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PATRIOTIZMO ATSPARA
Nors tai ir keista, tačiau užsienio lietuviuose kartais pastebimos abejonės pa

čia patriotizmo esme. Kaikada tai pasakoma tiesiai, o dažniausia visa minčių eiga ir 
nuotaikos taip pakreipiamos, lyg patriotizmas butų tik mažas priedėlis prie visokių 
ki.OKių augšių idėjų ir vertybių.

Prisimena britų rašytojo Samuel Johnson (1709-1784 m.) posakis: „Patriotiz
mas yra pasKutmė suzčiaus priedanga“... Tiesa, taip nekartą gali būti ir būna. Taip, 
patriotizmas nezartą tampa patogi prieglauda nesąžiningiems politikams ar kitokiems 
veikėjams.

Bet nepamirština, kad jiems lygiai patogiomis prieglaudomis patarnauja bet- 
kuri kilni idėja, institucijos ir sąjūdžiai. Laisvės idėja gali pasitarnauti tironui užmesti 
tautai priespaudos jungą. Ekonominio liberalizmo idėja gali suteikti prieglaudą sava
naudei kapitalistinei siurbėlei nevaržomai išnaudoti kitą žmogų ir visuomenę. Betkuri 
religija ir bažnyčia gali tapti prieglauda hipokritui, dviveidžiui nedorėliui savo nau
dai naudoti net Dievo vardą...

oooo

Gali kilti rimtas klausimas, ar neskaitant pavienių asmenybių, mes lietuviai, 
kaip tauta, pastarųjų šimtmečių būvyje pakankamai reiškėmės savo patriotizmo gilu
mu ir veržlumu. Tai konstatuoti būtų labai nemalonus faktas, bet būtų naudinga 
žvelgti atvirom akim. Savo tautos istorijoje nelaimes ir milžiniškus tautinius nuos
tolius mes mokėjom ir tebemokam pateisinti „susidėjusiomis sąlygomis“, „nepalan
kiomis apankybėmis“, patogiai pamiršdami, kad kaimynams tų sąlygų ir aplinkybių 
irgi niekas nesudėjo ir nepalengvino iš oro, bet jie patys savo sąmonės valia ir triūsu 
tai susikūrė.

Kartais mes būdavome minkšti, patriotizmas mums būdavo tik priedėlis prie 
kitokių idėjų ir simpatijų, todėl nemaža mūsų nutautėjo ir nutausta.

Ar šiandien, gal pačią didžiausią mūsų tautinės nelaimės valandą, mes nesusi
duriame su tuo pačiu reiškiniu? Kiek norite, jūs ir šiandien galite skaityti mūsų spau
doje, kaip mes vis dar bijome būti „nacionalistais“ ar „šovinistais“, — bijomės, kad 
tik kas kiti mūsų tokiais nepavadintų, o ir patys bijomės iš tikrųjų.

Mes vis siekiame būti geri, bendražmogiški ir visapasauliniai! Pas mus nere
tai bus pašieptas, pasmerktas, „nesusipratėliu“ ir „naiviai buku žmogeliu“ pavadintas 
tasai, kuris skelbtų, kad tik gilus, karščiausias, besąlyginis patriotizmas dabar yra ta
pęs mūsų tautos išlikimo atspara ir vienintele garantija.
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362 SANTARVĖ

Bet užtat kokie mes tebesistengiame būti „platus“ ir „gilus“ visose srityse!
Mes mylime visą pasaulį ir atidžiai klausomės, kas ten sakoma. Vieni įvairias 

pasaulėžiūrines idėjas, kiti socializmą ir jo būsimos socialinės lygybės programą, treti 
demokratiją ir liberalizmą, ketvirti gryną grožį ir estetinių vertybių kultyvavimą lai
kome savo pagrindinėmis gairėmis. Ne tik laikome, bet ir iš kiekvieno reikalaujame 
tikėti, kad tik tos vertybės teišgelbės Lietuvą, padės mums išlikti, o taip pat ir visą 
pasaulį jos viencs teišgelbės...

Visos tos idėjos savyje yra kilnios ir gražios, ir visos savo vietoje ir savo laiku 
veikia pasaulį, taigi ir mus.

Bet ar negalėtų kas ^..klausti, kuo tat gelbėjo lietuvių tautai praeityje ir kuo 
pagelbsti dabar?

Socializmas gali įsigalėti visoje Europoje, bet kuo jis padėjo ar padės lietuvių 
tautai išlikti?

Fašizmas ir diktatūros jau buvo ir dar gali atgimti, bet kuo jos padėjo Lietuvai 
ar galėtų padėti? Nebent naujais žmogaus prievartavimais?

Vakarų Europa ir Amerika gali pasiekti naujų demokratinės santvarkos tobu
lybių, bet kiek iš to šiandien yra šilta lietuvių tautai, kada šioje „taikingo sugyveni
mo“ gadynėje toliau ją naikina ir terioja okupantai?

Visas pasaulis iki negirdėto lygmens gali iškultyvuoti mokslus, meną, literatūrą 
ir kitas estetines vertybes, bet kuriomis iš jų ir kaip naudojasi lietuvis pavergtoje 
Tėvynėje ar Sibiro vergų stovyklose?

ooo

Daug dar būtų panašių klausimų, nuo ko priklauso lietuvio išlikimas ir tautos 
ateitis.

Gyvendami savo laisvame krašte, mes kitaip galėtume žiūrėti į visus šiuos 
klausimus, kaip į juos žiūri žmonės savo laisvose tėvynėse. Mes ir dabar neatsisakome 
domėtis šiomis idėjomis, jas svarstyti, vertinti ir žiūrėti, kiek kurios iš jų lietuvių tau
tos dvasinei stiprybei galėtų pagelbėti. Mums taipgi aišku, kad tauta savo kovą dėl 
laisvės ir savo gyvenimą laisvėje turi grįsti demokratiniais, teisės ir socialinio teisin
gumo dėsniais. Mes neproklamuojame taipgi aklo, paviršutiniško ir rėksmingo „valio 
—- patriotizmo“

Bet mes gerai žinome, kad gyvenamasis lietuvių tautos likimo tarpsnis reika
lauja griežto laipsniavimo. Gilusis ir visą žmogiškąją esmę persunkęs lietuviškasis pa
triotizmas yra mums pirmutinė atspara ir stačiai vienintelė tautos išlikimo garantija 
naujiems žygiams. Tas patriotizmas ir tautiškumas nėra surištas su kokiu pasaulėžiū
riniu dešinumu ar kairumu, su religijomis, estetikomis, kapitalizmu ar socializmu.

Kas Lietuvai visos šios idėjos, jei ji neturės laisvės ir bus toliau žudoma ligi iš- 
naikinimo?Idėjos ore gali pleventi, bet pirmiau už jas — lietuviui reikia gyventi laisvai.

Didelių istorinių pasikeitimų laikais tautų likimas priklauso ne tiek nuo di
džiųjų plėšikų drąsos bei ryžto, kiek nuo laisvę ginti pašauktųjų neryžtingumo ir 
bailumo.

H.B. Gisevius
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SANTARVĖ 363

LAISVOSIOS SPAUDOS NELAISVĖJE 
PUSLAPIUS ATKĖLUS

S. ŽYMANTAS

„Remkime lietuvių sąjūdį ir laisvą lietuvių spaudą.“
(„Laisvės Varpas“ Nr. 122, 1947. X. 1. Jugtinės Kęstučio Apygardos Organas.)

„Teisė reikšti savo mintis ir savo nuomonę... per spaudą.“ 
(Žmogaus ir piliečio teisių deklaracijos 7-asis straipsnis.)

Mes, būdami laisvi Vakaruose, šiais me
tais minime 5O-ąsias spaudos atgavimo me
tines. Tai reikšminga ir svarbi mums, lie
tuviams, sukaktis.

Žmogus gali gyventi laisvas tik laisvoje 
visuomenėje, laisvoje tautoje, turėdamas 
laisvą spaudą. Laisvos spaudos pagalba 
žmogus tampa tikrai laisvas. Laisvas žo
dis, laisva spauda yra pirminė sąlyga 
žmogui kūrybiškai reikštis. Kur nėra lai
svos spaudos - nėra tikros žmogaus lai
svės, pati žmogaus, kaip dvasinės būtybės, 
paskirtis lieka pakirsta.

Todėl visi lietuviai, kur begalėdami, to
kiu žemaitišku atkaklumu minėjo ir tebe
mini šįmet spaudos atgavimo 50-ąsias 
metines.

„Aušra“, „Varpas“, „Tėvynės Sargas“, 
„Ūkininkas“, „Darbininkų balsas“ - tai 
laisvoji lietuvių spauda carinės priespau
dos laikais. Minėdami spaudos atgavimo 
sukaktį, mes pagarbiai minime taipgi tą 
draudimo laikotarpio spaudą, kaip nenu
ilstamo lietuvių veržimosi į laisvę išraišką.

Tačiau nedaugelis ta proga prisimena 
kitą, vėlesniųjų laikų laisvąją lietuvišką 
spaudą, leistą žiauriomis mūsų laikų pa
vergimo sąlygomis.

Tai vėliausiųjų lietuvių tautos kovų dėl 
laisvės pogrindžio spauda, sukurta kovo
tojų dėl laisvės, jiems puikiai suprantant, 
kad laisvoji spauda yra vienas iš tos ko
vos ginklų. Per ją kovojanti tauta laisvai 
gali reikšti savo valią.

Laisvoji spauda nelaisvėje gimė pirmo
sios bolševikų okupacijos metu. Bet tikrai 
ištarpo ji jau vokiečių okupacijos metais, 
išsivystydama į įvairiaspalvę laisvą pogrin
džio periodiką

„Laisvės Kovotojas“, „Nepriklausoma 
Lietuva“, „Į Laisvę“, „Apžvalga“, .Atža
lynas“, „Lietuvos Keliu“, „Lietuvos Lai
svės Trimitas“, „Vieninga Kova“, „Balti
ja“, „Laisvas Žodis“, .Jaunime Budėk“ 
ir kt. sudaro vertingą ir brangų mūsų ko
vos paminklą.

Daugumas tų leidinių buvo spausdinti. 
1944. 11. 16d. „Laisvės Kovotojas“ buvo 
net atspausdinęs spalvomis tautinę mūsų 
vėliavą, o šio leidinio garbės numeriai bu
vo atspausdinti aukso raidėmis.

Pogrindžio spauda anais laikais buvo 
tautos balsas ir akivaizdus įrodymas jos 
pasiryžimo būti nepriklausoma.

* * *
1944m. vasarą užėjo antroji bolševikų 

okupacija. Laisvės viltys, kuriomis gyveno 
mūsų tauta, nepasitvirtino. Vakarai savo 
pažadų netesėją. Prasidėjo aktyvus tautos 
priešinimasis okupantui ginkluotais veiks
mais, drauge vyko pasibaisėtinos okupanto 
represijos. Nors sąlygos buvo sunkios, 
kaip niekad, kovojantis lietuvis atgaivino 
savo laisvąją spaudą nelaisvėje. Naujomis 
sąlygomis per ją vėl reiškėsi kovojančios 
tautos balsas, laisvės troškimas ir į išsi
vadavimą dedamos viltys.
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564 SANTARVĖ

„Laisvės Rytas“, „Kovos Keliu“, „Lais
vės Žvalgas“, „Kova“, „Aukuras“, „Auk- 
štaičių Kova“, „Už Tėvu Žemę“, „Laisvės 
Varpas“, „Mylėk Tėvynę“, „Laisvės Šauk
lys“, „Prisikėlimo Ugnis“, „Partizanas“ 
ir kt. - tai naujas laisvės kovotojų pastaty
tas paminklas Tėvynei, jų kovos dėl lais
vės liudininkas.

Kaip begaliniai gaila, kad tik maža dalis 
tos laisvos spaudos, to autentiško lietuvių 
tautos kovos liudytojo, tėra mus pasieku
si.

Labai mažai težinome ir gal niekad pil
nai nesužinosime, kokios buvo tos pogrin
džio spaudos leidimo sąlygos, kas ją reda
gavo, kas buvo joje įdėtųjų straipsnių au
toriai, kaip ir kokiu mastu vyko jos plati
nimas...

Tos laisvos spaudos darbuotojai liks ne
žinomi, kaip ir tie, Lietuvos žemę nusėję 
laisvės kovotojų, Lituania Militans ■— Ko
vojančios Lietuvos karių kapai.

* * *
Ši antrosios bolševikų okupacijos pirmų

jų metų laisvoji pogrindžio spalva, paly
ginti su vokiečių okupacijos metais leistą
ja pogrindžio periodika, atrodo žymiai 
menkesnė technikiniu atžvilgiu. Nenuosta
bu, juk ji buvo leidžiama ir spausdinama 
bunkeriuose.

Daugumas tų leidinių spausdinti ne 
spaustuvinėmis priemonėmis, bet rotato- 
riais, šapirografais, kiti tiesiog surašyti ra
šomąja mašinėle. Daugelio jų popierius la
bai blogos rūšies, pasitaiko leidinių, spaus
dintų ant vyniojamojo popieriaus.

Tačiau „Laisvės Varpas“ vis dėlto kurį 
laiką buvo spausdintas spaustuvine techni
ka, savo technikiniu apipavidalinimu nė 
kiek nenusileisdamas vokiečių okupacijos 
meto „Laisvės Kovotojui“ ar „Į Laisvę“. 
„Kova“ irgi kurį laiką buvo spausdinta 
spaustuvine technika, o 1947. III. 22 d. jos 
dar rotatorinio, užsienį pasiekusio numerio 
pirmasis puslapis buvo atspausdintas auk
sinėmis raidėmis.

„Kova“ buvo „Pavergtoje Lietuvoje ko
vojančių lietuvių laikraštis“, leistas Lietu
vos BDPS (Bendrojo Demokratinio Pasi
priešinimo Sąjūdžio) ir paminėtojo jos nu
merio vedamasis reikšmingai užvardintas: 
„Lituania Militans“ — Kovojanti Lietuva.

„Ta kovojanti Lietuva gyva ir yra čia, 
kur teka Nemunas ir Vilija, kur vaitoja 
okupacijoje lietuviai, nes čia teka kraujas, 
nes čia gesta už laisvę kovotojų gyvybės, 
kaip žvakės, kaip krintančios žvaigždės, 
nes čia yra milžinų kapai ir jų ainiai — 
Lituania Militans“.

Kas buvo tos spaudos leidėjai? Lietu
vių kovinės, rezistencijos organizacijos, 
Lietuvos partizanai.

„Kovą“ leido, kaip minėjome, Lietuvos 
BDPS, „Aukurą“ — Lietuvos partizanų 
X-ojo dalinio štabas, „Aukštaičių Kovą“ 
— Lietuvos Laisvės Armijos (LLA) Vytau
to Apygardos štabas, „Mylėk Tėvynę“ — 
Merkio rinktinės partizanų štabas, „Lais
vės Talką“ — LLA I-oji Liūto rinktinė, 
„Laisvės Varpą“, vėliau tapusį Jungtinės 
Kęstučio Apygardos organu, — Lietuvos 
partizanų A Apygardos štabas, „Laisvės 
Rytą“ — Lietuvos partizanų I grupės šta
bas, „Kovos Keliu“ — Tauro Apygardos 
partizanai. Šį pastarąjį leidinį vėliau pa
keitė „Laisvės Žvalgas“, pasidaręs Tauro 
Apygardos Laisvės Kovotojų organu. „Už 
Tėvų Žemę“ leido Lietuvos partizanų N 
grupės štabas, „Partizanas“ buvo LLK 
Pietų Lietuvos srities organas.

* * *
Šis Lietuvių Rezistencinės Santarvės ži

nioje esąs minėtojo laikotarpio pogrindžio 
spaudos rinkinys yra bene vienintelis Va
karuose. Jis saugotinas Lietuvos Laisvės 
Kovų būsimam muziejui.

Pageltę puslapiai, kiti sunkiai beišskaito
mi. Bet juose bylojo kovojanti Lietuva, 
tarė savo valią ir reiškė savo lūkesčius bei 
viltis.

Pasklaidykime tuos naujosios lietuvių 
tautos istorijos metraščio skaudžiuosius 
puslapius.

* * *
Kaip kiekviena laisvoji spauda, taip ir ši 

Tėvynės kovos laisvoji nelaisvėje spauda, 
seka gyvenimą, mini įvykius, informuoja, 
apžvelgia praeitą ir einamąjį kelią, įspėja, 
nurodo kovos būdus, kalba apie ateitį. 
Randame joje, be to, vieną kitą eilėraštį, 
naujai sukurtą kovotojų dainą, kitur su
mestas koks juokas, papasakotas anekdo
tas, pašieptas okupantas.
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Antrojo bolševikmečio pogrindžio spaudos kaikurie leidiniai
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Tų leidinių Šukiai — gražus ir reikšmin
gi-

„O skambink per amžius vaikams Lie
tuvos, kad laisvės nevertas, kas negina 
jos“ — „Laisvės Varpo“; „Vieninga kova 
— laimėjimo laidas“ — „Aukštaičių Ko
vos“; „Lietuva — lietuviams“ — „Lais
vės Žvalgo“; „Šalin bolševikinės vergijos 
pančius! “ — „Mylėk Tėvynę“; „Ir švie
sa ir tiesa mūs žingsnius telydi“ — „Lais
vės Šauklio“; Tėvynės laisvei ir garbei“ — 
„Aukuro“; „Už laisvą, nepriklausomą, de
mokratinę Lietuvą“ — „Kovos“.

* * *
Lietuvos BDPS-o organo „Kova“ veda

masis „Lituania Militans“, ryškindamas 
tautai ir pasauliui, už ką Lietuva kovoja, 
sako:

. „Jos kovos vėliavos ir jose įrašyti idealai 
yra patys tikriausi Tėvynės ir žmonijos lai
mės, teisingumo ir kūrybinio progreso lai
dai“.

„Ateis valanda, ir visos pasaulio tautos, 
įkvėptos tų didžiųjų Vakarų Demokratijų 
idealų, pasiryš kovai ir nutrauks daugelio 
milionų vergovės pančius, kartą ant visa
dos užkirs kelią sauvalei ir tironijai“.

„Aukštaičių Kovoje“ (1947. IV. 16 d. 
Nr. 1 (15) Lietuvos Laisvės Armijos kovo
tojas .nežinomas poetas, eilėraščiu „Mes 
išeinam“, kuris vėliau virto kovotojų dai
na, išreiškia tai, dėl ko augštaičiai ryžosi 
kovai:

„... Išeinam vėl, Tėvynei kenčiant, 
Dėl laisvės mirti su daina.
Už brolių kraują, sesių gėdą. 
Už močių ašaras skausmus, 
Purioj vagoj įmintas pėdas 
Ir už sudegintus namus...

... Kad prisikeltų Lietuva."

Ar mes čia saugiuose Vakaruose gyven
dami ir savo gyvenimėliu besirūpindami, 
įstengiame pilnai įsijausti į to laikotarpio 
mūsų brolių kovotą Tėvynėje laisvės ko
vą ir jos tikslus, ar sugebėtume juos taip 
išreikšti? Netenka nė klausti, nė abejoti. 
Gyvenimas ir daugelio mūsų, užsienio lie
tuvių elgesys atsako į šį klausimą neigia
mai.

Tai buvo supratę ir patys kovotojai. 
„Kovos Keliu“ 1946 m. balandžio mėnesio 
27 d., 8 nr. vedamajame „Kovos prasmė 

— jos gyvybingumo laidas“ rašė:- „Nor
maliose sąlygose gyvenančiam, normaliai 
galvojančiam žmogui nesuprantama, kas 
per dinamiška jėga galėtų šitokią kovą 
vesti?“ Trijų milionų nesiekianti tauta — 
prieš šimtų milionų priešą, pastebi toliau 
tas pats laikraštis.

Nežinomas vedamojo autorius primena 
čia Maironio žodžius: „Idėjos, jei didžios, 
nemiršta, kaip žmonės“. Jis nurodo, kad 
.„už šias taip didžias idėjas jau daug tūks
tančių geriausių motinų sūnų save paauko
jo, palikdami kraujo rožėmis pražydusius 
Lietuvos graudžiai ošiančius miškus, žalius 
laukus, purvinas turgavietes ar šaltąjį Si
birą“.

„Ta pati prabočių dvasia, kuri Margio 
vyrus skatino ginti pilį, kuri vėliau kelis 
šimtus metų ruseno lietuvių širdyse, gi
nant savo tėvų iškovotas valstybės sienas, 
dabar jinai dar ryškiau, negu kuomet, pa
budo lietuvių širdyse kovai prieš Lietuvos 
ir visos žmonijos priešus“.

Gyventi laisvais arba mirti —- tokį ke
lią buvo pasirinkę ginklą pakėlę Lietuvos 
laisvės kovotojai. Jie nerado galima taiky
tis okupacijos sąlygoms, nerado galima iš 
viso gyventi po okupacijos jungu.

„Mylėk Tėvynę“ Nr. (91) 1947. V. 20 
d. paskelbė vienos mokytojos laišką:

„Aš negaliu gyventi dviem gyvenimais... 
Aš šimtą kartų geriau sutikčiau eiti tuo 
erškėčiuotu partizano keliu, nei sėdėti čia 
ir vaidinti apsimetėlės rolę... Tikrai, kar
tais darosi nepakeliama, kai uždėta parei
ga susikryžiuoja su sąžine“...

Laisvės kovotojas nustatė: „Lietuvis ge
riau mirs, negu vergaus“.

„Laisvė todėl yra neįveikiama“, rašė 
daug vėliau,. 1951 m. liepos mėn. 20 d. 
laisvės kovotojų Pietų Lietuvos srities or
ganas „Partizanas“ 6 (20)-me numeryje, 
„kad be jos gyventi neįmanoma, gyveni
mas tampa beprasmis... Žmogus, išsižadė
jęs laisvės, netenka savo žmogiško oru
mo. Todėl pavergtiesiems negali būti dvie
jų kelių. Jiems amžiais tebūdavo vieninte
lis kelias į laisvę, tasai garbingas kelias, 
kuriame atsistoję, kaip Leonidas su 300 
kovotojų Termopilų tarpeklyje, savo kū
nais užtvėrė kelią į Spartą, kelias, kuriuo 
ėjo viso pasaulio milionai laisvės kovotojų 
prieš pavergėjus, tai mūsų .Gražinos ir pa-
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galiau Pilėnų kunigaikščio Margio kelias, 
tai visos mūsų tautos ir jos laisvės kovoto
jų partizanų kelias... Įtempkime valią;., su
kąskime dantis ir neabejokime... Tiesaus 
reikalo Dievas neapleis“.

Koks begaliniai didis turėjo būti lietuvio 
pasiryžimas, apsprendęs kovoti ir mirti, 
bet negyventi pavergtam.

Antram pasauliniam karui, karui prieš 
vieną tironiją pasibaigus ir Vakarams ati
darius kelią į laisvos Europos širdį antra
jai, dar baisesnei tironijai, lietuviai išliko iš
tikimi Vakarų Pasaulio idealams, kuriuos 
jis simbolizuoja, ir jais bandė užtverti ke
lią naujai tironijai.

„Lietuvių tautos vedama kova siekia 
daug toliau, negu mūsų tėvynės sienos“, 
rašė augščiau paminėtas „Kovos Keliu“ 
vedamasis.

Ir iš tikrųjų, ar nėra tai mūsų pareiga 
kalte kalti Vakarams, kad, jei Antrajam 
Pasauliniam karui pasibaigus, taip lengva
pėdiškai jų perleistos sovietams pavergti 
tautos nebūtų tam pavergimui priešinu
sios, šiandien, gal, ir pati Vakarų Europa 
nebesidžiaugtų laisve. Ir tame sovietų pa
vergtųjų tautų pasipriešinime lietuviai už
ima toli gražu ne paskutinę vietą. Vakarų 
Europa yra didžiai skolinga Lietuvai ir tu
rės tą skolą grąžinti.

* * *
„Tiesos reikalo Dievas neapleis“. Tais 

žodžiais šaukdamiesi į pasaulio sąžinę ir 
tiesos laimėjimu nepalaužiamai tikėdami, 
žūdavo lietuviai, kaip Leonido kariai.

Laisvos pogrindžio spaudos gelstantys 
jau lapai atskleidžia neapsakomai didingą 
ir tragingą mūsų tautos kovos vaizdą.

1944 m. Varšuvos sukilimui vykstant, 
lenkės moterys kovotojos šaukėsi per ra
diją į Šventąjį Tėvą: „Tėve Šventasis, mes, 
moterys, kovojame... ginamės jau tris sa
vaites... Varšuva griuvėsiuose. Vokiečiai 
žudo sužeistuosius ligoninėse. Moteris ir 
vaikus varo priešais tankus. Mūsų sūnūs, 
vyrai ir broliai, kovoją už laisvę, nėra lai
komi kombatantais. Pasaulis nenori žinoti 
apie mūsų kovą. Tiktai Dievas yra su mu
mis“.

Varšuvos sukilimas truko du mėnesius, 
Lietuvos sukilimas truko ilgus metus. Ar 
pasaulis norėjo žinoti apie lietuvių kovą?

Iš tikrųjų, tiktai Dievas buvo su lietu
viais, kovojusiais ir žuvusiais už tas pačias 
krikščioniškąja morale pagrįstas idėjas, lais
ves, Chartas ir principus, kurių ginti Va
karai buvo stoję į Antrąjį Pasaulinį karą, 
tačiau pusiaukelėje nuo jų nusigrįžo ir šim
tus milionų lig šiol laisvų žmonių lengva 
ranka atidavė pasibaisėtinon rytietiško bar
baro vergijon.

* * *

Okupacijos eiga, okupanto užuomačios ir 
kėslai randa laisvoje pogrindžio spaudoje 
įvertinimą. Ji pataria, pamoko, įspėja.

1947 m. okupanto įvykdytieji rinkimai į 
okupuotosios Lietuvos Augščiausiąjį Sovie
tą tinkamai pogrindžio spaudos įvertinti. 
Autentiškai, nenuginčyjamai patsai oku
puotas Kraštas per savo laisvąją pogrindžio 
spaudą pateikia įrodymus apie visą tų „rin
kimų“ tiesą, apie klastojimus, taikytą prie
vartą ir kt.

„Laisvės Žvalgas“ 1947. II. 20 d. Nr. 5 
(50) rašo, kad Lietuvos kaimas visiškai 
boikotavo rinkimus. Sovietų kareiviai, rin
kimams „paspartinti“, patys, gyventojų vie
toje, kišdavo į urnas rinkimines korteles.

Kokių teroro priemonių buvo griebę- 
sis okupantas žmonėms priversti dalyvauti 
rinkimuose į Sovietų Sąjugos Sovietą, iš
kelia „Laisvės Varpas“ 1946. II. 25 d. Ta
čiau visos tos priemonės nepadėjo, lietuviai 
nebalsavo. Kaip represijos priemonės, oku
pantas 1946. II. 17 d. griebėsi masinių iš
vežimų.

„Prakeikti išgamos! Vasario 10 d. paro
dė, kad norint tautą surakinti vergijos pan
čiais, reikia gatvėse išniekinti ne tik nuogai 
išrengtus Lietuvos partizanus, bet ir visą 
tautą. O to ir kruviniausi jūsų siekimai ne
įstengs padaryti. Lietuviu tauta jus prakei
kė.“

Šiandien vien jau neseniai įvykęs Rytų 
Vokietijoj rinkimų farsas yra Vakaruose 
tinkamai vertinamas. Tai žino visi. Tačiau 
prieš 7-8 metus daug kas Vakaruose galvo
jo dar visai kitaip.

Kokia 1947. III. 19 d. buvo sudaryta 
kvislinginė Lietuvos „vyriausybė“, pasirė
mus anais rinkimais, nurodo „Laisvės Žval
gas“ Nr. 7 (52), 1947. HI. 31. Iš 29 „mi- 
nisterių — 14 buvo Maskvos rusai arba ne
aiškios kilmės asmenys, atgabenti į Lietuvą 
jau okupacijos metais,
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Lietuvos rusinimą, jos nutautinimą iške
lia „Aukuras“ Nr. 4, 1947. IV. 18: „. .Bol
ševikiniai laikraščiai propaguoja maskoliš
kąjį imperializmą, ugdo neapykantą lietu
vių tautai... Lietuvos moksleivija auklėja
ma komunistinėje dvasioje, šiurkščiai žalo
jamos jaunos lietuvių moksleivių sielos... 
Lietuvai sumaskolinti bolševikai veda ar
šią kovą prieš tikėjimą... viešai užgaulio
jami mūsų tautiniai ir religiniai jausmai... 
Tačiau lietuvis nepabūgsta šėlstančių oku
pacijos audrų, jaučiasi ir galvoja lietuviš
kai. .

Ir toji padėtis, tie nauji Muravjovo lai
kai jau trunka daugiau, negu dešimtį metų!

„Laisvės Žvalgas“ Nr. 8 (53), 1947.V.31. 
įspėja Lietuvos kaimą dėl okupantų kėslų, 
„Laisvės Varpas“ Nr. 124, 1947. XI. 1 d. 
iškelia bolševikinės propagandos metodus. 
Greta to, pogrindžio spauda rūpinasi šalinti 
įsisiūbavusį girtavimą, steigiamas net po
grindžio Blaivybės Komitetas („Partiza
nas“, 1951. X. 26, Nr. 9 (23).

Priešo veiklos ir provokacijų demaskavi
mas taip pat įėjo į tos spaudos uždavinius. 
Štai „Laisvės Varpas“ Nr. 122, 1947. X. 1. 
pirmasis iškėlė bolševikinių provokatorių 
parengimo sistemą ir jų veiklą, vadovau
jant Sokolovui, kurio įstaiga OBO (Oso- 
bij Banditskij Otdiel — Ypatingas Banditų 
Reikalams Skyrius) buvo įsikūrusi Vilniu
je, Filaretų gatvėje. Tame pačiame laik
raštyje nurodyta, kad bolševikai savo agen
tus provokatorius nuleisdavo net parašiu
tais iš lėktuvų. Vienas kitas jų net ir ang
lų kalbos kelis žodžius pavartodavo.

Kitame „Laisvės Varpo“ numeryje (Nr. 
123, 1947. X. 15) Jungtinės Kęstučio Apy
gardos vadovybė įspėja prieš bolševikų pro
vokacinį, tariamai lietuvių pogrindžio lei
džiamą laikraštį „Vienybę“, kurio leidėju 
pasirašė LTP (Lietuvių Tautinės Partijos) 
CK, o faktiškas leidėjas buvo MVD. Tokių 
metodų bolševikai, matyti, išmoko iš Ges
tapo, kuris savo laiku buvo išleidęs provo
kacinį „Laisvės Kovotojo“ numerį.

* * *
Tradicinės tautinės ar religinės šventės, 

minėjimai — kiekvienos tautos pagarbiai 
švenčiami. Jie sudaro jungtį, kuri per iškil- 

f mes ar pamaldas riša atskirus tautos na
rius, Todėl okupantas draudžia tas šventes 

minėti, siekdamas nukirsti tą jungtį. Tad 
visas tas šventes mini pogrindžio spauda. 
„Aukštaičių Kova“ Velykų proga rašo:

„Pavergtoje mūsų Tėvynėje nuaidėjo Ve
lykų varpai. Kėlėsi Kristus, savo švento 
kraujo auka atpirkęs žmoniją ir parodęs jai 
tiesos, meilės ir vilties kelius. Po šaltos žie
mos bunda Lietuvos žemė, kurios pakelėse 
stovi kryžiai ir rymo smuikeliai, žemė, ku
ri per žuvusių laisvės kovotojų kapus ir 
tremtinių vargus su viltimi žiūri į ateitį.“

„Velykos! Velykos!, rašo „Už Tėvų Že
mę“ Nr. 5 (37) 1947 m., „šventiškai minė
dami' mūsų Išganytojo Prisikėlimą, giliai 
susikaupkime dvasioje, pasiryžkime visados 
būti blaivūs ir kilnios širdies — atsiminki
me ir visokeriopai paremkime visus, kurie 
nelaisvės pančiuose kankinami. Savo mal
dose Augščiausiąjį prašykime mūsų nukan
kintai Tėvynei Prisikėlimo ir gailestingumo 
žuvusiems už mūsų laisvę...“

Vasario 16-ąją vedamuoju straipsniu su
tinka „Laisvės Rytas“ Nr. 3, 1947. II. 14 d., 
rašydamas apie Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimą Vilniuje 1918 m. vasario 16 d.: 
„Ir koks tai turėjo būti visų neapsakomas 
džiaugsmas; kokia laimė pasidaryti lais
vam — tai gali suprasti ir įvertinti tik šių 
dienų priespaudą kenčiąs lietuvis. Lietuvi, 
Vasario 16-osios dienos proga pagalvok 
apie lietuvių tautos aukas... prisimink ligi 
šiol nueitą sunkų kovos kelią“...

„Laisvės Rytas“ Nr. 23 (41), 1946. XI. 20. 
mini tradicinę Lapkričio 23 d. Lietuvos 
Kariuomenės Šventę: „... mes su atodūsiu 
prisimename tą gražią, drausmingą ir kul
tūringą savo kariuomenę, kuri nelaimingų 
tarptautinių įvvkių pasekmėje buvo liūd
nai okupantų likviduota“.

Kiek santūrumo ir drauge skaudžios tie
sos ar priekaišto yra tame viename sakiny
je, išreiškiančiame visą tragediją mūsų ka
riuomenės, kuriai likimas nelėmė 1940 me
tais stoti ginti Tėvynės laisvę ir nepriklau
somybę.

Savosios sukaktys pogrindžio spaudos 
taipgi gražiai paminimos. Štai „Tauro“ 
Apygardos antrųjų gyvavimo metų sukak
ties proga: „Per šiuos praėjusius metus 
kovotojai įrašė į mūsų kovų dėl Nepriklau
somybės istoriją gražių ir didvyriškų žygių.
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Tačiau šie žygiai pareikalavo aukų, dėl ku
rių liūdi kovotojai ir visa mūsų tauta...“ 

„Tauro“ Apygardos vadas apygardos me
tinių sukaktuvių proga sveikina visus kovo
tojus, rėmėjus ir geros valios tautiečius ir 
kviečia toliau nenustoti vilties, dar su di
desniu pasiryžimu ir atkaklumu, dar vie
ningiau tęsti pradėtą kovą iki galutinio 
tikslo — Nepriklausomos Lietuvos atstaty
mo.

