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SAHTMlWt sauNtiv(a^ris .
REZISTENCINIS VISUOMENINIŲ IR KULTŪROS REIKALŲ ŽURNALAS

„ŽVELKIME ATVIROMIS AKIMIS IR ŽENKIME TVIRTOMIS 
GRETOMIS KELIU, KURĮ NURODO KRITUSIŲ LAISVĖS KOVO
TOJŲ KRAUJU SURAŠYTI ĮPAREIGOJIMAI, KURĮ NUŠVIEČIA 
TIKROS TĖVYNĖS MEILĖS SPINDULIAI, KURĮ LAIMINA ŠALIKE
LĖJE RYMANTIS, SAMANOTAS MŪSŲ TĖVYNĘ SERGSTĮS, TYLU
SIS RŪPINTOJĖLIS, KURĮ VERČIA RINKTIS ĮGIMTOJI LIETUVIO 
IŠMINTIS IR LIEPSNOJANTI TĖVYNĖS MEILĖ.“

Lietuvos BDPS Komitetas. Pavergtoji Lietuva — 1947. II. 16.

TRYS ŽMOGAUS PRARADIMAI
Daugelis filosofų bei sociologų pastarąjį šimtmetį pradėjo la

bai niūriai ir tamsiai kalbėti apie žmogų. Storose knygose jie aiškina 
žmogaus tragišką prigimtį, šiurpiais paveikslais jie piešia žmogaus 
menkėjimą, nupuolimą, išsigimimą. Kaikurie dar mato viltį žmogui 
prisikelti, atgimti, sutvirtėti, bet tuose ilgesiuose vis pasigendama 
tikrumo.

Kaip butų pagrįsti ar nepagrįsti šie sprendimai apie žmogų ap
skritai — mums pirmiausia rupi žmogus-lietuvis. Koks jis yra šian
dien?

Kaip visa žmonija marga ir nevienoda, taip labai nevienodas ir 
šių dienų lietuvis žmogus. Jis toks pat nevienodas, kaip yra skirtin
gas jo likimas.

Vienoks ištremtojo į Sibiro platybes lietuvio likimas vergų ir 
mirties stovyklose. Kitoks Tėvynėje, kur tenka kelti žiauriausios oku
pacijos jungą ir prisitaikinti prie jos reikalavimų. Vėl kitoks likimas 
lietuvio, įsikūrusio laisvuose Vakaruose.

Sustokime valandėlę ties Vakaruose gyvenančiu lietuviu, šis 
žmogus mums dabar arčiausiai pažįstamas. Su juo galima aptarti 
klausimus. Jis pats noriai mėgsta — aiškintis, garsintis, skelbti apie 
save, šis lietuvis yra — „mes“, mes visi...

000
Kaikurie filosofai ir rašytojai tvirtina, kad dabarties žmogus 

prarado tikėjimą į Dievą, prarado net Velnio baimę ir prarado pasi
tikėjimą savimi.

O lietuvis žmogus laisvuose Vakaruose ar ne taip pat?
Daug ženklų rodfi, kad ir jis tampa šių trijų praradimų auka.
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SANTARVĖ

Tikėjimą į Dievą jis yra praradęs ar bent jį žiauriai iškraipo. 
Nekartą jis dar dievažijasi tuo tikėjimu, skambiai jį kitiems garsina, 
kitus šiuo trukumu kaltina ir pragarmėn nusmerkia. Bet pats jis sa
vo Dievo nebegerbia, nes Jo įsakymų neklauso, Jo dvasios ir nuostatų 
gyvenimo praktikoje nebevykdo. Jis tik griebiasi Dievo vardo, norė
damas čia pats būti kitiems teisėjas, farizėjiškai nusmerkti kitą 
brolį tautietį, pasinaudoti juo savo reikalams. Jis dažnai patvirtina 
žymaus britų istoriko Arnold J. Toynbee nuomonę, kad dabartinė Va
karų civilizacija jau nebėra krikščioniška, o tik buvusi krikščioniš
ka...

Dabarties žmogus, o taip pat ir lietuvis nebebijo Velnio. Jo 
veiksmų nebevaržo jokia antgamtinė policija. Jo nebebaugina po
mirtinio gyvenimo bausmės, taip vaizdingai kadaise nupieštos Dan
tės „Pragare“, nes dabartinis lietuvis, ypač politikas, visuomeninin
kas ar verslininkas, tikrai susilaikytų nuo šimto ir daugiau daromų 
šunybių, jeigu bijotųsi nors Velnio, jei butų įsitikinęs, kad už tai ana
me pasaulyje gaus reikiamą atpildą ir turės gerti daug, daug ver
dančios smalos kaušų...

Gal tas vidinis atsipalaidavimas nuo Dievo ir Velnio daug’au 
sustiprina žmogaus pasitikėjimą savimi? Anaiptol! Jis tik dar gau
siau išoriškai griebiasi Dievo ir Velnio argumentų. Nes jis nepasitiki 
savimi, savo žmogiška esme, savo vertybėmis, garbe ir autoritetu.

Jei jis pasitikėtų savimi ir visu tuo, kas yra tauriai žmoniška, 
jis taip dažnai nesigriebtų savo gyvenimiškos kelionės vingiuose že
mų priemonių. Jam būtų svetimas— melas, šmeižtas, tamsios ir suk
tos intrigos, įskundimai, savo brolių tautiečių klaidinimas prasima
nytomis pasakomis, vadovavimo ir viešpatavimo tuštybė, grubus val
džios ir asmeniškos garbės troškimas, „priešininkų“ įnirtęs žlugdy
mas, darviniška kova už būvį, baimė, kad doresnis ir gabesnis nenu
sodintų nuo balno...

Deja! Lietuvis laisvuose Vakaruose dažnai pateisina filosofų 
būgštavimus dėl dabarties žmogaus.

000

Daugeliui įžymių mintytojų ir rašytojų atrodo, kad Vakarų 
civilizacija yra sunkus ligonis, prie kurio lovos jie vėlai, jei ne per 
vėlai, atvyko nustatyti diagnozės.

Sunkiausiai esą susirgę vadovaujantieji sluogsniai. ■ ■
Jie turi įvairių nuomonių, bet jiems stinga tvirtų įsitikinimų.
Jie puikiai nusimano apie priemones, bet stokoja patvarių 

principų.
Jie skelbia idealus, bet be gilaus tikėjimo jais.
Kas sugeba išmatyt! skirtumą tarp šių minties plonybių, su

tiks, kad duotoji diagnozė galbūt teisinga. Tikrai teisinga ji mums, 
laisviesiems lietuviams Vakaruose.

Ir mes turime nuomonių, jas reiškiame, keičiame, svyruojame. 
Bet nuolat stinga tvirto įsitikinimo jas kietai vykdyti.
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Ir mes nusimanome, lengvai surandame priemones musų už
daviniams spręsti, čia pat laužydami ar gurban išmesdami esminius 
dėsnius, kurių pagrindu tegalės būti atkovota Lietuvos laisvė.

Ir mes lengvu mostu skelbiame idealus, daugelis neturėdami 
jiems gilaus vidinio tikėjimo. Tai vien žodžiai, kurie ir palieka tuš-> 
čiais žodžiais.

000
O tik tada mes kilsime savo asmenybėse, tik tuomet artėsime 

prie didžiųjų siekimų įkūnijimo, jei savo įsitikinimais, principais ir 
idelais gyvensime — nuolat, nuoširdžiai, giliai!

Tai yra įstatymas be išimčių, patvirtintas istorijos ir visur te- 
bepatvirtinamas dabarties.

Laisvas, valingas, doras, tvirtais įsitikinimais ir idealais pas
toviai gyvenantis žmogus yra pagrindinis žemiškų dalykų kūrėjas ir 
vykdytojas.

Jei mes tolydžio bręsime tokiais žmonėmis, jei mūsų jaunuo
liai pridurmais augs tokiais žmonėmis — mes artėsime prie lietuvių 
tautos didžiųjų troškimų įkūnijimo.

Tik tada mes sudarysime išimtį anų filosofų nuogąstavimuose 
dėl dabarties žmogaus nykimo ir žlugimo. Nes tik toks išimtinis 
žmogus išlaikys, išganys, atkovos laisvę, grąžins žmogišką gyvenimo 
prasmę lietuvių tautai. Ne koks vienas, ne tik koks vadas —■ bet jei 
toks bus kiekvienas mūsų paprastas žmogus!

Kie vienas toks, ar jis šiandien būtų Samar kando tyruose, ar 
Vilniaus nugriautųjų Trijų Kryžių kalnelyje, ar plačiai kur pasisklai- 
dęs Vakaruose.

Stepui Mackevičiui, LRS-ės New Yorko skyriaus nariui, nuoširdžiausią 
užuojautą, dėl jo Tėvo mirties reiškia

Lietuvių Rezistencinės 
Santarvės New Yorko Skyriaus 
Pirmininkas, Valdyba ir nariai.

LRS-ės Amerikos Reikalams Sekretoriui Stepui Mackevičiui, jo myli
mam Tėvui mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

LRS-ės Europos Sekretorius 
ir Sekretoriato nariai.

Stepui Mackevičiui, LRS V.K. nariui, mirus jo mylimam Tėvui, širdin
gą užuojautą reiškia

LRS-ės Vyriausiojo Komiteto 
Pirmininkas ir nariai.
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4 SANTARVE

POLITIKA IR NUSIPOLITIKAVIMAS

DR. J. BALYS

Politinė emigracija jau nuo Adomo Mic
kevičiaus laikų pasižymi dideliais tarpusa
vio nesutikimais ir rietenomis. Pjovėsi tar
pusavy anuomet lenkų ir lietuvių politikes 
veikėjai, pjaunasi jie ir dabar. Anot Ad. 
Mickevičiaus, viena svarbiausių tokio nesu
tarimo priežasčių esąs sunkiai atsakomas 
klausimas: kas kaltas dėl tautą ištikusios 
nelaimės? Kaltininkų bejieškant, išsilieja 
aistros. Dabar mūsų tarpe dažnai kaltė su
verčiama tautininkams, nors paskutinėje 
vyriausybėje, išskyrus pirmininką, daugiau 
nebuvo nei vieno ministerio priklausiu
sio Tautininkų Sąjungai. Kairieji kaltina 
dešiniuosius, ypač ministerio pirmininko 
pavaduotoją ir politikos departamento di
rektorių, kurie vadovavo užsienio po
litikai ir labai blogai ją nuvairavo, 
— dėlto netenka ginčytis. Patys tauti
ninkai daugiausia graužiasi ir patys sau 
priekaištauja, kam pasidavė koalicinės vy
riausybės pagundai, nes tokia vyriausybė 
visados yra silpna.

Patarlė sako, kad naminiai šunes skau
džiausiai kandžiojasi. Kai jau to paties šei
mininko šunes dėl ko nors susipjauna, tada 
pasisaugok. Mūsų politinėj emigracijoj tos 
pjautynės žiaurias formas įgijo ne taip jau 
seniai, pradžią davė „Darbininkas“ 1951 m., 
tačiau dabar joms ir galo nematyti. Pirmas 
tokių pjautynių vaisius yra žmonių vertini
mas ne pagal jų darbus ir sugebėjimus, bet 
pagal pozicijos užėmimą vienoje ar kitoje 
pusėje. Joks bešališkumas čia nepripažįsta
mas, viskas nebesvarbu, svarbu tik į kokią 
Vidą kas pučia ir tada bus arba draugas, 
arba priešininkas. Blogai yra, kai tokia pa
dėtis pradedama laikyti „normalia“, tarsi 
kitaip ir būti negalėtų. Štai vienas pavyz
dys.

Nepatiko P. Stravinskui iš Clevelando, 
kai viename savo straipsnyje tarp kitko esu 
taip išsireiškęs: „Antra vertus, jokia kita 
tautinė grupė neišleidžia tiek visuomenės 
sudėtų pinigiį politikavimo manijai, kaip 
lietuvių“. Pačio fakto, kad taip yra, P. Stra
vinskas neginčija, tiktai mano, kad viskas 
yra tvarkoj ir net labai gerai, dargi sako: 
„Tuo, rodos, mes galėtume tiktai didžiuo
tis prieš kitus“... Mano nesusižavėjimą poli
tikavimo manija P. Stravinskas pavadino 
„apgailėtinu nesusipratimu“ (žiūr. „Drau
gas“, liepos 1 d., Nr. 153).

Norėdamas įrodyti, kad politika yra kil
nus dalykas, P. Stravinskas pacitavo visą 
eilę autoritetų nuo Sokrato iki Nietzsches. 
Gaila, kad buvo praleistas dar vienas nema
žas autoritetas, politikas ir didelis poetas 
kartu, tai W. J. Goethe, kuris anuomet yra 
pasakęs, kad dažnai „politinė daina yra 
šlykšti daina“.

Yra politika ir „politika“. Politika be ka
bučių yra mokslas ir menas kartu. Ir politi
koj, kaip ir poezijoj, daug yra bandančių, 
bet nedaug atsiranda tikrų genijų arba ta
lentų. nes ir čia „daug yra pašauktų, bet 
maža išrinktų“. Jei man teko kritiškai išsi
reikšti apie kaikuriuos mūsų politinio gy
venimo reiškinius, tai savaime suprantama, 
kad turėjau galvoje blogą politiką arba nu- 
sipolitikavimą, kai pats muša ir pats rėkia. 
Ir tokie karingi puolamieji straipsniai pap
rastai pasirodo spaudoje nepasirašyti tikra 
pavarde, tarsi jų autoriai patys gėdytųsi 
savo meno...

Blogai yra, kai valdžios ir pinigo siekia
ma betkokiomis priemonėmis, nepaisant nei 
teisės, nei moralės dėsnių. Visiškas nusipo- 
litikavimas prasideda, kai pamirštamas ar 
nustumiamas į šalį valstybingumo principas,
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o augščiau visa ko statomas partiškumas 
arba tam tikros siauros žmonių grupės in
teresai. Politika turi tarnauti tautai ir vals
tybei, bet ne mažai saujelei ambicingų po
litikierių. Tokio nusipolitikavimo mūsų 
tremties gyvenime, deja, netrūksta, jo net 
perdaug.

Nusipolitikavimas prasideda, kai politika 
užsiimu žmonės pamiršta seną, bet labai 
svarbų žmonių bendravimo dėsnį, kurio 
jau ir laukinės tautelės paprastai laikosi, 
bent savo kilties narių bendravime. Tas dės
nis skamba labai paprastai: „Nekalbėk ne
tiesos!“ Šitas dėsnis turi visados galioti, 
nesvarbu, ar bus kalbama iš sakyklos baž
nyčioje, ar politiniame mitinge nuo bačkos. 
Balionų leidėjai turėtų atsiminti, kad ių 
geroms intencijoms daug kas nepatikės, kol 
jie nesilaikys šito paprasčiausio, visų pado
rių žmonių paisomo dėsnio: „Nekalbėk ne
tiesos ! “

Perdaug ir neskoningai kalbama dėl poli
tikams mokamo atlyginimo. Daktaras gy
vena iš gydymo, kunigas iš altoriaus, o po
litikas turi teisę gyventi iš politikavimo. Tik 
pas blogą daktarą žmonės neina gydytis, 
prasto pamokslininko nekas tesiklauso, o 
nusipolitikavusiam ir susikompromitavu
siam netiesą kalbant politikui tik viena gar
binga išeitis: atsistatydinti, bet nelaukti, 
kol bus išmestas. Jeigu jis šito nesusipran
ta padaryti, tada jis pasidaro maniakas 
(nesveikas žmogus) ir jo veikimas yra tik 
liga arba manija, bet nebe mokslas ar me
nas. Kas gi čia dabar galės liga žavėtis?

Politikuoti yra žmogui įgimta. Politikuo
ja jau vaikai su tėvais, panelės su kavalie
riais, laukinių tautelių viršininkai irgi tai 
karo šokį šoka, tai taikos pypkę rūko. Kai- 
kas tvirtina, kad kuo tamsesni ir labiau kul
tūroje atsilikę žmonės, tuo daugiau jie „po
litikuoja“. Mūsų seneliai ir tėvai irgi poli
tikuodavo, ilgais žiemos vakarais pypkes 
traukdami ir kalbėdami apie turkus ir ja- 
pončikus, kas ką mušė ir kas ką muš, kat
ras karalius tvirtesnis. Kasgi galės uždraus
ti laisvame krašte ir P. Stravinskui papoli
tikuoti? Ir jis šia savo teise gausiai naudo
jasi. Tuo pačiu, atrodo, valia ir mokslo 
žmogui pasakyti savo nuomonę. Demokra
tinė lazda turi du galu ir dėl to piktintis 
nėra ko,

Jau 1952 m. esu viešai spaudoje pasiūlęs, 
kad reikia uždaryti savo prasmės nebeteku
sį Informacijos Biurą New Yorke ir tuos 10 
ar 8 tūkstančius dolerių, kuriuos jis per me
tus visdėlto sugeba išleisti, paskirti Litua
nistikos Institutui, kuris, reikia manyti, juos 
tikslingiau sunaudotų ir daugiau lietuviš
kiems reikalams pasitarnautų. Nėra jokio 
reikalo ir prasmės lenktyniauti su Laisvo
sios Europos Komitetu, Amerikos Balsu, 
ar Kersteno Komitetu, kurie ir lėšų, ir pa
jėgių darbuotojų turi žymiai daugiau. Ta
čiau yra tautinė gėda, kad mes, kaip kokia 
laukinė tautelė, neturime nei vienos rimtai 
galinčios veikti mokslinės įstaigos, jokio 
nuolatinio lituanistinio žurnalo ar metraš
čio. O visa tai galėtume turėti, jeigu tik 
nebūtume neturtėliai dvasioje. Gal kaikas 
ir mano, kad visa tai nereikalingas ir ne
reikšmingas tautai dalykas, o visokie pasi
važinėjimai per Atlantą, posėdžiavimai, vi
zitavimai ir baliavojimai už visuomenės kil
niais norais sudėtas lėšas nėra lengvapėdiš
kumas, bet labai svarbus politikavimas. Ką- 
gi, kas galva tai razumas.

Ir dar vienas dalykas. Begindamas nusi
politikavusius politikus, tas pats P. Stravins
kas labai augštus reikalavimus nori uždėti 
mūsų mokslo žmonėms. Nors pažodžiui 
taip ir nepasakyta, bet iš viso ilgo jo išve
džiojimo išeina taip, kad politikus reikia 
visuomenei išlaikyti, vistiek ar jų darbai 
patinka, ar ne. Žodžiu, mokėk kaip alimen
tus divorsuotai žmonai. Tuo tarpu mokslo 
žmonės privalo sau kur nors pragyvenimą 
užsidirbti, dar surasti laiko ir jėgų mokslo 
darbams parašyti, juos savo lėšomis išleisti 
ir paskum dovanai išdalinti. Tada tai jau 
jie susilauks pagyrimo. Kažin ką pasaky
tų kitų profesijų žmonės įskaitant ir politi
kus, jeigu jiems kas panašias prievoles pa
bandytų uždėti? Ir reikia pasakyti, kad at
siranda nevienas mūsų mokslo ir dailiosios 
literatūros bei meno, muzikos, .dailės kūrė
jas, kuris šitokią naštą savanoriškai užside
da ir tai daro ne vien tik savo asmeniškos 
garbės dėliai. Tačiau patarlė sako: „Puo
das neša vandenį, kol ąsa nutrūksta.“ Kai 
ąsa trūksta, tada puodas susikula. Gaila, 
bet ką padarysi. Norėjai turėti naudingą 
puodą, tai reikėjo nepašykštėti bent tiek 
pasirūpinti, kad ąsa nenutrūktų.

Washington, D,C., U.S.A.
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IŠ PARTIZANU KŪRYBOS

SEPTYNI RAIŠUPIO LAUKUOS

Plevenk, plevenk, miela liepsnele, 
Ir su mumis drauge dainuok: 
Į laisvę veda mūsų kelias, 
Į saulės kupinas dienosi

1947 m. liepos 30 d. Raišupio kaime, Sasnavos valsčiuje, Mariampolės aps., 
įvyko pažymėtinos septynių lietuvių partizanų kautynės su rusais. Mūsų laisvės kovo
tojai, tuomet vykdydami uždavinį, užgaišo Raišupio apylinkėse ir ligi aušros nebe
suspėjo paržygiuoti į savo slėptuves. Kaip tik tą dieną MGB grupės tose apylinkėse 
vykdė „valymus“. Mūsų partizanus MGB daliniai aptiko apie antrą valandą 
popiet. Partizanai bandė veržtis iš sodybų, bet, pastebėję esą iš visų pusių apsupti, 
būrio vado Liūto įsakymu grįžo atgal į sodybą ir mūriniame tvarte užėmę pozicijas 
nusprendė laikytis ligi paskutinio kraujo lašo.

Kautynės užtruko kelias valandas. Užvirus šaudymui, aplinkiniai rusų daliniai . 
atskubėjo į pagalbą saviesiems. Visi lietuvių būrio partizanai buvo labai puikūs šauliai, 
ginkluoti trim rusiškais ir vienu vokišku automatiniu šautuvu, vienu kulkosvaidžiu ir 
vienu paprastu vokišku šautuvu. Rusai puolė bangomis, rankose laikydami mesti 
paruoštas granatas. Mūsų šauliams pavykdavo puolančias voras išvesti iš rikiuotės, ir 
tuo metu jų rankose esančios granatos sprogdavo, užmušdamos kaimynus.

Galiausiai dar gyvi likę partizanai pritrūko šovinių. Jų ginklai buvo sugadinti, 
sušaudyti. Jie dar mėgino pasigriebti ginklus iš čia pat kritusių emgebistų lavonų... 
Per kautynes žuvo 67 rusų emgebistai ir —■ visi septyni apsuptieji lietuviai partizanai: 
Šalmas, Jovaras, Žiedas, Žaibas, Aidas, Lakūnas ir Liūtas. Kautynėse žuvo taip pat 
MGB pulk. Vorošilov, Prienų apskrities MGB viršininkas ir dar penki žemesni rusų 
karininkai.

Partizanų poetas Skrajūnas kiek vėliau apie Raišupio kautynes parašė žemiau 
dedamą eilraštėį...

Vakaruos saulutė semia 
Pabučiavimus miškų. 
Nuo kaitrų įkaitus žemė 
Virpa ilgesiu aistrų.

Lyg balandžiai juodų girių — 
Pilkos paukštės sutemų. 
Skrenda narsūs Liūto vyrai 
Aplankyt gimtų namų.

Vėjas glosto ir liūliuoja, 
Tartum motina sena.
Šieno kvapas išbučiuoja, 
Lyg mergelė mylima.

Bet staiga sudunda laukas. 
Klykta knyvis ties bala... 
Iš visų šalių atplaukia 
Kraujo alkana minia.

Raišupio laukai vilioja, Saulė kruvina sustingsta,
Žiedas vaišina medum. Žemė sudreba baugšti, —
Rugių varpos jiem pakloja Šūvių salvėje pradingsta
Minkštą guolį po dangunf. Maldos žodžiai nebaigti.
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AR PAKARTOSIME
SAVO KONKVISTADORŲ ŽYGĮ?

VYT. ALANTAS 
« 

IŠRINKTOJI LIETUVIŲ TAUTA

Kas yra lietuvybė?
Klausimas naivus, lėkštas ir nereikalin

gas, — tiesa? — o visdėlto jį keliu, nes 
tremties gyvenimo pelkynas ima jaukti ne 
tik mūsų kasdienes sąvokas, bet kėsinasi ir 
į mūsų pagrindinius principus, kurių įsiki
bę mes dar galime išlikti gyvi kaip lietuviai.

