis organizacijomis, kurių veikimas bai
gėsi dar plačiau jas išgarsinusia „filaretų 
byla“ ir rusų valdžios represijomis. Bemaž 
kiekvienas tųjų „vilniečių", likęs Lietuvo
je ar gavęs veikti Rusijoje, Lenkijoje, Vaka
ruose, ne tik iki mirties didžiavosi savo 
„Vilniaus Universiteto mokinio“ garbe, bet 
ir nesikratė plačiau ar siauriau suprantamu 
lietuvio vardu, savotiškai reikšdamasis net 
lenkų tarpe. Filomatas Mickevičius, kur be
būtų — Lietuvoje, Rusijoje ar Vakaruose 
— apdainuoja Lietuvą ir jos praeitį. Jo bi
čiulis Čečeta dainuoja gudiškas daineles ir 
pats ias kuria. Žymiausias lenkų apysaki
ninkas Krašiauskis rašo enciklopedi
nę senosios Lietuvos apžvalgą ir kuria ei
liuotąją iš šios praeities trilogiją Anafielia, 
veikusią lietuviškus bajorų jausmus. Greta 
filaretų ir tuo pat metu — tiek iš bajorų, 
tiek ir iš prasiveržusių į augštasias mokyk
las sodiečių —■ susimeta lietuvių patriotų 
būrelis, pasiskyręs, o taip pat jau ir ėmęs 
liaudžiai knygeles rašyti ir leisti lietuviškai. 
1822 Daukantas čia rašo savo „Darbus se
nųjų lietuvių“. 1820 m. filaretams Mickevi
čius lenkų kalba kuria didingą odę jaunys
tei (Oda do mlodošci), o 1823 m, Stanevi-
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čius savo lietuviškai kuopelei ,— lietuvių 
kalba įspūdingą ir pranašingą Žemaičių šlo
vę, atgijusią Lietuvos sostinėje. Buvusio 
Vilniaus universiteto klausytojo V a l i ū n o 
sukurtoji istorijos giesmė „Biruta“ Lietu
vos bajorams ir kaimiečiams ilgai eina kaip 
ir tautiniu lietuviškuoju himnu. Daugelis 
buvusiųjų universiteto auklėtinių nevieną 
dešimtmetį savo darbais remia ir vadovau
ja lietuvių raštijai. Vėlesniojo už lietuvišką
jį gudiško atgijimo pradmenų jo istorikai 
irgi jieškojo Vilniaus universitete — ir jų 
suranda. Iš viso universiteto veikla davė 
Lietuvai ir Gudijai visose savo apimamose 
srityse naudingų ir reikšmingų veikėjų ir 
šiaip universitetiškai paveiktą kartą, bent 
pusę XIX-ojo šimtmečio, tad dviem savo 
krašto kartom vadovavusią. Trys tautos — 
lietuviai, gudai ir lenkai — iš Vilniaus uni
versiteto sėmėsi sau mokslo ir apšvietos.

Lietuvai keliant svetimą politinį jungą, 
akademinis gyvenimas negalėjo išlikti idiliš
kai ramus ir pastovus. 1794 m. Vilniaus su
kilime prieš maskolius dalyvauja kaikurie 
profesoriai ir studentai. 1812 m. Napoleo
no armijai įžengus Lietuvon ir kuriantis 
Lietuvos pulkams, studentai mielai į juos 
stojo. 1823-24 m. filomatai ir filaretai Vil
niuje kalinami, jų vadai tremiami, populia
rieji profesoriai iš universiteto šalinami, uni
versiteto veikla suvaržoma. Tai betgi jo ne
žlugdo: 1803 m. pradėjęs su 300 studentų, 
filaretizmo metu turėjęs 800, o į 1830-1831 
mokslo metus universitetas įeina su 1.500. 
Bemaž visi studentai dalyvauja 1831 m. su
kilime ; dalis jų krinta kautynėse, kita su 
pralaimėjusia sukilėlių kariuomene gauna 
pasitraukti į Vakarus. Po to caras Mikalo

jus I 1832 m. Vilniaus univ. uždarydino, 
jo vietoje bepalikdamas dvi akademijas — 
medikochirurginę ir dvasinę (teologinę). Vil
niuje jos neilgai beveikė. Politinių emigran
tų Lietuvon iš Vakarų atsiųstam emisarui 
K o na r s k i u i sąmokslan įtraukus dau
gelį Vilniaus studentų (medikų) ir caro vy
riausybei sąmokslą išsiaiškinus, 1839 m. 
Konarskis Vilniuje buvo sušaudytas, są
mokslininkai skaudžiai nubausti ir abi Vil
niaus Akademijos 1842 m. uždarytos. Įsiu
tęs prieš maištingąjį akademinį Vilnius jau
nimą Mikalojus grasindavo net patį Vilnių 
Čortovgradu (velniapiliu) sumaskolinti, klai
dingai paaiškintas, jog Vilniaus vardas iš 
lietuviškojo „velnio“ kilęs.

Lietuvoje beliko tik gražus, garbingas ir 
graudingas „Senojo Vilniaus Universiteto" 
atminimas, o mokslinis jo garsas siekė dar 
mokslinį Rusijos ir Vakarų pasaulį, kurio 
profesūroje radosi per 15 Vilniaus univ. 
profesorių ir apie 50 jo auklėtinių, kurių 
tarpe Mickevičius Lozanoje ir Paryžiuje, 
mongolistas Juozapas Kovalevskis Rusijoje, 
geologas Domeika Čilės universiteto San- 
tiagoje steigėjas ir rektorius, Sirijoje pran
cūzų universiteto Beirute iniciatorius Ryla 
(Ryllo) ir kiti.

Lietuvos veikėjų mėginimai atgauti savo 
universitetą iš caro valdžios — 1843, 1858, 
1904-1908-1909 m. buvo nesėkmingi. Carai 
gerai atsiminė jo istoriją! Tam reikėjo su
laukti pasaulinio karo ir carizmo žlugimo.

(Bus daugiau)

Sis straipsnis spausdintas EAST and 
WEST žurnalo 2-ame numeryje.

Venkite savimi patenkintų žmonių, kurie nekenčia moralinio alkio, nesiilgi 
nieko, neturi jokio polėkio, A Mickevičius
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JUOZAS KĖKŠTAS

DYLAN THOMAS
1914-1953

Ir mirtis ir meilė ir šaltas buvimo akmuo 
tavo plunksnoj virpėjo.
(Mergaitę orlaivio smūgiai suplėšė ir tu, 
su liepsnojančiais vėjais, ant miesto griuvė

sių parymęs, 
verkei jos gyvybę).

Vaizduotės ir mitų pasauly
Žmogų matei, jo tiesą dainuodamas.
Gyvo kraujo mintis ir širdis 
sprogdino dangaus miglas. 
Tau sakė: tos miglos — malūnai. 
Ir tu su miglom tom kovojai.

Apnuogę griaučiai ir vakaro mėnuo. 
Sprogstančios žvaigždės mėnulio rankoj. 
Kaulų žaibai ties putojančia jūra. 
Mirštą meilužiai, meilei nemirštant. 
Viskas gyveno tavy.
Ir šauksmas:
And Death shall have no dominion!

IR MIRTIS NEBUS VALDOVĖ

1953 m. miręs anglas DYLAN THOMAS 
yra neabejotinai vienas iš didžiausių mū
sų epochos poetų. Jo ankstyva mirtis (po
etas mirė turėdamas vos 39 metus) yra 
skaudus smūgis anglų ir universalinei li
teratūrai.

Jo kūrybą sunku būtų įjungti į kurią 
nors literatūrinę srovę. Triukšmingi ang
lų poezijos „twenties“ ir „thirties“ avan
gardiniai sąjūdžiai iš kuriu nugalėtoju iš
ėjo gal tik vienas T. S. Eliot su savo rim
tim ir gilumu, Dylan Thomas‘o nebuvo 
palietę.

Jo poezija yra savotiškas kontrastas 
„sunkiai“, „netiesioginei“, „koncepcinei“, 
..suintelektualintai“ etc. T. S. Eliot poe- 
ziaji. Tiesa, ir kiti anglų poetai buvo 
opozicingai nusiteikę į T. S. Eliot ir jo 
„ ezoterizmą“, bet jie pasirinko visuome
ninės poezijos kelią (Auden. Spender, C. 
Day Lewis), manydami, kad jis esąs vie
nintelis kovoje prieš miesčionišką deka
danso dvasią ir konformizmą. Dylan Tho
mas nepateko nei T. S. Eliot intelektua
lizmo bei uždarumo įtakon, nei susidėjo 
su socialinės poezijos propaguotojais. Jis 
atmetė ir vieną ir antrą. Jis turėjo savą, 
tyrą ir individualų poezijos supratimą. 

Gal todėl jis ir liko vienišas, „be moki
nių“, niekad nepasidarydamas „chef 
d'ecole“. Jis visuomet stovėjo nuošaliai 
nuo literatūrinių polemikų ir vienadienių 
aistrų.

Jo poezijos centre stovi žmogus. Jis 
dainavo meilę, mirtį, gyvenimo prasmę — 
visuomet išlaikydamas tam tikrą nuotolį 
tarp savęs ir gyvenamosios dienos. Ir pa
ti mirtis jam buvo ne momento įvykis, 
„nuoga nebūties idėja“, švari, nuvalyta 
nuo visų ..proginės propagandos dėmių“. 
Dylan Thomas giliai studijavo žmogų ir 
jo būties mįslę, atmesdamas visus laiki
numo ir paviršutiniškumo elementus. Jis 
prie žmogaus ir pasaulio ėjo ne intelekto 
vedamas, kaip T. S. Eliot, bet autentiš
kos emocijos keliu. Todėl jis ir yra cha
rakterizuojamas kaip „gyvo kraujo mąs
tytojas“. Šia prasme yra daug panašumo 
tarp jo ir D. H. Lawrence.

Dylan Thomas poezijos knygos: „18 Po
ems“ (1934), „25’ Poems“ (1936), „The 
Map of Love“ (1939), „Death and Ent
rances“ (1946), ir — „Colected Poems, 
1934-1952“ (1952),

J, Kėkštas
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LIETUVIŠKOJI PRAMONĖ 
IR JOS NATŪRALI KRYPTIS

J. VĖBRA
Visi tikime, kad smurto gadynė baigsis, 

kad visam pasauly įsivyraus teisingumas, 
kuris mus įgalins sugrįžt į mūsų tėvų žemę 
ir ten laisvai kurti savo ir busimųjų kartų 
rytojų. Savaime aišku, visi mes trokštame, 
kad tas rytojus būtų šviesus ir kad jis atneš
tų gerovę, kurios mūsų gabi ir darbšti tauta 
nusipelno. Lietuviškojo rytojaus šviesa pa
reis nuo mūsų tautos kultūrinio ir socialinio 
pažangumo, o materialinė gerovė — nuo at- 
kursimos valstybės gamybinio pajėgumo.

Seniau žemės ūkis buvo pagrindinis ir pa
kankamas žmonių gerovės šaltinis. Dabarti
nėmis mechanizuotomis priemonėmis viena 
ūkininko šeima pagamina maisto sau ir pen
kioms kitoms šeimoms. Tad daugumui dirb
ti žemės ūkyje, kaip iki šiol Lietuvoje yra 
buvę, nebėra reikalo ir neapsimoka, nes 
maisto gaminių kainos žemos ir rinka jiems 
neužtikrinta. Iš netolimos praeities žinome, 
su kokiais sunkumais teko susidurti maisto 
gaminius eksportuojant. Todėl yra logiška 
maisto pasirūpinti tik sau, didžiąją gyven
tojų dalį nukreipiant į gamybą kitokių ver
tybių, kurių paklausa moderniame gyveni
me kelis kartus didesnė negu maisto. Šias 
kitas vertybes kurianti pramonė šiandien 
yra tapusi tikruoju tautų gerovės pagrindu.

Kunigaikščių Lietuvoj pramonės nebuvo 
ir negalėjo būti, nes tuo metu dar niekur 
jos nebuvo. Aštuonioliktame šimtmetyje 
kaikurie Lietuvos didikai bandė kurti meta- 
ų, audimo, odų ir kailių pramonę, kuriai 

1 arpti sąlygos tačiau buvo sunkios: Lietuvos 
bajorija, iš lenkų užsikrėtusi užsieninių pre
kių pamėgimu, savosios pramonės gaminių 
nepirko. Išsilaikė tik spirito varyklos. Ru
sams okupavus Lietuvą, carų valdžia Lie
tuvos gerove, nei jos pramone, aišku, nesi
domėjo. Priešingai, transporto ir muitų po

litika turėjo tikslo kelti Rusijos žemės ūkį, 
slopinant Lietuvos, kaip pasieninio krašto, 
ūkines galimybes. Atgavus nepriklausomy
bę, viską reikėjo pradėti iš nieko ir dvide
šimties metų nepriklausomo gyvenimo lai
kotarpis buvo pertrumpas bent kiek galin
gesnei pramonei išugdyti, nors „Maisto" 
įmonės, cukraus fabrikai, Linkaičių arsena
las, odų ir autuvo fabrikai, popierio fabri
kas, Metalas, Drobė, Kučinskų-Pabedinskų 
audykla Plungėje ir eilė kitų gana stambių 
įmonių sudarė rimtą pradžią. Naujoji rusiš
ka okupacija Lietuvos ūkinį atgimimą pa
vertė niekais, tęsdama carų tradicinę Lietu
vos alinimo ir lietuvių tautos naikinimo po
litiką. Tad grįžę galime rasti kraštą suvar
gusį, karo audrų nuteriotą. Net žemės ūkis 
bus visiškai sugriautas. Vėl teks viską pra
dėti iš naujo ir dar sunkesnėmis aplinkybė
mis, nes Lietuvos ūkinis gyvenimas bus dar 
toliau atsilikęs nuo sparčiai progresuojan
čio vakarų pasaulio.

Turint prieš akis tokias sunkias aplinky
bes, ne vienam kyla klausimas, ar realu sva
joti apie suorganizavimą pramonės, kurios, 
platesniu mastu, Lietuva niekad nėra turė
jusi. Atsakymą gali duoti tik artimesnis 
šiandieninės technologijos tendencijų pažini
mas. Pramonės • susidarymą ir jos tarpi
mą sąlygoja daugelis įvairių veiksnių. Ypa
tingos reikšmės turi vietinės žaliavos, ener
gijos šaltiniai, kapitalai, darbo jėga, vidaus 
ir užsienio rinka, transporto sąlygos, muitų 
politika ir daug kitų, kartais sunkiai prama- 
tomų aplinkybių.

Pavyzdžiui, savo laiku medvilnės verpi
mo pramonė išaugo Anglijos Lancashire 
dėl tos apylinkės oro drėgnumo; inžinie
riams išmokus verpyklose sudaryti dirbti
nes klimatines sąlygas, medvilnės verpimas
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tapo vienodu pasisekimu įmanomas betku- 
riame krašte. Net ir pagrindinių veiksnių re- 
latyvi reikšmė anaiptol nėra pastovi. Imki
me, pavyzdžiui, Europos stiklo pramonę. 
Kai viduramžiais kiekvienam 100 kg stiklo 
pagaminti reikalinga buvo sudeginti apie 
800 kg malkų, tuo tarpu kai kitų žaliavų 
tereikėjo apie 130 kg. patogiausia buvo stik
lą gaminti dideliuose miškuose, ypač tuose, 
kurių kaminystėje buvo balto smėlio klodų. 
Kuro ištekliams išsekus, nesudėtingos to 
meto stiklo dirbtuvėlės keldavosi į kitą ar
timiausią miškingą vietovę. Aštuoniolikto
jo šimtmečio viduryje pradedama naudoti 
anglis. Stiklo gamyklos apleido miškus ir su
sitelkė arba akmens anglimi turtingose sri
tyse, arba ten, kur vandens keliais buvo ga
lima akmens anglį patogiai atsivežti. To pa
ties aštuonioliktojo šimtmečio antroje pu
sėje,stiklo pramonei stiprėjant ir įmonių na
šumui augant, pasidarė labai opus artimos 
rinkos klausimas, nes stiklas trapi ir sunki 
prekė, taigi jo tolimesnis transportas, to me
to priemonėmis, sudarė nepakeliamas išlai
das. Ši nauja aplinkybė lėmė kaikurių įmo
nių išsikėlimą į vyno gamybos rajonus arba 
prie mineralinių šaltinių, kur buvo didelė 
butelių paklausa. Kiek vėliau lemiančio svo
rio įgyja dar kita aplinkybė — tai tobulė
jančiai stiklo pramonei kvalifikuotų darbi
ninkų reikalingumas. Šis naujas veiksnys, 
kartu su artimesnių rinkų jieškojimu, pastū
mėjo krikštolo fabrikus arčiau didmiesčių, 
tokių kaip Paryžius, Lyon'as.

Visais laikais ypatingos reikšmės turėjo 
vietinės žaliavos. Devynioliktame šimtme
tyje Britų Imperijos galybė išaugo iš gele
žies ir anglies kasyklų. JAV pramonė ištar- 
po dėl gausių ir lengvai prieinamų mine
ralų bei anglies klodų ir žibalo šaltinių.

Apžvelgiant pramonei kurtis sąlygas Lie
tuvoje, iš karto krinta į akis eilė nepalan
kių aplinkybių. Lietuva neturi lengvai pa
siekiamų požeminių turtų, nėra krašte pi
gios energijos šaltinių, rusų nualintas kraš
tas neturės kapitalų, gyventojų perkamoji 
galia atsistatymo pradžioje bus labai men
ka. Pesimizmui išsklaidyti, panagrinėkime 
kiek smulkiau kelias pagrindines Lietuvos 
pramonei tarpti sąlygas.

Mūsų iškastinės žaliavos (molis, kalkinis 
akmuo, gipsas, kreida, net ir durpės) nesu
daro rimto pagrindo bent kiek stambesnei 
ir ilgalaikei pramonei. Bet planingų tyrinė
jimų pasėkoje milžinišku ir vis didėjančiu 
tempu progresuojąs mokslas iš pagrindų 
keičia žmonių gyvenimo sąlygas ir verčia 
dažnai peržiūrėti susidarančias galvojimo 
normas. Žaliavų paskirstymas pasaulyje 
šiandien yra gerokai išsilyginęs. Viena, nuo
latos tobulėjąs transportas žymiai yra pa
lengvinęs žaliavų kilnojimą. Antra, chemi
kai išmoko trūkstamas medžiagas pakeisti 
kitomis: Gili salietrą šiandien yra pakeitusi 
iš oro ir vandens gaminamoji azoto rūgštis, 
medvilnę — viskozinis pluoštas, šilką — 
nylonas, vilną — lanitalis ir vikara, vietoj 
geležies vis daugiau ir daugiau vartojami 
lengvieji lydiniai ir plastikai, vietoj specia
lių plienu — titano lydiniai, ir t.t. ir t.t. Tre
čia, požeminių turtų ištekliai ir kitur yra ri
boti ir greit sunaudojami. 1947 metais JAV 
Vid. Dep-to paskelbtais duomenimis 97% 
JAV buvusios gyvsidabrio rūdos jau buvo 
iškasta, sidabro ir švino tuo metu jau buvo 
iškasta 83%, vanadijaus 78%, volframo 
70%, cinko, vario ir žibalo 60%, geležies be
liko tik menkavertės rūdos klodai... Pože
minių turtų ištekliai gali būti gausūs tik tuo
se kraštuose, kurie dar neturi pramonės ar
ba yra vos tik pradėję ją kurti, pav. Rusija. 
Nuo seno pramoningi kraštai visi dalį ža
liavų importuoja. Milžiniški metalų ir meta- 
loidų kiekiai yra ištirpę vandenynuose. Per 
Antrąjį Pasaulinį Karą amerikiečiai jau 
ėmė bromą ir magnį iš Atlanto. Tačiau tai
kos metui dar reikia surasti pigesni ir pato
gesnį būdą įvairioms medžiagoms iš šitaip 
atskiesto tirpalo išskirti. Tai tolimesnės atei
ties reikalas. Tuo tarpu mums įdomesnis ki
tas amerikiečių bandymas.

Po Pirmojo Pasaulinio Karo, įsibėgėjęs 
JAV žemės ūkis prigamino didelį perteklių 
javų ir kt. žemės ūkio gaminių. Norėdamas 
parūpinti ūkininkams jų gaminių pertekliui 
rinką, JAV chemikas W. J. Hale ėmėsi or
ganizuoti naują organinės technologijos ša
ką, kurios tikslas buvo panaudoti žemės 
ūkio liekanas ir žemės ūkio gaminių pertek
lių pramonės reikalams. Šią naują techno-
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logijos sritį Hale pavadino chemurgija. Iš 
altruizmo gimusi chemurgija, greit išryškėjo 
esanti ekonomiškai ir techniškai tikslinga 
ir gyvybinga doktrina, naudinga ne tik ūki
ninkams, bet ir pramonei. Prisiminkime tik, 
kad JAV kasmet užauginama daugiau tonų 
kukurūzų, negu iškasama geležies rūdos ir 
akmens anglies kartu paėmus. Lietuvoje 
peršalta kukurūzams, bet Lietuvos dirva 
puikiai tinka bulvėms auginti. Mokslas to
li praeityje paliko tuos laikus, kai bulvė te
tiko tik maistui, pašarui ir spirito gamybai. 
Šiandieną, su tinkamai parinktų mikroor
ganizmų pagalba, bulves galima paversti 
ne tik į paprastą spirną, bet į acetoną, bu- 
tilo alkoholį, butilenglikolį, gliceriną, acto, 
citrinos, pieno, oksalio, gliukoninę, keto- 
gliukonines, gintarinę, itakoninę, malinę ir 
kt. rūgštis, įvairiausias enzimas, dekstraną 
(kraujo plazmos atskiedalą), riboflaviną, vi
taminą B 12 (kurio dabartinė kaina apie 
300$ už gramą), įvairiausius antibiotikus — 
peniciliną, slreptomiciną, eritromiciną, au- 
recmiciną, chloromicetiną, poiimiksiną, ti- 
rotriciną, niziną, neomiciną, karbomiciną, 
viomiciną, fumagiliną, rimocidiną, achro- 
miciną, chloramfenikolį..., ir daug kitų 
čia neišvardintų naudingų cheminių jungi
nių. Prie bulvių pridėję įvairias žemės ūkio 
atmatas (pelus, melasą, statybai netinkamą 
medieną), gausime didelius kiekius kasmet 
atnaujinamų žaliavų. Iš jų, rūgimo ir kitais 
būdais, galima gauti įvairiausias medžiagas, 
kurios yra išbaigti gaminiai pačios savai
me arba gali būti perdirbtos į vaistus, plas
tikus, dirbtinį pluoštą, dažus, tepalus ir 
daugelį kitų dalykų. Pagrindinė Lietuvos 
pramonė turė.ų būti moderniška ir pažangi 
rūgimo pramonė. Šioje srityje mes dirbtume 
panašiomis sąlygomis kaip ir kiti pramonin
gi kraštai ir galėtume su jais konkuruoti 
tarptautinėje rinkoje. Savaime aišku, mais
to gaminių, odų, kailių ir linų apdirbimas 
visuomet turės vietą lietuviškoje pramonės 
sistemoje.

Be šių natūralių lietuviškosios pramonės 
sričių, Lietuvoje, mažesniu mastu (vien vi

daus rinkai) galėtų tarpti pramonė grioz
diškų ir sunkių gaminių, kurių tolimesnis 
transportas brangus, pav. statybos medžia
gų, stiklo, keramikos, kaikurių trąšų, Ga
lėtų Lietuvoje tarpti ir importuotomis žalia
vomis pagrįstos pramonės sritys, į kurių ga
minius įdedama daug daugiau darbo negu 
žaliavos : pav., precizinių instrumentų, laik
rodžių ir elektrinių reikmenų pramonė. Čia 
reikalas greičiau įgudusių specialistų negu 
žaliavų. Pav., Šveicarija mažiau turi nuosa
vų žaliavų, negu Lietuva, ir-importo sąly
gos, dėl nuotolio nuo jūros ir dėl krašto 
kalnuotumo, šveicarams žymiai sunkesnės, 
o visdėlto kasmet jie pagamina už daugiau 
negu keturius milijardus šv. fr. pramonės 
gaminu, kurie laiduoja pragyvenimą dau
giau negu pusei Šveicarijos gyventojų. Tad 
žaliavų reikalas nekliudo Lietuvai tapti pu
sėtinai pramoningu kraštu.

Energijos atžvilgiu mes esame blogesnėje 
būklėje negu norvegai ar šveicarai. Tačiau 
užtvenktos mūsų upės aprūpintų mūsų pra
monę energija bent kelių dešimčių metų lai
kotarpiui. Tolimesnėje ateityje, Europos ar 
net pasaulinį ūkį organizuojant tarptautiniu 
mastu ir energijos transportui nuolatos to
bulėjant, atrodo, nebus kliūčų mūsų pramo
nei įsijungti į tarptautinį energijos tinklą. 
Aišku, mums nereikia imtis tokių gamybų, 
kurios sunaudoja ypatingai daug energijos 
(pav., elektrocheminė pramonė, stambioji 
metalurgija).

Kapitalų problema bus, be abejo, sunki. 
Krašte jų nebus. Tremtiniai ir išeiviai par
siveš nedaug. Tačiau po karo Rytų Euro
pos atstatymas, reikia manyti, bus vykdo
mas tarptautiniu mastu ir Lietuva gaus savo 
dalį paramos. Mūsų kraštą apiplėšę oku
pantai turės mokėti atlyginimą. Gausime 
ir paskolų, nes pramoninguose kraštuose, 
ypač JAV, šiandien yra kapitalų perteklius.

Rinkos klausimas gali atsirasti tik toli
mesnėj ateity. Nepramoningame krašte 
stambi pramonė staiga neišauga. Pradžio
je užteks savo vidaus rinkos, be to, karo

13



272 SANTARVĖ

sunaikinti kraštai noriai importuos pramo
nės gaminius iš tų kraštų, kurie pirmiau 
sugebės suorganizuoti jų gamybą.

Darbo jėgos klausimas, kiek tai liečia ei
linį darbininką, nebus sunkiai sprendžiamas. 
Iš praeities patyrimo žinome, kad iš lietu
vio kaimiečio per trumpą laiką galima pa
ruošti augštai kvalifikuotą pramonės darbi
ninką. Sunkiau bus su meisteriais ir tech
nikais, o sunkiausia —■ su išmokslintais 
technologais, kurie pramonę suorganizuotų, 
jai vadovautų ir laiduotų jos pažangą.

Žaliavų problema yra tapusi labai lanks
ti, energijos taip pat, kapitalų kaikuriuose 
kraštuose yra perdaug, eilinės darbo jėgos 
ir rinkos klausimus išsprendžia nuolatinis 
gyventojų prieauglius. Kertiniu pramonės 
klestėjimo akmeniu šiandien yra tapęs nau
jas veiksnys — tai mokslininkas ir techno
logas. Pramonė tarpsta ne tik ten, kur yra 
žaliavos ar energija, bet ten kur yra pramo
nės organizatorių ir vadų, Šveicarija yra 
ryškus šio teigimo įrodymas. Šiandieną di
džiausias betkurio krašto turtas ir gerovės 
laidas yra išmokslinti žmonės. Mūsų — 
tremtinių — didžiausia pareiga parvežti Lie
tuvon jos pramonei reikalingus gerai iš
mokslintus technologų kadrus. Čia sąmo
ningai pabrėžiu technologų, o ne mokslinin
kų, nes pirmučiausia Lietuvai bus reikalin
gi technologai. Grynasis mokslas yra gra
žus, įdomus ir svarbus dalykas, bet moksli
niai tyrinėjimai šiais laikais reikalingi to
kių išlaidų, kurias tegali pakelti tik stipriai 
pramoningi kraštai. Tiktai sutvarkę pramo
nę, galėsime organizuoti nesuinteresuotąjį 
mokslą. Tai bus jau daug lengvesnis užda
vinys.

Mokslininko ir technologo paruošimas tas 
pats, ir darbas panašus, tik nuotaika skir
tinga: mokslininkas jieško suprasti aplinką 
dėlto, kad ji jam įdomi, o technologas sie
kia to paties dalyko su aiškiu tikslu, kad jo 
darbas tarnautų jo tautiečių ir bendrai 
žmonių gerovei. Kaikas mokslininką laiko 
idealistu ir jam reiškia daugiau simpatijų 

negu technologui, kuris esąs „materialis
tas“. Tokia pažiūra yra klaidinga. Grei
čiau mokslininką būtų galima pavadinti sa
votišku egoistu, nes jo darbo akstinas yra 
vien tik smalsa, vien jo asmeniška pažini
mo aistra, tuo metu, kai technologas puo
selėja dar ir savo artimo gerovę. Įsidėmėti
na šiuo klausimu Pasteur‘o nuomonė: 
,Tam, kuris savo gyvenimą paskyrė moks

lui, niekas nesuteikia tiek laimės, kaip išra
dimų skaičiaus padidinimas; jo džiaugsmo 
taurė liejasi per kraštus, kai jo tyrinėjimų 
duomenys čia pat randa praktišką pritaiky
mą“. Taigi technologo darbas lygiai įdo
mus ir vertingas kaip ir grynojo mokslo at
stovo. Abu reikalingi ir abu be viens kito 
negali išsiversti. Be mokslo, nebūtų buvę 
pramonės. Be pramonės, nebūtų lengvai 
prieinama tobulų įrankių moksliniams tyri
nėjimams vykdyti ir nebūtų lėšų moksli
nėms institucijoms išlaikyti. Abi sritys vys
tėsi lygiagrečiai, vienos pažanga skatino ki
tos pažangą. Iš technologinių tyrinėjimų 
dažnai kyla moksliniai išradimai. Lavoisier 
pradėjo moderniosios chemijos gadynę pa
skelbdamas naują degimo teoriją, prie ku
rios jis priėjo, jieškodamas priemonių Pary
žiaus gatvių apšvietimui pagerinti, taigi 
dirbdamas technologo darbą. Pasteur'o ban
dymai pagerinti vynų gamybą ir jų sandėli- 
nimą privedė prie gyvybės kilmės proble
mos ir padėjo pagrindus mikrobiologijai. 
Kai Fermi, Hahn'as, Einšteinas ar Urey 
projektavo atominės energijos panaudojimą, 
jie dirbo technologų darbą. Šiandieną 
mokslininkas ir technologas dažnai yra su
tapę viename asmenyje. Vienas ar kitas 
darbo aspektas vyrauja jų veikloje pagal 
aplinkybes ir reikalą.