„Tad į kovą garbingą, į darbą, nes su 
Dievo pagalba tą kovą laimėsime. Tegyvuo
ja Laisva, Nepriklausoma, Demokratinė 
Lietuva.“

* * *
Maža vietos savo spaudoj tegalėjo skirti 

laisvės kovotojai atstatysimos laisvos Lie
tuvos ateities planams, nors apie gražesnę, 
demokratišką, be praeities klaidų valstybę, 
kurioje vyraus teisė, teisingumas, toleran
cija — jie svajojo ir galvojo.

Tą ateities Lietuvą kurs jie patys, tie, ku
rie išliko iš baisios ginkluotos kovos, ir tie, 
kurie kasdien nematomai, kasdieniame gy
venime kovoja su priešu dvasia ir širdimi 
ir kovos ligi Tėvynė nebus laisva. Tai jie 
yra pareiškę tvirtai ir nedviprasmiškai.

„Kovos Keliu“ Nr. 9, 1946 m. liepos 
mėn. 10 d. rašė: „Tautos ateitis mums pri
klauso. Už Lietuvos laisvę kovojančios lie
tuvių tautos gretos —■ mums priklausys žo
dis ateities Lietuvos reikalų tvarkyme... 
palikime patys savo demokratiškos ateities 
kūrėjais, savo likimo dailininkais.“

Mes, santarviečiai, tuo niekad neabejo
jome. Visad tai tvirtinome ir tvirtiname. 
Tačiau, deja, esama tokių emigracinių par
tinių veikėjų, kurie sakė, kad anie turės pa
klusti jiems. O jei nepaklus, kas tada? At
sakymas skambėdavo: tai bus teisman ati
duoti.

Neįtikėtina? Deja, emigracijoje, pasiro
do, viskas įtikėtina. Ir faktas, kad kaikurių 
mūsų emigracinių veikėjų taip kalbėta tuo 
metu, kai Tėvynėje kasdien liejosi kovoto
jų dėl laisvės kraujas ir kai patys kovoto
jai skelbė: „mums priklausys žodis atei
ties Lietuvos reikalų tvarkyme.“

* * *
Jei konkretiems Lietuvos atstatymo pla

nams nedaug tegalėjo būti skirta vietos toje 
pogrindžio spaudoje, tai Lietuvos byla už

sienyje ir tarptautinių įvykių raida buvo 
sekama plačiai ir stropiai. Tarptautinės situ
acijos apžvalgoms ir jos raidos vertinimui 
skirta daug vietos. Ir tai suprantama, nuo 
kantriai laukto Rytų su Vakarais konflikto 
turėjo priklausyti Lietuvos išsivadavimas.

Kaipgi pogrindžio spauda tą padėtį ver
tino, kaip spėliojo jos raidą ir kokias da
rėsi išvadas? Tai labai platus ir labai skau
dus klausimas, reikalaująs atskiro straips
nio jam išnagrinėti. Tai teks apžvelgti kitą 
kartą, tam būtent reikalui dar sykį pavar
čius gelstančius laisvosios spaudos nelais
vėje puslapius. Čia tegalime trumpai pažy
mėti, kad visos dėtosios į greitąjį sprendi
mą viltys nepasitvirtino, ir kad nemažos 
iliuzijų dalies bei iš to išplaukusių išdavų 
priežastis dažnai būdavo neatsargios ir len
gvapėdiškos pavergtųjų tautų atžvilgiu kal
bos Vakaruose, iš kurių anos tautos ir jų 
kovotojai darėsi pertoli siekiančias išvadas.

* * *
Didingoje savo kovoje Lituania Militans 

kariai, nūdienė kapų ir kryžių, merdėjimo 
ir kančių Lietuva, kaip rašė „Kova“, kreipė 
savo balsą ir į mus visus, išblaškytus po 
laisvąjį pasaulį, klausė mus, įpareigojo mus, 
įsakinėjo mums, mums vykdytiną testamen
tą krauju rašė.

„Visi lietuviai, ypač esantieji toje galin
goje USA, toje šalyje, kurioje ryškiausiai 
žėri anieji idealai ir jų galia“, — rašė mi
nėtosios „Kovos“ vedamasis, — „susiburs 
į vieną šeimą, supras mūsų vargą ir visas 
pastangas ir visą gyvenimą paskirs tų ide
alų pergalei, už tuos idealus kovojančių rė
mimui, jų vargo mažinimui, jų našlaičių 
ašarų šluostymui, tremtinių (Sibire — S.Z.) 
aimanų raminimui ir išnaudos kiekvieną 
progą dar uoliau remti Lietuvos kovas ir 
pačius kovojančius lietuvius. Nepagailės 
sunkiu darbu uždirbto skatiko paaukoti — 
paremti tuos, kurie ne tik prakaitą, bet ir 
kraują lieja ir gyvybes aukoja už idealų 
pergalę, už kitų šviesesnį gyvenimą būsimo
je Aušroje — Nepriklausomoje, Demokra
tinėje Tėvynėje. ...Visi lietuviai, ypač nū
dien gyveną tremtinio-benamio klajūno 
rūsčią dalį, pradės suprasti, kad jų vargas, 
nors ir didelis, bet netoks, kaip kovojančių 
laisvės kovotojų, kaip kenčiančių kalėjime
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kankinių, kaip vaitojančių Sibiro taigoje, 
kaip dūstančių okupacinėje vergovėje lietu
vių.“

Taip. Užsienio lietuviai, sakė Kraštas: 
„susiburs į vieną šeimą, supras mūsą var
gą ir visas pastangas ir visą gyvenimą pa
skirs tų idealų pergalei“, idelų, už kuriuos 
Tauta Tėvynėje buvo pakėlusi ginklą. Kraš
tas tikėjosi, kad visi užsienio lietuviai su
pras, jog jų „vargas“, palyginti su anų to
limoje Tėvynėje esančiųjų, kalėjimuose ir 
Sibiro taigose žūstančiųjų kančiomis, yra 
toks menkas... Toks buvo pačios tautos 
mums per tuos gelstančius lapus duotasis 
įsakymas. Ir vargas tiems, kurie jo nevyk
do.

„... Ar visi lietuviai prisimena lygiai ryš
kiai kovojančią Lietuvą ir į ją nukreipia sa
vo darbus, ilgesį, rūpesčius ir meilę “ — 
klausė mus Kovojanti Lietuva.

„Kovos Keliu“ Nr. 9, 1946 m. liepos 
mėn. 10 d. pripažįsta, kad „svetur yra daug 
taurių ir tautai brangių žmonių, kurie ne- 
nuiistamai kovoja už Lietuvos laisvę,... 
yra... tauraus jaunimo, kuris savo darbš
tumu, tvarkingumu ir tautiniu sąmoningu
mu yra tinkamas Lietuvos reprezentantas 
pasaulio tautų akyse.“

Bet „Kova“ rašo: „Ar nėra ir tokių, ku
rie dar nenori atsikvošėti ir vis keistai klie
di apie savo proto pranašumą, apie mesiji
nį pašaukimą būti „vadovaujančiais veiks
niais“ ne prie Nemuno ar Neries, o toli už 
geležinės uždangos... Argi jiems nesudreba 
širdys krūtinėse ir ar neiškyla klausimas: 
„Quo vadis, Domine?“ — Kur eini Po
ne?“

Minėtasis augščiau „Kovos Keliu“ ne
dviprasmiškai įspėja: „Mūsų vadeivos, ap
leidę tautą sunkiuoju metu ir dabar pa
skendę tvankiame emigracijos spekuliacijos 
tvaike bei politinių rietenų įkarštyje, turės 
pasimokyti iš tautos ir politinės išminties ir 
dvasios taurumo ir tolerancijos bei kitų de
mokratiškai politiškai subrendusiam pilie
čiui būtinų savybių, jei nenorės būti nu
blokšti nuo tautos kamieno, kaip nereika
lingas balastas“.

* * *
Tai tiesūs ir rūstūs žodžiai. Jie buvo 

mums tarti dar prieš septyneris metus. Ar 
mes juos tada buvome išgirdę, ar girdime 

juos šiandien? Ar imame juos į širdį, ar 
apsigalvojome, ar paklusome tautos balsui?

Prieš septyneris metus pats Kovojantis 
Kraštas —> Lituania Militans autentiškai 
buvo tarusi: „... jau pats metas... privalu 
nuo šiandien atsisakyti siaurų takelių, pri
valu įžengti į platų, kultūringai vedamos, 
išmintingai grindžiamos Laisvės Kovos vieš
kelį“.

Nuo šių žodžių ir įspėjimų yra praėję 
daug metų, tačiau nuklydę ne tik į siaurus 
takelius, bet stačiai į šunkelius, mes vis la
biau tolstame nuo to plataus, išmintingai 
grindžiamo Laisvės Kovos vieškelio, kuriuo 
žengti reikalauja iš mūsų Tėvynė, prie Ne
muno ir Neries likusi Lietuva.

Nors nuo to laiko jau aštunti metai įpu
sėję, bet mes vis dar nesame atsikvošėję ir 
vis tebekliedime apie savo vieni kitiems 
pranašumą, apie mesijinį pašaukimą būti 
„vadovaujančiais veiksniais“, apie „tautos 
valios atstovavimą“ ne prie Nemuno ir Ne
ries, bet prie Maino ar Rėmo, prie Potoma- 
co, Hudsono ar Miėhigano ežero...

Ne tik nesusiliejome į vieną šeimą, bet 
ir tuos šiandien gelstančius puslapius, ku
rie mums įsako būti vieningais, falsifika
tais buvome išvadinę. Ne tik nesusibūrėme 
vieningam darbui, bet rūšiavomės į išrink
tuosius „laisvintojus“ patricijus ir pasmerk
tuosius plebėjus. O per iškilmingus kongre
sus garsiai šaukėm ir tebešaukiame — ne
pagailėsime kovai nei vargo nei paskutinio 
cento, tačiau iš tikrųjų nebuvome parėmę 
ir dabar neremiame tų, „kurie ne vien pra
kaitą, bet ir kraują liejo, gyvybes aukojo 
už idealų pergalę“. To vieton purvais juos 
drabstėm ir tebedrabstom.

* * *
Tačiau leiskim ir dar kalbėti patiems pa- 

geltusiems jau puslapiams.
„Ateis pergalės diena, ir šviesa laimės 

prieš tamsą. Tuomet išryškės kiekvieno 
nuopelnai ir likę gyvieji kovotojai paklaus: 
„Ką gero padarei kovojančiai Lietuvai?“ 
Mirusieji kovotojai meluojančiam išrašys 
baisųjį: ,,1‘accuse“ — aš kaltinu!“

Tai autentiški Lituania Militans žodžiai.
Ir šiandien tiems žodžiams yra dar dau

giau pagrindo, negu buvo prieš septyneris 
metus, kai jie buvo ištarti.
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ŽIOGELIAI ŠOKA MENUETĄ
BRONYS RAILA

O kaip tavęs man neminėtu 
O, kaip tavęs man nekartoti 
Žiogeliai šoko menuetą 
Nakty iš tūkstančio naktų...

Jonas Aistis

Kaip netolimos praeities metais, kaip pra
ėjusią vasarą, nusiaučia užsienio lietuviją 
pilietinio karo audros. Nors tai audros van
dens šaukšte, bet teleškenasi bangos į kraš
tus, šniokščia ir putoja, uraganai ūžia, tor
nado trankosi.

Pasigirsta iškeikimai, ekskomunikavimai, 
protestai, gailūs šauksmai ir dejavimai. Vie
ningas darbas ardomas, nepakiustama va
dovybės reikalaujamai drausmei. Į vienybės 
ratą basliai kaišiojami, nėra susitarimo ir 
ypač pritarimo. Didelius ir taurius užma
nymus bematant sugriauna kenkėjai ir ne
pakanki spauda. Reikia izoliuoti neuraus- 
minguosius ir nusikaltėlius.

Tai, ką matėme ir tebematome, nėra ko
kie nauji lietuviško temperamento uraga
nai. lai nėra ir koks be priežasties staigiai 
atslrandan.is ir mede.ius laužantis bena
mės lietuviškos nevrozės tornado.

Čia tik pasekmės vienos gilesnės priežas
ties. Tai padariniai sėklos, pasė.os į savuo
sius rieškučius maždaug jau prieš dešimt
metį. Sėklos, kurią koks keliolika ar kelias
dešimt mūsų žmonių vis gaivina ir pučia 
šildančiu alsavimu, idant dygtų, idant bai
sioje egzilio sausroje nenudžiūtų.

Vieni tai dar vadina valdžios troškimu, 
noru turėti egzilinę vyriausybę, Visagalio 
įkvėptu geiduliu vadovauti, komanduoti, 
priversti klausyti kvailesnius už save, su
krauti daugiau garbės ir nuopelnų savo par
tijai ar partijoms... Tai vis to paties daly
ko pavadinimai pagal įvairų skonį bei ga
bumus išsireikšti.

Bet atrodo, kad ir čia ne esmė. Čia tik 
putos, pasekmės, drumzlės, nors kaikurio- 
mis dienomis ar mėnesiais ir labai uraga- 
niškos. Šaknelių jieškokime sėkloje, kuri 
kalasi neprasikaldama, bet kalasi ir kalasi 
metų metais. Žemaitiško būdo sėkla. Nes 
jei užsieniuose tarp lietuvių yra dabar tiek 
kovų ir audrų, tiek aistrų ir tornado, tai 
juk turi būti kokia gilesnė priežastis, koks 
nors dėsnis, arba principas, kurio vardan 
verta kautis ir savo žygių prasmę pateisinti.

Man rodos, kad toks dėsnis yra — mora
linio ir teisinio pobūdžio.

Jis susiveda į klausimą: kas dabar užsie
nyje turi teisę ir pareigą (bet ypač reise!) at
stovauti visos lietuvių tautos valią?

Jeigu bus surastas vienetas arba bent dau
gelio trupmenų bendravardiklis, kuris ne
ginčijamai sau tokią teisę ir pareigą gali 
pasiimti, ir taip pat kuris neginčijamai tos 
teisės ir pareigos gali neperleisti niekam ki
tam, tai tuomet visa painybė reikalų nuo
stabiai ir lengvai išaiškėja. Tuomet yra vie
nas ryškus moralinis suverenas, vienas tik
ras teisingas organas, vienas neginčijamas 
tautos valios atstovautojas, jos įkūnytojas 
ir nešėjas, dar daugiau — jos reiškimosi 
būdų galutinis sprendėjas, kuris gali nusta
tyti, kokia yra ta tautos valia, ir įsakyti 
tautiečiams, kaip ji turi reikštis arba būti 
vykdoma.

Jis gali pasakyti: čia tautos valia, čia 
tautos gerovė, suprema lex! Išspręskite šį 
uždavinį ligi galo, ir visos audringosios po
litinių emigrantų mįslės jums paaiškės.
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Tokios mintys nėra jokia naujiena. Šio 
žurnalo puslapiuose vienu ar kitu brūkšniu 
jos buvo nekartą paliestos. Klausimas tik: 
— ar su geru pagrindu? Ar iš tikrųjų už
sieniuose lietuviai veda „kovą“ už tai, kas 
turi teisę atstovauti visos lietuvių tautos 
valią, ar bent trupmeninę valią, — „šiapus 
geležinės uždangos“, — idant teigiamu at
veju, vadinasi, „kovą“ laimėjus ir tautos 
valios reiškėjo titulą įsigijus, jau būtų gali
ma neginčijamai visiems kitiems nustatyti 
viešojo darbo ir elgesio taisykles?

Daugeliui iš mūsų jau seniau, negu nuo 
užvakar atrodė, kad Lietuvos okupacija ir 
aplamai dabartinis lietuvių tautos likimas 
užsienio lietuviams ir mūsų politiniams 
emigrantams stato eilę kitokių ir gal net 
svarbesnių uždavinių bei prievolių, negu 
aiškinimasis, kas, ištremtas, pabėgęs ar sau 
ramiausiai išvažiavęs asmeninio saugumo 
ar gardesnio kąsnio bejieškodamas, čia da
bar gali atstovauti visos lietuvių tautos va
lią ir be pardonų iš visuomenės reikalauti, 
kad tai jam būtų nemirktelėjus pripažinta.

O tačiau taip buvo ir taip tebėra. Jau 
nuol945 metų vasaros tas „gyvybinis“ klau
simas tūlų grupių centruose ir jų „centrų 
centre“, kad ir be didelio triukšmo, bet 
labai atkakliai ir su rimčiausiomis minomis 
svarstomas, protokoluojamas, deklaracijose 
bei nuostatuose skelbiamas. Vien tų proto
kolų, deklaracijų, nuostatų ir spaudos ko
mentarų ištraukos sudarytų daugelį pusla
pių. Ir viskas visuomet susiveda į tą patį: 
•— laikoma faktu, kad mes užsienyje tokį 
lietuvių tautos valios reiškėją ir vienintelį 
atstovą turime. Kad jis tikrai yra atstovas 
ir reiškėjas, ir galutinis sprendėjas, ir vie
nintelis eksponentas, — tai jis pats pasiskel
bia apie save.

Tuo pat metu įvairiuose spaudai duoda
muose pasikalbėjimuose ir laikraščių straip
sniuose per dešimtį metų galėjome rasti 
eibes gilesnių paaiškinimų ir patikslinimų. 
Esą, toks yra demokratinis kelias. Kas ki
taip galvotų, nebebūtų demokratas. O jei 
ne demokratas, tai blogas lietuvis, ir iš viso 
greičiau nebe lietuvis, o Maskvai pasitar
naujantis (!). Mat, tas nėra demokratas, 
kuris nepripažintų, kad užsienyje atsisteigu- 
sios ar iš miego atbudusios lietuvių poli
tinės partijos esančios pagrindinės ir vie
nintelės lietuvių tautos valios reiškėjos šia
pus ir anapus geležinės uždangos!

Iš tikrųjų gi, mums sakoma, reikią taip 
manyti: — nesvarbu, kad emigracijoje, ne
svarbu, kad mažos, negausios, silpnos, kar
tais tik iš kelių ar keliolikos žmonių, ta
čiau mūsų partijos emigracijoje atstovauja 
tautą, jos vardu veikia ir kalba. Maža ir 
to, — esą, tautos siekiai, jos galvojimas, 
jos valia reiškiasi per ideologines sroves, 
kurias kaip tik įformina partijos (Plg. SAN
TARVĖ Nr. 3, 108 psl., 1954). Be abejo, 
dar sudėk daugiau partijų į vieną organą, 
tuomet ta valia, tie siekiai, tas galvojimas 
dar daugiau sustiprės. Tuomet partijos pa
sidarys tautos delegatais užsienyje.

Kai tokios teorijos skelbiamos, ar nuo
stabu, kad dažnai kalbama apie vienybės 
ardymą, jėgų skaldymą („ardytojai“ ir 
„skaldytojai“ tie, kurie su tokiom teorijom 
visai ar šiek tiek nesutinka). Ar nuostabu, 
kad čia lengvai pakeičiamos valstybės kon
stitucijos? Ar nuostabu, kad tautos delega
tai nutaria įsisteigti savas ambasadas prie 
svetimųjų vyriausybių? Ar nuostabu, kad 
jie iš kelio užsimoja pašalinti visus tikrus ar 
tariamus „konkurentus“, vien jau tuo pre
tekstu, kad konkurentai esą „nelegalūs“, o 
jie „legalūs“? Ar nuostabu, kad tokioje at
mosferoje nepartinis žmogus arba toks, ku
ris manytų, kad partinis būdas nėra vienin
telis ir nebūtinai pats geriausias reikštis pla
čioje tautinėje rezistencijoje, —, ar nuosta
bu, kad toks žmogus čia neranda vietos, 
tampa nereikalingas, ir tik labai reikalingas 
savo uždarbiui aukoti nerinktiems „tautos 
delegatams“?

Nenuostabu. Tuomet niekas nenuostabu. 
Tuomet vyksta tie „pilietiniai karai“, kokių 
turėjome praėjusią vasarą, turėjome pra
eityje ir dar turėsime, jei lietuviškas pro
tas ir valia nesugebės išeiti iš akligatvio ir 
eikvos toliau tautinę energiją visiškai bergž- 
diems miražams.

* * *..s'
Nejaugi visa tai tik miražai — gražūs, 

bet apgaulingi vaizdai, kuriuos dykumoje 
išvysta nuvargęs keleivis, be galo ištroškęs 
gėrimo ir valgymo?

Liūdna pripažinti, bet, deja, toks platus 
tautos valios reiškimo savinimasis užsieny
je yra tik miražas iš viso, o ypač dabarti
nėmis mūsų tautos likimo aplinkybėmis.
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Vieno mūsų tremties politinio organo pa
mėgimas pabrėžtinai savo deklaracijose kel
ti šį dėsnį (jog tik tas organas atstovaująs 
lietuvių tautos valią su visais iš to plaukian
čiais padariniais), teisiniu požiūriu yra ne 
kas kita, kaip tik mėginimas savo pačių su
sidarytą iliuziją labai jau vikriai perstaty
ti, kaip gyvenimo tikrovę, tiksliau — poli
tinės tikrovės faktą.

Vakariečių valstybinė ir konstitucinė tei
sė tuos klausimus yra iš seno ir tiksliai ap- 
sprendusi. Priklausomai nuo gadynės, tau
tos valios reiškėjas suvereninėje valstybėje 
gali būti karalius, diktatorius, jų sudarytieji 
organai, vienas ar keli luomai ir Lt. Įsigalė
jus demokratinėms santvarkoms, susitarta 
dėl įsitikinimo, kad tautos valią reiškia pati 
tauta, visa tauta per savo išrinktus atstovus 
į vienaip ar kitaip tvarkomą parlamentą. 
Valstybės piliečiai yra laisvi sudaryti poli
tines grupes, arba partijas pagal jų ekono
minius socialinius ar kultūrinius interesus, 
ir tų partijų atstovai parlamente šia prasme 
yra savo rinkikų valios reiškėjai. Susumavus 
visų grupių ir partijų atstovus, gaunasi vi
sos politiškai aktyvios tautos valios atsto- 
vautojų suma. Valstybės vyriausybė praktiš
kai vykdo tą tautos „valią“, kurią išreiškia 
parlamente tautos atstovų dauguma, leis
dami atitinkamus įstatymus, piliečius ap- 
dėdama mokesčiais, nustatydami visokerio
pos krašto politikos kryptį. Labai trumpai 
kalbant, taip tautos valia reiškiama, atsto
vaujama ir vykdoma suvereninėje valstybė
je, normaliu metu.

Šiuos valstybinės teisės dėsnius, pasaky
kime kitaip — politiškai teisinį faktą tūli 
mūsų tremties asmenys, jų grupės ar „veik
sniai“ be atodairos mėgina pasisavinti ir tie
siai perkelti į mūsų emigrantinę tikrovę. 
Čia ir atsiranda nesusipratimas, išsireiš
kiant švelniausiai.

Šių sąlygų ir šios teisinės tikrovės, kaip 
ir fizinės bei politinės tikrovės emigracijoje 
nėra ar bent ligi šiol negalėjo būti. Lietu
vos valstybė yra okupuota. Egzilinės vy
riausybės nebuvo užsienyje sudaryta nuo 
okupacijos pradžios ir dėl ne nuo mūsų vie
nų priklausančios priežasties jos nėra dabar 
(užsienyje yra išlikę tik nepriklausomos 
Lietuvos valstybės suvereninių konstituci
nių organų likučiai). Okupuotą tauta savo 

valios nei faktiškai, nei formaliai vykdyti 
negali. Ji gali tik rezistuoti prieš okupaci
ją, kovoti už laisvės susigrąžinimą.

Pasitraukusioji į užsienius lietuvių dalis 
yra, palyginti, tik labai maža mūsų tautos 
dalelytė. Netenka ir kalbėti, kad jai, tai 
dalelytei, tauta nėra legaliai pavedusi at
stovauti save, jau neminint atstovavimo 
valstybei. Emigrantų ar tremtinių „tautos“' 
valiai gali atstovauti jų grupių atstovai, su
darydami vienokius ar kitokius organus. 
Deja, ligšiol mes vis dar neturime net to
kio vieno vyriausio organo, kuris būtų su
darytas demokratiniais pamatais. Turime 
tik ersatz-organą, sudarytą nedemokrati
niais pamatais: — užkulisinio „tautos at
stovų“ paskyrimo, neaiškaus dydžio grupių 
grupelių susitarimo, nepatinkamų grupių 
išskyrimo ar išmetimo keliais, be jokio vi
suomeninio balsavimo, visiškai „samozvan- 
ciškai“.

Tai nėra nei tiesus, nei švarus kelias. 
Tai ne vienybės, ne visų tautinių jėgų už
sienyje subūrimo, ne viešojo legalumo ir 
net ne demokratinis kelias. Nenuostabu, 
kad erzacinis organas, sudarytas erzaciniu 
būdu, ligi šiol ir teveda tik erzacinę poli
tiką, kurios vis skaudesnes pasekmes ma
tome.

Politinių partijų rolė ir prasmė yra dide
lė savoje suvereninėje valstybėje. Emigran
tinių ar ištremtųjų partijų rolė tegali būti 
daug kuklesnė, ir kone išimtinai tik ideo
loginiu požiūriu. Visos grupės gali kulti
vuoti savo ideologiją, rinkti šalininkus, 
ugdyti jaunimą, — ir tikėti, kad vieną die
ną savo įnašais galės prisidėti prie bendro
sios ir tikrosios lietuvių tautos valios reiš
kimo bei vykdymo atkovosimoje nepri
klausomoje Lietuvos valstybėje. Bet skelb
tis šiandien, kad jos jau yra vienintelės 
tautos valios reiškėjos, yra kažkas perdaug. 
Mažam vaikui galėtų būti aišku, kad tai 
tik fikcija. Kam fikcijomis gyventi, drums
ti po visuomenę, kelti rietenas, šmeižtus, 
siekti atlikti prezidentų, ministerių parei
gas, vaidinti parlamentą, simuliuoti valsty
binius organus ir gaminti kitokią donki- 
choteriją?

Argi tokia turėtų būti mūsų darbų ir 
žygių prasmė bei paskirtis emigracijoje, —
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mūsų visų lietuvių, įskaitant stambesnes ir 
smulkesnes grupes bei partijas su puspenkto 
nario imtinai?

Mūsų visų paskirtis juk turėtų būti — 
teikti talką Lietuvos laisvės by’ai užsieniuo
se, gilinti pavergtosios lietuvių tautos prob
lemų gyvesnį supratimą, pasiruošti pagal
bon tautinei rezistencijai Tėvynėje, nors 
kaikada padėti jai jau dabar... Tai labai 
didelės ir sunkios pareigos, kurios gali už
pildyti kiekvieno mūsų buitį, — eilinio 
žmogaus, o taip pat ir narsiausio, smar
kiausio, turtingiausio...

* * *
Beveik įdomesnis yra dvasinis požiūris 

į tuos pačius klausimus.
Jau minėjome balsus, kurie partijas — 

„tautos delegatus“ užsienyje taip nuostabiai 
išaugština, jog tvirtina jas emigracijoje ne 
tik atstovaujant tautą, jos vardu veikiant 
ir kalbant, bet ir išreiškiant visos tautos 
valią, tautos galvojimą, tautos siekius, — 
kitaip sakant, maždaug visą tautinės subs
tancijos turinį.

Jūs matote, kaip auga apetitas bevalgant 
ir kaip iškilmingai visa tai skamba!

Pirmiausia, jeigu teisiškai pažiūrėtume ir 
kaip kitos valstybės ar jų organai į mus 
žiūri, tai tuo tarpu mūsų valstybę ir tautą 
užsieniuose („emigracijoje“) atstovauja, jos 
vardu veikia ir kalba tik Lietuvos Resnub- 
likos deramai įgalioti diplomatiniai atstovai, 
kur jie tokiais yra pripažįstami. Kas tai 
pamiršta, mūsų tautos reikalams gero la
bai daug nepadaro.

O antra, visai ne ta pati gali būti ir būna 
politinių partijų rolė savo kraštuose, nor
maliame valstybiniame gyvenime, — ir, 
kaip jau kalbėjome, eigracijoje, svetur iš
vykus ar išbėgus. Čia geriausiu atsitikimu 
tokios susidariusios ar Krašto tradiciją tę
siančios partijos, kaip savaime aišku, tegali 
atstovauti emigracinę bei egzilinę „tautą“ 
(daugiau ar mažiau mažą jos dalį) ir kal
bėti ar veikti tos „tautos“ vardu. Emigra
cinės partijos jokios esminės ir joms natū
ralios rolės (valdyti, leisti per parlamentą 
įstatymus, uždėti mokesčius, etc) negali at
likti ne tik savo tautai, bet net ir emigra
cinei „tautai“. Jų svoris, siekių populiaru
mas, jų programų pasisekimas čia papras
tai nei nebūna demokratiniais rinkimais 
tikrinamas ir tuo tarsi legalizuojamas. Jų 

siekiai ir programos gali visai ar iš dalies 
atitikti tautos valią ar jos daugumos valią, 
bet gali būti ir pasenusios arba peranksty- 
vos. Pavyzdžių pilna emigracijų istorijoje 
ir tikriausiai jų bus užtenkamai ateityje. '

Pagaliau, trečia, — tvirtinimai, jog par
tijos išreiškiančios tautos valią, jos galvoji
mus ir siekius, taip sakant, tautos smegenis, 
širdį ir sielą, geriausiu atveju teturi tik dalį 
tiesos ir tik tada, jei jos galėtų veikti nor
maliais laikais savose nepriklausomose 
valstybėse.

Pagrindinė politinių partijų paskirtis yra 
siekti valdžios su tikslu įvykdyti savo prog
ramą. Gi sudėtingiausias socialinis organiz
mas tauta, kitaip sakant, tos tautos žmonės, 
turi tiek įvairių siekių, galvojimų ir egzis
tencijos reiškimosi būdų bei kelių, kad jo
kia išmintinga politinė partija (išskyrus 
komunistus), ypač demokratinė partija, to 
niekur ir niekad nei nesistengs apimti.

Dar mažiau tuos visus tautos galvoji
mus ir siekius politinės partijos tegalėtų 
animti išeivijoje, kur jos neišvengiamai 
nutrūksta nuo pagrindinų savo programinių 
idėjų versmių: savo tautos, žmonių, jų že
mės ūkio, socialinių ir kultūrinių institucijų 
ir tt. Jos taip pat nedalyvauja šių visų tau
tinės sąrangos komponentų raidoje, o tai 
dar daugiau gresia pavojumi jų programoms 
virsti atitrukusiomis nuo tikrovės ar v:sai 
fiktyviomis. Toks pavojus yra voač rvškus 
emigrantinėms partijoms tų išeivių, kurių 
tautos yra atsidūrusios anapus geležinės už
dangos. ..

* * *
Kiek nelaisvų, okupuotų tautų politmės 

partijos teišreiškia giliuosius tautos siekhis 
ir galvojimus, su nuostabiu ryškumu galė
tų parodyti prisiminimas tų keliolikos de
šimtmečių, per kuriuos Lietuva buvo nete
kusi nepriklausomybės ir kai praėjusio am
žiaus antroje pusėje pasireiškė stebuklas, 
kurį vadiname lietuvių tautiniu atgimimu.

Pastarasis Mykolo Biržiškos veikalas, 
„Lietuvių Tautos Kelias", kaip niekas ki
tas parodo tą kelią, — su retu spalvingu
mu, brandžiu įtikinimu ir beveik tūkstan
čiais faktų, gijų gijomis susiejančiais ne
maraus lietuviškumo likimą ir jo išsisklei
dimą Nepriklausomybės vieškeliu. Knyga 
nutrūksta laikotarpiu keleri metai prieš Ne-
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priklausomybės atstatymą, kai šio amžiaus 
pradžioje gyveniman pradėjo išeiti ir mū
sų politinės partijos. O kas buvo prieš tai? 
Didikų ir bajorų „partijos“, kurios nesido
mėjo Lietuvos laisve. Lietuviškoji gyvybė 
gi ruseno šiaudinėse pastogėse, o jos gai
vinimas ir atgimimas vyko per pavienes 
kūrybines asmenybes, draugijas, sambū
rius, šeimas, — visus tuos, kurie tikėjo, 
suprato, dirbo ir aukojosi...

Vėliau aušrininkai, varpininkai, sarginin- 
kai su tam tikrais idėjiniais niuansais nešė 
„pelkių žiburėlius“ j platesnį vieškelį. Sima- 
nas Daukantas, Kudirka, Maironis, Čiur
lionis, Žemaitė, Rimša, Stasys Šimkus, 
Vincas Krėvė, Vaižgantas... Neminėkime 
daugiau vardų, nes vistiek bus skriau
da kitiems šimtams nepaminėtųjų. O'jie 
pilniausiai, gražiausiai, įtikinamiausiai ir 
berods teisingiausiai piešė lietuvių tau
tos siekius, skleiste skleidė mūsų tau
tos galvojimus, troškimus, reikalus. Per 
juos ligtol negirdėtais tonais ir nematyto
mis varsomis suskambo ir pasirodė lietu
vių tautos siela, būdas, širdis ir — valia! O 
kas šiandien bebūtų iš skambios „Mažosios 
Lietuvos Rezistencijos“, jei jos versmėje ne
būtų stovėję, kad ir atokiai amžių būvyje, 
tokie du milžiniški šulai, kaip Donelaitis ir 
Vydūnas“? Visos tos kūrybinės lietuviškos 
asmenybės nebuvo partijų žmonės ar bent 
vienas kitas savo priklausymo joms nelaikė 
esminiu savo gyvatos bruožu.