Kai vieną pavasarį Neris užliejo Vilniaus 
Katedros aikštę, tai ėmė grėsti pavojus Sto
kos kūrinio pamatams. Pradėjo skeldėti ir 
sienos. Ar šiandien negresia mums mirti- 
niai pavojai nuo Reino, Mississippi, Tem
zės potvynių ir Australijos džiunglių? Ir 
ar neatsiranda plyšių mūsų lietuviškoje gal
vosenoje ir jausenoje? Mes, išeiviai, prisi
glaudėme laisvės kraštuose, niekas mums 
nedraudžia — bent oficialiai — išpažinti 
vienokius ar kitokius tautinius įsitikinimus, 
bet visdėlto kasdieniame gyvenime mes jau
čiame didelius linkėjimus ko greičiausiai 

tapti tokiais pat, kokie yra mūsų šeiminin
kai. Ar mes tiems „linkėjimams“ sėkmingai 
atsispiriame? Ar mes visada drįstame pasa
kyti: „Dovanokite, ponai, mes norime pa
silikti lietuviai“? Juk kam svajoti apie sa
vo valstybės atgimimą. Kam kovoti, aukoti 
ir aukotis, jei taip lengva nusigręžti nuo 
vakarykščios dienos ir su palaiminta šypse
nėle pulti į „naujųjų tėvynių“ glėbius, ku
rie taip „motiniškai“ mūsų laukia? Kam 
dar puoselėti lietuvybę, jei taip atkakliai ir 
neatlaidžiai į mūsų duris beldžiasi ameri- 
konybė, kanadybė, vokietybė, australybė ir 
kitos „ybės“? Ir, deja, šiandien nebe vieno 
mūsų tautiečio ausiai jau skurdžiai skam
ba „aš lietuvis“, bet užtat kaip jam saldu 
sušnibždėti: „aš amerikietis, kanadietis.“

Šiandien, kovodami už lietuvybę, deja, 
mes nebegalime taip sėkmingai vartoti tų 
pačių ginklų, kuriuos vartojo aušrininkai

Iš žaizdų srovena kraujas, 
Stingsta pirštai kruvini...
Be vilties laimėti kaujas 
Liūto grupė neskaitli.

Karšti vamzdžiai spjaudo dūmus, 
Dega girios ir namai...
Sparnus suglaudžia Lakūnas 
Prie žemelės amžinai.

Krinta Salmas plačiapetis. 
Lūžta Jovaras staiga, 
Ir granatą vos išmetęs 
Žiedas skleidžiasi šalia.

Nuo laukų jau driekias rūkas, 
Kyla mėnuo iš miškų... 
Paskutinis krinta Liūtas — 
Vadas laisvės sakalų.

Paskutinį priešui kirtį 
Kerta Žaibas iš peties. 
Rankos ima Aidui svirti, 
Kraujas sunkias iš širdies.

Šiltas kraujas dar garuoja, 
Dar srovena iš žaizdų.
Juodi paukščiai suplasnoja 
Viršum Raišupio laukų...

Laikas slinks į amžių tolį. 
Rugio grūdas noks ir birs. 
Jūsų žygio, laisvės broliai, 
Tėviškėlė nepamirši

Lietuva, 1947 m,
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bei varpininkai. Jie tvirtino, kad lietuvių 
kalba esanti pati gražiausia pasaulyje, kad 
Lietuvos istorija didžiausia, kad visi seno
vės lietuviai buvę didvyriai ir t.t. Ir visdė'- 
to, nors ta argumentacija gerokai apdulkė
jusi, tačiau jai pakeisti geresnio ginklo ne
turime. Visi aušrininkų bei varpininkų tvir
tinimai susibėgdavo į vieną didelę tėkmę: 
lietuvių tauta yra išrinktoji tauta, ir todėl, 
kaip tokia, ji negali žūti, ji turi atgimti. Ką 
mes šiandien galime išgalvoti geresnio? 
Mes tik galime atsistoti šalia mūsų tautos 
atgimimo pranašų ir šaukti: lietuvių kalba 
gražiausia pasaulyje, senovės lietuviai buvo 
didvyrių tauta ir jos istorija yra didžiausia? 
Ir ar tai bus tuščiaviduriai idealizavimo 
šauksmai? Ar mums lietuviams, sava kal
ba iš tikrųjų nėra gražiausia už visas kitas 
kalbas? Ar mums sava istorija nėra di
džiausia ir ar mūsų tauta mums ne didvy- 
riškiausia?..

Be abejo, aš neišleidžiu iš akių to fakto, 
kad mes per paskutinįjį šimtmetį labai su
brendome, išgudrėjome ir dažnais atvejais 
virtoms užkeiktais skeptikais. Kai kartą 
vienam tautiečiui užsiminiau apie lietuvių 
tautos išrinktinumą, tai jis man beveik pik
tai atkirto: „Nesąmonė, nėro jokių išrink
tųjų tautų, tėra tik tautos, daugiau nieko. 
Kuo lietuvių tauta pranašesnė už kitas?“

Kuo? Ar aš žinau kuo, aš tik žinau, kad 
man ji pranašesnė. Čia jokia šalta argumen
tacija nieko nepadės. Kai jam pasakiau, 
kad lietuvių kalba gražiausia, tai jis man 
atrėžė, kad ir italų kalba esanti labai gra
ži ; kai jam pasakiau, kad mūsų istorija 
didvyriška, tai jis nusijuokė ir pasakė, kad 
ji nesanti didvyriškesnė už betkurios kites 
tautos istoriją. Mano įsitikinimus jis išva
dino tautiniu fanatizmu... Ir aš manau, 
kad jis nesuklydo: betkuris tikėjimas ne
gali išsiversti be fanatizmo.

Čia mes ir prieiname prie tos minties, 
kad tautybė, šiuo atveju lietuvybė, nėra 
vien tik šalta argumentacija, bet ir tikėji
mas. Jei netikėsi savo tauta, jokia argumen
tacija tavęs nepadarys karštu patriotu. Auš
rininkai ir varpininkai tikėjo savo tauta, 
Savanoriai tikėjo savo tauta, partizanai ti

kėjo savo tauta. Jei netiki lietuvių tautos 
genijumi, jokie argumentai tavęs neįtikins, 
kad jos kalba gražiausia, kad jos praeitis 
didžiausia ir didvyriškiausia, kad ji lietu
viui yra išrinktoji tauta. Jei netikėsi savo 
tautos pranašumu, negalėsi išskirti jos iš 
kitų tautų ir negalėsi jos mylėti labiau už 
kitas tautas. Tikėjimas yra viskas, netikėji
mas yra visko pabaiga. Kiekvienas padorus 
individas laiko savo motiną artimiausia, 
pranašiausia ir geriausia moterimi pasauly
je. Motina gali nepasižymėti jokiomis ypa
tingomis proto ir charakterio savybėmis, 
bet jau vien tas faktas, kad ji tavo motina, 
išskiria ją iš kitų moterų tarpo. Tėvynė — 
kaip motina. Ji davė mums ne tik fizinę 
gyvybę, bet ir įkvėpė savo dvasią. Viską 
ką turime, turime paveldėję iš tėvynės. 
Mes patys esame tėvynės dalelytės. Iš tėvų 
žemės kilome, į tėvų žemę nuolat grįžtame 
savo mintimis ir su tėvynės žemės dulkė
mis norime susimaišyti amžinybėje. Tėvy
nės valdovai ir pranašai yra mums arti
miausi už visus pasaulio valdovus ir prana
šus, nes jie yra mūsų; tėvų kalba, papro
čiai,tikėjimas, istorija yra artimiausi mūsų 
širdžiai, nes tai yra mūsų papročiai, tikėji
mas ir istorija; lietuvių tauta yra išrinktoji 
tauta, nes ji yra mūsų tauta. Amžinoji Iš
mintis parinko lietuvių tautą atlikti tam 
tikrą misiją tam tikroje žemės rutulio daly
je, vadinasi, ir tuo atžvilgiu lietuvių tau
ta yra išrinktoji tauta.

Ak, žinoma, būtų visiška aklybė kelti į 
padanges savo tautą ir nematyti jos klaidų 
bei ydų. Aš kaip tik noriu pasakyti, kad sa
vo tautą mylėdami ir ja tikėdami, mes kaip 
tik privalome atviromis ir kritiškomis aki
mis žiūrėti į jos klaidas ir ydas, nes tik jų 
vengdami galime žengti pažangos keliu. 
Galima net savo tautos neapkęsti dėl jos 
neigiamybių, bet ta neapykanta bus kū
rybinė, jei ji kils iš meilės savo tautai.

Prisimenu žodžius Vlado Putvio-Putvins- 
kio, kurio požiūris į lietuvių tautą buvo tik
rai teisingas ir tebėra aktualus bei sektinas 
ir mums. Jis pasakė:

Prakeikta tauta,
Kuri nelaiko savęs rinkta.
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AR, KAIP IR JIE, DINGSIME 
SVETIMŲ SIRENŲ GLĖBIUOSE?

Mūsų konkvistadorai nežinia kiek amžių 
žygiavo į Rytus, užkariavo Smolenską, Po
locką, Kijevą ir net pačios „matuskos“ 
Maskvos vartus kapojo savo kardais bei 
Juodojoje Jūroje maudė savo žirgus ir... 
skendo maskolių standžiakrūčių dievkų glė
biuose ir savo konkvistadcriškus žygius 
baigė jų minkštuose pataluose. Jie tręšė 
maskolių žemes lietuviškomis dinastijomis, 
jie valdė „išmintingai“ ir mirė atsiguldami 
j maskolinius kurganus, jei jų pavaldiniai 
susimylėjo jiems juos supilti. Lietuva per iš
tisus amžius dovanojo Maskolijai ir apskri
tai slavams savo kraują ir valstybinę išmin
tį, už tai negaudama nieko. Ji buvo išmin
tinga kitiems, bet nebuvo išmintinga sau. 
Tiesa, žygio metu lietuviai kareivos pasi- 
plėšdavo turto, tiesa ir tai, kad rusų že
mės mokėjo Lietuvai duoklę, bet ką tai 
reiškia prieš tai, kiek mes ten sukišome sa
vo geriausių jėgų ir kiek žalos padarė lietu
vių tautai slavai! Mūsų kunigaikščiai, at
sisėdę į kokį maskolinį sostelį, pirmon gal
von sėsdavo už maskolių kalbos vadovėlio, 
nes kaipgi trukdysi savo pavaldinius mo
kytis lietuviškai? Paskum sekdavo svetimi 
papročiai, tikėjimas ir pagaliau kokia gra
žuolė bajoraitė žmona. Tokio kniaziaus vai
kai apie Lietuvą jau tik iš metraštininko 
lūpų patirdavo ir su lietuviais jau mušda
vosi, kaip su savo priešais. Taip ir susidarė 
vienintelė istorijoje padėtis: Lietuvos val
džia slinko i Rytus, o maskolių kalba į 
Vakarus. Net ir pačio didžiausiojo Lietu
vos valdovo raštinėje ir dvare prasiplėtė 
rusinu kalba..;

Įdomiausia tai, kad ir šiandien atsiranda 
tokių mokslingų gudruolių, kurie tvirtina, 
kad anais laikais tautybė, kaip tokia, dar 
labai mažai tebuvusi suprantama, kad tau
tos taip nekovojusios už savo tautines savy
bes, kaip kad mūsų laikais. Aš nežinau, 
kaip buvo suprantama tautybė anais lai
kais, bet aš žinau, kad lenkai, įsigalėję Lie
tuvoje, nesulietuvėjo, bet mūsų bajoriją su
lenkino, kad kryžiuočiai nukariavę prūsus, 
nesuprūsėjo, bet prūsus suvokietino, kad 
maždaug tais pačiais laikais ispanų konkvis
tadorai, nukariavę Pietų Ameriką, nevirto 
actekais ar indėnais, bet užkariautus kraštus 

suispanino, kad anglai, sukūrę savo milži
nišką kolonialinę imperiją, niekur nedingo 
svetimų tautybių jūroje, bet visur išliko 
anglais su savo kalba ir papročiais... Ne
žinau nė vieno pasaulio konkvistadoro, ku
ris, užėmęs svetimas žemes, būtų atsisakęs 
savo kalbos, tikėjimo ir papročių!

Taip buvo praeityje, o šiandien?
Moderniaisiais laikais tūkstančiai lietuvių 

apleido savo kraštą ne kaip konkvistadorai, 
bet kaip emigrantai arba politiniai išeiviai. 
Nekalbėsiu čia apie savanorius emigrantus, 
kuriuos išviliojo iš tėvynės viltys susirasti 
geresnį gyvenimą svetur. Mūsų emigracija 
pirmų pirmiausia buvo ekonominis reika
las ir, žinoma,, būtų bergždžias dalykas rei
kalauti iš jos kažin kokių tautinių ar kultū
rinių misijų. Ir tai dar reikia pasakyti, kad 
nemenkas emigrantų nuošimtis Lietuvos 
taip greit nepamiršo ir nemažai jai padėjo. 
Didysis daugumas mūsų išeivių nuskendo 
ir tebeskęsta svetimuose katiluose ir tik la
bai mažam nuošimčiui pavyko išplaukti į 
paviršių, t.y. praturtėti. Bet ir tie praturtė- 
jusieji, vadinami, lietuviški milionieriai sa
vo tautiniu susipratimu nė kuo nebesiskiria 
nuo tūkstančių nutautėjusių mūsų brolių. 
Kitaip sakant, vienam kitam lietuviui pa
vyko „užkariauti“ naują kraštą, t.y, pada
ryti pinigo, tačiau lietuvybė iš to daug ne
laimėjo, nes ir jie, kaip senovės lietuviai 
konkvistadorai, dingo arba dingsta svetimų 
sirenų glėbiuose. Šiais laikais lietuvis mi- 
lionierius Amerikoje parodė lygiai tiek pat 
tautinio atsparumo, kiek anais laikais lietu
viškas kunigaikštis Maskolijoje. Istorija 
kartojasi... Yra, be abejo, išimčių, bet jos 
tokios negausios, jog net apie jas nebegali
ma kalbėti, kad jos patvirtinančios taisyk
lę...

Bet mes, politiniai išeiviai, ar irgi nuei
sime savo konkvistadcrų pėdomis ir užsnū- 
sime liūliuojami ir gundomi svetimų slau
gių, kurios su dideliu atkaklumu ir kartu 
meiliomis šypsenomis siūlo mums nusitauti- 
nimo tablečių? Ar ir mes, išsivežę iš Tėvy
nės didelį kultūrinį bei tautinį bagažą, pa
mosime ranka į Mindaugo, Kęstučio ir Ba
sanavičiaus kalbą ir pradėsime čiulbėti 
Mississippi, Temzės slėnių lakštingalų me-
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lodijomis ir Australijos džiunglių kangurų 
čiauškėjimais? Ar ir mes mesime savo pap
ročius ir, tautiškai išsirengę, su palaimin
ta šypsenėle, kaip avinai, gulsime ant ope
racijos stalo, kad kitataučiai chirurgai, iš
ėmę lietuviškas širdis, įdėtų mums sveti
mas? Ar ir mes atsisakysime nuo savo 
tautinės misijos ir išmainysime savo apašta
liškas lazdas į sočios sriubos lėkštę, kurią 
iš pasigardžiavimo užsimerkę besrėbdami 
nebematytume net ir Nemuno auksinės ša
lies?

Seni išminčiai sako: mokykitės iš istori
jos! Šiandien mes žinome, kad mūsų konk- 
vistadorai klydo ir kad jų klaidos padarė 

milžiniškos žalos mūsų Tėvynei. Jie, kaip 
lietuviai, turėjo išlikti lietuviais ir užkariau
tas žemes jungti prie Lietuvos, o ne Lietu
vą prie užkariautų žemių. Mes, politiniai 
išeiviai lietuviai, turime pasilikti lietuviais 
svetimųjų tarpe ir jieškoti draugų savo pa
vergtai Tėvynei, o ne skubėti išsižadėti sa
vo vardo ir savo darbu bei energija patręš
ti svetimas dirvas. Juk aklai kartoti praei
ties klaidas yra ne kas kita, kaip savanoriš
ka politinė ir tautinė savižudybė. Ar ne- 
garbingiau ir vyriškiau kovcti už savo Tė
vynės prikėlimą, negu niekšiškai nusigręžti 
nuo savo prosenolių kraujo ir negarbingai 
užsikasti svetimuose kurganuose.

NUOLATINIO ALIARMO STOVYJE

Kai einame svetimų miestų gatvėmis 
mūsų tyko šimtai pavojų užslopinti, už
gniaužti, sutriuškinti mūsų sielą. Mums 
gražiai šypsosi kinų reklamos, mus vilioja 
gerai padaryti žurnalai ir laikraščiai, kny
gos vitrinose, namie mums moja iš televizi
jos ekrano gražuolė ir svetimas viliojan
čia melodijas girdime iš radijo aparato. Vi
sur ir visada mūsų tyko pavojai, mes esa
me nublokšti į amžino aliarmo stovį. Prieš 
mus suorganizuotas milžiniškas frontas iš 
valstybės vyrų, menininkų, rašytojų, žurna
listų, fabrikantų, organizacijų ir šiaipjau 
eilinių piliečių, kurie geruoju ir piktuoju 
mums šnabžda į ausis nusikratyti savo aš, 
išbraukti iš savo sielos savo tautinę sąmo
nę ir jos vietoje pasisavinti jų dvasią. Vie
nose valstybėse, kur esame prisiglaudę, tas 
frontas yra ryškesnis, agresyvesnis, kitur ne 
toks agresyvus, bet kiekviename krašte jis 
vra, nors to krašto valdžia būtų ir pati li
beraliausia. Amerikietis nori, kad mes pa
sidarytume amerikiečiai, kanadietis laukia 
mūsų sukanadėiimo, australas labai linki 
mums suaustralėti ir t.t. Žodžiu, vilioja, 
skatiną ir kartais įsaką sirenų šnabždesiai 
per visus plyšius braunasi į mūsų tremti- 
niškus namus ir ragina mesti lauk lietuviš
kas emblemas, o jų vietoje iškabinti nau
jas, svetimas.

Didelio, vieningo ir galingo valstybinio 
aparato, spaudos bei viešosios opinijos blc- 
Įęo akivaizdoje esame palikti vieni, Negali

me pasistatyti lietuviško kino teatro šal’a 
svetimšališkojo, negalime šalia vietinio laik
raščio organizuoti lietuvišką ir šalia vietinės 
miesto savivaldybės išsirinkti lietuvišką or
ganą. Esame palikti savo valiai, iniciatyvai, 
užsispyrimui bei budrumui. Tik nuo mūsų 
vienų priklauso, ar įsileisti ir kiek įsileisti 
besibraunančių neprašytų svečių į savo na
mus. Tik nuo mūsų vienų priklauso nusi
žudyti ar nesižudyti tautiškai ir „atgimti“ 
kitatautiškai, nes neprašytieji svečiai mums 
bruka į rankas šimtus ginklų... Nieko 
nuostabaus, jei kartais pasijuntame bejėgiai 
kovoti su agresyvia egoistine banga, kurios 
vienintelis tikslas viską sulyginti ir suvieno
dinti. Mus priglaudžiusių valstvbių organiz
muose mes esame svetimi kūnai. O joks or
ganizmas svetimų kūnų nepakenčia: jis 
stengiasi juos kiek galėdamas greičiai su
virškinti.

Bet taip atrodo tik iš pirmo žvilgsnio. 
Palyginus galybes, kurios nori mūsų ,.per- 
girmmo“, su galybėmis, kurios reikalauja 
pasilikti saužmonėmis, jos nėra jau tokios 
skirtingos. Mes laimingi, kad savo lagami
nuose išsivežėme iš Tėvynės galingą gink
lą, kuris padeda mums sėkmingai kovoti su 
gundančia ir įsakančia anlinka, būtent, mes 
išsivežėme savo istoriją, tautinę sąmonę ir 
savo kultūrą. Mūsų tautos istorija dažniau
siai yra didesnė, garbingesnė ir karžygiš- 
kesnė už istorijas tautų, kurios mus pri
glaudė, mes tųręjomę savo spaudą, literatus
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rą, teatrą, žodžiu, kultūrą, kuri nebuvo že
mesnė už mus supančių tautų kultūras, mes 
buvome neblogesni patriotai už mūsų da
bartinius šeimininkus. Mes, lietuviai politi
niai išeiviai, kaip atskiri individai, turime 
nemenkesnį dvasinį pasaulį -— kartais gal 
net turiningesnį ir turtingesnį — kaip kad 
šalia mūsų gyveną kitataučiai kaimynai. 
Kitaip sakant, atsimenant tai, ką anglai 
vadina background, mes nesame nė 
kiek nesilpnesni, o dažniausia net ir stipres
ni už mus suvirškinti tyk:jančia= jėg s. 
Mūsų praeitis, tautinė sąmonė, kultūra ir 
gilus tikėjimas savosios tautos pranašumu 
ar amžinumu yra tos požeminės versmės, 
kurios gaivina mūsų jėgas grumtis ir lai
mėti.

Toje gigantinėje kovoje mes visada tu
rėtume atsiminti, kad varžybos vyksta ne 
dėl kokio menkniekio, bet dėl mūsų sielos. 
Jie nori mūsų sielos, nes jie yra, kaip kr n 
kuruojančių firmų laikrodininkai, kurie no
ri išimti svetimos firmos pagamintų laik
rodžių mechanizmus ir jų vietoje sudėlioti 
savuosius. Jie nori, kad mes taptume tokie, 
kaip jie, jie nori mūsų dvasinės mirties, nes 
nebesivilkime dar kartą „atgimti“ kartą nu

sižudę, kaip lietuviai. Išsibraukę iš lietuviš

kos bendruomenės, mes automatiškai tam
pame mirusiomis sielomis, nes individas nė
ra laikrodis, iš kurio būtų galima išimti vie
ną mechanizmą ir įstatyti kitą.

Todėl mūsų taktika svetimos aplinkos 
atžvilgiu turėtų būti panaši į laikymąsi žiū
rovo, kuris sėdi parteryje ir stebi, kas vyks
ta scenoje. Jis nesibrauna per rampą į sce
ną, jis visai nenori pasidaryti toks pat, kaip 
vaidintojai, jis tik nori stebėti spektaklį, 
daugiau nieko. Ir kai tas išeivijos spektak
lis kada pasibaigs, mes turėtume iš jo išeiti 
gal kiek senesni, gal su didesniu gyvenimo 
patyrimu, gal kaiko iš vaidintojų pasimokę, 
bet turėtume grįžti į Tėvynę tokie pat geri 
lietuviai, kaip kad buvome ją apleisdami. 
Kitaip sakant, tarp mūsų ir mūsų gyvena
mosios aplinkos visada turi būti ir pasilikti 
tam tikras atstumas, tam tikra neutrali zo
na, kurios neturėtume peržengti ir iš ku
rios turėtume mandagiai išprašyti besibrau
nančius neprašytus svečius. Tegul už tos zo
nos plėšosi oficialios ir neoficialios sirenos, 
tegul jos kiek nori vilioja mus į savo bala
ganą, bet mums tik reikėtų iš to šypsotis ir 
kantriai laukti tos valandos, kai joms galė
sime mostelėti ranka ir šūktelėti: Thank 
you and good bye!

Visi gi dabar matome, kad didžiausia mūsų šių dienų bėda yra ne tame, 
kad mes turėtume permaža didvyrių. Mūsų gyva bėda yra tame, kad mes turime 
jų — gal perdaug.

B. K. Balutis, Lietuvos Ministeris Londone,
1954. XH. 29

Mūsų kaimynai irgi pasijuokia iš jų tarpe esamos valstybės vyrų — „did
vyrių“ infliacijos:

Valstybės vyras Nr. 94: — Mano populiarumas yra neabejotinai milžiniškas!
Valstybės vyras Nr. 103 (springdamas iš pykčio): — O iš kur tamsta tai ži

nai? Kokie to įrodymai?
Valstybės vyras Nr. 94: — Prieš dešimt dienų pradėjau dirbti liftininku 

šiame super — viešbutyje. Ir jau dešimt dienų, kai to viešbučio holyje vis renka
si minia žioplių. Aišku, juk, kad žmonės čia ateina manęs pasižiūrėti.