Maži, okupacijų nualinti kraštai pirmu
čiausia turi savo pastangas nukreipti į pra
monę, o kai, pakilus gamybiniam krašto pa
jėgumui, atsiras laisvesnių materialinių iš
teklių. tuomet, planuojant tolimesnę ateitį, 
bus galima skirti daugiau jėgų grynajam 
mokslui, iš kurio nelaukiama netarpinės 
naudos. Tad savo Tėvynės dar nepamiršu-

14



SANTARVĖ 273

šio išeivijoj gyvenančio jaunimo kelias — 
į technologiją. Čia nekeliamas klausimas 
menininkų ar humanitarų: kas gimė poetu 
ar tapytoju didžiai nusidėtų tautai ir žmo
nijai jei savo talento nepanaudotų. Bet tai 
nežymi mažuma. Daugumas mūsų jauni
mo neturi ryškaus, griežtai apibrėžto pa
šaukimo. Jie technologijoje ras sau asme
ninio pasitenkinimo ir patarnaus savo Tė
vynės gerovei. Technologijoje yra įvairiau
sių specialybių, atitinkančių bet kurį sko
nį ar pamėgimą. Kas ypatingai linkęs į ma
tematiką, tam kelias į fiziko-chemikus, fi
zikus, elektronininkus, precizinių instru
mentų specialistus. Kas tik pusėtinai gabus 
matematikai, galėtų pasirinkti chemijos in
žineriją, kurią nors chemijos specialybę, 
pramoninę ekonomiką. Kas matematikai 
turi dar mažiau simpatijų, tas bus laimin
gesnis nuėjęs į pramoninę mikrobiologiją, 
farmakologiją, genetiką. Kiekvienai moder
niosios pramonės sričiai reikalingi įvairiau
si specialistai, bet kuriant lietuviškąją pra
monę labiausiai bus pasigendama pramoni
nių mikrobiologų, fiziko-chemikų, chemikų 
-organikų, chemijos inžinierių, farmakolo- 
gų ir precizinių instrumentų specialistų. Pa 
sirinkus studijų sritį, reikia stengtis patekti 
į ko geriausią mokyklą ir kopti iki pat vir
šūnės — doktorato. Teigime, kad darbštus 
studentas gali išmokti betkurioi mokykloj, 
nedaug tėra tiesos. Mokyklos turimosios 
techninės priemonės, jos dėstytojų lygis, net 
specifinės tradicinės nuotaikos, technologų 
paruošimui turi didelės svarbos. JAV gy
venantis gabus jaunuolis ar jaunuolė netu

rėtų nueiti į menkesnį universitetą, nepa- 
klabenę Massachusetts ar Kalifornijos tech
nologijos institutų ar Harvardo Universite
to vartų. Šios institucijos yra pasauliniai 
mokslo židiniai. Jos ruošia gana įvairių sri
čių mokslininkus ir technologus. Aišku, yra 
ir daugiau augšto lygio universitetų. Kiek 
sunkiau su precizinių instrumentų specialy
be: nedaug tėra šios srities mokyklų, ku
rios visiškai tiktų lietuviškosios pramonės 
reikalui. Dėlto, gyvenantiems Anglijoj, įsi
dėmėtinas prie Northampton© Politechni
kumo Londone 1947 metais įsteigtas Natio
nal College of Horology and Instrument 
Technology. Prancūzijoj, prie Besancon'o 
Universiteto, yra Institut d'Horlogerie et 
de Mecanique de Precision. Paryžiuje ver
ta dėmesio Ecole National des Industries 
Agricoles. Reikia vengti antros rūšies uni
versitetų ar kolegijų, ypač tokių, kurie ne
teikia doktoratų. Pradėjus studijuoti, reikia 
atidėti į šalį namų, automobilių ir pramo
gų reikalus, kol negautas. Ph. D. diplomas. 
Jei išeivijoj mūsų jaunimas parodytų tiek 
veržlumo į mokslą, kiek jo buvo parodę jų 
vyresnieji Nepriklausomoje Lietuvoje, jų 
pačių ir mūsų tautos ateitis būtų šviesi.

Jei sugrįšime Tėvynėn su keliais šimtais 
gerai išmokslintų technologų — tai bus di
džiausia dovana, kokios tik iš mūsų gali 
būti laukiama, ir mūsų krašto greitas ūki
nis atsistatymas bus užtikrintas. Per pramo
nę atsieksime materialinės gerovės ir suda
rysime palankias sąlygas mokslui ir lietu
viškajai kultūrai ugdyti.

Jūsų norima atkurti Respublika yra panaši į ūkininko sėjamą mišką. Jei ūki
ninkas sėja gerą sėklą į gerą žemę, jis gali būti tikras, kad medžiai augs, ir jam 
nereikia rūpintis medžių forma nei bijoti, kad ąžuolai išaugs su spygliais, o pušys, 
su lapais. Sėkite, tad, Tėvynės meilę ir pasiaukojimų dvasią ir būkite tikri, kad 
i$ to rasis graži ir didi Respublika. A Mickevičius
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OKUPUOTOSIOS LIETUVOS REIKALAI

PASIŪLYMAI OKUPUOTOSIOS LIETUVOS 
MUZIKINIO GYVENIMO TVARKYTOJAMS

Jonas Girdžius — Klausutis

Šio straipsnio autorius yra lietuvis, ku
riam rūpi taika tarp lietuvių ir laisvų tau
tų. Jis gerai žino, kad atėjus laikui laisvai 
lietuvių tautai reikės sugyventi ir su laisva 
rusų tauta. Autorius, kaip ir daugybė jo 
tautiečių, nėra suinteresuotas amžinais vai
dais tautų tarpe ir todėl jam rūpi jau dabar 
šalinti visa tai, kas galėtų apsunkinti laisvų 
tautų ateities santykius.

Lietuvių tautos laisvės meilė daugeliui 
rusų gerai žinoma. Jie patys geriausia žino 
apie negirdėtą žiaurumą, kurį Lietuvai yra 
atnešusi dabartinė sovietinės nelaisvės san
tvarka. Sunaikintas žydintis krašto ūkis, 
kuriuo dar 1940 metais gėrėjosi pats V. M. 
Molotovas, pripažindamas, kad „Lietuvos 
ūkis našesnis už visos Ukrainos ūkį“ ir 
stebėdamasis, kad „Lietuvos ūkis veikia 
laikrodžio tikslumu1'. Kokioje apverktino
je padėtyje šiuo metu yra Lietuvos ūkis — 
tai rusai patys kasdien mato. Jie žino, kiek 
išžudyta, tikron mirtin išvežta nekaltų 
žmonių. Tačiau ne tik rusai, tai žino. Ži-' 
nome ir mes, užsienio lietuviai —■ žino vi
sas laisvasis pasaulis.

Vakarų pasaulis labai domisi Pabaltijo 
reikalais. Jame yra tik 6-7 milionai gyven
tojų ;— tačiau jo politinis svoris pasaulyje 
yra dešimteriopai didesnis. Rusai gali būti 
visiškai tikri, kad kiekvienas nusikaltimas 
lietuvių tautai, laikui atėjus, bus vertina
mas dešimt kartų svariau, rimčiau ir griež
čiau. Laisvajame pasaulyje yra kas regis
truoja nusikaltimus Pabaltijy — ir regis
truoja smulkiai.

Tačiau šio straipsnio autorius negraso 
— jis tik nurodo tai, kas jau šiandien aiš
kiai matyti. Jo kreipimasis nėra skirtas po
litiniams nusikaltėliams, jis nukreiptas į pa
dorius, geros valios žmones rusų tarpe.

Ne tik sunaikinta darbščiųjų lietuvių 
liaudies sūnų bei dukrų dviejų laisvų de
šimtmečių darbo vaisiai. Dar imta klastoti, 
drausti ir smaugti lietuvių tautos kultūros 
laimėjimus!

Šio straipsnio autorius yra muzikas ir 
gerai žino, kad muzikos kalbą supranta vi
sos tautos. Jam gerai žinoma, kad, paly
ginti su kitomis gyvenimo sritimis, muzika 
yra antrinės, nedidelės reikšmės dalykas. 
Kaip tik todėl, autoriaus manymu, ir nau
dinga ir kartu nerizikinga muzikos srityje 
parodyti šiek tiek geros valios.

Šis straipsnis spausdinamas lietuvių laik
raštyje, išeinančiame „kapitalistų" pasau
lyje dėlto, kad dabartiniai Lietuvos laik
raščiai tokių straipsnių nespausdina. Auto
riui ir jo tautiečiams gerai žinoma, kad So
vietų Sąjungos pasiuntinybės užsienyje 
stropiai seka visus emigrantų leidinius ir 
juos persiunčia centrams. Todėl autorius ir 
tikisi, kad šis laikraštis pabus „laiškanešiu" 
ir jo kreipimasis gal pateks į tikro rusų pa
trioto ar tokio komunisto rankas, kuriam 
rūpi tautinio antagonizmo pašalinimas. Jis 
tikisi, kad čia pareikštos mintys pasieks ru
sų kompozitorius, kurie supras, kad tokius 
pasiūlymus galėtų padaryti ir šiuo metu 
Lietuvoje gyvenantieji kompozitoriai, jei
gu jie būtų laisvi,
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Tačiau autorius čia turi pabrėžti, kad 
joks lietuvis sovietinis kompozitorius, joks 
Lietuvos gyventojas šio straipsnio nėra nei 
užsakęs, nei užprašęs, nei apie jo pasirody
mą iš anksto žinąs.

Pagaliau iš lietuvių sovietinių kompozi
torių ar muzikų tokio pareiškimo negalima 
ir laukti. Esamoji padėtis juk tie jų atsako
mybėje. Opūs ir, galbūt, negarbingi čia iš

keltieji dalykai lietuvių muzikų garbės ne
mažina. Ar tie reikalai mažina pačios rusų 
tautos garbę —■> apie tai tesprendžia patys 
rusai.

Siekiant garantijos, kad žemiau išreikš
tos mintys tikrai pasiektų okupuotosios 
Lietuvos muzikus ir ten okupaciniais rei
kalais atsiųstus rusus — čia pateikiamos 
mintys persiųstos „Amerikos Balsui'* ir 
bus perduodamos į kraštą.

PAVYZDYS IR PASIŪLYMAS
NR. 1.

TAUTŲ LYGYBĖ KONCERTŲ SALĖJE

Visų lietuviškų sovietinių chorų, solistų 
ir šiaip muzikos kolektyvų repertuare yra 
daugybė rusų kompozitorių veikalų bei 
liaudies dainų, kurios dažnai net ir atlieka
mos lietuviams svetima, rusų, kalba. Vil
niaus operos kolektyvas šių metų literatū
ros ir meno dekadai Maskvoje nepatingė
jo ištisas operas išmokti rusiškai. Ne vieną 
rusų dainą, rusų kalba Maskvoje sudaina
vo Filharmonijos ir Radio Komiteto Jung
tinis Choras, lietuvių dainų ir šokių liau
dies ansamblis — ir maskviečiai ypač šil
tais plojimais atsidėkojo lietuviams už tokį 
mandagų komplimentą.

Tos pašios dekados metu pademonstruota 
visa eilė rinktinių lietuvių muzikos kūrinių. 
Nors mes Vakaruose ir pasigedome didžiu
lio užsienyje gyvenančių kompozitorių įna
šo — rusų muzikos kritikai atliktus veika
lus labai augštai įvertino. Ne vieną veikalą, 
ne vieną kolektyvą jie prilygino prie pačių 
geriausių Sovietų Sąjungoje. Jie ypač pa
brėžė augštą lietuvių chorinės kultūros ly
gį ir gyrė puikius lietuvių chorinės litera
tūros veikalus.

Tiek apie lietuvių muzikos lygį. Tačiau 
tai tik viena reikalo pusė — juk „brolybei“ 
reikia mažiausia dviejų. O antroji pusė 
tamsi ir juoda!

Programose kolektyvų, kurie reprezen
tuoja visą Sovietų Sąjungą, garsiųjų rusų 
chorų repertuaruose veltui dairomės ir jieš- 
kome tiek išgirtų lietuvių chorinės literatū
ros perlų. Kai lietuvių choras pamiršta 
programon įtraukti rusų dainų arba sovie
tinių pjesių — jį užsipuola už „brolybės“ 
nesilaikymą visagalė kompartija ir muzikos 
cerberiai. Priešingu atveju jie tyli ■— ir tada 
„brolybės“ reikalus ginti neatranda pa
grindo ...

Štai, Lietuvoje koncertavo A. Sviešniko- 
vo garsus rusų dainų choras, „Bieriozkos“, 
Piatnickio bei Aleksandrovo vardo ansam
bliai ir kiti kolektyvai. Dar neteko girdėti, 
kad jie nors rusų kalba, nors mandagumo 
sumetimais būtų lietuviškai auditorijai su
dainavę bent vieną lietuvišką dainą. Anks
čiau Lietuvoje atsilankę solistai ir chorai 
nepraleisdavo progos nors keletą sakinių, 
nors trumpą dainelę nesudainavę lietuvių 
kalba. Juk tokia yra garbingoji ir gražioji 
muzikų tarpe įsigyvenusi tradicija. Atrodo, 
kad lietuviai dar laikosi mandagumo ir tra
dicijų — tai jie parodė Maskvoje. Negi 
„didžiosios rusų tautos“ muzikos menas 
jau tiek suūbagėjo, kad ir mandagumo 
taisyklių nebesilaiko?

Ne vienas lietuvių kompozitorių net mo
kėsi pas didžiuosius rusų muzikus ir savo 
veikalais savo mokytojams tikrai nepadarė
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gėdos. Nejaugi ir tos rekomendacijos nebe
užtenka? Ar tikrai taip, kad lietuviška kil
mė šiandieną automatiškai diskvalifikuoja 
autorių ir jo kūrybą? Turbūt taip.

Mus pasiekė senos lietuvių liaudies dai
nos naujo posmo tekstas, kuris ypač papli
to išvežimo pragarą perėjusių lietuvių tar
pe Sibire ir Azijoje ir kuris skamba šitaip: 
„Ir kodėl, Dievuli, tiek žiaurių kančių — 
gal todėl, kad gimęs lietuviu esu?'*. Taip 
šiandieną dainuoja liaudis, kurios kūrybi

nė galia niekad neišsenka ir kuri, anot So
vietų, niekuomet neklysta...

Kuris partietis likviduos šj gėdingą fašis
tinio rasizmo bruožą, besireiškiantį Sovietų 
socialistinėje santvarkoje? Ar nebūtų laikas 
patriotiškiems rusų kompozitoriams ir mu
zikos tvarkytojams purvinos politikos pra
lietus kraujo klanus pertiesti nors Muzikos 
tiltais? Kuris rusų muzikų dar turi šiek 
tiek sarmatos ir nurodys i šią gėdą, pasity
čiojimą iš „brolybės“?

PAVYZDYS IR PASIŪLYMAS
NR. 2.

KUR „TAUTŲ LYGYBĖ“ 

SPAUSDINANT

LIETUVIŲ MUZIKŲ GAIDAS?

Nepriklausomoje, arba kaip dabar Lie
tuvoje įsakyta vadinti „buržuazinėje1* Lie
tuvoje buvo atspausdinta nemaža lietuviš
kos muzikos gaidų chorams, solistams net 
orkestrams. Kaikurie lietuvių muzikos vei
kalai buvo išleisti pasaulinio masto leidyk
lų Vienoje, Leipzige, Regensburge ir kitur. 
Nemaža muzikos leidinių išėjo pastaraisiais 
metais užsienio lietuvių muzikų iniciatyva. 
Paminėsiu tik stambesnius: Kazimiero 
Viktoro Banaičio puikus liaudies dainų 
rinkinys, didelės Jeronimo Kačinsko „Mi
šios“, Vlado Jakūbėno kūriniai fortepionui 
bei balsui solo.

O kiek gaidų išspausdinta vadinamoje 
Tarybų Lietuvoje? Dar šių metų Sovietų 
Lietuvos Augščiausiojo Sovieto posėdyje 
Sovietų Sąjungos Liaudies Artistas Jonas 
Švedas pirštais badė apsileidimą gaidų lei
dimo srityje. Gaidų iš viso ten nespausdi
nama. Gerai, jeigu periodikoje retkarčiais 
pasirodo viena kita politinė daina. Ar tai 
šitaip „klesti ir žydi muzika tarybinėje san
tvarkoje“?

Ar ne juokinga, kad šiuo metu Lietuvoje 
nėra nė muzikinio laikraščio! O „kapitalis
tinėje“ Amerikoje, kur tiek nedaug lietuvių 
muzikų ir kur jie gyvena labai išsimėtę, iš
eina net du muzikos žurnalai „Muzikos 

Žinios“ ir „Margutis“ — dargi su regulia
riais gaidų priedais!

„Buržuazinėje“ Lietuvoje spausdinamos 
gaidos dažnai išeidavo net su rusų kalbos 
vertimais —. kompozitoriai ir leidėjai tai 
darė savo iniciatyva ir be „brolybės“.s.

Ar šiandieną išleistas nors vienas visa
sąjunginis gaidų leidinys, kuriame būtų ras
ta reikalo šalia rusiško atspausdinti ir lie
tuvišką tekstą? Nors tuose egzemplioriuose, 
kurie skirti okupuotosios Lietuvos rinkai. 
Nėra tokių —• bet yra „Družba narodov“, 
neva didžioji rusų tauta padeda lietuvių 
tautai...

Ne vienas lietuvių „tarybinių“ kompozi
torių veikalų, apdovanotas stalininėmis pre
mijomis, susilaukė augšto rusų specialis.ų 
įvertinimo, ne vienas net įtrauktas Į Sovie
tų Sąjungos konservatorijų dėstomąją pro
gramą. Kodėl šie pirmaeiliai kūriniai nėra 
spausdinami? Vakarų pasaulio muzikologai 
ne kartą kreipėsi į mus, lietuvius, klausi
nėdami, kur galima gauti tokių gaidų, esą 
jų nė Maskvoje negalima gauti... Kai ima
me jiems aiškinti, jog Sovietų Sąjungoje yra 
didelių techniškų keblumų su gaidų spaus
dinimu— jie tik nusikvatoja, sakydami, 
kad sovietams dabar juk prieinamos didžiu
lės ir moderniškos Berlyno, Leipzigo, Vie-
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nos ir kitų Rytų Europos kraštų leidyklos. 
Iš tikrųjų prieinamos — bet, matyti, tik ne 
lietuviškųjų kompozitorių kūriniams.

Tačiau, rusų kūrinių yra iki valios. 
Mums belieka tik viena išvada: ir čia są
moningai užgniaužiama lietuvių muzikinė 
kūryba. Mes tai žinome, o vistiek mūsų so
listai ir toliau atlieka rusų kompozitorių 
kūrinius. Rusai gali būti užtikrinti, kad 
mes ir toliau atlikinėsime tikrus lietuviškus 
„tarybinių“ kompozitorių nebolševikinius 
kūrinius, jeigu ne kitaip, gaidas ir žodžius 
išsirašydami iš Vilniaus radijo programos.

Nemanome, kad lietuviškų gaidų ne- 
spausdinimo priežastis būtų lietuvių kom
pozitorių apsileidimas. Juk šiandieną nie
kas ten negali atspausdinti savo kūrinių — 
nebent jau valdžia. Gi dabar Lietuvos mu
zikos reikalus juk netvarko lietuvių muzi
kai — o kompartijos rusai.

Negi sovietinė kultūra sąmoningai atsi
lieka nuo „buržujų“? Argi taip sunku iš
spausti keletą grašių lietuviškos muzikos 
reikalams iš raudonosios valstybinės kem
pinės, sugėrusios visus Lietuvos krašto tur= 
tus?

Kuris rusų kompozitorių turi bent kiek 
ambicijos ir inciatyvos parodyti „rusų tau
tos pagalbą lietuvių tautai“ ir tuo pačiu 
įeiti į Lietuvos muzikinę istoriją?

Kas pasirūpins išleidimu nors lietuvių 
chorinės literatūros rinkinio? Nors ir rusų 
kalba? „Didžioji rusų tauta“ čia turėtų 
puikios progos įrodyti savo pagalbą lietu
vių tautai, savais ir ne lietuvių pinigais iš
leisdama tokį reprezentacinį rinkinį, kad 
su lietuvių chorine literatūra galėtų susipa
žinti rusų ir nerusų chorvedžiai, chorai ir 
muzika besidominti „tarybinė“ liaudis.

PAVYZDYS IR PASIŪLYMAS
NR. 3.

„BROLYBĖ“ ir „LYGYBĖ“

PLOKŠTELIŲ MUZIKOS SRITYJE

Vadinamos „buržuazinės“ Lietuvos lai
kais buvo pagaminta arti 300 patefono 
plokštelių su lietuviškos muzikos įgroji- 
mais. Dauguma tų plokštelių įgrota ir įdai
nuota Lietuvos muzikų, šiandieną apdova
notų Sovietų Sąjungos Liaudies Artistų, 
Nusipelnusių Respublikos Meno Veikėjų ir 
kitais garbės vardais. Įgrotos muzikos tar
pe nėra nė vienos antirusiškos, nėra nė 
vienos antisovietinės dainos arba veikalo. 
Priešingai, ten yra daugybė rusų operų ari
jų — yra net sovietinų kompozitorių kūry
bos! Įgrota muzika visiškai atitinka socia
listinio realizmo dėsnius: „formalistinių 
iškrypimų“ toje muzikoje visai nėra. Prie
šingai, daugumas kūrinių naudojasi liau
dies motyvais.

Tos plokštelės buvo ypač mėgstamos ne
kapitalistinės liaudies, nes liaudis nevisados 
turėjo progos lankyti operas ir koncertų 
sales. Taigi, ne„buržujai“, ne „kapitalistai“ 
o pirmoje eilėje liaudis mėgo ir džiaugėsi 
tąja plokštelių muzika.

Šiuo metu, nei Sovietų visasąjunginis ra
dijas nei „respublikinė“ Vilniaus radijo 
stotis tų plokštelių negroja, nepateisinamai 
skriausdami pačią liaudį. Kodėl tai daro
ma, kokie to draudimo argumentai?

Gal kuris partijos išminčių pasakys, kad 
tos plokštelės perdaug primena liaudžiai 
„buržuazinius laikus“? Nekrėskite juokų! 
Bene senieji čigonų romansai, kurių plokš
telėse yra apsčiai, rusams neprimena caro 
laikų? Bene „Volga, Volga“, „Večemij 
zvon“, „Kolokolčik“ neprimena nebolševi- 
kinės Rusijos? Juk, gerbiamieji, anot bolše
vikų, liaudis „buržuazinių“ laikų „neapken
čia“ nemažiau, kaip lietuvių liaudis savos 
„buržuazijos viešpatavimo metų“. O pa
minėti rusų romansai ir kitos rusų „buržu
azinės liekanos“ plačiai dainuojamos — 
jas privalo išmokti net lietuvių chorai bei 
solistai.

Gal kas pirštą pakėlęs mokys,esą kaiku- 
rie plokšteles įgroję muzikai yra apsigyve
nę „kapitalistiniame“ pasaulyje? Tai kas
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čia blogo? Juk Maskvos radijas dažnai gro
ja net „kapitališkiausios pasaulyje,, Ameri
kos plokšteles ir muziką — nė neslėpda
mas amerikiečių atlikėjų pavardžių, kaip 
tai buvo anksčiau įprasta.

O jeigu ir to dar neužtenka, leiskite pa
klausti, kodėl rusams, Okupuotosios Lietu
vos muzikinio gyvenimo valdovams nepri
imtini žinomų, nacių išžudytųjų Lietuvos 
muzikų HOFMEKLERIŲ šeimos narių 
[grojimai? Kuo jiems kliūva miręs senukas 
Emrikas GAILEVIC1US; kuo jiems kliū
va dainininkas Antanas DVARIONAS, se
niai miręs Kanadoje, dabartinio Sovietų 
Sąjungos Liaudies Artisto brolis?

Jokio rimto argumento Okupuotosios 
Lietuvos valdovai neturi lietuviškos plokš
telių muzikos negroti — nebent tą, kad jie 
nekenčia lietuvių, kad juos siekia išnaikin
ti, kaip Hitleris žydus.

Vakaruose apsigyvenę lietuviai muzikai, 
nė kieno neremiami, jau yra pasigaminę 
keletą tuzinų naujų lietuviškos muzikos 
plokštelių. Jau priėjo prie to, kad laisvojo 
radijo bangomis dažniau girdėti skambant 
lietuviškoji muzika, negu per Vilniaus ra
diją.

Kaip jau minėta, „buržuazinė“ Lietuva, 
valdžios iždui nė cento nekainuojant, pasi
gamino apie 300 lietuviškos muzikos plok
štelių — per 22 savo gyvavimo metus. Ne
seniai triukšmingai buvo, Okupuotoje Lie

tuvoje, atšvęsta vadinamosios „Tarybų Lie
tuvos“ įkūrimo 14-tosios metinės. Vadina
si, jau atšeimininkauta du trečdaliai laiko, 
kurį buvo turėjusi Nepriklausoma Lietuva, 
karo daugiau sugriauta, negu 1941-44 lai
kotarpiu. O kiek Okupuotoje Lietuvoje pa
gaminta lietuviškos muzikos plokštelių? 
Juokas — mažiau, negu tai yra padarę keli 
tūkstančiai lietuvių užsieny, vos dešimtą 
dalį to ką buvo pasigaminusi „buržuazinė“ 
Lietuva!

Bet rusiškų plokštelių — yra kiek nori! 
Kur čia dabar nors proporcionali lygybė? 
Argi jau tikrai mums, „emigrantams“, rei
kės lietuvius Krašte ko gero sušelpti? Be
ne Sovietų Sąjungoje nėra plokštelių ga
myklų, bene Berlyne, Pragoję, Budapešte 
negalima gamintis naujų [grojimų? Aišku, 
kad galima — bet, matyti, ir čia politinei 
okupacinei valdžiai rūpi kas kita. Rūpi 
drausti lietuvišką plokštelių muziką.

Pažiūrėsime, ar okupantas reaguos. O 
jeigu ne, jeigu tikrai jis varžo lietuviškos 
muzikos plokštelių gamybą, lietuviškos mu
zikos perdavimą radio bangomis — tuomet 
tuo reikalu bene susirūpins „kapitalistai“. 
Jeigu rusams mieliau, kad kapitalistai pasis
tatydintų radijo stotį, kuri Kraštui perdavi
nės tik lietuviškąją muziką, tuo atitaisyda
ma lietuvių liaudžiai daromas skriaudas — 
jeigu rusams labiau prie širdies, tai teneda- 
ro jie nieko: to malonumo gali susilaukti.

PAVYZDYS IR PASIŪLYMAS 
NR. 4.

IR ŠALIAPINAS BUVO 

ANTIBOLŠEVIKAS!

Vakaruose apsigyvenusių lietuvių muzikų 
veikalai šiuo metu draudžiama groti ne tik 
Lietuvoje, bet visoje sovietų valdomoje im
perijoje. Mes gerai žinome, kad tasai drau
dimas remiasi Stalino laikais išleistu po
tvarkiu, kuris visus lietuvius nuo sovietinės 
santvarkos pasitraukusius į Vakarus ir iki 
nustatyto termino negrįžusius skelbia „liau
dies priešais“.

Tačiau rusai čia nesilaiko nuoseklumo. 
Jų draudimas, kiek klausimo apie muziką, 
ir vėl nukreiptas prieš lietuvių tautą, kaip 
tokią. Kodėl jie negroja, pavyzdžiui a.a. 
Petro Sarpaliaus veikalų — jis „buržuazi
nėje“ Lietuvoje nė karto nebuvo nė buvęs! 
Juozas Žilevičius į Ameriką gyventi persi
kėlė seniai prieš 1940 metus — kodėl jo 
veikalai neišpildomi? Niekad nuo bolševi-
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kų nebuvo bėgusi nei dainininkė Barbora 
Darlys, nei Ona Katkauskatė-Katkas, bol
ševikų ir matyti nematė nei New Yorko 
„Metropolitain“ operos solistai Paulina 
Stoškiūtė ir Algirdas Brazys. O kodėl Lie
tuvos liaudis negauna išgirsti šių savo ta
lentingų brolių ir sesių veikalų bei pirma
eilių balsų? Juk nėra kitokio pasiaiškini
mo, kaip tik tas — jie yra lietuviai! Ru
sams — kitoks traktavimas. Ar tai „lygy
bė“ ir „brolybė“?

Didysis rusų dainininkas Fiodor ŠA- 
LIAPIN ne tik buvo į Vakarus pasitraukęs 
nuo bolševikų, bet ir pakartotinai paragin
tas grįžti, niekad savo tėvynėn kojos nebe
kėlė! Ir rusai ne tik groja per radiją jo 
plokšteles — pilna burna jį liaupsina pa
tys sovietai. Net lietuviui Sovietų Sąjungos 
Liaudies Artistui Kiprui Petrauskui įsako 
liaupsinti Šaliapiną — antibolševiką. Im
kime kitą rusą — Sergiejų Rachmaninovą. 
Juk ir jis atsisakė grįžti į bolševikų valdo
mą Rusiją — jo veikalai tačiau Sovietijoj 
grojami ir juo didžiuojamasi, Prokofjevo 
veikalai niekad nebuvo draudžiami groti 
Sovietų Sąjungoje net tada, kai jis gyveno 
kapitalistinėje Amerikoje.

Kas matė tokią tautų traktavimo nelygy
bę. Juk tuo būdu pati kompartija čia są
moningai ugdo tautinį antagonizmą, fašis
tinį, rusišką „nordiškumą“. Kas imsis tai
syti lietuvių muzikos kūrybai daromą 
skriaudą? Vakaruose apsigyvenusiųjų lie
tuvių kompozitorių kūryba sudaro didelį 
inašą į lietuvių nacionalinę kultūrą. Jeigu, 
tačiau šių argumentų rusams dar nepakan
ka, paminėsiu dar vieną faktą — kuris 
jiems gerai žinomas, kurį bereikia priminti.

Tai buvo Lietuvos hitlerinės okupacijos 
metais. Paskelbę totalinį karą, hitlerininkai 
staiga sugalvojo uždrausti rusų kompozito
rių kūrinių atlikimą per radiją ir viešuose 
koncertuose. Visas pasaulis tuomet teisin
gai buvo pasipiktinęs tokiu barbarišku įsa
kymu, tokiu fašistiniu nekultūringumu, 

Daug kas piktinosi — o niekas nerizikavo 
protestuoti. Niekas, išskyrus Lietuvos kom
pozitorius. Jie prieš tokį įsakymą buvo pa
reiškę aiškų ir nedviprasmišką protestą, ne
paisydami to galimų jiems asmeniškai pra
gaištingų išdavų. Ir jie laimėjo! Pirma Lie
tuvoje, o paskui visame Pabaltijy hitleri
ninkai buvo priversti padaryti išimtį. Čia 
rusų kompozitorių muzika ir toliau skam
bėjo radijo bangomis ir koncertų salėse.