Bet tie žmonės ir šimtai panašių įstipri- 
no tautą ligi tiek, kad ji, palankioms aplin
kybėms susidėjus, pasidarė pajėgi kovoti ir 
atkovoti valstybinę nepriklausomybę. O 
tuomet, jau natūraliu būdu, į ringą išėjo 
politinės partijos. Bet grįžtantieji kariai iš 
svetimų kraštų ir berneliai savanoriai iš 
šiaudinių pastogių, iš bakūžių samanotų, — 
už ką jie tada skubėjo kovoti: už kurią 
nors partiją, už kurią nors programą, — ar 
už Lietuvos laisvę?.. Turbūt nereikia atsa
kymo, kai tiek gyvų liudininkų tebėra.

Visa tai nėra istorija. Visa tai yra dabar
tis.

Lietuvių tauta vėl yra ne tik okupacijos 
replėse, bet daug sunkesnėj priespaudoj, 
neturinčioje istorinių palyginimų vergijoje, 
aktyvaus teroro, nuolatinio dvasinio ir fi
zinio naikinimo grėsmėje. 0 tai yra gady

nės, kuriomis, kaip mūsų istorija moko, ne 
partietis turi pirmenybę savo žmogiškajai 
misijai vykdyti, bet —> laisvės kovotojas. 
Tai gadynės, kuriomis tauta sužiursta ir 
laukia pagalbos ne iš partiečio, bet — iš 
savo tautinės dvasios pionierių, iš laisvės 
kovotojų, iš tų, kurie ryžtasi pilnai pasiau
koti.

Kokią dvasią mūsų emigrantų tautiniai 
lyderiai įnešė per pastarąjį dešimtmetį ir 
ją vis „gaivina“ toliau? Žmonės ir Dievas 
mato: — visai priešingą'.

Mūsų tūli ponai įrodinėja ir dirba taip, 
kad tik partijos mums išrodytų svarbiau
sios ir reikalingiausios, nes be jų, mat, ne
būsią demokratijos, ir kad tik jos vienin
telės reiškia visos tautos valią ir net yra 
„kovojančios tautos“ delegatės užsienyje!

O tačiau mūsų tautai pirmiausia yra rei
kalinga laisvė, ir paskui demokratija — su 
teisėtais ir tikraisiais tikros tautos atstovais, 
išrinktais demokratiniu būdu. Šiandien mū
sų tautai gyvybinis ir pirmutinis įnašas yra 
laisvės atgavimas, kuris tegalės būti pasiek
tas per sunkią kovą. Tam pirmiausiai rei
kalingas laisvės kovotojas — pats autentiš
kiausias šios gadynės tautos valios reiškėjas. 
Reikalingos ir turi prasmę ne „tautos va
lios“ reiškėjų deklaracijos ant popierio ir 
juo labiau ne tos valios atstovavimo savi- 
nimasis, bet patys žmonės, kurie tai valiai 
padėtų įsikūnyti. Kiekvienas lietuvis bus 
tos valios reiškėjas ir atstovas, jeigu jis ry
šis ją reikšti ir savo asmens įnašu atsto
vauti.

Mes niekad nepranašavome, kada ateis 
laikas, kai lietuvių tauta iš naujo galės sto
ti į atvirą laisvės kovą. Kol jis ateis, jėgos 
turi būti taupomos, naujos ruošiamos, at
spara ir pasiryžimas ugdomi, medžiaginės 
pajėgos telkiamos.

Šiems uždaviniams ruoštis gali ir turi 
kiekvienas gyvas lietuvis, jų tarpe ir partie
tis. Ypač kai šis pastarasis persigalvos, kad 
pats laikas mesti tautos valios atstovavimo 
nepagrįstą monopolisto fikciją ir, nors la
bai pavėluotai, pagalvos kokiu naudingu 
darbu būtų galima prisidėti prie lietuvių 
tautos valios — laisvės siekimo — vykdy
mo. Kolkas, deja, anot "K. Barėno posakio, 
tokių ženklų dar kaip ir nematyti..,
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Kolkas žiogeliai tebešoka menuetą...
Tebešoka mūsų tautos likimo naktyje. 

Tebešoka maždaug jau per tris tūkstančius 
naktų!

Nežinau kodėl, ir gal visai ne vietoje, 
man prisiminė tas intymus ir be galo nuo
taikingas Jono Aisčio jaunystės eilėraštis. 
Gal dėlto, kad jis man rišosi su kitu prisi
minimu. Tai buvo, berods, 1947 metais, 
po to kai užsieni pasiekė ir pasklido žinios, 
jog Lietuvos patriotai didvyriškai kovoja 
prieš okupantus ir kad veiksmo bei idėjos 
vienybei apjungti jie turi suorganizavę 
bendrą vadovaujantį organą — Vyriausią 
Lietuvos Atstatymo Komitetą... Gi Vakarų 
Vokietijos tremtinių stovyklose, kaip dabar, 
taip ir anuomet, narsiai reiškėsi ir kovojo 
kitas vadovaujantis organas — Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas. Pirmasis 
sutrumpintai vadinosi VLAK, antrasis VL 
IK. Gan didelis sąskambio panašumas...

Taigi, Jonas Aistis, tuomet jau iš Ameri
kos, rašė man laišką į Paryžių, — mėgda
vom kaikada pasidalinti įspūdžiais, — ir 
tarp kitko pabaigoje užsiminė apie „ginčą 
tarp Vlako ir Vliko“. Iš esmės niekas tų 
dviejų ponų rodos neturėtų skirti, bet 
Aisčiui rodėsi, kad čia taikos nebus. Svar
biausias ir nenugalimas nesantaikos obuo
lys čia esanti viena raidė —- V!., Dėl tos 
raidės V (vyriausiojo) bus nepermaldauja
ma kova ir pasibaigs nelaimėmis abiem.

Jei teisingai atsimenu, tuomet dėsčiau 
Aisčiui, kad tokios beprasmiškos ir tuščios 
kovos neturėtų būti. Būtų nesąmonė, jei 
tremtiniai kovotų už valdžią Kraštui. Kraš

tui tegali vadovauti jo paties Komitetas, ir 
čia negali net ginčo būti, katras tuo atveju 
yra vyriausias. Kad taip nepermaldaujamai 
kovotų dvi raidės V, — tuomet nepatikėjau 
ir palaikiau tai tik Aisčio sąmojumi.

Nepraėjo nei tūkstantis naktų, kai įsiti
kinau ir šiandien turiu atvirai prisipažinti, 
kad klydau, o Aisčio buvo teisybė. Jis gerai 
nujautė.

To antrojo užsienio V kova dėl savo 
raidės V — ėjo gaivališku apsvaigimu ir te
beeina. Pirmasis V žuvo kovose, jo šiandien 
nebėra, gal kas kita, ne tiek skambaus, bet 
nemažiau svarbaus yra jo vietoje... Antra
sis V — išsilaikė, jis net laimėjo, prieš to 
pirmojo V valią.

Anot Clemenceau, kare niekas nesvarbu, 
išskyrus tai, kas išlaikys 15 minučių ilgiau. 
Nenuostabu, Vokietijoje buvo lengviau ko
vą išlaikyti, negu Lietuvoje. Bet nuostabu 
tai, kad pirmasis, nevienas mūsų tvirtai ti
kime, lieka ir liks kraujo testamentas mūsų 
broliams ir seserims, jų vaikams ir anūkams 
atgaivinti tinkamu laiku kovą ir laimėti lais
vę savo namuose. O antrasis „Lietuvos Vy
riausias“, šiandien užsienyje, „kovą už bū
vį laimėjęs“, — kuo jis šiandien yra pavir
tęs?..

Žiogelių šokiai... Svirplių muzika... Nak
tys iš tūkstančių naktų... „Girdžiu seniai 
girdėtus žodžius... Juk tu mirei, juk tu atgi
jus? Juk tu gyva, ag, ne sapne. Argi, įbe
dus kalaviją, apleisi vėliakos mane?., Žio
geliai šoka menuetą... O, kaip tavęs man 
neminėti? O, kaip tavęs man nekartot?..“

„SANTARVĖS“ PRENUMERATORIAI PRAŠOMI NEDELSTI IR TUOJAU 
PRATĘSTI ŽURNALO PRENUMERATĄ 1955 m. PRENUMERATOS SĄLYGOS 
TOS PAČIOS, KAIP BUVO ŠIAIS METAIS.

UŽ PRAĖJUSĮ LAIKĄ NESUMOKĖJUSIEMS ĖMĖJAMS ATEINANČIAIS 
METAIS „SANTARVĖ“ NEBEBUS SIUNČIAMA, NESUMOKĖJĘ UŽ GAUTUS 
„SANTARVĖS“ NUMERIUS PRAŠOMI SKUBIAI TAI ATLIKTI.

18



SANTARVĖ 377

OKUPUOTOSIOS LIETUVOS REIKALAI

ANTROJO SOVIETINIU RAŠYTOJU OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
SUVAŽIAVIMO PARAŠTĖJE

A. Raguvis

„Rodos, ir rašytojas talentingas, ir medžiagos ištisi kalnai sukelti, o veikalo 
neatsirado.“

Jakub Kolas, sovietinis gudų rašytos, „Pravda“, 1954. IX. 13.

1954. VIII. 31 — IX. 4 d.d. Vilniuje įvy
ko sovietinių rašytojų okupuotoje Lietuvo
je suvažiavimas. Tai tik antras suvažiavi
mas per tiek okupacijos metų.

Ta proga verta kiek stabtelti ties litera
tūros ir rašytojo situacija sovietinėje oku
pacijoje ir ties okupanto jam statomais rei
kalavimais.

Gerai, kad bent šiuo atžvilgiu okupantas 
nebando dumti akių. Tai buvo ne Lietuvos 
rašytojų suvažiavimas, bet sovietinių LTSR 
rašytojų. Ir pati rašytojų sąjunga taip ir 
vadinasi: LTSR Tarybinių Rašytojų Są
junga. Jai gali priklausyti ir ne Lietuvos ru
sai, kurie joje turi savo sekciją.

Kas gi tie sovietiniai rašytojai okupuo
toje Lietuvoje? Galėtume juos suskirstyti į 
šias grupes: visų pirma, tai jau mirę, bet 
vis šakėmis į sovietinę padangę tebekeliami 
— P. Cvirka (socialistinio realizmo lietuvių 
literatūroje „kūrėjas“), L. Gira, Salomėja 
Neris ir J. Marcinkevičius. Jų „garbingu“ 
atminimu tebegyvenama ir tebemaitinama- 
si. Toliau, iš senesniųjų rašytojų tebefigū- 
ruoja ir tebeminimi šie vardai: V. Putinas- 
Mykolaitis, A. Gricius, A, Vienuolis-Žu- 
kauskas, J. Simonaitytė, T. Tilvytis, S. Čiur
lionienė, Ad. Lastas, J. Krikščiūnas-Jovaras. 
Buvo paminėti net ir P. Vaičiūno bei J. 
Grušo vardai. Juodu negalėję dalyvauti su
važiavime, buvo atsiuntę laiškus — sveiki
nimus.

J. Simonaitytė yra parašiusi apysaką 
„Pikčiūnienė“, A. Vienuolis — „Puodžiūn- 
kiemį“ (recenzuotas SANTARVĖS 9 nr- 
yje), S. Čiurlionienė teįstengė paskutiniu me
tu bolševikiškai perdirbti savo komediją 
„Pinigėliai“, A. Gricius parašė pjesę teatrui, 
T. Tilvytis epinę poemą „Ūsnynė“, V. Pu
tinas rašo didelį romaną iš 1863 m. sukili
mo, išvertė „Konradą Valenrodą“ ir ver
čia į lietuvių kalbą „Poną Tadą“. Be to, 
jis, žinoma, yra parašęs priverstinių sovie
tinių eilėraščių.

Tai ir viskas, kiek klausimo apie šią gru
pę. Raudoniausias iš jų — Tilvytis, Vienuo
lis labai stengiasi. Tiek tų senųjų rašytojų 
išprievartautos „kūrybos“ ir tėra. Matyti, 
okupantui „dėl akių“ tiek ir tereikia. Iš 
jaunesniųjų, bet jau nepriklausomybės lai
kais žinomų, aktyviau reiškiasi A. Churgi
nas ir Eug. Matuzevičius.

Dar kita grupė, tai senieji ir naujieji bol
ševikai ar į aiškius bolševikus išėję. J. Šim
kus (ką jis yra parašęs -— nežinia), A. 
Venclova, išplaukęs į okupacines viršūnes, 
Lietuvos (sovietinę) „kultūrą“ ir „literatū
rą“ atstovaująs satelitiniuose tarptautiniuo
se kongresuose. Buvęs švietimo komisaras, 
dabar jis tik režiminis „intelektualas“ ir li
teratas. Jis, matyti, reprezentatyvesnis už 
J. Šimkų, nes po suvažiavimo A. Venclova 
pakeitė J. Šimkų sovietinės Lietuvos sovie
tinių rašytojų sąjungos pirmininko poste. 
Toliau V. Valsiūnienė. Bando rašyti H.
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Korsakienė — „Gyveniman išėjus“. J. Do
vydaitis, kurio apysaka iš darbininkų gy
venimo „Dideli įvykiai Naujamiestyje“ vis 
tebelinksniuojama. Jis, berods, parašė dar 
romaną ar apysaką „Rūsčios dienos“. Iš 
labai jau senų bolševikų „rašytoju“ pasida
rė (galop ir kultūros ministeriu) enkavedis
tas A. Guzevičius (pasivadinęs Gudaičiu), 
1940 metais buvęs NKVD vicekomisaras 
Lietuvoje, parašęs apysaką iš kovų dėl so
vietų valdžios Lietuvoje 1918-1919 m. „Kal
vio Ignoto tiesa“ ir kitą „Broliai“. Ver-. 
žiasi į rašytojus jau iš seniau komunistavę: 
A. Bauža, E. Mieželaitis, V. Reimeris, J. 
Baltušis, V. Mozūriūnas, A. Jonynas ir dar 
jaunesni: J. Avyžius (apysaka „Palikimas“) 
M. Sluckis, A. Baltrūnas (dar nebaigti 
„Tolimi keliai“), K. Maurukas, A. Pakal
nis, A. Bieliauskas. Tai sovietinių rašytojų 
okupuotoje Lietuvoje „atžalynas“, ar mai
lius.

Memuarinės literatūros srityje tegirdėti 
apie politruko gen. J. Macijausko „Tėvynės 
karo frontuose“ ir raudonojo par.izano V. 
Urbanavičiaus atsiminimus „Liaudies ker
šytojai“.

Didelės šių rašytojų daugumos meninis 
lygis yra labai žemas. Tai pripažįsta ir pa
ti okupuotosios Lietuvos spauda.

*
Apie ką gi rašoma tuose negausiuose 

veikaluose?
A. Guzevičius vaizduoja komunistų ko

vas su „lietuviškaisiais buržuaziniais nacio
nalistais ir užsienio imperialistais“ 1918- 
1919 metais.

A. Vienuolis rašo apie „dvarininkijos au
gimą buržuazinėj Lietuvoj“ ir „buožių iš
naudotojišką prigimtį“.

J. Simonaitytė vaizduoja „buožių prie
spaudą“ Klaipėdos Krašte ir „vargingą“ 
valstiečių ten gyvenimą.

J. Dovydaitis parašė romaną apie sunkų 
pokarinį atstatomąjį darbą okupuotoje Lie
tuvoje ir darbininkų klasės naujų bruožų 
atsiradimą, apie žmonių „persiauklėjimą“, 
apie kovą prieš „buržuazinius nacionalis
tus“.

J. Avyžius — vienas iš nedaugelio — apie 
kolchozinį kaimą, apie prisidengusio „buo
žės“ demaskavimą, apie sunkumus įveikti 
lietuvio valstiečio psichologiją.

V. Valsiūnienė scenarijuje „Gražina“ ban
do vaizduoti ūkininkų kilmės naivią mer
gaitę studentę, patriotę, dar „tebeužnuody- 
tą“ „religijos opiumu, feodalinės senovės 
romantika, nacionalinėmis iliuzijomis“. Ji 
dar nesupranta, kur visa tai ją veda. Už
simaskavęs „buržuazinis nacionalistas“, se
nas mokslininkas profesorius, „prisidengęs“ 
farizėjus“, bando ją ir toliau tuo keliu 
stumti, bet Gražina pamato savo klaidas ir 
„atsiverčia“.

Ir 1.1, ir 1.1.
Visa toji „kūryba“ — ne kas kita, kaip 

okupanto užsakymas, tokia, kokios jis no
ri ir kokia jam reikalinga.

Okupacinė spauda aiškina, kad šie „žy
miausieji“ rašytojai, savaime suprantama, 
šias temas buvo pasirinkę neatsitiktinai. Lie
tuvą sovietinant ir ją kolchozinant, rašo 
„Tiesa“, „neabejotina, kad klausimas apie 
buožes, apie jų išnaudotojišką prigimtį, apie 
jų tikrąjį veidą, buvo labai aktualus, vienas 
iš svarbiausiųjų. Parodyti to priešo klastą, 
tikrąjį jo veidą — reiškė padėti darbo vals
tiečiams jų kovoje prieš buožes.“

Kiek tos kelios skurdžios okupanto pa
diktuotos apysakėlės buvo padėjusios Lie
tuvos valstiečiams „nusikratyti“ savo ūkiais, 
o kiek čia buvo MVD ir Sibiro grėsmės 
įtakos, tai dar didelis klausimas, tačiau svar
bu tai, kad parašyta taip ir tik taip, kaip 
reikalavo okupanto botagas ir partinė linija, 
vadinasi: šmeižiant nepriklausomybinius 
Lietuvos laikus, iškreipiant jos istoriją, sie
kiant kurstyti vienus lietuvius prieš kitus ir 
juos tarpusavy pjūdyti.

Gal kiek lengviau poetams. Poezijoje 
pasitaiko eilėraščių ne vien apie broliškųjų 
sovietinių tautų meilę ir bendrą darbą, ku
riant socializmą (E. Mieželaičio poema apie 
elektrinės statybą Lietuvos, Latvijos ir Gu
dijos sienų susidūrimo vietoje), bet tarytum 
ir nekaltų apie vyšnių sodą ar obels žydė
jimą.
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Net išeivių propagandos tikslams skirta 
poezijos antologija pavadinta „Tėvynė 
brangioji“.

Betgi klystų, kas manytų, jog poetas so
vietinėje okupacijoje gali kurti laisvai ir 
net neutraliai.

Bolševikai — puikūs masių psichologai. 
Ar tai „sovietinių tautų“ paradai Maskvoje, 
Raudonoje Aikštėje, mirgą tų pavergtųjų 
tautų tautiniais drabužiais, yra jų tautinės 
laisvės išraiška? Ir kodėl komunistai yra 
tokie uolūs liaudies meno skatintojai bet- 
kuriame jų okupuotame krašte arba kodėl 
jie toleruoja optimistišką eilėraštį apie žy
dinčią obeię? Nes tai jiems nė kiek nepa
vojinga, o priešingai, naudinga. Žmonių dė
mesiui nukreipti reiKia jiems duoti lyg Ko
kio morfijaus, kad ne tięK skaudžiai jaus
tųsi dvasiškai ir kūniškai operuojami, jų 
Kraštą ir tautą sovietizuojant. r ai pneoanga 
tiKrajai tautos sielai ir tautinei kultūrai rau
ti su saKnimis. lai vienas iš labai gerai ap
galvotų ir sąmoningai vykdomų bolševiki
nes ve.Klcs metodų.

Dėl literatūros ir meno tikrosios paskir
ties Sovietuose ir okupuotoje Lietuvoje ne
tenka gaivintis jokiomis iliuzijomis. Rašy
tojas, poetas, menininkas turi bud „žmonių 
sielų inžinierius“, pagal Stalino formulę, 
(mes pasaKytume paprasčiau — sovietinto- 
jas), pagrindinis literatūros principas sovie
tinėmis sąlygomis yra partiškumo principas, 
kaip buvo pareikšta minėtame sovietinių 
okupuotosios Lietuvos rašytojų suvažiavi
me, kaibant apie kritiką ir jos uždavinius. 
Tai reiškia ne ką kitą, kaip tik tai, kad lite
ratūra turi tarnauti išimtinai partijos reika
lams ir padėti partijai vykdyti bei gyven
dinti jos „liniją“. Literatūros uždavinys tė
ra padėti partijai ir vyriausybei auklėti žmo
nes, o ypač jaunimą, sovietinėje dvasioje, 
įtikinėti juos „socialistine“ jų krašto ateiti
mi, būti ištikimais komunizmui, kaip kad 
šių metų rugsėjo mėn. 16 d. „Pravdoje“ ra
šė A. Sobolev (o tam padeda ir tie nekaltie
ji, kariais net patriotiški eilėraščiai apie vyš
nių sodus ir žydinčias obeles).

Savaime suprantama, kad objektyvistai ir 
neutralistai negali būti tokiais sovietiniais 
„žmonių sielų inžinieriai“. Objektyvizmas, 
nekalbant jau apie neutralizmą, yra didžio
ji komunistinio katekizmo nuodėmė. Rašy
tojas ar poetas turi būti „marksistas“, su
prasti dialektinę gyvenimo eigą ir jos prie
žastis, juk tai dėstė dar Leninas, rašydamas 
apie partinę organizaciją ir partinę literatū
rą.

Majakovskij savo laiku buvo parašęs: 
„Aš visą savo skambią dalią poeto tau ati
duodu, atakuojanti klase“. Majakovskij tai 
padarė ir nusišovė. Sovietinėje santvarkoje 
poetas tegali pasirinkti: arba su siela ir kū
nu pasiskirti „darbo žmonių klasei“, atseit, 
komunistų partijai ir jos nurodymams kiau
rai parsiduoti, arba nusižuoyti. Kitokios 
išeities nėra.

Partijos linija yra aiški: „sovietinis me
nas ir literatūra g.na didžiuosius komuniz
mo idealus, jie neturi ir negali turėti kitokių 
interesų, Kaip interesai partijos, liaudies, so
cialistinės vals.ybės. Jie tvirtina ir iškelia 
kas nauja, komunistiška“.

Ir okupuotoje Lietuvoje rašytojas ar po
etas negali nueiti į šalį nuo gyvenimo, nuo 
„liaudies“ kovos už komunizmą, nuo aktua
liųjų partijos politinių klausimų, nuo kovos 
prieš idealistines pažiūras, prieš „buržuazi
nį nacionalizmą“. Partija reikalauja kovo
ti su rašytojų „beidėjiškumu“, meno apoli- 
tiškumu, prieš „liaudžiai“ svetimas estetines 
pažiūras (A. Sobolev, ib.).

Sovietuose literatūrinis veikalas turi du 
tikslu: atvaizduoti „socialistinę tikrovę“ jos 
revoliuciniame vystymesi ir antra, svarbiau
sia — komunistiškai auklėti visuomenę ir 
tuo pačiu lengvinti kelią galutinei jos so
vietizacijai. O to siekiant, savaime supran
tama, „socialistinę tikrovę“ tegalima matyti 
pro rožinius akinius ir ją piešti išimtinai ro
žinėmis spalvomis; kitokios spalvos leidžia
mos tiek ir tokiu laipsniu, kiek jos reika
lingos ir naudingos komunistiniam auklė
jimui dar labiau išryškinti.

21



380 SANTARVĖ

Pats sovietinių rašytojų suvažiavimas 
okupuotoje Lietuvoje, kaip ir visi okupanto 
rengiami suvažiavimai bei kitokios iškilmės, 
jokiu įdomumu nepasižymėjo. Nebent tik 
tas momentėlis kiek įdomesnis, jog, matyti 
A. Churginas buvo kažkaip nevykusiai pra
sižiojęs, nes sovietinė spauda smarkokai jį 
patašė už nevykusį pasisakymą suvažiavi
me. Nelaimingas rašytojas ir poetas vis ka
tegoriškiau pajungiamas. Duodama supras
ti, kad betkuriam „apsimetimui“, jei kur 
dar toks reiškinys būtų užsilikęs, yra atė
jęs galas. Rašytojas tegali būti tasai sovie
tinis „sielų inžinierius“ ir daugiau nieko. 
Nebent jam lieka Majakovskio kelias.

Sovietiniam rašytojui Lietuvoje reikalavi
mai didėja. Jau nebeužtenka rašyti apie 
priespaudą praeityje, apie valstiečių išnau
dojimą, buožes ir kt. Reikia, kad rašytojas 
vaizduotų naują, sovietinį žmogų, kad skai
tytoją jaudintų, jį uždeg.ų, rodydamas nau
jus sovietinius žmones ir keldamas jų svar
bias problemas, verstų jį susimąstyti (aišku, 
sovietiškai). „Socialistinė“ statyba auga, ir 
rašytojas negali stovėti vietoje. Kas buvo 
rašyta ligi šiol, to jau neužtenka.

Suvažiavime, kaip įprasta, svarbiausią 
pamokslą atskaitė A. Sniečkus. Pirmiausia 
jis konstatavo, kad literatūra sovietuose 
yra galingas komunistinio auklėjimo gink
las ir kad prozos bei poezijos veikalai tegali 
būti persunkti marksizmo — leninizmo 
idėjomis. Jie auklėja darbo žmones kūry
bingoje sovietinio patriotizmo, sovietinių 
tautų draugystės ir brolybės dvasioje. Ir 
sovietinė lietuvių literatūra vystosi neatski
riamai nuo kitos sovietinės literatūros.

Kitaip sakant, jokios daugiau ar mažiau 
nepriklausomos lietuvių literatūros nėra ir 
būti negali.

Reikia pripažinti, kad Sniečkaus kalba 
yra „pamokanti“. Rašytojo uždavinys dar 
veiksmingiau padėti auklėti žmones sovie
tinės ideologijos dvasioje jo pabrėžtas įsak
miai. Rašytojas nėra koks pašalinis stebė
tojas, o turi būti aktyvus kovotojas, tad 
tvirtų partinių pažiūrų ir įsitikinimų.-

Sniečkui kažkodėl užkliuvo J. Keliuotis, 
„žinomas fašizmo skleidėjas“, „Naujoje 
Romuvoje“ skleidęs neigiamą rusų tautos 
atžvilgiu nusistatymą, o tuoj po karo ban
dęs skleisti veikalus prieš kolchozinę sant
varką.

Tautinio lietuvių atgimimo nevalia ver
tinti kitaip, kaip klasių kovos akimis (tuo 
smerkiamas vaizdavimas vadinamos „vie
ningos versmės“ lietuviuose, kovojant dėl 
tautinės ir valstybinės nepriklausomybės). 
Nevalia būti ir kosmopolitais, vakariečiais, 
tegalima būti sovietiniais pariotais, kelti į 
padanges sovietinės santvarkos privalumus 
ir garbinti rusų tautą. Tai, žinoma, nėra 
joks kosmopolitizmas. Tačiau kėlimas bet- 
kurios jungties su Vakarais jau yra nusi
kalstamas tarptautiškumas. Socialistinis gy
venimas turi būti gi.iau tiriamas, turi būti 
dar ryžtingiau kovojama dėl partijos poli
tikos įgyvendinimo. Literatūra turi eiti so
cialistinės visuomenės priekyje, skatinti 
žmones į naujus žygius.

Sniečkaus pareiškimu, okupuotoje Lietu
voje yra įvykę tiek daug ekonominių, socia
linių ir politinių pakitimų, tiek pakeistas 
pačios tautos veidas, atsirado nauji sovie
tiniai žmonės, kad rašytojai turi imtis juos 
vaizduoti.

„Pagrindinis literatūros uždavinys“, pa
sakė dr. Sniečkus, „pasirėmus socialistinio 
realizmo principais, pozityviais meniniais 
vaizdais parodyti naujus sovietinius žmo
nes visų jų didingumu, parodyti jų augštas 
dvasines ypatybes ir būdo bruožus, sukur
ti ryškų, patrauklų ir įkvėpiantį dabartinio 
sovietinio žmogaus vaizdą“.

Tačiau atrodo, kad rašytojai Lietuvoje 
vengia liesti aktualiuosius klausimus, vaiz
duoti sovietinius patriotus, „laimingą“ gy
venimą kolchozuose.

Aišku, „socialistinius laimėjimus“ rožinė
mis spalvomis piešiant, tenka parodyti ir 
sunkumus, ir neigiamus tipus („buržuazi
nius nacionalistus“) pavaizduoti, nes be jų 
juk ir pozityvūs herojai neatrodys herojais, 
jei nebus jie parodyti su kuo bekovoją, ką
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nugalėję. Tad socialistinio realizmo leidžia
mos tamsesnės spalvos tik tam, kad ryškin
tų dar labiau tąsias rožines. Greta to iš ra
šytojo reikalaujama, kad jo herojus būtų 
pavaizduotas natūraliai, kaip gyvas žmo
gus. Vadinasi, jis turi būti skaistus, tačiau 
neturi matytis, kad jo skruostai dirbtiniai 
rožine spalva nudažyti.

Visa tai rodo, kad kitąsyk Ždanovo už
dėtasis apynasris sovietinei literatūrai ir 
Malenkovo laikomas geriausiu ir saugiau
siu.

Sovietinė santvarka gali iškasti milionus 
tonų anglių, pagaminti milionus tonų plie
no, gali pagaminti ir radijo aparatus ir 
„Zisus“.

Bet kaip rašytojas gali kurti sovietinėj 
santvarkoj?

Jis kurti negali, nes tai jam draudžiama, 
jis negali gyvenimo vaizduoti tokį, koks 
jis yra, arba tokį, kokį jam rodo jo kūry
binis polėkis, jis tegali savo vaizduojamus 
charakterius „padirbti“ pagal partinės li
nijos reikalavimą. Gi realybę jis turi taip 
„socialistiškai“ atvaizduoti, kad tą atvaiz
davimą partija laikytų priimtiną esant ir 
naudingą jos politinei linijai.

Reikalaujama, kad literatūrinio veikalo 
herojai būtų natūralūs, kad jie „gyventų“. 
O kaipgi jie gali gyventi, jei apie juos ir 
jų gyvenimą ir rašytojui ir skaitytojui iš 
anksto jau viskas žinoma, dar veikalo nė 
nepradėjus rašyti. Ar galima partijos vaiz
duotės sukurtą sovietinį robotą atvaizduoti, 
kaip gyvą žmogų?

Rašytojui tad tenka meluoti, meluoti ir 
dar kartą meluoti, arba nusišauti.

Sovietinės taktikos pakeitimas tarptauti
niuose santykiuose (peaceful coexistence) 
nereiškia komunistinės diktatūros varžtų 
atleidimo dvasinėje ir kūrybinėje srityje.

Garsusis „socialistinis realizmas“ yra ne 
kas kita, kaip faktų parinkimas arba jų 
pramanymas, nes realybė dažniausia yra 
visai kitokia, ir jų atvaizdavimas bei patei
kimas visuomenei marksizmo — leninizmo 
dvasioje taip, kad tai padėtų tą visuomenę 
komunistiškai auklėti.

Antrasis sovietinių rašytojų suvažiavimas 
okupuotoje Lietuvoje, Vilniuje, parodo, kad 
rašytojo padėtis ne tik ne lengvėja, bet to
lydžio sunkėja.

Prieš kurį laiką dar galima buvo rašyti 
apie praeitį, dergti nepriklausomybės lai
kus, vaizduoti „valstiečių baudžiavą“ nepri
klausomoj Lietuvoj, aprašinėti „buožes“ ir 
dvarininkus. Šiandien to jau nebeužtenka. 
Šiandien rašytojas turi socialistinio realizmo 
pagrindu vaizduoti naują, įsivaizduojamąjį 
sovietinį žmogų, gyvenantį ir dirbantį įsi
vaizduojamomis kategorijomis, ir jį vaiz
duoti natūralų, gyvą, uždegantį, įkvėpiantį, 
patrauklų visais charakterio ir veiklos atž
vilgiais. O drauge rašytojas turi ir patį gy
venimą, jo žiauriąją, o ne „socialistinę“ 
realybę vaizduoti puikų ir laimingą esant. 
O kaip čia tai padirbsi (nes apie kūrybą 
kalbos nėra, tik apie padirbimą), kaip tu
pėdamas pragare, atvaizduosi jį dangumi, 
socialistinio realizmo principu vadovauda
masis?

Todėl ir yra taip, kaip tasai naivusis gu
das „Pravdoje“ pasakė: ir talentų lyg bū
tų, ir medžiagos kalnai prigriozdinti, o 
veikalo, kaip nėra, taip ir nėra.

Painus klausimas, iš tikrųjų. Tačiau gar
susis rusų poetas — pasakėtininkas I. A. 
Krilov yra kuone prieš pusantro šimtų me
tų pasakęs: „A larčik prosto otkrivalsia“ 
(O dėžutė atsidaro paprastai).

Kad būtų veikalai — tereikia menknie
kio: kūrybos laisvės.

Abejonės užtvenkia pajėgumo tėkmę. Susidomėkite kuo nors. Kam nors 
pilnai atsiduokite. Išsiveržkite iš savęs. Būkite kuo nors. Darykite ką nors. Nesė- 
dinėkite aimanuodami apie dalykus, skaitydami laikraščius ir tik klausdami: „Ko
dėl gi jie nieko nedaro?“ ...Jeigu nepasišvenčiate geriems reikalams, neabejotina, 
jog esate pavargę. Jūs krinkate. Jus žlungate. Jūs mirštate...

Kun, Dr, Normąn V, Peak
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„KŪRYBOS” PAVYZDYS

Antrojo sovietinių rašytojų Lietuvoje suvažiavimo išvakarėmis Kaune leidžia
mame laikraštyje buvo atspausdintas šis socialistinio realizmo poezijos pavyzdys. 
Komentarų ir kritiško įvertinimo meniniu atžvilgiu, atrodo, jis nėra reikalingas.

Ed. Selelionis

MED. PUNKTAS

Jau metų našta nemaža, 
Bet fabriko felčeris — tvirtas. 
Užeik, ir jį visad 
Med. punkte matysi — 
Med. punktui
Čia atskiras pastatas skirtas.

Ir aiškino cechuose jis:
— Pirmoji pagalba — jūs patys.
Kaip elgtis parodė,
Ir bintą ir jodą
Jis cechų
Mažoj vaistinėlėj pastatė.