Valstybės vyras Nr. 103 (atsigavęs): — Tamsta pamiršai, kad šiame super, 
viešbutyje jau 10 dienų gyvena Ava Gardner.

„Dziennik Polskį“
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OKUPUOTOSIOS LIETUVOS REIKALAI
: ~ ? ’ ' • - I -

DVASINĖS OKUPACIJOS BERGZDUMAS

JURGIS LENGVENIS

Per kelis dešimtmečius Lietuvos šviesuo
liai skelbdavo: — Lietuviai švieskitės, mo
kykitės, skaitykite laikraščius ir knygas. 
Praturtinsite savo dvasią, išlavinsite protą, 
iš knygų geriau pažinsite gyvenimą...

Bet atėjo laikai, kai visiškai aišku, jog iš 
knygų ir laikraščių nebegalima gyvenamo 
pažinti. Yra dabar knygų ir laikraščių, ku
rių pagrindinė paskirtis — kaip tik klastoti 
gyvenimą. Aiškinti ir tvirtinti kaip tik prie
šingai tam, ką žmogus mato ar jaučia. 
Skurdą ir vergiją vadinti gerove ir laisve. 
Pajungimą — išvadavimu. Smurtą — ge
radarystėmis. Skausmą, kančią ir neviltį — 
malonumu, džiaugsmu, tikėjimu šviesia 
ateitimi...

Tokiais laikraščiais ir knygomis yra da
bar užversta okupuotosios Lietuvos rinka. 
Dalis jų patenka ir į užsienius. Jų piešiami 
vaizdai ir skelbiamos mintys mums ne nau
jiena. Beveik nieko jos čia nebeklaidina. 
Bet pasidomėti jomis ir čia ne pro šalį. Iš 
jų geriau pažįstame mūsų tautos priešą. 
Matome, ką jis laiko savo stiprybe ir kur 
atskleidžia savo silpnumus. Pakvėpuojame 
tuo „dvasiniu“ oru, kuriuo dabar kvėpuoja 
pavergtas lietuvis. Arčiau pasekdami oku
pacinės tikrovės raidą, geriau galime susi
vokti apie esamą ir būsimą lietuviškąjį 
žmogų Tėvynėje.

Žvelgdami į budelių kirčius, pramatome 
smūgius, nuo kurių jie patys kris. Skaity
dami nesąmones, prasimanymus ir melus, 
jieškome ir lengviau surandame prasmę, 
tiesą ir teisybę. Išvystame atkaklumą ir in- 
tesyvumą pastangų, kuriomis mūsus tautos 

priešas yra užsimojęs okupuoti ir* lietuvių 
dvasią. Drauge matome tų pastangų juo
kingumą ir beprasmiškumą. Kartu išgyve
name rūpestį: kas atsitiks, jei priešas ne
kliudomai galės taip nuodyti mūsų tautos 
dvasią per dešimtmečius?..* * *

1952 metais Vilniuje bolševikai išleido 
storą knygą, vardu „BRANGIOJI TĖVY
NĖ“. Ją redagavo ir įžangą parašė Anta
nas Venclova, dabartinis Lietuvos sovieti
nių rašytojų sąjungos pirmininkas. Knyga 
turi per pusketvirto šimto puslapių, išleis
ta gerame popieriuje, pailiustruota naujais 
ir net senais, laisvės laikų, paveikslais, įriš
ta į kietus viršelius, antraštė atspausta auk
sinėmis ir raudonomis raidėmis. Žodžiu, 
mėginta atlikti reprezentacinis leidinys.

Visai aišku, kad leidinys turi dvi pagrin
dines paskirtis. Pirma, parodyti lietuviams 
Vakaruose, kaip sovietinė Lietuva klesti, 
kaip jos žmonės, rašytojai, menininkai, 
mokslininkai ir politrukai myli savo „bran
giąją tėvynę“, kaip čia žydi sovietų ugdo
ma kultūra, laimė ir tikėjimas gražiausia 
ateitimi. Antra, parodyti, kokią milžinišką 
pažangą sovietiniai okupantai yra atlikę 
Lietuvoje per vieną (ir pirmąjį) užgrobimo 
dešimtmetį.

Mums kaip tik įdomiausia ta antroji pas
kirtis, tas dešimtmečio jubilėjus. Kas ir 
kiek okupantui pavyko išauginti? Kaip jam 
tenka kultūros srityje prieiti prie lietuvio 
žmogaus? Kaip jam sekėsi paskatinti lie
tuvių kūrybinius polėkius? Kokio meis
triškumo sovietinis kultūros kūrėjas pasie-
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kė, pavyzdžiui, literatūroje ar menuose? 
Kur jis atliko tikrąją pažangą ir sukūrė ge
rovę: gyvenime, ar tik propagandiniame 
leidinyje, darbuose, ar tik žodžiuose?

Visos statistikos, jeigu nori, gali labai įti
kinamai meluoti. Sovietiniai biudžetai ir 
sąmatos visuomet meluoja arba fantastiškai 
iškraipo tikrovę. Sovietų vadų politinės 
prakalbos teišreiškia reliatyviai liniją, ku
rios tam tikru momentu reikalauja partija. 
Potvarkiai ir įstatymai yra paviršutiniškas 
dalykas. Tai viršininkų įsakymai, kurie tiek 
teatvaizduoja tikrąją padėtį, kiek kariuo
menėje kuopos vado komandavimai išreiš
kia eilinio kareivio sielos būseną. Konsti
tucijų paragrafai gali skelbti susirinkimų, 
spaudos, sąžinės ir net religijos laisvę, o ką 
randame sovietinio gyvenimo praktikoje?

Mažiausiai betgi meluoja menas. Menas, 
visoks menas yra — nuostabus dalykas. Iš 
paviršiaus atrodo, kad visoks menas savai
me yra me'as. Poetas „meluoja“ savo jaus
mais, rašytojas ar dramaturgas „meluoja“ 
savo novelių ar komedijų siužetais ir ten 
vaizduojamais žmonėmis, dailininkas „me
luoja“ spalvomis ir formomis, muzikas 
„meluoja“ garsais, ritmais, sąskambiais... 
Ir tuo pačiu metu visoks menas savo pri
gimtimi nepakenčia melo. Menininko „me
las“ turi būti tikras, įtikinantis. Kažkas 
daug daugiau, negu propaganda. Kai tik 
menininkas ima meluoti, jo kūrinys nustoja 
būti meninis. Mele žlunga kiekvienas me
nininkas. Tada io kūryba neišvengiamai 
tampa šlykštynių gamyba, parodija, falšy- 
vybe, menkyste. Priedermė meluoti mene 
sutriuškina net didžiausius talentus.

„Brangioji tarybinė tėvynė“ mums patei
kia puikius pavyzdžius. Kokią kultūrinę ir 
kūrybinę pažangą per dešimtmetį atliko so
vietinė okupacija — to laikotarpio pasieki
mus ir dvasią nuostabiai perduoda minėto 
jubilėjinio leidinio balansas. Jo duomenys 
— mažiausiai klaidinanti statistika.

Komunizmo idėjos pasaulyje tebėra gai
vios. Tai gali matyti kiekvienas, žvelgiąs 
aplinkui atviromis akimis. Komunisto ar jo 

simpatiko padėtis už Sovietų Rusijos ribų 
nėra lengva. Jam graso kalėjimas, visokį 
pavojai, spaudimai, boikotas, nepalanki 
opinija visuomenėje ir t.t. Toli gražu ne 
vien Amerikoje ir ne vienas tik senatorius 
MacCarthy jo gyvenimą daro neypatingai 
malonų. O visdėlto komunizmas teberanda 
daug pritarėjų ir daugiau ar mažiau mas
kuotų simpaiikų tiek Vakarų Europoje, tiek 
Azijoje, tiek abiejose Amerikose ir net pus
laukinėje Afrikoje. Vienais sumetimais j'n 
linksta darbininkai, kita's — buržuazijos 
sūneliai ir inteligentai, trečiais — rašytojai, 
menininkai ar labai žymūs mokslininkai...

Kai komunizmas ėmė plėstis ir kai ypač 
po pastarojo karo pagrobė po savo letena 
kone trečdalį žmonijos, ne vienas mes ga
lėjome prileisti, jog nuo dabar vyks vis di
dėjantis idėjinis persilaužimas pasaulio in
telektualiniuose sluogsniuose. Juk žmonija, 
tautos, socialinės grupės yra — banda. 
Kaip banda, ji bėga paskum daugumą, pa
sroviui. Kur tik didesnė grupė pasuka, kur 
tik energingesni piemenys pasirodo, kur tik 
baimės, asmeninio saugumo, naujo pelno 
ar išlikimo instinktas užgaunamas, tai žmo- 
neliai ir bėga, kaip avių kaimenė, į tą pusę. 
Keliaklupsčiauja šios dienos ar rytdienos 
ponui. Savo tėvą motiną siūlosi už pusdykį 
parduoti. Savo garbės, įsitikinimų išsižada. 
Laižo atillų, džingischanų, hitlerių, Stalinų 
ir kitokių dučių puspadį.

Mes galėjome tikėtis permainų ir lietu
viuose. Ne vienas susidomėję laukėme, ko
kie nauji vardai ir talentai pasirodys sovie
tinėje Lietuvoje. Juk komunizmas turi pa
žadinti naują įkvėpimą, iškelti naujus kū
rėjus, „atlaisvinti kūrybinę energiją masė
se“... Kai komunizmas buvo persekioja
mas, lietuvių jaunimo tarpe vis atsirasdavo 
tokių, kurie buvo jam palankūs, bent mė
gindavo užsispyrę rašyti eilėraščius ar apy
sakas apie žmogaus išvadavimą iš prie
spaudos, apie socialinės teisybės įgyvendi
nimą ir kitus taurius dalykus, duodami su
prasti, jog Sovietų Rusijoje tuo kelių eina
ma,
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Dabar gi tam atsirado visos sąlygos. Mo
kytis gali, „kas tik nori“. Kiekvienu atveju 
gali mokytis ir būna valstybės remiamas 
kiekvienas liaudies vaikas, globojamas kiek
vienas talento gemalėlis, jei iš jo tikimasi 
užaugsiant komjaunuolį. Tokiomis aplinky
bėmis gali atsirasti šimtai naujų kūrėjų. Nei 
vienas talentas nebegali žūti. Atsiskle džia 
visos galimybės kūrybai ir kultūrai tarpti. 
Taip jų ir sakoma: dar niekad lietuviui 
kūrėjui nebuvo tokių palankių sąlygų, kaip 
Sovietinėje Lietuvoje, dar niekad tokių pla
čių galimybių, kaip Rusijos ribose — nuo 
Palangos ligi Vladivostoko...

Per dešimtį metų, galime sakyti, ir per 
penkiolika metų, būta gražaus laiko toms 
viltims įsikūnyti. Per tiek laiko užauga nau
ja žmonių karta. Per tiek laiko jei ir nie
ko specialiai nedaryti, tai gyvenimas savo 
padaro. O buvo daryta ir tebėra daroma 
specialiai. Prie viso to, atnešta ir atskleista 
pačios pažangiausios, pačios priešakinės 
žmonijos minties ir progreso idėjos. Ne tik 
atneštos ir atskleistos, bet ir įsakyta jas pa
sisavinti. Ir yra organai, kurie budriai budi, 
kad nebūtų nukrypimų, iškrypimų, kad pa
sisavinimas eitų greitai ir taip, kaip įsakyme 
parašyta.

O ką mums parodo tas reprezentacinis 
leidinys, ta „Brangioji Tėvynė“,-— jubilėji- 
nė tarybinės kultūros knyga, sovietų Lie
tuvos kūrybinis vinigretas?

* * *

„Brangioji Tėvynė“ duoda atsakymus ko
ne į visus paminėtus klausimus.

Kaikurie atsakymai nuostabiai paradok
salūs. Kai Lietuvoje buvo demokratinė sei
mų santvarka, kai vėliau užstojo „diktatū
rinė buržuazinių nacionalistų — tautininkų 
vergija“ ir, be abejo, pati žiauriausia „prie
spauda“, anuomet socializmui ir komuniz
mui palankių rašytojų bei kitokių meninin
kų savaime, be jokio paraginimo ir šilta
daržiuose ugdymo, rasdavosi gangreit dau
giau, negu dabar jų iš naujo atsirado jau 
tikroje sovietinėje santvarkoje. Ir visai ne

abejotinai anie rašytojai ir menininkai bu
vo nepalyginti talentingesni kūrėjai už da
bartinius.

Tai labai „keistas“ reiškinys. Komuniz
mui nuširdžiai pritaria ir, kurdami be melo 
širdyje, be prievartos idėjose — išgauna 
meniškai daug vertingesnius kūrinius žmo
nės, kurie dar gyvena „buržuazinėje nacio
nalistinėje priespaudoje“. Kai jie patenka į 
rusiškai sovietinę ir komunistinę „laisvę“, 
jie per penkiolika metų nieko nors kiek me
niškai padoresnio ir naujo nebepajėgia su
kurti. Ir naujų kūrėjų, žiūrint aritmetiškai, 
priauga ne keleriopai daugiau, o gangreit 
mažiau, kaip be ugdymo atsirasdavo prie
spaudos laikais! Lygiai tas pats reiškinys 
pastebimas visose trijose Baltijos tautose ir 
satelitiniuose kraštuose...

Apie „buržuazinį ir buožių“ patriotizmą 
pas mus rašė šimtai poetų, rašytojų, drama
turgų. Gi apie tarybinį, patį kilniausią pa
triotizmą (kuriam pavaizduoti, tarp kitko, 
skirtas šis leidinys) čia rasi berašant vos tu
ziną naujų vardų. Todėl talkon turėjo būti 
„pakviesti“ seni, girdėti vardai, net seniai 
nebegyvi žmonės, kurie savo gyvenime apie 
tarybinį patriotizmą nei nesapnavo. Jų žo
džiai toje keistoje sinfonijoje engščia ir 
girgžda, kaip vėjinio malūno sparnas.

„Brangiosios Tėvynės“ almanachas be
veik su matematiniu tikslumu parodo, kiek 
šlovingoji ir didingoji sovietų okupacija 
Lietuvoje priaugino naujų kūrybinių jėgų 
ir per penkiolika metų sukūrė meno šedev
rų.

Pasižiūrėkime iš arčiau.
* * *

Atstovauti mūsų „brangiosios tėvynės“, 
t.y. sovietinės tėvynės veidui buvo parinkta 
kelios dešimtys pavardžių ir jų darbų ar 
pasisakymų. Tai „geriausieji iš geriausiųjų“.

Tam tikslui prireikė panaudoti keturius 
mūsų literatūros klasikus: vieną sumužikė- 
jusią bajorę, du kunigus ir vieną vyskupą. 
Tai — Žemaitė, Donelaitis, Maironis ir A. 
Baranauskas. Kiek tie kūrėjai turėjo bendro
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su sovietinio patriotizmo sąvokomis, čia 
būtų bergždžia kalbėti.

Toliau — pora dešimtų asmenų, kurie 
pasireiškė ir subrendo ar bent atliko savo 
kūrybinį pasirengimą Nepriklausomos Lie
tuvos laikais, Lietuvoje ar užsieniuose. Ku
riuos išaugino, išmokė meniškai kurti, iš
ugdė jų meninius skonius, davė platesnius 
akiračius kaip tik ne tarybiniai laikai, o 
„buržuaziniai“ ir „nacionalistiniai“ laikai, 
lietuviškos ar vakariečių mokyklos, lietu
viškieji ar Vakarų Europos menai, idėjos, 
standartai.

Jų tarpe randame tuos, kurie nepabėgo į 
Vakarus: A. Vienuolį, Balį Sruogą (per ne
laimę iš Stutthofo koncentracijos stovyklos 
patekusį į rankas raudonarmiečiams, per
gabentą Lietuvon ir po to greit mirusį), A. 
Gricių, Putiną-Mykolaitį, Jievą Simonaity
tę, Liudą Girą su sūnumi, taip pat Kiprą 
Petrauską su dail. A. Žmuidzinavičiumi. 
Kitą grupę sudarytų jaunesni aktyvūs da
bar sovietinio ir bolševizmo dvasios reiškė
jai, kurie tačiau visi pradžią gavo, ėjo ar 
jau buvo įėję į lietuvių literatūrą Nepri
klausomybės laikais. Tai ne sovietinio de
šimtmečio vaisiai, tai buržuazinių seimų ar 
smetoninio nacionalizmo laikais išauginti 
ežiai. Jų tarpe yra visi „tarybinės literatū
ros klasikai“, kaip P. Cvirka, Salomėja Ne
ris (jaunystėje simpatinga ateitininkų poetė), 
A. Venclova, T. Tilvytis, V. Montvila, J. 
Šimkus, J. Dovydaitis (katalikų žymaus vei
kėjo prof. P. Dovydaičio sūnus, savo lite
ratūrinę karjerą pradėjęs itin šovinistiškais 
reportažais „Lietuvos Aido“ atkarpose), E. 
Matuzevičius, vilnietis A. Žukauskas, K. 
Korsakas ir, pagaliau, žymiausioji „tarybi
nė mūza“ V. Valsiūnienė. Ši pastaroji dar 
senais, senais laikais iš kažkurio provincijos 
užkampio Kauno bulvarinius savaitraščius 
laikas nuo laiko užversdavo pasibaisėtino 
vandeningumo „lyrikomis“, kurios sutekė
davo į redakcijų krepšį. Tarybiniais laikais, 

apdainuojant Stalino pakeltos liaudies pa
žangą, ši mūza galėjo užimti pakilią vie.ą 
tarybinėje kūryboje.

* * *
Tikrai sovietinę, anksčiau negirdėtą ir jau 

okupaciniais laikais išaugintą „plejadą“ 
atstovauja vos dvylika autorių, tarsi kokių 
naujosios eros apaštalų. Tai — A. Gudaitis- 
Guzevičius, J. Baltušis, V. Mozūriūnas, A. 
Jonynas, V. Reimeris, R. Lukinskas, J. 
Avižius, Ę. Mieželaitis, K, MaruKas, M. 
Sluckis, V. Grybas ir A. Baltrūnas. Visų jų 
„kūryba“ pasibaisėtina, toli atsilikusi nuo 
19 šimtmečio mūsų pradedančių literatūri
nių mėgėjų, neįtelpanti dar į jokias katego
rijas, naiviai parafrazuojanti partijos liniją 
ar agitpropo instrukcijas. Tokius kūrėjus 
teišaugino „tarybinės tėvynės“ pusantro de
šimtmečio.. .

Išskyrus vieną, — A. Gudaitį-Guzevi- 
čių.

Tai irgi įdomus reiškinys — pirmas pro
fesionalas enkavedistas lietuvių literatūro
je! Buvęs NKVD viršininkas Kaune, vėliau 
MVD augštas pareigūnas, berods, net sau
gumo ministeris vienu metu, dabar jau ir 
kultūros ministeris, —- šis lietuviškas išga
ma tarybinėje tėvynėje jaučiasi, kaip savas, 
jokių dvasios lūžių (anot Putino.'..) nega
vęs išgyventi, gerai pažinęs žmogaus didy
bę ir mizeriją NKVD kankinimo rūsiuose, 
per tardymus gerai išlavinęs dialogo vedi
mo techniką ir giliai įsisavinęs stalininės 
gadynės natūralų mintijimą bei žodyną. Jis 
neabejotinai talentingiausias iš visų sovie
tinių Lietuvos rašytojų ir savo romanais 
pradėjęs būdingiausią okupuotos Lietuvos 
„litera.ūrinę tradiciją“. Patikimiausias 
maskvinio imperializmo įrankis — enkave
distas, kuris rašo lietuviams romanus...

Su kaikuriais tarybinės tėvynės kūrėjų 
darbų pavyzdžiais ir samprotavimais mė
ginsime susipažinti šioje vietoje sekantį 
kartą.

Pačios karščiausios vietos pragare yra skirtos tiems, kurie moralinės krizės 
laikotarpiu laikosi neutraliai.

Dantė Alighieri
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LIETUVOS KELIAI
Nuo bolševikinės okupacijos pradžios 

1944 m. ligi 1950 m. plentai ir vieškeliai ne
buvo taisomi nei remontuojami, nors jais 
buvo važinėjama tiek vasaros, tiek ir žie
mos metu. Savaime šitai turėjo atvesti 
prie plentų ir vieškelių suirimo.

1948-49 m. Plentų Valdybos buvo nusta
tyta, kad ankstyvą pavasarį, nuo kovo ar 
balandžio mėn., priklausomai nuo pavasa
rio ankstumo, sunkesnių, negu 1,5 tonos 
mašinų judėjimas plentais sulaikomas vie
no mėnesio laikotarpiui.

Žemaičių, Mariampolės, Kauno — Prie
nų — Alytaus plentai buvo tiek apirę, kad 
sukvežimiai jais važinėti tegalėjo 25 klm. 
į valandą nepranešančiu greičiu.

Tik 1950 m. pradėta kiek rūpintis plen
tais. Pradėti remontuoti Žemaičių, Kretin
gos, Prienų, Mariampolės, Ukmergės plen
tai.

1952 m. išasfaltuoti Kretingos — Palan
gos, Mariampolės ir Ukmergės plentai.

Geriausiai prižiūrimas Vilniaus plentas. 
Iki Žiežmarių jis praplatintas, išasfaltuo
tas ir pašaliais nusodintas medžiais.

1952 m. šis plentas pradėtas tęsti toliau. 
Nuo Žiežmarių ligi Rumšiškių jis išvestas 
po tiesumu.

Plento statybos darbus atlieka iš visos 
Lietuvos suvarytieji iki 6-8 mėn. priver
čiamojo darbo nuteistieji kaliniai. Tai dau
giausia valstiečiai — kolchozininkai, nu
bausti už miško ir kt. prievolių laiku ne
atlikimą, „samagono“ varymą bei gėrimą 
ir panašius nusikaltimus.

Tiems darbininkams pastatydinti bara
kai, kuriuose jie ir gyvena. Maitintis jie 
turi iš atsigabentų iš namų išteklių. Atly
ginimo už darbą jie negauna.

Karo metu sugriautų tiltų dauguma bu
vo atstatyta ligi 1952 m. Nauji tiltai pas
tatyti per Nevėžį ties Raudondvariu ir 
Babtais. Kaune atstatyti trys tiltai. Gele
žinkelio tiltas — beveik toks pat. kaip bu
vęs, Aleksoto tiltas — gelžbetoninis, be 

fermų, lygus. Viliampolės tiltas buvo sta
tomas du kartu. Pirmą kartą buvo pasta
tydintas medinis ties Utenos gatve. Le
dams jį nugriovus, jis buvo atremontuo
tas, ir lygiagrečiai buvo statomas kitas, 
senoje vietoje ties Senamiesčiu. Čia pas
tatytas paprastas medinis tiltas su fermo
mis. Jį statė kariuomenės daliniai. Pane
munės tiltas vis dar neatstatytas. Seno
jo tilto vietoje įrengtas kabantis „bež
džionių“ lieptas pėstiems praeiti. Važiuo
tiesiems tenka lenkti ratą pro Napoleno 
kalną ir Aleksoto tiltą.

Klaipėdoje pastatytas medinis tiltas 
per Dangės upę ties Laukininkų gatve. 
Jis turėjo būti pakeliamas. Jo projektas 
buvo sudarytas rusų inžinierių, o staty
bos darbus atliko inžinieriai lietuviai. 
Tilto atkėlimo priemonė buvo numatyta 
labai primityvi — balasto pripildomas ir 
ištuštinamas baidokas. Bandymai nedavė 
teigiamų rezultatų. Okupantai palaikė 
tai sabotažu, ir darbus vykdę inžinieriai 
buvo suimti.