Vieni iš pirmųjų protestavo dabar Vaka
ruose apsigyvenę kompozitoriai Kazimie
ras Viktoras Banaitis, Vladas Jakubėnas, 
Jeronimas Kačinskas ir daug kitų. Protes
tuodami prieš rusų muzikos draudimą, šie 
kompozitoriai nesiekė jokios asmeniškos 
naudos, jie nesiekė įsigerinti sovietinei san
tvarkai : jie protestavo prieš barbariškumą, 
prieš muzikos pažeminimą purvinos politi
kos sąskaiton.

Ir ko jie susilaukė iš sovietinės santvar
kos, iš „didžiosios rusų tautos“?

Jiems atsako nemažesniu nekultūringu
mu ir barbariškumu: draudžiami groti jų 
pačių veikalai'.

Ar šitaip atsidėkoja „didžioji rusų tau
ta“? Kuogi tad skiriasi „tarybinė“ santvar
ka nuo fašistinio barbariškumo?

Ar rusai mano, kad šios gėdos atitaisy
mas yra lietuvių sovietinių kompozitorių 
reikalas? Ar visgi tai nėra rusų muzikų 
pareiga?

Rusams muzikams ir kultūrininkams da
bar priklauso žodis bei veiksmai.

Rusų kompozitorių ir muzikos darbuo
tojų galioje nuplauti gėdą nuo savo gar
bės, kurią jie patys yra ir suteršę.

Rusų kultūrininkų ir muzikų reikalas 
bent mažu mastu dabar įrodyti, ar Sovietų 
Sąjunga esanti „broliškų tautų šeima“ bent 
muzikos srityje — arba galutinai patvir
tinti, kad ji yra tikrasis Tautų Kalėjimas 
ir meno, ir mokslo, ir kultūros, ir muzikos 
srityje taipgi.

21



280 &41\ITARVt

„PARTIZANAI LIETUVOJE NĖRA ĮVEIKTI”

(klaidinanti misinformacija, pagrįsta VLIK'o pateikta klaidinančia informacija)

MalenkoVui ir Co. likvidavus Beriją, 
Vakaruose padaugėjo naujos rūšies „lais
vę pasirinkusiųjų" pabėgėlių. Tai buvę 
„emvedistai“, „emgebistai" ar kaip juos 
vadintume, chochlovai, rostvorovai, Petro
vai ar burleckiai, kurių turbūt nevienas 
„laisvę pasirinko'* ne dėl pačios Vakarų 
laisvės, bet dėl sovietinio saugumo bai
mės, dėl baimės susilaukti to paties liki
mo. kurio susilaukė jų viršininkas Berija. 
Taip manyti verčia toji aplinkybė taipgi, 
kad, būdami Vakaruose, kaikurie jų „lais
vę rinkosi“, tik gavę jsakymą grįžti į 
tėvynę.

Jų dezertiravimas neabejotinai Vaka
rams naudingas. Jie turėjo atnešti nema
ža naudingų žinių. Psichologinės karve- 
dybos motyvais nevieno jų pasakojimai 
buvo panaudoti viešai propagandai, kuri 
greičiausiai turėjo šį tikslą: demoralizuoti 
MVD, MGB ar dabar KGB aparatą ir ska
tinti tolesnius dezertiravimus.

Bet, jei jų parodymai ir gali būti ver
tingi, tai visgi juos reikia tikrinti, košti 
per kritišką koštuvą ir negalima jų pri
imti už gryną pinigą nekritiškai. „Pasi
rinkdami laisvę“, dar vakar buvę MVD 
tarnyboje, gali turėti įvairių motyvų vie
nų dalykų neprisakyti ligi galo, gi kitus 
savaip nušviesti.

Šitokių „laisvę pasirinkusiųjų" tarpe 
yra ir MVD karinių dalinių pulkininkas 
leitenatas Grigorij Stepanovič Burleckij 
(mūsų spaudos Burleckis pakrikštytas), 
ar kaip kitaip jis iš tikrųjų besivadintų. 
Mums, 1 ietuviams, jis įdomus tuo, kad, 
sovietams okupavus Lietuvą antrą kartą, 
jis buvo atkeltas Lietuvon, kur 1944-45 
metais dalyvavo partizanų naikinime. 
Tuoj po to jis buvo iškeltas i Rytprūsius 
ir, 1949 m. vėl tam pačiam darbui grąžin
tas į Lietuvą, išbuvo joje iki 1951 m. pa
baigos.

Jo pasakojimus apie bolševikų kovą su 
Lietuvos aktyviuoju pasipriešinimu yra 
aprašiusi Vakarų spauda, o lietuviams 
juos pateikė VLIK* o „Eltos Informacijų“ 
biuletenis. Nr. 19, 1954 m., liepos 20 d.

Kaikurie mūsų laikraščiai, persispaus
dindami šiuos pasakojimus, padėjo džiaug
smingas antraštes, kaip štai: „Partizanai 
Lietuvoje nėra įveikti" („Darbininkas“, 
1954. VIII. 16 d.).

Emvedisto Burleckio parodymai, patik
rinti ir tikslingai paskleisti laisvoje Vaka
rų spaudoje neabejotinai galėtų būti la
bai naudingi lietuvių laisvės kovos reika
lo propagavimui.

VLIK'as, kuris nuolat giriasi savo san
tykiais su svetimomis valstybėmis ir vy
riausybėmis, turėdamas galvoje, kad Bur
leckio parodymai liečia Lietuvą, turėjo 
pasirūpinti gauti juos iš anksto, turėjo 
pats juos patikrinti, perkošti per kritišką
jį koštuvą, remdamasis autentiškais būk
lės duomenimis, ir po to išmintingai, Lie
tuvos laisvės reikalui naudingai paskleis
ti. Mat, Burleckio parodymai iškelia 
šiuos faktus: 1. lietuvių tautos pasiprieši
nimą 1944-45 m. sovietiniam okupantui, 
antrajai sovietų okupacijai prasidedant, 
2. nepaprastą ir Vakaruose sunkiai su
prantamą bei įtikimą, paties Stalino įsa
kymu vykdytą žiauriausią terorą šiam 
lietuvių tautos aktyviam pasipriešinimui 
palaužti. Tam tikslui sovietai panaudojo 
ne tik divizijas, bet ir visas įmanomas fi
zinio teroro priemones prieš šeimas, par
tizanų rėmėjus, naikinimą ir deginimą 
jų ūkių, žiauriausius pačių partizanų kan
kinimus ir kitką.

Deja, VLIK'o „Elta" tepajėgė nekritiš
kai persispausdinti jau kitur spausdintus 
Burleckio pasakojimus, jų tarpe ir tokius 
dalykus, kurie Vakarų akyse iš viso 
griauna pasitikėjimą tais pasakojimais.

Kaip „Elta“ rašo, Burleckij, nurodęs, 
kad prieš lietuvių partizanus kovojo Mas
kvos šaulių divizija ypatingiems reika
lams, operatyvinių dalinių ypatingiems 
reikalams dvi divizijos, 23, 24, 94, 85, 97 
pasieniečių specialūs daliniai, jų tarpe 
specialūs baudžiamųjų ekspedicijų viene
tai, toliau pasakoja, kad, nežiūrint tų vi
sų divizijų ir kitokių karinių dalinių ak
cijos, partizanų „bolševikai niekad nėra 
ginklu ir kovoje nugalėję“. Šitokį Burlec-
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kio pasakojimą „Elta“ pabraukia. Toliau, 
pasak „Eltą“, Burleckij pasakojęs, kad 
lietuvių partizanai buvę gerai ginkluoti 
ne tik minosvaidžiais, artilerijos pabūk
lais, bet „vietomis ir lėktuvais“. Ir tai 
pati „Elta“ vėl pabraukia. Esą, blogiausia 
gi bolševikams buvo tai, kad, jiems kovo
jant prieš lietuvius partizanus, „pairo jų 
pačių karių moralė“ (vėl „Eltos“ pab
raukta), „vis dažnėjo kareivių perbėgi
mai pas partizanus“. Pagaliau jokios prie
monės „neprivedė prie vadinamojo „ban
ditizmo“ likvidavimo“. Galiausia patys 
partizanai nutarė išorinę veiklą sustab
dyti, pamatę, kad aktyvus priešinimasis 
atnešąs milžiniškų nuostolių ir kad greit 
neduos kitų rezultatų. „Todėl Lietuvos 
partizanų vadovybė nutarusi pakeisti sa
vo taktiką, idant išgelbėtų kadrus, kaip 
pareiškė liudininkas...“ „Tik dėlto „sustip
rėjęs“ sovietinės valdžios režimas Tarybų 
Lietuvoje“. Bet ir čia „Elta“ vėl pabrau- 
kiarpartizaninio judėjimo ranka vis dar 
tebejaučiama. Pasak Burleckį, dar ir 1949 
-51 m. vyko kovos su partizanais ir valy
mai, kuriuos vykdė dvi „operatyvinės ka
riuomenės divizijos, antroji ir ketvirtoji, 
vadovaujamos gen. Vietrovo ir gen. Pi- 
jasčiovo“.

*****

Šitoks nekritiškas Burleckio pasakojimų 
priėmimas yra dar vienas visiškos VLIK'o 
ir jo Informacinės Tarnybos ignorancijos 
tragiškosios lietuvių pasipriešinimo prieš 
okupantą istorijos srityje ir nesugebėjimo 
iš viso joje susivokti įrodymas. Toks 
nekritiškas emvedisto pasakojimų priėmi
mas nėra mūsų reikalui naudingas, nes:

1. Jis griauna Burleckio pasakojimų vi
sumos patikimumą. Kas gi gali rimtai pa
tikėti, kad nėr septyneris metus, nuo 1944 
iki 1951 m., be jokios paramos iš šalies, 
kovodami teritorijoje, kurios gamta ne
teikia palankių sąlygų partizaniniam ka
rui, okupantui metant į kovą ištisas divi
zijas ir naudojant žiauriausias teroro 
priemones, Lietuvos partizanai būtų galė
ję atsilaikyti ir nebūti niekad ginklu ir 
kovoje nugalėti? Nekalbant jau apie to
kią nesąmonę, esą lietuvių partizanai vie
tomis buvo ginkluoti net lėktuvais, kai 
yra tikrai žinoma, jog partizanams buvo 
didelė stoka paprasčiausių ginklų ir šaud
menų.

Joks rimtas Vakarų politikas ar veikė
jas negali rimtai priimti tvirtinimus, esą, 

taikos metu, mažame krašte, neturinčia
me palankių sąlygų partizaninei veiklai 
vykdyti, ir be jokios pašalinės paramos, 
partizanai būtų galėję per eilę metų akty
viai veikti ir likti nenugalėti ištisų sovie
tinių divizijų.

Ne kas kitas, kaip paties VLIK'o anuo 
metu buvęs pareigūnas, gen. št. pulkinin
kas A. šova, daugiau negu prieš trejis 
metus, 1951 m. sausio mėn. 29 d. buvo aiš
kinęs VLIK'o pirmininkui ir nariams, kad 
Lietuvoje nebuvo ir nėra palankių sąly
gų partizaninei veiklai, kad joje nėra ne
kontroliuojamų vietų, sunkiai prieinamų 
plotų ir kad visais metų laikotarpiais 
kiekvienas kampelis lengvai pasiekiamas.

O jei Burleckio pasakojimų patikimu
mas pakertamas vienu klausimu, tai vą- 
kariečių akyse jis pakertamas ir kitais 
klausimais, net ir tuo pagrindiniausiu, 
kad lietuviai iš viso būtų galėję taip oku
pantui priešintis ir kad jis prieš juos bū
tų naudojęs tokias dideles karines jėgas 
bei taikęs tokį negirdėtą terorą.

2. Betkuris rimtas ir atsakingas Vaka
rų politikas aktyvų pasipriešinimą sovie
tų okupantui dabartiniu metu galėtų pa
laikyti tik beprasmiu tautos žudymu ir 
sovietinių represijų iššaukimu, tad, dve
jopai keliamu tautos atsparumo žlugdy
mu ir tautos naikinimu. Tokių pasisaky
mų lietuviams teko išgirsti dar prieš pen- 
keris metus.

Jau minėtas pulk. A. Šova ta pačia pa
minėtąja proga buvo dėstęs VLIK'ui, kad: 
„Nesiskaitymas su esamomis Krašte są
lygomis ir jų ignoravimas ir nepakanka
mas į reikalą įsigilinimas veda prie mūsų 
tautos beprasmingo naikinimo“.

Nuolatinis pabrėžtinas tvirtinimas, kad 
geležinių okupacijos replių gniaužiama 
tauta aktyviai su ginklu rankose tebeko
voja su daugiau negu šimteriopai stipres
niu priešu, neišreiškiant dėlto apgailes
tavimo ir savo laiku nepadarius visko, kad 
tokios formos beviltiška kova būtų buvu
si pat pradžioje sustabdyta, tegali suda
ryti pagrindą vakariečiams labai ir labai 
rimtai suabejoti dėl lietuvių ir jų „vado
vaujančio organo“ sugebėjimų, realybės 
pajutimo ir politinės išminties bei atsako
mybės jausmo.

3. Skleidimas ir rėmimas žinių Vaka
ruose, kad už geležinės uždangos vis tebe
veikia nenugalėti ir nenugalimi partizanai 
ir stiprūs pogrindžio sąjūdžiai, kurių so-.
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vietai neįstengia įveikti savo divizijų pa
galba, — ne tik neatitinka tiesos, bet 
taipgi nėra politiškai tikslingas, keldamas 
ir stiprindamas Vakaruose tam tikras 
klaidingas nuomones, esą sovietinis reži
mas yra silpnas, jeigu pavergtos tautos 
aktyviai su ginklu rankose prieš jį kovo
ja. O jei taip, tai, vadinasi, jos ir pačios 
galėtų iš sovietinio pavergimo išsilaisvin
ti. Realybė yra kitokia; sovietinis režimas 
vis labiau besistiprina okupuotuose krašt- 
tuose. buvęs aktyvus pasipriešinimas yra 
palaužtas, pavergtos tautos vis labiau 
grimzdą į neviltį. Reikia realiai įžvelgti 
tikrąją sovietinio pavojaus grėsmę ir im
tis realių, efektyvių priemonių tai grės
mei sumažinti.

*****
Kokia gi yra tikroji būklė ir tikrieji 

faktai? Kaip bevertintume antrosios so
vietinės okupacijos pradžioje, 1944 m., 
spontaniškai ir masiškai kilusį lietuvių 
tautos aktyvųjį pasipriešinimą, kuri gali
ma vadinti tautos sukilimu prieš okupan
tą, kaip bevertintume jo išdavas lietuvių 
tautos laisvės kovai dabar ir ateityje, — 
šis aktyvus tautos priešinimasis su ginklu 
rankose yra faktas, didingas sudėtomis 
aukomis ir beviltiškos kovos tragizmu.

Aktyvusis lietuvių tautos priešinimasis 
su ginklu rankose faktiškai apima 1944- 
48 metus. Būdamas beviltiškas nuo pat 
pradžios, vėliau palaipsniui buvo galutinai 
likviduojamas. Tose kovose lietuviai nete
ko apie 30.000 geriausių savo kovotojų.

Koks tikslas mums patiems mažinti šio 
tautos sukilimo prasmę ir jo didingumą 
neteisingais tvirtinimais, tuo pačiu paro
dant savo ignoranciją ir politinį neišma
nymą, kai liūdni faktai kalba ką kita?

Ir jų čia pakanka paminėti tik kelis. 

Pav., viena gal geriausiai organizuotų 
Lietuvos partizanų — laisvės kovotojų 
apygarda buvo Tauro Apygarda Lietuvos 
pietvakariuose — Suvalkijoje. Yra žino
ma, kad per pusantrų metų, nuo 1947 me
tų pabaigos iki 1949 metų vidurio, iš se
nų laisvės kovotojų toje apygardoje be
liko tik 10%. Tad iš kiekvieno 10 žmonių 
būrio per pusantrų metų žuvo 9 žmonės! 
Kita žymi apygarda buvo Dainavos 
Apygarda — Dzūkijoje. Yra žinoma,, kad, 
pav., jos vadas „pulk. Kazimieraitis“', ku
ris buvo numatytas į visų Lietuvos parti
zanų vadus, žuvo kautynėse su priešu 
dar 1946 m. vasarą, tik vieneriems me
tams praslinkus nuo apygardos susiorga- 
nizavimo. 1947 m. vasarą Punios šile bu
vo priešo apsuptas ir sunaikintas Daina
vos Apygardos štabas. Apygardos vadas 
„Ąžuolis“ nusišovė. 1950 m. žuvo kitas 
Dainavos Apygardos vadas „Dzūkas“, o 
1951 m. vėl su visu apygardos štabu žuvo 
naujas jos vadas „Diemedis“. Apygarda 
žuvo galutinai.

Arba štai: Lietuvos Laisvės Kovotojų 
Tauro Apygardos Geležinio Vilko Rinkti
nės Štabo išleistame Laisvės Kovų Dainų 
rinkinyje surinktos dainos, sudėtos žuvu- 
siems Lietuvos partizanams, „atlikusiems 
pareigą Tėvynei“: „Kazimieraičiui“, „My- 
kolui-Jonui“, „Šarūnui“, „Skirgaudui“, 
„Arui“, „Varnui", „Martynukui“, „Vana
gui“, „Bastūnui“. „Kėkštui“, „Lakūnui“, 
„šeškui“, „Milžinui“, „Vilkui“. Ten pat 
duodamos Kalniškės mūšio 1945. V. 15 d. 
dainos.

Tai tik pora pavyzdžių. O VLIK'o „El
ta“ ne tik be komentarų persispausdina, 
bet dar ir braukte pabraukia pasakas, 
kad partizanų Lietuvoje bolševikai niekad 
nėra ginklu kovoje nugalėję, kai apie 
30.000 lietuvių — laisvės kovotojų lavo
nų yra nukloję Lietuvos laukus ir miškus.

S. Z.

Apie mus, lietuvius, kaimynai sako, kad mes ne betkam pasitikime, neiš- 
pliauškiame, ką turime ant širdies, neišduodame savo minčių — žodžiu, kad mes 
labai atsargūs. Tą gražią nuomonę apie mūsų būdo tvirtumą mums paliko sentėviai, 
tačiau mums, šios dienos lietuviams, tos pažiūros negalima taikinti. Tik paketin- 
kim ką sutarti ar padaryti — tie, kuriems visai nepridera apie tai žinoti, sužino 
kurkas greičiau, negu visi sutarę nariai. Minčių žmonės iš kaktos neišskaito, tai 
jei visas svietas sužino apie mūsų slaptus užmanymus — turime juos išpliaukšti, 
tai aišku. Yra tiesa, kad prie mūsų paslapčių prieina visi, be jokio atsargumo, be 
jokios išminties, dėlto nenuostabu, jeigu atsiranda tokių, kurių liežuvis nuvalkio
tas po svietą kaip naginė. v Kudirka (VARPAS Nr. 10. 1890 m.)
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KULTŪRINĖMIS TEMOMIS

MIRĖ DIDYSIS LIETUVIU DVASIOS 

JIESKOTOJAS IR REIŠKĖJAS
K. BARYS

1954m. liepos mėnesio 7d. Media mieste, 
Pensilvanijoje, JAV, namuose, širdies smū
giu mirė Vincas Krėvė-Mickevičius,* išgy
venęs beveik pilnus 72 metus. Niekas ne
abejoja, kad Vinco Krėvės-Mickevičiaus 
asmenyje Lietuvių tauta nustojo paties di
džiausio mūsų laikų rašytojo, gyvo ir ju
draus literatūros profesoriaus, lietuvių tau
tinės dvasios reiškėjo ir ugdytojo, kilnaus 
ir nuosaikaus patrioto, kuris išliko ištiki
mas Lietuvai ir pačiais sunkiausiais laikais.

Išaugęs Dzūkų žemėje ir pasisavinęs gra
žiuosius dzūkiškai-lietuviškus palinkimus ir 
dvasią, V. Krėvė greitai išeina iš savo regio
no ribų, tapdamas visos tautos nariu, jos 
vargų ir rūpesčių dainiumi, senosios Lietu
vos didingų vaizdų kūrėju ir dabarties žmo
nių dvasios gilmenų atskleidėju. Gyvena
masis laikotarpis, mokslas, plati erudicija ir 
nepaprasta kūrėjo intuicijos galia Vincui 
Krėvei padeda susidaryti rimtą filosofinį 
pagrindą kūrybinei ideologijai ir išpuose
lėti giliai individualią, augštos meninės ver
tės estetinę formą.

Kaip kiekvienoje tautoje, taip ir lietuvių 
literatūros gyvenimas, jos pobūdis, idėjinis 
turinys eina kartu su visa gyvenimo visu
ma. V. Krėvei pradėjus kūrybinį kelią, 
Aušros gadynės kultūrininkai, pasiekę di
delės augštumos ar bent būdami pačiame 
įsibėgėjime su pačiu didžiausiu to meto poe
tu Maironiu, jau baigė atlikti savo uždavi
nį. Tauta tikrai jau buvo pažadinta. Reikė-

* Daugelis mano, kad V. Krėvė yra ra
šytojo slapyvardis. Tai netiesa. Jo šeimos 
pavardė yra dviguba: V. Krėvė-Mickevi
čius. Tik savo raštuose jis tevartojo pir
mąją pavardės dalį. 

jo kitokių žmonių su naujais konkrečiais 
uždaviniais, kurie pagrįstų lietuvių kultūrinę 
tėkmę labiau apčiuopiamu filosofiniu pa
grindu. Reikėjo išsiaiškinti, kas gi yra lie
tuvių tauta, kokius ji turi savyje palinki
mus. ypatybes, kurie sudaro nacionalinį 
charakterį. Pomaironinės kartos žmonėse ir 
atsirado noras surasti tautinės dvasios for
mą, M. K. Čiurlionis, A. Herbačiauskas, 
kiek vėliau St. Šalkauskas ir visa eilė kitų 
ėmėsi šito darbo. Savaime suprantama, kad 
naujieji kultūros darbininkai nebegalėjo pa
sikliauti vien savo intuicija ir patirtimi. 
Reikėjo susirasti tikras, apčiuopiamas teo
rinis pagrindas, kuriuo remiantis būtų gali
ma kurti sava, atpalaidota, kiek tai įmano
ma, nuo svetimų įtakų kultūra.

V. Krėvei buvo artima vokiečių mąsty
tojo Regelio mintis, kad kiekviena tauta tu
ri atlikti tam tikrą istorinę misiją, kurios 
neįvykdžius netenka prasmės jos egzisten
cija. Todėl ir jis, savaime, įėjo į augščiau 
minėtą pomaironinės generacijos tautos 
dvasios jieškotojų grandį. Būdamas profeso
rius, dažnai primindavo savo studentams 
tuos būdus, kuriais ir pats grindė savo dar
bą, bejieškodamas lietuvių tautos istorinės 
paskirties ir kultūrinių dvasinių ypatumų. 
O jo nurodyti metodai buvo šie: 1. kruop
štus pažinimas pačios tautos, kaip visumos, 
pasireiškimo istorijos vyksme, 2. jos genia
lių žmonių ir jų darbų analizė, 3. liaudies 
kūrybos-tautodailės, tautosakos ir kitų pa
našių reiškinių pažinimas. 4. svetimų kul
tūrų mažiausiai paliestų žmonių būdo, pa
pročių, dvasinių polėkių atskleidimas.

Šitoks V. Krėvės nusistatymas, jo studi
jos lietuvių tautos istorijos, ypač būtovinės 
istorijos, rinkimas ir įsigilinimas literatūri
niu požiūriu į liaudies kūrybą, jsižiųrėji-
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mas į dzūkiško kaimo gyvenimą, to kaimo 
žmonių psichologiją ne tik leido jam suvok
ti lietuviškos dvasios esminius bruožus, bei 
ir suteikė plačių perspektyvų jo tematikai, 
literatūrinei formai, kartu jj padarydamas 
vienu ryškiausiu lietuviškai-tautiniu rašyto
ju, gana sunkiai įkandamu kitataučiams, nu
dažytu dzūkišku svajingumu ir skaidria 
mistika.

Su V. Krėvės atėjimu į lietuvių kultūros 
dirvonus baigėsi, kaip prof. V. Mykolaitis 
sako, mūsų naminė literatūra, kurioje la
bai buvo ryškūs publicistiniai momentai, 
vienų rašytojų giliau paslėpti, kitų mažiau. 
Į pirmą vietą iškyla gilesnės meninės for
mos reikalai ir literatūriškai - filosofinės 
problemos. Suprantamos ir priežastys šito 
pasikeitimo: į gyvenimą ateina talentingi ir 
literatūriškai pasiruošę žmonės. Pats V. 
Krėvė ir jo bendralaikis gabusis J, Biliū
nas, pradėjęs gražų estetinio realizmo barą, 
bet nesuskubęs išplėtoti savo gabumų dėl 
labai ankstyvos mirties, veržėsi i grynai 
profesini literatūrinį gyvenimą. Šiaip ar taip 
iki šiol teturėjom žmones, kurie studijavo 
ir dirbo įvairiose kitose profesijose ir tik 
atsitiktinai, išeidami iš savo literatūrinių pa
linkimų, daugiau savamoksliai šitoje srity
je, kūrė literatūrinius dalykus. Vincas Krė
vė sujungė savo talentą su grynai literatū
rinėmis studijomis. Štai kodėl V. Krėvės 
palikimas jau dvelkia kitu oru ir yra visai 
kitokios atmosferos, negu mūsų iki jo lai
kų pasireiškę rašytojai.

Kaip lietuvių tautinės dvasios jieškoto- 
jas, susigyvenęs su senuoju lietuviu kultū
ros palikimu ir sodžiaus gyvenimu, V. Krė
vė nepanoro pasisavinti naujų literatūrinių 
formų, kurios taip gyvai kito europiniame 
kontinente. Jo prigimtis daugiau veržėsi i 
idėjinę ir psichologinę plotmę. Atvirkščiai, 
formos atžvilgiu jame pastebimas grįžimas 
į archainę tautosakinę sriti. Jo eilėraščiai 
rodo didelį norą grįžti į lietuvių liaudies 
dainos formą, ir iš jos išeinant surasti visiš
kai skirtingą, kaip kad buvo kitose tauto
se įsigalėjusi, metriką ir strofą. Tas pats 
matyti ir dramose, ypač Šarūne. Graikiš
koji ir šekspyrinė dramos forma laužoma, 
įnešant tautosakiškai lyrinį elementą, atski
rus, gerokai atšokančius nuo pagrindinio 
veiksmo epizodus. Žinoma, šiam reikalui 
bus pasitarnavusi ir senojo romantizmo 

mokykla, kuri V. Krėvei, pačiam savo pri
gimties giliausiomis šaknimis romantikui, 
buvo gerai pažįstama ir miela.

Atsišliejimas nuo kitose tautose vyks
tančio naujų kelių jieškojimo ir meninio 
formalizmo anaiptol nenutolina V. Krėvės 
nuo visuotinės literatūros didžiųjų filosofi
nių problemų. Jau mažuose kūriniuose, iš 
paviršiaus žiūrint gana nesudėtinguose, nors 
giliai meniškuose, matome, kaip talentin
gai išsprendžiamos šimtametės problemos. 
Nuo J J. Rousseau laikų kultūros ir moralės 
santykio problema įvairiuose kraštuose fi
losofų, rašytojų, istorikų ir kitų kultūrinin
kų buvo sprendžiama. Rūpėjo ji ir V. Krė
vei. Štai Silkėse jis bando atsakyti ir atsako 
į šį klausimą. Moralė, kaip augščiausias 
žmogiškos dvasinės kultūros reiškinys yra 
negalima be žmogaus visuotinio dvasinių jė
gų išugdymo. Silkių Marcė negali suvokti 
esminio moralinio principo esmės. Ji nori 
atitaisyti savo prasikaltimą, bet nebūdama 
pakankamai intelektualiniai subrendusi, ji 
padengia pirmąjį kitu, tenuramindama sa
vo sąžinę.

Didžiuosiuose veikaluose V. Krėvė iške
lia kitą labai didelės reikšmės visuotinėje 
literatūroje gyvą, bet gal mažiau sąmonin
gai, daugiau išeinant iš sužetinių sumetimų, 
nuolat besikartojančią genialaus asmens ir 
su juo koegzistuojančios visuomenės santy
kį. V. Krėvė pasistato šitą klausimą visiš
kai aiškiai, žinodamas jo prigimtį ir pobū
dį. Neįprastas, turįs nepaprastai daug ener
gijos ir vidujinį pašaukimą žmogus visada 
susiduria su visuomenės inercija, konserva
tyvumu ir nenoru laužyti įprastinių gyveni
mo formų, nors jos būtų ir atgyvenusios, 
reikalingos pakeisti naujomis, dažnai gi pa
sidariusios pavojingos tai pačiai visuomenei. 
Įvairiais požiūriais ir įvairiomis aplinkybė
mis šita problema sprendžiama Šarūne, 
Skirgailoje, Mindaugyie ir Dangaus ir že
mės sūnuose. Šarūnas jaučia savo misiją, 
iš karto nesąmoningai, darydamas šuolius 
i šąli, tesiekdamas savo garbės ir didybės, 
kad atėjo laikas suvienyti Lietuvos žemes. 
Pamažu jam išryškėja jo pašaukimas ir 
misija. Bet visi bendralaikiai nesugeba visa 
tai suprasti, išskyrus Rainį ir Gelovinį, ir 
todėl jis išsiskiria iš visuomenės ir turi žūti 
esamos padėties inertiškumo slegiamas. Tik
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mirtimi atpirkta idėja teišryškėja visiems ir 
pasidaro būtinybė ateinančioms kartoms su 
Mindaugiu priešakyje.

Kitokiu būdu V. Krėvė realizuoja šitą 
mintį Mindaugyje ir Skirgailoje. Aiškus 
istorinis imperatyvas atsistoja prieš šiuos 
asmenis. Jie vieninteliai supranta šitą impe
ratyvą, patys nebūdami savo dvasia su juo 
sutapę. Valstybės reikalai šiems vyrams yra 
suprantama lex. Bet jie atsiduria sankryžo
je tarp istorinio momento reikalavimo ir 
visuomenės. Šitą sankryža juos veda į žu
vimą: vienas žūsta fiziškai, kitas morališ
kai.

Lygiai panašus likimas yra ir Dangaus 
ir žemės sūnų Herodės, kuris jaunystėje 
svajojo žydų tautą padaryti galingą, švie
sią ir reikšmingą pasaulio istorijoje. Žydų 
tautos atkaklumas ir užsispyrimas, nesuge
bėjimas valdovo susiprasti su valdomaisiais 
padaro jį žiaurų, sužlugdo morališkai.