Šviesiam laukiamajam tylu. Šiandieną jis šypsos linksmai —
Keli piešiniai pakabinti. Med. punktai jau cechuose veikia.
Ligonis — tik vienas. Nors darbo pats turi,
Neveltui ant sienos Vis lankosi, žiūri,
Jų kreivė. Paklausia:
Lape nubraižyta, vis krinta. — Ar felčerio cechui nereikia!

O buvo nelengva anksčiau, „Med. punktas" — lentelėj baltoj
Papasakot felčeris gali. Ant durų gražiai parašyta.
Tai pirštą įkirto, Pro jas lyg į postą,
Tai nešė — parvirto — Sargybinio postą,
Tuoj — felčerį, Ateina
Nors ir mažytė žaizdelė. Čia felčeris senas kas rytą.

„Kauno Tiesa" Nr. 171, 1954 m. rug
pjūčio 29 d.

A. Višinskio mirties proga
,,Geriausiais savo atvejais jis buvo kiek blogesnis už kitus žmones, blogiau

siais savo atvejais jis buvo tik truputį geresnis už žvėrį.“

(Colin Welch — „The Daily Telegraph“, 1954, XI. 23.)
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ŽINIOS

Rengiasi reformuoti mokyklas

Okupuotoje Lietuvoje atsirado naujas 
terminas: švietimo politechnizacija. Mo
kyklas norima taip reorganizuoti, kad 
baigę viduriniąja (dešimtmetę)) mokyklą 
iš karto galėtų eiti dirbti į pramonę, 
kolchozinį žemės ūkį, MTS ir kt.

Įvedus šią reformą, mokykla pavirstų 
politechnine viduriniąja mokykla. Ben
drieji humanitariniai dalykai (kalbos, is
torija, geografija) tokioje mokykloje bū
tų susiaurinti, o būtų įvesti praktikos 
darbai mokyklų dirbtuvėse bei bando
muose mokykliniuose žemės ūkiuose, vie
tos fabrikuose, kolchozuose ir kt. Būtų 
dėstomas mašinų mokslas ir elektrotech
nika.

Ši reforma sukelta didelio specialistų 
trūkumo. Galutinė jos išdava būtų visos 
Sovietų Sąjungos (nes, aišku, tas patvar
kymas būtų įgyvendintas ne vien Lietu
voje, bet ir Sovietų Sąjungoje) paverti
mas ištisu pramoniniu ir kolchoziniu fab
riku. Vidurinioji mokykla taptų fabriki
nio ir kolchozinio darbininko — pusinte
ligenčio paruošimo mokykla.

Lietuvių tautosaka 
sovietinės propagandos tarnyboje

Okupuotoje Lietuvoje neseniai išleistas 
Mokslų Akademijos lietuvių kalbos ir 
literatūros srities bendradarbių parengtas 
tautosakos rinkinys, Rinkinio rengėjai pa
sistatė tikslą lietuviškąją tautosaką paro
dyti komunistinėje dvasioje. Knyga pada
linta į dvi dalis: priešspalinis laikotarpis 
ir lietuviškasis folkloras po Spalio revo
liucijos.

Medžiaga taip parengta, kad parodytų 
lietuvių liaudį svajojančią apie geresnį 
gyvenimą, kovojančią ir nugalinčią blogį 
bei jo kėlėjus, ponūs, dvarininkus, buo
žes. šių „eksploatatorių ir jų pagalbininkų 
kunigų“ tipai, jų žiaurumas, melagingu
mas, gobšumas, girtuokliavimas ir kito
kios nuodėmės pasistengta atitinkamai 
nušviesti.

Surašytos revoliucinės dainos, šaukian
čios į kovą prieš ponus, kunigus ir buo
žes.

Net liaudies daina „Iš rytų saulelė te
kėjo“ šiame rinkinyje įgauna visiškai 
skirtingos nuo tikrojo originalo prasmės.

Rinkiny galima rasti taipgi ir sovieti
nio okupacinio laikotarpio „tautosaką“, 
kurios pavyzdys yra daina „Sėdi buožė 
ant kalniuko“ ir kurioje vaizduojamas 
„nacionalistinis išgama“, svajojantis apie 
karą.

Tos naujos „tautosakos“ pagrindinis 
motyvas yra tautų (sovietinių) brolybė, 
beribė meilė ir ištikimumas komunistų 
partijai ir pan.

Lietuvos gyventojų 
keldinimas už Uralo

Prie Žemės Ūkio Ministerijos suorgani
zuota valdyba Lietuvos ūkininkams kelti 
į Sibirą, Šiaurės Kazachstaną ir Pavolgį 
plėšti naujų dirvonų, šios valdybos vir
šininkas yra A. Slavin.

Neseniai, pav., Pabradės rajono 15 šei
mų perkelta į Chruščiovo vardo kolchozą, 
Topčinsko rajone, Altajaus srityje.

Persikėlimas „nemokamas“, įsikūrimui 
duodama piniginė pašalpa, kreditai staty
bai, karvei įsigyti.

Tarpmiestinio susisiekimo autobusais 
kainos

Iš Vilniaus kursuoja 21 linija tarpmies
tinio susisiekimo autobusais. Autobusai 
eina kiekvieną dieną.

Kaikurių linijų kainos:

Vilnius — Ryga 59 rb. 30 kp.
Vilnius — Kaunas 14 rb. 75 kp.
Vilnius — Alytus 17 rb. 25 kp.
Vilnius — Biržai 33 rb. 80 kp.
Vilnius — Rokiškis 30 rb. 80 kp.
Vilnius — Kupiškis 26 rb. 30 kp.
Vilnius — Gardinas 31 rb. 40 kp.
Vilnius — Minskas 34 rb. 80 kp.
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KULTŪRINĖMIS TEMOMIS

E. Hemingway
G. L ŽIDONYTĖ

Ernest Hemingway yra vienas populia
riausių Amerikos rašytojų. Jo populiaru
mas dar padidėjo šiemet jam suteikus lite
ratūrinę premiją. Šio rašytojo kūryba, kaip 
dažnai atsitinka literatūros pasaulyje, yra 
išgyvenusi įvairių prieštaringų vertinimų. 
Štai keletas būdingų pavyzdžių:

1. ... Hemingway „herojai“ ne gyvi, o 
tik judą; ne paprasti, o tik tušti. Jie ne
myli: jie tik linksminasi. Jie neturi jėgos: 
jie tik agresyvūs; ne išdidūs, o tik aro
gantiški; ne prakilnūs, o tik susičiaupę; 
ne protingi, o tik mokyti; ne gyvenimiški, 
o tik ciniški; ne jautrūs, bet atsargūs; ne 
malonūs, o tik globojantys. Jo stilius nė
ra paprastas, bet monotoniškas; nėra šva
rus, bet bergždžias; nėra raumeningas, bet 
kaulėtas: nėra tikslus, bet smulkmeniškas; 
nėra gyvenimiškas, bet metraštiškas. Jo 
pasakojimai ne klasiškai sutraukti, o nu
skurdinti; ne poetiški, o atmosferiški; ne 
dramatiški, o tik sensacingi; ir nė kiek ne 
gyvybingi ir žemiški, o paprasčiausiai 
vulgarūs (L.L. Barnes, Sc. a. Soc.; 17 
(1953), 25).

2. ... Jis (Hemingway) neturi ryšio su 
idėjomis, neturi ryškių emocijų, nei vil
čių ateičiai, nei atminties... Propaguoja
ma dvasinė inercija, vidinė tuštuma ir 
bejėgiškumas — būdingi jo kuriamų cha
rakterių bruožai, kurie išsivysto i mari
nanti nuobodulio bei neigimo jausmą... 
Tie, kurie siūlo žmogui atsistot ant savo 
kojų, apleidžiant poeto mistiką ar šven
tojo tikėjimą, greičiau randa žmogiškos 
valios akstiną ne širdy ir net ne galvoj, 
bet daug mažiau gerbiamose kūno dalyse 
(A.N. Gilkes. Fortnightly, 1953, 260-1).

3. ... Geriausia Hemingway kūryba lai
mingai siejasi su amžinumu. Kalba, turi
nys, suvokiama simbolinė struktūra pri
klauso tai žmogaus minties ir įsitikinimų 
sričiai, kuri išlieka be pasikeitimų per 
amžius. Tikroji artisto kūrybos versmė ir 
yrą toji sritis, tas tolydumas, ta tėkmė, 
sruvenanti nuolatos žemiau paviršutinių 
sutrikimų (C. Baker. Hemingway. The 
Writer as Artist, 1952. P. 294).

4. Aš esu giliausiai įsitikinęs, kad jis 
(Hemingway), kartu su Yeats ir Joyce, 
bus vienas iš trijų pagrindinių mūsų lai

kų rašto žmonių. Ir kadangi laikrodžiai ir 
kalendoriai sukasi pirmyn, ne atgal, tai 
nuo dabar jis gali būti stipriausia litera
tūrinė įtaka, kurią mūsų amžius paliks 
būsimoms kartoms (Ch. Poore. The He
mingway Reader, 1953. P.xv).

5. Svarbiausias šiandien gyvenantis au
torius, įžymiausias po Šekspyro, yra E. 
Hemingway (J. O'Hara, cituota Kennyon 
Rev. 13 (1951), 581).

Šie pavyzdžiai rodo, kiek kritikų nuo
monės gali skirtis to paties rašytojo atžvil
giu. Skirtumus nustumia iki kraštutinių ri
bų kaikurių kritikų įsijungimas į ekstremis
tines (kraštutines) politines sroves. Tačiau ir 
vien tik literatūrą puoselėju kritikai gali bū
ti įvairių nuomonių, nes žmonių psichikos 
diferencija (pasiskirstymas) yra tas akstinas, 
kurs skatina žmones mėgti vieną ar kitą 
literatūros rūšį.

Kaip kas bevertintų, Hemingway plačiai 
skaitomas. Įdomu, kad Europoje, kur ame
rikietis yra dažnai laikomas šiurkščiu mer- 
kantilistu, Amerikos literatūra turi didelio 
pasisekimo. Harvardo Un-to prof. P. Mil- 
lero nuomone, amerikiečių rašytojų įtaka 
Europoje per paskutinius du dešimtmečius 
„yra panaši filosofų vyravimui 18-ame 
šimtmetyje, vokiečių romantikų epidemijai 
19-jo šimt. pradžioje ir vėlesnei Turgenevo, 
Tolstojaus ir Čechovo įtakai“ (At/. Mo. 188 
(1951), 52). Hemingway priklauso rašytojų 
grupei, kuri, kartu su Dos Passos, Faulk
ner, Steinbeck, Caldwell, Farell, atstovauja 
kietąjį, žiaurųjį gyvenimo aspektą. Šių ra
šytojų įtaka šiandieninei Europos literatū
rai yra neabejotinas įvykis. Europiečius ste
bina ir žavi šių rašytojų vaizduojamas ci
niškasis gyvenimo veidas, taip gerai atitin
kąs gyvenimo tikrovės permanentinį (nuo
latinį) pradą. Prancūzų kritiko M. Nadeau 
nuomone, amerikiečių literatūra pasiekė 
tokio spindėjimo ne dėlto, kad ji būtų ta
lentingesnė už europinę, bet dėlto, kad ji
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išreiškia stipriau, nuoširdžiau ir brutaliau 
šių laikų neviltį (Rev. Intern. 1947, 115). 
Hemingway, vienam iš „brutaliųjų“, šis 
apibūdinimas ypač tinka. Jo kūryba yra aš
tri ir preciziška (tiksli) tikrovės išraiška. 
Daugelio jis laikomas natūralistų „vyriau
siu kunigu“. Natūralizmas — sąvoka labai 
plati. Hemingway natūralizmas neturi tiks
lo vaizduoti aplinką ir įvykius tiek, kiek jie 
egzistuoja patys savaime, arba tiek, kiek 
jie sąlygoja žmogaus buitį. Kaip moralis
tas, Hemingway stebi išorinį pasaulį tiek, 
kiek tai padeda suprasti ir išryškinti žmo
gaus jausmų, minties ir valios santykį. 
Kaip artistas, natūralius reiškinius jis įpras
mina, suteikdamas jiems ypatingos emoci
nės jėgos.

— Rašytojo uždavinys yra perteikti tie
są, — sako Hemingway. — Aš žinau tik 
tai, ką mačiau — Jam svetimas didaktinis 
filosofavimas. Jis nenori būti įmantriu, „li
teratūriniu“ rašytoju. Kaikas ji vadina 
agresyviu antiintelektualu, bet jo antiinte
lektualizmo pagrinde greičiau glūdi kūry
bos originalumo jieškojimas. Hemingway 
rašo tik „buvo taip“ metodu. Jis užrašo 
„pačiu paprasčiausiu būdu“ tik tai, ką jis 
mato ir pergyvena. Tas „paprasčiausias bū
das“ sudaro Hemingway literatūrinę formą, 
kuri pasižymi savo nepaprastumu. Pagal 
Hemingway, „visos geros knygos turi tą 
bendrą savybę, kad jos yra tikresnės, negu 
pati tikrovė; pabaigę skaityti, Jūs jaučiatės 
lyg viskas būtų atsitikę Jums ir visi įvykiai 
priklausytų Jums: gera ir bloga, ekstazė, 
susikrimtimas ir sielvartas, žmonės ir vie
tos, ir koks buvo oras. Jei Jūs sugebate tai 
suteikti skaitytojams, tuomet Jus esat ra
šytojas. — Hemingway tikrovė pačioje vei
kalo užuomazgoje yra tikrai natūrali, leng
vai įžvelgiama. Skvarbus ir platus jo pas
tabumas padėjo jam gerai pažinti gamtą — 
savo krašto, vietomis dar primityvią, Eu
ropos, ir, pagaliau, Afrikos, kur yra tiek 
galimybių pasireikšti kovoje su stichine jė
ga, Pažino gamtą, nemažiau pažino ir civi
lizuotąjį pasaulį. Patyrė abiejų kontinentų 
gyvenimą, su barų, kavinių ir arenų atmos
fera imtinai. Aktyviai kovojo pirmame pa
sauliniame kare, dalyvavo Ispanijos vidaus 
kovose bei antrame pasauliniame kare, kaip 
karo korespondentas. Jo veikimo sritis pla
ti — „Nuo Michigano iki Golfo Srovės, 
nuo Ispanijos ir Paryžiaus iki Hurtgeno 

miškų, nuo Tanganikos iki Venecijos lygu
mų“ (Ch. Poore, op. cit. xi). Visą tą platų 
šio šimtmečio patyrimą Hemingway, jo žo
džiais tariant, aprašo kuo paprasčiausiai.

Hemingway kūrybos foną sudaro grubus 
aktyvumas. Tame fone išryškėja jo perso
nažai ; jų psichika užgrūdinta nuolatinio 
netikrumo ir neišvengiamo tragizmo, kurį 
švelnina tik poza, išdidi laikysena, nesėk
mių ir net mirties ignoravimas. Jo kūryba 
— ištisa brutalių bei žiaurių vaizdų virtinė: 
egzekucijos, užmušimai, bulių kautynės, 
masiškos žudynės kare. Hemingway neven
gia smurto ir sadistiškų gyvenimo elemen
tų; jis mėgsta brutaliąją jėgą ir sumaniai, 
lyg torero su raudona skraiste, ja pasišvais
to. Kad žmonės žudosi dėl idėjų — tuo tar
pu tai neišvengiama. Bet kaip išaiškinti He
mingway idealizavimą grumtynių su bu
liais? 'Tų grumtynių ritualą jis piešia su 
nuostabiu artistiškumu. Žūklavimo bei me
džioklės scenose irgi randama subtiliai su- 
gestijonuota grobio agonija. Žmogus silp
nas fiziškai, bet savo jėgą naudoja agresy
viai ir ja didžiuojasi. Kokia galėtų būti šito 
agresyvumo ir žiaurumo moralė? Džiaugs
mo ir brutalumo disonansų atomazga su
daro Hemingway veikalų grožio pagrindą 
(E. Wilson. Wound and the Bow, 1941. 
p. 216). Brutalumas visuomet esąs keistai 
susijęs su malonumu. Medžiot, žūklaut, 
mylėt — malonu. Malonu stebėti įsiutusį 
bulių ir su juo kovojantį matadorą. Toji 
kova — tai jėgų grumtynių simbolis. Ma
lonu net ir karas. Hemingway garbina jė
gą ir malonumus, kurie, nors ir nenumal
šina vidujinio nerimo, vis dėlto sudaro 
pakankamą pagrindą išlikti nepalūžusiam 
net ir sunkiausiose situacijose. Silpnasis pa
linksta, stiprusis išlieka. Tai yra amžinas 
dėsnis, kurį Hemingway išryškina, laikyda
mas tą išlikimą savotiškos dvasinės perga
lės išdava. Nepaisant Hemingway fizinių 
grumtynių bei kovos pamėgimo, jo herojai 
visuomet būna fiziškai nugalėti. Bet jų per
galės yra moralinės (E. Wilson, op. cit., 
p. 241). Gyvenime vyrauja žiaurieji elemen
tai, kuriuos apvaldant arba sugebant igno
ruoti, sugebama save kontroliuoti, geriau 
suvokti savo buities prasmingumą ir išlai
kyti savo asmenybę. Jo stiprieji asmenys 
niekuomet nepasiduoda panikai ar baimei. 
Toks yra Hemingway ypatingai mėgsta-

27



386 SANTARVĖ

mas tipas — torero, kurs žino, kad kovoje 
nėra pasirinkimo. Toks yra karys EI Sordo, 
kurs kaunasi dėl idėjos ir šaltai laukia 
mirties, su tragiška ironija naikindamas 
savo priešus paskutinėmis minutėmis. Toks 
yra užgrūdintas stoikas pulkininkas Cant
well, toks yra senas žvejotojas Santiago 
iš The Old Man and the Sea, kurs vienas 
jūroje kovoja su tamsa, nežinia ir rykliais
— Kas man lieka daryti, — samprotauja 
Santiago. — Tiktai kovot. Kovot iki žūsiu,
— toks yra jo atsakymas sau. Šitoks drą
sus, valingas, kuone bejėgio žmogaus po
žiūris į nenugalimą grėsmę yra Heming
way rinktinių personažų tipiškoji savybė.

Rašydamas savo pirmąjį ji išgarsinusį 
romaną The Sun Also Rises (1926), 
Hemingway buvo giliai paveiktas to meto 
amerikiečių literatų dekadanso (smukimo). 
Tai epochai atstovaująs jo veikalas yra ypač 
vertintinas, kaip dekadentiškai nusiteiku
sių, Europoje lėbaujančių, „žuvusios kar
tos“ amerikiečių literatų vaizdi iliustracija. 
Bet jau ir šiame romane herojus Jake su
geba išsiskirti iš savo bevalių draugų gru
pės, sugeba save valdyti ir išlaiko elgesio 
normas. Jis teikia ypatingos reikšmės pa
čiai gyvenimo formai, kaip vienam iš būdų 
apvaldyti likimą. Vėliau Hemingway šį 
stoiškosios, kietosios gyvenimo formos 
aspektą vis ryškino, sukurdamas, be kitų, 
tokius įžymius veikalus, kaip Pirmojo Pa
saulinio Karo ir didelės meilės tragiškąjį 
A Farewell to Arms (1929), arba ispaniš
kųjų vidaus karų romaną For Whom the 
Bell Tolls (1940). Nustūmus į šalį visa, kas 
nebūtina egzistencijai, dvasios heroizmas 
yra pagrindinė gija ir valingų nuotaikų mo
tyvas ir jo romane The Old Man and the 
Sea (1952), už kurį jam suteikta Nobelio 
premija.

Hemingway išreiškė tragišką likimą mo
derniojo žmogaus, nepajėgiančio suvaldyti 
savęs ir pasaulio. Tai dėlto jo veikalai per
sunkti nerimo, nepasitenkinimo ir nuolati
nio pavojaus jausmo. Dėlto juose tiek gau
su žiaurumo. Iš antros pusės, Hemingway 
herojai, nekonvencinės moralės, be tradi
cijų, vieniši individualistai, labiau jaučią 
visatą, negu save, niekad galutinai nepa
lūžta. Autorių nuolat lydi mintis apie mir
tį —■ pačią tragiškiausią realybę, bet ir ji 
jam yra vienas iš akstinų dar labiau pamilti 

pasaulį ir tokį trumpą, laikinį gyvenimą. 
EI Sordo mirdamas sako: Gyvenimas bu
vo siūbuojantis javų laukas kalvos šlaite. 
Gyvenimas buvo sakalas padebesyse.... 
Gyvenimas buvo žirgas tarp kojų ir kara
binas prie kojos, ir kalva ir slėnis, ir me
džiais apaugęs upelis, ir tolimas slėnio 
kraštas ir kalvos už jo...“ Gyvenimas ir 
jo žavesys yra vienintelė žmogaus nuosa
vybė. Tai jo žaislas ir kartu įvairiausių ga
limybių laukas ribotame laike. Aptarda
mas Hemingway veikalą The Snows of 
Kilimanjaro, A. G. Engstrom sako: Šven
tasis Kalnas Dantei yra Teisingumas. Flau- 
bert'ui tai yra Menas savo tobulybėje. Bet 
Hemingway'ui jo knygoje The Snows of 
Kilimanjaro, tai yra Mirtis (Modern 
Language Notes, 65 (1950),205).

Mirtis, Hemingway kūryboje, yra pabai
ga viso ko. Tai yra Nada — neišvengia
ma, milžiniška, tragiška būtinybė. Ji yra 
vienintelė tikroji nesėkmė. Bet ir ją reikia 
mokėti priimti. Hemingway credo, kartu su 
Marlaux ir Sartre, yra atkakli kova dėl ne- 
išlošiamos bylos (M. Levin. Kennyon Rev., 
13 (1951), 609).

Hemingway pasirenkami siužetai — 
grandiozinės ispanų fiestos, blizgantis to
rero menas, kur besąlyginė drąsa yra artis
to garbės reikalas, Afrikos medžioklių sce
nos, pasaulinio ar civilinio karų barbariški 
vaizdai — teikia daug turtingos medžiagos 
psichologinėms nuotaikoms formuoti ir 
joms vystyti. Dėl savo puikios pasakoja
mosios prozos autorius yra įsigijęs vieno iš 
talentingiausių šių laikų pasakotojų vardą. 
Lakoniškas, natūralus, paįvairintas liaudiš
kais kalbos stačiokiškumais jo dialogas yra 
imituojamas daugelio Amerikos ir'Europos 
jaunų rašytojų. Tartum visai paprastame jo 
stiliuje glūdi kažkas nuostabaus. „Tai taip 
paprasta, kaip Bacho fugos arba Cezanne 
gamtos vaizdai“ (Ch. Poore, op. cit., xiv). 
Žodžių retumas, tikslus jų atatikimas per
sonažų luomui, psichologijai ir aplinky
bėms, preciziškumas ir taiklumas aprašinė
jant vietas, žmones ar įvykius, daro skaity
tojui gilų įspūdį. Stilius lemia ir Heming
way raštų įtempimo atmosferą, kaip indivi
dualinio žmogaus egzistencijoj, taip ir ma
syvinės apimties scenose.
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IS NESENOS PRAEITIES

PIRMOJI BOLŠEVIKU OKUPACIJA (5)
1918 -1919

(Atsiminimų nuotrupos)
T. VIDUGIRIS

Vakarop kažkur pietų pusėje iš už miš
kų pasigirdo artilerijos šaudymas. Negalė
jau suvokti, iš kur šaudymo garsai sklin
da. Paklausiau vietinius gyventojus, kur ir 
kas čia galėtų šaudyti. Vienas senyvas 
kumetis kraipydamas galvą pasakė: „Šau
do apie Kurganavą, matyti, bolševikai vėl 
grįžta“. Pasidarė neramu ir nejauku. Nak
tį gavau kuopos vado įsakymą trauktis į 
kuopos susirinkimo vietą prie geležinkelio 
pervažos per vieškelį Paliūniškis - Pane- 
nevėžys.

Buvo jau aišku, kad mūsų džiaugsmas, 
užėmus Panevėžį, buvo perankstyvas — 
priešas sutelkė naujų pajėgų ir vėl bando 
išstumti mus iš to miesto.

Tik auštant pasiekiau su būriu kuopos 
susirinkimo vietą, tačiau kuopos ten nera
dau. Pasiunčiau tad ryšininkus į Vaivadų 
kaimą, į kuopos vado vadovietę.

Buvau nežmoniškai išvargęs, jau tris 
naktis ne tik nebuvau miegojęs, bet net ir 
trumpai kur prisėdęs. Laukdamas grįžtan
čių ryšininkų, atsisėdau į griovio dugną, 
kojas iškėlęs į vieną griovio kraštą, o gal
vą atrėmęs į kito krašto velėną. Bematant 
užmigau, ir tai buvo bene maloniausias 
miegas mano gyvenime. Mano miegota 
gal koks pusvalandis. Pajutau, kad kažkas 
spardo mano padus ir išgirdau šaukiant: 
„Nagi dabar čia kas, gal jis mirė, ar ką?“

Tai grįžę ryšininkai darbavosi mane be
žadindami.

Atsikėlęs pasijutau pasilsėjęs ir tvirtas. 
Ryšininkai pranešė, kad Vaivadų kaime 
kuopos jie neberadę ir iš gyventojų suži

noję, jog kuopa apie vidunaktį išžygiavusi 
Panevėžio geležinkelio stoties linkui, ir 
kad Pajuostės dvare, keturi kilometrai nuo 
Panevėžio, vėl esą bolševikai. Toliau gy
ventojai papasakoję, kad ir iš Panevėžio 
mūsiškiai visi pasitraukė į Mclainius.

Susidarė kebli padėtis. Žygiuojant į Mo- 
lainius, reikia pereiti per visą miestą, jis 
gali būti jau užimtas bolševikų, gi prasis
kinti kelią per priešo užimtą miestą su 
vienu būriu būtų neįmanoma. Apeiti Pane
vėžį iš šiaurės, pro geležinkelio stotį la
bai tolimas kelias, o be to, ir ten galima 
netikėtai susidurti su stambesnėmis priešo 
jėgomis. Valandėlę svarsčiau, ką daryti. 
Staiga iš už Pajuostės dvaro pasigirdo ar
tilerijos šūviai, ir viršum Panevėžio mies
to pradėjo sproginėti šrapnelės. Tai ne
abejotinai reiškė, kad mieste priešo pėsti
ninkų dar nėra.

Mačiau, kad visi būrio vyrai atidžiai 
mane stebi ir laukia mano sprendimo. Kiek 
galėdamas ramesniu ir tvirtesniu balsu pa
sakiau: „Vyrai, vakar išvijcm ruskius iš 
Paliūniškio, jeigu jie pastos mums kelią 
— išvysim juos ir iš Panevėžio“.

Vyrų veidai nušvito, pajutau, kad mano 
kareiviai manimi visiškai pasitiki. Įsakiau 
eiti vorelėmis, abipus kelio, ginklus lai
kant rankose, parengtus šaudyti.

Pradėjus žygiuoti, pasklido linksmi, juo
kaujami pasikalbėjimai. „T-ti!“ šaukia vie
nas, „kur tu šiandien gausi bombą?“ „Da
bar nebijau“, atsikerta T-tis, „tegul bomba 
krenta man ir ant galvos — vistiek man 
nieko nepadarys, bet bolševikėliams, tai 
kiekviena skeveldrėlė pataikys“.
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Su tokiomis nutaikomis įžygiavome į 
miestą, Miestas, kaip išmiręs. Kurgi tie 
.gyventojai, kur vakar rytą taip entuzias
tingai mus sveikino? Besitraukiąs iš kauty
nių lauko gerbėjų ir draugų niekad netu
rėjo ir neturės.

Niekieno netrukdomi, stebėdami sprog
stančias viršum miesto priešo šrapneles, 
pražygiavome per visą Panevėžį ir išėjome 
į Upytės vieškelį. Netrukus sutikome pa
siųstą iš Molainių į Panevėžį mūsų žvalgų 
būrelį. Pasikeitėme su jais turimomis ži
niomis, ir jie nužygiavo Panevėžio linkui, 
o mes patraukėme į Molainius.

Molainiuose, bataliono štabe, sužinojau, 
kad vakar dienos pavakare iš Subačiaus 
prie sudužusio bolševikų traukinio atriedė
jo rusų šarvuotas traukinys, išlaipino pės
tininkų desantą, ir šie pradėjo puolimą 
Kurganava —■ Liudynės dv. ruože.

Čia mūsų daliniai patyrė skaudžių nuos
tolių. Manevravimo laisvei pasiekti bata
liono vadas išvedė batalioną iš miesto ir 
sutelkė jį Molainių — Šilagalos riboje. Pa
jutę mūsų manevrą, bolševikai neišdrįso 
eiti į Panevėžį.

Kokius tikslus turėjo rusų karinė vado- 
-vybė, vykdydama šį priešpuolį?

Pagrindinis jų tikslas turėjo būti noras 
suduoti mums skaudžių smūgių, prieš pra
dedant jiems didesnio masto pasitraukimą. 
Kitas tikslas buvo atgauti nuverstą nuo bė- 
_gių netoli Panevėžio ilgą traukinį. Kas tai 
buvo per traukinys?

Gegužės mėn. 16 d., besitraukdami iš 
Panevėžio, bolševikai parengė ilgą, per 60 
vagonų traukinį, pakrautą bolševikinių 
įstaigų turtu, kariniais daliniais ir per 200 
kalinių, kurių daugumas buvo rusų pasi
imtieji įkaitai.

Vakarop traukinys pajudėjo Subačiaus 
linkui. Du mūsų lėktuvai pradėjo traukinį 
persekioti, mėtydami į jį bombas ir apšau
dyti iš kulkosvaidžių. Garvežio mašinistas, 
norėdamas pasprukti nuo persekiotojų, iš
vystė labai didelį greitį. Devintame kilo
metre nuo Panevėžio, miške, garvežys nu
sirito nuo bėgių ir nuvirto. Užpakalinių 

vagonų spaudžiami, priešakiniai ėmė virsti 
ir griozdintis vienas ant kito. Išaugo sep
tynių augštų vagonų krūva, traiškindama 
vagonuose esančius žmones. Tik apie 20 
užpakalinių vagonų išliko sveiki. Laimė, 
juose buvo kaip tik vežami visi įkaitai. 
Kilus panikai, visi kaliniai išbėgiojo.

Rytojaus dieną visi sveiki išlikę vagonai 
buvo arklių trauka (bolševikai pasitrauk
dami nepaliko Panevėžyje nė vieno garve
žio) atriedenti prie miesto ir iškrauti. Juose 
rasta daug šaudmenų ir kitokios karinės 
mantos, karinių lauko telefono aparatų ir 
lauko kabelio. Mums tai buvo neįkainoja
mos vertės grobis.

Tačiau kas gi nuvertė traukinį?
4-asis pėstininkų Lietuvos Karaliaus Min

daugo pulkas (išaugęs iš Panevėžio Atski
ro Bataliono) į savo istorijos lapus yra įra
šęs, kad tai buvęs to pulko karių darbas. 
Lietuvos Karo Aviacijos istorijos lapuose 
randame, kad traukinį subombardavo mū
sų lėktuvai.

1932 metais, gyvendamas Pajuostės dva
re, rinkau apie šį įvykį dokumentinę me
džiagą ir buvau apklausinėjęs per dvide
šimt liudininkų.

Buvusio P. A. B-no 3-os kuopos vadas 
parodė, kad 3-ji kuopa, žygiuodama per 
Jotainius ir Liudynės dvarą, gegužės 16 d. 
buvo užėmusi Kurganavą ir tuo būdu buvo 
atkirtusi bolševikams kelią trauktis į Su
bačių. Tos kuopos buvę pasiųsti žvalgai 
tikslu išardyti geležinkelį. Grįžę, žvalgai 
pranešė, kad jie geležinkelį išardė ir išar
dytoje vietoje sudužo traukinys.

Apklausinėti vietos gyventojai, buvę par
tizanai, sutartinai teigė, kad jie išardė ge
ležinkelio bėgius drauge su kariais.

Tuo būdu buvau priėjęs išvados, kad ka
riai drauge su partizanais išardė geležin
kelio bėgius, o lėktuvai, persekiodami trau
kinį, tik padidino katastrofos mastą. Anuo
met lėktuvų mėtytos dviejų kilogramų bom
bos vargu ar buvo galėjusios suardyti bė
gius. Traukinys buvo nuverstas karių, par
tizanų ir lakūnų sūtartinio veikimo dėka.

(bus daugiau)
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LIEPSNOS IR DŪMAI IDĖJŲ AUKURUOSE

Draugu pasirinkimas ir kas toliau
Jurgis Lengvenis

Dar truputį sustokime ties augštomis ir 
kilniomis idėjomis.

Visi jas mėgsta, jomis didžiuojasi šiais 
laikais. Europiečiai ir amerikiečiai. Taip 
pat ir azijatai.

Bet ypač europiečiai. Jie kilnias idėjas 
ne tik atranda, bet ir sugeba jas labai ra
finuotai nusakyti.

Rytai ir Vakarai, rytiečiai ir vakarie
čiai... Apie tai dabar kalba ne vien britų 
istorikas Arnold J. Toynbee. Kalba visi li
gi nuzulinimo. Ir kalba ypač Vakarai. 
Kiek jau prikalbėta per pastaruosius tris
dešimt metų apie grožį, teisingumą ir lais
vę? Trūkdavo tik veiksmo toms idėjoms 
gyvendinti. Buvo tik ginamasi prieš au
gančias ir puolančias diktatūras, kurios 
mojosi pažeisti vakarietiškai suprantamas 
teisingumo ir laisvės sąvokas.

Pagaliau, praėjusio pasaulinio karo pra
džioje, neišvengiamai susiėmus už gerk
lių, gimė (teisingiau, — buvo atšviežin
tas...) pasaulio tautų laisvės kodeksas — 
Atlanto Charta. O karui baigiantis, nu
skendo jis to vandenyno bangose. Komu
nistinė Rusija po šio karo nenusiginklavo. 
Ji pasilaikė ir vis stiprino mobilizuotą jė
gą savo idėjoms gyvendinti visur. Po sa
vaitės karo Azijoje prieš Japoniją, ten sa
vo perkeltų ginklų ir priemonių ji nevežė 
namo, nenaikino, bet greitai panaudojo 
Kinijos komunistų pagalbai. Ir per kelis 
metus gausingiausia Azijos valstybė tapo 
raudona.