Apie naują tiltą Vilniuje (Žaliojo vie
toje) žiur. SANTARVĖS 1954 m. Nr. 6, 
173-as psl.

Miestuose prie nedidelių tiltų dieną ir 
naktį stovi naganu ginkluotas milicinin
kas. Didesni tiltai miestuose, Vilniuje, 
Kaune, saugomi dviejų milicininkų iš a- 
biejų galų.

Provincijoje, pav., Babtuose, Kaniūkuo
se (Alytaus apskr.) ir kitur, tiltus saugo 
automatais ginkluoti MVD sargybiniai. 
Šalia tiltų įrengtos „ziemliankos“ — sar
gybų būstinės.

Tiltų šonai drauge su bunkeriais ap
tverti spygliuotų vėlų tvoromis su užra
šais, kad tai draudžiamoji zona, už ku
rios peržengimą gresia mirtis.

Sargybos normaliai nestabdo ir netikri
na pravažiuojančių mašinų ir keleivių. 
Jų uždavinys — saugoti tiltus nuo sabo
tažininkų, Susprogdinimo ar padegimo.

DAR NEATSILYGINĘ UŽ 1954 M. JIEMS SIUNTINĖTĄ SANTARVĘ PRE
NUMERATORIAI MALONIAI PRAŠOMI TAI ATLIKTI GALIMAI ARTIMIAU
SIU LAIKU. NEATSILYGINUSIEMS 2-as ŽURNALO NUMERIS NEBUS PASIUS
TAS,
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TRUMPOS ŽINIOS
Statybos technikumas

Vilniuje pradėjo veikti statybos techni
kumas. Mokslas trunka 2 metus. Į pirmą
jį kursą priimta 60 asmenų. Institutas 
rengs pramonės ir civilinės statybos tech
nikus.

Sovietinės dainos

Vilniaus Universiteto studentų sukurta 
daina „Pavasaris kolūkyje“, nauji sovie
tiški tekstai šokiams „Subatėlė“ ir „Klum
pakojis“. Fabrikų ir kolchozų darbininkai 
taipgi „kuria“ naujas dainas. Tai vis dai
nos apie darbą, tautų kovą dėl taikos, 
apie kolchozinę statybą ir pan.

Komjaunuoliai mokyklose

Dabartiniu metu Okupuotoje Lietuvoje 
yra 35.000 komjaunuolių ir 180.000 pio
nierių. Komjaunimo ir pionierių organi
zacijų uždavinys — talkininkauti moky
tojams komunistinio auklėjimo darbe, 
auklėtis sovietinio patriotizmo dvasioje.

Komunistinis auklėjimas Vilniuje

1954 mokslo metais Vilniuje veikė 16 
politinių mokyklų, 102 rateliai komunistų 
partijos istorijai mokytis, 10 augštesniojo 
laipsnio ratelių, 29 teorijos seminarai ir 
4 vakarinės partinės mokyklos.

Vakariniame marksizmo — leninizmo 
universitete mokėsi 635 asmenys — mo
kytojai, inžinieriai, universiteto mokslo 
personalo nariai ir kt. inteligentai.

* Visoje Lietuvoje yra apie 1.500 chorų, 
kuriuose dalyvauja per 50.000 asmenų. 
Klausimas tik, kokie kūriniai sudaro tų 
chorų repertuaro daugumą?

* Paskutiniais metais okupuotoje Lietu* 
voje išleistos lietuvių kalba brošiūros: M. 
Šeimano — „Vatikano ideologija ir politi
ka imperalizmo tarnyboje“, V. Prokofje
vo — „Moralė ir religija“. O. Arturovo —• 
„Europos katalikų partijos amerikoniškojo 
imperializmo tarnyboje“. G. Gurjevo — 
„Moksliniai pramatymai ir religinės pra
našystės“ ir apie 50 kitų prieštikybinėmis 
temomis brošiūrų, jų tarpe prof. J. Matu
lio — „Mokslas kovoje su prietarais ir re
ligija“. J. Žiugždos — „Reakcinė katalikų 
dvasininkija — amžinas lietuvių liaudies 
priešas“. J. Ragausko — „Krikščioniška 
moralė — darbo žmonių eksploatacijos į- 
rankis“, P. Pakarklio — „Popiežiai — lie
tuvių tautos priešai“, J. Būtėno —■ „Reak
cinė dvaslninkja— darbo žmonių engėja“ 
J. Mickevmiaus — „Bažnyčia — darbo 
žmonių engėja“ ir kt.

* Okupuotoje Lietuvoje yra Centrinis 
valstybės archyvas, kuriame yra brangių 
dokumentų, pradedant XV amž.

O ką šis archyvas yra paskutiniaisiais 
metais išleidęs? Ogi — „M. I. Kutuzovo 
štabo dokumentai 1905-1907“.

* Valstybinė Dailiosios Literatūros Lei
dykla išleido Antano Juškos „Lietuvių 
Dainų“ pirmojo tomo antrąją laidą.

A. Juškos dainos pirmą kartą buvo iš
leistos 1880 metais Kazanėje.

* Šiaulių miesto Kultūros Namuose įs
teigtas „Mokslinis-ateistinis lektoriumas“. 
Lektoriumo plane numatomos paskaitos 
šiomis temomis: „Marksizmas-leninizmas 
apie tikybą“, „Apie gyvybės atsiradimą“. 
„Vatikanas imperalizmo tarnyboje“, „Ar 
buvo pasaulio pradžia ir ar bus jo galas?“, 
„Žmogaus kilmė“. Paskaitas skaito Politi
nių ir mokslinių žinių skleidimo draugijos 
nariai: Germanas, Ramanauskaitė, Masytė 
ir kt. Paskaitų metu demonstruojami po
puliarūs mokslo (aišku, sovietinio) filmai.

* Sovietų Sąjungos stalo teniso čempio
natą 1954. XI. 12-20 d.d. Maskvoje laimė
jo lietuviai: Algimantas Saunoris, Vil
niaus Universiteto medicinos fakulteto 
studentas ir Ona Baleišienė (Vilniaus 
„Spartakas“) moterų tarpe.

Nepamirškime, jog Tėvynėje likusi Tauta iš mūs daug, daug laukia! Neap
vilkime, tik palengvinkime jai grįžti į Vakarų pasauli — ne išsvajotą ir ne persva- 
jotą, o dar maskoliškai apmeluotą, tik i tikrąjį laisvų žmonių pasaulį. Galvoki
me, renkimės, dirbkime. _____

M. BiržiškaLISP vemt. 
PsBDuhllklni
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LITERATŪRINĖMIS TEMOMIS

Jules Supervielle
G. I. ŽIDONYTĖ

Pereitais metais suėjo 70 metų įžymiam 
šių dienų prancūzų poetui Jules Supervielle. 
Ši sukaktis Supervielle geibėjų yra atitin
kamai paminėta. Supervielle yra intelek
tualinio pobūdžio rašytojas, kurio vardas 
tolydžio kyla Europoje ir abiejose Ameri- 
kose. Šalia poemų, autorius yra parašęs 
romanų, teatro veikalų, pasakų, prisimini
mų.

Supervielle nepriklauso jokiai literatūri
nei srovei. Jam turi įtakos —■ jo žodžiais 
tariant — ne vien rašytojai. Jis esąs tiek 
pat skolingas tapytojams, muzikams, ar
chitektams ; tiek pat šalims, kuriose jis ke
liavo, tiek pat matytiems veidams, pas
paustoms rankoms.;. Tiek pat debesims, ku
rie praplaukia ir kurių paslaptingą kalbą 
jis interpretuoja. Vienos jo poemos sukur
tos išėjus iš koncertų salės, kitos — keliau
jant traukinyje. Autorius tariasi nežinąs 
ar jis esąs labiau skolingas Homerui, ar 
tarp Bodeaux ir Montevideo plaukiojan- 
tiems laivams.

Erdvės pamėgimas, kurs juntamas viso
je Supervielle kūryboje, padėjo formuotis 
jo kosmicizmui. Poeto išorinis pasaulis sie
kia toli, iki begalybės. Jam tai įgimta. Sa
vo kilme jis urugvajietis. Po jo tėviškės 
plačiąsias pampas laisvai besisiaustąs ir į 
nežinomybę skriejąs viesulas išugdė jame 
iš mažų dienų prisirišimą prie erdvių. U- 
rugvajus yra neišsenkamas poeto įkvėpimo 
šaltinis. Iš jo Supervielle paveldėjo erdvės 
ir begalybės stiprų pajutimą, ir tyrą visa 
ko pradžios suvokimą. Gimtasis kraštas, 

kaip ir mūsų poetui Milašiui, suteikė jam 
pirmąjį impulsą siekt aprėpt savyje beri
bius plotus, pažinti erdvių paslaptis, per
žengti nežinomybės ribas. Poeto kūrybą 
tartum lydi nuolatinė iliuzija, kad savo pri
mityvumu, laukine gamta, jo gimtasis kraš
tas yra daug arčiau tos didžiosios paslap
ties, tos nakties, kuri buvo pirm visa ko, 
ir į kurią tik reti įkvėptieji drįsta nuklysti. 
Nenuostabu, kad daugelyje jo veikalų su
siduriama su Pietų Amerikos atmosfera. 
Urugvajaus gamtos reginiai vaiko-poeto iš
gyvenimuose vystėsi į gyvą ir judrų, nepa- 
liaujamoj evoliucijoj įprasmintą pasaulį. 
Gyvenimas svetur, kosmopolitizmas geo
grafine ir dvasine prasme, padėjo subręsti 
jo universalistinei dvasiai, kurioje vienoda 
rimtimi aidi platūs vaizdai ir menkučiai 
kasdieniški dalykai. Laukinė pampa, jūra, 
augštas dangus, jungiasi jo poezijoje su gy
vuliais, žvėrimis, paukščiais, žuvimis, žo
lėmis ar mineralais. Viskas turi savo sielą. 
Visata vilioja poetą savo draugystėn, ats
kleisdama jam savo paslaptis, leisdama jam 
pajusti savo daiktų esmę.

Žmogaus problemos Supervielle kūrybo
je irgi giliai išgyvenamos. Gerai pažinda
mas gamtą poetas žino erdvėj ir laiko dės
nius, kurie riša žmogų prie „purvinos že
mės“. Jo „Žemės trauka“ liudija gaivalin
gas poeto pastangas išsilaisvinti meniško
joj kosmogonijoj. Nuo mažiausios žolytės 
iki žvaigždynų, nuo esamos aplinkos tik
rovės iki didžiųjų paslapčių suvokimo, J.
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Supervielle sutapdina matomą ir nematomą 
pasaulius. Jis vienu momentu buvoja vi
sur, perkeldinėja daiktus, skaito mintis, se
ka jų kitimą, įgyvendina įvairiausias gali
mybes betkuriuo metu. Savo pasakiška
jame įkvėpime poetas sugeba būti visur, 
planetose, žvaigždėse; jis skrodžia vande
nynų ir žemės gelmes. Laikas šiame kos
miniame svaiguly netenka reikšmės. Poe
tas mėgsta prisiminti tai, kas egzistavo 
prieš tūkstančius ar miiionus metų. Pas
kirus vaizdus jis mato visumos fone, visu
mos, kuri ne tik nekinta medžiagos ir e- 
nergijos kiekiu, bet kuri begaliniai įvairia- 
lyčiai besitransformuodama išlaiko tą patį 
amžinybės veidą. Nesustabdomą laiko tėk
mę poetas irgi jaučia amžinybės mastu. 
Praeitį jis jungia su ateitimi vienoje dabar
ties akimirkoje, kurioje nėra nei laiko, nei 
erdvės ribų.

Reikšdamasis kosminiame poezijos pa
saulyje, žmogus yra kūno ir sielos viena
lytis „aš“. Poetas netiki į prigimtą nuodė
mę ; ribos tarp fizinių ir dvasinių išgyveni
mų nėra. Kūnas ir siela neatskiriami; fi
ziški gamtos reiškiniai liudija visatos pas
laptingą logiką. Siekdamas patirti kosmo 
esmę, širdimi (realiąja, fiziška) jis ją jau
čia, išgyvena, o rankomis tartum lyti. Tai 
ką Duerer ar Rodin išreiškė tapyboj ar 
skulptūroj, Supervielle tęsia poezijoje. Vis
kas jį pasiekia tiesioginiai:

Ach\ Jei pridedu aš ausį prie nejudan
čio plento, —

Pasaulių baisus zovada jojimas, svaigu
lių mūšis.

Žmogaus ,,aš“ ir jį supančios aplinkos są
lyčio elementai yra nenusakomo turtingu
mo, bet jų ryškiausias yra pilnas žmogaus 
esmės išjautimas. Žmoguje įamžintas są
moningoji gyvybė ir jos kūrybinė galia. 
Šią jėgą suprasti, grįžti į jos pradžią, gro
žėtis jos kad ir vargingu tobulėjimu, — 
toks yra nuolatinis šio poeto troškimas Ne- 
visuomet įgyvendinamas troškimas. Pasau

lis nuolat stovi ant „nustebusių kolonų“. 
Nuolat daug kas neįmanoma. Ir nuolat iš 
to seka vienatvė ir liūdesys. Bet vienatvės 
išgyvenimas suteikia J. Supervielle poezi
jai ne desperatiškus, o švelnios, ramios re
zignacijos sąskambius. Poetas trokšta pa
žinti, bet žino savo pajėgumo ribas. Trokš
ta įsilieti į erdvės ir laiko nesuvokiamumą, 
bet pajunta savo „aš“ nedalomumą, pas
kirumą ir vienatvę. Išmintis leidžia poetui 
kurti tik tam tikrose ribose, kurias jam 
nustato jo intelektas. Supervielle, šalia Va
lery, yra vienas šių laikų poetų, kurių kū
ryboje mokslo pažangos ir intuicijos bend
radarbiavimas ryškiai atspindi šių laikų 
dvasią.

Supervielle kūryba įdomi savo nuotaikų 
ramumu, skaidrumu, kurio nedrumsčia ais
tros ir protestas. Taip pat grakščia, bet 
nuoseklia interpretacija kosmo, kuriame 
dalyvaujant įmanoma užmiršti savo viso
keriopai suvaržytą buitį. Žvilgsnis Į betko- 
kį daiktą, koks nors kad ir nereikšmingas 
nuotykis tampa poeto jausmų ir minčių sū
kurio centru, iš kurio sklinda realybės ir 
fantazijos žavus mišinys.

Eiliavimas Supervielle poezijoje dažniau 
taisyklingas, negu laisvas. Ritmo atatikimas 
apdainuojamojo dalyko esmei, muzikalinis 
tęstinumas tvirtai remia poemos vidinę 
struktūrą. Kiekviena jo poema yra išbaig
ta. Poetas kalba ne sąvokomis, o jų visu
ma, iš kurių negalėtų būti išskirta nė ma
žiausia dalis.

Supervielle nėra užsiangažavęs jokiai po
litinei srovei. Jo idealizmas grindžiamas 
tauriu ir nuoširdžiu humanizmu. Super
vielle nuomone, juo labiau žemė drebanti, 
tuo labiau žmogus turįs saugoti tą saugų 
žemės gabaliuką, kurį jam suteikia gilus 
vidujinis gyvenimas. Proto ir kūrybinių po
lėkių rūmai esą daug atsparesni už kiečiau
sius akmenis, ir jų nesunaikinsią net pat
rankų šūviai.
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Jules Supervielle

ŽMOGUS

Tai žmogus pasaulio drevėje,
Aplinkui jį, jo mintys švytinčios tartum sargyboj.
Kaip jo aptemęs kūnas aidi,
Ir kaip norėtų jis valdyt visus šiuos ūžesius.
Jis klausosi išorinėj nepalytėtoje tyloj
Neperšviečiamo savo rankų skundo,
Lyg melancholiškų luotų ant smėlin grimstančių prisiminimų.

Augalotas ainis urvinių bočių, pagoniškų, 
krikščioniškų.

Kalnų juodų, sustojusių prie iškraipytos upės,
Du metrai kūno štai po skliautu, kur yra 

rutuliai,
Petikauliai, laikų nekintamą jų begalybės svorį
Nenulinkstant galvai,
Pusiausvyroj dvi kojos
Basos ant greituolės žemės,
Širdis laikų skirstanti,
Akys spalvinančios erdvę,
Lytis girta ateitim,
Ir šimtas sakalų, ant savų minčių stovinčių, suglaustais 

sparnais.

Ar tai įmanoma,
Kad kristų jis nuo begalinio žvaigždžių šaudymo“!
Pasprukusios jo aistros ilgai kamuoja

orų,
Erdvę pajutusias, atgal jos suka
Ir vėl į sielų grįžta.
Lemtis iškyla horizonte liemeniu gumbuotu,
Ilgom blakstienom, suspaustom, lyg

Žiaunos.
Sis atšiaurus buvimas, užstojus kelius,
Net tuos, net tuos, kurie į begalybę veda,
Pagauna drovų orų, kurs iš dangaus norėtų nusileist.
Ar jo išvengs Žmogus,
Kai saulės įžūlusis antspaudas liudija prieš jį!

Dėmesio. Štai jisai slenka, stebi 
dešinėn, kairėn,

Štai jis atsikelia; jo veidas trakši tartum degantis 
smaliokas,

Štai eina jis pirmyn, mindžiodamas aukštą dangaus
Žolę.

Šešėlis jo nebeseka, kaip ant išvargintosios
žemės,

Štai jisai stebi savo atvaizdą mėnuly, pritaikydamas 
žvilgsnį,

Ir toli aidi jo komandos, kuriomis kupinas jo 
balsas.
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Jo apskritiminė galia grąžina link jo tolumas, 
Ir matosi žygiuojančios skrupulingos žvaigždės. 
Senasis juodas nakties kraujas teka savame 

kraujuj,
Maišydamasis su dienos krauju kaskadų 

prarajoj.
Bematant į jo sielą visa kas susigeria ir susijungia. 
Pasaulis joj — vien tik šniokštimas užslopintas. 
Išsitiesęs badas, tartum prieš Genezę,
Klaidžiojanti įstrižinė, nuo savo kampų atplėšta, 
Kuri suranda pagaliau ramybę žmogiškoj lemty.

AUGSTAS1S DANGUS

Tirštas dangus atsiskleidžia vidurnaktį, 
Kurs plaukia savo tyliame kely, 
Ir draudžia žvaigždėms pravirkt kad ir akimirkai 
Savo amžino gimimo svaiguly.

Pačios savęs belaisvės
Žvaigždės šviesą skleidžia, 
Kuri jas riša, jas išlaisvina 
Ir vėl jas suriša be gailesčio.

Jos į amžių gelmę stumia
(gimtąjį nekantrumą
Vos tik atspėjamą
Iš kokio mažo sumirgėjimo.

Dangus juodų žibuoklių,
Begalybe dvelkia
Ir įieško jųjų dulkėse 
Mirties ištremtų saulių.

Šešėlis ilgas artinas
Ir žvaigždes ryja ūkanų nasrais.

(spėjamos vargingos pastangos dangaus irkluotojų 
Tarp beamžio laivo irklų susigūžusių, 
Laivo, skleidžiančio savojo kiauto ūžesį 
Ir amžinoj nakty be tikslo plaukiančio, 
Nakty be uostų, be krantinių ir stovylų, 
Be žavumo ateities
Palytinčio mus savo plunksnomis
Ir draudžiančio mums geist mirties.

Už tamsybių augštų uolų tolsta laivas tęsdamas savo kelionę. 
Žvaigždės lieka vienos susitraukusios gilumoj savų klejonių, 
Prisipažinti pasirengusios.
Ir išsigandusios, kad neužteksiančios jėgų 
Sukurti rožės vaizdą
Savo liepsnojančioje atminty.

Vertė G, I. Židonytė
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IS NESENOS PRAEITIES

PIRMOJI BOLŠEVIKU OKUPACIJA (6)
Atsiminimų nuotrupos

T. VIDUGIRIS

Visą gegužės mėnesio 18 d. Panevėžio 
miestas išbuvo niekieno žemėje. Pakaito
mis jame lankėsi mūsų ir rusų žvalgai.

Atvykęs į Molainius, savo kuopos ne
radau. Mat, gavęs įsakymą trauktis, kuo
pos vadas su trim būriais pasitraukė ne į 
Molainius, bet net į Krakenavą, palikda
mas mane su vienu būriu giliame priešo 
užnugaryje.

Tokioms aplinkybėms susidarius, mane 
su būriu laikinai priskyrė prie 2-os kuopos. 
Tuojau pat išžygiavome į Nausėdės kaimą, 
kur kuopa užėmė apsaugos barą. Mane s i 
būriu palikus kuopos rezerve, pagaliau ga
vome tinkamą ir seniai lauktą poilsį.

Gegužės mėn. 19 d. anksti rytą PABa- 
talionas vėl pakilo į žvgį tikslu užimti Pa
nevėžio miestą. Besirikiuodami drauge su 
2-ąja kuopa, pamatėme atvykstančią nuo 
Krakenavos pusės didelę pastočių vilksti
nę. Kas gi čia galėtų būti? Pastočių vorai 
priartėjus, iš rikiuotės pasklido linksmi 
šauksmai: „Žiūrėkit! Pirmosios kuopos 
bėgliai grįžta iš Krakenavos.“ Taip iš tik
rųjų ir buvo. Pajuokos ir pasityčiojimo 
replikų apiberti bėgliai susirikiavo drauge 
su mumis. Daugiausia gražių epitetų teko 
kuopos vadui. Ir v'sai peln'dai. Juk kuo 
gi kalti kuopos vvrai. jei kuonos vadas juos 
buvo nuvedės ne ten. kur buvo is-kvtas.

Abi kuonos drauge pajudėjo Panovėž'o 
linkui. 2-oji kuopa netrukus atsiskyrė ir 
pasuko į šiaurę nuo miesto. Panevėžyje 
raudonųjų neberadome. Po keturių dienų 
nuolatinių mūsų sėkmingų ir nesėkmingų 
veiksmų Panevėžio miestas buvo galutinai 
mūsų užimtas, ir raudonieji į jį daugiau 
nebegrįžo.