Pašauktoji asmenybė, kurioje tautoje be
būtų, tegali atnešti gėrį pasauliui tik savo 
auka; Čia glūdi pasaulio istorijos vyksmo 
tragizmas, kurio V. Krėvės supratimas taip 
skiriasi nuo senųjų laikų supratimo. Jeigu 
graikas galvojo, kad tragizmo šaknys glūdi 
likime, Šekspyras jį išvedė iš charakterio, 
tai V. Krėvė matė jį visuomeniniuose san
tykiuose ir istorijos vyksmo būtinybėje: 
istoriją kuria didieji ir galingieji žmonės, ku
rie prašoka savo laiką, įžvelgia tolimas atei
ties perspektyvas, bent jas nujaučia ir ver
žiasi į jas, patys žūdami už savo idėjas, ar
ba tapdami visumos suniokoti.

Tiesa, V. Krėvės žriibhės nėra morališkai' 
pribrendę sokratiškai mirčiai. Jie negali su 
tokia didybe už savo idealūs nesvyruoda
mi priimti nuodų taurę. V. Krėvės žmonės 
šiuo atžvilgiu priartėja' Šekspyro žmonėms. 
Jis atveria jų niaurų psichologinio kitimo 
vyksmą, didelių aistrų žaidimą ir palaips
nišką vidujinį žuvimą. Nesusipratimas su 
aplinkuma šituos žmones uždaro savyje, iš
augindamas kerštą, neapykantą, brutalumą 
ir. panieką tai aplinkumai. Atsivėrusi kan
čia supainioja juos.

Dzūkiškoji idealistinė V. Krėvės prigim
tis vedė jį į religinį mąstymą. Jau pačios 
Lietuvių tautos dvasios jieškojime jis priei
na išvados, kad Lietuvių tauta daug geriau 
jaučiasi idėjinio ir idealistinio filosofine 
prasme pasaulio plotuose. Jos palinkimas į 
lyrizmą, filosofiją, religinį mąstymą, jos di
delis iš viso dvasingumas, gana subtylūs ir 
trapūs meniški polėkiai, jutimas estetinės, 
grakščios formos, noras įžvelgti į pačius es
mingiausius pagrindus, išskiria ją iš prak
tiškųjų Vakarų ir beformių, besaikių ir vul
garių Rytų. Pačioje savo kūryboje, kaip 
prof. V. M'ykolaitiš tvirtina, V. Krėvė visą 
visumą ir žmones dengia savotiška mistika. 
Jo visi žmonės jaučia kažkokią visa api
mančią dievišką jėgą, kuri nujaučiama, bet 
sunkiai suvokiama. Bedievio VainoraUS 
dvasingumas, savotiškas panteizmas, visą 
gyvenimą veržimasis pažinti gyvenimo pas
laptis,jutimas kapuose amžino gyvenimo, o 
gamt'ojė dievybės esimo yra ne tik smuike
lių žemės dvasinės formos išraiška, bet di- 
dele dalimi ir paties V.Krėvės nusiteikimas.

Daug plačiau ir ryškiau V. Krėvė įbren- 
da į religinę filosofiją Rytų pasakose'ir 
biblinibbše Daūgaus ir žemės sūnuose. 
PTatjekabudos žmonės gyvenimo prastinę if 
žmogaus' paskirtį: suranda visokeriopų aist
rų ir žemiškų siekimų atsižadėjime ir susi
liejime su Pirmapradžiu.

Vincas Krėvė mirė. Bet jis mūsų tarpe 
paliks didžiu kūrėju, didingų praeities vi
zijų atškleidėju, tautinio' ir kultūriiiib! jhus'- 
mb ugdytoju. Daihavos šalies senų žmbHiiį 
padavimai, didžiosios dramos, kaitrio' vaiz
dai ir kiti kūriniai kaip pulsavo taip ir pul
suos gyvu kūrybiniu žodžiu, nepaprastu 
stiliumi, giliu žmonių psichologijos- pažini
mu it jų grakščiu bei' menišku pajėgiu įfor
minimu bus vienas didžiųjtį testamentų iš 
Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo. Ref 
lietuvišką žmogų; iš jo dvasios V. Krėvė iš
kepo į- Visuotinę literatūrą, reprezentuoda- 
rridk Lietuvių tautą Visiems laikams.

Los Angeles, 1954. 7. 10.
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SLAPYVARDINE KRITIKA

KŪRYBINIO FAKTO ATBALSIS (2)

Bronys Raila

Vienas iš pagrindinių kritikos uždavinių
— atskleisti kūrinio prasmę, ją „pagilinti“. 
Vienas iš pagrindinių recenzijos uždavinių
— informuoti visuomenę apie kūrybinį fak
tą (knygą, koncertą, spektaklį, parodą...), 
sumariškai pateikiant kvalifikuoto skaityto
jo, klausytojo ar žiūrovo įspūdį. Tai senos 
bendrybės.

„MEILI“ IR „PIKTA“ KRITIKA

Nesutikimai prasideda, kai kritikas ar re
cenzentas tuo pačiu metu ryžtasi apspręsti ir 
kūrinio ar kūrybinio fakto vertę. Tačiau ši 
teisė ir gal net pareiga negali būti jam gin
čijama. Kūrinys bei kūrybinis faktas yra 
viešas dalykas, skiriamas visuomenei, ir 
kiekvienas jos narys, net ir „nekvalifikuo
tas“, turi teisę pasisakyti dėl jo prasmės ir 
todėl jo vertės, — priimti ar atmesti, išgirti 
ar ligi „išniekinimo“ nupeikti. Visa tai, be 
abejo, yra subjektyvu ir reliatyvu.

Patirtis, sena kaip pasaulis, rodo, kad jo
kia liaupsinanti kritika neįstiprina šlamšto 
menų istorijoje, ir jokia neigiama ir net 
„plūstanti“ kritika nesukliudo geriems kūri
niams valiorizuotis jų dabartyje ar po de
šimtmečių, net šimtmečių. Daugeliui kūrinių 
bei kūrybinių faktų, ypač vadinamiems „pa
žangiesiems“ ar „avangardistiniams“, nei
giama kritika, piktas jų pasitikimas visuo
menėje yra grečiau tik natūralus ir vilčių 
teikiantis komplimentas. Tai rodo, kad tie 
kūriniai, jeigu jie nėra vien grafomano ar 
diletanto bandymai, yra prašokę visuomenės 
idėjų raidą ir nusistovėjusius skonius. Jų tei
singesnis įvertinimas, priėmimas, jais įsisko- 
nėjimas, galimas dalykas, ateis tik vėliau, 
žymiai vėliau. Tokia yra ne vieno didelio 
kūrėjo privilegija ir drauge — skaudi jo as
meninė drama. Nepalanki kritika sumala ir 

„nužudo“ tik dvasios pigmėjus, ir bent man 
atrodo didžiai abejotina kaikieno viltis ti
kėtis iš nykštuko išugdyti milžiną, dirbtinai 
jam sudarant šiltnamio atmosferą.

GALIMA MOKYTI, 
BET NE IŠMOKYTI

Mūsų kultūros kūrėjų aplinką nuolat te
belydi ir kitas nesusipratimas. Iš kritikos,, 
ypač iš neigiamų išvadų priėjusio kritiko, 
kaikada reikalaujama, kad jis smulkiai nu
rodytų, kaip reikėjo klaidų išvengti ir kaip 
reikėjo padaryti, kad būtų „gerai“. Nervin
gose polemikose vis nereta išgirsti atsišaudy- 
mų: kodėl kritikas (ar recenzentas) nemalo
nėjo pasakyti, kaip iš tikrųjų reikia rašyti, 
vaidinti, režisuoti, piešti, dainuoti, skambin
ti... Ar dar juokingiau: — tegu pats kritikas 
geriau parašo, suvaidina, nupiešia, paskam
bina, sudainuoja. Va, jis pats tai nieko ne
gali, o moka tik kitus plūsti!

Tai yra visiškai naivus ir klaidingas kriti
kos bei recenzijos rolių išvedimas į pūdy
mus. Ne specialių profesinių žurnalų, bet 
visos kitos periodinės spaudos kritikas ar 
recenzentas niekad nesistato sau tokio užda
vinio, ir būtų nesąmonė tokią prievolę jam 
primesti. Kritikas bei recenzentas nėra ir 
negali būti mokyklinis mokytojas. Ir norė
damas, tos pareigos periodinėje spaudoje jis 
niekad neatliktų, ir greit jis susikivirčytų su 
redaktoriais, nes šie bematant susikivirčytų 
su priekaištaujančiais skaitytojais, kurie 
laikraščiuose daug ko jieško, bet labai retas 
tejieško universitetų, mokslo ir meno aka
demijų ar konservatorijų pilno studijų kurso 
perspausdinimų.

Jei šia prasme kritikas dar gali kiek išsa
miau žodžiu pasisakyti apie literatūrinį kū
rybos faktą, kurio bazę taip pat sudaro žo-
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dis, tai jis veik niekad negalės žodžiu ir 
konkrečiai nusakyti, kaip dailininkui reikėjo 
ar reikėtų piešti, pianistui skambinti, solistui 
ar chorui dainuoti, dirigentui valdyti sinfo- 
ninį orkestrą, paskiram instrumentalistui 
groti, artistui vaidinti, režisoriui režisuoti, 
šokėjui šokti, architektui statyti... Tai yra 
mokyklos ar kiekvieno menininko indivi
dualaus lavinimosi ir brendimo reikalas, bet 
ne kritikos ar recenzijos uždavinys periodi
nėje spaudoje.

Spauda tik pasitinka ir užregistruoja ga
tavą kūrybinį faktą, aiškina jį ir įvertina pa
gal savo reliatyvią išmintį bei skonį. Spau
dos pareiga perteikti tą faktą plačiajai vi
suomenei, bet nėra jos uždavinys mokyti, 
juo labiau išmokyti kūrybinio fakto autorių 
būti dideliu kūrėju. Reikalavimas iš kritiko, 
kad jis pats turėtų įrodyti, jog pats gali ir 
iš viso yra galima geriau sukurti, prilygtų 
absurdiškam reikalavimui, kad choro kon
certo kritikas turėtų pats vienas sudainuoti 
keturių balsų choru ar teatro spektaklio re
cenzentas pats vienas ..geriau“ pravesti vai
dinimą, drauge pabūdamas režisoriumi, vi
sais aktoriais, dekoratoriumi, šviesų mecha
niku, pjesės autoriumi, grimuotoju ir tt.

Atpalaidavimas kritiko ir recenzento nuo 
šių jam kartais primetamų absurdiškų prie
volių, tačiau neatpalaiduoja jo nuo pagrin
dinės prievolės —■ galimai geriau išmanyti 
dalyką, kurio įvertinimas rašomas. Tas iš
manymas turi būti pagrįstas gilesnėmis mo
kyklinėmis bei individualinėmis vienos ar 
daugelio meno šakų studijomis ir nuolatiniu 
jų raidos sekimu. Nėra būtina jam kopti į 
„autoriteto" aureolę, nes idėjos, formos ir 
skoniai visiems bendrų autoritetų niekad 
neturėjo ir neturės. Jam tačiau privalomas 
augštesnis, nei eilinis ar vidutinis išsilavini
mas, ir jis prvalo būti elitiniu savo laikotar
pio kultūrinio standarto išreiškėju.

Spauda, šalia to, su pagrindu davė ir duos 
vietos pasireikšti ir „eilinės" visuomenės na
rių balsams bei skoniams, — tai viena iš jos 
funkcijų, kuri neturėtų erzinti ar stumti į 
desperaciją nei vieno rimto menininko.

PLIKI IŠSIREIŠKIMAI 
IR KAS UŽ JŲ

Matome tad, kad kalbant spaudoje apie 
kūrybinį faktą — kritiko, recenzento ar 
šiaip kultūrinio publicisto asmeninė atsako
mybė yra didelė.

Didelė jau vien dėl to, kad jie neturi ga
limybių, nei sąlygų laikraščio puslapiuose 
konkrečiai įrodyti visus savo teigimus. Jei 
jie nepasitenkina vien informacijomis ar 
analizėmis apie tam tikrą kūrybinį faktą, bet 
mėgina jį įvertinti ir duoti sprendimą, jiems 
belieka praktiškai tik kelios dešimtys dau
giau ar mažiau plikų epitetų, kaip pavyz
džiui : geras kūrinys, puiki interpretacija, 
augšta technika, nuostabus šedevras, genia
lus atradimas, banali plokštybė, šlamštas, 
pasiutusi šunknygė, silpna kompozicija, idi- 
jotiškos teplionės, nevykusios pretenzijos, 
tuščias manieringumas, dirbtinės, neįtikinan
čios, nenuoširdžios priemonės, neišdirbta ba
lerinos technika, šiurpą keliantis solisto gar
galiavimas, sacharininis sentimentalumas, 
sklandus eiliavimas, nusibodusi romantika, 
vulgarus natūralizmas, šlykšti pornografija, 
estetiški vaizdai, neestetiški vaizdai, ryškus 
koloritas, silpnas išraiškingumas, kūrinys 
tirštas naujomis idėjomis, arbatinio šaukštu
ko idėjinės gelmės... ir tt. ir tt.

Daugumas šių epitetų ir šimtai panašių, 
čia neįmanomų suminėti, laikraštinėje ar net 
žurnalinėje kritikoje bei recenzijoje yra ne
galimi konkrečiai įrodyti. Jie pareiškiami 
pagal kritiko intelektualinį lygmenį, jo me
ninio skonio išbrendimą, jo universalinę kul
tūrą, jo etiką, įsisavintus kanonus, kriterijus 
ir prietarus. Taigi, šiuo atveju čia nebėra 
nesvarbu, ką ir kaip jis rašo, — bet ir kas 
rašo.

Pavyzdin, paimkime tokius recenzentų iš
sireiškimus, kaip — „novelės kompozicija 
meistriška", „estetiški vaizdai“, „deja, dai
lininkas dar silpnas kompozicijoje", „pia
nisto pirštų technika virtuoziška" arba „su
stingusi“, „spektaklio mizanscenos netiku
sios ir naivios“, „kompozitorius meistriškas

29



288 SANTARVĖ

kontrapunktuose“, ..romano psichologinės 
situacijos neįtikinančios ir daugiau negu nai
vios“ ir šimtus panašių sprendimų apie kū
rybinį faktui Juos lygiai gerai gali pareikš
ti kvalifikuotas dalyko žinovas, „autorite
tas“,profesionalas kritikas ar šiaip giliai kul
tūriškai išnokusi asmenybė, — kaip ir lygiai 
drąsiai gali reikšti ir reiškia, nusižiūrėjęs į 
šiuos trafaretinius posakius,dažnas eilinis vi
suomenės narys, šiaip sau tipelis ar plunks- 
nagraūžybos atkaklus maniakas.

Ar abiem atvejais sprendimų svoris ir ver
tė yra ta pati visuomenei ir kūrybinio fak
to autoriui, kurie tuo domisi? Aišku, kad 
ne...

NAUJA SLAPYVARDŽIŲ GADYNĖ

Čia ir prieiname prie visuomet mums dar 
tebeaktualaus klausimo, kurį neseniai savo 
narių tarpe ėmė nagrinėti Lietuvių Žurnalis
tų Sąjunga: — pseudonimų ir anonimų var
tojimas spaudoje, jų rolė, jų pateisinamumas, 
atsakomybė ir blėdis... Tai be abejo turi 
glaudaus ryšio su „banditų“ ir „tarzanų“ 
įsigalėjimu dažnuose mūsų spaudos pusla
piuose ar su ta destruktyvia ir lietuviškai 
knygai žalinga grafomaninės „pogrindžio 
kritikos“ banga, dėl kurios berods prieš tre
jetą metų net specialioje rezoliucijoje buvo 
pasisakiusi Lietuvių Rašytojų Draugija.

Kaip ten bebūtų dėl to pasisakymo, mano 
nuomone, kūrybinių faktų kritikoje ar re
cenzijoje slapyvardžių — pseudonimų ar 
anonimų — vartojimas visuomet yra žalin
gas: Pirma, jis visuomenei ir autoriui neduo
da jokios garantijos, ko yra vertas pats ver
tintojas, t.y. kiek jis gali būti kvalifikuotas 
vertinti ir ko vertas jo suformuluotas spren
dimas. Antra, pasislėpimas už slapyvardžių 
tvoros čia beveik visuomet faVorizuoja 
„draugišką“, reklaminę „kritiką“, ar įžūlų 
sąskaitų suvedinėjimą, ar, atsipalaidavus nuo 
viešosios atsakomybės, — chuliganizmo, 
banditizmo ir tarzanizmo manierų ugdymą.

Tiesa, slapyvardžių išveisimas gali būti 
kiek nepalankus pradedantiems dar jauniems 
ir nbpopuliariems kritikams ar recenzen
tams: Bet atrodo, kad toks jų augimas ir no- 
kimas atviroje, garbingoje ir atsakingoje at
mosferoje būtų daug pozityvesnis, negu 
nuo jaunystės įpratimas slėptis už slapyvar

džių tvoros. Tuo keliu einant, iš mažų tar
zanų ilgainiui gali išaugti tik dar didesni.

Gi esamame „spaudos banditizme“ ne tik 
kūrybinių faktų atbalsiuose, bet ir visais at
vejais didžiausią ir išimtiną atsakomybę ne
ša ne patys „banditai“, bet ypač laikraščių 
redaktoriai. Norėdami ir siekdami mūsų 
spaudos dvasinio ir etinio lygmens pakėlimo, 
jie tuoj ir lengvai galėtų užkirsti kelią sla- 
pyvardiniam banditizmui pasireikšti.

SLAPYVARDIS NERAUDONUOJA...

Deja, ir patys literatai nėra kartais laisvi 
nuo šios kultūrinių kandžių epidemijos. Tar
pe daugelio, leiskite suminėti nors vieną at
vejį. Kai išėjo pirmas ir, ypač, antras „Lite
ratūros Lankų“ numeris, negalima būtų sa
kyti. kad atbalsiai lietuviškoje spaudoje bū
tų buvę menki, palši ar tik pseudonimi- 
niai. Priešingai, dar berods nė vienas kitas 
tremties kultūrinis žurnalas nebuvo sulaukęs 
tokių gyvų, jautrių ir gal net: kūrybingų at
balsių ir diskusijų, — palankių bei entuzias
tingų, ir nepalankių bei „pjaunančių“, o 
taipgi ir maišytų. Nuoširdaus dėmesio stoka 
niekas čia nebegalėtų skųstis.

O kaip dėl to reagavo trečiasis „Literatū
ros Lankų“ numeris? Aš asmeniškai nesi
skundžiu: žurnalo pasisakymas buvo džen
telmeniškas, net su man nenusipelnytais 
komplimentais, nors ir toli gražu nepatenki
namai atsakęs į vieną iš padarytų priekaiš
tų žurnalui dėl komunistinių autorių persi- 
spausdinimo ir jų kūrybos liaupsinimo. Bet 
toliau dėl „Jono Aisčio ir jo kompanijos žy
gio prieš L.L.“ atskleidžiamas daugiau nei 
apgailėtinas it perdėm nevaisingas lyg
muo' intelektualinėse diskusijose, perke
liant problemas į gryno asmeniškumo 
lauką. Nenorint laiko ir popieriaus ga
dinti, toliau diskutuoti tada nebeapsi
moka. Ir kadangi tokias „deklaracijas“ 
pasirašyti pavarde ar pavardėmis, ga
limas dalykas, būtų gėda, tai atsakymas 
„septyniesiems prieš Tebus“ buvo pasirašy
tas nieko nepasakančiais inicialais. Atsiliepi
mai į vieno kritiko priekaištus (koks jis esąs 
egoistas ir pavydus jaunesniems bei godus 
garbės!), be abejo, nebūtų pasirodę, jei būtų 
reikėję pasirašyti savo tikrąją pavardę ir tūo
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būdu nešti pilną asmeninę moralinę atsako
mybę. Bet slapyvardžio, anonimo, kriptoni- 
mo metodas viską palengvina... O rezulta
tas? Lyg susitarę, o teisingiau pasakius gal 
vien instinkto vedami, visi „septyni" „Lan
kų" kritikai bei recenzentai apie tą trečiąjį 
numerį beveik nieko neberašė, nes galimas 
dalykas, kad jiems pasirodė, jog tokiu atve
ju nėra prasmės diskutuoti su fantomu, kad 
čia stinga elementaraus „fair play", kad 
pagaliau čia priartėjama prie vieno Čika
gos lietuvių dienraščio „kritikos ir polemi
kos“ rubrikos šedevrų...

GARBINGA TRADICIJA
IR JOS TERŠIMAS

Slapyvardžio atsiradimas ir įsigalėjimas 
lietuviškoje spaudoje turi labai rimtą pag
rindą ir senas tradicijas. Praeityje imtis sla
pyvardžių vertė spaudos draudimas, vėliau 
kartais kitos politinės priežastys, o dar vė
liau naujas okupantų teroras, kai betkokia 
nepriklausomos minties laisva spauda tegali 
rodytis pogrindyje. Suprasdami ir gerbdami 
tą tradiciją, tačiau ar tik neturėtume gailėtis 

ir liūdėti, kad daugelio kūrybinių faktų at
balsiai spaudoje tebėra teikiami tarzaniškais 
„pogrindžio“ metodais tada ir ten, kur tam 
nėra objektyvių ir pateisinamų priežasčių.

Daugelis iš mūsų trokštame ir trokšime, 
kad kūrybinių, o drauge ir mūsų tautinės 
dvasios gyvybę išreiškiančių faktų atbalsiai 
spaudoje būtų tiršti, gilūs, taurūs, kvalifikuo
tų draugų įvertinami, nuoširdūs, atviri, gar
bingi ir atsakingi. — nesvarbu; ar jie būtų 
teigiami ar neigiami. Čia tad ir bandžiau 
aptarti vieną kitą „atbalsių metodikos“ pa
gerinimo priemonę, džiaugdamasis, kad yi$- 
dėlto, nežiūrint pačių nepalankiausių emi
gracinio gyvenimo aplinkybių, mūsų tauti
nės ir dvasinės gyvybės baruose mažiausia 
yra „palūžę" kūrybinių vertybių gimdytojai, 
jų interpretatoriai ir atbalsininkai. Jei dau
giau kuo tektų sielotis, tai jau tos kūrybos 
kryptimi, jos ,’,teleologija", idėjų ir formų 
tūriu, „s.ate of mind", meno kultūros kū
rėjų nusiteikimais ir reagavimais į mūsų tau
tos likimą ir jos laisvės kovą.

Bet tai jau būtų visai nauja tema ir kita 
kalba...

Niekas nėra pakankama žmogui, kuriam pakankamumo yra permaža.

Epikūras

Dievas suteikia pergalę dėl vieno miklumo, dėl kito drąsos, dėl trečiojo jėgos, 
tačiau, kai miklus ar stiprus žmogus, vietoj augštai iškėlęs savo silpnesnįjį draugą, 
jį bloškia žemėn, jis sukuria sąmyšį ir atneša pralaimėjimą; ir jei jis giriasi savo 
nuopelnu - jis sėja nesantaiką. A MlckevičluS!
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ALBERT CAMUS

menininkas liudija laisvę^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii

Gyvename tokius laikus, kada žmonės, 
žemų ir žiaurių ideologijų įtakoj, pradeda 
visko gėdintis: gėdintis savęs, gėdintis būti 
laimingais, gėdintis mylėti ir kurti. Tokiais 
laikais Racine raustų prieš Berenice, o Rem
brandt bėgtų į kurio nors gatviakampio ko
mitetą įsirašyti ir prašyti atleidimo už Nak
ties Rondos nutapymą. Šių dienų rašytojai 
ir menininkai turi liguistą sąmonę, ir mū
suose yra priimta maldauti atleidimo už sa
vo profesijos pasirinkimą. Tiesa, iš šalies 
labai jau mums stengiamasi padėti. Iš visų 
mūsų politinės visuomenės užkampių nuo
lat kyla mūsų'adresu šūkalojimai ir grasy
mai, reikalaują pasiteisinti. Norima, kad 
mes prisipažintume esą nenaudingi, ir drau
ge — tarnautume savo nenaudingumu blo
gam tikslui. Kai mes atsakom, kad mums 
nepaprastai sunku pripažinti visus šiuos 
prieštaringus kaltinimus, mums pareiškia
ma, kad visiems neįmanoma įtikti. Tačiau 
esą galima gauti kilniadvasį atleidimą ir 
pripažinimą iš tų, kurių partinius reikalus 
sutiktume paremti. Jais (partiniais reikalais) 
įtikėję, galėtume įsigyti didelę tiesą. Kai ir 
ši argumentacija nepaveikia, sakoma meni
ninkui : „Žiūrėkite, koks skurdas pasauly. 
Kuo jūs prisidedate?...“ Šios ciniškos eks- 
torsijos akivaizdoj menininkas galėtų pasa
kyti: „Pasaulio skurdas? Aš nieku prie jo 
neprisidedu. Kuris iš jūsų galėtų pasakyti 
tą patį?“

Mus supąs pasaulis skęsta nelaimėje ir 
mūsų prašoma, kad mes ką nors darytume 
jam pakeisti. Bet, kame ši nelaimė? Iš pir
mo žvilgio, paprasta definicija: daug žmo
nių nužudyta ir daug kas mano, kad dar 
bus žudoma. Toks didelis mirusiųjų skai-

*) Fragmentas kalbos, pasakytos Pary
žiaus PleyeFio salėj, tarptautinėj rašytojų 
konferencijoj. 

čius sunkina atmosferą. Bet juk tai ne nau
jiena. Oficialioji istorija visuomet buvo di
džiųjų žmogžudžių istorija. Ne nuo šian
dien Kainas žudo Abelį. Bet nuo šiandien 
Kainas žudo Abelį logikos vardu. Ir reika
lauja sau Garbės Legiono.

Neatsitiktina, kad didžiojoj Europos lite
ratūroj, nuo Dostojevskio, nerandame pei
zažų. Neatsitiktina, kad, vietoj domėtis šir
dies ir meilės tiesom, pačios žymiosios šių 
dienų knygos kalba apie teisėjus, bylas ir 
kaltinimų mechanizmą; vietoj atidaryti 
langus į pasaulio grožį, jie stropiai uždaro
mi, vienišųjų liūdesiui. Neatsitiktina, kad 
filosofas, įkvepiąs visą šios dienos europi
nę mintį, yra tas, kuriam tik modernusis 
miestas leidžia suvokti savąjį aš ir kuris pri
ėjo net iki tvirtinimo, būk gamta esanti 
abstrakti ir konkretus tik protas. Toks yra 
Hėgelio žvelgimo taškas ir toks išeities taš
kas tos begalinės intelektualinės avantiūros, 
kuri kėsinasi viską pasmaugti. Didžiajame 
gamtos spektaklyje tos girtos sielos jau vien 
tik save bemato. Tai galutinis apakimas.

Tokiam pasaulyje, koks jis yra, mes esam 
užangažuoti, nežiūrint visko, ir iš prigim
ties esame nusistatę prieš jame triumfuojan
čius stabus, ir nacionalinius ir partinius. Ir 
darome tai ne moralės ar padorumo var
dan, kaip mėginama kartais save apgaudi
nėjant tvirtinti. Mes ne virtuozai. Stebint 
antropometrinį orą, kuriuo pavirsta tauru
mas ir padorumas mūsų reformatoriuose, 
nėr ko gailėtis. Mes žmogaus meilės vardan 
ir to, kas yra vienintelė žmogaus vertė, at
metam visa, kas pridengta pačiais niekšin
giausiais proto elementais.

Išvertė į. Kėkštas
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IŠ NESENOS PRAEITIES

PIRMOJI BOLŠEVIKŲ OKUPACIJA (3) 
1918 -1919 

(Atsiminimų nuotrupos) 

T. VIDUGIRIS

Grįžtu prie nutraukto pasakojimo apie 
Karsakiškio „fronto“ veiksmus.

Pasiskolinęs iš vieno partizano arklį, auš
tant, su trim raitininkais išjojau žvalgybon. 
Pasiekę Breiviškių kaimo kalnagūbrį, sus
tojome apsidairyti, nes čia kaip tik platus 
matomumo akiratis rytų pusę. Nukreipęs 
žiūroną į Tiltgalių — Butėnų kalnagūbrį, 
pamačiau, kad iš Tiltagalių Breiviškių lin
kui žygiuoja raudonųjų vora, gal dviejų 
kuopų sudėties, o keliu iš Butėnų į Palau
ktus žygiuoja daugmaž viena kuopa. Sumo
jau, kad tai žymesnių priešo jėgų priekinė 
sauga.

Pasukęs žiūroną į Palauktus, matau kai
mo paklonėmis šuoliuojančius raitininkus, 
kurie, prijoję mano gimtinės namą, nušoko 
nuo arklių ir suėjo į trobą.

„Tai mane jie gaudo“, > — pagalvojau. 
„O ką jie padarys mano tėvams, manęs ne
radę?“ Baisios egzekucijos galimumas 
šmėktelėjo sąmonėje.

„Vyrai! Prie anos trobos — grupė prie
šo raitininkų, taikyklis 1500. ugnis!“ ko
manduoju.

Keturi šautuvai prabyla, siųsdami kulip- 
kas į mano gimtinės trobą, kur, žinau, yra 
mano tėvai.

nktti.

Nespėjus paleisti ir po dešimt šūvių, ma
tau, kaip bolševikų raitininkai išbėga iš tro
bos, užsėda arklius ir leidžiasi mūsų I 
Mes skubiai užsėdant savus ir kiek įkerta 
šuoliuojam atgal į Karsakiškį. Bešuoliuo- 
jant, man tvikstelėjo pavėluota mintis: 
„Ką bepadariau? Gal neapgalvotu savo 
sprendimu šaudyti į gimtinės namus pasi
dariau tėvų žudiku?“

Ištisus du mėnesius mane kankino tas 
baisus klausimas: ką padariau? Ugi, labai 
ilgi pasirodė man tie dų mėnesiai,

Tik apie gegužės mėnesio vidurį, vesda
mas priekinį žvalgų būrelį, vėl patekau tė
viškėn. Tėvų namuose neradau, nes nuo to 
tragiško ryto jie slapstėsi. Vėliau tėvelis pa
pasakojo man, kas buvo įvykę aną rytą.

Tėvelį bolševikai buvo užklupę troboje. 
Slėptis ar bėgti nebebuvo laiko. Durtuvais 
prirėmę tėvelį prie sienos, rusai jį klausinė
jo. Labiausiai smarkavo rusus atvedęs Ge
lažių raudonasis milicininkas R. Jis kaišio
jo pistoletą tėveliui prie veido, šaukdamas:

„Sakyk, kur sūnus, ba tuoj būsi šaltas!“
Tėvas nenusigando, paniekinamai atšovė 

milicininkui: „Parše, o tavo tėvas, ar ži
no, ką tu dabar čia darai?“

„Ką sako senis?“ paklausė rusai milici
ninką.