Gi vakariečiai, ypač amerikiečiai, Euro
poje tada ruošė kareivių manifestacijas 
su šūkiais: „Užtenka karo ir ginklų! No
rime namo!“ ...Ir Rusijai čia nebereikėjo 
kariauti. Pusė Europos jai buvo atiduota 
geruoju, pagal sutartis...

Tada vakariečiai iš naujo pradėjo kal
bėti apie augštas ir kilnias idėjas, žmo
gaus asmenybės laisvė, teisingumas, tai
ka, net tautų laisvė... Gyvenimo tikrovės 
ir jo matomos raidos akivaizdoje — tai 
juokas, grynas juokas.

Nenugalimoji laisvė

Bet tai yra, kaip pasirodo, pagrįsta tam 
tikrais vakariečių psichologijos duomeni
mis. Raktą į mįslę galime rasti, tarp šimtų 
panašių pavyzdžių, Joyce Cary ir Ignazio 
Silone mąstymuose.*)

Žinomas britų rašytojas Joyce Cary aiš
kina, kaip jis supranta meno prasmę ir 
laisvę. Ta proga jis cituoja vieno ameri
kiečio kritiko išsireiškimą apie jo kūrybą: 
„Cary metodas yra įgrūsti asmenį į duon
kubilį (sąmyšį, chaosą) ir paskui žiūrėti, 
kaip jis iš to išsipainios“.

Tai teisybė, bet tai dar permažai, aiš
kinasi toliau J. Cary. Ne tik jo literatūri
niai personažai yra „duonkubilyje“, — bet 
mes visi žmonės esame „duonkubilyje“, 
bėdose, sąmyšiuose, chaose. Tai žmogiško 
likimo ypatinga ir nepagydoma sunkybė, 
iš kurios išsisukti niekam nėra jokių prie
monių. Tai trunka visą mūsų gyvenimą ir 
atsiliepia visiems mūsų gyvatos požvil
giams. Mes visi esame gimę asmeninei 
laisve’ — freedom... pasauliui, kuris pa
smerktas būti laisvas, savo paties gerovei 
bei išganymui, o taip pat ir savo paties su- 
sigriovimui.

Kas toji laisvė?... Cary pabrėžia, kad 
jam laisvė - freedom - nėra tas pats, kas 
laisvė — liberty. „Liberty“ yra tik juridi
nė teisių sąvoka. O „freedom“ — asmeni
nė laisvė, dvasinė nepriklausomybė. Ši 
laisvė nesanti sutartinis dalykas, bet glū
dėjusi jau tada, kai dar niekas nesapnavo 
apie žmogaus teises ir įstatymus. Tai di
džiausia nesunaikinamoji pajėga, visos is
torijos judinamoji galia, slapta, klastin-

*) Tiedu autoriai savo straipsniuose 
naudoja labai intelektualinį ir eiliniam 
skaitytojui sunkiai suprantamą stilių. Jų 
mintis čia mėginu atpasakoti paprasčiau, 
savais žodžiais, bet kiek galima tiksliau. 
Norintiems patikrinti iš pirmųjų šaltinių, 
skaitytina: Joyce Cary „Notės sur 1‘Art et 
la Libertė“, Preuves Nr. 42, Paris, ir Ig
nazio Silone “Le choix des cammarades“, 
Preuves Nr. 43, Paris, 1954 m.

31



390 SANTARVĖ

ga, labai išradinga ir kupina netikėtiniau- 
sių galimybių, kuri įkuria ir vėl sunaikina 
visokias žmonių institucijas, valdžias, re
ligijas ir menus. Tos laisvės jokia polici
ja nepajėgia nei cenzūruoti, nei sustabdyti. 
Priespauda tik sustiprina jos veržlumą 
siekti savo tikslų naujais keliais, slaptais 
budais ir tuo pačiu tinkamesniais prispau
dėjų santvarkai sunaikinti.

Galingi simboliai

Be laisvės - freedom - nebūtų pasaulyje 
nei meilės, nei džiaugsmo, nei grožio, nei 
tiesos. Be „freedom“ nebūtų jokio laisvo 
gyvenimo, kaip jį mes šiandien supranta
me, ir nebūtų jokio asmens betkam suvok
ti. Tačiau ta „freedom“ neša drauge su sa
vimi neišvengiamas sėklas — netikrumą, 
nesaugumą, sąmyšį, neteisingumą ir viso
kių kitokių rūšių tragedijas. Toks yra ir 
pasaulis, kuriame gyvena mano romanų 
personažai, — sako Joyce Cary ir toliau 
aiškina savo knygų pobūdį.

Vienoje vietoje jis augštai iškelia dva
sinių revoliucininkų — menininkų vaidme
nį.

Praktiniuose dalykuose žmonės veikia 
bendrai, bet savo mintijime žmogus yra 
vienišas. Kad vyktų idėjų jungimasis, čia 
reikalinga kalba, menas, simboliai. Simbo
liai yra tiesiog kupini sudėtingiausių pras
mių. Vėliavos, uniformos, karūnos, baž
nyčios, mečetės ir turi tą svarbiausią tiks
lą. Tas viskas kraute perkrauta simboliais 
su vieninteliu tikslu — palengvinti joms 
atlikti savo misiją. Gi simbolių prasmę ir 
turinį pripildo ir nuolat atšviežina kūrė
jai — menininkai, poetai, architektai... “Be 
žmonių su vaizduotės galia, be oratorių ir 
rašytojų visoks tikėjimas, visoks patrio
tizmas turėtų mirti. Bažnyčios naudojasi 
visais menais, spalvomis, poezija, retori
ka, drabužiais, dramomis, muzika, — tik 
tam, kad išliktų gyvos, kad perteiktų jų 
pirmykštę paprastą meilės ir labdaringu- 
mo įtaką“...

Kaip bebūtų nuostabu, bet Joyce Cary 
samprotavimuose glūdi dabartinio mūsų 
vakariečio būdas. Tai tikėjimas, kad lais
vė - freedom - yra didžiausia žmogaus ver
tybė, nemari, nesužlugdoma. Despotai ga
li ją glemžti, naikinti, bet toji laisvė su
ras naujus takus ir nublokš primestą jun
gą. žmogaus gyvenimas yra kupinas tra
gedijų, taip buvo ir bus, bet menininkai, 
oratoriai, poetai, statytojai, žmonės su 
vaizduote nuolat kurs laisvės simbolius ir 
atšviežins senuosius, — ir todėl niekas iš 
pasaulio nepašalins meilės, džiaugsmo, 
grožio, tiesos ir ilgesio.

Tik savas duonkubilis

Tai be abejo labai teisinga. Ir visa ta fi
losofija derinasi su dabartinio vakariečio 
rezignuojančiu apsisprendimu — reikia 
išmokti sugyventi su agresoriumi. Mes tu
rime augštas ir kilnias etikos ir laisvės 
idėjas. Galime didžiuotis, kad jas supran
tame. Esame labai patenkinti, kad mes, o 
ne kas kitas jas suformulavome. Bet visi 
esame sugrūsti į tą patį „duonkubilį“, tad 
pripraskime gyventi drauge su nesaugumu, 
neteisingumu, su konfuzijomis, su visokių 
rūšių tragedijomis. Duonkubilyje sparčiai 
dauginasi despotizmo bacilos, bet taip pat 
veikia ir laisvės virusai. Kol despotai vir
vės ant kaklo mums dar neužnėrė, būki
me patenkinti tokia „natūralia dalykų 
tvarka“. O jei kuriems jau užnėrė, tai lai
kinai pamirškime tokias tragedijas; už
tenka mums tikėjimo, kad laisvės virusai 
ir juos kada nors išgelbės. O jei dar jiems 
parodysime simpatijos, tai ko daugiau dar 
galima iš mūsų norėti?

Britų rašytojas kalbėdamas apie menus 
ir laisvę, tiek toli nueina ir jei šiuos ko
mentarus kada paskaitytų, be abejo, tartų, 
jog perdaug išplėsta jo mintis. Tai būtų 
teisybė. Gi mintis išplėsta todėl, kad kiek
vienos, tegu kilniausios ir gražiausios idė
jos tikroji vertė pasirodo tik tada, kai ji 
įterpiama į kitų bendrųjų epochos idėjų 
grandį. Tačiau Joyce Cary samprotavimai 
apie meną ir laisvę... nuostabiai derinasi 
su kitų vakariečių — Eisenhowerio, Men- 
des-France, Churchillio... — samprotavi
mais ir veiksmais, kurie liečia tikrąjį da
bartinio „duonkubilio“ likimą.

Čia visur netrūksta pareiškimų: štai ko
kios žmoniškos ir taurios mūsų idėjos, ku
riomis gyvename ir norėtume, kad jos įsi
kūnytų...

Bet trūksta darbais įrodančio paprasto 
pasisakymo — veiksmo: — štai mes jau 
dabar kovojame, ne tik ginamės, bet kovo
jame, atakuodami žmogaus vergijos ne
šėjus...

Bjauriausia šventvagystė

Ryškiau, arčiau tikrovės ir daugiau iš 
širdies moka prakalbėti stambus šių dienų 
Italijos rašytojas Ignazio Silone. Tai se
nas antifašistinis kovotojas, jaunystėje bu
vęs marksistas ir net komunistų partijos 
narys. Vienas iš tų, kuris iš pagrindų nu
sivylė komunizmu, bet liko ištikimas es
minėms socializmo idėjoms, — smarkiai 
reformuotoms, „suhumanintoms“ idėjoms. 
Tas faktas, kad jis yra buvęs komunistas 
nuteikia jį aštriau Rytų tironijos atžvilgiu.

„Humanistinio socializmo“ atstovas, Ig
nazio Silone šiandien jau suabejoja ir dėl 
paties „humanizmo“. Anot jo, „bendrai 
paėmus, humanizmas, tiek literatūrinis,

32



SANTARVĖ 391

tiek filosofinis, mažai ką bepasako“... Gal 
vieną dieną jis vėl mums bus išganingas, 
bet šiuo metu gerai juntame, kad jis yra 
labai toli nuo harmonijos, kurią skelbiasi 
atstovaująs. Humanizmas išmokė žmones 
didžiuotis savimi, patikti sau patiems, pa
sitenkinti savimi. Dabartiniais laikais tai 
jau labai mažai bepagrįstas įsitikinimas. 
Tikrovė rodo, kad šių dienų žmogus yra 
greičiau palinkęs į blogį. Kur šiandien yra 
meilė tarp žmonių, ypač pati gražiausioji, 
nes nesuinteresuotoji, meilė vargšams, ne
laimingiesiems? Jei mes neįsipareigosime 
jiems pirmiausia padėti, tai moralus gyve
nimas nebus įmanomas. „Pasinaudoti 
vargšais valdžiai pasigrobti, o paskui juos 
išduoti, yra pati bjauriausia šventvagystė, 
nes vargšai yra silpniausiai apginti iš vi
sų žmonių“, — apaštališkai kalba Silone, 
be abejo turėdamas galvoje komunistus.

Nihilizmas plinta

Jis susirūpinęs nihilizmo sklidimu pa
saulyje. Ne tiek to primityvaus nihilizmo, 
išreikšto Turgenievo „Tėvų ir vaikų“ ro
mane, bet platesnio nihilizmo, kuriam 
naują prasmę suteikė Fr. Nietzsche.

Tos rūšies nihilizmą vaizduoja įsitikini
mas, kad už visų tikėjimų, moksli;, dok
trinų, deklaracijų — iš tikrųjų nieko nė
ra. Įsitikinimas, kad galų gale reikšmės te
turi tik pasisekimas, apčiuopiamas laimė
jimas, nauda sau pačiam. Nihilizmas yra 
atvejis, kada aukojamasi kuriam nors di
deliam tikslui, visiškai į jį netikint, tik 
neva rodant savo tikėjimą. Nihilizmas — 
tai liaupsinimas, tai glorifikacija betkurios 
drąsos ir heroizmo, nepriklausomai nuo 
tikslo, kuriam jie patarnauja. O tai pa
stato į tą pačią plotme tiek nusamdytą gal
važudį, tiek ir kankinį, mirštanti už tei
singą reikalą.

(Kiek tokios rūšies nihilizmo turime 
lietuvių politinėje emigracijoje, sunku bu
tų ir išskaičiuoti. Jo nešėjai yra lyg ty
čia kaip tik tie, kurie kitus kaltina nihiliz
mu ir „autoritetų“ nepripažinimu, o pa
tys skelbiasi vykdą „pozityvius“ darbus. 
Tai tie politiniai lyderiai, kurie Vokietijo
je po karo skelbė ir žadėjo tremtiniams 
greitą grįžimą tėvynėn, o patys užnuga
ryje rūpinosi emigracinėmis vizomis j pa
togiausius ir saugiausius kraštus. Tai tie 
kurie graudeno ir tebegraudena fabrikuose 
dirbantį lietuvį ko gausiau aukoti „Lie
tuvos laisvinimo reikalams“, o iš tikrųjų 
ne vienas tesvajodami, kaip iš tų aukų 
pasidaryti lengvesnį pragyvenimą, gi vė
liau besiginčydami ir beskaičiuodami, kiek 
„laisvinimo reikalams“ sumestų lėšų išėjo 
kelionėms, konferencijoms, dienpinigiams, 
gėlių bukietams pirmininko žmonai ar au
tomobilio išlaidoms... Tai tie, kurie glori- 
fikavo ir tebeglorifikuoja Lietuvos parti
zanų kraują ir didvyriškumą, patys atsu

kę jiems nugarą sunkiausiu laiku ir su 
purvais maišę tuos nedaugelį iš tremtinių, 
kurie troško ne užsienyje „minias valdy
ti“, bet savo likimą jungti ir paaukoti 
anoniminėje kovotojų tragedijoje...)

Žmonės — „istorijos įrankiai“

Silone cituoja žinomą rytiečių politinės 
„filosofijos“ dėsnį: „Kas kenkia Partijai, 
tas eina prieš istoriją“...

Iš tikrųjų, tai juk nėra vien „rytiečių“ 
dėsnis, — jis plačiai pritaikintas ir Va
karuose, seniau ir dabar. Jis praktikuo
jamas ir tarp mūsų. Ar reta, kai mūsų 
spaudoje bei viešame gyvenime ateina ir 
praeina gaižios „kampanijos“, kurių pa
grinde padėtas maždaug toks mastymas: 
— kas nesutinka ir tuo kenkia Partijai, 
kas nesutinka ir tuo kenkia centro komi
teto nusistatymui, kas nesutinka ir tuo 
kenkia centrų centro komiteto nuomo
nėms ar darbams, tas „kenkia Lietuvai“, 
tas eina „prieš Lietuvos reikalus“, tas 
„vienybę ardo“...

Tokios partijos nariai, tvirtina Silone, 
ilgainiui ima kaip tik labai gerai jaustis. 
Tas juos atpalaiduoja nuo asmeninio gal
vojimo priedermės. Taip jiems patogu, 
naudinga, saugu. Tuo keliu galima visiš
kai ir tobulai nusiimti nuo savęs asmeni
nę atsakomybę: viską nusprendžia Parti
ja, centro komitetas ar centrų centras. 
Jeigu atsiras kokia abejonė, tai kreipkis į 
atitinkamą propagandos ar informacijos 
skyrių, ir tau bus duotas gatavas atsaky
mas. Ir prie to taip jau priprasta, kad 
daugelis nei nepastebi, jog tokia^ tironija 
idealu vykdymo priemonėse ilgainiui at
neša mirtį patiems kilniausiems idealams. 
Žmonės, jų asmenybės, yra paverčiami 
įrankiais, žaliavomis, mėšlu patręšti neu- 
rotinėms vadų svajonėms. Ketinimas tuo 
būdu užtikrinti žmonėms laimę, gerovę ir 
„laisvę“ tampa vien dūmų pūtimu, tik vul
garia mistifikacija.

„Nėra labiau nuviliančio ir melancho- 
liškesnio vaizdo, kaip tasai, kada buvę 
persekiojamieji savo ruožtu tampa perse
kiotojais“. Tie, kurie pereitais dešimtme
čiais revoltavo prieš valstybių, klasių, šei
myninio gyvenimo jungą, maištavo prieš 
esamą tvarką, papročius, įstatymus ar 
tradicijas, tie daugelis stodavo proletaria
to pusėje (Markso nurodytu keliu...). O 
dabar socialistas Silone, jieškodamas nau
ju žmogaus išlaisvinimo kelių, prieina bai
siai „šventvagiškos“ išvados: „Šio pasau
lio proletarai daugiau nebesutarta tarpu
savyje. Jie nebeikūnija išsilaisvinimo mi
to. Norėti juos sekti visur ir betkuria kai
na, — reikštų rizikuoti atsidurti ten, kur 
mažiausia buvo norėta“!..

Kodėl? Didieji karai, naujosios revo
liucijos jau yra davę atsakymą.
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Su katra partija?

Renkantis likimo ir kovos draugus, 
šiandien tenka atlikti papildomas pasirin
kimas.

Silone rašo: „Sprendžiant apie žmones, 
nebeužtenka žiūrėti, ar jie turi ant savo 
rankų grandines, — reikia pažiūrėti jiems 
tiesiai į akis. Kaino žvilgsnis nebegali ap
gauti. Ar mes visur esame su pasmerk
taisiais sunkiųjų darbų kalėjimams, — 
ar, tam tikrais atvejais, ir su jų sargybi
nių partija? Tai yra arba-arba pasirinki
mas, kurio nebegalime išvengti, nes patys 
kalėjimo sargybiniai stato klausimą: esate 
su mumis, ar prieš mus? — ir tuo jie pa
tys pasiūlo mums pasirinkti. Duoną reikia 
vadinti duona, vyną vynu. Yra tikra, kad 
mes neketiname vargšus paaukoti laisvei, 
nei laisvę vargšams, arba tiksliau — uzur- 
patoriškiems biurokratams, užsikorusiems 
ant vargšų nugaros. Ištikimybė persekio
jamiems žmonėms dėl jų laisvės ir teisin
gumo meilės yra asmeninės garbės klau
simas. Ji geriau apsprendžia elgsenos bū
dą, negu betkoks programos paragrafas“...

Štai kokio augšto standarto moralinius 
asmeninio užsiangažavimo klausimus ir 
tikrųjų draugų pasirinkimo kelią svarsto 
vakarietis socialistas ir humanistas, ku
riam kartūs gyvenimo patyrimai sugrio
vė du didelius stabus, du didelius mitus:

pirmą. — kad proletariatas negali būti 
vienintelis išsilaisvinimo variklis, nes jis 
(ar bent jo vardu...) sukuria naujus kalė
jimus, naujus persekiotojus ir to kalėjimo 
sargybinių partiją;

antrą, — kad tragiškasis žmogus nėra 
tobulas ir jo pasitenkinimas savimi nepa
grįstas, kad nihilizmas yra iš naujo už- 
sjaubęs pasaulį ir kad kovoje už laisvę ir 
broliškumą reikalingas labai atidus drau
gų pasirinkimas, angažuojant kiekvieno 
mūsų giliausią asmeninę atsakomybę.

Sąžinės raminimo gimnastika
Ir čia mes prieiname prie pačio skau- 

džiausio vakariečių nuotaikų įvertinimo.
Yra gerai, kad Vakaruose, Europoje ir 

Amerikoje, dar neišnyks tokie žmonės, 
kaip Joyce Cary ir Ignazio Silone — ir 
milionai į juos panašių. Yra miela girdėti, 
kad vakariečių intelektualai, politikai, vi
suomenininkai, ūkininkai ir darbininkai 
suvokia, koks žmogaus ir laisvės prievar
tavimas vyksta Rytuose, bolševikinės tiro
nijos imperijoje. Ir dar mieliau, kad jie 
visi nenasimeta vertybių sąmyšyje, atski
ria tiesą nuo melo, propagandą nuo tikro
vės. Užvis betgi mieliausia, kad šiose rung
tynėse, kur po klausimo ženklu yra pasta
tytas musų humanistinės civilizacijos li
kimas, jie atvirai svarsto, ką pasirinkti 
draugais, — ir pasirenka ne tironijos ka
lėjimų sargybinių partiją, bet vargšų, nu
skriaustųjų ir pavergtųjų pusę. Pasiren
ka ir sako, jog yrą svarbiau ne programų 

paragrafai, bet gilus užsiangažavimas sa
vo širdyje ir dvasioje, nuosaikus asmeni
nis įsipareigojimas kovoti iki galo...

Tokie reiškiniai Vakaruose, — o jų yra 
tūkstančiai ir milionai, — mus visus džiu
gina ir stiprir.a mūsų pasitikėjimą ateiti
mi. Mes betgi visi žinome, kad tokie są
žinės apyskaitos aktai dar toli gražu nėra 
pakankami. Jie nestumia ar tik labai ma
žai testumia teisingą kovą į priekį. Kol 
jie yra defensyvoje, jie nieko negali lai
mėti. Nebent laimėjimu jie laikytų, kad 
laisviesiems Vakarams ir toliau pavyktų 
išlaikyti esamą padėtį, status ąuo.

Jeigu taip, tai visi tie gražus sampro
tavimai ir draugų pasirinkimai yra tik hi- 
pokrizija, patogus ir iškilnus dviveidiš
kumas: mūsų sąžinė rami, mes pasisako
me už teisingą reikalą, mes pasirenkame 
draugais nuskriaustuosius, ne kalėjimų 
prižiūrėtojus, mes ryžtamės ginti savo 
laisvės idelaus ligi galo... Bet ne toliau. 
Mes — taikos armija, mes nenorime karo, 
kuris sugriautų visą civilizaciją. Drauge 
su Amerikos Jungtinių Valstybių prezi
dentu mes meldžiamės už taika ir tikime, 
kad tai pelengvins pavergtųjų likimą...

Hannibalo belaukiant

Dėl viso to būtų galima daug pasakyti. 
Bet trumpiausią atsakymą tegu duoda ta 
lietuvė moteris Vorkutos vergų stovyklo
je, kurios laiško malda mūsų rezistencinio 
pogrindžio kanalais pasiekė Vakarus 1947 
metais. O tame laiške buvo parašyta:

„Viešpatie, padaryk, kad prasidėtų ka
ras, kad amerikiečiai čia numestų atomi
nę bombą, ir tada bent pasibaigtų mūsų 
kančios“...

Šios lietuvaitės malda yra tragiškesnė ir 
gilesnė milionus kartų, negu visos maldos 
Vakaruose, negu visi svarstymai apie 
teisingą laisvės idealų supratimą ir drau
gu pasirinkimą.

Mes branginame tuos draugus, kurie Va
karuose savo kelionės draugais pasirenka 
ne kalėjimų sargybinius, bet kovojančius 
už laisvę.

Tačiau drauge klausiame: — o kas to
liau? Ar jūs pilotiškai nusiplausite ran
kas, padarę teisingą pasirinkimą, ar tikrai 
kovosite ligi galo ir ligi pačių šiurpiausių 
savo pasirinkimo pasekmių? Ar liksite tik 
mūsų tautų kančių ir kovų žiūrovais?

Iš to galutiniausio pasirinkimo pasiro
dys kiekvieno jūsų moralinė vertė, užsi
angažavimo gilumas, žmoniškoji drąsa ir 
asmeninė atsakomybė.

New Yorke, Londone, Paryžiuje, Romo
je jūs renkatės draugus ir kovojate žo
džiais. Nepamirškite ir neklyskite, kad 
toliau, Rytuose, kova vedama ne žodžiais...

Bet man aišku: jūs merdėsite ir toliau, 
kol Hannibalas nepasibels Į jūsų pačių 
vartus. O jis pasibels. Jo penktoji koloną 
jau jūsų darže,,,
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PASAULIO POLITIKOS AIDAI

IT’S LATER THAN VOV THINK

Stasys Lozoraitis jr.

Skaitytojai turbūt nustebs, pamatę, kad 
šioje skiltyje, kurioje paprastai buvo ra
šoma apie tarptautinę politiką, šį kartą 
bus paliesti reikalai, susiję su okupuotu 
Kraštu. Tas atsitinka dėl dviejų priežas
čių: visų pirma todėl, kad okupuoto Kraš
to reikalų rėmimas iš užsienio yra susietas 
su bendra tarptautine padėtimi ir atskirų 
Valstybių nusistatymu; antią vertus todėl, 
kad Krašto reikalams nėra skiriamas Tei
kiamas dėmesys, ir jie pamažu pradeda 
pereiti į „užsieninių“ klausimų kate
goriją. Juk diduma straipsnių, nesi
baigiančios polemikos, visa eilė planu ir 
projektų, apie kuriuos tenka išgirsti, lie
čia politinius arba organizacinius reika
lus, nedaug teturinčius bendro su tikrai
siais Krašto reikalais.

Aišku, būtų netikslu ir neteisinga kri
tikuoti visas iniciatyvas, kurios atsiran
da užsienio gyvenančių lietuvių tarpe ir 
kurių tikslas yra tų lietuvių politinių, vi
suomeninių ir kultūrinių klausimų išspren
dimas. Tačiau visuose dalykuose yra rei
kalingas proporcijos jausmas, kuris pade
da sulaipsniuoti įvairias problemas pagal 
jų svarbą ir išdalinti turimą energiją bei 
resursus tų problemų tvarkymui. Šitokios 
proporcijos dabar mūsuose nėra. Kai 
emigracinės problemos svastomos dažnai 
ir karštai, Krašto reikalai atitolsta ir pa
reina į sentimentalių atsiminimų sritį. 
Šitas nemalonus teigimas gali būti parem
tas tais didelės svarbos dalykais, kurie 
iki šiandien dar nebuvo įgyvendinti, nors 
to reikalavo Krašto interesai ir paprasta 
logika.

Sakysim, nuo antrosios okupacijos pra
džios praėjo dešimts metų, tačiau centra
lizuota. Krašto padėties sekimo ir vertini
mo įstaiga nebuvo įkurta. To rezultate 
mūsų visuomenei yra teikiami atskiri oku
puoto Krašto gyvenimo epizodai, tačiau 
negali būti išaiškinti gilesni sovietinės 
okupacijos aspektai, sovietinės okupacinės 
politikos tikslai ir vystymasis ir su tuo 
susieti lietuvių tautos rezistencijos reika
lavimai.

Suprantama, kad tie patys klausimai 
negali būt tinkamai aiškinami ir sveti
miesiems. Užsienio politikams ir spaudai 
teikiamos žinios apie sovietų okupaciją 
Lietuvoje ribojasi labai paviršutiniškais 
vaizdais, kurie nepasikeitė nuo 1944 me
tų, kai padėtis Krašte nuolat keitėsi ir 
vis tebesikeičia.

Nepakankamas Krašto reikalų pažini
mas ir lietuvių tautos psichologinės būk
lės netikslus vertinimas atsiliepia ir į ki
tą nepaprastai svarbią mūsų veiklos ša
ką: radijo programas. Viena Vokietijoj 
esanti propagandinė įstaiga, pavyzdžiui, 
siuntinėja liėtuviškoms programoms skir
tus straipsnius, kurių viena iš svarbiau
sių ypatybių yra nepaprastas gausumas 
tokių žodžių kaip „maskolbernis“. Lietu
viai Krašte, tokiu būdu, iš Rytų girdi 
apie „buržuazinių chuliganų“ nusikalti
mus o iš Vakarų — apie „maskolbernių“ 
juodus darbus. Šitoks sugretinimas tam 
tikrais atvejais taktiniais sumetimais ga
li būt ir naudingas. Tačiau reikia žinoti, 
kuliais atvejais jis taikintinas.

Krašto padėties netikslus įvertinimas 
turėjo didelės įtakos į visą mūsų propa
gandą. Prieš keleris metus kaikurie leidi
niai teigė esą iš Lietuvos deportuota apie 
800.000 žmonių. Rezultate Vakaruose im
ta galvoti ir sakyti, kad negalima rizikuo
ti eiti į Kontliktą su Sovietais, kovojant 
už tautas, kurių gyvybinės jėgos jau yra 
pakirstos ir kurios iš viso už kelerių me
tų nebeegzistuos.

Tas pats atsitiko su įvertinimu parti
zanų judėjimo, kuris kaikada statė pa- 
vojun visą lietuviškąją rezistenciją. Nese
niai buvo teigiama, esą partizanai kovoje 
prieš sovietus naudojo lėktuvus, kai kiek
vienam šiek tiek su kariniais dalykais 
apsipažinusiam žmogui yra aišku, kad 
nors ir vienam lėktuvui išlaikyti ir pa
naudoti reikia tokių sąlygų, apie kurias 
partizanai Lietuvoje ir svajoti negalėjo. 
Prisimintina, kad Tito partizanai, kurių 
skaičius siekė šimtus tūkstančių ir kurie 
savo žinioje turėjo ištisas Jugoslavijos 
sritis, niekuomet neįstengė turėti savo 
aviacijos ir tiktai 1943 metais pradėjo 
organizuoti nepaprastai trumpus britų 
lėktuvų nusileidimus.

Panašus neapgalvoti teigimai yra musų 
politinei linijai pavojingi. Nereikia už
miršti, kad Vakaruose yra labai smarkiai 
paplitęs įsitikinimas, jog Sovietų Sąjun
goje šiandien yra palankios sąlygos efek
tyviam visų sovietų tautų pasipriešinimui 
prieš Maskvos režimą. Į tą pasipriešinimą 
yra dedamos didžiausios ir, deja, nepa
grįstos, viltys. Lietuviškos spaudos skelbi
mai apie partizanų lėktuvus Lietuvoje 
tikrai stiprina tokius netikslius įsitikini
mus ir tuo budu nepaprastai kenkia fnu-
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sų politikos intresams. Ypatingai nema
lonu yra konstatuoti, kad tokie netikslu
mai galėtų būti labai lengvai išvengti, 
jei padėtis Krašte būtų reikiamu rimtu
mu sekama arba būtų daugiau atsižvel
giama nuomonės tų, kurie apie ją šį tą 
žino.

Tačiau pats tinkamiausias būdas, padė
čiai sutvarkyti būtų sudarymas atitinka
mo Krašto padėčiai sekti ir vertinti biu
ro, kuriame kiekvienas okupacinio reži
mo pasireiškimas būtų chemiko kruopštu
mu vertinamas ir tuo pačiu butų prieina
ma prie gilesnių išvadų. Reikalingų tam 
specialistų mums netrūksta. Reikia tiktai 
suteikti jiems atitinkamas sąlygas. Jos 
galėtų būti palyginti lengvai sudarytos 
šiam gyvybinės svarbos reikalui, sutei
kiant joms bent dalį to dėmesio ir dalį 
tos energijos, kurios šiandieną, it durnai 
audroje, išnyksta polemizuojant apie va
dinamus „diplomatų ir Vliko“ santykius.

Padėtis reikalauja, kad būtų iš lėto ei
nama dar ir prie kito klausimo išspren
dimo. Esamomis sąlygomis turime laiky
ti, kad radijo transliacijų į Kraštą sutvar
kymas yra patenkinamas. Kartais yra kri
tikuojamas jų turinys. Tačiau nereikia 
užmiršti, kad radijo stotys, kurios šian
dien transliuoja lietuvių kalba, yra sveti
mų valstybių radijo stotys ir kad todėl 
musų interesai turi būt nuolat derinami 
su tų valstybių interesais, kurie nevisuo- 
met yra visiškai vienodi. Atsiliepia į pa
dėtį ir tas faktas, kad lietuviškų translia
cijų vedėjai turi savo dispozicijoje tuos 
pačius informacijos šaltinius, kaip ir mū
sų politinės organizacijos. Jų atliekamą 
darbą reikia todėl tinkamai įvertinti ir 
ypatingai pripažinti, kad jie nėra padarę 
tokių stambių klaidų, kaip politinės or
ganizacijos savo propagandos leidiniuose.

Tačiau laikas bėga, ir sovietų okupaci
ja Lietuvoje trunka jau 14 metų. Reika
lavimai radijo stotyje todėl eina di
dyn ir komplikuojasi. Turėkime galvoj, 
kad šiandien Lietuvoje yra apie 300.000 
jaunimo nuo 5 iki 15 metų amžiaus, ku
ris niekad nematė laisvos ir nepriklauso
mos Lietuvos, kuris sudaro patį svar
biausią milžiniškos sovietinės propagan
dos taikini, kuris eina į sovietines mo
kyklas, turi stoti į komunistines organi
zacijas, skaito sovietines knygas ir mato 
tiktai rusiškus filmus. Iš kitos gi pusės 
šiam baisiam spaudimui atsverti tėra 
šeimoje gaunamas auklėjimas ir trumpos 
transliacijos iš Vakarų, ku:»:ų temas dau
giausia sudaro politiniai pranešimai, jau
nuomenei dažnai neįdomus.

Antisovietinė propaganda iš Vakarų tu
ri būti todėl palaipsniui stiprinama ir in
tensyvinama ir savo pobūdžiu pritaiko
ma vis platesniam gyventojų sluogsniui. 
Šitoks tikslas galėtų būti siektas, suda
rant visų okupuotų tautų tautinius radio
fonus, kurie bent iš dalies atstotų tik
tai nepriklausomybėje ir visiškoje laisvė
je galimus tautinio auklėjimo šaltinius. 
Transliacijų laikas turėtų būti palengva 
praplėstas, gi programa paįvairinta: tau
tine muzika, kultūrinėmis paskaitomis, 
dramos veikalų pastatymais, reportažais 
iš jaunimą dominančių sporto rungtynių 
ir įvairių kitų Vakarų Pasaulio įvykių, 
krikščioniškų ir demokratinių idealų 
konkrečiais aiškinimais ir panašiai, žo
džiu, reikėtų sudaryti programą, kuri 
būtų įdomi visiems, bet, svarbiausia, jau
nimui ir kuri galėtų būti aiški tiems, ku
rie niekad .nealsavo laisvės oru ir niekad 
praktikoje nėra matę savo nepriklauso
mos valstybės funkcionavimo.