Pirmoii kuopa ir vėl buvo išsiųsta Į Vai
vadų kaimo ribą, kur užėmė apsaugos ba
rą. Visą kuopa buvo išsiuntinėta į užtvaras 

ir sargybas, kuopos rezerve palikus tik 
vieną 4-ojo būrio 4-ąji skyrių. Tuo tarpu 
gavome papildomą įsakymą išsiųsti stip
resnį žvalgomąjį būrelį prie sudužusio 
traukinio. Nebeliko nieke kito man beda
ryti, kaip paimti kuopos likutį ir su juo 
vykti žvalgybon. Čia tenka pastebėti, kad 
kuopos sudėtis tuo metu buvo per 200 vy
rų, suskirstytų į keturius būrius po ketu- 
rius skyrius būryje. Į būrius ir skvrius vy
rai buvo suskirstyti pagal ūgį, taip kad 
4-tojo būrio 4-jame skyriuje visi buvo la
bai žemo ūgio, ir nors „mažiukų“ tarpe bu
vo ir subrendusių vyrų, tačiau jų ūgis ir 
išvaizda leido manyti, kad tai 14-15 m. pa
augliai. Su tokiu tad „vaisku“ pakilau į 
žygį-

Sudužusio traukinio likučius pasiekėme 
nesukliudyti. Pėdsakai rodė, kad vakar die
ną prie traukinio darbuotasi rusų. Matyti, 
drauge su šarvuotuoju traukiniu būta ir 
pagalbinio traukinio. Nuvirtusio traukinio 
garvežį radome jau pakeltą su patiestais 
po juo bėgiais. Rusams bereikėjo tik su
jungti patiestus po garvežiu bėgius su ge
ležinkelio linijos bėgiais ir garvežį nusivež
ti. Tačiau bolševiku pastangas buvo sutruk
dęs venos mūsų kuonos vakarykštis žvv's 
Liuc'vnės dvaro b’nkni. Tos k"otvs jndA>:- 
ma bolševikai nnlojVė iuns s”nanN'> mūsų 
manevru ir mete darbus pasitraukė Suba
čiaus linkui. D'džiule sudužusių vagonų 
krūvą rusaai apipylė žibalu ir padegė. At
vykę prie traukinio, gaisrą radome beiš- 
blėstantį. Vietomis tarp milžiniškos krūvos 
geležies tebesimatė dar ugnis, iš ten skildo 
troškinantis apdegusių kūnų dvakas. Salia 
geležinkelio buvo supiltas nemažas kapas 
Matvti, čia bolševikai palaidojo tuos r* 
muštuosius, kurių kūnus įstengė ištraukti 
iš geležies laužo kriįvos,
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Besidairydamas traukinio katastrofos 
vietoje, pamačiau ateinant geležinkeliu nuo 
Subačiaus pusės civiliškai apsirengusį žmo
gų. Jam priėjus arčiau, atpažinau savo kai
myną, ūkininką L-ą. L-a papasakojo, kad 
Karsakiškio ir Palaukių kaimų apylinkėse 
rusų raudonarmiečių nebėra, jie pasitraukė 
iki Subačiaus. Paminėtų kaimų apylinkėse 
betgi siautėja padrikos raudonųjų gaujos. 
Jis, L-a, einąs j Panevėžį prašyti pagalbos 
prieš siautėjančias bolševikų banditų gau
jas. Trumpai pagalvojęs, nusprendžiau 
veikti. Parašiau Bataliono vadui trumpą 
pranešimą apie tai, ką buvau radęs prie 
sudužusio traukinio, ir kad su skyriumi 
vykstu Subačiaus linkui tikslu išaiškinti, 
kur yra sustoję bolševikų daliniai. Praneši
mą įdaviau ūkininkui L-ai, kad nuneštų į 
Panevėžį Bataliono štaban ir paprašiau jį, 
kad dar ir žodžiu jis ten papasakotų, ką 
bežinąs apie raudonųjų susitelkimus. L-a 
nužingsniavo Panevėžio linkui.

Susišaukiau visus skyriaus vyrus. Ap
žvelgęs menkutę susirinkusiųjų išvaizdą, 
pasigailėjau, kad neturiu čia 1-jo būrio vy
rų, su kuriais man buvo tekę jau keletą 
kartų atlikti sunkesnius uždavinius. Pasa
kiau susirinkusiems, kad turėsime atlikti 
tolimą ir pavojingą žygį. Paklausiau, ar 
nebus jų tarpe tokių, kurie dėl silpnos svei
katos negalėtų pakelti tokio žygio. Valan
dėlę visi tylėjo. Staiga, lyg atspėdamas ma
no mintį, pats mažiausias ir pats jauniau
sias savanoris K. prišoko prie manęs ir su
jaudintu, piktu tonu suriko: „Viršyla! Ne
manyk, kad pirmo būrio drimbos geresni 
už mus. Vesk mus nors ir peklon, su tavim 
eisim.- Nebijok, nuo tavęs į Krekenavą ne- 
bėgsim.“

Takučiais paliai geležinkelį pasileidom 
Subačiaus link. Beveik nuo pat Panevėžio 
iki Subačiaus abipus geležinkelio tęsėsi di
deli miškai. Jie buvo man gerai pažįstami, 
nes, kaip medžioklės mėgėjas, buvau juos 
daug kartų skersai ir išilgai išbraidęs. Ži
nojau, kad rusai miškų bijo ir jų vengia. 
Nebijodamas tad netikėtų susidūrimų ir 
gerai pažinodamas tuos miškus, galėjau 
skyrių nuvesti, kur norėjau. Pasiekę Kar
sakiškio geležinkelio stotelę, vienišuose sto
ties trobesiuose neradom nė gyvos dvasios. 
Visi tarnautojai buvo kažkur dingę. Sto
telės laukiamajame pamačiau didelę geleži

nę dalbą, kurią geležinkeliečiai vartoja vi
nims (kostyliams) traukyti iš pabėgių. Dal
bą pasiėmėm, nes buvau nusprendęs išar
dyti geležinkelio bėgius, kad rusai negalė
tų vėl pakartoti savo manevro su šarvuo
tu traukiniu. Žygiuodami toliau, keliose 
vietose išardėm geležinkelio bėgius.

Mūsų žygio tempas pradėjo lėtėti. Nuo 
Nausėdos, iš kur buvome tą dieną pradė'ę 
žygį, buvo jau per 30 klometrų. Pastebė
jau, kad mano jaunuoliai baigia išsisemti. 
Pasukau į man žinomą vienišą vienkiemį 
miške. Troboje radome tik moteris. Šeimi
ninkė tuojau mane pažino ir džiaugsm'ngai 
pasveikino. Paprašiau ją duoti man ir vy
rams ko užvalgyti. Beregint stalas radosi 
apkrautas visokiai- valgiais. Tik pradėjus 
mums valgyti, į trobą įpuolė apšepęs, api
plyšusiais ir suveltais drabužiais vyras. Jis 
puolė man ant kaklo ir pro ašaras ėmė 
murmėti padėkos žodžius. Tame žmogaus 
šešėlyje vargais negalais atpažinau savo 
kaimyną, ūkininką G. Kovo mėnesį jis bu
vo bolševikų suimtas, laikytas įkaitu Pa
nevėžio kalėjime ir paskutinėmis dienomis 
vežamas jų į Rusiją.Sudužus traukiniui, jis 
drauge su kitais kaliniais išsilaisvino, ta
čiau, bijodamas grįžti į savo ūkį, slapstėsi 
šiame vienkiemyje. G. buvo stipraus kūno 
sudėjimo, petingas pusamžis vyras — gi 
dabar prieš mane stovėjo pusgyvė žmo
gysta. Pasakiau jam, kad esame tik žvalgai, 
kad ryt čia atvyks stambesni mūsų dali
niai, ir patariau jam dar pasilikti vietoje.

Truputį pailsėję, patraukėme tolimesnio 
žygio. Tarp Aščegalių kaimo ir Bigailių ge
ležinkelio stoties dar kartą išardėm bėgius 
ir kaip tik toje pačioje vietoje, kur vasa
rio 16 d. naktį buvau traukiojęs telefono 
laidus.

Mums beardant bėgius, prie Bigailių sto
telės pervažos susirinko būrelis merginų ir 
keletas vyrų iš gretimo Patraktų kaimelio. 
Jie buvo pastebėję mus besidarbuojant ir 
dabar laukė mūsų ateinant. Jau iš tolo pa
mačiau pažįstamus veidus. Susirinkusiųjų 
tarpe matau buvusią suaugusiems kursų 
uolią lankytoją Onutę, pas kurios tėvus bu
vau daug kartų svečiavęsis. Pastebėjau, kad 
manęs niekas neatpažįsta, nes kariniai dra
bužiai ir šalmas su nuleistu pasmakrės dir
želiu smarkiai buvo pakeitęs mano išvaiz
dą. Priėjęs, grubiai stvėriau Onutę už ran-
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kos ir piktu balsu surikau: „Tai tu pynei 
bolševikams vainikus gegužės pirmai die
nai! Dabar gulkis, įkrėsime tau dvidešimt 
penkis bizūnus!“ Onutė, kad ir atpažinusi 
dabar mane, tačiau nesuprato, ar juokauju, 
ar iš tikrųjų esu piktai nusiteikęs. „Mes ne
kaltos, mus prievarta varė vainikų pinti“, 
teisinosi išsigandusi mergina. „Vistiek esi 
kalta, ir še tau už bausmę!“ Čiupau Onu
tę ir išbučiavau į abu skruostus. Visi pra
pliupo juoktis. Onutė stovi lyg ir susigė
dusi, bet jos akutėse žybčioja šelmiški ži
burėliai. „O kodėl tu vienas turi teisę baus
ti?“, sako ji, stveria arčiau stovintį sava
norį ir jį išbučiuoja.

Kyla linksmas klegesys, bet turiu jį sku
biai nutraukti, nes mūsų laukia dar tolimas 
kelias. Sukam iš geležinkelio ir tiesiai per 
mišką, be kelio, žygiuojame į Bigailių kai
mą. Nuo čia tik "keturi kilometrai iki Su
bačiaus stoties, kur spėju esant raudonuo
sius. Reikia tad gauti apie juos kiek žinių. 
Įėjus į kaimą, sutikau seną savo draugą, 
ūkininką D., kuris atsitiktinai buvo ką tik 
grįžęs iš Subačiaus miestelio. Jis papasa
kojo, kad Subačiuje yra apie 150 rusų, 
tiek pat jų esama ir Subačiaus geležinkelio 
stotyje. Rusai turi pasistatę sunkiuosius 
kulkosvaidžius bažnyčios bokštuose ir sto
ties vandentiekio bokšte. Apie 150 raudo
nųjų esama ir Akmenių kaime. Raudon
armiečių nuotaikos esančios labai blogos, 
jie tik ir laukią nors ir nedaugelio mūsų 
puolimo, kad tik gautų progos bėgti. Ko
kių tikslesnių žinių jau nebesitikėjau iš kur 
gauti. Reikia, tad grįžti į Panevėžį; Bet 
grįžimas paliai geležinkelį jau nebeįdomus, 
o, be to, man parūpo išbaidyti plėšikaujan
čias Karsakiškio-Palaukių apylinkėje gau
jas. Pasukome tad į šiaurę ir, prisidengda
mi rugių laukais, krūmais ir miškeliais, pa
siekėm Lėvens upę ir, ją perbridę, įėjome 
į mano gimtinės, Palaukių kaimo laukus. 
Eidamas miškeliu, vadinamu Šilelis, pro 
medžių tarpus pamačiau važiuojantį vieš
keliu į Karsakiškius vežimą. Vežime sėdė
jo trys vyrai. Krūmai dengė matomumą, 
tad negalėjau atpažinti, ar važiuojantieji 
apsivilkę civiliniais ar kariniais drabužiais. 
Vežimas greit dingo kelio posūkyje.

„Geri žmonės tokiais laikais nevažinė
ja“, pagalvojau, bet persekioti juos buvo 
pervėlu.

Į Palaukių kaimą įėjome iš rytų galo. 

Kaimas, kaip išmiręs. Visi vyrai ir jaunes
nės moterys su geresniais gyvuliais buvo 
išsislapstę miškuose. Tik retoje troboje be- 
aptikome senutes, kurios beregint puldavo 
vaišinti mane ir mano vyrus. Pavalgę ir 
truputį pailsėję, traukėme toliau Karsakiš
kio linkui.

Buvau užėjęs į savo gimtinės sodybą. Tė
vų neradau, nes jie jau nuo kovo mėnesio 
slapstėsi. Visą ūkį prižiūrėjo viena gerašir
dė kaimynė senutė. Ūkis pasirodė apverk
tinoj būklėj; tvoros išvartytos, ūkio padar
gai išmėtyti, namo langai išdaužyti. Gyve
namose patalpose pilna šiaudų ir žmonių 
išmatų. Mat, tik šį rytą buvo išsikraustęs 
čia stovyklavęs bolševikų dalinys.

Išbėgau iš namo prie savo vyrų, ir nu
žingsniavom Vepu kaimo link. Galvoje py
nėsi nelinksmos mintys. Prikaišiojau sau 
įvėlęs tėvus į tokį vargą. Juk ir aš galėčiau, 
slapstydamasis miškuose, savo tėvams pa
dėti ir, išvaduotojams atėjus, ramiai sau 
gyventi. Juk taip darė daugumas mario 
amžiaus vyrų. J

Mums artėjant prie Vepu kaimo, jo gale 
pamačiau susirinkusį žmonių būrelį. Gan
das, kad mes esame Palaukiuose jau buvo 
pasiekęs Vepu kaimo gyventojus, ir dabar 
jie rinkosi mūs pasitikti. Iš tolo atpažinau 
priekyje būrelio savo amžiną „priešą“, ūki
ninką J. Jis buvo Karsakiškio parapijos 
„maršalka“ ir aplinkinių valdinių miškų ei- 
gulis. Dar būdamas paauglys, eidavau 
drauge su vienmečiais uogauti ir riešutauti 
į J. saugomus miškus. Stropusis J. mus am
žinai gaudydavo, vaikydavo ir grasindavo 
pagavęs išpersiąs kailį. Bet kur jam tokius 
pramuštgalvius sugauti! Mūsų kojos visuo
met buvo eiklesnės už jojo. Paūgėjęs pra
dėjau medžioti. Kurgi rasi tinkamesnę m:- 
medžioklei vietą, kaip J. saugomi miškai. 
Ir vėl užvirė ilgametė kova. Laimėtoju vi
suomet būdavau aš, mano jaunos kojos ne
leisdavo J-ui manęs sugauti. Ir kai partiza
naudamas, savo darbams užmaskuoti ty
čia buvau pradėjęs nepalankiai kalbėti apie 
dvasininkiją ir jos siūlomą Lietuvai san
tvarką, J-no pasipiktinimui nebuvo ribų. 
Susitikęs, jis neatsakydavo į mano pasvei
kinimą ir nusispjovęs murmėdavo: _-,Par- 
mazonas“.

O dabar J. puolė manęs bučiuoti, svei
kinti, kaip išlaisvintoją, šiurkščiai išsilaįs-
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vinau iš jc glėbio: „Aš parmazcnas, o čia 
štai mano parmazoniukai“, pasakiau, ro
dydamas į savo vyrus. „O kurgi tie tavo 
krikščioniški sūneliai? Jų nematau kovo
jančių tarpe“. Mat, jis turėjo penkis sūnus, 
tvirtus, kaip ąžuolai, ir nė vienas jų nebu
vo išėjęs savanoriu.

Iki šiol gailiuosi savo elgesio ir žodžių. 
Stojo nejauki tyla. Nei aš, nei J. nežinojo
me, kaip užbaigti incidentą. Padėtį išgelbė
jo atbėgusi keliu nuo Karsakiškio moteris. 
Ji pranešė, kad j Karsakiškį yra atvykę trys 
važiuotieji bolševikai ir plėšia bažnyčią. 
„Paskui mane! “, sukomandavau vyrams, 
ir bėgte pasileidom per laukus. Sumojau, 
kad į Karsakiškį bėgti neapsimoka, nes ga
lime ten plėšikų neberasti. Leidomės tad 
po tiesumu į Breiviškių augštumą, kur pra
eina vieškelis iš Karsakiškio į Subačių. No
rėjau tuc būdu užkirsti grįžtantiems plėši
kams kelią, juos sunaikinti ir atimti iš jų 
išplėštus bažnyčios daiktus. Atbėgę į augš
tumą, pamatėm, kad tas pats vežimas, kurį 
buvom matę Palaukių Šilelyje važiuojant 
Karšakiškio linkui, dabar grįžta Subačiaus 
kryptimi. Vežime sėdėjo tie patys trys vy
rai. Dabar aiškiai įžiūrėjau rusiškas unifor
mas. Nebuvo jokios abejonės, kad tai tie 
patys rusai plėšikai, kurie apiplėšė Karsa
kiškio bažnyčią. Vežimas jau buvo prava
žiavęs augštumą ir beįvažiuojąs į pušinėlį 
prie Palaukių kapinių. Pavyti jo negalėjo
me. Paleidome tad į jį ugnį. Iš tos pačios 
ąųgštumos buvau šaudęs Į savo tėviškę 
traukdamasis, dabar grįžtant vėl tenka šau
dyti, tik šį kartą link kapinių, kur ilsisi ma
no prabočiai.

•Plėšikai iššoko iš vežimo ir sukritę į grio
vius ėmė atsišaudyti. Šūvių išgąsdintas plė
šikų arklys pasileido šuoliais ir pranyko už 
kapinių mūrinės tvoros. Plėšikai irgi per
bėgdami išnyko už tos pačios tvoros. Nors 
ir nepavyko plėšikų sunaikinti, bet jaučia
mės patenkinti. Galvojame, kad mūsų pa
sirodymas šioje apylinkėje atbaidys plėši
kaujančias gaujas, ir gyventojai ramiai su
lauks mūsų pagrindinių jėgų atvykstant.

Traukėme toliau vieškeliu Karsakiškio 
linkui. Aiškiai mačiau, kad mano vyrų jė
gos eina prie galo. Pasiekus mums Karsa
kiškį, paėmiau pastotes, ir jau be nuotykių, 
sutemus pasiekėm Vaivadų kaimą, kur bu
vo kuopos vado vadovietė. Čia pasibalnojęs 
arklį, išjojau į Panevėžį pranešti Bataliono 

vadui, ką per dieną buvau padaręs ir paty
ręs.

Panevėžyje turgavietės aikštėje pamalčiau 
■susirikiavusią didelę kariuomenės -vorą. 
Tvarkingai išsirikiavę stovėjo karinio tipo 
sunkiųjų kulkosvaidžių vežimai. Mūsų ba
talionas tokių vežimų neturėjo, ir savo kul
kosvaidžius mes vežiojome vienkinkiuose 
ūkininkų vežimėliuose. Pirmą sutiktą karei
vį paklausiau, kas čia per dalinys. „Čia 
Antras Pėstininkų pulkas“, gavau atsaky
mą. Šilta džiaugsmo banga persirito visu 
kūnu. Štai atvyko seniai laukta paspirtis, 
nebereikės mums vieniems švaistytis fronte 
nuo Giedraičių ligi Panevėžio.

Bataliono štabe vėl staigmena! Tik pra
dėjau pasakoti štabo viršininkui, karinin
kui U., savo dienos nuotykius, kai jis ma
ne nutraukė, sakydamas: „Einame pas 
Brigados vadą, papasakok jam viską“. „Pas 
kokį Brigados vadą?“, paklausiau nuste
bęs. Karininkas U. paaiškino, kad yra at
vykęs I-os Brigados štabas, kuris perėmė 
vadovavimą visais lietuvių daliniais Pane
vėžio sektoriuje. Brigados štabe radome 
2-jo pėstininkų pulko vadą karininką Gri- 
galiūną-Glovackį, kuris laikinai ėjo Briga
dos vado pareigas. Brigados vadas, kari
ninkas Nastopka, dar nebuvo į Panevėžį 
atvykęs. Karininkui Glovackiui pranešiau 
surinktas žinias apie priešą, apie geležinke
lio išardymą keliose vietose ir su
sišaudymą su plėšikaujančiais rusais. Baig
damas pasakiau, kad vietos gyventojų tar
pe skleidžiau gandą, jog rytojaus dieną pra
sidės mūsų puolimas visu frontu. „Teisin
gai padaryta, ryt bolševikus išguisim iš Su
bačiaus“, pasakė Glovackis.

Vėl šilta džiaugsmo banga perbėgo visu 
kūnu. Ryt bus žygis, tėviškė bus atvaduo
ta. Stiprėjo viltis, kad visa Lietuva bus at
vaduota. Svajonės nešė į tolimus Dauguvos 
krantus.

Į kuopą grįžau jau auštant. Net trum
pam poilsiui nebebuvo laiko. Reikia prikel
ti virėjus, kad gamintu ankstyvus pusry
čius, reikia surinkti kuopos vyrus iš toli
mai išblaškytų lauko sargybų, reikia pati
krinti ir papildyti šaudmenų atsargas, rei
kia... daug daug ką reikia atlikti prieš pa
kilsiant į žygį. Apie poilsį negali būti nė 
kalbos.

Bet... juk Tėviškę einu vaduoti!
(Bus daugiau)
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IS MOKSLO PASAULIO

CHEMIJA IR ŽEMĖS ŪKIO PAŽANGA

■ ' ... J. VĖBRA

Mūsų mintys dažnai nuklysta į ban- 
;guojančius Lietuvos rugių laukus, kurie 
mums tokie mieli, kad, rodosi, Praam
žius nieko tobulesnio sukurt ir negalėjo. 
Iš tikrųjų gi gyvenimas yra tapęs toks ne
pastovus, kad net tokia tradicinga sritis, 
kaip žemės ūkis, kinta revoliuciniu tempu. 

•Čia užsibėžtoje trumpoje apžvalgoje tik 
labai bendrais bruožais priminsime skaity
tojui tuos žemės ūkio laimėjimus, kurie la
biausiai susiję su chemija. Tai darome 
tiktai siaurinimo sumetimais, anaiptol ne
turėdami tikslo mažinti nuopelnus agro
nomų, genetikų, bakteriologų, entomolo
gų, mechanikų ir .kt. specialistų, kurių visų 
bendros pastangos yra pakėlusios žemės 
ūkio našumą ir pagerinusios ūkininko bui
tį. Reikia priprasti prie minties, kad ir ro
mantiškuose Lietuvos laukuose teks daug 
ką keisti. Tik pilnai išnaudodamas visas 
mokslo teikiamas galimybes, lietuvis ūki
ninkas gali susikurti gražesnį ir geresnį gy
venimą, negu buvo turėjęs.

Chemijos įtaka žemės ūkyje pradėjo 
reikštis vos nuo XIXojo šimtmečio vidu
rio, kai iš de Saussure, von Liebig‘o, Wie- 
gmann'o, Polstorff'o ir kt. chemikų darbų 
paaiškėjo mineralinių druskų, ypač fosfo
ro, azoto ir kalio, reikšmė augalų gyveni
me. XIXojo šimtmečio pabaigoje minera
linių trąšų vartojimas buvo gana paplitęs. 
Pirmutines jų sudarė kaulamilčiai, super
fosfatas, Čili salietra, kalio druska. Grei
tu laiku prisidėjo tomamilčiai.

Per paskutiniuosius 50 metų žemės ūkio 
-chemikalų padaugėjo apie šimtą kartų. 
Šiandien visos žemės ūkio fazės, nuo dir
vos paruošimo iki derliaus sudorojimo, yra 
grindžiamos chemija. Dabartiniame žemės 
ūkio chemikalų įvairume nelengva orien

tuotis ne tik eiliniam ūkininkui, bet ir iš
mokslintam agronomui.

Dirvos tręšimas azotu, fosforu ir kaliu 
tebėra aktualus ir šiandien. Vien šių trą
šų dėka pasaulinis javų derlius yra padidė
jęs daugiau negu 25%. Šių tradicinių trą
šų gamyba ir vartojimas yra žymiai pato- 
bulėję. Ribotus Čili salietros išteklius yra 
pakeitę neriboti sintetinių nitratų ištekliai. 
Prigyja, vartojimas pigiausios Azotinės .trą-■ 
šos — gryno suspausto amoniako, kurį jau
ni javų daigai lengviau asimiliuoja, negu 
nitratus. Per keletą mėnesių, javams beau
gant, žemės bakterijos amoniaką paverčia 
nitratais, kuriais javai maitinasi antruoju 
vystymosi periodu. Tačiau suspausto amo
niako transportas ir panaudojimas reikalin
gi gana brangių įrengimų ir tuo tarpu jį 
verta naudoti tik amoniako gamyklų zono
se. Tolesnėse nuo amoniako gamyklų vie
tovėse geriau tinka tik pernai rinkoje pasi
rodžiusios lėto veikimo urea-formaldeidi- 
nės trąšos — urainitaš.