Kvailiukas milicininkas teisingai išvertė 
tėvo žodžius.

„Praviljno (teisingai) kalba senis“, nu
sprendė rusų viršininkas.

Tuo metu pasigirdo šūviai, ir kažkas 
skaudžiai žegtelėjo į namo sieną.

„Baltagvardiečiai šaudo! Ant arklių!“ 
sukomandavo rusų vyresnysis.

Pemetę tėvelį, visi išbėgo ir nušuoliavo. 
Tėvas buvo išgelbėtas.

Tik po keleto metų prisipažinau tėve
liams, kad tą rytą aš buvau šaudęs į savo 
namus.

Grįžę iš žvalgybos, būrį radome pasiren
gusį trauktis į Panevėžį. Mums būnant 
žvalgyboje, buvo gautas Panevėžio Batalio
no vado įsakymas trauktis, nes dar išvaka
rėmis viena raudonųjų vora, atslinkusi iš 
rytų, užėmė tiltus per Nevėžį prie Velžio 
Kaimo ir Pajuostės dvaro, o kita raudonų-

33



292 SANTARVĖ

jų vora, atslinkusi iš šiaurės, užėmė tiltą per 
Lėvens upę ties Piniava. Tuo būdu mes bu
vome atsidūrę giliame maiše. Iki Panevėžio 
buvome 18 klm. atstume. Vienintelis mums 
pasitraukimo kelias buvo belikęs pro Pa- 
liūniškį. kur per Lėvens upę buvo tiitas. Ta
čiau ir čia buvo klausimas, ar pro Žaliąją 
girią iš Vabalninku raudonieji nebus jau 
Užėmę ir Palūniškio.

Pradedame skubiai trauktis. Smulkūs ru
sų bolševikų raiti dalinėliai lipa mums ant 
kulnų. Šūviais prilaikome juos atokiai nuo 
mūsų. Mums bejeinant j Žaliąją girią prie 
Sukniškio vienkiemių, pastebėjome, kad iš 
dešinės, pro Pelėdiškių kaimą, irgi Sukniš
kio vienkiemių link žygiuoja raudonųjų 
kuopa. Jos tikslas aiškus — atkirsti mus nuo 
Žaliosios girios, priremti prie Lėvens upės 
ir sunaikinti. Laimė, mes iuos aplenkėm. 
Paliūniškyje raudonųjų dar neradom, ke
lias į Penevėžį mums buvo laisvas.

Jau temstant atvykome į Panevėžį. Aš su 
savo 40 partizanų buvau Panevėžio Bata
liono vado paskirtas sustiprinti 2-ąją kuo
pą, kuri, vadovaujama karininko Jūrėno, 
ruošėsi ginti prieigas i Panevėžį iš Velžio 
ir Pajuostės dvaro krypčių.

Kuopą suradau pietų —- rytų miesto pa
kraštyje, prie Ukmergės vieškelio. Kuopos 
vadas ir kareiviai labai nudžiugo, atvykus 
tokiai nelauktai ir nemažai paspirčiai. Mat., 
kuopos sudėtyje tebuvo apie 80 vyrų. Su
sitaręs su karininku Jurėnu, savo partizanus 
paskirsčiau į kuopos būrius, o pats pasili
kau kuopos vadovietėje. Naktis praėjo ra
miai. Auštant rusų artilerija pradėjo šaudy
ti į miestą.

Netrukus į šiaure nuo mūsų pasigirdo 
smarkokas šautuvų ir kulkosvaidžių šaudy
mas — ten kovėsi Penevėžio Bataliono 1-oji 
ir Mokomoji kuopos. 2-os kuopos bare prie
šas nepradėjo puolimo, pasirodančius jo 
žvalgus lengvai ugnimi nuvydavome atgal.

Laukėme vokiečių pažadėtos paspirties 
pasirodant, tačiau ji nepasirodė, nesulau
kėm taipgi ir jų pažadėtosios artilerijos pa
ramos. Kovotojų nuotaika pradėjo smukti. 
Apie 10 vai. pastebėjau tirštas bolševikų 
grandines, puolančias iš Staniūnų dvaro 
Panevėžio Naujųjų kapinių linkui. Mūsų 
šautuvų ir kulkosvaidžių ugnies jos buvo 
nepasiekiamos. Parodžiau puolančius bol
ševikus karninkui Jurėnui ir paklausiau jį, 
kas gina miestą iš pietų pusės?

„Turbūt, kad niekas“, atsakė jis.
Supratome, kąd gresia apsupimo pavo

jus. Karininkas Jurėnas įsakė man skubiai 
vykti į Bataliono štabą ir painformuoti Ba
taliono vadą apie susidariusią padėtį.

Bėgu Ukmergės gatve ir toliau per vadi
namąją Slobodkę, didžiojo karo metu visiš
kai sudegintą. Mieste retkarčiais girdėti šū
viai, ir pro mane prazvimbia kulipkos. 
Svarstau, ar tai būtų jau bolševikai įsiveržę 
į šiaurinę miesto dalį. Ne, tai bolševikų 
penktosios kolonos šūviai. Jie šaudė mums 
į nugarą.

Bataliono vadą karininką Variakojį ra
dau turgavietėje ir pranešiau jam apie susi
dariusią padėtį. Jis pasakė man, kad 1-oji 
ir Mokomoji kuopos neatlaikė bolševikų 
puolimo ir traukiasi ir kad 2-ajai kuopai 
jau pasiųstas įsakymas taipgi trauktis. Man 
gi jis įsakė surinkti čia pat keletą ginkluotų 
vyrų ir sulaikyti bolševikus Ramygalos gatv. 
vėje ir tuo būdu pridengti 2-osios kuopos 
pasitraukimą.

Surinkau gal dešimtį vyrukų, daugiausia 
Panevėžio gimnazijos mokinių. Bėgame į 
Ramygalos gatvę. Prie karaimų maldos na
mų mus sustabdo priešo ugnis. Bolševikai 
jau įsiveržė į pietinį Ramygalos gatvės galą. 
Prisitaikę prie namų kampų, mūro tvorų ir 
medžių, pradedame su jais susišaudymą. 
Čia vėl mus pasiekia kulipkos iš užpakalio. 
Po kurio laiko sumetu, kad 2-oji kuopa bus 
jau pasitraukusi. Perbėgam į Sodų gatvę ir 
traukiamės į Klaipėdos gatvę. Išėjus mums 
į Smilgių vieškelį, iš miesto pasipila į mus 
šūviai. Prie senosios skerdyklos krinta sun
kiai sužeistas mano gimnazijos laikų drau
gas S. Raudonarmiečiai dar nebuvo galėję 
išeiti į vakarinius miesto pakraščius, ir tai 
ne jų buvo šūviai — tai mus lydėjo bolševi
kų penktosios kolonos šūviai. Dangstyda
miesi kelio medžiais ir grioviais, išnešėm 
sužeistąjį iš apšaudomo ploto ir perdavėm 
jį sanitarams.

Ties Savitiškio dvaru radome jau pasi
traukusias ir išsirikiavusias žygiui visas tris 
Panevėžio Bataliono kuopas. Pradėjom 
traukimosi žygį į Kėdainius. Liūdna buvo, 
netekus tėviškės ir beveik gimtojo miesto, 
kuriame buvau praleidęs gražiausias moks
leivio dienas. Kankino klausimas, kas atsi
tiko tėviškėje, ką aš padariau tėvams? Žy
gio metu sužinojome, kad pasitraukė mi-
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nisteris pirmininkas M. Sleževičius ir jo 
vieton atėjo Dovydaitis. M. Sleževičius, pa
šaukęs prie ginklo savanorius, buvo įgavęs 
populiarumą ir pasitikėjimą. „Jeigu nesėk
mių metu fronte kaitaliojasi vyriausybė, 
bus blogai“, kalbėjo savanoriai. Buvo liūd
na, slėgė neviltis.

Drauge su Batalionu traukėsi daug tokių 
žaliūkų, kaip aš. Jų buvo trigubai daugiau, 
negu Batalione buvo buvę vyrų, jam atė
jus į Panevėžį. Tai buvo tam tikra paguda ir 
viltis ateičiai.

Kovo mėn. 30 d. atvykom į Kėdainius. 
Tapau paskirtas 1-os kuopos kuopininku. 
Taip pradėjau tarnybą Lietuvos Kariuome
nėje.

Kelioms dienoms praslinkus, kuopos va
das karininkas Snarskis su didesne kuopos 
dalimi išvyko į priekines pozicijas, į Kreke
navą, kur užėmė apsaugos barą. Aš. pasili
kau Kėdainiuose su neapginkluota kuopos 
dalimi. Man buvo pavesta apmokyti liku
sius savanorius ir, juos apginklavus bei ap
rengus, išsiųsti į frontą. Su dideliu nenoru 
pasilikau Kėdainiuose. Mane traukė į kovos 
dalinį, norėjau greičiau susitikti su priešu, 
nesgi tam buvau stvėręsis ginklo. Bet įsaky
mas lieka įsakymu. Pasinėriau pilkon kas- 
dieninėn užnugario darbuotėn. Laikas bėgo 
greitai. Atėjo Velykos, jau penktosios ma
no praleistos ne artimųjų tarpe.

Pirmąją Velykų dieną, po kuklaus karei
viško velykinio stalo, triusau raštinėje. Stai
ga kareivinėje pasigirdo šūvis. Įbėgęs ten, 
radau paplūdusį kraujuose savanorį Alek
sandravičių. Čia pat su šautuvu rankose 
stovėjo persigandęs savanoris T. Pasirodo, 

manydamas, kad šautuvas neužtaisytas, be
žaisdamas jis buvo paleidęs į Aleksandravi
čių mirtiną šūvį. Berengiant žuvusiojo kū
ną laidoti, jo kišenėje buvo rastas šitokio 
turinio laiškas:

„Draugas Aleksandravičiau, šiąnakt vyk- 
dysim, ką esame sutarę. Pasistenk šiandien 
patekti į sargybą prie įgulos daboklės ir 
būtinai į pamainą, kuri stovi prie mūsų ka
meros, nuo pirmos iki trečios vai. nakties. 
Smulkesnius nurodymus gausi, būdamas 
poste.“

Kaip tik Aleksandravičius buvo prašęs 
mane, kad paskirčiau jį sargybon prie įgu
los daboklės ir kaip tik į pirmą pamainą. 
Kilo įtarimas.. Laišką perdaviau miesto ko
mendantui karin. Šarauskui. Paaiškėjo, kad 
daboklėje laikomi keli vietiniai komunistai 
ir keli rusai raudonarmiečiai — belaisviai. 
Jų buvo susimokta. Aleksandravičius buvo 
pažadėjęs suokalbininkus išleisti iš kameros, 
padėti jiems pagrobti sargybos ginklus, iš
žudyti kitus sargybinius ir išsiveržti į laisvę. 
Neatsargus T. šūvis sutrukdė jų planą.

Bolševikų penktoji kolona veikia toly
džio visur, kur tik įmanoma, ir pasireiškia 
įvairiausiais būdais.

Gegužės mėnesio pradžioje Batalionas 
gavo drabužių, ginklų ir šaudmenų trans
portą. Didesnė Bataliono vyrų dalis gavo 
karinius drabužius ir ginklus.

Su buvusiais Kėdainiuose kareiviais išvy
kau į Krakenavą, kur prisjungėme prie ten 
esančios kuopos. Prasidėjo pasirengimas di
desnio masto žygiui.

(Bus daugiau)

Kiekvienos tautos teisė laisvu pasirinkimu sudaryti vyriausybę ir ūkinę siste
mą yra neatimtina. Betkurios tautos pastangos diktuoti kitoms tautoms jų vaidy- 
mosi sistemą yra negintinos. Prezidentas Eisenhower — 1953 IV. 16.

Nepopuliarumo neįstengiąs pakelti politikas yra niekam tikęs.
Sir Winston Churchill

Ne viena mūsų didžiųjų politinių partijų neturi patriotizmo monopolio... Taigi, 
lygiai Respublikonai, lygiai Demokratai, pripažinkime faktą, jog tėra tik viena gru
pė, tikrai apkaltintina, kaip „išdavikų partija“' — tai yra Komunistų Partija ir po
grindžio susimokėliai.

Senatorius Knowland — Respublikonų atstovas JAV-ių Senate
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PASAULIO POLITIKOS AIDAI

REIKĖS DAR KANTRYBĖS IR OPTIMIZMO

Vienas prancūzų diplomatas neseniai 
savo Minister! Pirmininką Mendės-France 
pavadino žmogumi, kuris taps Prancūzi
jos Dizraeliu arba Kerenskiu. Iki šiol at
rodo, kad Mendės-France, nežiūrint savo 
neabejotino inteligentiškumo ir minties 
originalumo, krypsta į Kerenskio bandy
tas politines kombinacijas, kurių vaisiai 
yra visiems, deja, labai* gerai žinomi. Bū
tų aišku neteisinga sakyti, kad Mendės- 
France yra pats svarbiausias Prancūzijos 
ir Vakarų Europos nelaimių kaltininkas. 
Indokinijoj sunkios ir nemalonios paliau
bų sąlygos galėjo būti išvengtos jei pati 
prancūzų tauta būtų supratusi padėties 
tragiškumą ir būtų parodžiusi didesnį pa
siruošimą aukoms. Ženevos konferencijos 
negarbingi rezultatai galėjo būti tikriau
siai taipgi išvengti, jei kiti Prancūzijos 
partneriai, Didžioji Brtanija ir ypatingai 
Jungtinės Amerikos Valstybės, būtų di
desniu įsitikinimu siekusios tų tikslų, apie 
kuriuos jos tap dažnai kalbėjo ir nuolat 
skelbė.

Tą patį garima pasakyti apie Europos 
Gynybos Bendruomenės sutarties palaido
jimą Prancūzijos parlamente. Šią sutartį 
nepaprasta energija gynė daugelis prancū
zų politikų, jų tarpe Laniel, Pinay ir Paul 
Reynaud. Tačiau, kai šie gynėjai praeity
je patys stovėjo prie vyriausybės vairo, 
jie kalbamos sutarties nedrįso pateikti 
parlamentui ir nesiėmė atsakomybės pa
ruošti visuomenėje palankesnę dirvą su
tarties ratifikavimui. Kaip ir Ženevoje 
taip ir šiuo atveju, Vakarų didžiosios val
stybės nerodė jokio ypatingo ryžtingumo 
ir todėl visa akcija už sutarties ratifikavi
mą buvo pravesta mažųjų valstybių, ku
rios dar kartą parodė, kad Europos idėjos 
plotmėje jos yra daug toliau pažengusios 
negu jų didieji partneriai.

Mendės-France nėra didysis visų nelai
mių ir nepasisekimų kaltininkas. Jis tėra 
prancūzų tautos, jos gyvybingumo, jos in
teligentiškumo, jos indiferentiškumo, jos 
pavargimo išraiška. Drąsus žmogus, kuris 
suprato, kad negalima užgesinti gaisro, kai 

gaisrininkai bijo sušlapti, ir kuriam kai
mynai nepadėjo gesinti gaisro. Jei šian
dien Prancūzija ir laisvasis pasaulis savo 
pusėje turi žmonių kaip Mendės-France, 
tai atsitinka todėl, kad jie nėra nusipelnę 
nieko kito.

Europos Gynybos Bendruomenės sutar
ties atmetimas Prancūzijos parlamente 
yra nemalonus faktas, tačiau nėra trage
dija. Šituo savo mostu Prancūzija didžiau
sią žalą padarė pati sau. Vokietijos suve
renumo atstatymo ir apsiginklavimo klau
simas gali būti sulėtintas, tačiau negali 
būti sustabdytas. Vienokiu ar kitokiu bū
du Vokietija turės būti įtraukta į Vakarų 
sąjungos tarpą. Taipgi nėra sustabdoma 
Europos suvienijimo idėja, kuri kasdieną 
stiprėja ir plečiasi. Taigi prancūzų parla
mentas savo nutarimu nepakirto nei Vo
kietijos nei Europos, tačiau sudavė stiprų 
smūgį pačiai Prancūzijai, kuri bent laiki
nai atsidūrė izoliuotoje padėtyje.

Europos suvienijimui ir sustiprinimui 
pagreitinti reikia, kad būtų pilnai supras
ti du faktai: nuolatinis sovietų ekspansi
jos pavojus ir Vokietijos bei Prancūzijos 
bendradarbiavimo būtinumas. Sovietų pa
vojus, kuris priešingai kaikuriems tei
gimams nerodo absoliučiai jokio susil
pnėjimo, reikalauja suvienyti laisvosios 
Vakarų Europos jėgas. Vokietijos ir Pran
cūzijos bendradarbiavimas yra tokio su
vienijimo viena esminių sąlygų ir pagrin
dų. Europa negali atsisakyti nei prancū
zų nei vokiečių paramos. Todėl šių dviejų 
valstybių santykių sureguliavimas turės 
ir toliau būti svarbiausias tikslas kelyje į 
betkokią Europos bendruomenę.

Gaila, kad šituo tokiu jautriu momen
tu ir vėl reikia pasigesti aiškaus ir stip
raus Amerikos balso. Galutinai juk Eu
ropos likimas yra sprendžiamas Maskvo
je ir Vašingtone. Reikia tikėtis, kad pas
kutinysis žodis ateis iš Baltųjų Rūmų, o 
ne Kremliaus. Deja, atrodo, kad šiam žo
džiui suilaukti reikės dar labai daug kan
trybės ir optimizmo.

S. Lozoraitis jr.
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Bėgimas nuo tikrovės
Jurgis Lengvenis

Rašytojas Arthur Koestler vieną iš savo 
pastarųjų straipsnių pavadino — „Politi
nių neurozių vadovėlis“ Šių dienų pasau
lyje jis randa daug ir įdomių neurozių. 
Bet patį pagrindini dabartinės Europos 
psichinės nesveikatos bruožą, arba neuro
zę, jis randa esant — bėgimą nuo tikro
vės...

Jis papasakoja atsitikimą, vaizduojantį 
savotišką tos rūšies neurozės pavyzdį... 
Tai buvo Londone, per praėjusį karą, kai 
priešo lėktuvų puolimai būdavo dažni ir 
į slėptuves suvydavo tūkstančius londo- 
niečių. Per vieną tokiu orinių puolimų ra
šytojų PEN Klubo narys, nekreipdamas 
jokio dėmesio į bombardavimus, . labai 
mokslingai savo klausytojams rūsyje aiš
kino apie amerikiečių romanų rašytojus, 
kuriuos jis kaltino savo veikaluose per
daug vaizduojant brutalumą, žiaurumą, 
prievartą. Staiga, jam sakinio nebaigus, 

visai netoli krito ir sprogo bomba. Visi 
nuščiuvo. Staptelėjo sekundei ir oratorius. 
Bet tuojau atsipeikėjo ir ramių ramiausiu 
tonu tęsė nutrauktą mintį toliau: „Norė
jau pasakyti, kad brutalumas ir prievarta 
retai tepasitaiko eilinių žmonių gyveni
me“...

Atsitikimas paprastas. Ir beveik didvy
riškas. Juk oratorius tuo parodė nuosta
bų nervų šaltumą ir savo vidinę ramybę. 
Bet iš antros pusės, taip pat aišku, kad 
toks žmogus nėra normaliai sveikas. Jis 
jau buvo įgijęs neurozę — bėgti nuo tik
rovės, ignoruoti tikrovę. .Brutalumas, žiau
rumas ir prievarta stačiai kriokte kriokė 
viršum galvos, o jis lyg niekur nieko skel
bė su įsitikinimu, jog tokie dalykai „retai 
tepasitaiko eilinių žmonių gyvenime“.

. Eiliniam normaliam žmogui tokia laiky
sena negalėjo atrodyti kitokia, kaip tragi- 
humoristiška.

„LEISKIT J TĖVYNĘ“...

Taip, tai absurdiškas anekdotas. Bet 
kiek dar kvailesnių anekdotų — bėgimų 
nuo tikrovės — kasdien kartojasi dabarti
niame pasaulyje, dabartinėje Europoje! Ir 
kaip jie, tarsi tirpstantis pavasario snie
gas, vis daugiau ir daugiau užlieja visą 
lietuviškąjį išeivijos gyvenimą!

Štai vartome lietuvišką tremties žurnalo 
numerį, skirtą daugiausia Birželio įvy
kiams paminėti. Aišku, liūdnų temų ir šir
dį į ledą paverčiančių vaizdų bei nuomo
nių čia, kaip pas mus jau įprasta, beveik 
neišvengsi. Norėtum atasvaros, vilties, 
energingumo, ryžto dvasios. Skleidi pus
lapį po puslapio ir — ką randi?

Randi, pavyzdžiui, poeto Petro Babic
ko eilėraštį „Malda“. Tai toks ypatingas 
ir dabarties sąlygomis būdingas eilėraštis, 
jog sunku iškęsti jo ištisai nepacitavus: 

„O, Dieve'. Tu mylimas mūsų Tėveli, 
Grąžink mus tėvynėn... Tu viską gali... 
Nerimsta mūs mintys ir nyksta mums 

galios, 
Nyku mums čia būt svetimoje šaly.

„Toli nuo tėvynės mums dienos nemielos, 
Mes skurstam, mes alkstant be žemės 

gimtos.
Palaimimk mūs viltį, sustiprinki sielą 
Ir leisk mums sugrįžt iš tremties nelemtos.

„O, Dieve'. Maldaujam Tave, Visagali, 
Pažvelk į mūs širdį, į sielos gelmes... 
Ir viltį, ir džiaugsmą, ir tremtinio dalią 
[ Tavo rankas atiduodame mes..."
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Tai religinės dvasios eilėraštis. Eilėraš
tį galima kritikuoti. Bet jei kas imtųsi kri
tikuoti pačią religinę dvasią, gali kilti ne
susipratimų ir nemalonumų. Tikėjimo po- * 
lėkis, koks jis bebūtų, yra šventas; Die
vas yra paskutinis adresas daug kam šio
je žemėje. Paskutinis adresas ne tik reli
giniams ir asmeniniams reikalams, bet ir 
politikai, ir karui, ir visam grįžimui tėvy
nėn. Nenuostabu, kad tuo jis yra ir poetui 
Petrui Babickui, kadaise rašiusiam esteti
nius, patriotinius eilėraščius, net šlovinan
čias odes tautos vadams.

Kadaise anų laikų Sibiro tremtiniai lie
tuviai dainavo itin populiarią dainą: 
„Leiskit į tėvynę, leiskit pas savus...“ To
je darnoje nesireiškė kokia, ypatinga ko
vinės valios manifestacija— bet visdėlto 
ten dar nebuvo tokios rezignacijos, kaip 
šioje Babicko poemoje. Ir ne vien tik jo.

Juk ir paskutiniai Brazdžionio eilėraščiai 
„Didžiojoje Kryžkelėje“ savo metafizinė- 

• mis išvadomis yra lygiai tokie pat, nors 
šiaipjau ten dar pasitaiko ir gana karingų 
išsireiškimų.

Tokių eilėraščių dvasia yra būdingas 
mūsų „tremties“ laiko ženklas. Ar tai neu
rozė? Greičiausiai taip. Bet kiekvienu at
veju tai yra spartus bėgimas nuo tikrovės. 
Ne tik atidavimas į Visagalio rankas ir 
vilties, ir tremtinio dalios, ir nežinia ko
kio džiaugsmo... Bet ir atsisakymas nuo 
supratimo ir minties, kad laisvė tebus ko
vėte iškovota. Atsiribojimas nuo visiems 
religingiems kariams ir šiaipjau civiliams 
žinomo ir Visagalio valios nepaneigiančio 
priežodžio: — melskis, dirbk ir kovok, dėl 
dore tikslo, tuomet ir Dievas tau padės... 
Orą et labora!

ŠAUKIMAS Į GIRIĄ

Jei cituotasis eilėraštis rodo beatodai- 
rinį bėgimą nuo tikrovės į visišką rezigna
ciją, tai to paties žurnalo vedamasis straip
snis perpildytas mintimis, bėgančiomis 
nuo tikrovės i romantiką, dirbtinį patosą 
ir propagandinį didvyriškumą. Bėgimas į 
priešingą pusę, bet tas pats bėgimas nuo 
tos pačios tikrovės.

Straipsnis pavadintas labai skambiai — 
„Tau, tėvyne, mūsų kančios ir gyvybė!“ 
Jo autoriumi pasirašo Kun. Dr. Stasys Va- 
liušaitis. Jis tarp kitko rašo: „Mes nega
lime ginklu išvyti Tėvynę teriojantį prie
šą, bet turime toj kovoj dalyvauti tuo, kas 
šiandien mums prieinama, ir ypatingai 
privalome padėti Tėvynėje kovojantiems 
savo lietuvišku susipratimu, lietuvybės 
stiprinimu, Lietuvos vardo garsinimu. Ga
lime ir privalome kovoti už Lietuvos lais
vę, remiant laisvinimo kovą auka ir ape
liuojant žodžiu į pasaulio sąžinę"...

Nors apeliavimas į daugiau nei atbuku
sią „pasaulio sąžinę“ šiandien sudaro vie
ną iš mažiausiai sėkmingų „kovos“ prie
monių, bet neginčytina, jog autorius išei
na iš visai blaivių prielaidų. Tačiau, tik 
tam, kad jau sekančioje pastraipoje sep
tynias mylias pabėgtų nuo tikrovės, pa
teikdamas tokį iškilmingą patarimą: „Jun- 
kimės prie giriose kovojančių partizanų. 
Parodykime savo darbu ir pasiaukojimu, 
kad esame tos pačios kovos draugai. Se
kime jų pavyzdžiu...“

Juk tai stačiai žiaurus skatinimas! Sta
čiai klaikus daugumos mūsų tremties vi
suomenės mąstymo vyksmas! Kažkas be
viltiška, negalint ar nenorint nei laiku nei 
teisingai suvokti tikrovės, nei, kartą ją 
suvokus, negalėti ar nenorėti bent iš tolo 
sekti jos tolesnių esminių pasikeitimų...

Kai Lietuvos giriose iš tikro buvo tūks
tančiai partizanų ir kai jie tiesiogine to 
žodžio prasme kovojo rezistentiškai ar ir 
atvirose kautynėse su priešu — tremties 
lietuvių politinių vadovų tuomet negalima 
buvo prisišaukti. Jokia patriotinga išeivi
jos spauda tuomet neragino: „junkimės 
prie giriose kovojančių partizanų, parody
kime savo darbu ir pasiaukojimu, kad 
esame tos pačios kovos draugai“. Tai bu
vo ne tiek seniai, prieš devynetą, aštuone
tą, net septynetą metų.

O tie nedaugelis, kurie savo gyvybes ri
zikuodami pirmieji atnešė matytas, patir
tas, tiesiogiai išgyventas žinias apie Tėvy
nės partizanų kovą, apie Krašto tikrąją 
padėtį ir likimą ir kurie tuomet net nera
gino „jungtis prie giriose kovojančiųjų", 
o tik kvietė, stačiai maldavo tremtinius ir 
jų politinius vadovus bent suprasti, kas iš 
tikrųjų vyksta Tėvynėje, suvokti savo at
sakomybę užsienyje ir atitinkamai susiri
kiuoti, — tie buvo apskelbti avantiūris
tais, falsifikatoriais, beveik provokato
riais...
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ISTORIJA PAREIKALAUS ATASKAITOS

Moraline ir politine prasme tai buvo 
juodžiausias trimetis mūsų „tremties re
zistencijos“ paunksmėje ir tuo pačiu me
tu tragiškiausias trimetis mūsų Krašto re
zistencijos istorijoje.

Narsiausias ir gyviausias lietuviškasis 
jaunimas tada tūkstančiais metėsi į atvi
rą beatodairinę kovą su okupantu. Nepa
jėgdamas ir neturėdamas žinių tiksliai su
siorientuoti pokarinės tarptautinės politi
kos vingiuose, pervertindamas savo ryžto 
romantiškumą ir neįvertindamas priešo 
jėgų, šis jaunimas nelygioje kovoje didvy
riškai žuvo už laisvę, bet jos slenksčio ne
priartino. Tuo tarpu tremties politikie
riams, kurių pareiga buvo tai suprasti, pa
dėti teisingai šį vyksmą įvertinti, blaiviai 
patarti tikslu sumažinti nuostolius ir nu
kraujavimą, — jiems visa tai tada atrodė 
„avantiūristų falsifikacijos ir provokaci
jos“!..

Niekas neištrins šios juodžiausios dėmės 
iš anuometinės mūsų „tremties politikos“. 
Istorija pareikalaus ataskaitos. Nes čia 
nebuvo klaida, o sąmoningas gyvenimo 
tikrovės ignoravimas.

S. Žymantas Krašto tikrosios būklės fak
tų studijoje yra vaizdžiai aprašęs Lietu
vos aktyvosios rezistencios tragediją (žr. 
SANTARVĖ Nr. 4, 1953 m.). Kai anas he
rojiškasis laikotarpis pasibaigė su milži
niškais mūsų nuostoliais, kai Krašto re
zistencija turėjo įgauti visai kitas ir nau
jas formas, kai, kolchozų santvarką įve
dus ir priešo agentams tirštai persunkus 
visą krašto gyvenimą, partizanavimas miš
kuose pasidarė beprasmis, neįmanomas ir 
iš esmės išnyko, išskiriant nebent pavie
nius, labai specialius ir individualius at
vejus, — tuomet, tik tuomet, lyg svaičio
dami, tremties politikieriai, jų spauda ir 
tūli aukų rinkėjai per iškilmingus tauti
nių švenčių minėjimus, kaip iš miego ne
tikėtai pažadinti, ėmė skelbti ir šaukti: 
„Tauta partizanauja! Tauta kovoja! Kovo
kite, narsieji vyrai, toliau ir dar smarkiau! 
Išlaisvinimo valanda kasdien artėja! Mes 
ateisime jūsų išvaduoti. O jūs, tautiečiai 
tremtyje, remkite per mus ir per mūsų 
Tautos Fondą tą didžąją kovą. Aukokite 
ir remkite partizanus! Jie mums pavedė, 
mus įgaliojo atstovauti juos užsienyje ir 
reikšti tautos valią. Jie sutiko mus pripa
žinti savo vyriausybe“... Ir t.t.

Neužtektų vietos išcituoti visus doku
mentus tos naujosios tremties politikos 
(„new look“), kuri įėjo į madą nuo 1948 
metų rudens, t. y. nuo tada, kai Krašto 
aktyvioji partizaniškoji epopėja buvo be
sibaigianti.