Tai yra milžiniškas uždavinys, kuris 
gali būti pasiektas tiktai su svetimųjų 
pagalba. Mūsų pareiga tačiau turėtų būti 
išaiškinti svetimiesiems, kokiame pavojuje 
šiandien yra sovietų okupuotos, komunis
tinės propagandos užpilamos tautos ir, 
kad šios propagandos dalinis atrėmimas 
yra viso Vakarų Pasaulio interesas. Ga
lop tai yra vienintelis būdas, kurio pagal
ba Vakarai gali prieiti prie pavergtųjų 
tautų ir joms duoti dvasine forma tai ką 
yra davę Maršalo plano pagalba ekonomi
ne forma laisvėje pasilikusioms valsty
bėms.

Šiandien toks pasiūlymas gali atrodyti 
fantastiškas. Tačiau fantastiškos padėtys 
reikalauja ir fantastiškų priemonių, fan
tastiškume yra jų stiprumas, kuris ne
žiūrint didelių sunkumų ir laisvės suvar
žymo Krašte, galbūt lėtai, labai lėtai, la
šas po lašo pajėgs duoti, ypač jaunajai 
kartai, naujos jėgos ir pasitikėjimo savo 
Tauta bei visu laisvuoju pasauliu.

Lyginant šias priemones su kažkada 
Jungtinių Amerikos Valstybių skelbta 
„laisvinimo“ politika, jos yra lengviau 
įvykdomos ir visiškai sutampa su kalba
mos politikos principais. Negalint pasiek
ti, bent šiuo tarpu, skelbtų principų įgy
vendinimo, reikia pasitenkinti mažesnė
mis priemonėmis. O tiems, kuriems ir šis 
pasiūlymas atrodys sunkiai įgyvendina
mas, reikės priminti anglišką pasakymą: 
„it is later than you think!“

JIEŠKOKIME „SANTARVEI“ NAUJŲ PRENUMERATORIŲ IR RĖMĖJŲ. 
PASTOVŪS PRENUMERATORIAI — LEIDINIO FINANSINIŲ IŠGALIŲ PA
GRINDAS.
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SOVIETINIS GYVENIMAS

PAMOKOS IR PERSPEKTYVOS

GR. TOKAJEV

Autoriui maloniai sutikus, spausdiname šį visapusiškai įdomų jo straipsnį — 
studiją, šis straipsnis parašytas 1951 m., Spalio Revoliucijos 34-jų metinių proga, 
tačiau pagrindiniai jame išnagrinėti sovietinės imperijos struktūros momentai te
bėra nepasikeitę ir jų studijavimas šiandien yra tiek pat aktualus, kaip ir 1951 
metais.

Pulkininkas Grigorij Tokajev, žymus ir talentingas publicistas, yra buvęs 
etatinis Raudonosios Vėliavos ir Lenino ordenais apdovanotos Karo Aviacijos 
Inžinerijos Žukovskio vardo Akademijos lektorius, Raudonosios Vėliavos Ordeno 
Karo Inžinerijos Kuibiševo vardo Akademijos buvęs lektorius, Inžinerinės Geode
zijos, Aeronotraukų ir Kartografijos Instituto Maskvoje buvęs lektorius, Sąjungi
ninkų Kontrolės Tarybos Vokietijoje sovietinės sekcijos buvęs partorgas, Vyriau
sios Sovietų Karinės Administracijos Įstaigos Vokietijoje buvęs vyresnysis karinin
kas, buvęs Ypatingas SSRS-os Ministerių Tarybos ir VK (b) P-jos CK Politbiuro 
įgaliotinis spi ausminia±s aviacijos klausimais, buvęs Sovietų Armijos kadro kari
ninkas, buvęs ilgametis Visasąjunginės Komunistų (bolševikų) Partijos narys. 
(Iš Muenchene leidžiamo žurnalo „Kavkaz“).

Dabar pulk. Gr. Tokajev gyvena Vakaruose ir yra įsijungęs į kovotojų 
prieš komunizmą eiles.

Redakcija

Savo mastu, radikalumu ir išdavomis 
1917 m. spalio mėn. revoliucija pasirodė, 
kaip didžiausias įvykis politinėje istorijoje. 
Ji pirmoji atvirai pasauliniu mastu iškėlė 
amžių būvyje besiformavusių kapitalistinių 
santykių pačios egistencijos klausimą, ligi 
pagrindų sunaikino ilgus amžius trukusį 
carizmą, šeštąją žemės rutulio dalį pavertė 
milžiniško socialinio ir nacionalinio ekspe
rimento arena, pagimdė ir įtvirtino visiškai 
naujas organizacijos formas, visuomeninius 
santykius, psichologinę atmosferą, kolekty
vinę moralę, sąvokas, pažiūras ir politinius 
skonius, kurie veda į sumišimą standartinio 
galvojimo meistrus.

Tačiau VISUS tuos pasikeitimus vadinti 
revoliuciniais, socialistiniais iš esmės — bū
tų didelė klaida.

Mes, revoliucijos antrosios kartos atstovai, 
neturėję tiesioginio ryšio su 1917 m. sukrė

timais, tačiau be prieštaravimų atidavę savo 
jaunatvę geresnės ateities vilčių tarnybai, 
sudarę didžiausių ekonominių pakeitimų 
priekinę brigadą, ant savo sprandų kėlę kū
rybinio darbo patetiškąjį džiaugsmą ir ne
išsakomą dramatiškų nusivylimų kartėlį, 
mes, pažinę bolševizmo-komunizmo teoriją 
ir praktiką savo prakaito, ašarų ir kraujo 
kaina, praėję visus trisdešimties metų valy
mus, likimo valia pasidarę beveik ištiso kū- 
rybiškai-revoliucinės gyventojų ir partijos 
dalies išnaikinimo liudininkais ir bendralai- 
kiais, drauge su savo tėvyne dalyvavę kili
muose ir smukimuose — toji karta turi ne 
tik visišką, giliai motyvuotą moralinę bei 
faktinę teisę, bet ir PAREIGĄ pareikšti, 
kad kitados revoliucinė SSRS-a yra išsigi
musi į juodašimtiškos despotiškos tironijos 
židinį.

Čia glūdi sovietinės valdžios egzistencijos 
trisdešimt ketverių metų būvyje svarbiau
sioji išdava.
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Privati gamybos priemonių nuosavybė 
amžių būvyje buvo kapitalizmo apologetų 
apdainuojama, kaip vienintelė įmanoma ma
terialinio ir dvasinio visuomenės gyvenimo 
forma.

Spalio revoliucija — bent teoriškai — sa
vo tikslu buvo paskelbusi įvedimą visuome
ninės nuosavybės, kaip tvarkomojo planin
gojo ūkio pagrindo, ir todėl jaunai sovieti
nei valstybei išsyk iškilo istoriška dilema: 
ARBA žūti gemale, ARBA šokti šuolį į 
priekį ir įrodyti ne tik savo gyvybingumą, 
bet ir savo pirmenybes, palyginti su buvu
siomis sistemomis, nes, priešingai, kokia gi 
būtų buvusi valdžios pagrobimo prasmė?

Planų ir frazeologijos nestigo. Ateitis 
vaizdavosi aukso spinduliais. Plačiai sklei
džiamų pažadų griausmai apskriejo visą pa
saulį. Tačiau istorija pateikė žiaurią tikro
vę be pagražinimų.

Pirmasis Pasaulinis Karas buvo atstūmęs 
atgal darbininkų klasę, revoliucijos avan
gardą, ir buvusius jo galingus sąjugininkus 
— valstiečius, buvo atėmęs ramiems svars
tymams būtiną laiką, be galo padidino dir
bančiųjų vargus, įstūmė juos į sielvarto 
chaosą, nuvalė kelią simplifikuotam veiks
mui.

Išdava? Gryna prievarta ir netarpinis 
praktiškas veiksmas įgavo pirmaujantį vaid
menį.

Leninai ir trockiai noriai palaikė maiš
taujančios minios triukšmą pagreitintu ju
dėjimu socialinio ir nacionalinio išsivadavi
mo iš vergijos kryptimi ir, be to, būdami 
beprotiškai godūs valdžios, pūsčiojo jį dar 
labiau, nepaisė keršto į dangų šaukiančio jų 
pačių teorinių doktrinų iškraipymo, ignora
vo faktą, kad socialinis pertvarkymas rei
kalauja ne tik privačią nuosavybę paversti 
valstybinė, bet ir anrūpinti šią pastarąją 
ORGANIZACIJA bei KADRAIS, kurie 
galėtų tvarkyti geriau, negu buvo tvarkoma 
anksčiau.

Tuo būdu jau pirmaisiais revoliucijos me
tais eilėje ūkio šakų nacionalizavimo vietoje 
buvo vartojamos grynos rekvizicijos ir eks- 
propriacijos (Lenin, veikalai, t. XXI, psl. 
170, 190 ir kt., tomas XX, psl. 423 ir kt.). 
Tai, aišku, negalėjo neatvesti prie ūkinio 
gyvenimo suparaližavimo ir atsiradimo ka
rinio komunizmo, kuris visų pirma buvo 
masinės prievartos bei spaudimo režimas, 
nustatęs tolimesnės raidos liniją.

Rekonstrukcijos laikotarpiu bolševikai, 
vykdydami Stalino nurodymus, atsisakė nuo 
normalaus industrializicijos kelio ir nuėjo 
savotišku: statyba buvo pradėta ne nuo 
lengvosios pramonės, net ne nuo lengvosios 
su sunkiąja kombinacijos, o būtinai nuo 
sunkiosios pramonės, ir, be to, ji buvo ku
riama kompleksiškai, plačiu frontu, eilės 
šakų sudėtyje vienu metu, bemaž visiškai 
ignoruojant lengvąją pramonę. Penkmečių 
metais, kurie gyventojams kaštavo nesuskai
čiuojamus nepriteklius, radosi nauja arba 
iš pagrindų buvo sumoderninta sunkioji ir 
vidutinioji mašinų statyba, lėktuvų, tankų, 
automobilių gamyba, juodoji ir spalvuoto
ji metalurgija, anglių ir žibalo pramonė, 
traktorių garrtyba, apdirbimo mašinų gamy
ba, chemijos įmonės ir, apskritai, visa, kas 
taip būdinga mūsų dienų sunkiąjai pramo
nei. Kadangi atstatymas buvo vykdomas 
naujausių įrengimų pagrindu, tai naujos 
įmonės SSRS-oje išsyk iškilo į tokių pačių 
užsienio įmonių lygį ir (kaikuriais atvejais) 
net augščiau, nes anos užsieniuose buvo 
įsteigtos anksčiau ir dirbo su palyginti pase
nusiais įrengimais.

Mums stebint ir mūsų rankomis buvo 
įvykdyta tikroji technikinė revoliucija. Ki
tados atsilikusi šalis pavirto galinga pra
monine valstybe. Tai ypatingos karinės stra
teginės reikšmės faktas, su kuriuo hitlerinin
kai buvo pradėję skaitytis su dideliu pavė
lavimu. Tai viena iš didžiausių sovietinės 
imperijos išdavų, su kuria būtina skaitytis, 
nepriklausomai nuo to, ar tai patinka ar ne.

Būtų lengvapėdiškas simplifikavimas, pa
vyzdžiui, ir toliau riedėti naciškosios inerci
jos bėgiais ir tvirtinti, kad SSRS-os žibalo 
pramonė, nors ir išaugusi, visgi dar teikia 
permaža gaminių, ir todėl sovietinio impe
rializmo šarvuotosios ir oro pajėgos palygin
ti esančios nelabai pavojingos. Nereikia už
miršti, jog potencialę galybę sudaro ne vien 
gamyba, bet ir suvartojimas. Šio paskuti
niojo pobūdis SSRS-oje iš pagrindų skiria
si nuo to, ką matome Vakaruose. Tiesa, 
kad SSRS-a mažiau gamina naftos, negu, 
leiskim, Amerika, bet taipgi tiesa ir tai, jog 
sovietinio ūkinio planavimo bei paskirsty
mo pagrindą sudaro principas, kad strate
ginių atsargų sukaupimas yra pirmaeilis rei
kalas. Kol tos atsargos nebus sudarytos, nė
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vienas pilietis negali gauti nė vieno „le
galizuoto“ litro benzino laisvosios prekybos 
tvarka. O Amerikoj, D. Britanijoj ir kitose 
laisvose šalyse?

*
Dvidešimties milionų individualių ūkių 

vieton Stalinas sukūrė ribotą kiekį kraštu
tiniai centralizuotų kolektyvinių ūkių, kaip 
bendro valstybinio mechanizmo dalį. To
dėl dabar (straipšnis rašytas prieš Stalino 
mirtį — Vert.) jam nebetenka apeliuoti į 
pulverizuotus milionus su prašymu atiduo
ti valstybei derlių laisvomis rinkos kaino
mis. Tiesa pasakius, nebėra kas atiduotų: 
lygiai žemė su visu derliumi, lygiai ir patys 
valstiečiai yra valstybės nuosavybė, o tai 
reiškia, kad iš išauginto derliaus į imperi
jos svirnus patenka tiek, kiek valdovai lai
ko reikalinga, ir, be to, (tai labai svarbu, to 
nereikia pamiršti) žemomis, tų pačių valdo
vų nustatytomis kainomis. Strateginių at
sargų sudarymas turi absoliučią pirmenybę, 
ir niekas, net milionų žmonių mirtis badu, 
negali jos pajudinti.

Vadinasi, visų pirma, pašalinti nepatogūs 
valstybinei biurokratijai gaivaliniai grūdų 
parengimo ir to parengimo netikrumo sun
kumai, antra, jeigu kolektyviniai ūkiai tieks 
bent tiek, kiek individualūs ūkiai praeityje, 
tai kolektyviniai ūkiai pasirodo nepalygin
ti patogesni valstybei, nes ji disponuoja vi
sa jų produkcija, o nekolektyvinėj sistemoj 
ji galėjo disponuoti tik nevisiškai nustatyta 
dalimi.

*
Su 1933 m. pradžia VK(b)P-os CK ūki

nio organo teisėmis veikusios Augščiausios 
Tautinio Ūkio Tarybos sistemoje prasidėjo 
vis augančios gamybinių priemonių masės 
koncentravimas ir pramonės bei kitų įmonių 
grupavimas į trestus, valdybas ir vyriau
sias valdybas prie ATUT-os (rusiškai — 
VSNCh — Vert.). Trestizacija visų pirma 
reiškėsi tuo, kad į trestų sudėtį įeiną ga
mybiniai vienetai netekdavo visų savaran
kiškumo formų, taipgi ir komercinio sava
rankiškumo. Junginiai, valdybos ir vyriau
sios valdybos savo ruožtu organizacine ir 
administracine prasme poliarizavo vienodo 
pobūdžio trestus bei trestų grupes, ne tik 
jų gamybinei veiklai planuoti, bet ir urmu 
jų gamybą atidavinėti valstybei bei centra
lizuotoms valstybinėms įstaigoms.

ATUT-a pavirto didžiausiu valstybiniu 
savininku ir monopolistiniu akcininku, kuris 
suėmė į savo rankas VISAS visuomeninio 
materialinio gyvenimo sferas ir įvykdė nie
kad ligi tol nematytą centralizaciją bei kon
centraciją. O kadangi jis pats tebuvo Polit- 
biuro ūkinis organas, tai, suprantama, Po- 
litbiuras įgavo padėtį ir pobūdį visagalės 
valstybinės oligarchijos, t.y., visaapimančios 
nedidelio žmonių būrelio valdžios visai vi
suomenei.

SSRS-a tapo panaši į pasibaisėtiną ma- 
šiną-robotą, kurio dinaminės bei temperatū
rinės savybės yra vieno vyriausiojo mecha
niko absoliučiai valdomos. Jeigu sraigteliai 
neišlaiko bendros roboto įtampos — juos 
paprasčiausiai nuima ir išmeta, kaip niekam 
nereikalingus daiktus, ir pakeičia naujais.

Ir šitaip žmogus (ir net kolektyvai) atsi
dūrė absoliučioj oligarchijos valdžioj. Jo ne- 
įmanymo, ką beveikti jausmas dažnai pa
virsta į savo menkumo palyginti su mašina 
jausmą. Eksploatacija žmogaus žmogumi 
užleido vietą to paties žmogaus eksploata
cijai valstybe-robotu.

Čia klausimas visiškai naujos politinės 
formos, kurią galima būtų pavadinti vals
tybiniu — kariniu — monopolistiniu impe
rializmu, kuris reiškia augščiausią visuoti
nės monopolizacijos laipsnį koncentracijos 
ir centralizacijos metodų pagalba. Tokia 
yra viena stambiausių išdavų, kuria VK(b)P- 
os CK Politbiuras didžiuojasi trisdešimt ket
virtųjų revoliucijos metinių minėjimo dieno
mis. Bet čia — taipgi ir viena silpniausiųjų 
imperijos grandžių.

*
Šitokio pasibaisėtinai keisto formavimo 

išvada neišvengiamai tapo suaugimas ir tar
pusavis persisunkimas partinio valstybinio 
aparato su ūkiniu aparatu. Tai reiškiasi, 
pavyzdžiui, tuo, kad tie patys asmenys tuo 
pačiu metu vykdo partinių vadų, valstybės 
tvarkytojų, įstaigų viršininkų ir morališkai- 
politinių auklėtojų funkcijas.

Šit, pavyzdžiui, dar neseniai Stalinas vie
nu ir tuo pačiu metu buvo užėmęs šiuos 
postus: pasaulinio komunizmo lyderio-ide- 
ologo, VK(b)P-os CK generalinio sekreto
riaus, Politbiuro nario ir pirmininko, Org- 
biuro nario ir pirmininko, VK(b)P-os CK 
Sekretoriato nario ir pirmininko, SSRS-os 
Ministerių Tarybos pirmininko, vyriausiojo
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visų ginkluotųjų pajėgų vado, Valstybinio 
Gynybos Komiteto pirmininko, Gynybos 
ministerio, VISŲ SSRS-os sąjunginių ir au
tonominių respublikų, sričių, kraštų, apy
gardų ir stambesnių miestų Augščiausiųjų 
Tarybų deputato, kelių ypatingųjų valsty
binių komitetų prie Ministerių Tarybos pir
mininko.

Molotovas: Politbiuro narys, Ministerių 
Tarybos pirmininko pavaduotojas, Užsienio 
Reikalų ministeris, Valstybinio Gynybos 
Komiteto narys, eilės respublikų bei sričių 
Augščiausiųjų Tarybų deputatas.

Ir šitaip — visi oligarchijos nariai.
Tačiau rusų patarlė sako, kad,,,koks po

pas, tokia ir parapija“: suaugimas augš- 
čiausiuose hierarchijos augštuose persimetė 
į žemesniuosius. Stalininkams dabar pri
klauso patentuota sugebėjimų ir specialybių 
unifikacijos autorių teisė: tie patys paskir
tieji ginkluojasi brandos atestatais (putiovki 
zrielosti — Vert.) betkurioms pareigoms ei
ti. Šiandien esi fabriko direktorius, o ryt 
gali tave paskirti VUZ-o (augštosios mo
kyklos — Vert.) direktorium arba MTS 
(motorų traktorių stotis — Vert.) viršinin
ku, arba ginekologinės ligoninės vedėju, ar
ba miesto tarybos pirmininku, arba politi
nio skyriaus viršininku, arba gyvulininkys
tės sovchozo CK partorgu.

Būtina ir pakankama sąlyga karjerai apa
rato laiptais padaryti neretai būna viršinin
kų nusiteikimas, o iš čia — liaupsinimas, 
padlaižavimas, vergiškas paslaugumas, „vir
šūnių“ tariamų ar tikrų dorybių garbinimas, 
bukaprotiškas palinkimas į žeminančio pa
taikavimo aktus ir t.t. ir t.t.

Augščiau stovį, savo ruožtu, puola į savi
meilės, įsimylėjimo į save, komunistinio pa
gyrūniškumo, vadizmo ir niekinamojo el
gesio su žemesniaisiais liūną.

Šitaip radosi ir gyvuoja daugiaaugštis 
biurokratijos susiskirstymas i „viršūnes“ ir 
„apačią“, kuris persimetė ir į politinės geo
grafijos sritį: sostinė be galo be krašto pui
kauja provincijos atžvilgiu; „Maskva pa
sakė“ — tai skamba lygiai neprieštarauja
mai, kaip ir „Stalinas pasakė“ ; žydi sostinės 
palaidumas ir provincijos nedrąsumas; vie
tinės savivaldos svarbiausiuoju sugebėjimų 
kriterijumi pasidarė patvarkymų vykdymo 
be atsikalbinėjimų laipsnis; lekajiško klus
numo dvasia įsisunkia į biurokratijos krau
ją bei kūną ir kultivuojama, kaip legali

zuota visuomeninio gyvenimo riba; laips
nių, ordenų, antpečių ir mundurų meilė 
graužia naudingą tų dalykų veikimo koefi
cientą.

„Įstaigų struktūra ir subordinacija“, —- 
sakė N.I. Bucharinas, — „politikos, ekono
mikos, finansų ir prekybos tarpusavis persi- 
sunkimas, kadrų, specialybių ir gabumų 
unifikacija, visuotinė monopolizacija — vi
sa tai galų gale atves kraštą prie to, kad jį 
valdys pusinteligenčių klasė.“

„Pusinteligenčių klasė“ jau yra atsiradusi, 
susiformavusi ir atvedusi prie daugiaaugš- 
tės politinės ekonominės finansinės oligar
chijos, prie nepapratos ir kombinuotos oli
garchijos, kuri yra suteikusi „laimėjusio so
cializmo“ šaliai ypatingus, už istorijos ribų 
išeinančius bruožus. Paparasčiausio tos oli
garchijos, augščiausiojo augšto saujelės, 
VK(b)P CK Politbiuro, nutarimo visiškai 
pakanka tam, kad Valstybinis Planavimo 
Komitetas, Finansų Ministerija ir Valstybės 
Bankas pasmaugtų arba nušluotų nuo že
mės paviršiaus betkurias įmones, betkurias 
ūkio šakas, betkurias tautines grupes, jeigu 
tai naudinga vyriausiajai politinei strategi
jai.

Ryškiu suaugimo pavyzdžiu gali patar
nauti ir tas faktas, kad šiandien Uja Eren- 
burg yra toks pat rašytojas ir propagandis
tas, kaip Tarle — propagandistas ir rašyto
jas, kad Lisienko toks pat filosofas ir eko
nomistas, kaip Mikojan —■ ekonomistas ir 
filosofas, Gosplan (Valstybinio Planavimo 
Komitetas — Vert.) toks pat imperialistinės 
politikos ir ūkio organas, kaip Užsienio 
Reikalų Ministerija — ūkinio sabotažo už
sieniuose ir imperialistinės politikos orga
nas.

Viskas suaugo. Viskas suscheminta ir uni
fikuota. Profesinis visuomenės pasiskirsty
mas pradeda netekti reikšmės, ir sprendžia
mąjį balsą įgauna viršūnių ir apačios prin
cipas, kombinuotos oligarchijos principas, 
valdymo pusinteligenčių pagalba principas.

Nemažiau reikšmingu stalinizmo pasieki
mu tenka laikyti taipgi ir ligi šiol negirdėtą 
visų visuomenės sferų militarizaciją.

Pakanka paminėti, pavyzdžiui, kad 1948 
m. iš trisdešimties Politbiuro narių bei kan
didatų vienas buvo generalissimus, trys mar
šalai, vienas generolas pulkininkas, du ge
nerolai leitenantai, trys buvę pirmojo ir an
trojo laipsnio armijos komisarai. Apie 40
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procentų ministerių, pavaduotojų ir padė
jėjų, vyriausiųjų valdybų viršininkų, apie 30 
procentų respublikinių, sritinių ir miestų 
partijos bei komsomolo komitetų sekretorių, 
tarybų pirmininkų ir kitokių darbuotojų, 
apie 70 procentų kolektyvinių ūkių pirmi
ninkų ir apie 15 procentų pramonės įmo
nių direktorių buvo kadro karininkai ir ge
nerolai arba atsargos bei demobilizuoti ka
riai. VK(b)P-os LK if MK pirmuoju sek
retorium buvo gen. Įeit. Chruščiov. Valsty
bės Kontrolės Ministerijos priekyje pra
džioje buvo armijos komisaras (Mechlis), 
vėliau armijos generolas (Mierkulov). Sek
retoriaus akademiko postą buvo užėmęs ge
nerolas leitenantas (Brujevič) ir t.t. ir t.-t.

Korėjos karas, „liaudies demokratijos“ 
šalių ginklavimas, prūsiškojo militarizmo at
kūrimas „Volkspolizei“ pavidalu, pilietinių 
karų Graikijoj, Indokinijoj ir kitur organi
zavimas, visos eilės kraštų okupacija, paren
gimas naujų agresyvių imperialistinių aktų 
dideliu mastu —■ visa tai kraštutiniai ap
krauna SSRS-os ūkį ir sudaro legalizuotas 
galimybes negirdėtai kariškai-feodalinei dir
bančiųjų eksploatacijai.

Tokios be galo be krašto militarizacijos 
pavojų sudaro tai, kad ji gali pąVersti im
periją bukaprotiška inercija, kuri vieną gra
žią dieną gali liautis klausyti proto, skaity
tis su bendra žmogiškąja morale (tarp kit
ko, ji jau dabar yra liovusis skaitytis) ir už
griūti dar tebeišsilaikiusius kontinentalinės 
demokratijos likučius.

*
Tačiau pasaulis jau padalintas, ir nebau

džiamai kolonizacijai objektų nebėra. Kolo
nijinės ir priklausomos tautos yra iškilusios 
į politinio subrendimo ir tautinio susiprati
mo lygį. Jose aktyvizuojasi priešimperialis- 
tinis tautinis išsilaisvinamasis judėjimas, 
dažnai išsilieiąs į bekompromisinę kovą tie
sioginių veiksmų priemonėmis. Darbininkų, 
darbo žmonių judėjimas (profesinės sąjun
gos ir kt.) yra laisvame pasaulyje pasiekę 
didelių laimėjimų ir efektyviai kliudo eks
ploatacijai ir pigios darbo jėgos gavimui dar 
nesusovietintų sričių sąskaiton. Jungtinių 
Tautų Organizacija tapo autoritetingu ko
votoju dėl mažų tautų tautinės nepriklauso
mybės. Nebeliko tautų, sutinkančių sėdėti 
po stalu, kitoms sėdint prie stalo.

Štai kodėl sovietinis imperializmas jau 
yra susidūręs ir dar gaus susidurti su ryž
tingu viso nesovietinio pasaulio pasiprieši
nimu pačiu pirmuoju momentu, kaip tai 
buvo įvykę, pav., Suomijoje 1939 m. Tai 
tolimesnėje eigoje reiškia, kad nuo šiolei 
SSRS-a reiškiasi ne kaip revoliucinė jėga, 
bet kaip ligi cinizmo apsinuoginęs suban- 
krotavęs grobikas, iš viso nebeturįs jokių 
moralinių politinių pirmenybių.

Senieji imperializmai, kaip'taisyklė, reiš
kėsi ekonomine ekspansija (politinis impe
rializmas tėra tik lygiagretis produktas), ne- 
siverždami į vietinę tautų buities sferą.

Būdingiausias sovietinio valstybinio mo
nopolistinio imperializmo bruožas yra kaip 
tik politinė intervencija: pradžioje durtu
vais, tankais, ir bombonešiais įvežami 
Kremliaus kolonų kadrai, politiniai diver
santai Kuusineno ir Kalnberzinio, Karo- 
taamo ir Vareso, Weimerio ir Paleckio, Kir- 
chensteino ir Bieruto, Piecko ir Gottwaldo, 
Rakoczy ir Pauker, Cervenkovo ir Togli
atti, Kim-Ir-Sino ir Wan-Mino tipo ir prie
varta įperšamos tipiškos sovietinės valstybi
nės politinės institucijos, įvykdomas radika
lus politinis pertvarkymas, ir tik po to pra
sideda materialinių kapitalų išvežimas ir į- 
vežimas, ekonominė ekspansija, ekonominis 
imperializmas, ekonominis viešpatavimas.

Tas pat vyksta ir vidaus gyvenime: ne 
ekonomika ir finansai daro politiką, bet, 
priešingai, politika daro ekonomiką ir fi
nansus. Tuo sovietinis imperializmas la
biausia ir skiriasi nuo senųjų imperializmų. 
Čia glūdi daugelio „nesuprantamų“ dalykų 
ir reiškinių raktas. Čia yra priežastis to fak
to, kad Vakarų diplomatija santykiuose su 
SSRS-a nėra pasiekusi nė vieno stambesnio 
strateginio laimėjimo: todėl, kad kalbamasi 
visiškai skirtingomis kalbomis, nors žodžiai 
būna ir vienokie. Ir kokie juokingi buvo 
vargšai „klasicizmo“ vergai, su rimtom iš
raiškom tvirtinę, kad Mao-Tse-Thung nusi
suks nuo Stalino dėl naudos iš prekybinių 
santykių su Vakarais!

Tačiau meluoja ir pats Stalinas, tebetvir
tindamas, jog buitis apsprendžia sąmonę. 
Priešingai, sovietinėmis sąlygomis, sovieti
niame valstybiniame monopolistiniame im
perializme sąmonė (politika ir kt.) apspren
džia buitį, įstaigos apsprendžia gamybą, 
antstatas apsprendžia bazę.
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O iš čia despotizmo filosofija: politiniai 
tikslai pateisina organizacines ir materiali
nes priemones.

Jeigu kapitalistinis įmonininkas neturi tei
sės suimti nors tik ir vieną darbininką už 
nenorą dirbti jo Įmonėje, tai sovietinis vals
tybinis monopolistinis įmonininkas, priešin
gai, turi neribotas juridines ir faktines prie
mones bei galimybes taikyti represijas ligi 
fizinio sunaikinimo betkuriam darbininkų, 
valstiečių, inteligentų ir rasinių grupių kie
kiui. Kad nebūtume tuščiažodžiautojai, pa
teiksime kad ir šiuos pavyzdžius: daugia- 
milioninės koncentracinių stovyklų vergų 
armijos buvimas, absoliutus Š. Kaukazo ir 
Pietų Rusijos tautų genocidas, bemaž iš
tisas išnaikinimas profesinių sąjungų ir kt. 
vadovybių trisdešimtųjų metų dešimtmečio 
būvyje.

*
Sovietinio politinio despotizmo griaučiai, 

kraujas ir siela yra Visasąjunginė Komunis
tų (bolševikų) Partija arba, tiksliau, partinė 
oligarchija, VK(b)P CK su gausiais savo 
operatyviškai-Vykdomais organais bei įstai
gomis.

„SSRS-oje nėra dirvos kelioms partijoms 
būti, taigi, vadinasi, ir tų partijų laisvei", 
skamba pagrindinė partinio socializmo kūri
mo kvintesencija. „SSRS-oje tėra dirva tik 
vienai partijai, komunistų partijai“. Be to, 
„nė vienas svarbus politinis ar organizacinis 
klausimas pas mus nesprendžiamas mūsų 
sovietinių ir kitokių masinių organizacijų, 
be vadovaujamųjų komunistinės partijos nu
rodymų (ir) tąja prasme proletariato dikta
tūra yra jo partijos diktatūra“ (Stalin, „Le
ninizmo Problemos“, psl. 120).

Toks yra stalinizmo „didžiausias laimėji
mas“, tokia yra politinio despotizmo alma 
mater.

*
Viena pačių galingiausių despotizmo prie

monių yra centralizuota propagandinė ma
šina, kurios augščiausia grandis yra VK(b)- 
P-os CK Propagandos ir Agitacijos Valdy
ba, veikianti imperijos antministerio teisė
mis ir kompetencija. Organizacinė techninė 
jos tobulybė privesta prie to, kad nuo Šiau
rės ašigalio ligi Turkijos - Indijos - Kinijos, 
nuo Skandinavijos ligi Aliaskos, nuo Balka
nų ligi Japonijos, nė viename taške, niekad 
ir niekieno negali būti legaliai atspausdin
tas nė vienas puslapis, sušauktas susirinki

mas, paskaityta kokia paskaita arba įvykdy
tas kitoks veiksmas, be VK(b)P CK PAV 
žinios ir sutikimo. Priešingai, pakanka pap
rasčiausio šios įstaigos nurodymo, kad mi- 
lionai knygų, laikraščių, žurnalų, kinema
tografų, teatrų, radijo stočių ir kitokių įs
taigų prabiltų vienokia kalba, vienokiu bū
du, ta pačia tema.

Ir galvojimas, kad propaganda neduoda 
jokių praktinių rezultatų, būtų ne kas kita, 
kaip slidinėjimas paviršium. Priešingai, kar
tojame dar sykį: ji buvo, yra ir visuomet 
bus galingas ginklas valstybinio monopolis
tinio imperializmo rankose visiems visuo
menės gyvenimo sferoms unifikuoti ir jas 
pavergti vyriausiems oligarchijos politiniams 
tikslams.

Tuo būdu: visiškas laisvės panaikinimas 
bei despotizmo laimėjimas sudaro sovietinio 
imperializmo išdavą ir organinę jo dalį. Čia 
glūdi dar vienas savotiškumas, nes kapita
listinis imperializmas, kaip taisyklė, nereiš
kia politinio despotizmo.

*
Teorinis Spalio revoliucijos tikslas buvęs, 

visų pirma, panaikiti darbininkų eksploata
ciją ir skurdą. Tačiau organizacijos darbuo
tojai išsigimė į darbininkų pavergimo ir eks
ploatacijos priemonę. Priverstinis tupėjimas 
per laisvalaikius mitinguose, susirinkimuose 
bei rateliuose, kuriuose mokoma „Trumpo 
VK(b)P-os Istorijos Kurso“ ar kitokių ma
žai ratšingų „veikalų“, išspaudžia iš žmonių 
sielos visas sultis ir stumia juos pačius to
liau ir stipriau veržti diktatūros sraigtus.