Daug pastangų padėta kalio problemai 
išspręsti. Nors kalis pagal gausumą žemės 
plutoje, yra septintasis elementas, tačiau . 
didesni jo druskų klodai retai užtinkami, ja 
Ilgą laiką kalio monopolis buvo vokiečių 
rankose. Kanadoje (Saskatchewan‘e) ir 
Anglijoje (Yorkshire) ruošiamasi kasti kalį 
net iš kilometro gilumos. Šį žemės ūkiui 
būtiną elementą importuojančioms valsty
bėms buvo svarbu atsipalaiduoti nuo Stas- 
sfurto kasyklų priklausomybės. Nuo seno 
buvo galvojama, kaip kalį išimti iš jūros 
vandens, kur jo yra apie 500 g. kiekvieno
je vandens tonoje. 1911 metais pradėti 
bandymai prie minirelinėmis druskomis 
ypač turtingos Mirusios Jūros baigėsi sėk
mingai, ir nuo 1930 m. ten pradėjo kurtis
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kalio pramonė. Nuo 1933 metų ir italai 
bando apsirūpinti kaliu iš jūros. Išgarinimu 
pagrįsti Mirusios Jūros ir italų metodai ne
tinka šiaurės kraštams, kuriuose dideliems 
jūros vandens kiekiams išgarinti nėra pa
kankamai saulės. Čia reikšmingi norvegų 
firmos Norsk Hydro tyrinėjimai, kurie pa
rodė, kad kalį galima iškrisdinti ir iš labai 
atskiestų tirpalų heksanitrodifenilamino pa
galba. Norvegai ir olandai bendromis jėgo
mis pastatė Amsterdame pirmąją įmonę, 
kuri pagal Norsk Hydro procesą pernai pra
dėjo imti kalį iš Atlanto vandenyno. Che
minio iškrisdinimo būdu Lietuva galėtų ap
sirūpinti kaliu iš Baltijos.

Klasikinių trąšų gamyba yra patobulėjusi 
daugeliu ir kitų atžvilgių. Plinta trąšų var
tojimas tirpalų pavidalu. Ištirpintais amonio 
junginiais runkelių maitinimas per lapus 
pasirodė ypatingai sėkmingas. Fosforo, ka
lio ir azoto trąšas bandoma sutaupyti bak
terijų pagalba. Megatherium viphosphatium 
grupės bakterijos, paskleistos dirvoje, suar
do netirpstančius fosforo junginius ir pa
daro prieinamus augalams. Nauja silikati
nių bakterijų rūšis, Bacillus siliceus, ardo 
aliuminosilikatus, atpalaiduodama iš jų au
galams reikalingą kalį. Bakterinis tręšimas 
ypač sėkmingas puvenomis turtingose dir
vose, kur yra geros bakterijoms tarpti sąly
gos. Šiuo metu bakterinėmis trąšomis ypa
tingai domisi rusai. Jų skelbiamais duome
nimis, juodžemio srityse bakterinių trąšų 
dėka esą galima pakelti derlių nuo 200 iki 
1100%. Skaičiai perdideli, kad būtų įtikimi, 
tačiau, nuo pernai metų Kijeve organizuota 
masinė bakterinių trąšų gamyba rodo, kad 
tikrai yra pasiekta apčiuopiamų rezultatų.

Tobulėjant cheminiam analizui, buvo pa
stebėta, kad be anglies, azoto, deguonio, 
fosforo ir kalio, augaluose randama nedi
deli kiekiai d gelio kitų elemntų: kalcio, 
magnio, geležies, sieros, jodo, boro, man
gano, vario, fluoro, cinko, kobalto... Paga
liau pernai buvo įrodytas reikalingumas 
kaikuriems augalams natrio ir visiems va- 
nadijaus, kurio buvimą jau prieš 10 metų 
prancūzų chemikai konstatavo visuose jų 
tirtuose augaluose.

Daugelis šių elementų augalams reikalin
gi tokiais mažais kiekiais, kuriuos ir jau
triausiais įrankiais nelengva nustatyti. To
dėl juos vadinsime mikroelementais arba 

mikro trąšomis. Tai lyg koki vitaminai ar 
hormonai, be kurių augalas negali norma
liai vystytis ir tarpti. Kaikurių mikroele
mentų perteklius augalams žalingas. Paaiš
kėjo, kad daugelis daržovių ir javų negala
vimų, kurių priežastimi buvo laikomos dar 
nesurastos bakterijos ir virusai, pareina 
nuo vieno ar kito mikroelemento trūkumo. 
Pav., žydintieji kopūstai dažnai nesudaro 
galvų net ir labai derlingose dirvose. Neži
nomi virusai buvo laikomi už tai atsakingi. 
Neseniai gi paaiškėjo, kad pabėrus i hek
tarą tokių dirvų po 1 kg. natrio molibdato, 
jose išauga puikūs žydintieji kopūstai. Vi
rusine laikoma Floridos pampelmusų 
(grape-fruit) liga taip pat buvo išaiškinta 
molibdeno nepriteklium ir lengvai pagydy
ta, patręšiant sodus molibdeno druskomis.

Rūgščiose dirvose mo'ibd'nas dažniau
sia būna augalams neprieinamu pavidalu. 
Dirvų kalkinimas, sumažindamas dirvos 
rūgštumą, atpalaiduoja augalams reikalin
gą molibdeną. Bet kalkių dirvai reikia 4-5 
tonų į hektarą, tuo metu kai tam pačiam 
tikslui pasiekti dažnai užtenka 100 gramų 
molibdeno druskų. Išlaidose susidaro milži
niškas skirtumas.

Ant ribos tarp Pietų Australijos ir Vik
torijos yra vadinamieji Devynių Dešimtų 
Mylių tyrai. Skurdi jų augmenija tegalė
davo išmaitinti vieną avį kas 20 ha. Į tuos 
tyrus padulkinus iš lėktuvų labai mažus 
kiekius vario ir cinko druskų, kurių trūku
mą chemikai buvo nustatę, minėtųjų pus
tuščių plotų augmenija pagausėjo 40 kartų 
ir jie pavirto visai pakenčiamomis ganyk
lomis.

Toje pačioje Australijoje apie 20.000 kv. 
km. smė'ėto Queensland‘o pajūrio plotų ne
seniai buvo tušti. Chemikai nustatė juose 
fosforo, kalio, kalcio ir ypač vario, cinko 
ir molibdeno trūkumą. Suteikus tiems smė
lynams trūkstamuosius elemen'us, juose iš
augo puikios ganyklos. Naujosios Zelandi
jos daugelyje vietų visai mažai tekainuo
jančių mikrotrąšų pagalba yra pavykę pa
kelti ganyklų derlių iki 5 kartų.

Mikrotrąšų vaidmuo augalų fiziologijoj 
dar tik pradedama aiškinti. Konstatuota, 
kad, pav., ant ankštinių augalų šaknų besi
vystančios bakterijos neima iš oro azoto, 
jei dirvoje trūksta molibdeno. Augalų la
pai pagelsta, rodydami azoto trūkumo žy-
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mes, kurios pranyksta, pabėrus keliasde
šimtis gramų į ha. molibdeno druskų. Vi
suose augaluose molibdenas reikalingas 
nitratams atgaivinti lapuose: trūkstant 
molibdeno, augaluose pasireiškia aštrūs 
azoto pertekliaus simptomai. Mikrotrąšų 
sritis tebėra reikalinga daug bendro che
mikų, biologų ir agronomų darbo, kuris 
gali duoti nuostabių vaisių. Jau dabar yra 
pastebėta, kad daugelis augmenijai būtinų 
elementų yra būtini gyvuliams ir žmogui. 
Enziminiai procesai neįmanomi, jei kiek
vienai enzimos molekulei nėra bent po vie
ną atomą kobalto, cinko, vario, molibde
no... Neseniai paskelbtoje studijoje (Sci. 
Mo.( birž. 1954, pp. 339-345) H. v, War
ren nurodo, kad ne tik tokie elementai, 
kaip molibdenas ir kobaltas, bet ir kadmis, 
nikelis, sidabras, auksas ir kt. minimalinė- 
mis dozėmis reikalingi gyvulių ir žmogaus 
organizmui. Visus šiuos būtinus elementus 
gyvulių pasaulis iki šiol gaudavo iš auga
lų. Jei kurio krašto dirvose vieno ar kito 
elemento trūksta, jo trūks to krašto aug
menijoj ir jo negaus to krašto gyvuliai ir 
žmonės. Avių pašare turi būti viena mili- 
oninė dalis kobalto. Negaunančios kobalto 
avys sulysta ir gaišta. Netektų stebėtis, jei 
paaiškėtų, kad ir žmonių iki šiol neišaiškin
tos ligos, pav. vėžys, pareina nuo vieno ar 
kito mikroelemento trūkumo ar pertekliaus. 
Mūsų laikais dirvos mikroelementų atžvil
giu sparčiai alinamos, nes miestelėnai atma
tas paleidžia per upes į jūrą. Rafinuotame 
miestelėnų maiste — baltoj duonoj, maka
ronuose, cukruje, gali būti ypatingai aštrus 
mikroelementų trūkumas.

Kova su vabzdžiais ir augalų ligomis yra 
antra sritis, kurioje žemės ūkis jau nuo se- 
.niau naudojasi chemikų pagalba. Vabzdžių 
ir mikrogrybų, bakterijų bei virusų sukelia
mos augalų ligos vien JAV ūkininkams pa
daro kasmet maždaug 4 miliardus dolerių 
nuostolių. Prieš keliasdešimt metų ūkinin
kas kovai su vabzdžiais vartojo arseniko 
junginius, sierą, vandenilio cianidą, anglies 
disulfidą, nikotiną, piretrą, rotenoną. Vie
nos šių priemonių yra pavojingos žmogui 
ir gyvuliams, kitos reikalingos masiško pa
naudojimo ir todėl perbrangios. Tik auga
linė; kilmės rotencnas ir piretas, būdami 

mažai žalingi žmogui, tebėra- vartojami ir 
šiandien.

Pirmasis modemus mažomis dozėmis 
veiklus insekticidas buvo surastas šveicarų 
chemiko P. Mueller'io 1939 metais: tai 
dichlorodifenil — trichloroetanas, sutrum
pintai DDT. DDT pagalba žmogus pirmu
čiausia apsigynė nuo tiesioginių savo para
zitų : ligas išnešiojančių uodų, musių ir utė
lių. Už nepaprastą patarnavimą žmonijai 
DDT išradėjui 1948 metais buvo paskirta 
Nobelio premija. Po II-ojo Pasaulinio Karo 
DDT pradėjo vartoti ūkininkai. DDT yra 
nuostabiai stiprus insekticidas, tačiau ne be 
trūkumų: jis neveiklus prieš augalų „utė
les“ (Alphis, Eriozoma,...) ir kaikuriuos 
kitus augalų kenkėjus; priešingai, labai 
nuodingas bitėms ir daugumui žalingus 
vabzdžius naikinančių parazitų. Būdamas 
gana nuodingas žmogui, DDT negali būti 
naudojamas pieno ūkiuose. Be to, jau 1947 
metais buvo pastebėtos naujos musių at
mainos, kurios pakelia 2000 kartų didesnę 
DDT dozę negu jų proseneliai.

Imtasi jieškoti tobulesnio insekticido. 
Tūkstančiai įvairiausių junginių buvo paga
minta ir išbandyta. Greitu laiku atsirado 
rinkoj benzeno heksachloridas, sutrumpin
tai BHC, lindanas, metoksichloras, TDE 
(tetrachlorodifeniletanas), chlordanas, tok- 
safenas, aldrinas, dieldrinas, endrinas, Itep- 
tachloras, aletrinas, systor, šradanas, dia- 
zinonas, parationas, malationas, dipterek- 
sas..., tepaminint tik keletą labiausia pri
gijusių rinkoje. Visi jie stipriai nuodingi 
kaikurioms vabzdžių rūšims, vieni vienoms, 
kiti kitoms. Be to, mišiniuose kaikurie .jų 
viens kito nuodingumą egzaltuoja, veikia 
sinergetiškai. Pav., į chlordaną pridėjus ne
didelį kiekį parationo, jo nuodingumas kai
kurioms vabzdžių rūšims pakyla net 4 kar
tus. Moderniškieji insekticidai tiek stiprūs, 
kad, pav., vidutinio dydžio tvarto musėms 
sunaikinti užtenka vieno gramo malationo. 
Specialistų nuomone, tinkamai naudojant 
turimuosius insekticidus, jau dabar būtų ga
lima sumažinti žemės ūkiui vabzdžių daro
mus nuostolius bent pusiau.

Tačiau dauguma išvardintųjų insekticidų, 
lygiai kaip ir DDT, nuodija naudingus vab
zdžius: bites, žalingųjų vabzdžių parazitus.
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Šiam nepatogumui išvengti chemikai pra
dėjo jieškoti tokių medžiagų, kurios prasi
skverbtų per šaknis ar lapus į augalo sul
tis ir visą augalą padarytų nuodingą ar 
bent neskanų žalingiesiems vabzdžiams, ne- 
kliudydamos lankytis bitėms ir gyventi ant 
augalo tokiems vabzdžiams, kurie augalo 
neėda ir jo sulčių nečiulpia. Tokios me
džiagos vadinamos sistematiniais insektici
dais. Vertų dėmesio sistematinių insektici
dų jau rasta organofosforinių junginių ir 
heterociklinių dimetilkarbamatų tarpe (da
lis ių jau buvo naudojami kaip kontakti
niai insekticidai): systor, šradanas, bana
nas, Terra-Sytam, dinietanas, pirolanas, izo- 
lanas... Atrodo nebetoli laikas, kai chemi
kai susitaikys su bitininkais.

Kaikurie insekticidai (lindanas, a'drinas, 
dieldrinas, diazinonas, chlortionas...) iš
vysto sistematinj veikimą gyvulių organiz
me: įšvirkšti į gyvulių kraują, jie gydo pa
razitines gyvulių ligas ir juos apsaugo nuo 
vabzdžių.

Su augalų ligomis praeitosios kartos ūki
ninkas bandė kovoti vario druskomis ir sie
ros junginiais. Pirmasis efektingas fungici
das — chloranilas —, pasirodė 1929 metais. 
Tai kinonos kiltinis. Jam giminingas figo- 
nas. Vertingų fungicidų taip pat rasta di- 
tiokarbamatų tarpe: ferbamas, zizamas, zi- 
nebas, nabamas, manebas... Kragas (Crag) 
ir kaptanas yra heterocikliniai azoto jungi
niai. Labai stiprių fungicidinių savybių tu
ri kaikurie argano gyvsidabriniai junginiai: 
pav., fenilmerkuritrietanolamonijaus lakta
tas naikina mikrogrybus net, kai atskiestas 
iki vienos milioninės dalies.

Išoriniai fungicidai turi nepatogumų: 
juos gana greit nuplauna rasa ir lietus, pur
škimus tenka dažnai kartoti, o tai susieta su 
didelėmis išlaidomis. Todėl dabar orientuo
jamasi į sisteminius fungicidus, kurie per 
šaknis ar lapus patekę į augalo organizmą 
jį visą padarytų nuodingą ligų sukėlėjams. 
Pirmučiausia galvota apie antibiotikus. Iki 
šiol veikliausiais pasirodė streptomicino ir 
dihydrostreptomicino sulfatai. New Ha- 
ven‘o Žemės Ūkio Tyrimų Stoties 1954 m. 
bandymuose neblogų rezultatų pasiekta su 
2 - metil - karboksimerkaptobenzotiazolu. 
Taigi sėkmingai su žmogaus ligomis kovo
janti chemoterapija išplečiama į augalų pa
saulį.

Piktžolės ūkininkui padaro daugiau nuo
stolių, negu vabzdžiai arba augalų ligos. 
Chemija atėjo į pagalbą ūkininkams kovo
je su piktžolėmis vos prieš vienuolika me
tų. 1943 metais buvo patentuotas pirmasis 
kovoj su piktžolėmis sėkmingas cheminis 
junginys: 2,4-dichlorofenoksiacetinė rūgš
tis, sutrumpintai vadinama 2,4-D. Piktžolės 
daug daugiau sunaudoja maisto, vandens ir 
šviesos, negu kultūrinai augalai. Pav., Lie
tuvos ūkininkui gerai pažįstama svėrė su
naudoja du kart tiek azoto ir fosforo ir 
keturis kart tiek kalio ir vandens, kiek avi
ža ar miežis. Daugumos piktžolių lapai pla
tesni negu javų. 2,4-D turi barmenams bū
dingą savybę skatinti plačialapių auga u 
augimą. 2,4-D tirpalu apipurkštos plačiala
pės piktžolės pradeda nepaprastai greitai 
augti, reikalaudamos iš dirvos vis daugiau 
ir daugiau maisto ir pagaliau, nebepasotin- 
damos savo pernelyg didelio apetito, žūna. 
2,4-D nėra nuodinga ir gali būti vartojama 
ganyklose ir javų laukuose. Prieš dešimt 
metų neįmanomas svėrių išnaikinimas ja
vuose dabar tapo visai lengvas: 100 ha. ja
vų laukas iš lėktuvo apipurškiamas per 
tris ketvirčius valandos. Išlaidos visai ma
žos. Smulkūs ūkiai yra priversti vartoti 
daug mažiau ekonomiškus motorinius pur
kštuvus nuo žemės. Naudinga yra purkšti 
laukus tuoj po sėjos; piktžolės sudygsta 
pirmosios, ir tuojau pat žūna.

Herbicidinių savybių turi daugelis ir kitų 
feneksi junginių. Vertingų herbcid" taip 
pat rasta tarp dinitrofenolų, karbamatų, 
karbamido kiltinių, aminotiazolų, polichlo- 
ralifatinių rūgščių. Kiekvienas jų turi kiek 
skirtingas savybes ir viens kitą papildo. 
Pav. 2,4,5-T ir silvex naikina pievose ir ga
nyklose krūmus, nepaliesdami žolės. IPC ir 
C1PC naikina siauralapes žoles, aplenkdami 
soją, medvilnę ir kaikuriuos kitus plačiala
pius augalus. Delaponas ypač tinka piktžo
lėms naikinti runkeliuose.

Papratęs piktžoles laikyti Dievo rykšte, 
ūkininkas sunkiai apsipranta su mintimi, 
kad chemikai jam yra davę ginklą šiai 
„Dievo rykštei“ nugalėti. Modernieji her
bicidai vartojami labai mažomis dozėmis ir 
labai nedaug tekainuoja, išnaikinus gi pikt
žoles, javų derlius kartais pakyla net iki 7 
kartų.
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Dirvos fizinė struktūra turi didelės reikš
mės jos derlingumui. Ji turi praleisti orą .r 
gerai absorbuoti vandenį, kartu praleisda
ma jo perteklių. Šio tikslo ūkininkas siekia 
mechanišku dirvos įdirbimu. Tačiau yra 
dirvų, su kuriomis tai sunkiai pavyksta. 
Smėlingos dirvos neužlaiko vandens, be to, 
per didesnius lietus išplaunamos. Sunkaus 
molio dirvos būna šlapios arba sudžiūsta į 
akmenį, po kiekvieno lietaus pasidengda- 
mos oro nepraleidžiančia pluta. Šių nepato
gių dirvų struktūrai taisyti chemikai yra su
radę dirvožemio reguliatorių. Pirmasis jų, 
Krilium'o vardu, pasirodė rinkoje 1952 me
tais. Jo palyginti nedidelis kiekis gana žy
miai pakeičia dirvožemio struktūrą: smil
tys sulimpa į stambesnius grūdelius, geriau 
užlaikančius vandenį ir lietaus nebeišplau- 
namus. Sunkus molis tampa purtnus, nebe- 
supuola į grumstus, praleidžia vandenį ir 
orą. Per paskutiniuosius dvejis metus pa
siūlytų dirvožemiui reguliuoti chemikalų 
skaičius yra išaugęs iki trejeto tuzinų. Visi 
jie yra vandenyje tirpūs polielektrolitai: 
poliakrilatai, polivinilitai, celulozės kiltiniai, 
iš jūražolių (dumblių) gauti polisacharidai, 
izobutilenmaleininio amido amonijaus drus
ka, sutrumpintai IBMA, ir kt. Jų skaitlin
gi elektros įlydžiai pritraukia smulkias že
mės dulkeles, sudarydami stambesnius agre
gatus. Kokia dirvožemio reguliatorių atei
tis, galima tik spėlioti. Kolkas jie perbran- 
gūs masiniam naudojimui. Yra jų atžvilgiu 
skeptikų, bet yra ir entuziastų, kurie tiki, 
kad dirvožemio reguliatorių pagalba būsią 
galima p'ver-ti žydinčiais laukais vėjo pus
tomo smėlio pietus ir mechaniškcmis prie
monėmis sunkiai apvaldomus molynus.

Šiandieninis ūkininkas ir derliui nuimti 
dažnai naudojasi cheminėmis priemonėmis. 
Kaikuriais atvejais svarbu paskubinti atsi
likusių vaisių, sėklų, ar šakniavaisių brendi
mą nuvytinant lapus, pav. bulvių, arba vi
siškai nulapinant, pav. medvilnę. Medvil
nės nulapinimas prieš derliaus nuėmimą tu
ri milžiniškos ekonominės reikšmės: po nu- 
lapinimo derliaus nuėmimas atliekamas 
daug pigiau ir švariau, gaunamas augštes- 
nės kokybės pluoštas ir geresnė sėkla, su- 
nakinama dauguma vabzdžių. Šiuo metu 
vien JAV per lį miliono ha medvilnės 
prieš derliaus nuėmimą nulapinama chemi
nėmis priemonėmis.

Ten, kur prieš 10 metų bulvės laiku su
bręsdavo, dabar gerai patręštos ir apsaugo
tos nuo vabzdžių bei ligų, jos linksmai au
ga iki vėlyvo rudens. Norint turėti subren
dusį ilgesniam sandėlinimui tinkamą derlių, 
tenka vešliai augančius bulvienojus rudenį 
nuvytinti cheminiu būdu arba nupjauti. 
Cheminis būdas spartesnis ir pigesnis. Po 
bulvienojų nuvytinimo per 10 dienų bul
vės būna ganėtinai subrendusios. Tas pats 
su sėkliniais dobilais, daugeliu kitų sėklinių 
pašarinių žolių ir kaikuriais kitais javais. 
Augalų nulapinimas arba jų lapų nuvytini- 
mas yra panašus veiksmas į piktžolių nai
kinimą. Abiem atvejais vartojami augimo 
reguliatoriai, su tuo tik skirtumu, kad pikt
žolėms naikinti stengiamasi rasti tokį che
mikalą, kuris prasiskverbtų į piktžolės or
ganizmą ir ją visą užnuodytų, tuo tarpu 
kai augalams nulapinti arba jų lapams nu
vytinti reikalingas labai stipraus, greito ir 
trumpo veikimo chemikalas, kad jis toliau 
lapų nenueitų ir nesugadintų derliaus. Kol 
kas didžiausią pasisekimą šioj srity turi di- 
nitrofenolų kiltiniai, endoitalis, kalcio cina- 
midas, magnio chloratas. Tobulesnių nula- 
pinimo priemonių intensyviai tebejieškoma.

Tinkamai parinktų augimo reguliatorių 
(fitohormonų) pagalba apsaugoiami sodų 
vaisiai nuo priešlaikinio nukritimo, paspar
tinamas ar sulėtinamas jų brendimas, prisi
taikant prie rinkos reikalavimų, apsaugoja- 
mos nuo dygimo bulvės sandėliuose, skati
namas šaknų sus:darvmas, dauginant auga
lus atkarpomis ar atlankomis arba, prie
šingai, sandėlinamos medelynų medžiagos 
šaknų gyvenimas užmigdomas, prailginamas 
gėlių žydėjimas, gaunami besėkliai vaisiai 
ir t.t. ir t.t.

Pašaro paruošimui dabartinis ūkininkas 
taip pat naudojasi chemija: labai maži kie
kiai kaikurių antibiotikų (penicilino G, au- 
reomicino, bacitracino, iloticino), vitamino 
B12, cholino chlorido, ir didesni kiekiai 
fosfatų bei amino rūgščių labai žymiai pa
greitina paukščių ir kaikurių jaunų gyvulių 
augimą, perpus atpigindami mėsos gamybą.