Bet jei kas nepatingėtų palyginti VLIK'o 
atsišaukimus Vasario 16 ar kitomis pro
gomis ir ypač jo pirmininko prel. Krupa
vičiaus gausybę fantastinių pareiškimų 

bei spaudos pasikalbėjimų per tuos kele- 
ris metus, juoda ant balto įsitikintų, jog 
mūsų čia paprastais žodžiais augščiau iš
dėstytoji tremties „new look“ politika nė
ra nei trupučiuką iškreipta.

Kai skaitai vis naujus „jubilėjinius“ 
straipsnius, matai, kad S. Žymantas tuo 
tarpu dar veltui rašė apie aktyviosios re
zistencijos sužlugdymą Krašte. „Aktyvioji 
rezistencija“ kaip tik dabar tebeeina tūlų 
tremties politikierių ir demagogų lupose. 
„Giriose kovojusieji partizanai“ „tebeko
voja“ jų fantazijose. Ir kun. Dr. Stasys 
Valiušaitis greičiausiai neskaitė ne tik 
Stasio Žymanto straipsnio, nei SANTAR
VĖS, nei kitų panašių informacijų, nes jis 
su visu tikrumu šimtąjį ir vieną kartą vėl 
paskelbė raginimą: „Junkimės prie girio
se kovojančių partizanų“.

Ar pagalvojo autorius, taip rašydamas, 
ir redakcija, tokį raginimą savo skaityto
jams dėdama, — ką tai reiškia? Ar šian
dien laikas, ar reikia ir galima dėtis prie 
partizanų, kurie savo misiją dabarties ap
linkybėmis yra užbaigę ir Tėvynėje nebe- 
k.ovoja taip, kaip dar kovojo ligi 1948 me
tų? O gal tai raginimas dėtis į tą bylą, ku
ri pavėlavusiems tremties stebėtojams at
rodo kaip gyva legenda, — raginimas dė
tis iš naujo? Raginimas vykti Lietuvon ir 
partizanauti, „parodyti savo pasiaukoji
mu, kad esame tos pačios kovos draugai“, 
žudyti beprasmiškai ir ne laiku naujas 
mūsų tautos jėgas, patiems ragintojams 
ramiai sėdint idiliškoje „tremties“ užuo
vėjoje?...

Taip išeitų iš tokio tiesioginio ragini
mo, — „sekime jų pavyzdžiu“!..

O gal čia tik įprastinė pigios rūšies 
propaganda, tas taip dabar madingas spe
kuliavimas ne savo, bet partizanų krauju 
ir jų pavyzdžiu? Gal čia tik tokia „mora
linė agitacija“ sustingstančiam tremties 
lietuviui, buvusiam kariui ir šiaip pado
riam piliečiui? Tik taip sau zulinimas iš
kilmingais žodžiais liūdnųjų Birželio įvy
kių sukakties proga?...

Jei būtu šis antrasis atvejis, nei kiek 
negeriau. Ta pati aiški neurozė — pavė
luotas bėgimas nuo gyvenimo tikrovės J 
pavėluotą legendą, pavėluotas graibstyma
sis už realybės, kuri virto fantazija, ir 
siūlymas griebtis donkichotiškų priemonių, 
kurios visai neįmanomos ir netikslios nau
jiems tikrovės reikalavimams.

Kiekvienu atveju, tai yra ne mažiau, o 
daugiau tragikomiška už aną geležinių 
nervų britą kritikavusį amerikiečių roma
nus už perdidelį brutalumą. — Londono 
rūsyje per aną karą, kai vokiečių lėktų- 
vai bombardavo miestą..,
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JAKŠTAS ATSPĖJA MĮSLĘ

Kaip maldingasis eilėraštis, taip ir šis 
paraginimas „sekti partizanų pavyzdžiais“ 
yra pasirodę KARIO žurnalo birželiniame 
numeryje. Gal kiek savotiška vieta, atsi
žvelgiant j tokio leidinio skaitytojus — ka
rininkus ir šiaip daugiausia buvusius ka
rius. Ir be galo būdinga „tremties sąly
goms“, kad ši pasyviausia ar aštraus bė
gimo nuo tikrovės dvasia netikėtai skver
biasi ten, kur kaip tik mažiausia panašių 
moderninės neurozės reiškinių butų gali
ma laukti.

Kaip tai išaiškinti?
Laimė, mums to nebereikia daryti. Tai 

išaiškina pats KARYS.
Tame pat numeryje ir tame pat lape, 

kur kun. Dr. Stasys Valiušaitis šaukia 
jungtis prie giriose kovojančių partizanų 
ir sekti jų pavyzdi, pasisako kitas bendra
darbis, daug blaiviau ir dar šios žemės 
grumstų dvasia vadovaudamasis, Stasys 
Jakštas. Jis įsivaizduoja sėdįs Birželio 
įvykių minėjimo salėje ir klausąs prakal
bų.

„Mintyse, rašo jis, kaip filmoje praeina 
prikėlę tautą aušrininkai, varpininkai, 
apgynę Lietuvą savanoriai ir kariai, šir
dį net nusmelkia paregėti bočių žemės 
sargai — partizanai...

„O mes?!.. Mes dažnai pagailime rūbo 
vargstantiems broliams, dolerio laisvės ko
vai, atstumiam su mumis keliaujantį svei
katos netekusį invalidą dergiam artimą, 
išsižadam lietuvio vardo, dažnai išsigąs
tam savojo gimtojo žodžio. Ką gi mes da
rome nuo minėjimo ligi minėjimo? Maža, 
arba nieko. Taigi, jaučiame, kad mes ne- 
bekovotojai. Net gėda salėje sėdėti greta 
tų, kurie ir žodžiais ir darbais degina 
mūsų širdį!“

Štai ir atspėta sudėtinga mįslė — be 
partizanų pavyzdžio ir be maldos į Visa
galį. Be iškilmingo, pasivėlavusios vaiden
tuvės pagimdyto tuščiažodžiavimo, be ny
kaus, rezignacinio ir visiškai defetistiško 
atsidavimo į Visagalio rankas...

„Mes skurstam, mes alkstam be žemės 
gimtos“, pasak Babicką. Tokių atvejų, be 

abejo, yra Brazilijoj, Kolumbijoj, gal dar 
Australijoj ar Naujojoj Gvinėjoj, bet jų 
ypač reta Šiaurės Amerikoj. Sprendžiant, 
iš laikraščių, negirdėti, kad naujieji „trem
tiniai“ skurstų, ar juo labiau jau tintų iš 
bado. Tiesa ,ne vienas jų pradeda tinti, 
bet nuo įsiįmamų kalorijų pertekliaus, 
nuo taukų ant sprando, nuo lašinių pašo
nėse. Tad fizinio skurdo ir alkio veik ne
matyti.

O „dvasinis alkis“ be žemės gimtos? 
Čia jau sunkiau apčiuopiama plonybė, 
dažniausiai tai tik deklamacinė vertybė 
tiems, apie kuriuos S. Jakštas pasakė, ko- 
lumbiškai pastatydamas ant stalo kiauši
nį: — „mes nebe kovotojai!..“ Gi nebe ko
votojas „dvasiškai“ skursta ir alksta tiek, 
kiek įsibaliavojąs rezidencinės vilos sa
vininkas („nuvorišas“)...

Čia paimti pavyzdžiai yra nuolatiniai, 
visur surandami, dažnėjantys. Staigmena 
būtų nebent tai, kai jų jau aptinkame to
bulai iškristalizuotoje formoje net lietu
vių karių žurnale.

* * *
Bėgimas nuo tikrovės yra neurozė ir, 

anot Koestler‘į, tai vyraujantis -dabarti
nės Europos dvasios bruožas. Mes gi, kaip 
žinoma, visada mėgom vytis Vakarų Eu
ropą. Vijomės ir pasivijom, o gal jau ir 
pralenkėm.

O aplink tikrovė čia pat, reikia tik ap
sidairyti nemieguistom ir „valdyti negei- 
džiančiom akim. Gi Tėvynės tikrovė nors 
tolima, bet trokštančiam ją pažinti buvo 
ir tebėra prieinama. Nereikia tik ausų už
sikimšti ir vidudienį sapnuoti. Kaip nerei
kėjo gręžti nugarą partizanui, kai jis buvo 
reikalingas pagalbos ir patarimo, taip da
bar tuščia šaukti jungtis prie miške kovo
jančio brolio, kai tas brolis prieš laiką 
yra žuvęs ir pagalbos nesulaukęs...

O juk tiek yra galimybių ir progų lie
tuviui atlikti pareigą savo tautos laisvei 
ir dabar, sąžiningai, blaiviai, konkrečiai, 
— be klioštorinių aimanų ar didvyrybės 
žodžių purkštuvo.

Atskirų individų beprotybė yra dalykas retas, bet grupėse, partijose, tautose 

ir epochose— tai yra taisyklė, Nietzsche
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UŽSIENIO LIETUVIŲ VEIKLOS BARE

LIBERALU INTERNACIONALO TARYBOS KONFERENCIJA

1954. VIII 25-28 d.d. Belgijoje, Kuokke, 
įvyko Liberalų Internacionalo Tarybos 
metinė konferencija, dalyvaujant L. Int. 
vadovybei, jo Vykdomojo Komiteto ir Ta
rybos nariąms (Tarybą sudaro tautinių 
grupių ir politinių partijų atstovai bei 
stebėtojai) ir spaudos atstovams.

Toje konferencijoje dalyvavo LRS-ės 
VK-o vicepirmininkas S. Žymantas, at
stovavęs, be lietuvių, dar latvių ir estų 
liberalinės grupes. Prof. S. Žymantas yra 
Liberalų Internacionalo Vykdomojo Ko
miteto narys ir L.I. Egzilų Liberalų Ko
miteto Sekretorius.

Liberalų egzilų tarpe konferencijoje da
lyvavo ispanas Don Salvador de Mada
riaga, buvęs Rumunijos užsienio reik, 
ministeris G. Gafencu, vengras I. Appo- 
nyi, bulgarai V. Karastoyanova ir J. Pe- 
yev ir lenkė B. Karwecka.

Konferencijoje buvo atstovaujami šių 
laisvųjų tautų liberalai: Belgijos, Danijos, 
D. Britanijos, Italijos. Kanados, Norvegi
jos, Prancūzijos, Švedijos, Šveicarijos ir 
V. Vokietijos, stebėtojais dalyvavo JAV- 
ių, Ceilono, Izraelio ir Liuksemburgo libe
ralų atstovai.

Konferencijos tikslas buvo apsvarstyti 
aktualias Europos ir Tolimųjų Rytų prob
lemas. Jos aktualumą didino netrukus tu
rėjęs įvykti Prancūzijos parlamento po
sėdis Europos Gynimosi Bendruomenės 
sutarties ratifikavimo klausimu. Būdami 
suvienytos Europos šalininkai, liberalai 
karštai remia Europos Gynimosi Ben
druomenės mintį.

Konferencijai svarstant Europos prob
lemas, jos dalyviai aiškiai konstatavo tik
ruosius komunizmo kėslus ir grėsmę Eu
ropai ir visam pasauliui. „Šiuo metu mes 
gyvename komunizmo užtemdytame pa
saulyje“, pareiškė Liberalų Internaciona
lo Pirmininkas, belgų senatorius R. Motz, 
nurodęs, kad dviejų pasaulinių karų metu 
jis buvęs egzilų D. Britanijoje. Reikia tad 
vesti tokią politiką, kad netektų trečią 
kartą prašytis britų vaišingumo.

Lib. Int. garbės Prezidentas Don Salva
dor de Madariaga pabrėžė, kad gyvename 
labai sunkų Europos istorijoje metą, kurs 
yra tuo sunkesnis, kad kaikieno nenori
ma aiškiai matyti tikrąją padėtį. Pasau
lyje yra dvi dalys, kurių viena siekia pa
naikinti žmogaus laisvę, o kita tą laisvę 
gina nepakankamai. Pasaulis tegali būti 
išgelbėtas gerbiant laisvę, nes tai sudaro 
esminę pasaulinės taikos sąlygą. Libera
lą! tvirtina: pirmiau laisvė, paskui taika. 

Visiems, kalbantiems apie taiką, libera
lai turi atsakyti: pirma laisvė!

D. Britanijos Liberalų Partijos Pirmi
ninkas H. Graham White nurodė, jog turi 
būti aišku, kad, kai totalitariniai vadai 
kalba apie „taikingą sugyvenimą“, jie tu
ri galvoje karą be šaudymo, ruošdamiesi 
karui su šaudymu. Reikia tikėtis, jog vi
sos Vakarų tautos supras, kad bolševikų 
vadai nėra draugai, bet yra priešai, kurie 
tiki, jog jų paskirtis ir pareiga_ yra pa
versti pasaulį totalitarinių • valdžių kont
roliuojamu. Nėra pagrindo abejoti šio jų 
tikėjimo nuoširdumu. Bolševikai neklau
so jokių argumentų, kurie nėra paremti 
jėgos, tad reikia būti pasiruošusiems bet- 
kuria' kaina ginti laisvę ir principus.

Liberalų egzilų vardu kalbėjęs G. Ga
fencu, Lib. Intern, vienas globėjų, įspė
jo dėl sovietinės taikos prasmės, nurodęs, 
kad liberalų taikos sąvoka yra laisvės 
sąvoka.

Kiti svarbesnieji kalbėtojai buvo: V. 
Vokietijos Vicekancleris F. Bluecher, Bel
gijos ministeris J. Rey, Prancūzijos sena
torius G. Laffargue.

Konferencija visais balsais priėmė laiš
ką Prancūzijos parlamento liberalams, 
karštai remdama Eur. Gyn. Bendr. sutar
ties ratifikavimą, nes Europos apjungi
mas yra būtinas liberalinei civilizacijai 
išsaugoti.

Plačiai išdiskutavusi Europos integra
cijos ir Tolimųjų Rytų problemas, konfe
rencija priėmė dvi rezoliucijas — Euro
pos klausimu ir Tolimųjų Rytų.

Europinėje rezoliucijoje konferencija 
konstatuoja, kad, nežiūrint taktikos pa
keitimų, Maskvos politinių vadų strate
gija lieka ta pati: laimėti viso pasaulio 
dominavimą. Toliau rezoliucijoje išreikš
tas įsitikinimas, kad betkurie su tais va
dais pasitarimai, per kuriuos nebūtų at
sižvelgta į tą faktą ir visų tautų teisę į 
laisvą apsisprendimą, turėtų didžiai ža
lingų pasekmių europinei viešajai opini
jai abiejose geležinės uždangos pusėse.

Rezoliucijoje taip pat dar kartą patvir
tinamas reikalas Vakarų Europai integruo
tis visose srityse ir pažymima, kad tai 
sudaro esminę sąlygą tolesnei taikingai 
visos Europos integracijai politinės lais
vės ir tautinio apsisprendimo pagrindais.

Tolimųjų Rytų klausimu, konstatavusi 
kolonializmo gadynės pabaigą, konferen
cija pasisakė už visų tautų ir individų 
laisvę bei reikalą padėti toms tautpms fi-

41



300 SANTARVĖ

„NESUSIPRATIMU” UŽDANGAI PAKILUS

Nuo praėjusio pavasario prasidėjęs lie
tuvių emigrantų „pilietinis karas“ tebei
na. Iš tikrųjų, tai butą ermyderio su vi
sais vidaus karo požymiais. Veltui čia 
jieškoma kokių valstybinės ar patriotinės 
minties pėdsakų. Kai „karas“ paskelbia
mas. išminties ir poezijos mūzos nutyla.' 
Svarbiau pasidaro, kam ir kaip čia smar
kiau užsmogus. Ką čia dar užgrobus. Kaip 
pikčiausią „priešą“ sušmeižus ir sunaiki
nus...

Tautos reikalai, Lietuvos laisvės reika
lai tada nebe vieta ir nebe laikas minėti. 
Jei kur ir už šio galo dar buvo grieb
tasi, tai nebent prieš liaudį pasigai sinti, 
kad „mes“ tai dirbame „bendriems tau
tos reikalams“, o anie tai tik „Lietuvai 
kenkia“. Mes — tai demokratai, o anie —• 
tai totalistai...

NEPAVYKO MUMS APSIRIKTI

Padarius palyginimą, daugiau negu 
nuostabu, kad LRS ir SANTARVĖ nei per 
nago juodymą neapsiriko, ką galvojo ir 
skelbė prieš dvejis. trejis. net ketverius 
metus. &i būtų geriau, kad nors kiek bū
tume apsirikę. Nes mes pranašavome., ben
drai paėmus, liūdnas tiesas. Atidžiai ste
bėdami emigrantų politinio bei dvasinio 

gyvenimo tikrovę, patys jos sukurtuose 
daugiau ar mažiau sukdamiesi, mes tvir
tinome tarpe daugelio dalykų šias esmi
nes „pranašystes“: —

Jei užsienio tautiečiai išleis iš akių 
Krašto ir tautos primatą, jie būtinai pas
kęs emigrantinėse rietenose, kaip rodo 
visų ilgesnių emigracijų istorija, o jų va
dai, geriausiais laikomi, greit nusizulins 
ligi apgailėtiniausių psichopatologinių pig
mėjų lygmens...

Jei tautos laisvės sunkiame ir dyglių 
prižėlusiame bare skubiai nesiimsime ra
dikalių priemonių, neatliksime. tinkamai 
išsiaiškinę, būtiniausių reformų, nepa- 
jungsime darnoje visų tautinių jėgų, 
skendėsime partinėse ambicijose ar šlykš- 
čiausio laipsnio oportunizme ir net speku- 
liantiškume, vėsime kovą ne prieš prie
šą, bet pirmiausia prieš savuosius tautie
čius bei jų organizacijas. — neišvengia
mai atnešime visuomenės pasibodėjimą, 
beprotišką suirutę, nykų chaosą...

Jei iliuzorinėse kovose už valdžią, už 
tautos valios reiškimo pasisavinimą, už 
popierinę vyriausybę svetimo, dar oku
puoto krašto apskrities miestelyje, jei už 
Respublikos suverenumo teisių sapną run- 
gsimės dieną ir naktį, o tautiečių suau-

nansiškai ir techniškai, nepažeidžiant, 
betgi, jų tautinės ir individualinės lais
vės.

Ceilono atstovai kėlė reikalingumą ap
saugoti Tolimųjų Rytų kraštus nuo komu
nizmo grėsmės demokratinių ir socialinių 
reformų keliu.

Nors Liberalų Internacionalo Tarybos 
Konferencija iš principo aiškiai konsta
tavo komunistinį pavojų laisvajam pasau
liui ir iš principo pasisakė už visų tautų 
laisvę, už tai. kad kelias į taiką veda per 
laisvę, taip pat ir už galutinį visos Euro
pos, tad ir šiandien sovietų okupuotosios 
jos dalies, apjungimą politinės laisvės ir 
tautinio apsisprendimo pagrindu, tačiau 
toliau ji nežengė. Ji neiškėlė klausimo, 
kad sovietų pavergtų tautų apsisprendimo 
teisė, kitaip sakant, okupacijos pašalini
mas, jau dabar būtų keliamas, kaip preli
minarinė sąlyga betkurių sąntykių su so
vietais, ar kad kalbantis su sovietais būtų 
kalbamasi apie visas problemas, tad ir 
apie sovietų pavergtų tautų okupacijos 
pašalinimą bei jų pažeistų teisių atstaty
mą. Nors Lib, Intem. yra ištikimas savo 

principams, bet šią L. Int. Tarybos kon
ferenciją vis dar lėmė sulaikymo, o ne 
išlaisvinimo politika.

Konferencijos metu įvyko taipgi Lib. 
Intem. Vykdomojo Komiteto ir Egzilų 
Liberalų Komiteto posėdžiai, pastarajame 
pirmininkaujant to komiteto pirmininkui, 
Don Salvador de Madariaga.
- Lib. Int. Taryba išsirinko vadovybę — 
prezidentą, belgų senatorių R. Motz, vice
prezidentus — švedų prof. B. Ohlin. šve
du Liberalų Partijos pirmininką, vokietį 
Dr. H. Kluthe, „Neue Frankfurter Illus- 
trierte“ leidėją, šveicarą Dr. W. Bret- 
scher. „Neue Zuericher Zeitung“ vyr. re
daktorių ir Šveicarijos parlamento užsie
nio reikalų komisijos pirmininką, buv. 
Prancūzijos ministerį pirmininką Renė 
Mayer ir Sir Andrew MacFadyean, britų 
Liberalų Partijos vice- prezidentą, du iž
dininkus — kanadietį H. Sinclair ir daną 
P. Federspiel, Europos Tarybos ekonomi
nės komisijos pirmininką, ir du garbės 
sekretorius — belgą R. Dreze, Belgų Li
beralų Partijos gen. sekretorių, ir pran
cūzą J. Coutard, prancūzų Radikalų Par
tijos vykd. kom. sekretorių.
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kotais laisvinimui pinigais apmokėsime 
propagandą prieš dar egzistuojančius ir 
dar šen bei ten tebepripažįstamus Lietu
vos suverenumo atstovus užsienyje, — 
mes nukirsime paskutinę apysausę šaką, 
ant kurios teisiškai dar laikosi Lietuves 
byla tarptautinėje bendruomenėje, ir ateis 
diena, kai šiems išmirus, nebus autoriteto 
naujus paskirti, nes to negalės padaryti 
privatiniai musų komitetai...

Ir taip toliau, ir taip toliau.
Šieji metai pergreitai ir perpilnai patei

sino visas mūsų „pranašystes“, išskyrus 
pačią pastarąją. Bet ir ji pradės pasitei
sinti. jei mūsų visuomeninis oras nepra- 
giedrės.

IKI KIEK BALANSAS 
NUSIBALANSAVO

Tuo tarpu pragiedrėjimo dar nebuvo, o 
niaukstėsi toliau.

Ką iš esmės veikė Vliko pirmininkas, 
atvykęs Amerikon ir Kanadon, tautos lais
vinimo stiprinimo reikalais?

Balansas šiandien visai aiškus, nežiū
rint vaikiškų fanfarų, kuriuos dar pučia 
tam tikra spauda ir vadinamosios „Eltos 
Informacijos“. Vliko pirmininkas, sekun- 
duojamas kito „valstybės vyro“ (kaip 
Montrealio „Neprikl. Lietuva" iškilmin
gai buvo pavadinusi), čia atvyko, svar
biausia, išgauti Washingtone Vlikui vy
riausios lietuvių valdžios pripažinimą ir 
atšaldyti užblokuotą Lietuvos Respubli
kos pinigėlį. Nieko iš to neišėjo, nes juk 
ir negalėjo išeiti niekas. Tokias fantazi
jas buvo galima išsigalvoti nebent Reut- 
lingeno miestelyje, kad būtų dingstis ap
mokėti tautiškais centais pirmininkų ke
liones, kurių vieno kelionė turėjo išimti
nai privatinį būtinumą (atnaujinti emi
gracinę vizą). Iki tiek smuko musų „lais
vinimas“.

Gi pats pirmininkas Washingtone gavo 
nusifotografuoti su Amerikos įžymybėmis 
ir čia pat visai blaivų patikinimą, kad 
Amerika privatinių komitetų nebuvo ir 
nėra linkusi pripažinti egzilinėmis val
džiomis. Pinigėlių atšaldymas po to savai
me atpuolė. Žinoma, niekas negali už
drausti, kaip ligišiol jau buvo praktikuo
ta, vienam ar kitam Vliko Vykdomosios 
Tarybos valdytojui ir toliau po laiškais 
pasirašinėti „ministeriu“...

O kur kitur savo energiją išliejo Vliko 
pirmininkas? Jei neminėsime svarbaus 
dalyvavimo Krikščionių Demokratų par
tijos jubilėjiniame suvažiavime, pirminin
kas gausiai važinėjo po Ameriką ir Kana
dą su prakalbomis, kurių svarbiausioji 
tema visur buvo — Lietuvos meilė (trum
pai) ir įrodinėjimas (plačiai), koks nesu
kalbamas ir koks didelis kenkėjas Lietu
vos reikalams yra Lietuvos Diplomatijos 

Šefas ir visi kiti, kurie jo dar nepas
merkė.

Gi pasikalbėjime „Draugo" dienraščiui 
pirmininkas auksaburniškai pareiškė, jog 
šiandien opoziciją Vlikui sudaro tik ko
munistai ir visi kiti, Tad visi kiti, ku
rie sudaro „opoziciją“ Vilko pirmininkų 
„laisvinimo programai“, savo laikysena, 
vadinasi, prilygsta komunistams.

Tiek ir tegalima buvo tikėtis iš tokio, 
anot „Draugo“ pasakymo, „europinio 
masto politiko“, kuris pernai Romoje tvir
tino ir šiemet New Yorke (žr. Neprikl. 
Lietuvos korespondento h. liudijimą) te
bepalaikė, kad kas jau kas, bet LRS tai 
esanti tas pats tikrasis kofnunistų įran
kis...

Atrodo, yra atėjęs laikas pasakyti ir 
mūsų laisvės kovų istorijai uždokumen- 
tuoti, kad Vlikas savo priešakyje tebelai
ko žmogų, kuris savo svarbiausia misija 
laiko drumsti, kiršinti partinės visuome- 
menės neapykantą Lietuvos diplomatinės 
tarnybos užsienyje vadovui, begėdiškai ir 
sąmoningai šmeižti lietuviškos rezistenci
jos veiklai pasiaukojusius vyrus ir kiek
vieną, kuris negali sutikti su jo fantas
magorijomis, skelbti esant „Vliko opozici
ja“, kaip tokiais jo „opozicionieriais“ yra 
ir bolševikai.

„OPOZICIJA“ IR „POZICIJA“...

Grįžę Vokietijon, pirmininkai pradėjo 
nieko negaišdami „opoziciją valyti“ Pir
mąja auka buvo pasirinktas Tautinio Są
jūdžio atstovas Vlike, kurį užsimojo paša
linti, kaip VT Finansų Tarnybos Valdyto
ją ir Tautos Fondo Valdytoją. Taktika 
teisinga: apsaugoti tą vietą, kuri svar
biausia, — kišenė. Tautos Fondą „admi
nistruoti“ pavedė trims Vliko samdo
miems tarnautojams. Tuo buvo ryškiai 
patvirtinti mūsų jau nekartą skelbti tei
gimai (arba „šmeižtai“), kad Tautos Fon
das nebuvo ir nėra joks tautos fondas, 
kuriam tautiečiai deda savo sunkiai už
dirbamus skatikus, bet kad tai yra Vliko 
kasa, privatinė kasa, kurios veikimui pri
žiūrėti užsimota pastatyti patikimus pa
reigūnus — savo pačių tarnautojus (I).

Ne mūsų dalykas sielotis, ar Vliko pi
niginė kišenė bus toliau be jokios „opozi
cijos“, ar vėl „opozicija“ ten atsiras.

Čia tik norėjome pabrėžti pačias disku
sijas dėl opozicijos, apie ką vis daugiau 
ir daugiau kalbama lietuviškoje spaudo
je. Tą žodį mėgsta tie (ypač „Draugo“ 
straipsnių rašytojai), kuriems vaidenasi 
kad Vlikas yra „parlamentas“ ir kad todėl 
jis turi laikytis „parlamentarinės prakti
kos“. Tuo atveju, be abejo, opozicijos žo
dis yra suprantamas ir kalbos apie opozi
ciją Vlike maloniai kutena „pozicijos“ au
sį, kuri ima tikėti ir įsivaizduoti, jog ji
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jau „valdo“, „pozityviai dirba“, gi „opo
zicija", kuri ten yra, be abejo, tik „prie
šinasi“ ir „griauna"...

Jei taip būtų iš tikrųjų, tai tektų pasa
kyti, kad tas partijų ir fiktyvių grupių or
ganizmas, kuris pats save dabar pasiskel
bė „vadovaujančiu Lietuvos laisvinimo 
akcijai ir galutiniu jos reikalų sprendėju“ 
bei „reiškėjas lietuvių tautos politinės va
lios šioje geležinės uždangos pusėje“, — 
yra labai trapiame „parlamentariniame 
kelyje“. Lietuvių tautos politinė valia šio
je geležinės uždangos pusėje yra reiškia
ma daugelio lietuvių ir daugelio organi
zacijų, bendruomenės ir kitokių, ir tenka 
stebėtis ypač tūlų Vliko partijų drąsa pa
sišauti i „vyriausius sprendėjus", tetu
rint miKroskopinį užnugarį. Ar ir toks 
„samozvanciškas" kelias šiandien bus va
dinamas demokratija?...

Mes manome, kad šiandien jau yra atė
jęs laikas kalbėti apie opoziciją — parla
mentarinę ar kitokią. Viena, kad Vilkas 
nėra parlamentas ir jo priedermė neturė
tų būti „valdžios“ žaidimas. Mes nemano
me, kad patriotiniai lietuviai, siekiantieji 
Lietuvos laisvės šiandien turi opozicinių 
nuotaikų mūsų tautinės rezistencijos ir 
laisvės kovų uždaviniams. Jei eilė organi
zacijų ir šimtai pavienių tautiečių su didė
jančiu susirūpinimu yra priversti piktin
tis ir smerkti tam tikras nesąmones ar 
įžūlius blefus (kaip „laimėjimai“ Wa
shingtone, arba „ambasadorystė“ Bonno- 
je, arba kad Kraštas yra „įgaliojęs“ Vil
ką jį atstovauti ir vadovauti Lietuvos iš
laisvinimui...), kuriuos laikas nuo laiko 
viešumai iškrečia tūli Vliko valdytojai. — 
tai čia nėra opozicijos klausimas Lietu
vos laisvės darbui, bet tik blaivus įverti
nimas žygių ar asmenų, kurie kaip nelai
mė, kaip .chroniška liga, yra užslėgę lie
tuvių susivienijimo ir darnaus bendra
darbiavimo pastangas užsienyje šiuo vi
siems mums ir ypač mūsų Tėvynei sun
kiu, tragišku metu...

NESĄMONĖS
APIE „DVIEJŲ PRADŲ" KOVĄ

Kaikurie sambūriai, kaikurie laikraš
čiai ar pavieniai balsai iš visuomenės 
kiekvienos tokios „vidaus politinės kri
zės" metu patetiškai sušunka:

— Vilkas pagaliau turi susitarti su dip
lomatais! Arba —■ Diplomatijos Šefas tu
ri susitarti ir dirbti iš vieno su Vliku! To 
reikalauja Lietuvos interesai!...

Tai gražūs šūkiai. Ir patogūs. Taip gali
ma nusiplauti rankas, rasti ramią priebė- 
gą, su nieku nesusikivirčyti ir „Lietuvai 
patarnauti“. Bet, kaip praktika parodė, 
taip negalima nieko išspręsti.