„Stachanoviški budėjimai“ ir „socialisti
nės lenktynės“ Naujųjų Metų, Lenino mir
ties sukakties, Sovietų Armijos Dienos, 
Tarptautinės Moterų Dienos, Gegužės Pir
mosios, Spaudos Dienos, Aviacijos Dienos, 
Tankisto Dienos, Artilerininko Dienos, Ge
ležinkeliečio Dienos, Karo Laivyno Dienos, 
Spalio Revoliucijos Dienos, Konstitucijos 
Dienos ir Stalino Gimimo Dienos garbei — 
visa tai tik atskiri išsisiūbavusios eksploata
cijos atvejai. Dirbantysis SSRS-oje yra nuo
lat fiziniu ir dvasiniu botagu šmaikščiojamas 
per pakinklius, dirba subjektyvių galimumų 
riboje, panėši į mechanizmą, dirbantį, 
įtemptam spyruokliui veikiant. Tikslas: nu
žudyti žmoguje savarankiškumą, paversti jį 
negalvojančiu robotu, nepalikti jam nė tru
pučio laiko svarstymams ir kovai, ištraukti 
iš jo materialinę naudą jam pačiam pavergti.
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Tai kontrrevoliucinio despotiškojo sovie
tinio imperializmo slogutis ir gėda, kuriuos 
gėdingai nutyli sovietofiliškieji visų rūšių 
bei tautybių advokatai. Tai yra tatai, kas sa
vaime daro Kremliaus režimą reakcionieriš
ką ir priešliaudišką.

*
Tikslu legalizuoti materialinės eksploata

cijos formas valstybinis planas taiko kainos 
dėsnį lygiai gamybinėms proporcijoms įvyk
dyti, lygiai ir darbui paskirstyti. Dirban
čiojo naudojamoji dalis, vadinasi, nominali
nis jo gaunamas „visuomeniškai būtino dar
bo“ kiekis, paverstas naudojimo dalykais, 
sudaro keršto į dangų šaukiantį priešingu
mą įdedamam darbui apskritai ir iš dalies 
negamybiniam (susirinkimai, mitingai ir kt.) 
energijos eikvojimui.

Valstybinio Planavimo Komiteto (Gos- 
plan) tarifikatoriai remiasi standartiniu vi
suomeniniu žmogumi, kuris turi įsivaizduo
jamą profesinę kvalifikaciją, įsivaizduoja
mas gyvenimo ir buto sąlygas, yra įsivaiz
duojamoje moralinėje ir politinėje būklėje, 
įsivaizduojamai ištikimas Lenino-Stalino 
mokymui, naudojasi įsivaizduojamu gamy
bos proceso sutvarkymu, įsivaizduojamu 
mašinų įrengimu ir t.t. ir t.t.

Tačiau SSRS-a ne Liuksemburgas ir net 
ne D. Britanija, o teritoriniu, tautiniu, kul
tūriniu bei gyvenimo būdo ir kitokių kon
trastų konglomeratas, ir todėl tai, kas tinka 
Stalino vardo fabriko (Maskvoj) darbinin
kui, nevisuomet tinka ir pakeliama Jakuti
jos, Gorjkio, Tbilisi ar Odessos darbininkui. 
Vienas iš opozicinių reikalavimų trisdešim
tųjų metų dešimtmešio būvyje buvo panai
kinti šį principą, tą masinės eksploatacijos 
vėzdą, tačiau stalinizmas apsiribojo iškabi- 
nėmis „reformomis“, dalinėmis pusiauprie- 
monėmis pagrindiniams centralizacijos pan
čiams išlaikyti.

Kainos dėsnis taikomas taipgi savikainos, 
pelno, urmo kainų bei prekėmis pasikeitimo 
tvarkymui, ir valstybės bei valstybinių atsar
gų interesai turi absoliučią pirmenybę, vadi
nasi, kainos dėsnis pavirto galinga lazda, ku
rios pagalba įvedama privalomoji kainų po
litika, tarnaujanti valstybinio monopolisti
nio imperializmo interesams. Gyvenimiškieji 
gi vartotojų interesai ignoruojami, lygiai no
menklatūrų planavimo srityje, lygiai ir rin
kai pateikiamų pavadinimų pardavimo kai

nų srityje. Greta to, užplanuotoji kaina daž
nai praneša faktinę kainą.

Iš tikrųjų gaunasi pasibaisėtinas vaizdas: 
darbas įvertinamas tik iš dalies, mokesčių 
presas išspaudžia žymią piniginio atlygini
mo dalį, rinkoje nėra pakankamo kiekio bei 
kokybės pirmojo reikalingumo prekių, esa
mas prekes tenka pirkti įvairiomis išpūsto
mis (palyginti su jų tikrąja kaina) kainomis.

Ir pagaliau — SSRS-os Valstybės Ban
kas, kaip emisijos centras ir kasinė imperi
jos įstaiga, laiko seife VISUS pinigus, kurie 
įplaukia į biudžetą, taupomąsias kasas, pre
kybos organizacijas, įstaigas bei įmones, 
kontroliuoja kolektyvinių ūkių finansus, 
vadinasi, piniginė apyvarta sudaro visišką 
Kremliaus oligarchijos antmonopolį, ir nė 
viena įstaiga, įmonė, profesinė sąjunga ir kt. 
negali savo nuožiūra darytis iš vadinamųjų 
„nuosavų šaltinių“ nė vieno miliono išlaidų 
dirbančiųjų būklei palengvinti. Visų drauge 
ir kiekvieno skyrium materialinės gerovės 
laipsnis bei pobūdis priklauso nuo Valsty
binio Planavimo Komiteto (Gosplan).

Pagrindinis skirtumas tarp sovietinio ir 
nesovietinio planavimo yra, visų pirma, tai, 
kad jo kuriami ūkiniai planai yra privalo
mo pobūdžio. „Mūsų planai yra ne planai- 
prognozės, ne planai-spėliojimai, o planai- 
direktyvos, kurios privalomos visiems" (Sta
lin, kalba 15-ame VK(b)P-os suvažiavime). 
„Valstybinis planas yra įstatyminės galios 
(Vozniesienskij, „SSRS-os karinė ekonomi
ka“).

O tai reiškia, kad direktoriai, inžinieriai 
ir darbininkai turi pareigas, bet neturi fak
tinių teisių. Žmogus vykdytojas panėši į 
sraigtelį, kuris turi įvykdyti tik tai, kas pri
valoma tam tikros mašinos daliai. Jei įvykdo 
— gerai, jei neįvykdo — arba pats sugniūž
ta, arba išmetamas lauk. Iš čia — visuotinė 
rytojaus netikrumo psichozė. Ar pamenat 
kino paveikslą, kur Charlie Chaplin greita
jame Fordo konvejeryje prisukinėja sraig
tus? Kas tai per sraigtai — ne jo reikalas 
žinoti, jam pavesta tik daryti tam tikrus nu
statytus judesius ir suskubti su konvejerio 
tempu. O jei nesuskumba, konvejeris jį nu
neša į triuškinančių velenų nasrus. Šiek tiek 
skirtingomis psichologinėmis aplinkybėmis 
apytikriai tas pat Vyksta SSRS-os fabrikuo
se, įmonėse, kolektyviniuose ūkiuose ir įs
taigose.
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Vidutinis darbininkas ar kolchozininkas 
užinteresuotas, visų pirma, įvykdyti planą, 
pagaminti nustatytąjį vienetų šimtą, — o 
kad keturiasdešimt iš šimto neveiks, jį, pa
lyginti, nedaug tedomina. Didele dalimi bū
tent tuo tenka aiškinti tą gėdingą faktą, kad 
SSRS-a pasirodė esanti ne tik stambi pramo
ninė galybė, bet ir didžiausias broko ga
mintojas.

SSRS-a gamina milžinišką kiekį aviacijos 
variklių, tačiau vargu, ar pramonės pasau
lyje yra šalis, duodanti tokį augštą procen
tą dėfektingų variklių arba trumpo naudoji
mo terminų variklių. Įsteigti instrumentų 
.gamybos fabrikai su pirmaeiliu įrengimu, 
tačiau karo metais ligi 30 procentų kaiku- 
rių aviacijos instrumentų neatliko minima
lių technikinių ir skraidymo reikaiavimų. 
1942-44 metais ligi 15 procentų chroman- 
silinių lėktuvinių fiuzelažinių formų „Jak“ 
buvo išmetama į susigriozdinusias broko ka
pines. Vienas gumos gaminių fabrikas tei
kė aviacijai padangas, kurių kartais 25 pro
centai pasirodydavo netinkami vartoti.

Analogiški reiškiniai yra ir žemės ūkyje, 
tačiau aš nežinau, kokio jie laipsnio.

Visa tai yra organiška išdava: a) stalini
nio ekonomikos pertvarkymo metodo, b) li
gi nesąmonės privestos koncentracijos ir 
centralizacijos, c) žmogaus asmenybės sava
rankiškumo panaikinimo.

Tai buvo sudarę daug nemalonumų so
vietų — vokiečių karo metais ir sudarys 
ateityje dar didesnių nemalonumų, nes pa
saulinis ūkis eina daugiašakiu keliu, o so
vietinis rieda vis didėjančios biurokratijos 
bėgiais.

*
Materialistinė filosofija reikalauja žiūrėti 

į bazės ir antstato kategorijas, kaip į tarpu
savyje surištą vienetą, todėl mes negalime 
aplenkti dar vieno klausimo.

Vyriausioji šių dienų sovietinės visuome
nės yda yra jos potenciali moralinė politi
nė dezintegracija, vadinasi, natūralaus įvai
rių gyventojų sluogsnių interesų bei siekių 
bendrumo stoka. Visai natūralu, kad negali 
būti moralinės politinės vienybės tarp val
dančiosios kastos ir pusiauvergiško dirban
čiųjų beteisiškumo, tarp penkiolikos milio- 
nų koncentracinių stovyklų vergų ir MVD- 
MGB armijos, tarp barakų gyventojų ir pra
bangių vilų viešpačių, tarp genociduotųjų 

šiaurės kaukaziečių ir tų, kurie yra pagro
bę jų namus, tarp VK(b)P-os ir sutriuškin
tų monopartinės tironijos priešininkų, tarp 
žudiko Višinskio ir nužudytojo Bucharino, 
tarp badmiriaujančių kolchozininkų ir 
mėgstančio išgerti už tūkstantį rublių išsyk 
Gromyko.

Pasakos apie „moralinę politinę sovieti
nės visuomenės vienybę“ teatitinka Judino 
tipo scholastikus ir Stalino tipo cinikus. Iš 
tikrųjų gi, galima prileisti, kad stambiausia 
ir katastrofiškų pasekmių kupina trisdešimt 
ketverių metų išdava yra kaip tik toji mo
ralinė politinė visuomenės dezintegracija, 
nes yra pasiekta tokia riba, kai jungiamojo 
veiksnio rolę pradeda vaidinti durtuvas, pis
toletas ir genocidas.

Tai yra toji išdava, kuri bus pateikta 
kremliniams liaudies priešams, kaip visuo
tinis tautinis apkaltinimas. Čia jų didžiau
sias nusikaltimas.

*
Teritorinės ekspansijos srityje teritorijų 

plotai ima pranešti galimumus prasmingai 
ir veiksmingai juos valdyti centralizuotos 
biurokratijos pagalba. Tautos esančios kita
pus valstybinių (sovietinių — Vert.) sienų, 
sunerimo ir imasi ryžtingų kontrpriemonių, 
o tai, aišku, negali nepadėti vidiniam impe
rijos silpnėjimui.

Vidinėje sienų pusėje driekiasi nerusiškų- 
jų, pilnai subrendusios tautinės sąmonės, 
pilnaverčių tautų ruožas. Todėl jos preten
duoja į lygias teises visose gyvenimo srity
se, o tai nesiderina su tolimesnės centrali
zacijos procesu arba bent su tendencija iš
saugoti esamąją centralizaciją. Joms „nura
minti“ Kremliaus imperialistai priversti 
griebtis eilės represyvių priemonių, iš kurių 
tarpo galima paminėti kad ir šias: a) poli
cinių teritorinių kordonų steigimas Karelų- 
Suomių Sovietinės Respublikos, Pabaltijo ir 
Gudijos, Ukrainos ir Besarabijos užnuga
ryje, b) žvėriški genocidai, nukreipti į pie
tinių pakraščių tautas, c) nesibaigią valymai 
„buržuazinių nacionalistų“. Abejotina, ar 
visa tai stiprina imperiją.

Ideologinėje srityje kitados revoliucinė 
SSRS-a pavirto plėšikiškojo sovietinio impe
rializmo atstovu. Šis imperializmas yra 
augščiausioji militarinio agresyvaus ekspan
sionizmo išsivystymo stadija, ir tas ekspan
sionizmas pagrįstas totalitarinio absoliutiz-
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UŽSIENIO LIETUVIŲ VEIKLOS BARE

LIETUVOS ĮGALIOTŲJŲ MINISTERIŲ 
PASISAKYMAI

Žurnale „Lietuvių Dienos“, š.m. spalio 
mėn. numeryje yra įdėti Lietuvos Įgalio
tųjų Ministerių: Paryžiuje — Dr. S. Bač- 
kio ir prie šventojo Sosto — S. Girdvai
nio pasisakymai.

Pateikiame tų pasisakymų pagrindines 
vietas.

Dr. S. Bačkis: „Šiandieną VLIK'as tėra 
tik neoficiali visuomeninė lietuvių politi
nių partijų organizacija. Svetimieji nėra 
jo dar pripažinę net oficialia lietuvių or
ganizacija tremty. Gaila, kad taip yra, 
bet taip yra.“ Toliau Dr. S. Bačkis nuro
do: „Lietuvos Diplomatinė ir Konsuliari- 
nė Tarnyba užsienyje yra Lietuvos Vals
tybės vyriausybinės, par exellence, 
institucijos, reguliariai ir teisėtai įkurtos, 
svetimųjų pripažintos ir pripažįstamos. 
Santykiuose su svetimaisiais, su užsieniu, 
jos turi teisę ir pareigą Lietuvos Valsty

bės vardu kalbėti. Normaliai, pagal pri
imtą tarptautinę praktiką, per jas eina 
betkoks santykiavimas su užsieniu. Jos 
užsienyje yra atsakingos už Lietuvos už
sienio politiką bei diplomatiją, nes negali 
būti kelių Lietuvos Valstybės diplomati
nių ar konsuliarinių tarnybų... mūsų už
sienio politika, diplomatija turi būti ve
dama Lietuvos vardu mūsų Diplomatinės 
Tarnybos, Lietuvos Diplomatijos Šefo ko
ordinuojamos ir vadovaujamos...“

S. Girdvainis: „VLIK'as jokiais atžvil
giais negali būti laikomas egziline vyriau
sybe. Jis yra partiniai susiorganizavusios 
visuomenės politinė išraiška... Greičiau
sia, reikia manyti, kad Lietuvos vyriau
sybė susidarys pavergtos tautos iniciaty
va, panaudojant visus jos dispozicijoje 
esančius politinius faktorius.“

mo vidine despotiška diktatūra. Iš revoliu
cijos vėliavos beliko kiaurai supuvęs med- 
kotis. Malenkovo ar Suslovo tipo kontrre
voliucininkai, kiek besistengtų kiek ne, ne
gali tapti naujais bucharinais ir leninais, 
trockiais ir zinovjevais. Idėjinių priemonių 
arsenalas išsemtas ligi dugno, ir įpėdiniams 
tenka šniukštinėti iš kampo į kampą, mes
tis nuo vieno kraštutinumo prie kito, tačiau 
to, kaip žinoma, toli gražu nepakanka nau
joms patrauklioms idėjoms ir šūkiams at
sirasti : pilnutinis idėjinis bankrotas. Kadai
se reklamuotas revoliucinis internacionaliz
mas nuėjo šunims šėko pjauti ir užleido vie

tą rasistiškam rusiškumui (originale: „ru- 
sačestvo“ — junginys revoliucinio marksiz- 
mo-leninizmo-stalinizmo su didžiarusiškuo- 
ju nacionalizmu —■ Vert.).

Ir, prikišus ausį prie žemės, galima išgirs
ti augantį dviejų šimtų milionų gyventojų 
nepasitenkinimo murmesį. Sovietų Sąjungos 
šalis tarpais sudreba aliarmuojančiais pože
mio smūgiais. Kremliaus oligarchija istori
jos pasmerkta gėdingiausiam gėdos stulpui. 
Praraja tarp Spaso (Kremliaus — Vert.) 
vartų ir liaudies masių katastrofiškai didėja, 
nors iš šalies tai ir nelabai pastebima.

Išvertė: F. Neveravičius

Amerikos ūkiui besitraukiant, Sovietų ūkis sparčiai auga, žiūrint į tolimes
nę ateitį, šis faktas bene bus svarbesnis už Sovietų karinio pajėgumo vystymąsi

Adlai Stevenson
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SVETIMŲJŲ NUOMONĖ

E. Pezet, Prancūzijos Respublikos Tary
bos vicepirmininkas, 1954. IX. 12. Stras- 
sburge per Pabaltijo ministerių surengtą 
priėmimą Pabaltijo Santarvės 20-mečiui 
paminėti, pareiškė:

„Tai nėra mirę žodžiai, šį vakarą tar
tieji' Pabaltijo kraštų ponų diplomatinių 
atstovų. Tai gyvieji, noriu pasakyti, gy
vos valstybės, ne mirusios... Jos kreipėsi 

į mus ir per mus Į dar laisvus europiečius 
jų kvalifikuotų atstovų lūpomis, jų tikrų 
diplomatinių atstovų, tebeinančių savo 
pareigas. Jie mums kalbėjo su galiojan
čiu autoritetu, nes jie tebeturi tautinį 
mandatą, kuris niekad nebuvo atšauktas. 
Jie yra įgalioti šiandien, kaip buvo ir va
kar. atstovauti prieš pasaulį Estiją, Lat
viją ir Lietuvą.“

IS MUSU GYVENIMO IR SPAUDOS

BAI.F'o DEŠIMTMETIS

Šiuo metu visose didesnėse Amerikos lie
tuvių kolonijose minima šalpos organiza
cijos BALF‘as 10 metų veiklos sukaktis. 
Ši Amerikos lietuvių šalpos organizacija 
per savo veiklos dešimtmetį daug nudir
bo tremtinių šelpime, emigracijoje ir jų 
įkurdinime.

Kadangi ši organizacija rėmėsi visuo
menės aukomis ir jos ištekliai visuomet 
būdavo riboti — per tą laikotarpį teko jai 
susilaukti ir nemažai priekaištų. Jų būta 
visokių. Vieni kaltino vadovybę šališkumu, 
kiti — kaikurių pareigūnų nesąžiningumu 
(prisimintina kavos istorija), tai vėl nė- 
tinkamu pašalpų skirstymu ar išpūstomis 
administfacijos išlaidomis. Negalima būtų 
tvirtinti, kad tie visi priekaištai savo lai
ku neturėjo pagrindo. Visuomenė, auko
dama pinigus, visuomet turi teisę į kon
trolę, o jei kartais organizacijos vadovy
bė nėra linkusi būti kontroliuojama, ar 
nepaiso pagrįstų priekaištų, — tai ir susi
daro puiki dirva įtarinėjimams ir kito
kiems neaiškumams.

Tačiau svarstant BALF'o veiklą plates
niu mastu ir imant dėmesin veiklos de
šimtmečio skaitlines — neužtenka visą 
laiką skaičiuoti, ko BALF'as nepadarė ar 
ką blogai padarė, bet reikia platesniu 
žvilgsniu pasižiūrėti ir į save. Ar jau mes 
visi sąžiningai atlikome savo šelpimo pa
reigą? Ir jei atlikome, tai kodėl tokios pa
lyginti mikroskopinės sumos suplaukdavo 
į BALF'o kasą?

Oficialūs duomenys skelbia, kad per 10 
metų lietuviai grynais pinigais BALF'ui 
suaukojo 563.832,70 dolerių (į šią sumą 
neįeina daiktinės aukos), gi iš kitų šaltinių 
per tą patį laikotarpį buvo gauta grynais 

pinigais 906.175,65. Išeitų, kad lietuviai 
vidutiniškai per metus suaukodavo tik per 
50.000 dolerių. Jeigu prisiminsime Ameri
kos lietuvių skaičių ir dar pridėsime at
vykusius naujus ateivius (apie 30.000), tai 
toji suaukotoji BALF'ui suma pasirodys 
tikrai maža. Ką reiškia tokiam lietuvių 
kiekiui Amerikoje 50.000 dolerių? Tai nė
ra aukos, o tik nuotrupos, centai... Man 
atrodo, čia būtų viena iš svarbiausiųjų 
priežasčių, kodėl lietuviškiems reikalams 
Amerikoje surenkamos tokios mikroskopi
nės sumos — nes joms visoms tenka tik 
nuotrupos.

Amerikos lietuvis yra duosnus ir taip 
pat naujasis ateivis nepagailėtų efektin
gesnės aukos, tačiau jie visi nuolat yra 
tiesiog apgulti įvaifių aukų prašytojų ir 
vis svarbiems ir kilniems tikslams, jog tas 
eilinis aukotojas kartais ir nesusigaudo, 
kieno prašymas yra svarbesnis. Labai 
dažnas aukotojas maždaug taip sampro
tauja: aš neatsisakyčiau aukoti, jei tikrai 
žinočiau, kad mano auka pasieks tikslą. 
Nepagailėčiau ir didesnės vienkartinės su
mos visiems bendriems lietuviškiems rei
kalams, tačiau dabar, kai beveik kasdieną 
į mano duris beldžiasi vis naujas aukų 
prašytojas — aš neįstengiu atskirti reika
lų svarbos ir dažniausiai arba visai ne- 
aukoju, arba duodu tik centus... Išeina, 
kad pačioje aukų rinkimo sistemoje yra 
toji priežastis, kad Amerikos lietuviai su
deda BALF'ui ir visiems kitiems reika
lams tik centus.

Decentralizuotas aukų rinkimas niekuo
met nebus sėkmingas. Jeigu reiktų išvar
dinti visas politines, visuomenines, kultū
rines, šalpos, konfesines ir kitokias insti
tucijas bei organizacijas, kurios renka au
kas — susidarytų labai ilgas sąrašas. Jie
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visi apeliuoja Į tą pačią lietuvišką sąžinę 
ir kišenę. Ir visi šiek tiek tų aukų gauna, 
tačiau tik pasiklausykime, ką tos organi
zacijos už tuos centus padaro? Beveik nie
ko. Visuose lietuviško gyvenimo srityse 
girdime tik aimanas. Nėra pinigų knygai 
išleisti, nėra pinigų kultūrininką sušelpti, 
jaunimui stovyklą ar mokyklą suorgani
zuoti, vargšą sušelpti, teatrą paremti ir 
t.t., jau nekalbant apie būtinus veiksmus 
mūsų laisvinimo kovoje. Užtat nenuosta
bu, jei ant to lietuviško gyvenimo vežimo 
sėdi tiek daug vairuotojų ir visi panašia 
gaida aimanuoja.

Iš to viso prašytųsi aiški išvada: norint 
efektingesnės aukos —■ reikia eiti prie pa
grindinės aukų rinkimo sistemos refor
mos, prie centralizacijos. Deja, tą klausi
mą svarstyti, atrodo, galima tik teoriš
kai, nes Amerikos lietuvių gyvenimo 
praktika ir pati JAV ekonominio ir so
cialinio gyvenimo struktūra rodo, jog pa
našiu reformų įgyvendinimas priklauso 
idealistų svajonėms.

NESIJUOKIME IŠ SAVĘS

Titulomanija ir dabinimasis svetimo
mis pluksnomis — sena emigrantų liga. 
Kažkodėl kiekvienas nori būti tuo, kuo 
niekad nebuvo. Apgaudinėja kitus ir sa
ve, bet blogiausia, kad tuo apgaudinėji
mu prajuokina visą svietą.

Nekitoki ir mes esame. Tik pavartyki
me spaudos_ puslapius, apsilankykime ar
timųjų pobūviuose — kiek ten surasime 
vis naujų profesorių, pulkininkų, operos 
solisčių ir augštp pareigūnų... Užtat ir 
nenuostabu, kad iš to perdėto titulų savi- 
nimosi juokiasi seni ateiviai, kraipo pe
čiais svetimtaučiai. Ir kur nesijuoks. Pa
saulis pasidarė mažas, o Lietuva buvo 
dar mažesnė. Vieni kitus pažinojome ir 
visus tituluotus bei kitus garbingus as
menis iš savo tarpo išskirdavome, nes jie 
buvo visi L'etuvai žinomi.

Tie, kurie puošiasi tom povo pluksnom, 
dažnai teisinasi, jog jie nieko nežino, gir
di, žmonės išgalvoja ar spauda prirašo. 
Tai tiesa, kad snauda labai dažnai be jo
kio saiko garbina ir tituluoja, bet juk 
kiekvienas garbingas asmuo turi teisę tas 
spaudos panogyrikas atitaisyti. Iki šiol 
teko pastebėti tik du atsitikimus, kada 
žmonės išdrįso viešu la'šku atitaisvfi 
jiems nepriklausomus titulus, o visi kiti 
tyli ir, turbūt, laukia dar didesnių laurų... 
Labai teisingai tais klausimais neseniai 
rašė Dirvos redaktorius: ....Pusė bėdos,
kada tokiom ligom apserga eiliniai, kietes
nio mokyklos suolo nematę žmonės. Bet 
didžiai apgailėtina, kai tokios ligos įsisu
ka ir į musų vadinamosios šviesuomenės 
tarpą. Lietuvos universitete buvęs labo
rantas ar jaunesnysis asistentas, šiandien 
čia visus gąsdina profesoriaus titulu. Lie

tuvos kariuomenėje buvęs kapitonas jau 
pasidaręs pulkininku, o majoras generolu. 
Lietuvos operos ar dramos teatro statis
tai, čia save tituluoja solistais ir režiso- 
riais. Ir kiek daug mes dabar čia turime 
Kauno ir Vilniaus operų solisčių ir so
listų, bet deja, beveik neturime nė patys 
ko pasiklausyti ir nė kitiems parodyti... 
Nepatingėk, skaitytojau, pavartyti Lietu
vių Vardyną ar Lietuvių Enciklopedijos 
pirmuosius tris tomus. Kiek ten rasi juo
kingų dalykų po gražiom ir išdailintom 
nuotraukom. Kiek ten atliktų didelių, ir 
greičiausia tik save patį stebinančiu, dar
bų. Skaitai ir beveik lauki, kada bėgi aki
mis per stovyklų komitetų valdybų parei
gūnu žygdarbius, kad j pabaigą dar bus 
pasakyta — „tokiais tais metais mano 
rankomis buvo pakaustytas lenktynių 
arklys, ir po to pats save pasikausčiau...“

ESTŲ PASIEKIMAI.

Nuo š.m. rugsėjo 25 d., per visą savaitę 
Stockholme, Švedijoje, estai minėjo 10 
metų sukaktį nuo pabėgimo iš bolševiki
nio siaubo. Ta proga buvo surengta pla
taus masto paroda, kurioje buvo išstaty
ta Švedijoje ir kitur per 10 metų išleista 
grožinė, mokslinė ir publicistinė literatū
ra, turima spauda, etnografika ir nauja
sis menas. Parodos metu buvo paskaitos, 
estų muzika, dainos ir gyvas demonstra
vimas. kaip atsiranda tas ar kitas liaudies 
dirbiniu.

Parodą iškilmingai atidarant, dalyvavo 
kitu tautų atstovai, tik. kaip pažymį vieno 
laikraščio korespondentas, dėl nežinomų 
priežasčių lietuvių atstovo nesimatė.

O estai, iš tikrųjų, savo pasiekimais 
kultūriniame gyvenime gali pasidžiaugti. 
Per tą laikotarpį iš viso buvo išleista 510 
knygų. Tarp jų 283 grožinio žodžio knygos, 
34 moksliniai darbai, 44 tikybiniai, 22 mu
zikinės kompozicijos. 40 mokykit; vadovė
liu bei žodynų ir 87 kitokių rūšių. Pats 
knygų leidimas irgi yra gražiai sutvarky
tas. Jie turi tik dvi leidyklas. Viena To
ronte, Kanadoje, kuri jau spėjo išleisti 
visus esti; klasikus, o kita Švedijoje, pa
čiu rašytojų ir kultūrininkų kooperatvyi- 
niais pagrindais Įkurta. Ir viena ir-kita 
leidykla kas mėnuo išleidžia po dvi kny
gas. Normaliai knvgų tiražas 2.000 egz. 
Jei trūksta kultūriniam’ reikalams lėšų, 
neatsisako padėti esti; Tautinis Fondas, 
kuris, be kitų reikalų, dar išlaiko estų 
gimnaziją ir pradine mokvklą Stockho)- 
me, padeda įsisteigti įvairiems praktiš
kiems kursams, padeda estų teatrams.

Atrodo, kad estai per pirmąjį tremties 
dešimtmetį yra daug pasiekę. Jų pavyz
dingas susitvarkymas ir pateiktos skaitli
nės gali ir mus daug ko pamokyti...

Vyt. Gedrimas
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PIRŠTU I AKI

TIKROJI BAUSMĖ

Buvo mitingas. Kalbėtojas džiaugėsi dėl 
Vokietijos nugalėjimo ir reiškė vilti, kad 
pats Hitleris būsiąs sugautas.

— Jis neišvengs liaudies keršto! — plė
šėsi kalbėtojas. — Jis turės būti nubaus
tas pačia žiauriausia bausme, ar ne?

— Taip, sušaudyti ji! — šaukė balsai.
— Pakarti! — siūlė kažkas iš minios.
— Ne, tai per menka bausmė Hitleriui, 

— šaukė vienas kolchozininkas, — jį rei
kia uždaryti į kolchozą!

Kolchozininkas tuojau buvo areštuotas, 
nors visa salė ūžė, jam pritardama.

Iš partizanų leidinėlio „Lakū
nų Margutis“, paimta iš „My
lėk Tėvynę“ Nr. 4 (9), 1947.V.20., 
Merkio Rinktinės Partizanų šta
bo leidinio.

KOEGZISTENCIJOS DIENOMIS

Skraidanti siuvamoji mašina
Epinal (Prancūzija), šeštadienis.
Čekas darbininkas iš netolimo St. Re

my pasisakė matęs vakar dieną skraidan
čiosios lėkštės lakūną. Lakūnas kalbėjęs 
rusiškai ir paklausęs, ar toli ligi Vokieti
jos sienos.

Louis Ujavari, 40 metų amžiaus, pasakė 
policijai, kad stambaus sudėjimo svetim
šalis, su apsaugos šalmu ant galvos, žiban
čiais antpečiais, laikydamas rankoje re
volverį, paklausė, ar jis yra Italijoje ar 
Ispanijoje. Paskui jis pasakė rusiškai: „do 
svidanija“.

Skraidančioji lėkštė atrodžiusi, kaip dvi 
sudėtos plokštės su kyčančiu periskopu. 
Nuskrisdama ji sutratėjusi, kaip siuvamo
ji mašina.

Reuter

SKAITYTOJU LAIŠKAI

„Idėjų kompleksas istorinėj funkcijoj“!

Neveltui vienas skaitytojas SANTAR
VĖJE rašė, kad ją skaito ne tik akade
mikai, bet ir paprasti žmonės. Tačiau yra 
straipsnių, kuriuos ir akademikai kažin 
ar besuprastų. Vieno straipsnio antgalvį 
galima suprasti, tik nebent visą statinę 
skaidriosios ištuštinus. Tai praėjusio nu
merio kultūrinė tema: „L'homme revolts 
arba protestas prieš koncentracijos uni- 
versą“...

Vis dėlto, gerbiamas Redaktoriau, tai 
jau skamba baisiai. Nežinau, ar beaišku 
.ir mūsų akademikams, kas tas „koncen
tracijos universas“, arba bent reikėjo au
toriui žmoniškai paaiškinti, kas jis yra.

Apie prancūzų jauną rašytoją Albertą 
Camus ten kalbama, kaip apie stambų 
mūsų laikų rašytoją ir filosofą, bet kalba
ma tokiais žodžiais, kad visai miglota te
bėra jo minčių didybė. Kiek galima susi
gaudyti, jo mintys neblogos ir gal kiek 
naujos, bet jos taip nupasakojamos, kad 
prie paprasto lietuvio žmogaus nebepri- 
kimba.

Pavyzdžiui, tokie išsireiškimai: „Albert 
Camus analizuoja idėjų kompleksą jo is
torinėj funkcijoj“... Arba — „Tiesa, yra 
buvę enochų, kad gyvenimo pasija yra bu
vusi tokia didelė, kad turėdavo baigtis 
ekscesais“...

Autorius sako, kad „Camus vadina 
daiktus savais vardais ir mėgina nušviesti 
kelią, kuriuo eidamas žmogus galėtų at
gauti prarastą garbę ir pusiausvyrą“... 
Galimas dalykas. Ir čia pat išverčia vieną 
sakinį iš Camus knygos: „Aktualusis pa
saulis gali būti tik viešpačių ir vergu pa
saulis, nes mūsų laikus modifikuojančios 
idėjos išmoko iš Hėgelio žiūrėti į istoriją, 
kaip į viešpatavimo ir vergavimo dialek
tinę funkciją“ (!),..

Vis dėlto tai neįtikina, nes kaip tik iš 
šių žodžių puikiai matyti, kad prancūzas 
irgi nebemoka pavadinti daiktus savais 
vardais ir išlaikyti pusiausvyrą, o prie
šingai — šio pasaulio daiktus ir dalykus 
išreiškia labai jau mandriais išsireiški
mais, kurie teįkandami vargiai vienam iš 
tūkstančio ir todėl nepasiekia tikslo.
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O blogiausia yra tai, kad tas lietuviš
kas Camuso veikalo perpasakotojas tiek 
dar prikrauna visokių „funkcijų“, „komp
leksų“, „pasijų“ ir kitokių raizginių, jog 
SANTARVĖS skaitytojas nieko kito nebe
galės, kaip tik igauti „kompleksą“, kad jis 
nepriauges tokiom mandrybėm. Jam at
rodo, kad jis (arba pats rašytojas, kuris 
perpasakoja) lietuviškai nebemoka, arba 
lietuvių kalba yra pasidariusi tokia, kad 
susideda iš kompleksų, funkcijų, koncen
tracijos universe, kuriozinių idėjų, logiš
ko nusikaltimo realybių, principinių ana
lizių, epochos ekscesų, monotoniškos nus
kurusios logikos tvarkų, natūralaus žmo
giško blogio kodifikuotojų, logiško nusi
kaltimo prekursorių, dialektikos kodeksų, 
kritiško realizmo egzistencijos prasmių, 
apokaliptinių pranašysčių, revoliucinio eli
to, disciplinų, darbo funkcijų, technologi
nių visuomenių, absoliučių moralių ir 
utopijų...