Chemijos dėka žemės ūkio našumas ir 
pelningumas nuolatos kyla. Bet daugelio 
cheminių priemonių racionalus ir ekono
miškas panaudojimas reikalauja brangių 
mašinų ir plačiu mastu chemiškai raciona
lios sėjomainos. Visa tai įmanoma didelių
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PASAULIO POLITIKOS AIDAI

TAIKINGAS SUGYVENIMAS IR HIMORISTIKA

„Aš nedaug tepasitikiu karta, kuri 
ima elektra šildomas antklodes, kaip 
vestuvinę dovaną“.

Clyde Moor — Ohio State Journal

Jau daug rašalo pralieta apie „taikin
gąjį sugyvenimą“ (peacefull coexistence). 
Ką tai reiškia? Nevisi vienodai aiškina
si. Atrodo, tuo posakiu tektų suprasti, kad 
sovietų komunistinė sistema ir laisvoji 
Vakarų kapitalistinė sistema gali gyventi 
(egzistuoti) ir sugyventi šiame pasaulyje, 
be karinių susidūrimų, žodžiu, tarp tų 
dviejų sistemų gali pasilaikyti ilga taika.

Tokį sugyvenimą ir taiką prieš keletą 
metų per pasikalbėjimą su vienu ameri
kiečių žurnalistu buvo pasiūlęs Stalinas. 
Panašių nuomonių, taip pat neoficialiu 
būdu, pernai buvo pareiškęs Malenkovas. 
Kadangi vakariečiai, kaip žinoma, baisiai 
domisi ir aiškinasi kiekvieno žodžio pras
mę, ką pasako kuris Maskvos diktatorius, 
tai po to ir pasipylė kalbų marios apie 
tuos „taikingo sugyvenimo“ pasiūlymus.

Kaip Vakarų demokratai kartais suvo
kia bolševizmą ir vertina jo vadus Krem
liuje, prisiminkime anglų darbiečių kai
riojo sparno lyderio Ernesto Bevano na- 

reiškimą apie jo įspūdžius vizituojant 
Maskvą:

„Malenkovas turi gyvą protą, daug 
lankstumo, ir vertimo trūkumai jam nesu- 
kliudė parodyti gilų humoro jausmą. Jis 
man energingai tvirtino, kad nėra jokias 
Rusiją likusiam pasauliui priešpastatan
čios problemos, kurios nebūti; galima iš
spręsti derybų keliu“.

Tai ir yra Malenkovo „taikingo sugy
venimo“ pasiūlymų ta pati versija, tik ki
tais žodžiais. Bet dar kartą paskaitykite 
Bevano pareiškimą ir bandykite nesijuok
ti. Pareiškime yra du sakiniai ir dvi min
tys, sekančios vieną po kitos. Pirmoji min
tis, — kad Malenkovas turi gilų humoro 
jausmą. Antroji mintis, — kad jis tvir
tai tiki, jog visus Rusijos ir Vakaru, gin
čus galima išspręsti taikingai, derybų ke
liu... Ar Malenkovo humoro jausmas ir 
sugyvenimas turi ryšį ar ne? Bevanas jo 
kaip ir nepastebėjo. Bet geriau pažįstan- 
tiems komunizmą ir jo vadus čia visai

kapitalų ir milžiniškų ūkių krašte, kaip 
JAV. Bet Lietuvos ūkininkui agrochemijos 
pažanga iškelia eilę nelengvai išsprendžia
mų problemų. Atsisakius nuo moderniškų 
ūkininkavimo priemonių mūsų ūkis būtų 
nenašus. io gam’niai negilėtn kun'i’ruti 
tarptautinėje rinkoje ir mūsų ūkininko gy
venimo lygis pasiliktų apgailėtinai žemas. 
Sudaryti Lietuvoje stambius ūkius, valsty
binius, kooperacinius ar individualinius, 
psichologiškai nepopuliaru ir sociališkai ne
naudinga, nes išnyktų ūkininkų luomas, ku
ris praeityje formavo mūsų tautos charak
terį ir kurio ateityje galėtume pasigesti. Be 
to, ir toks Lietuvos sąlygomis „stambių“ 
ūkių sudarymas neišspręstų techniškų mo
derniškojo ūkininkavimo problemų. Šian
dieninis ūkis grindžiamas traktorinėmis 
mašinomis ir lėktuvais, Jei traktoriui 500 

ha. ūkis jau gana stambus, tai lėktuvui jis 
yra visiškai smulkus, o tik iš lėktuvų atlie
kami insekticidų, fungicidų, herbicidų ir 
mikrotrąšų purkštimai ar dulkinimai yra 
racionalūs, greiti ir ekonomiški. Vienas iš 
būdu, kuris galbūt gilėtų leisti Lietuvoje 
sumoderninti smulkų privatų žemės ūki, 
būtų sėjomainos val'tybinis planav:m'>e ne 
pavienių ūkių ribose, bet pagal stambias na
tūralines apygardas, sėjomainos ne pagal 
vieną kurią javo rūšį, bet pagal javų grupes, 
kurios reikalingos panašios cheminės prie
žiūros. Kova su vabzdžiais, ligomis ir pikt
žolėmis, savaime aišku, turėtų būti vykdo
ma valstybiniu mąstu: tik tuomet ji bus 
ekonomiška ir sėkminga. Tai paini proble
ma, kurią teks mūsų agronomams, chemi
kams ir ekonomistams spręsti bendromis 

jėgomis.
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aišku, kad Malenkovo pasiūlymas taikin
gai sugyventi su kapitalizmu kaip tik ir 
yra buvęs pats giliausias jo humoro pa
sireiškimas...

♦ * *
Deja, tą bolševikinį humorą Vakarai 

dar sunkiai virškina. Yra daug žmonių, 
ypač Vakarų Europoj, kurie Maskvos pa
siūlymus priima ir supranta visai rimtai, 
be jokio humoro.

Bet gal daugiausia rašalo ir seilių tuo 
klausimu buvo pralieta ir tebeliejama 
Amerikoje. Amerikiečių politikai mėgino 
tą pasiūlymą aiškinti logiškai, bet sustojo 
pusiaukelėje.

Daug buvo garsių, priešiškų balsų so
vietų pasiūlymui. Pvz., senatorius Jenner 
iš Indianos pareiškė, kad „taikingo sugy
venimo“ idėja yra nuodingos dujos, ku
rios jau prasiskverbė į augštas Amerikos 
politikos vietas. Energingasis senatorius 
Knowland iš Califomijos ėmė perkūnais 
svaidytis, reikšdamas įsitikinimą, kad 
„taikingo sugyvenimo“ doktrinos priėmi
mas neišvengiamai komunizmą vestu, i 
pergalę, o Amerika tam turi priešintis jau 
dabar ir nedelsdama nutraukti diplomati
nius santykius su Rusija, sustabdyti pre
kybinius ryšius ir t.t.

Apsaugos ministeris Ch. Wilson mėgino 
pažiūrėti realistiškai: esą, kadangi komu
nizmas ir kapitalizmas gyvena šioje pla
netoje, ir nei vieno, nei kito niekur nepa
dėsi, tai ir toliau jie turi sugyventi, — 
arba reikėtų kariauti! Bet kariauti, bent 
Amerika, nenori, todėl taip ir turės il
giau pasilikti.

Amerikos respublikonų partija laimėjo 
rinkimus su obalsiu: gana sulaikymo (con
tainment) politikos, mes pasisakome už 
išlaisvinimo politiką! Malenkovas, tarsi 
norėdamas itširti tikrąjį Amerikos nusis
tatymą, pasiūlė taikingą sugyvenimą. Ir 
kas pasirodė? Apie išlaisvinimo politiką 
buvo smarkiai kalbėta per rinkimus ir ke
letą savaičių po rinkimų. Po to nutilta. 
Sustota laisvinti Korėją. Nesiryžta lais
vinti Indokinijos. Priešingai, čia net sulai
kymo neįvykdyta ir sutikta, kad prancū
zai atiduotų pusę Indokinijos komunis
tams. O dabar pats apsaugos ministeris 
patvirtino, kad jei jau ligšiol sugyveno
me, tai turėsime vargais negalais taikin
gai sugyventi ir toliau. Nes jei to nenorė
tume, turėtume kariauti. O nekariaujame 
ir nenorime pradėti kariauti...

Negalima neigti, kad toks mąstymas yra 
realistiškas. Iš tikrųjų, kas iš tų šaukimų, 
iš tų triukšmingų deklaracijų, jog štai 
mes, amerikiečiai, taikmgo sugyvenamo 
pasiūlymą atmetame? Ko verti pareiški
mai, kad nutraukiame santykius ir pre
kybą su Rusija, jei ir toliau šiaip ar taip 
dvi sistemos, kad ir piktai viena į kitą 

šnairuodamos, turės sugyventi, nes karo 
pradėti Amerika nenori? Ko vertas ir tas 
Malenkovo pasiūlymo pavadinimas nuo
dingomis dujomis, jeigu negalvojama apie 
jų gamybos šaltinių pašalinimą, o tik ver
kiama, kad dujos iš Rusijos skleidžiamos 
ir esančios persisunkusios net į augštas 
Washingtono vietas?

Visų Amerikos politinių grupių ir rim
tesnės spaudos pareiškimų bendroji min
tis buvo ta pati: mes nenorime karo, mes 
karo nepradėsime. O tai reiškia, — kaip 
smarkiai kaikurie propagandinėse kalbose 
bepurkštautume, mes galų gale pasisako
me už... taikingą sugyvenimą. Taigi, tuo 
tarpu praktikoje Malenkovo pasiūlymas 
yra ir tebėra priimtas.

Būtų sunku suskaičiuoti tuos balsus, 
kurie Amerikoje atvirai ir nuoširdžiai pa
sisako už taikingą sugyvenimą. Nereikia 
klysti: tie žmonės nėra nei komunistai, nei 
jų simpatikai. Jie nusistatę prieš Rusiją ir 
prieš komunizmą. Jie nemano, kad komu
nizmas pakeitė savo prigimtį ir kad tapo 
nebe pavojingas. Jie tvirtina, kad jie ly
giai taip pat nepasitiki rusais ir nemėgsta 
komunizmo, kaip ir tie, kurie pasisako 
prieš „sugyvenimą“. Ir jie patikslina, kad 
„taikingo sugyvenimo“ problema nėra ko
kia nauja politikos kryptis, o tik papras
tas senas faktas: Rusija ir Amerika tai
kingai sugyvena (bent niekur atvirai ne
kariauja) jau keli dešimtmečiai...

Taigi, amerikiečiai Malenkovo pasiūly
mą faktiškai yra priėmę. Jie skaitosi su 
juo netgi ne kaip su nauju pasiūlymu, o 
kaip su buvusiu ir esamu faktu.

Dar blogiau, tai jų raminimasis, kad 
Rusija karo nepradės. Čia jie aiškinasi, 
kad visgi po Stalino mirties esą įvykę pa
sikeitimų. Stalinas buvęs revoliucionierius 
ir tokio charakterio, kad būtų galėjęs ri
zikuoti pirmas mesti atomines bombas 
ant-Amerikos... Gi naujieji Kremliaus šei
mininkai e>=ą jau skirtingo tipo žmonės. 
Jie gyvena laikotarpyje, kada komunizmas 
iš „kovojančios religiios“ būklės yra vir
tęs „įsteigtąja bažnyčia“. Jie jos apašta
lai, bet jau gerai įsitaisę, aptukę, labai 
vertina savo valdovišką padėtį. Jie tebėra 
taip pat nedraugiškai nusiteikę laisvojo 
pasaulio atžvilgiu, nekenčia jo ir svajoja 
jį sunaikinti, bet mano, kad, jiems iš už
nugario paremiant, komunizmas savaime 
plėsis toliau. Tam jie visada padės, bet... 
patys nerizikuos sukelti atvirą karą, nes 
tai bent tuo tarpu jiems neštų riziką būti 
perblokštiems ir sutriuškintiems. O tie 
Kremliaus rubuiliai vissi labiausiai ver
tina tai, ką turi. Ne, jie jokiu būdu neri
zikuos pradėti karą arba būti priežastimi 
naujo pasaulinio karo, kuris juos galėtų
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SOVIETINIS GYVENIMAS

POLITIKA AR EKONOMIJA ?

SOVIETŲ SĄJUNGOS GYVENIMO PROBLEMOS

J. MASIULIS

KAS ŠEIMININKAUJA.

1953 metais, Stalinui artinantis prie 
galo, Sovietų Sąjungos tolimesniam liki
mui vadovauti tebuvo trys aiškus kandi
datai: Berija, Malenkovas, Molotovas. 
Stalinas mirdamas nepaliKo jokio įpėdi
nystės testamento, tačiau prieš mirdamas 
suspėjo eliminuoti Molotovo betkurias 
pretenzijas į „sostą“, suimdamas Moloto
vo žmoną, kurios brolis ir šiandien tebe
gyvena kapitalistinėje Amerikoje. Liko 
dvi figūros, kurios irgi bematant susikir
to. Šioj dvikovoj netrukus paėmė viršų 
Malenkovas, palaikomas visi; Partijos 
Centro Komiteto narių ir, svarbiausia, 
kariuomenės — Maršalų Koniovo ir Žu
kovo, kurie patys Beriją ir suėmė C. K. 
posėdžio metu.

Rizikinga tačiau būtų Malenkovą lai
kyti šių varžybų laimėtoju. Yra pakanka
mai duomenų spėti, kad šiandien tikrasis 

Sovietų Sąjungos šeimininkas nėra vie
nas žmogus, kaip tai buvo Stalino dikta
tūros laikotarpiu, bet valstybės vairą 
tvirtai savo rankose laiko Partijos Cent
ro Komitetas, kuris aiškiai prisibijo, pa- 
siremdams praeities patyrimu, asmeninės 
diktatūros su visomis asmeninių simpati
jų ir antipatijų pasekmėmis. Malenkovo 
figūros Įtakai atsverti Partija iškėlė nau
ją asmenybę — Chruščiovą. Jei pirmasis 
yra Partijos Centro Komiteto Pirminin
kas, tai antrasis užėmė Stalino, t. y.. Par
tijos Generalinio Sekretoriaus vietą.

Šiandien Maskvos propaganda nuolat 
pabrėžia „kolektyvinės vadovybės“ prin
cipą, nuolat pasisako prieš pervertinimą 
individualių rolių istorijoje ir net įvairio
mis progomis skelbiamus lyderių sąrašus 
sustato ne pagal užimamų vietų ar asme
nybių svarbą, kaip tatai būdavo prakti
kuojama anksčiau, bet alfabeto tvarka.

sužlugdyti! Faktiškai ne mes, amerikie
čiai, dabar esame minkšti, bet jie, Krem
liaus bolševikai, yra minkšti. Ir jei mes 
būsime gerai apsiginklavę ir vis juos pa- 
spausime, pagąsdinsime, tai jie dar dau
giau suminkštės. Nes jie bijo karo...

• * *

O Molotovas, sovietų-prancūzų pakto 
dešimtmečio proga, 1954 m. gruodžio 10 d. 
Maskvoje pareiškė: „Sovietų liaudis pasi
tiki savo galybe. Jei bus reikalas, Sovietų 
Sąjunga parodys savo galią ir jos bylos 
teisingumą. Sovietų Sąjunga ir Kinijos 
Liaudies Respublika ir kitos liaudies de
mokratijos tūri tokias mases žmonių ir 
naudojasi tokiu palankumu iš užsienių, 
jog nėra galios pasaulyje, kuri pajėgtų 
sulaikyti mūsų pažangą kelyje, kurį mes 
pasirinkome“...

Tai aiškūs žodžiai. Be abejo, jie yra 
grasinimas. Amerikiečiai svajoja, kad ru
sai jų bijo, ir tose svajonėse sukaupta vi
sa jų dabarties filosofija ir iliuzinė takti
ka. Rusai gi gąsdina amerikiečius ir kitus, 
tikėdamiesi, kad šieji suminkštės. Tai yra 
dabarties „taikingo sugyvenimo“ vaizdas...

Kaip ten bebūtų su rusais, bet aišku, 
jog amerikiečiai mėgina save šildyti elek
trinėmis antklodėmis. Aiškindamiesi, kad 
aptukę rusų diktatoriai jų bijo... Bet ko 
iš tikrųjų rusams bijoti, kad kiekvienas 
Vakarų valstybių politikos vadas prisiek
dinėja, jog jo šalis karo nenori ir jo ne
pradės? Žinoma, žodžiai, žodžiais ir pa
lieka. Juk būtų labai nuobodu, jei pasau
lyje nebeliktų humoro jausmo, kurio aps
tumą Malenkovo lanksčiame prote išgyrė 
net Bevanas...

A. D-as
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STALINO PALIKIMAS

Perėjimas iš asmeninės į partinį dik
tatūrą nepakeitė pagrindinės totalitarinės 
sistemos Sovietų Sąjungoje. Markso-Leni- 
no doktrina ir šiandien inspiruoja visus 
valdžios sprendimus. Kaip ten bebūtų, 
reikalų sprendimui perėjus iš vieno as
mens rankų j grupės rankas, atsirado pro
ga ir kiek platesniems visuomenės sluogs- 
niams dalyvauti „kovoje už komunistinę 
bendruomenę“ ir pareikšti tam tikros į- 
takos vyriausybės sprendimams.

Tie „platesnieji sluogsniai“ tikriausiai 
ir bus priežastis taip pabrėžtinai po Sta
lino mirties pradėtam akcentuoti reikalui 
pakelti pragyvenimo lygį, padidinant 
maisto produktų ir pirmojo reikalingumo 
prekių gamybą.

Tačiau geriau pažįstantieji rojuje gy
venimo sąlygas gali paabejoti tokiuo stai
gių partijos geraširdiškumu ir paklausti 
pat>s save, ar čia norima tas gyvenimo 
sąlygas pagerinti ar nepakenčiamas sąly
gas padaryti pakenčiamesnėmis.

Kokiose sąlygose gyventojų maitinimo 
problemas paliko po savo mirties „didy
sis vadas“, pakankamai nupasakota „Ko- 
munist'o“ 14tame numeryje, 1953 m. rug
sėjo mėn. 14 d. šis „Pravdos“ leidžiams 
žurnalas, kompartijos Centro Komiteto 
Organas, cituoja Chruščiovo kalbą, pasa
kytą Partijos C. K. Plenumo posėdyje:

— Mes turime išspręsti uždavinį, kaip 
pasiekti maisto suvartojimo lygį, pagrįs
tą moksliškai apskaičiuotomis maisto nor
momis, reikalingomis pilnam sveiko žmo
gaus išsivystymui. Pilnai patenkinti gy
ventojų pieno ir pieno prduktų paklausai 
mes turime išgauti 260 centnerių pieno 
iš kiekvieno 100 hektarų ganyklų ir aria
mos žemės. Kiekvienam šimtui hektarų 
turi tekti bent 10 karvių, vidutiniai duo
dančių 2.500-2.600 kilogramų pieno per 
metus. Maisto gaminių paklausai paten
kinti mes turime pasiekti 27 centnerius 
mėsos ir bent 30 centnerių kiaulienos nuo 
kiekvieno šimto hektarų. Kiekvienam 100 
hektarui ariamos žemės mes privalome 
turėti 340 vištų, dedančių bent po 110 
kiaušinių kasmet.

Reikėtų gero Saliamono atspėti kokias 
„moksliškai apskaičiuotas maisto nor
mas“ turi galvoje draugas Chruščiovas, 
tačiau, jeigu jam problema, kaip dabar 
čia garantuoti tas normas, yra jau dide
lė, tai galime prileisti, kad dauguma So
vietuos gyventojų negauna visko, kas rei
kalinga „sveiko žmogaus išsivystymui“.

Pats Chruščiovas nurodo, kad iki 
„moksliškų normų“ kaikuriose srityse dar 
toli gražu. Toje pačioje kalboje jis pabrė
žė:

— Daugiau negu 10 metų laikotarpiu 
kolchozų pieno našumas nepraneša 1.000- 
1.070 kg. karvei...

Vieton reikalaujamų 2.500-2.600... gi 
1952 metais Gudijoje, kur, pagai Chruš
čiovą:

— Palankios sąlygos gyvulių ypač kiau
lių auginimui, tačiau, šimtui heKtarų a- 
riamos žemės buvo išauginta mažiau, ne
gu viena kiaulė...

Tai yra vos penki nuošimčiai reikalau
to kiekio

Taigi ponams Stalino įpėdiniams teko 
susidurti su sunkia maitinimo problema 
ir su gana įtempta vidaus padėtimi, kuri 
pasidarė dar komplisuotesne pašalinus 
Beriją ir visuomenei kiek pajutus, kad 
buvusios kietos asmeninės diktatūros va
delės atsileidžia.

NAUJI DEKRETAI

Matyt, vengiant tolimesnio visuomenės 
įsisiūbavimo, imtasi skubių žygių padė
čiai gerinti, gerovei kelti.

1953 m. birželio mėn. 24 d. privaloma 
vidaus paskola tesiekė 15 miliardų rub
lių, vieton 30 miliardų rublių 1952 m.

Rugsėjo mėn. 8 d. žemės ūkio mokes
čiai buvo sumažinti ir nuo dar nesumokė
tų mokesčių ūkiai atleisti. Paskelbtos 
naujos priemonės pagerinti tiekimą aps
kritai.

Rugsėjo mėn. 7 d. po Chruščiovo pra
nešimo, Kompartijos Centro Komitetas 
nusprendė imtis žygių „tęsti žemės ūkio 
kėlimą“.

Rugsėjo mėn. 26 d. SSRS Ministerhį Ta
ryba ir Kompartijos Centro Komitetas 
paskelbė dekretą apie „Priemones išvys
tyti gyvulininkystei ir sumažinti priver
čiamas gyvulių produktų duokles valsty
bei“.

Rugsėjo mėn. 29 d. buvo paskelbtas 
dekretas apie „Priemones gamybai pakel
ti ir Valstybės pirkimams iš kolchozų ir 
sovchozų 1953-1954 m. padidinti“.

Spalio mėn. 23 d. dekretas apie „Prie
mones pagerinti prekybą“.

Spalio mėn. 28 d. dekretas apie,, Pakė
limą vartotojų prekių gamybos ir jų ko
kybės pagerinimą“.

Spalio mėn. 30 d. dekretas apie „Prie
mones pakelti pramoninių prekių gamy
bą ir pagerinti jų kokybę“.

Žinoma, vienais dekretais padėtis tuoj 
negerėja, nes nuo jų paskelbimo iki įvyk
dymo yra nemažas tarpas, pagaliau ir 
Stalino laikais kartais visai neblogų dek
retų buvo išleidžiama. Kas, tačiau, bu
dinga, tai tolimas nuo kaikurių Stalino 
griežtai nusakytų doktrinų.

Stalinas buvo aiškiai pabrėžęs reikalą 
pereiti nuo kolchozų prie sovchozų siste
mos — t.y. nuo kolektyvinės nuosavybės 
prie valstybinės.
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Savo veikale ,.,SSRS ekonominės socia
lizmo problemos“, atspausdintame „Bolše- 
vik‘o“ Nr. 18, 1952 m. rugsėjo mėn., jis 
rašė:

—• Būtų neleistina nematyti, kad šitos 
grupinės ir kolektyvinės nuosavybės ir 
„normali“ prekyba... jau pradėjo kliudyti 
pilnam mūsų gamybinio pajėgumo išsi
vystymui, nes jos užkerta kelią visiškam 
viso tautos ūkio, ypač žemės ūkio, perė
mimui į valstybės planą. Nėra abejonės, 
kad jie ir toliau kliudys išsivystymui mū
sų gamybinių resursų. Išdavoje, musv už
davinys yra eliminuoti šiuos sunkumus, 
palaipsniu pakeičiant kolchozinės nuosa
vybės sistemą visuomeninės nuosavybės 
sistema; vieton normalių prekybos meto
dų įvedant prekių ir patarnavimų mainų 
sistemą.