Kodėl? Ypač dėlto, kad tokie šūkiai ne
išryškina nei vieno dėsnio, kuriais galėtų 
remtis Lietuvos laisvinimo programa. Jie 

tik prileidžia galimybę kompromisų, ku
rių turinys ir patiems siūlytojams, grei
čiausia, yra neaiškus.

Kaip šį klausimą supranta kaikurios 
partijos bei jų satelitai? Atsakymas dau
gybę kartų ir per keletą metų buvo gali
ma rasti lietuvių dienraščiuose, savait
raščiuose, žurnaluose, kur tų grupių nuo
monės be dangstymo atskleidžiamos. Pasi
rodo, kad šie mūsų tautiečiai mano, jog 
dabartinės suirutės priežastys glūdinčios... 
politinėje ideologjoje, kurią išreiškia ati
tinkami „veiksniai", tos ideologijos prie
šingumų suderinti neįmanomume. Vienas 
„veiksnys" (diplomatai, ypač Diplomati
jos Šefas), esą, Lietuvos laisvinimo orga
nizacijoje atstovaują vadistinį pradą, o ki
tas „veiksnys“ (Vlikas) esą, atstovaująs 
demokratinį pradą. Tie du pradai, arba 
principai, esą, tarpusavyje kovoja!

Kituose, ypač Chicagos dienraščių ko
mentaruose pasisakoma dar aiškiau. Esą, 
tie du pradai nesuderinami. „Vadistinį“ 
pradą reikia visai pašalinti, izoliuoti. Jo 
niekad lietuvių tauta nepripažino ir ne
pripažins,nes jis yra priešingas demokra
tinei ideologijai, — taigi, ne tik nepripa- 
žintinas, bet smerktinas be pardonų ir su- 
naikintinas visiems amžiams.

Jeigu taip iš tikrųjų, tai kaip galima 
dar siūlyti tiem priešingiem pradam susi
tarti? Kaip galimas tarp jų nuoširdus ir 
vaisingas bendradarbiavimas? Ir matome, 
kad jau kelinti metai, pirm visa ko, eina 
tarpusavyje ideologinė (ne Lietuvos lais
vinimo...) kova, kaip „demokratinis" pra
das galėtų greičiau ir sėkmingiau paša
linti, sunaikinti ar bent izoliuoti tą „va
distinį“ pradą...

Tai būtų pasaka, jeigu tai nebūtų pap
rasčiausia demagogija, pavėlavusi jau 
penkiolika metų. Lietuvių tauta Tėvynė
je šiuo „dviejų pradų" kovos šūkiu šian
dien negyvena ir mažiausiai juo tesisie- 
loja. Juo gyvena ir sielojasi ir naktimis 
ramiai miegoti negali keliasdešimt parti
nių senosios ir naujesnės mūsų emigraci
jos politikierių, kurie, kaip tokiais atve
jais būna, niekad nieko nebeišmoksta ir 
ypač nieko nepamiršta. Dabartis jiems te
bėra jų praeitis prieš penkiolika ar net 
keturiasdešimt metų. Grabai teišties jų 
susisukusius kaulus, sugangrenuotus „to- 
talizmais" ar „demokratijomis“.

Realybė yra visai paprasta. Diplomati
jos Šefas ir Diplomatinė Tarnyba nėra 
ideologinė, vadistinė ar demokratinė, bet 
— Valstybinė organizacija, politinė ir ju
ridinė institucija. Yra daugiau negu ne
sąmonė kalbėti, kad šioje institucijoje sly
pi „vadistinis“ ar „totalistinis“ pradas. 
Nebuvo ir taipgi nebus nurodyta nei vie
no fakto, kur šis politiškai ideologinis 
momentas mūsų diplomatijos veiksmuose 
ar pareiškimuose būtų pasireiškęs.
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IT S LONG, LONG WAY TO... 
DEMOKRACY!

Iš antros pusės, — kur yra apčiuopiami 
ir legalus duomenys, kad Vliko veiksmuo
se reiškiasi „demokratinis pradas*'? Ar tik 
dėlto jis yra demokratinis, kad šiandien 
visos partijos skelbiasi, jog jos stovi už 
demokratiją ir kovoja už demokratiją? 
Galima pilnai sutikti, kad jos stovi vieto
je ir ten trypia penkiolika metų. Bet di
delė abejonė, ar jos kovoja už demokrati
ją. Kaip, kokiu būdu, kur?

Jos gi tegali kovoti, bent žodžiais, už 
Lietuvos išlaisvinimą, kad ten, išlaisvin
simoje Lietuvoje savo įnašu prisidėtų 
prie demokratinės santvarkos įsteigimo. 
Jokių demokratinių pradų Lietuvoje jos 
negali įvesti iš čia, iš emigracijos, ypač 
to negali ir negalės padaryti tų partijų na
riai, kurie jau yra seniai ar vėliau įsipi- 
lietinę kitose valstybėse.

Taip pat apsčiai neaiškumų dėl tų par
tijų demokratiškumo tebėra ir pačiame 
Vlike. Ar tai jau užtenka brošiūrėlėje pa
rašyti, per laikraštį pasigarsinti, kad aš ir 
mano partija tai demokratai, o visi kiti, 
Kurie sų mano „programa“ drįstų nesu
tikti, yra vadistai. totaiistai, fašistai... 
Kiek tokių nesąmonių jau priskeiota, ant 
buivolo odos nesurašytum. O juk pir
miausia demokratinėms partijoms, ypač 
pretenduojančioms tautos valią atstovau
ti, reikėtų pačioms demokratiškai susi
tvarkyti, gauti legalų mandatą is tautos, 
pačioms legalizuotis, demokratiniais bal
savimais patikrinti ir įrodyti, kokią tau
tos dalį jos atstovauja, ir tik Kai tas vis
kas butų teisingai ir demokratiškai lega
lizuota, teisėti ir realūs mandatai tsigjia, 
tuomet tik gal ateitų laikas su pagrindu 
įsikišti į mūsų valstybinių institucijų už
sienyje darbą ir, turint realų tautos va
nos vykdymo mandatą, pažiūrėti bei pa
tvarkyti, kur koks „pradas“ turėtų būti 
įstatytas ar kitu pakeistas.

O dabar gi mūsų „demokratinio prado“ 
reiškėjai Vlike turėtų grįžti prie musų 
tautinės rezistencijos prievolių, kaip jos 
pradžioje buvo suprastos Lietuvos Vlike, 
tačiau vėliau galutinai supūdytos Prui- 
lingeno-Reutlingeno emigraciniame Vilke.

Čia jos išvirto nebe talka Lietuvos lais
vės bylai ir sielojimusi mūsų tautine re
zistencija šiapus ir anapus geležinės už
dangos, bet liguistais blefavimais apie 
„pilną ir visišką Lietuvos Respublikos at
stovavimą“, skleidimu nesąmonių apie 
demokratinio ir vadistinio principo tarpu
savinę kovą Lietuvos laisvinimo organi
zacijoje ar kitokiais „dinozaurinių laikų 
nesusipratimais“...

NEPAMIRŠTINA,
KAD KELIAME ATSAKOMYBĘ

Praėjusiame SANTARVĖS numeryje 
(247 psl.) kolega J. K. vienu sakiniu iš
reiškė viską, kas yra lietuvius užsienyje 
privedę prie šios „nesusipratimų“ suiru
tės. Šį sakinį verta pakartoti:

„Jeigu visuomenė ligi šiol būtų tinka
mai reagavusi, jeigu Vliką sudarančių 
grupių centrai' būtų tvirčiau reiškę savo 
nusistatymą ir būtų privertę Vliko vadus 
jo laikytis, jei pagaliau Lietuvos Atsto
vai būtų viešai ir tvirčiau reiškę savo nu
sistatymą vaikiškų Vliko užmačių atžvil
giu, — galima drąsiai tvirtinti, nebūtų 
priėję prie liūdnos dabartinės padėties“...

Iš tikrųjų, šiais keliais žodžiais yra pa
sakyti pagrindiniai taktiniai dėsniai, ku
riuos suminėtieji veiksniai ar pamiršo, 
ar buvo nepajėgūs naudoti, kaip to reika
lautų bendrasis tautinis interesas.

1. Mūsų visuomenės ir paskirų jos orga
nizacijų liurbiškumas yra didžiai atsakin
gi už pastarojo „pilietinio karo“ toleravi
mą. Čia turėjo ir turi pasigirsti daugiau 
ir stipresnių balsų ne apie reikalą dar 
kartą naujose korėjiškose derybose tartis 
ir susitarti anarchistiniam ir valstybiniam 
pradui, bet apie iškėlimą apgalvotų dės
nių ir sveikų reformų, kuriomis turi būti 
pagrįstas darnus mūsų pajėgų dalyvavi
mas tautinėje rezistencijoje. Niekas netu
rėtų pilotiškai nusiplauti rankų ar vien 
tik kitus raginti, pats likdamas nuošalė
je. Spauda, kuri šią suirutę kelia ir vis 
daugiau grimsta į demagogiją, turėjo su
laukti energingų protestų iš visuomenės 
ir skaitytojų pusės. Tie, kurie tolydžio 
prašomi aukų Vliko iždui, vadintam „Tau
tos Fondu“, turi pagaliau garsiai paklaus
ti: kokiam laisvinimo darbui eina musų 
mokesčiai, — ar anarchijai gilinti, „pozi
cijai“ kovoti su „opozicija“, ar tiem „pra
dam“ tarpusavyje kautis ar mūsų tauti
nės rezistencijos reikalams?...

2. Vliko grupių centrų laikysenos atsa
komybė nei kiek nemažesnė. Jei visuome
nė tik netiesiogiai, tai tos grupės ir jų 
centrai neša tiesioginę atsakomybę už vi
są „veiklą“, kuri reiškėsi ir dabar davė 
tokių padarinių nuo Wuerzburgo ligi da
bartinio Reutlingeno ministerijų. Jos ne
ša ir neš atsakomybę prieš lietuvišką isto
riją emigracijoje, kad savo rėmimu ar 
bent pasyviu toleravimu prisidėjo prie 
susidarymo tokios „laisvinimo“ struktū
ros, kuri suparalyžavo našų ir vieningą 
tautinių pajėgų emigracijoje darbą, su
pjudė visuomenę, Bonnos aferomis ar 
įskundinėjimais pas svetimuosius diskre
ditavo Lietuvos prestižą, skaudžiais ats
kambiais pasiekė net Krašto rezistencijos 
kraujuotą dramą... Tik pačiu vėliausiu 
laiku kaikurios grupės ėmė rodyti sveikes- 
nio politinio charakterio ir susivokimo,
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kad taip toliau „vieninga laisvinimo ma
šina“ tikrai nebegali važiuoti ir kad nuo 
oportunizmo turi būti apsivalyta. Mes vi
suomet buvome iš tų, kurie atvirai ir drą
siai sakėmės už glaudų bendradarbiavimą 
visų tų lietuviškų sluogsnių bei organi
zacijų, kurioms pirmoje vietoje stovi val
stybinis pradas ir realaus įnašo teikimas 
tautinei rezistencijai. Lietuviško žmogaus 
vertingumo laisvės kovoje mes niekad ne
seikėjome pagal jo tikybą, partiją ar pri
vatinę pasaulėžiūrą.

3.Lietuvos dplomatinių Atstovų dau
giau nei rezervuota ir visuomeniškoje 
plotmėje pasyvi laikysena daugelį stebino 
ir liūdino. Nuo pat Berno konferencijos 
1946 metais ligi veik pačių pastarųjų die
nų, po Vliko ir jų, arna tariant žurnalo 
„Į Laisvą“ žodžiais, „demokratinio“ ir 
„vadistinio“ principų bendrųjų konferen
cijų, viešumą pasiekdavo sibiliniški ko
munikatai apie vienybę, platų visų klau
simų išsiaiškinimą ir didžiausią bei su
tartiną bendradarbiavimo valią. Dar ra
šalas po tokiais komunikatais nenudžru- 
davo, kai visuomenė įsitikindavo, jog visa 
tai dar tik sapnas. Diplomatinių atstovų 
rezervuotumas, vengimas deramais paaiš
kinimais ir valstybinės minties prievolių 
nurodymais veikti lietuvišką visuomenę 
užsieniuose nekartą yra atsiliepę dezorien
tuojamai. Gi kiekvienu atveju — pa
lankiai suirutės užmačioms.. Pastarieji L.

Dipl. Šefo pareiškimai ar ir toks kuklus, 
nors gerokai pavėluotas buv. Lietuvos mi- 
nisterio Vokietijai pulk. K. Škirpos vie
šas laiškas spaudoje yra parodę, jog tai 
visuomet daro visuomenei teigiamos įta
kos. Solidarūs Diplomatijos šefo, įgaliotų
jų ministerių, konsulų bei kitų pareigūnų 
pasisakymai pagrindiniais lietuviškos po
litikos ir Lietuvos laisvės bylos gynimo 
klausimais laiku ir visada, kai yra rei
kalas, čia būtų veikę naudingai ir butų 
neabejotinai sukliudę ardančiam vėžiui 
augti.

* * *

Pi įsimena apaštalo Povilo išsireiški
mas: „Jeigu trimitas išduoda nedrąsų (ne
tikrą) balsą, — kas tuomet ruošis ko
vai?“...

Ši teisybė dera visiems, visais laikais ir 
visur. Ypač ji dera mums, kai „nesusipra
timų uždanga“ tremtyje yra pakilusi. Ji 
atskleidė padėtį, kur nebe viską galima 
laikyti tik „nesusipratimais“. Ji parodė 
daugiau nei su kaupu įtikinamai, kad 
esama aiškiai destruktyvios ir sąmonin
gos valios, kuri pastoviai krikdo musų vi
suomeninę sanaciją, ir kad reikalingas vi
sų sveikųjų tautinių pajėgų papildomas 
sutelkimas vėžiui išpjauti ir energiją pa
kreipti labiau tautinės rezistencijos link
me.

A. D-as

LIETUVOS ATGIMIMO SĄJŪDIS 
DIDŽ. BRITANIJOJE

LAS‘o Vyr. Valdyba š.m. liepos pra
džioje patvirtino Anglijos Vietinmkijos 
Organizacini Komitetą šios sudėties: pir
mininkas — dipl. teis. A.J. Kaulėnas, Vi
cepirmininkai — dipl. teis. P. Mašalaitis, 
V. Šalčiūnas ir J. Alkimavičius, Sekreto
rius — V. Zdanavičius ir Iždininkas — 
K. Jonelynas.

Liepos 10 d. Org. Komitetas sušaukė 
steigiamąjį LAS’o skyriaus susirinkimą 
Londone. Įstojo nariais 35 asmenys. Iš
rinkta Skyriaus Valdyba: pirm. — P. Ado
maitis, Sekret. — S. Kaulėnienė, Iždinin
kas — A. Mineikis, Kult. Reik. Vadovas 
— V. Mamaitis ir Narys — S. Blotnys.

Atsakydamas į LAS Londono Centrinio 
skyriaus steigiamojo susirinkimo sveiki
nimą, Ministeris B.K. Balutis parašė:

„Širdingai dėkoju už laišką iš liepos 
10 d. Ačiū Jums už pranešimą apie Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdžio, Londono Cen
trinio Skyriaus, įsisteigimą.

Naudodamasis šia proga, aš sveikinu 
Jus visus ir linkiu geriausios sėkmės Jūsų 
geruose darbuose Tėvynės-Lietuvos nau
dai. Sumaniai, glaudžiai ir išmintingai 
dirbdami, kas savo pasirinktoje srityje, 
bet vienos — Lietuvai pasitarnavimo — 
dvasios vedami, mes visi galime didžiai 
pasitarnauti mūsų didžiausiam tikslui — 
Lietuvos laisvės atgavimui. To aš Jums 
visiems ir linkiu“.

Jūsų B.K. Balutis.

Rugpjūčio 21 d. naujas LAS‘o Londono 
skyrius turėjo susirinkimą.

Skyriaus narių skaičius nuolat didėja ir 
šiuo metu jau praneša 40. Numatyta: sky
riaus susirinkimus daryti kas mėnuo, su
rengti Tautos Šventės minėjimą, Rugsė
jo 25 padaryti susipažinimo vakarojimą 
Parapijos salėje ir artimiausiu laiku su
organizuoti Visuomeninį Teismą.

Šiuo metu Didž. Britanijoje veikia du 
LAS‘o skyriai: Londone ir Buckminste- 
ryje.
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PIRŠTU I AKI

Lietuvos artojėlio — skundėjė iio, mokančio skaityti ir rašyti.

SKUNDAS

Prof. Tylūnas Uodega

„Niekam pasauly aš nepavydžiu 
Nei šlovės, garso, nei turtų didžių, 
Vieno tik daikto labai man gaila, 
Kodėl nemoku ašen rašyti.
Aš aprašyčiau dangaus grožybę“... —

Taip kadaise dėl mūsų artojėlio — mužikėlio graudenosi Adomas Jakštas.
O dabar?...

Nerimsta siela, širdį maudžia, 
Jei taip ilgiau, tai reiks pasiust, 
Ir kombinuoju godą graudžią: 
Ką čia apskųst, ką čia apskųst?

Paskui veikėjai, eksponentai, 
Jog negali ramiai užsnūst...' 
Be to, ir šefai, rezistentai, — 
Kaip juos apskųst, kur juos apskųst?

Ar pasiklydau labirinte, 
Ar taip ir teks čionai uždust? 
Jei noris dvasią atgaivinti, 
Pradėkim skųst, gerai suskųst.

Tautietis lageryje dvėsė:
Kaip jam Amerikon prasprūst? 
Palauk, paukštuk, dar patupėsi, 
Pirmiau tave man reik apskųst.

Pikčiausia tai tie rezistentai,
Dėl jų baigiu visai pablūst, 
Juk tai tikri Maskvos agentai. 
Tokius tai skųst, peklon nugrūsti

Ir išsidirbo augštas menas — 
Anuos išgirt, o tuos nttpūst, 
Jog ir sapne kasnakt vaidenas, 
Kurį dar skųst ir kam apskųst?

Garbė, ir šlovė, ir moralė
Ko gero ims visai nusust...
Tad čiupkim plunksną ir kas gali — 
Skubėkim skųst, daugiau vis skųst.

* * * * *

IŠ REDAKCINIO KREPŠIO

PILNUTINĖ DEMOKRATIJA

Tautininkams pareiškus., kad jų atsto
vas VLIK'e nebebalsuosiąs už dabarti
nius VLIK'o ir VT pirmininkus — M. 
Krupavičių ir K. Žalkauską, kaikurioje 
spaudoje kilo lermas. M. Krupavičiui iš
drįsta pareikšti nepasitikėjimą!!! Pasibai
sėtina, ar ne?

Mūsų lietuviškoje emigracinėje „demo

kratijoje“ tetruktų, kad apie VLIK'o pir
mininką imtų rašyti, kaip, štai va. vie
nas korespondentas, lankęsis raudonojo
je Kinijoje drauge su Darbiečių delegaci
ja, ironiškai parašė apie dabartinį raudo
nosios Kinijos vadą Mao - Tse - Tungą: 
„Pirmininkas Mao yra Dievas Mao, Didy
sis brolis Mao, Visažinantis, Visuresantis 
Didysis Tėvas Mao“.

Tada mūsuose tikrai būtų įgyvendinta 
„pilnutinė demokratija",
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JAU NEBE PARTINĖ ARITMETIKA, 
BET POLITINĖ AKROBATIKA

1954. VIII. 11-13 d.d. VLIK'as nutaiė 
išbraukti Finansų Tarnybos etatą, o Tau
tos Fondo valdytojo pareigas pavesti VT 
pirmininkui.

Tik nepagalvokit tautiečiai, kad VLIK'- 
ui nereikalingi Tautos Fondui aukojami 
finansai ar kad Finansų Tarnybos ar 
Tautos Fondo Valdytojo etatas panaikina
mas ar tų finansų atsisakoma dėl finan
sų taupumo.

Visai kas kita. Reikėjo, mat, tautinin
kų atstovą T. šidiškį, kuris buvo kitokios 
nuomonės apie dr. P. Karvelio „užsie
nio politiką*', išmesti iš Vykdomosios Ta
rybos. „Parodyti vietą opozicijai“, kaip 
VLIK'o pirmininkas „Drauge“ buvo pa
reiškęs.

Prieš tokią politinę akrobatiką protes
tuodami, socialdemokratų, ūkininkų parti
jos ir tautininkų atstovai pasitraukė iš 
VLIK'o posėdžio.

Tai šitaip, mat, visos partijos „vienin
gai* VLIK'e dirba.

PATARIMAS 
POLITINĖS ARITMETIKOS 

UŽDAVINIUI IŠSPRĘSTI

VLIK'o pirmininkas lietuviškoje JAV- 
ių ir Kanados spaudoje iš esmės pasisakė 
prieš visų jėgų apjungimą bendram lais
vės darbui. Esą, „nuo VLIK'o narių skai
čiaus Lietuvos laisvinimo darbas nei pa
lengvės nei paskubins laimėjimą“ („Nepr. 
Lietuva“, 1954. VII. 14.).

Taigi, vėl politinė aritmetika. Negi įsi
leis! į VLIK'ą „opozicionierius“?

Taip susirūpinusiam dėl siūlymo VLIKo 
narių skaičių didinti VLIK'o pirmininkui 
mes duodame tokį patarimą „VLIK'ui 
palengvinti“: vietoje keturių krikščionių- 
demokratų srovės atstovų VLIK'e, palik
ti ten tik vieną krikščionių-demokratų 
atstovą.

Lietuvos laisvės laimėjimo tai nepasku
bins, bet VLIK'o darbą tikrai pa'engvins.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

žurnalą reikėtų pritaikinti platesniam 
skaitytojų sluoksniui

SANTARVĘ prenumeruoju ir skaitau 
nuo pirmo numerio. Įspūdis toks: kai ją 
imi į rankas, tai ne pasiskaityti, bet — stu
dijuoti. Ir studijuoti labai atsidėjus. Dėl 
to, kad jos beveik visas turinys — labai 
sunkus ir rimtas.

Šiaipjau platesniam skaitytojui, Ameri
kos lietuviui darbininkui ii vra labai sun
ki.

Aš labai norėčiau atkreipti Redakcijos 
dėmesį, — reikėtų dėti straipsnius, para
šytus daug lengviau, paprasčiau, supranta
miau. Juk galima būtų vartoti daug ma
žiau visokių tarptautinių žodžių. Rašyti 
trumpesniais sakiniais. Klausimus išdėsty
ti paprastai, lengvai, aiškiai, ne taip vis la
bai „moksliškai“. Nuo to niekas nenuken
tėtų, o tik būtų prieinama kiekvienam 
skaitytojui. Juk ne visi baigę universite
tus.

Nepritaikius žurnalo platiems skaitytojų 
sluogsniams, visada bus sunku jam plačiai 
pasklisti. Šiais metais kaikurie literatū
riniai straipsniai buvo visiškai neįkanda
mi...

Jeigu kas nori rašyti tik akademikams, 
tai tegu būna tokių dalykų koks trečdalis 
ar dar mažiau. O bent du trečdaliai turėtų 

būti skiriami eiliniam santarvininkui, ei
liniam paprastam skaitytojui, kokių dau
guma.

Jei Redakcija ir bendradarbiai pasi
stengs padaryti tokių pagerinimų, tai San
tarvė greit virs ne tik geriausias, bet ir 
Įdomiausias lietuviškas žurnalas.

Pr. Janulaitis, Los Angeles, USA.

Ar toks didelis nevaisingumas?

Vyt. Kavolis savo įdomiame str. teisingai 
sako, kad nekenkia sveikatai jaunuoliams 
dar mokykloje pradėti domėtis politika.

„Mūsų tautinio atgimimo herojai, sako 
jis, mėgdavo savo politinę veiklą pradėti 
gimnazijos penktoje klasėje ar ir dar anks. 
čiau — bet jie buvo tikri, autentiški hero
jai, ir tokių politikos vyrų, jiems išmirus, 
savo tarpe dar neatidengėme''.

Labai teisingai dėl jaunuolių. Bet kol ki
ti, gyvieji, dar neišmirė, sunku būtų ga
lutinai pasakyti, kas dabar yra „autentiš
ki herojai“.

Per lietuvių priešnacinę ir prieškomunis- 
tlnę rezistenciją tokių jau butą. Ir labai 
jaunų. To nepamirškime. Tegu tik paseka 
jų dvasios pavyzdžiu naujasis Amerikos 
lietuvių ir kitų kraštų jaunimas...

K, B. U.S.A,
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Laimėjimai ir „rezistencija“

Būdamas Amerikoje, p. Krupavičius 
per „Draugą“ pareiškė, kad Vlikui suda
ro opoziciją tik komunistai ir visi kiti. 
Taigi, kas nesutinka su Krupavičiumi, 
tas elgiasi, kaip komunistas. Prie jų, ži
noma, Krupavičius su Zaikausku jau se
niai priskyrė LRS-ę. Kalbant apie tokias 
„pozicijos“ nuotaikas ir esamą padėtj, leis
kite man čia eilėmis papildyti prof. Uode
gos romansą Cecilijai dar vienu kitu, nors 
ir nelabai sukompanuotu posmeliu.

Ta diplomatija, 
ta biurokratija 
nesisarmatija 
kenkt ir trukdyt, — 
ir tęsia skaldymą, 
griauna mūs valdymą 
ir fondų gvaldymą 
siekia stabdy t\

Susimąstykime, 
rimtai svarstykime, 
jei tvirtai tikime 
kilniu tikslu: — 
ką dar ketintume, 
nors ir sutintume, 
bet pavadintume 
bolševiku'. ?

Bus rezistencija 
prieš rezistenciją, 
tą pestilenciją 
mūsų darbų — 
Ot bus laimėjimas, 
naujas judėjimas 
ir pūstelėjimas, 
kaip iš grabų...

J. Užkulnis iš Bridžporto, Illinojuje

Ar taip toliau tikslinga?

Būtu jau sunku suskaityti, kiek ligi šiol 
i vyko Vliko ir diplomatų konferencijų. 
Joms pasibaigus, visuomet būdavo spaudo
je pranešimai, kas svarstyta ir kas nutar
ta. Ir kaip taisyklė — visuomet konferen
cijos baigdavosi „sėkmingai“, vis pasiryž
ta „vieningai“, vis sutariamas „glaudus 
bendradarbiavimas“...

Tik vėliau, o kartais ir gana greit paaiš
kėdavo, kad viskas būdavo tik tušti žodžiai.

Šią vasarą, kaip laikraščiuose bu
vo plačiai rašyta, New Yorke vėl įvyko ne

va „veiksnių konferencija“. Kaikas ją va
dino net „lietuvių konferencija“. Dalyvavo 
vis tie patys žmonės, kaip ir daugumoje 
konferencijų. Iš vieno to paties „veiksnio“ 
priskaldyta daug nauju „veiksnių“ ir vis 
daug veikėjų. Ta New Yorko konferencija 
betgi nei nieko naujo nutarė, nei nieko 
naujo apsvarstė, nei jokių apčiuopiamų nu
tarimų nepadarė, nei vieno nenormalaus 
reikalo nesutvarkė.

Atrodo, kad į tą „lietuvių konferenciją“ 
šį kartą jau nebuvo kviečiami mūsų dip
lomatai, išskyrus Lietuvos pasiuntinį Wa
shingtone P. Žadeikį. Bet ir šis asmeniškai 
nedalyvavo, kaip spaudoje buvo pranešta, 
dėl to, kad Vlikas ne tik nebuvo pagerinęs, 
bet dar pabloginęs bendradarbiavimą su 
Lietuvos Diplomatijos Šefu. Tačiau minis- 
teris Žadeikis atsiuntė konferuojantiems 
savo referatą ir jį patį atstovauti įgaliojo 
gen. konsulą New Yorke p. J. Budrį.

Nieko nesakytume, gal taip ir reikėjo... 
vienybės ir bendradarbiavimo vardan. Po 
visko konferavusieji išleido skambų ir ga
na gražiais žodžiais parašytą atsišaukimą 
„Į Tautą“, kuris užsibaigia žodžiais: „Te
gyvuoja visų lietuvių vienybė“. Po atsišau
kimo buvo ir gen. konsulo J. Budrio para
šas, kaip pasakyta, ministerio (Žadeikio) 
pavedimu. Taigi, atrodytų, kad visų veiks
nių vienybė buvo vėl pasiekta, bent su
šukta jai „tegyvuoja“...

Bet tuo laiku kaip tik ėjo p.p. Karvelio 
ir Krupavičiaus sauvaliavimai Bonnoje dėl 
„ambasadoriaus“ skyrimo, o tuos, kurie 
piktinosi tokiu neatsakingu žaidimu Lie
tuvos reikalais, tam tikra spauda plūdo 
..vienybės ardytojais“ ir „laisvinimo ken- 
kėiais“. VT pirmininkas p. Žalkauskas ne
trukus padarė viešą pareiškimą, kuriame 
neva mandagiais žodžiais Lietuvos Dipl. 
Šefą išvadina melagiu ir aiškina, kodėl Vli
kas turėjo imtis „suvereno pareigų“...

Man ne nuo šiandien kyla klausimas,_ ar 
yra tikslinga dabartinėje padėtyje mūsų 
diplomatams aprobuoti tokius visus konfe
rencijų baigiamuosius pranešimus, vis kal
bant apie gerą sutarimą, vienybę ir ben
dradarbiavimą, kai gyvenimas rodė ir te- 
berodo, kad iš tikrųjų taip nėra. Tai yra 
tik miglų pūtimas visuomenei ir jos klai
dinimas. Ant šališku, dviveidiškų, tuščių 
ar net aiškiai klaidinančių komunikatų 
gal jiems nereikėtų dėti savo parašo.

Bet. kaip matėme, po New Yorko „poli
tinės lietuviu konferencijos“ atsišaukimo 
vieno diplomato vardu parašas ir vėl buvo 
pridėtas. Ir kaip tik pačiu aštriausiu mo
mentu, Lietuvos Diplomatinę Tarnybą la
biausiai žeminančiu ir jos teisių sritį įžei
džiančiu metu.

Labai abejočiau, ar taip tikslinga ir net 
teisinga daryti...

A, M-a, USA,

49



308 SANTARVĖ

LRS-vės ORGANIZACIJOJE

KORESPONDENCIJOS

„...AŠ LIETUVĄ IR SAPNE MATAU...*'
Detroito lietuvių visuomenę ištiko 

skaudus išgyvenimas. Automobilio nelai
mėje buvo sunkiai sužeistos LRS-ės Det
roito Skyr. garbės pirmininkė, radio klu
bo direktorė, visuomenininke Helen Rau- 
by ir jos motina Rožė Stankienė. ,

Po ilgų kančių Rožė Stankienė mirė. Į 
amžinojo poilsio vietą lydėjo ją didelis 
būrys lietuvių visuomenės. Jos kapą pa
puošė didelis kalnas gyvųjų gėlių.