Čia paduodamos ištraukos tik iš dviejų 
nepilnų puslapių straipsnio ir dar ne vi
sos!

Iš tikrųjų, galima pilnai sutikti su Ca- 
musu, kad „mes esame skaistykloje, ir 
nieks mums nežada dangaus. Sakoma tik, 
kad nebus pragaro“...

Bet jei SANTARVĖS kaikurie bendra
darbiai ir toliau bus užsispyrę komplek
sus ir problemas paprastam normaliam 
lietuviui žmogui aiškinti tokiais tarptau
tinės kalbos ir abejotinos prasmės eksce
sais, — tai pagaliau ateis ir mums praga
ras.

Labai prašyčiau beveik visus mus šiaip- 
sau skaitytojus apsaugoti nuo tikro pra
garo pavojaus.

K. Variakojis ... USA.

15-ųjų metinių proga

„Nepriklausomoje Lietuvoje“ š.m. Nr. 
41 (390) atspausdintame inž. Vytauto Vin- 
tarto straipsnyje, kuris apibudina mūsų 
politinio organo veiklos neveiksmingumą 
ir siūlo pačiai visuomenei imtis efekty
vios priemonės atkreipti Vakarų viešosios 
opinijos dėmesį į mūsų, laisvės bylą, yra 
labai gerų ir sveikintinų minčių, kurias 
įgyvendinti turėtų imtis Lietuvių Rezis
tencinė Santarvė.

Man atrodo, kad LRS-ė yra aktyviausia 
ir tinkamiausia organizacija tokiems pla
nams vykdyti.

Praeitis yra parodžiusi, kad nei mūsų 
organizacijos nei pats vyriausias organas 
VLIK'as neįstengia įvykdyti plataus mas
to propagandinio darbo.

1949 m. D Britanijos Lietuvių Sąjunga 
buvo bandžiusi per savo Apygardų valdy
bas suorganizuoti vienos dienos streiką 
birželio mėn. išvežimų minėjimo proga. 
Kaikurie skyriai buvo paskelbę tą streiką 

(man žinomas DBLS Dove Holes skyrius). 
Šio skyriaus visi nariai tą dieną nevalgė, 
dirbo visą dieną ir tik 21 vai. vakarienia
vo hostelio valgykloje. To paties skyriaus 
narė A.E., nevalgiusi visą dieną dirbo, o 
vakare, grįžusi iš darbo, pėsčia basom ko
jom ėjo 3 mylias į Blackshaw Moor hos
telio bažnyčią.

Tačiau visa tai tebuvo atskiri žygiai, ne
koordinuoti veiksmai, neturėję jokios pro
pagandinės reikšmės. Platesnio sąjūdžio ir 
išgarsinimo sukelti nesugebėta.

Taipgi naudos neatnešė 1953 m. platin
tos skrajukės, nes ir čia stigo parengto 
plano, platinimas nebuvo masiškas.

Manau, kad sutarus su estais ir latviais, 
surinkus per visą laisvąjį pasaulį bent 
porą milionų parašų, suorganizavus ir iš
garsinus bendrą visų trijų Pabaltijos tau
tybių žmonių bado streiką tą pačią dieną, 
galima būtų atkreipti laisvojo pasaulio 
dėmesį mūsų laisvės bylos reikalui.

Parašus reiktų surinkti keliais egzem
plioriais, kad galima būtų įteikti didžiųjų 
valstybių vyriausybėms ir Jungtiniu. Tau
tu Organizacijai. Tuos parašus įteikti tu
rėtų Lietuvos, Latvijos ir Estijos valsty
bių atstovai, akredituoti prie atitinkamų 
valstybių.

Savaime aišku, tokį žygį reiktų daryti 
plačiausiu mastu ir vadovaujantis vieny
bės dvasia. Norėtųsi tikėti, kad net ir 
VLIK'as įsijungtų į tokį aktyvų kovos žy
gi-

Mūsų veiksniai daug kalba apie Lietu
vos išlaisvinimo kovą, tačiau tokio darbo, 
kuris nors trumpam sujudintų viso pa
saulio viešąją opiniją, suorganizuoti ne- 
įstengiam.

Ramindami patys save, savo Tėvų že
mės neišvaduosime.

1955 m. sukanka 15 m., kai netekom 
laisvės. 14 m., kai musų Tėvynėje suai
dėjo patrankų šūviai. Turėtume ta proga 
prisiminti šūkį: „Tas nevertas laisvės, 
kas negina jos“.

J. Kelmas ... D. Britanija

Šio laiško autoriaus susirūpinimas ko
kia didele propagandine akcija yra labai 
suprantamas, pateisinamas ir sveikinti
nas. Galėtų nebent kilti klausimas, ar 
esamomis tarptautinės situacijos ir kito
kiomis sąlygomis vienoks ar kitoks propa
gandinis metodas būtų pats tinkamiau
sias. Tačiau praktiškas tokios akcijos 
Įvykdymas priklauso nuo VISŲ sutartinio 
bendradarbiavimo. Vienos kurios organi- 
zac'jos, kad ir energingiausios pastangos 
reik'amų vaisių neatneš, jei nebus prieš 
tai pašalinta didžioji mūsų nelaimė — pa
siskirstymas Į vienokius ir kitokius, net Ir 
visiems bendrus tautinius darbus vyk
dant,

Red.
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Netenka žiūrėti, ar mama ar tėtis...

Mūsų spaudoje dažnai tenka skaityti, 
kad tai vienas, tai kitas reikalas nevyk
domas taip, kaip turėtų būti daromas, ar
ba kad iš viso tas ar kitkas nedaroma. Čia 
t.uriu galvoje, žinoma, Lietuvos laisvinimo 
reikalus. Vienur rašoma, kad propagan
dos vykdymas netikęs, kitur sakoma, kad 
žinios apie padėtį Lietuvoje yra netiksliai 
renkamos ir netinkamai naudojamos („El
tos“ ir „Darbininko“ susikirtimas dėl iš
vežtųjų iš Lietuvos skaičiaus), dar kitur, 
kad per „Amerikos Balsą“ negerai į Lie
tuvą kalbama ir panašiai.

Bet tie nusiskundimai spaudoje tai, 
kaip aš suprantu, tuščias reikalas. Čia ne 
skųstis ir verkti reikia, kad blogai, bet 
dirbti, kad būtų gerai.

O kas dabar tais reikalais dirba? Gal 
kas ir dirba atskirai šį ar tą, bet ką gali 
padaryti kas atskirai?

Kad nedirba tais reikalais tie, kurie tu
rėtų tuo viskuo pirmoje eilėje rūpintis ir 
kurie neva tiems reikalams pinigus iš vi
suomenės renka, tai mes, pilkieji žmonės 
ir nepolitikai, seniai esame perkandę. 
Kiek jau metų, kai apie VLIK'ą temirga 
marga laikraščiuose, kad arba savo tar
pe mušasi, arba su diplomatais pjaunasi, 
arba Lozoraitį ar ką kitą skandinti nori. 
O VLIK‘o darbų Lietuvai nematyti, nors 
jis ir giriasi, o kai tas pagyras perkandi, 
tai nežinai, ar verkti ar juoktis, kaip, pa
vyzdžiui, Karvelio „ministeriavimas“ Vo
kietijoje arba VLIK'o telegrama su reika
lavimais komunistų „taikos kongresui“. 
Su tokiais darbais tai ir ligi Kybartų ne
nuvažiuosi.

Taigi mes žinom, kad tas mūsų organas 
dirbti tikrai negali, ir pastatykim ant to 
tašką. Lyg jis būtų miręs, lyg jo visai ne
būtų.

O dirbti reikia. Tad darbo turi imtis 
pati visuomenė. Gi kad visuomenė pradė
tų darbą sutartinai — siūlyčiau tokį pla
ną: Lietuvos diplomatai tegu užmiršta, 
kad yra VLIK’as ir tegu nepaiso, ką jis 
ten išdarinėja. Vistiek toli nenuvažiuos. 
Nei su juo muštis nei su juo tartis. Muš
tis su juo — perdaug jam garbės, o tartis 
dėl bendro darbo su mirštamu ligoniu, gu
linčiu lovoje ir dar laikančiu užantyje 
peilį — tai menka nauda. Bet užtat tegu 
diplomatai sušaukia (turbūt Lozoraitis tai 
turėtų padaryti) visų organizacijų, atstovų 
ir šiaip padorių lietuvių susirinkimą, ir 
tegu tame susirinkime tie žmonės sutaria 
ir ką dirbti, ir kain, ir kas ką dirbs. Tik 
kad jau tuos sutartus darbus dirbant jo
kiu partinių kromelių nebūtų. Kas krū
melį įsitaisyti bandytų — tą lauk iš ben
dro darbo, be jokio pasigailėjimo. Ir tegu 
tik sutaria — patikėkit, bus ir paramos 
ir pinigo sukelti nebus tam darbui sunku. 

Tikram reikalui ir tikram darbui lietuvis 
duosnus. O ir pasaulio akyse musų mar
kė pakils.

Kviesti į bendrą darbą reikia visus. Kas 
ateis — tie vyrai ir, matyti, dirbti nori, 
kas ne — teeinie savais, o ne lietuviškais 
keliais. Ir kalbėti tik apie darbą. O ne 
anie tai, kas kam priklausyti, ar kas ko 
klausyti turi.

Teko man girdėti kalbas, kad girdi, dip
lomatai turi savo darbo žiūrėti, kad jie 
negali maišytis į visuomeninius ir politi
nius reikalus. Bet man atrodo, kad, kai na
mas dega, tai netenka žiūrėti ar mama, ar 
tėtis, teta, ar dėdė stveriasi už kibiro. 
Taip ir čia. Iš makalynės reikia išeiti. Po
litinis organas supasavo. Taigi tegu val
stybiniai atstovai sujudina visuomenę tik
ram ir geram darbui. Tikriausia nuo to 
Lietuvos atstovavimas nenukentės, o Lie
tuvos laisvinimo darbą sutvarkyti pavyks.

A.Č. Detroit, USA

Ar diplomatai nešauks savo konferencijos?

...Santarvės žurnalas man ir kitiems bi
čiuliams patinka jau vien dėlto, kad ja
me yra rimti ir aktualiomis temomis 
straipsniai. Gal kiek perdaug buvo pole
mikos su Vliku ar apie Vliką. Nors pa
skutiniai Vliko veiksmai, skiriant Karve
lį „atstovu“ Bonnoje ir Draugo skelbti 
min. Lozoraičio koliojimai tiesiog atrodo, 
kad Vliko galvoms ir krikš. demokratų 
palankiai spaudai Dievas protą sumaišė... 
Aš tiesiog nesuprantu, kodėl Lietuvos vals
tybės diplomatai nesušaukia konferenci
jos ir nepaskelbia išvadų ir pranešimų, 
kuriuose parodytų užsienyje esantiems 
lietuviams Vliko išsidarkymus ir jo skel
biamas melagystes. Dabar tokią spaudą 
beskaitydama, didelė lietuviu, dalis tikrai 
ima galvoti, kad tas „ponas Lozoraitis“ 
nebenuvokia, ką daro, o kiti diplomatai 
tyli ir, turbūt, pritaria Vlikui...

Santarvininkų kryptis man patinka ir 
jai pilnai pritariu, o smulkmenose gali
me turėti ir skirtingas nuomones.

V. K. Venezuela

Paramos vertingumas

Nemokėdamas gerai lietuviškai rašyti, 
aš turiu gerų tautiškų norų. Pinigai ren
kami ir tarpe didelių tautų, o mūsų ma
žai tautai turime duoti gausiai, idant ne- 
praleistume progos palengvinti tautinių 
tikslų siekimą. Nežiūrint kokia maža bū
tų asmeninė tautai parama, ji turi svar
bią vertybę, nes palaiko tautinę gyvybę. 
Jungiu $15.-

S. L. Fabian, Los Angeles, Calif., USA

50



Santarvė 409

KNYGŲ PARAŠTĖJE

Stefan KORBONSKI — „W imieniu 
Rzeczypospolitej...“, Paryžius, 1954., 429 
psl.

S. Korbonski, žymus lenkų liaudininkų 
veikėjas, ištrūkęs iš Lenkijos 1947 metais 
ir dabar gyvenąs Vakaruose, buvo akty
vus lenkų rezistencijos dalyvis nuo pat 
pirmųjų vokiečių okupacijos dienų ir pas
kutinis Lenkijos vyriausybės Londone de
legatas kraštui.

Jo atsiminiminė knyga „Respublikos 
vardu...“, turint galvoje vadovaujantį au
toriaus vaidmenį lenkų pogrindžio judėji
me, yra vertingas įnašas i lenkų tautos 
laisvės kovų istoriją. Tos knygos reikšmė 
darosi juo didesnė, kad beveik visi politi
niai asmenys, vadovavę lenkų pogrindžiui, 
yra žuvę.

Lietuviai turi savo pogrindžio ir savo 
laisvės kovų istoriją. Tiems iš mūsų, kas 
tąja istorija domisi ir ją brangina, ar kas 
ją pats aktyviai išgyveno, S. Korbonskio 
knyga yra labai įdomi. Nenoromis kyla 
palyginimai, gyvais vaizdais vėl mintyse 
atgyja mūsų pačių kovos epizodai. Skau
dus, tragiški ir brangūs.

S. Korbonski pasakoja. Patraukliausia 
jo pasakojime yra jo paprastumas, bet- 
kurio patoso ar padailinimo vengimas, 
nuoširdumas ir nešališkumas. Vienodu 
paprastumu jis pasakoja apie pasididžia
vimo vertus žygius ir veiksmus, o taipgi 
ir apie klaidas, nemalonius dalykus, šešė- 
lius, tarpusavio rungtynes bei ambicijas 
pačiame pogrindyje, nebandydamas tie
sos nuslėpti arba ją pagražinti. Jis mano 
ir sakosi, kad didingai rezistencijos istori
jai rašyti nereikia vartoti akinius, kurie 
slėptų nemalonius vaizdus, nes „šio po
grindžio puikios ir nemirštamos vertybės 
pagražinimų nereikalingos ir tiesos nebi
jo“.

„Lenkų pogrindis“, rašo S. Korbonski, 
„buvusio karo scenoje suvaidino tokį pui
kų vaidmenį, kad nieko jam nepakenks 
priminimas, kaip aktoriai elgėsi drabuži
nėje, prieš išeidami į sceną. O tiesa apie 
pogrindį nuo to daug laimės, ir tik jinai 
teturi tikrąją vertę“ (287 psl.).

Panašiai prieš keleris metus buvo rašęs 
ir Lietuvos pogrindžio atstovas užsienyje, 
pareiškęs, kad pogrindžio kovą reikia pri
imti su visu josios idealizmu, ryžtingumu, 
aukomis, klaidomis ir net nusikaltimais...

Savo paprastu ir realistiniu pasakojimu 
S. Korbonski iškelia pilko eilinio žmo
gaus kovą su okupantu, kovą tų, kurie 
formaliai nepriklausė jokiai konspiracinei 
organizacijai, bet dirbo ir kovojo pogrin
dyje, nieko už savo pasiaukojimą nerei
kalaudami ir jokios asmeniškos naudos 
už jį nelaukdami.

„Žmonės gana natūraliai gyveno, kon
spiravo ir... žūdavo. Be pozavimo, be di
delių gestų, tačiau, kad ir taip — didybės 
šešėlyje“ (15 psl,).

Autorius buvo narys pirmosios politinės 
lenkų pogrindžio organizacijos PKP (Po- 
lityczna Komisia Porozumiewawcza — 
Sutariamoji Politinė Komisija), vėliau va
dovavo KWC (Kierownictwo Walki Cy- 
wilnej — Pilietinės Kovos Vadovybė), 
vėliau, KWP (Kierownictwo Walki Pod- 
ziemnej — Pogrindžio Kovos Vadovybė) 
pakeitus KWC, jis buvo KWP narys. Po
grindžio darbas nepriklauso nuo organi
zacijų pavadinimo tęstinumo.

Ta proga vėl primintinas Lietuvos Po
grindžio atstovo užsienyje nusiskundimas 
dėl užsienio lietuvių veiksnių juridinės 
kazuistikos reikalavimų Krašto rezisten
cijai, dėl jų noro įtikinti partijų efektyvu
mu Krašte ar išmatuoti rezistencijos de
mokratiškumą bei panašiai. Deja. didelė: 
dauguma lietuviškųjų užsienio veiksnių 
nesuvokė ir nesuprato pogrindžio kovos 
esmės, jos sunkumų, jos ypatumų su vi
sais jos laimėjimais ir pralaimėjimais.

S. Korbonski organizavo civilinį radio 
ryšį su Londonu ir jam vadovavo, nepri
klausomai nuo veikusių karinių ryšių. Jo 
pasakojimas apie šių ryšių sudarymą ir 
jų išlaikymą (sugebėta juos išlaikyti per 
visą vokiečių okupacijos laiką, nepaisant 
visų sunkumų, pakliuvimų į priešo ran
kas, vokiečių kontrpriemonių) yra tikrai 
jaudinantis. Kiek pasiaukojimo ir skau
džių aukų kukliam radio ryšiui palaikyti!

Ar lietuviai galės kada sulaukti šio sun
kiausio pogrindžio darbo savo skaudžios 
ir pasiaukojimu didingos istorijos apra
šymo?

Autorius nušviečia taipgi ir garsiosios 
foninės radio stoties „Šwit“ istoriją, ši 
stotis, kaip žinoma, veikė iš Londono apy
linkių, tačiau sėkmingai vaidino, tarytum 
ji būtų pačioje Lenkijoje veikianti slapta 
radio stotis.

Čia verta prisiminti nors ir trumpą lai
ką veikusį vokiečių okupacijos metu foni
nį siųstuvą Kaune, suorganizuotą lietuviš
kojo pogrindžio. Tai buvo vienintelė Eu
ropoje slapta pogrindžio foninė stotis vo
kiečių okupacijos metu, veikusi ne iš už
sienio, bet pačiame vokiečių okupuota
me krašte! Vakarų Sąjungininkai, klau
sydamiesi šios stoties transliacijų, net įra
šydami jas į juostas, stačiai pradžioje ne
norėjo tikėti ją veikiant okupuotame 
krašte ir stebėjosi lietuvių pogrindžio 
veiksmingumu bei ryžtu.
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S. Korbonski blaiviai nagrinėja 1944 m. 
rugpjūčio-rugsėjo mėnesių Varšuvos suki
limą, laidydamas ji buvus neišvengiamą. 
Varšuvos sukilimas buvo logiška išdava 
viso kelerių metų lenkų vykdyto aktyvaus 
priešinimosi vokiečių okupacijai. Kitas 
klausimas būtų, ar lenkų pasirinktas pa
sipriešinimo kelias buvo teisingas? Atsa
kymas nėra lengvas. „Jeigu šiandien gali 
rastis abejonių ", rašo jis, „tai tuomet, 
anomis sąlygomis, kuriomis darėme spren
dimą, apie kitokį sprendimą negalima 
buvo nė galvoti“ (31 psl.). Tačiau iš au
toriaus atsiminimų yra aišku, kad, deja, 
net 1945 m. pavasarį, jau po Jados nuta
rimų. lenkų pogrindžio veikėjai tebebuvo 
dar kupini iliuzijų.

Čia galima pastebėti, kad per lietuvių 
pogrindžio atstovų pasitarimus su lenkų 
pogrindžio atstovais Vilniuje 1944 m. pa
vasarį, kuriuose dalyvavo ir iš Varšuvos 
atsiųstas delegatas, lenkų pogrindžio at
stovai nenorėjo tikėti lietuvių įspėjimams, 
kad priešas Nr. 1-as yra bolševikai.

Sovietų okupacija, jų klasta, pogrin
džio vadų, patekusių i Sovietų rankas, 
areštavimas iškėlė likusiems lenkų po
grindžio veikėjams sunkias naujas prob
lemas. Radosi partizanų veiklos, dalyvavi
mo Liublino administracijoje, laikysenos 
krašto atstatymo atžvilgiu, pogrindžio 
veiklos metodų ir jų keitimo klausimai. 
„Gyvenimas spaudė ir reikalavo aiškaus 
atsakymo“ (426 psl.). Kiek klausimo apie 
partizanus. S. Korbonski rašo, kad „aiš
kiai matėme beviltiškumą tolimesnio tū
no j imo miškuose, kur tuos heroiškus dali
nius laukė neabejotinas sunaikinimas. Po 
Teherano ir Jaltos, akivaizdoje appease- 
ment'o, jau net dabar pastebimo nuo už
sienio atskirtame krašte, akivaizdoje So
vietams pripažinto aiškiai dominuojan
čio vaidmens Rytų Europoje — nepri
klausomybės siekimą ginkluotų demon
stracijų keliu (nes jau sunku buvo net 
kalbėti apie kovą), sukeliamu partizani
nių dalinių, vertinome, kaip netikslingą 
ir neturintį ne tik karinių šansų, bet ir 
politinės prasmės. Tad sutarėme reikalin
gumą duoti tiems daliniams likvidacinius 
patvarkymus...“ (434 psl.).

1945 m. V. 17 d. pogrindžio lenkų Tau
tinės Vienybės Taryba (Rada Jednošci Na- 
rodowej) ir S. Korbonski, e. Lenkijos Res
publikos Vyriausybės Londone Įgaliotinio 
Kraštui p., nors jų nusistatymas Liublino 
„vyriausybės“ „samozvancų“ politikos at
žvilgiu ir buvo negatyvus, paskelbė atsi
šaukimą į lenkų tautą, kuriame tautiečiai 
buvo raginami netrukdyti krašto atstaty
mo darbo, imtis visuomeninės iniciatyvos 
tame darbe ir jame dalyvauti. Tame pat 

atsišaukime besislapsčiusi miškuose nuo 
masinių suėmimų ir persekiojimų lenKų 
jaunuomenė buvo raginama grįžti, Kur 
įmanoma. į normalųjį gyvenimą n pio- 
duKtyvąjį darbą. „Jūsų buvimas miške 
jau yra pasidaręs Kruvinos pacitikacijos 
pagrindu. Jūsų laukia sunaikinimas, o 
jūsų svarbiausioji paskirtis yra gyventi ir 
dirbti Tėvynei, bet ne žūti, be joKios nau
dos.“

1945. V. 27 d. e. Vyriausybės Įgaliotinio 
Kraštui p. ir Ginkluotųjų Pajėgų Įgalioti
nio Kraštui bendrame atsišauKime lenkų 
„miško“ dalinių kariai vėl buvo raginami 
netikėti savavališkai veikiantiems len
kams, jei jie kalbintų juos partizaninei 
veiklai, nes, kad ir patriotiškai nusista
tę, jie yra lengvapėdiški. „Atsiminkime, 
kad gražiausi kariniai žygiai yra nepras
mingi, jei vykdomi neiaiKu ir netarnauja 
tikslui, nurodytam autoritetingų organų“.

Tai skaitant, nenoromis ateina galvon 
visa Lietuvos partizaninio veikimo trage
dija antrosios bolševikų okupacijos pir
maisiais keleriais metais.

Ką tuo reikalu buvo padaręs 1945 - 1948 
metais kaikieno dar ir šiandien tebegar
binamas VLIK'as?

Nauja, Sovietų, okupacija sudarė len
kų rezistencijai naujas sąlygas. Žymiai 
sunkesnes ir skaudesnes. Pastatė ją prieš 
naujas problemas, naujus reikalavimus 
pareikalavo naujų veiklos formų. Senasis 
pogrindis naujojo okupanto buvo iššifruo
tas. Bet: „Iš karo meto pogrindžio likučių, 
iš teroro bei naujų valdovų persekiojimo 
ir iš amžinai gyvos, neįveiktos lenkų dva
sios ėmė gimti naujas pogrindis, kuris 
trunka iki šiai dienai, ir, esu įsitikinęs, 
truks, tiek, kol, tariant 1946 m, apie Pul- 
tuską miškuose ant plento sutikto lenkų 
partizano žodžiais, paskutinis Sovietų ka
reivis neapleis Lenkijos“ (145 psl.). .

Taip, kaip minėtame lenkų pogrindžio 
vadovybės 1945. V. 17 d. atsišaukime j 
lenkų tautą buvo pareikšta: „Karas pasi
baigė, bet kova tęsiama. Kova dėl įgyven
dinimo idealų, suformuluotų Atlanto 
Chartoje, kova dėl tikros laisvės, demo
kratijos ir teisingos taikos“.

Savo atsiminimais „Respublikos var
du...“ S. Korbonski gražiai pagerbė vokie
čių okupacijos metu veikusį lenkų pog
rindį.

Kartu su juo norime tikėti, kad pasku
tinis lenkų, o taipgi ir visų kitų sovietų 
pavergtųjų kraštų pogrindžio istorijos 
skyrius dar nėra parašytas. Jis vis tebe
rašomas.

M. S.
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Hugh Seton-Watson. The pattern of 
communist revoliution. Methuen, London 
— 377 psi.

Prof. Seton - Watson ėmėsi uždavinio 
duoti palyginamąją istorinę analizę komu
nizmo, kaip revoliucinio sąjūdžio.

Jis aprašo visus svarbiausius komunis
tų bandymus užgrobti valdžią, pradedant 
nuo 1917 metų iki šios dienos, tiek supra
monintoje Europoje, tiek ir primityvioje 
Afrikoje. Autorius pasišovė rasti tas pa
grindines socialines ir politines sąlygas, 
kurios buvo padėjusios ar sukliudžįusios 
komunistams prisitraukti rėmėjus jų pa
stangoms paimti valdžią.

Jis prieina išvadą, kad pagrindiniai po
litiniai faktoriai, lėmę komunistų laimėji
mą ar pralaimėjimą buvo valstybės apara
to griuvimas ir tarptautinė situacija. Ko
munistai laimėjo ten, kur senasis valstybės 
aparatas griuvo karo išdavoje arba kur 
tarptautinė situacija buvo leidusi sovie
tams panaudoti savo karinę jėgą valdžiai 
užgrobti.

Knyga gali būti neblogas vadovas ko
munistinių sąjūdžių visame pasaulyje isto
rijai pažinti.

Sir Olaf Caroe — Soviet Empire. The 
Turks of Central Asia and Stalinism. 
Macmillan, London — 300 psi.

Knyga vaizduoja turanų tautų Sovietų 
Centrinėje Azijoje likimą.

Palietęs tų tautų istoriją ir jų atžvilgiu 
taikytą caristinės Rusijos politiką, apra
šydamas sovietinį laikotarpį, autorius aiš
kiai dėsto, kas ištiko tas penkias sovietines 
respublikas Centrinėje Azijoje. Miliūnai 
kazachų žuvo, įvedant priverstinę kolekty
vizaciją, negailestinga sovietinio komu
nizmo sistema asimiliuoja šias penkiolikos 
milionų žmonių tautas. Autorius nurodo, 
kaip vyksta tas asimiliacijos procesas ir 
kaip buvo sutramdytos tų tautų tautinės 
aspiracijos.

M. S.

Atsiųsta paminėti

Mykolas Vaitkus — TVANAS — Seno
vinių amžių apysaka. „Nidos“ Knygų Klu
bo (D. Britanija) leidinys Nr. 4. 205 psl. 
Kaina 3 šil. arba 1 doleris.

Prancūzų diplomatijos „naujasis stilius“ turi vieną gerą savybę — garbin
gumą. Europa nieko neprarado, išskyrus idėją, o kasdieniuose politikos sūku
riuose yra įprasta apsieti be idėjų. Blogas čia yra tik vienas dalykas: Rusijos po
litika, kuriai irgi tikrai nestinga realizmo, niekad neatsisakė savo idėjų.

Herbert Luethy

SANTARVĖS ŽURNALO LEIDIMUI 
AUKOJO:

LRS Detroito II skyrius per V. Tamošiū
ną — 50 dol., Pranė Lapienė, Stony Brook, 
USA — 25 dol., inž. S.L. Fabian — 15 
dol., Dr. Wm.J. Grasska — 10 dol., Dr. J.J. 
Bielskis — 5 dol., B. Gediminas — 5 dol., 
J. Uždavinys — 5 dol., O. Švedienė-Soye- 
doff — 5 dol., V. Bakūnas — 5 dol., D. 
Railienė — 5 dol., J. Miliūnas — 4,50 dol., 
Inž. A. Bimbiras — 2 dol., H. Hansen — 

1 dol., A. Zutkus — 1 dol. — visi iš Los 
Angeles, USA. F. Silbelus — 50 am. cnt. — 
New Haven, USA. O. Paukštienė — 
£ 1. 1. 0„ V. Strimas — £ 1. 0. 0., P. Gu
gas — 5/-, J. Ramonis — 5/-— D. Bri
tanija.

Visiems aukotojams SANTARVĖ taria 
nuoširdžią padėką.
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Redakcijos ir administracijos

PRANEŠIMAS
Maloniai pranešame SANTARVĖS prenumeratoriams ir lietuvių visuomenei 

užsieniuose, kad ateinančiais, 1955 metais, SANTARVĖS prenumeratos sąlygos, ne
žiūrint padidėjusių leidimo išlaidų, paliekamos tos pačios, kaip buvo šiais metais.

Kadangi žurnalui leisti finansinės bei tiražo kalkuliacijos pagrindą sudaro 
pastovūs metiniai prenumeratoriai, maloniai prašome tautiečius pratęsti prenume
ratą arba naujai užsisakyti žurnalą tuojau pat, įmokant visą arba dalį prenume
ratas.

Prenumeruojantis, žurnalas ėmėjams atseina pigiau, negu perkantis atskirais 
numeriais.

Dar ligi šiol neatsiskaitę už gautus SANTARVĖS numerius prenumeratoriai, 
atskiri ėmėjai, o taipgi platintojai, dar neatsiskaitę už 1954 m. arba jų dalį, malo
niai prašomi galimai tuoj atsiskaityti.

Žurnalo leidimui ir tobulinimui mes tikimės gausios mūsų skaitytojų para
mos aukomis.

SANTARVĖS leidimas yra grynai idealistinis darbas. Nei redakcija, nei ad
ministracija, nei bendradarbiai už savo triūsą negauna jokio atlyginimo ir darbą 
atlieka, jam skirdami poilsio nuo darbo duonai kasdienei laiką, o dažnais atvejais 
patys prisideda prie žurnalo išlaikymo finansiškai iš savo lėšų.

Ši aplinkybė turėtų būti tinkamai įvertinta visų, kam rūpi lietuviškojo spaus
dinto žodžio egzistencija išeivijoje.

SANTARVĖS REDAKCIJA ir ADMINISTRACIJA

Ligi šiol SANTARVĖJE bendradarbiavo:
Jonas Aistis, Vytautas Alantas, K. Barėnas, Kazys Barys, Ligija Bie- 
liukienė, Mykolas Biržiška, Karolis Drunga, Algirdas J. Greimas, V.K. 
Jonynas, Vytautas Kavolis, Juozas Kėkštas, V. Kuzavinis, St. Kuz
minskas, Stasys Lozoraitis, jr. Jonas Masiulis, F. Neveravičius, Petras 
Pamataitis, Bronys Raila, Aleksis Rannit, August Rei, Antanas Rim- 
vydis, Ignas šeinius, Antanas Škėma, Vladas šlaitas, A. šova, V. Ta
mošiūnas, Gr. Tokajev, Giliaras Urbonas, Albinas Valentinas, Juozas 
Vėbra, Tomas Vidugiris, Henrikas žemelis, G.I. židonytė, S. Žyman
tas. Be to, daug autorių, pasirašančių slapyvardžiais, apžvalgininkai, 
knygų recenzentai ir žurnalo skaitytojai.
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PADIDINAMOS „LIETUVIŲ DIENOS"

Pradedant 1955 metų sausio mėn, nume
riu, „Lietuvių Dienų“ žurnalas padidina
mas. Įvedami nauji skyriai ir lietuviškoje 
ir angliškoje dalyje; tilps daugiau iliustra
cijų ir žodinės medžiagos.

„Lietuvių Dienų“ kiekviename numery
je yra apie 60 nuotraukų iš viso pasaulio 
lietuvių gyvenimo. Parašai po visomis nuo
traukomis duodami abiem kalbom. Tat, 
„Lietuvių Dienos“ prieinamos ir tiems, ku
rie nebemoka lietuviškai, ir net kitatau
čiams.

„Lietuvių Dienų“ vienas numeris siun
čiamas susipažinimui nemokamai. Rašyti: 
„Lietuvių Dienos“, 9204 So. Broadway, 
Los Angeles 3, Calif., USA. Metinė pre
numerata 5 dol.; met. pren. Europoje, 
Australijoje ir Pietų Amerikoje 4 dol., jei 
pinigai pasiunčiami tiesiog administracijai.

Užsisakykite „Lietuvių Dienas“ sau, už
sakykite savo giminėms bei draugams. Tik
rai džiaugsitės gaudami šj iliustruotą žur
nalą.

Kas sielojasi dėl nepriklausomos Lietuvos, 
tas skaito bendruomeninį, demokratinės 

minties, savaitraštį

„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA".

Prenumerata'. Kanadoje 5 dol. metams, 

Amerikoj ir Pietų Amerikoj 5,50; vi
sur kitur 6 dol. Galima mokėti dali
mis.

Adresas: Neprikl. Lietuva, 7722 George 
St., Ville Lasalle, Montreal, P.Q., Ca
nada.

Užsisakyti: tiesiai, o Anglijoje per „Euro
pos Lietuvį, ir Australijoje per „Aus
tralijos Lietuvį“.

REDAKCIJOS IR ADMINISTRACIJOS adresas:
SANTARVĖ, c/o D. Banaitis, 18, Melnott Street, Rochdale, Gr. Britain.
ADMINISTRACIJOS JAV-ėse adresas:
SANTARVĖ, c/o M. Židonis, 78 Nash Str., New Haven, Conn., U.S.A.
ATSTOVAI:

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

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

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

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

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

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