A.A. Rožė Stankienė buvo sulaukusi 
gražios senatvės, bet dar buvo stipri ir 
energinga lietuviškoje veikloje. Dažnai sa
vo pokalbiuose atsimindavo gražiąją Ute
nos apylinkę, kur buvo išgyvenusi savo 
jaunystės dienas. Baigusi savo pasakoji
mus, vis pridėdavo: „Aš Lietuvą ir. sapne 
matau...“

Bolševikams pavergus Lietuvą, A.A. 
Stankienė jautriai pergyveno. Kai tik su
sidarė ryšys su tremtiniais Vokietijoje, ji
nai juos lankė gausiais siuntiniais. Paju
dėjus emigracijai, ji padarė sutarčių tiek, 
kiek jų buvo prašyta. Jau žilagalvė senu
tė, nepraleido nei vienos viešos BALF-o 
rinkliavos. Kad ir darganos ore ir nega
luojant, ją visada galėjai rasti gatvėje su 
dėžute. Nenuostabu, kad ji buvo viena iš 
pirmųjų, surinkusiu daugiausia aukų.

A. A. Stankienė išaugino lietuviškoje 
dvasioje gražų būrį vaikų. Kiekvienas jų 
laiko sau garbe būti lietuviu. Neretai su

eigose tekdavo girdėti, kaip senutė, apsuk
ta savo dukrų, traukdavo senovės lietu
viškai dainas.

Čia tik trumpai paliesti A.A. Stankienės 
lietuvybės bruožai. Reikia manyti, kad 
santarvininkai ras būtina apie velionę su
rinkti vertingos medžiagos. Tai gražus 
pavyzdys jaunajai lietuvių kartai.

Ponia Helen Rauby, vis dar tebesigydo 
ligoninėje. Detroito santarvininkai tikisi, 
netrukus ją vėl matyti savo tarpe.

Lietuvių Rezistencinės Santarvės Det
roito Skyriaus veiklus narys Vincas Kan- 
kalis, pas ėmęs Vasario 16 Gimnazijos 
mokinės Irutės Janušaitytės išlaikymo 
būrelio vadovo pareigas, jieško naujų bū
reliui narių. Kam nors kritikuojant, labai 
trumpai atsako: „...Turime mergaitę moky
ti. Ji nekalta dėl mūsų nesusipratimų, dė
siu visas pastangas ir, tikiu, ištesėsiu...“

* * *

Š.m. rugpjūčio mėn. 4 d. LRS-ės Chica- 
gos Skyriaus vadovybė ir atskiri nariai, 
aplankę Kanadą ir New Yorko apylinkes, 
užsuko ir Į Detroitą, kur buvo bendrai su 
Detroito santarvininkais paposėdžiauta ir 
pasitarta. Atrodo, kad tylusis chicagiečių 
skyrius ramiai, bet nemaža jau yra nu
veikęs ir turi gražių užsimojimų ateičiai.

V. Tamošiūnas

Rožei Stankienei tragiškai mirus, jos dukteriai p. Helen Rauby. Lietuvių Rezis
tencinės Santarvės Detroito Skyriaus Garbės pirmininkei, nuoširdžią užuojautą reiškia 

ALRS-ės Krašto Komiteto Pirmininkas ir nariai.

P. Helen Rauby sunkią gyvenimo valandą, netekus brangiosios Motinos, širdingus 
užuojautos žodžius šiuo keliu siunčia

SANTARVĖS Redaktorius ir Redakcinio Sambūrio nariai,
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KNYGŲ PARAŠTĖJE

MYKOLAS SLEŽEVIČIUS

Vargu galima branginti žmones, kurių 
arčiau nepažįstame. Su pažintim, jei kas 
to vertas, ateina ir pagarba ir visi kiti 
dalykai. O pažinčių, žinoma, mums pir
miausia reikia su tais žmonėmis, kurie 
labiausiai yra nusipelnę kraštui ir tautai.

Apie vieną tokių bendrųjų ir didžiųjų 
asmenybių dabar pasirodė nauja stambi 
knyga. Tai Mykolas Sleževičius, kolektyvo 
sudaryta knyga, išleista „Terros“ 1954 
metais, didelio formato 316 nsl; redaguo
ta Ant. Rūko.

Mykolas Sleževičius vyresniosios kartos 
dar atsimenamas iš dviejų laikotarpių. 
Pirmasis — tai Lietuvos kariuomenės or
ganizavimas 1919 metais ir pirmosios ko
vos, Lietuvos laisvinimas nuo beplustan- 
čių ar jau suplūdusių priešų. Tuomet M. 
Sleževičius buvo ministeris pirmininkas, 
ir tas sunkus Lietuvos kūrimo darbas 
kaip tik teko jam. Antruoju atveju jis vėl 
buvo atėjęs vadovauti Lietuvai 1926 me
tais, kai valstiečių liaudininkų ir social
demokratų partijos laimėjo seimo rinki
mus ir sudarė vyriausybę.

Pats tų dviejų faktų žinojimas, aišku, 
dar menka pažintis su žmogum, kurio 
vardas labai glaudžiai susijęs su savano
rių pirmaisiais žygiais. Reikia gilesnių 
pažinčių, o jų duoti kaip tik ir pasiryžusi 
minėtoji knyga.

Su M. Sleževičiaus gyvenimu ir darbais 
knygoje supažindina skaitytoją platoka 
(181 psl.) J. Butėno ir M. Mackevičiaus 
parašyta biografija. Tai pats pagrindinis 
visos knygos darbas, kurin sulasiota ne
maža šio valstybininko ir visuomeninin
ko gyvenimo ir darbo duomenų.

Kaip iš knygos matome, Myk. Sleževi
čius visuomeninį darbą pradėjo studen
taudamas Odesoje, dalyvaudamas čia jau 
slaptame lietuvių veikėjų būrelyje ir lie
tuviškuose vakaruose bei vaidinimuose ir 
[kurdamas ten kultūros draugiją. Iš ten 
jis buvo atvažiavęs dalyvauti Didž. Vil
niaus Seime. Baigęs universitetą, persi
kėlė į Vilnių, advokatavo, dirbo Lietuvos 
valstiečių sąjungoje, redagavo „Lietuvos 
ūkininką“, taip pat dalyvavo lietuvių ruo
šiamuose vaidinimuose. Karo metu vėl at
sidūrė Rusijoje, rūpinosi lietuvių pabė
gėlių šelpimu, kartu dalyvaudamas ir po
litiniame gyvenime, už lietuvišką radika
lumą buvo net išmestas iš savo partijos 
ir įkūrė kitą. Grįžta į Lietuvą 1918 m. 
gruodžio 19 d., o gruodžio 26 d. Valsty
bės Tarybos prezidiumo jam pavedama 
sudaryti II ministerių kabinetą. M. Sle
ževičius sudaro koalicinę vyriausybę, ir 
nuo tada prasideda jo darbai ir žygiai ka

riuomenei organizuoti, kraštui ginti ir 
valstybei kurti. Šičia M. Sleževičius nuo 
partinio ir šiaip dalį lietuvių teapimančio 
darbo pereina 1 vadovavimą visam kraš
tui, ir jo, o taip pat jo vadovaujamos vy
riausybės žygiai atveda kraštą į nepri
klausomą gyvenimą, vadinas, atgina kraš
tą nuo priešų, gauna jam didžiųjų kraštų 
pripažinimą ir viduje priveda jį iki sei
mų, taigi atiduoda į pačių gyventojų rink
tųjų teisėtų atstovų rankas. Po kelerių 
metų pertraukos M. Sleževičius 1926 m. 
vėl grįžta į vyriausybę, bet tų pat metų 
gruodžio mėn. po sukilimo, kai prasideda 
naujo režimo laikotarpis, jam jau nebe
tenka dirbti valstybinio darbo.

Šią knygą ne tik verta, bet ir reikia 
perskaityti kiekvienam, vistiek, kokiai jis 
partijai priklausytų, ir vistiek, ar viskas 
čia jam patiks (jei kas nepatiks, tai, žino
ma, ne dėl M. Sleževičiaus kaltės). Čia 
skaitytojas suras nemaža medžiagos mū
sų valstybinio gyvenimo pirmiesiems me
tams pažinti, o taip pat ir dinamiškajai 
M. Sleževičiaus asmenybei, keliais atve
jais buvusiai valstybės priešakyje ir tu
rinčiai daug nuopelnų.

Bet tiek patys biografai, tiek kiti šioje 
knygoje rašantieji asmenys, vieni dėl me
džiagos trūkumo ar dėl nepakankamo 
kritiškumo, o kiti tebegyvendami dar anų 
metų aistromis, knygą padarė iš dalies 
tokią, kad ji be jokio reikalo dar labiau 
karštiną aistras. Jei vietomis mes pasi
gendame tikrojo M. Sleževičiaus ir aiš
kaus jo dinamizmo, tai kitur, skaitytojui 
norėdami dar labiau pabrėžti šio didžio 
žmogaus asmenybės didumą, autoriai aiš
kiai ir be reikalo persūdo ir pabrėžtinai 
mažina kitus žmones. Visiškai objektyviai 
monografijai, man rodos, tai perdėm ne
reikalinga, tos visos iš numirusių kelia
mos aistros. Be jų knyga butų pasidariusi 
dar šviesenis ir grynesnis šaltinis šiam di
džiam vyrui pažinti.

Pats aš esu kritiškas skaitytojas ir toli 
gražu negyvenu politinėmis, jau istorijon 
atsidūrusiomis ir šiandien man nebegyvo
mis aistromis. Man taip pat aišku, kad 
autoriai kaikur beaugštindami tik nužemi
no šį didelį vyrą. Pvz., norėdami parody
ti, koks jau pirmomis dienomis puikus 
laikraštininkas buvo M. Sleževičius, kai 
atėjo redaguoti „Liet. Ūkininko“, biogra
fai pateikė jo rašyto reportažo ištrauką. 
Tai toks netikęs pavyzdys, toks, pasaky
siu, mizernas, kad reikia dar perskaityti 
visą šimtą knygos puslapių, idant toliau 
galėtum panaikinti savyje to reportažo 
sudarytą įspūdį. Tik tada, po to šimto
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puslapių, kai skaitome M. Sleževičiaus 
seime sakytųjų kalbų ištraukas, tada tik 
pamatome tikrąjį Sleževičių, išaugusį iš 
ano primityvaus reportažo drabužių į 
puikų žodžio meistrą.

Skaitydamas biografinį veikalą, aš vi
sada esu abejingas visiems dialogams, jei 
jie nebuvo kur nors stenografo užfiksuoti. 
Labai vertinu dialogą romane ar apysa
koj, bet ne biografijoje, todėl ir čia visi 
dialogai nepriimtini už gryną pinigą, o 
vietomis galbūt bus sukurti iš dalies ir 
rašiusiųjų politiniams priešams vienu ki
tu laiptu žemiau pastatyti. Kas kita visi 
knygon sudėtieji dokumentai ir seimų 
stenogramų ištraukos: šičia jau tikra ir 
jokių abejonių nekelianti medžiaga.

Kaip mane papiktino ir nustebino 151- 
152 puslapiuose minimieji vienos partijos 
bjaurūs šmeižtai, taip klaustuką privertė 
pasirašyti tokie pasakymai, kaip trečiojo 
ministerių kabineto, tegu ir juokais, pa- 
krikštijimas „gyvojo rožančiaus kabine
tu“. Juokai juokais, o gal ir M. Sleževi
čiaus kurį kabinetą buvo kas nors kaip 
nors pakrikštijęs, tai atsvarai galėtų būti 
atsižvelgta ir į altera pars.

Visdėlto biografai, šiaip ar taip, gal 
bus laimingai praplaukę pro nemaža po
vandeninių uolų, ir vienas kitas skaitant 
bekyląs klausimėlis gal dažnai bus net 
ne pats esminis. Žinoma, daugiausia 
aistrų galės dar kelti 1926 m. gruodžio 
mėn. įvykių parodymas, Tam, kas tuose 
įvykiuose nei vienoj, nei kitoj pusėj akty
viai nedalyvavo, jie negalės objektyviai 
paaiškėti ir iš šios knygos. Po teisybei 
tai jie gal niekad nebepaaiškės, nes šiuo 
metu yra trys suinteresuotos grupės, ku
rių kiekviena savaip tuos įvykius aiški
na: tai politinės grupės, 1926 m. po seimo 
rinkimų sudariusios -vyriausybę ir sukili
mo pašalintos iš valstybinio gyvenimo, 
toliau dvi grupės, sukilimą suorganizavu
sios ir paskui išsiskyrusios, kurių viena 

vėliau dar išsišakojusi. Vienas tėra būdas 
teisybei sužinoti — tai turėti visų anuo
met vyriausybėje buvusių sukilimą orga
nizavusių žmonių smulkius ir dokumen
tuotus atsiminimus. Šitokių dalykų, žino
ma, mes niekad nebesulauksime. Pirma, 
niekas nenori būti visiškai atviras, o, ant
ra, jau nebeturime gyvųjų taipe nemažos 
dalies pačių svarbiųjų asmenų, taigi jau 
šaukštai po pietų.

Gruodžio 17 dienos įvykius bando 
atskleisti K. Škirpa. Nors jo didelis 
straipsnis šioj knygoje skirtas Sleževičiaus 
asmenybei paryškinti, bet iš jo daugiau 
turime progos tik apsipažinti su anais 
gruodžio įvykiais, kaip jie atrodo pačiam 
autoriui, tuomet buvusiam generalinio 
štabo viršininku. Pagal K. Škirpą išeitų, 
kad mūsų partijos dar nebuvo priaugu
sios prie valstybinio gyvenimo demokra
tiniais pagrindais, o vyriausybės kaltė bu
vo ta, kad ji pergreit atleido visus varžtus 
ir perdaug pasitikėjo. Ji nujautė sukili
mą, iš anksto matė artėjančius įvykius, 
bet leidosi užklumpama.

Kitų autorių atsiminimai taip pat kiek 
paryškina M. Sleževičių, nors jie nevie- 
naverčiai ir kaikuriuose jų stipriausiai 
dar pasireiškia senos partiškai politinės 
žaizdos. Geriausia, žinoma, apie didelius 
žmones turėti nekolektyvinius darbus: 
tuomet iš jų atkrinta visa nereikalinga 
medžiaga. Kad ir šičia tie kaikurių asme
nų atsiminimai yra trumpalaikiai, ne
reikšmingi, visiškai laikraštiniai, be jokio 
reikalo čia sudėti. Gerai nors tiek, kad 
jie teužima tik septintadalį visos knygos. 
Žinoma, ir K. Škirpos atsiminimų toji da
lis, skirta 1926 m. gruodžio mėn. įvykių 
analizei, be nuodėmės galėjo būti išleis
ta iš šios knygos ir perkelta, sakysim į 
kitą knygą, skirtą specialiai aniems įvy
kiams ar šio veikėjo atsiminimų tomams 
papildyti.

K. Barėnas

Edouard Turausko brošiūros proga

LE SORT DES ETATS BALTES

Vliko Informacinės Tarnybos leidinys

„EAST and WEST“ žurnalo recenzen
tas čia neseniai su giliu susirūpinimu ir 
teisingai pažymėjo, jog lietuviškoji infor
macija ir Lietuvos reikalo populiarizacija 
anglų kalba ligšiol buvo kone lygi nuliui. 
Recenzentas turėjo galvoje mūsų „politi
nio organo“ darbą šioje srityje. Bet taip 
nebūtų galima pasakyti šiais metais apie 
to „organo“ pastangas, leidžiant infor
macinę bei propagandinę literatūrą pran
cūzų kalba. Per šiuos metus pasirodė jau 
antras leidinys. Vienas buvo vardu „Les 
Martyrs de Lituanie“, — savo rūšies do
kumentacija apie 1941 m. Telšių kalinių

80 psi., Reutlingen 1954 m.

skerdynes Rainių miškelyje. Šią brošiūrė
lę DIRVOJE recenzuodamas B. Raila iš
sireiškė, jog tai esąs stačiai pavyzdinis 
leidinys, kaip nereikia ir negalima varyti 
perdaug negabios ir visais atžvilgiais ne
vykusios propagandos svetimomis kalbo
mis.

Netrukus Vliko Informacinė Tarnyba 
išleido kitą stambesnę brošiūrą, p. Edou
ard Turausko paruošta, irgi prancūziškai. 
Nors Prancūzijos vaidmuo tarptautinėje 
plotmėje po praėjusio karo ir ypač po ka
pituliacijos Indokinijoje toli gražu nebė
ra toks, koks buvo kadaise, Tačiau vargu
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kas ginčytume, jog dėl to nebereikia leis
ti brošiūrų prancūzų kalba. Kodėl ne, 
galima leisti ir reikia brošiūrų prancūzų 
bei kitomis didžiosiomis kalbomis, nors 
be abejo, realiai žiūrint, geros informa
cinės literatūros leidimas anglų kalba 
šiandien privalėtų turėti aiškų pirmumą. 
Bet... jau visi žinome, kad iš dabartinio 
Vliko nėra ir vilties norėti realumo.

Svarbiausias dalykas būtų tai, ar lietu
vių visuomenės suaukotomis lėšomis iš
leidžiami (berods, dar sumokant honora
rą autoriui) veikaliukai savo turiniu ir 
verte yra reikiamo lygio, ar jie nors iš 
dalies atsiekia, bent pateisina tą tikslą, 
kuriam jie yra skiriami.

* * *

Štai dabar turime veikalą apie „Baltijos 
valstybių likimą“, parašytą p. Edouard 
Turausko (vardą rašome taip, kaip jį pats 
autorius išsivertė, nors ligšiol težinojome 
tik Edvardą T-ką). Tema plati ir svarbi, 
kitataučiams išdėstyti labai reikalinga. 
Bet jau pačiame pirmajame puslapyje 
paaiškėja, kad autorius perskambiai pa
vadino savo knygą — joje nėra aprašytas 
Baltijos valstybių likimas, o tik Lietuvos 
likimas. Autoriaus argumentas, kad Lat
vijos ir Estijos likimai buvę visiškai pa
našūs ir kad apie visas tris valstybes ra
šant būtų tik „une repetition fostidieuse 
dės faits“, yra gerokai nerimtas, kvepia 
skaitytojo prigavimu ir yra nesąžiningas 
tokio užvardijimo leidinyje.

Taigi, ponas Edouard rašo tik apie Lie
tuvos likimą, vos protarpiais tepaminėda
mas Latvijos ir Estijos vardą ar kokį pa
našų jų gyvenimo įvykį. Ir apie Lietuvos 
likimą jis rašo, pradedant nuo Mindaugo 
laikų ir baigiant Stalino mirtimi. Reikėtų 
būti genijumi tokiai plačiai temai išdės
tyti per maždaug 70 teksto puslapių, ku
rių apie pusė, be to, užimta ištraukomis 
iš sutarčių, Serovo ir Guzevičiaus įsakų 
dokumentais, Molotovo pasisakymais, „Fi
garo“ dienraščio reportažo ištraukomis 
ir kitokiomis citatomis. Taigi, autoriaus 
planas ir metodas yra toliausiai nuo pa
vyzdingųjų — tai baisus rinkinys ir kra
tinys, iš visur ir apie viską po truputėlį 
(pagal kalbamokslio metodą — un po di 
tutto...), — ir istorijos ir ekonomikos, ir 
diplomatijos, ir tarptautinės teisės, ir sau
sų faktų, ir moralės, ir pabaigoje iškil
mingos patetikos, jog skaitytojui sudaro 
nebe knygos, bet sakytume kokio egzal
tuotos propagandos laikraščio įspūdį.

Galutinė išvada — prašovimas pro šalį. 
Nes niekas nėra gerai, ramiai, nuosaikiai 
išaiškinta. Kad ir ta Lietuvos statuso 
problema tarptautinės teisės žvilgsniu. 
Autorius ją paliečia taip paviršutiniškai, 
ir diletantiškai, pasigraibstęs porą citatė- 
lių, kad net gaila. Tegu už tai ir nedary

tume jam priekaišto, nes jis nėra juris
tas, bet autorius įžangoje leidėjo prista
tytas, kaip Lietuvos nepapr. pasiuntinys 
ir įgaliotas ministeris ir kaip Liet. URM 
Politinio Departamento direktorius. Gi šie 
titulai jau nebepateisina diletantizmo lie
tuvio akyse, o kvalifikuotam užsieniečiui 
gali sudaryti itin liūdną įspūdį apie buvu
sius Lietuvos „užsienio politikos smege
nis“... Į tarptautinę rinką reikėtų eiti at
sargiau ir žymiai rimčiau.

* * *

Kalbėdamas tokiame chaose apie „Bal
tijos valstybių likimą“, autorius visgi 
randa progos protarpiais įsprausti kieK 
duomenų, kaip buvo įvykdyta Lietuvos 
okupacija, kaip Maskva prigaudinėjo mū
sų vyriausybes ir kaip Lietuva dabar vir
to Maskvos kolonija, genocido auka, bei 
kaip tas viskas yra neteisinga ir nepa
grįsta „tarptautinės teisės žvilgsniu“. 
Kaip minėjome, per ištisus puslapius jis 
cituoja Serovo, Guzevičiaus instrukcijas, 
diplomatų pareiškimus ir kitokius doku
mentus, dešimtimis ir gal šimtais kartų 
jau atpasakotus ir spausdintus anksčiau 
lietuvių periodikoje ar įvairiuose biulete
niuose bei memorandumuose įvairiomis 
kalbomis. Jis tai atlieka, kaip jam po ran
ka pakliuvo ar teko kur skaityti.

Į smulkius faktų ar korektūros riktus 
nekreipkime dėmesio, nors tokias klaidas, 
kaip Jogailos unijos su Lenkija datą rei
kėjo atitaisyti. Taipgi abejotinas tvirtini
mas, kad Jogailos unija su Lenkija buvo 
„asmeninė“, o Liublino unija jau „rea
lioji“. Raudonarmietį šmargonecą taip 
pat jis kažkodėl net keliose vietose vadi
na šmavgonecu. Arba aiškinimas moty
vų, kodėl Maskvos .ultimatumą gavus bu
vo pavesta sudaryti naują vyriausybę 
gen. S. Raštikiui (23 psl.). Esą ne tik dėl
to, kad buvę manoma,jog jis gal galėsiąs 
rasti Kremliaus pasitikėjimą ir turįs jo 
malonę, bet ir „sutvirtinti lietuvių tautos 
pasitikėjimą ateitimi, atsižvelgiant į gen. 
Raštikio didelį moralinį autoritetą visuo
se sluogsniuose“. Gyvieji dalykų liudinin
kai puikiausiai žino, kad toks motyvų aiš
kinimas yra gal asmeninių ar kokiu par
tinių pono Edouard'o simpatijų išreiški
mas generolui, bet jis visai neatitinka 
tikrenybę. Raštikiui buvo mėginta paves
ti sudaryti vyriausybę tik dėlto, jog iš 
Molotovo plepalų Maskvoje naiviai pati
kėta, kad šis asmuo gal dar būsiąs Krem
liui priimtinesnis, negu kiti... Tikėta nai
viai ir visai klaidingai, ir tik sugaištos 
paskutinės brangios valandos prieš ulti
matumo įsigaliojimą.

Tokios ir panašios klaidos, be abejo, 
nėra esminės p. Turausko knygelei eiti į 
kitakalbį, nelietuvį skaitytoją. Jei brošiū
ra tik rastų kieno nors susidomėjimą, te
gu Dievas jai padeda. Tačiau lietuvis skai-
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tytojas brošiūroje randa dalykų, dėl ku
rių nežinia: juoktis, ar verkti. O tai yra 
įžanga, kurią parašė leidėjas, vadinasi, 
Vliko Informacinė Tarnyba. Tai tokio pat 
pobūdžio informacija, kaip ir „Eltos In
formacijos“ apie p. Karvelio ambasado- 
rystę Bonnoje ir daugeliu kitų klausimų. 
Lygiai ta pati nuotabiausių miglų pūtimo 
dvasia. Poroj trumpų pastraipų čia suge
bėta patiekti tiek dalykų, kad lieka sta
čiai stebėtis tokiu genialiu blefavimo ta
lentu. ♦ * *

Kaip minėjome, įžangoje autorius per
statomas, kaip buvęs Lietuvos pasiuntinys 
net trijose sostinėse ir Lietuvos URM Po
litinio Departamento direktorius tragišku 
laikotarpiu 1939 m. liepos — 1940 m. lie
pos mėn. Tai atitinka tikrenybę. O toliau 
tvirtina, kad „taigi, kaip kvalifikuotas 
liudininkas dramatinių įvykių, į kuriuos 
jis, kaip pirmasis Užsienio Reikalų Minis- 
terio bendradarbis buvo intymiai įsivėlęs, 
jis pateikia vakariečiui skaitytojui veika
lą ne tik stipriai dokumentuotą, bet ir 
išgyventą“!..

Jeigu knygą liestų tą „dramatinį“ laiko
tarpį, jį naujaip ar bent pakenčiamai do
kumentuotų, tikrai galėtume būti dėkingi 
autoriui ir leidėjui. Visos eilės satelitinių 
kraštų valstybės vyrai, diplomatai, buvę 
ambasadoriai ar kariai yra išleidę jau 
dešimtis studijų ar atsiminimų, gerai pa
rašytų, įdomiai skaitomų ir išverstų į 
svetimas kalbas, taigi ir atliekančių nau
dingą misiją tų tautų laisvinimo intere
sams. Mes gi beveik dar neturime nei vie
no tokio veikalo, nei sau, nei svetimie
siems, nors... turėjome tiek visokių įžy
mybių (tikrų ar tik išgarsintų). Deja, p. 
Turauskas tesugebėjo, nors ir buvęs „pir
muoju J. Urbšio bendradarbiu“ papasako
ti apie „tragiškąjį periodą“ ir „dramati
nius įvykius“ mažiau, nuobodžiau ir cha- 
otiškiau, negu eilinis mūsų laikraščių pe
litinis reporteris... Ir papasakoti tik tai, 
kas jau daugelio dešimtis kartų ir prieš 
dešimtį ar keletą metų buvo aprašyta, 
spausdinta, persijota. Apie tą laikotarpį p. 
Edouard padarė tik negabią kompiliaciją 
ir nepaskelbė nei vieno naujo, mums ar 
užsieniečiams nežinomo dokumento, nors 
buvo taip „intymiai įmaišytas i įvykius“. 
Daugiau, negu gaila...

Bet viską vainikuoja vilkinio leidėjo 
tvirtinimas, jog autoriaus veikalas „yra 
paremtas dokumentais, kuriuos p. Turaus
kui pasisekė išgelbėti, pasiekiant savo 
naują postą, kaip nuolatinio Lietuvos de
legato prie Tautų Sąjungos“... Kokius 
dokumentus jam „pasisekė išgelbėti“, iš 
knygos taip ir nematyti. Kad p. Turaus
kas būtų pasirūpinęs išvežti kokius svar
bius Užsienio Reikalu. Ministerijos doku
mentus ar jų dalį, to dar niekad neteko 
girdėti ir, svarbiausia, to visai nematyti 

iš jo knygos. Kad jis vežėsi savo paties 
pasigamintą atstovo paskyrimą prie Tau
tų Sąjungos iš tų pareigų dar neatleisto 
a.a. Jurgio Savickio vieton, — tai puikiai 
žinoma, bet tai berods nepriklauso prie 
kokių ypatingos reikšmės dokumentų...

* * *

Gi toliau veik trijuose ketvirčiuose sa
vo knygos jis kaip tik aprašo tuos įvykius, 
kurių jis neišgyveno, cituoja dokumentus, 
kurie nuvo kitų rasti, išsaugoti, surinkti 
ar paskelbti, — įvykius ar dokumentus, 
kurie dėjosi ar gavosi tame laikotarpyje, 
kada p. Turauskas jau seniai buvo šiapus 
Eitkūnų ir „atstovavo“ Lietuvą Ženevo
je... Reikia stebėtis, kaip leidėjas drįso 
tokį melą sugalvoti, ir nemažiau stebėtis, 
kaip autorius sutiko savo knygoje tokį 
įžūliai melagingą jam komplimentą skelb
ti. Vakariečiui skaitytojui gal ir susida
rys įspūdis, kad , nors p. Turauskas ir 
atstovavo Lietuvą Ženevoje ligi 1946 me
tų, bet, jeigu leidėjas taip tvirtina, tai 
tuo pat metu jis viską „išgyveno“ anapus 
geležinės uždangos ir tik neseniai čia at
sirado su „dokumentais“...

Bet juk nereikėjo pamiršti, kad knyge
lę gali paskaityti ir lietuvis, kuriam ta 
praeitis žinoma. Turauskas keliais žo
džiais pamini (24 psl.) prezidento Sme
tonos pabėgimą ir motyvus, bet „kukliai“ 
nutyli, kad jis pats net ankščiau buvo pa
bėgęs. Pulk. K. Škirpa, anuomet buvęs 
Lietuvos pasiuntiniu Berlyne, savo atsi
minimuose tremtinių leistoje „Mintyje“ 
kategoriškai patvirtino niekieno ligšiol 
neužginčytą faktą, kad pats pirmasis pa
bėgėlis iš Lietuvos į Vokietiją, —kaip tik 
buvo p. direktorius E. Turauskas, „pir
masis Užs. reik, ministerio bendradar
bis“... tas pats, kuris ministeriui beveik 
kaip įkaitui esant Maskvoje, turėjo „vai
ruoti“ Lietuvos užsienio politiką! Gi jis 
skubėjo į kito kolegos tebeužimtą saugią 
vietą, ir jokių reikšmingesnių dokumentų 
su savimi neturėjo. Bet štai dabar juos, 
maždaug po penkiolikos metų, iš lietuviš
kų senų laikraščių ir biuletenių ar pran
cūziškų leidinių surankiojo, pats savo 
anksčiau Šveicarijoje paskelbtą laikrašti
nį reportažėlį perdirbo iš naujo, ir šį 
„darbą“ Vilkas išleido, kaip „naują“ in
formacinį veikalą prancūzų kalba, ir pri
dėjo tvirtinimą, kad autorius tai pats „iš
gyveno“ ir kad tą išgyvenimą aprašė, 
pagrįsdamas savo „išgelbėtais dokumen
tais“'.. Mesdames et Messieurs, voila une 
histoire vraiment extraordinaire!

Šios kiek užsitęsusios pastabos vaizdžiai 
parodo, kas, kaip ir kokią pas mus ruo
šia „specifinėmis tremties sąlygomis“ in
formaciją užsieniams apie gyvybinius Lie
tuvos ir net (pretenzionaliai) apie mūsų 
šiaurės kaimynų reikalus.

GINTARAS
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