Stalinas matė, kad, kur yra kolektyvi
nė nuosavybė, pinigai ir prekyba — ten 
valdžia negali turėti pilnos kontrolės. Rei
kia juk gerbti iki tam tikro laipsnio pre
kybos dėsnius ir pageidavimus tų žmonių, 
kurie įvedė piniginius standartus. Gana 
stambių išteklių sukoncentravimas į kol
chozų vadovybių rankas tam tikra pras
me darosi valdymo sistemos decentrali
zacija. žmonės, kurie žino, kad jie val
džiai daug sumoka, ir kurie gali savo 
mokesčius išreikšti rubliais, yra linkę rei
kalauti atpildo, daugiau ar mažiau atitin
kančio jų pastangas. Visa tai ir plius fi- 
naneinė spekuliacija, kurios negalima iš
vengti ten. kur yra prekių ir pinigų apy
varta, veda prie didžiulių sumų koncen
tracijos nedidelio skaičiaus žmonių ran
kose, t.y., tai sudaro užuomazgą „kapita
listinėms tendencijoms“, su kuriomis So
vietų valdžia taip nesėkmingai kovoja jau 
daugiau, kaip 30 metų.

Stalinas bijojo, kad normaliai besivys- 
tydami kolchozai greit gali pasidaryti 
stipri politinė jėga, kurios interesai nesu
taptų su partijos interesais. Jis tikėjo, 
kad geriausias būdas šiam galingam re
zistencijos centrui sunaikinti yra atimti 
iš jo viską, ko valdžia negali sukontro
liuoti, kitais žodžiais tariant, kolchozus 
suvalstybinti.

PRIEŠTARAVIMAI STALINUI

Nauji dekretai niekuo neprisidėjo prie 
šios pagrindinės Stalino ūkinės linijos į- 
vykdymo. Priešingai. Po Stalino mirties 
ir Malenkovas ir Chruščiovas skelbia ki
tokias tiesas. Malenkovas Augščiausio- 
sios Tarybos penktoje sesijoje 1953 m. 
rugpjūčio mėn. 8 d. pasakė: „Prekyba 
socialistinėje santvarkoje yra ir dar il
gai bus pagrindinis būdas paskirstyti 
vartotojų prekes tarp socialistinės visuo
menės narių“.

Kai dėl rinkos dėsnių — jis pridūrė: 
„Planuotojų ir prekybos organizacijos 

privalo atidžiai studijuoti krašto prekių 
paklausą... Prekyba turi pilnai panaudo
ti savo ekonominį potencialą, skatinti pa
daugėjimą prekių, kurioms yra plati pa
klausa, ir skatinti mažėjimą ne tiek po
puliarių prekių“.

Tiek Malenkovas, tiek Chruščiovas pri
tarė vadinamo kolchozininkų asmeninių 
finansinių interesų savo darbo vaisiuo
se principo įvedimui.

Toje pačioje Augščiausiosios Tarybos 
sesijoje Malenkovas dar ir taip išsireiškė:

— Vyriausybė ir Partijos Centro Ko
mitetas laiko gyvybiniu reikalu įgyven
dinti tam tikrą kiekį svarbių priemenių... 
skirtų asmeniniam ekonominiam kolcho
zininkų interesui pakelti išvystant atsili
kusias žemės ūkio šakas.

Chruščiovas tai politikai suteikė „ide
ologinį pagrindą“:

— Kiekvienos įmonės ir kiekvieno in
dividualaus darbininko asmeninio intere
so jų darbo rezultatuose principas yra 
vienas iš pagrindinių mūsų socialistinės 
ekonomijos principų. V. I. Leninas paro
dė, kad perėjimas į komunizmą pareika
laus dang metų ir tuo laikotarpiu ūkis 
turi būti pagrįstas „ne vien entuziazmu, 
bet ir entuziazmą skatinant asmeniniais 
interesais, pelno ir ekonominiais sumeti
mais...“ Draugas Salinas parodė, kad 
principas tiksliai suderinti visuomenės ir 
asmeninius kolchozininko interesus yra 
kertinis „artelinės“ sistemos akmuo... 
Tuo pagrindu... kiekvienas kolchozinin- 
kas turi teisę į mažą sklypą, kaip į savo 
asmeninę nuosavybę... Daugelyje kolcho
zų šis svarbus principas sulaužytas; ta
tai neišvengiamai privedė prie karvių, 
kiaulių ir avių skaičiaus sumažėiimo nuo- 
savuose kolchozininkų žemės sklypuose.

Taigi, atrodo, kad ūkininkams duodama 
truputį deguonies, kad jie atsigautų iki- to 
laiko, kada pereinamasis laikotarpis bus 
laikomas pasibaigusiu.

Pažymėtina dar viena įdomi ideologinė 
variacija. Vienas iš komunistinės politi
kos pagrindų yra teorija apie politikos 
vyravimą ekonominiams klausimams. Ta 
teorija dar 1954 m. sausio mėn. „Komu
nisto“ Nr. 2-ame V. Nikolajevo straipsny
je „Kompartijos Politikos Mokslinės Ba
zės“ buvo apibūdinta taip:

— Politikos vyravimas ekonomijai So
vietų valstybėje yra išreikštas vvravime 
politinio priėjimo prie socialistinės sta
tybos ir gynybos problemų. Partija ir vy
riausybė sprendimus daro pirmiausiai iš 
politinio „standpunkto“, t.y. priimdamos 
dėmesin ryšį tarp klasės ir tautos. Tei
singas politinis priėjimas prie kiekvienos 
oficalios problemos reikalauja galutinai 
atsakyti į klausimą: Ar tai padeda komu
nizmui augti?
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Tas pat buvo užakcentuota Gr. Tokaje- 
vo straipsnyje „Pamokos ir Perspekty
vos“, parašytame 1951 m., paskelbtame 
„Santarvės“ Nr. 10, 1954 m. gruodžio 
mėn.: ... „ne ekonomika ir finansai daro 
politiką, bet, priešingai, politika daro 
ekonomiką ir finansus. Tuo sovietinis im
perializmas labiausiai ir skiriasi nuo se
nųjų imperializmų“.

Tačiau su „Voprosy Ekonomiki“ Nr. 
9, 1954 m., pūstelėjo ir kiti — skirtingi 
vėjai:

— Politika yra koncentruota ekonomi
jos išraiška, jos subendrinimas ir įvykdy
mas. Ekonomija yra pirmos svarbos, po
litika tik antraeilės. Kiekviena politika, 
įskaitant ir ekonominę politiką, yra dik
tuojama visuomenės reikalavimų, jai be
sivystant, ir yra priklausoma nuo pasikei
timų ūkyje... Sprendžiamas ūkio vaidmuo 
nesąlygoja atvirkščio proceso, pagal kurį 
jis pats būtų politikos tvarkomas. Ekono
minė politika socialistinėje valstybėje yra 
sėkminga tiktai tada, kai ji tiksliai tiria 
reikalavimus obektyvių socialistinio ūkio 
dėsnių ir tik po to juos pritaiko prakti
koj.

Tai skamba labai heretiškai, pažvelgus 
iš įprastinio ortodoksinio komunistinio 
pažiūros taško, nes kodėl tada pav., neleis
ti privačios prekybos, jei ji padeda kraš
to ūkiniam augimui?

Kaip ten bebūtų, iki šiol nėra duome
nų, kad šio drąsaus straipsnio autorius 
būtų buvęs kur nors sukritikuotas.

Nėra jokios abejonės, kad partijai, jei 
ji nori ir toliau dominuoti visą gyvenimą, 
daug artimesnės senosios Stalino pažiūros 
į ekonomiką bei politiką, tačiau techni
kiniai kadrai, žmonės, kurie turi specifi
nes paskirtis valstybės ūkyje, aiškiai no
ri, kad ekonomika vyrautų politikai.

Norint pagerinti gyventojų sąlygas, rei
kėjo apčiuopiamai paskatinti žmones, nuo 
kurių priklauso gamyba, pripažinti eko
nomikos ir prekybos dėsnius, duoti spe
cialistams daugiau laisvės sprendžiant 
ekonomines problemas.

Pats Malenkovas neskelbia diametra
liai prieišngų Stalinui teorijų. Jis nesako, 
kad Stalinas klydo. Jis tik paskelbė, kad 
tuo tarpu Sovietų vyriausybė Stalino po
litikos netęs... Praktikoje tai dezorientuo
jamai veikia daugumą vadovaujančių vei
kėjų. Kaikam net kvepia nauju NĖP‘u...

KAS BUS
PO PEREINAMOJO LAIKOTARPIO?

Prileidus, kad šiuo metu kieti sovieti
nio gyvenimo varžtai kiek atsileido, todėl, 
kad Partija nerado galimumo padaryti ki
taip, ką gi galima numatyti ateičiai?

Tas visur pabrėžtas laikinumas verčia 
prisiminti, kad komunistinė diktatūra 

r 
įmanoma tiktai tada, kai negailestingai 
pakertamas betkoks laisvas reikalų išsi
rutuliojimas visuomenėje ir ūkyje. Men
kiausias centrinės valdžios ir partinės 
kontrolės susilpnėjimas arba galimumai 
laisvai kokią veiklą išvystyti veda prie 
bandymų peržiūrėti ideologinius visos 
valstybės pagrindus. Partijos vadai, rei
kia spėti, žino, kad asmeniniai finansiniai 
interesai ir 'prekybos išsivystymas neiš
vengiamai veda prie kapitalizmo atgi
mimo.

Todėl atrodo, kad vėliau neišvengiamai 
bus grįžta prie Stalino politikos. Kaikurie 
ženklai jau pradeda rodyti, kad Stalino 
planas suvalstybinti kolchozus' vistik bus 
pravestas. J

Jeigu šiandien atsiversime '^Pravdą“, 
ar „Izvestijas“ ar „Komsomolskają Prav- 
dą“, pamatysime, kad didžiausias visrr dė
mesys skiriamas ne į Augščiausiųjų Res
publikinių Tarybų rinkimus, įvyksiančius 
vasario mėn. 28 d., ne į visokias „stroj- 
kas“, bet į nepaliestųjų žemių apdiroįmą!

Tai pats naujausias numeris, šiuo metu 
iš visų respublikų plaukte plaukia „Sava
noriai“ į Sibirą naujų žemių „nukariauti“.

Pirmą kartą apie naujas žemes buvo 
pradėta kalbėti 1954 metų sausio mėn. 
Tą klausimą aptarė pirmiausia ekspertų 
konferencija Visasąjunginėje Lenino Že
mės Ūkio Akademijoje. Iš raporto „Prav- 
doje“ 1954 m. sausio mėn. 25 d. galima 
buvo spręsti, kad planas buvo sutiktas 
atsargiai ir net skeptiškai. Tačiau čia pat 
sausio 25 d. įvyko MTS (Mašinų Trakto
rių Stočių) darbuotojų mitingas ir tuoj 
po jo vasario mėn. 3 d. sovchozų darbi
ninkų mitingas. Abiejuose mitinguose bu
vo pilnai aptarti naujų žemių apdirbimo 
klausimai. Sovchozų darbininkų rezoliuci
joje skamba: „1954 metais sovchozai pri
valo apdirbti bent 4.300.000' ha naujų ir 
apleistų žemių ir paruošti tų plotą kvie
čių pjūčiai 1955 metams“ („Pravda“ 1954 
m. vasario mėn. 7 d.).

Žemės Ūkio Ministeris Benediktov, 
MTS darbininkų visasąjunginiame Kong
rese pasakė (paskelbta „Pravdoje“ tik 
vasario mėn. 11 d.): „Kolchozai yra nu
matę apdirbti šį pavasarį 1.800.000 ha 
naujų žemių... Be šio ploto, mes privalo
me paruošti 1955 metu sėjai kolchozuose 
8.700.000 ha.“

Centro Komiteto plenumo rezoliucijoje, 
1954 m.- kovo mėn. 2 d., kalbama apie 
apdirbimą 13.000.000 ha žemės, t.y., 
10.800.000 ha daugiau nei pirmiau buvo 
nurodyta.

Visiškai naujoje šviesoje klausimas pa
sirodė 1954 m. rugpjūčio mėn., Centro 
Komiteto rezoliucijoje apie „Tolimesnį 
apdirbimą naujų ir apleistų žemių“, čia 
jau kalbama apie reikalą apsėti 28-30 mi- 
lionų ha. naujai apdirbtu žemių. Tai
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reiškia, kad naujieji pasėlių plotai turi 
būti didesni, negu visos Prancūzijos dir
bamos žemės plotas (21.300.000 ha).

Naujųjų žemių nukariavimas yra da
bar problema Nr. 1, ir regimai vyriausy
bė, arba tiksliau' pasakius, Chruščiovas, 
yra nusprendę žūtbūt užsibrėžtą planą 
įvykdyti. Pagal Sovietų duomenis, 1954 
metais užsibrėžto tikslo pasiekta. „Prav- 
dos“ 1954 m. lapkričio mėn. 8 d. numery
je skelbiamas Centro Komiteto ir Minis- 
terių Tarybos pranešimas:

— Pagal lapkričio mėn. 5 d. gautas ži
nias, visoje SSRS užkariautų naujųjų 
ir apleistųjų žemių plotai padidėjo 
17.430.000 ha, t.y., 43.000.000 ha daugiau, 
negu pradžioje buvo užplanuota.

Taip pat pažymėtina, kad šie laimėji
mai „duos galimumo Centro Komitetui ir 
Ministerių Tarybai išreikšti sovo įsitiki
nimą, kad pasėlių plotai naujose ir apleis
tose žemėse sieks 1956 metais 28.000.000 
ha.“

Sprendžiant apie politinę šių naujų įvy
kių reikšmę, reikia pažymėti, kad kova už 
naujas žemes ir visos kitos priemonės že
mės ūkio srityje yra labai glaudžiai susi
ję su Chruščiovu — Pirmuoju Centro Ko
miteto Sekretoriumi.

Šios Chruščiovo pastangos primena 
Stalino kovą už Lenino įpėdinystę. Jei 
Stalinas jungė krašto industrializacijos 
problemą su jo atsilikimo pašalinimu, 
Chruščiovas stengiasi geresnių gyvenimo 
sąlygų ir prekių krašte padaugėjimo min
tį surišti su savo vardu. Stalinas 1925 m. 
gruodžio mėn. panaudojo suformuluotą 
planą perdirbti SSRS iš žemės ūkio į pra
monės kraštą tikslu išplėsti komunizmą, 
panaikinant asmeninę nuosavybe žemės 
ūkio kolektyvizacijos pagalba. Chruščio
vas, atrodo, planuoja iš pagrindų padidin
ti žemės ūkio produktų gamybą ir vien
kart suvalstybinti žemės ūkį. Tokias prie
laidas daryti leidžia šie faktai:

1. Visame krašte vykdomas MTS per
tvarkymas. Iš kolchozų, aptarnavimo ir 
priežiūros organizacijų jos verčiamos ad
ministraciniais kontrolės organais. Apie 
tai sovietinė spauda kalba visai atvirai. 
Pav. 1954 m. sausio mėn. 24 d. „Pravda“ 
rašė:

— Centro Komiteto plenumas pakėlė 
santykius tarp kolchozų ir MTS i augštes- 
nį lygį. MTS dabar ne tik vykdo tiesiogi
nius uždavinius įvairiose žemės ūkio ša
kose, bet taip pat vadovauja ir organi
zuoja kolchozų produkciją.

Visi žemės ūkio specialistai dabar sub
ordinuoti nebe kolchozams, o MTS. Tokiu 
būdu galima pasidaryti išvadą, kad kol
chozai praktiškai nebeegzistuoja, kaip ne
priklausomas ekonominis vienetas. Jie ga
li būti suvalstybinti, kai tik partija to pa
nėręs.

2. Yra duomenų, kad Sovietų vyriausy
bė palengva pereis nuo „normalios“ pre
kybos prie prekių ir patarnavimų mainų, 
nes sovehozų skaičius didėja kolchozų 
sąskaiton... Naujųjų žemių apdirbime di
džiausią rolę suvaidins sovehozai.

„Komunisto“ Nr. 14, 1953 m. rugsėjo 
mėn., atspausdintas Chruščiovo praneši
mas Centro Komiteto plenumui:

— Mūsų socialistinę žemės ūkio siste
mą šiandien sudaro 94.000 kolchozų, 8.950 
MTS, ir daugiau kaip 4.700 sovehozų.

Per metus padėtis pasikeitė. 1954 m. 
spalio mėn. „Komunisto“ Nr. 15-ama skel
biama:

— Dabar yra 93.000 kolchozu, daugiau 
kaip 9.000 MTS ir apie 5.000 sovehozų.

Kai Stalinas buvo paskelbęs ir pradė
jęs vykdyti krašto industrializaciją, da
lies gyventojų pritarimas buvo atsiradęs 
savaime, nes pramonės planas reiškė mi- 
lionams žmonių atsakingų pareigų sutei
kimą. Galima buvo pasitikėti, kad avan- 
savimo perspektyvos buvo davusios gali
mumą surasti daugelį patikimų ir planą 
palaikančių piliečių.

Sunkiau yra reikalauti iš žmonių pasi
aukojimo vardan naujųjų žemių Sibire 
atkariavimo. šis planas gali būti įvykdy
tas tik tikint ir matant apčiuopiamus re
zultatus — ypač pragyvenimo lygio paki
limą.

Neaišku dar, ar Chruščiovui pavyko 
pasiekti pakankamo žemės ūkio našumo, 
kad būtų užtikrintos „moksliniai apskai
čiuotos maisto normos“. Tikslios statisti
kos, berods, tuo reikalu nėra paskelbta. 
1954 m. lapkričio mėn. 8 d. „Pravda“ 
skelbia oficialų, bet nelabai apčiuopiamą 
Centro Komiteto pranešimą, kuriame sa
koma:

— Daug pirmaujančių kolchozų ir sov
ehozų jau gauna iš kiekvieno 100 ha že
mės sėkmingam įvykdymui plano aprū
pinti kraštą žemės ūkio gaminiais reika
lautus produktų kiekius.

Nepaskelbta jokių skaičių. Bet statisti
ka apie raguočių auginimo „mizerną“ pa
dėtį neteikia didelių vilčių, kad ten vis
kas jau taip gražiai atrodytų. Apskaičiuo
jama, kad SSRS šiuo metu raguočių kie
kis yra 1.900.000 galvų mažesnis, negu 
1929 m... Gyventojų skaičius gi padidėjo 
ir palyginti su 1916 m: ir palyginti su 
1929 m.

Dabar telieka laukti rezultatų, kuriuos 
turėtų duoti naujųjų žemiiį apsėjimas. 
Pereinamasis laikotarpis turbut ir užsitęs 
tik tol, kol paaiškės, ar Chruščiovui pa
vyks įvykdyti užsibrėžtus tikslus.

(Šaltiniai: Sovietinė spauda, „Ost-Prob- 
leme“ 1954 m. nr.nr., „Bulletin of the In
stitute for the Study of the History and 
Culture of the U.S.S.S.“ i'r kt.)
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TEKSTAI BE KOMENTARU

MASKVOS „TAIKINGO SUGYVENIMO” SU VAKARAIS 
SIEKIAMS PARYŠKINTI

„Komunistai niekina savo pažiūru bei 
tikslų slėpimą. Jie atvirai pareiškia, kad 
jų įvykdymas gali būti pasiektas, tik jė
ga sugriovus visas egzistuojančias sąly
gas“.

Iš „Komunistų Manifesto“. 1848 m.

„Mes gyvename ne šiaip sau valstybė
je, bet valstybių sistemoje, ir ilgalaikė 
Sovietų Respublikos egzistencija greta 
imperialistinių valstybių nėra įmanoma. 
Viena ar kita pusė galų gale turės laimė
ti. Ir prieš tam galui ateinant neišvengia
mai įvyks eilė netikėtų ginkluotų susirė
mimų tarp Sovietų Respublikos ir buržu
azinių valstybių. Tai reiškia, kad, jei val
dančioji klasė, proletariatas, nori valdy
ti, tai savo karine organizacija jis turi į- 
rodyti savo sugebėjimą tai atlikti“.

Lenin. (Pranešimas 8-me Rusijos 
Komunistų (bolševikų) Partijos 

kongrese. 1919. III. 12)

„Vyriausios revoliucijos pajėgos: prole
tariato diktatūra vienoje šalyje, revoliu
cinis proletariato judėjimas visuose kraš
tuose. Svarbiausi rezervai: pusiauproleta- 
riškos ir smulkių valstiečių masės išsi
vysčiusiuose kraštuose, išsilaisvinimo ju
dėjimai kolonijiniuose ir priklausomuose 
kraštuose“.

Stalin. („Leninizmo Problemos“. 
Maskva, 1941 m„ 59/60 psl.)

.. tolimesniame tarptautinės revoliu
cijos vystymosi kelyje susiformuos du 
pasauliniai centrai: socialistinis centras, 

traukiąs į save visus į socializmą gravi- 
tuojančius kraštus, ir kapitalistinis cent
ras, traukiąs į save visus į kapitalizmą 
gravituojančius kraštus. Tų dviejų cent
rų tarpusavio kova dėl pasaiilinio ūkio 
užvaldymo turės pasauliniu ,mastu iš
spręsti kapitalizmo ir komunizmo likimą, 
nes galutinis kapitalizmo pralaimėjimas 
reikš socializmo laimėjimą pasaulinio u- 
kio arenoje“.

Stalin. (Pasikalbėjimas, suteiktas 
amerikiečių

darbo delegacijai 1927 m.)

„Socializmas pradžioje laimės viename 
arba nedaugelyje kraštų. Likusios valsty
bės kurį laiką pasiliks buržuazinės: Iš 
to seka, kad ilgesnio ar trumpesnio laiko
tarpio koegzistencija laimėjusiojo socia
lizmo šalies su ją supančiomis kapitalis
tinėmis valstybėmis yra neišvengiama“..

N. Elizarov. („Pravda“. 1951. IX. 12.)

„Mes neturime pamiršti Lenino žodžių, 
kad mūsų statybos reikalai žymia dali
mi priklauso nuo to, ar mes sugebėsime 
atitolinti karą su kapitalistiniais kraštais, 
kuris yra neišvengiamas, bet kuris gali 
būti atitolintas ligi to laiko, kol pribręs 
proletariškoji revoliucija Europoje, arba 
tol, kol pilnai įsiliepsnos kolonijinės re
voliucijos... Todėl taikingų santykių su 
kapitalistiniais kraštais palaikymas yra 
būtinas mums uždavinys“.

Stalin. (Kalba 15-me Sov. Sąj. 
Kom. (bolš.) Partijos kongrese, 

1927. XII. 2.)

Ernest Hemingway, praėjusių metų Nobelio literatūrinės premijos laureatas, 
kalbėdamas apie savo novelės The Old Man and the Sea simboliškumą išsireiškė: — 
„Dar niekad nebuvo parašyta jokia gera knyga, kuri turėtų simbolius, pridėtus ir 
įkištus iš anksto. Tos rūšies simboliai išsikiša, kaip razinkos iš razinkinio pyrago. 
Razinkinis pyragas yra geras dalykas, bet gryna duona geriau. Aš gi mėginau su
kurti tikrą senį, tikrą berniuką, tikrą jūrą, tikrą žuvį ir tikrą ryklį. Jei juos sukū
riau pakankamai gerus ir tikrus, tai jie išreikš daugelį dalykų. Sunkiausias darbas 
yra sukurti ką nors visiškai tikrą, ir kartais net tikresnį už tikrą“.
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UŽSIENIO LIETUVIU VEIKLOS BARE
B.K. BALUČIO 75 METŲ AMŽIAUS

1954 m. gruodžio mėn. 29 d. Lietuvos 
įgaliotajam Ministeriui Londone B. K. 
Balučiui sukaito 75 m. amžiaus.

Lietuvių Namuose surengtoje jo garbei 
akademijoje vietos, organizacijų ir draugi
jų atstovai sveikino Didžiai Gerbiamąjį ir 
Londono lietuvių kolonijai ypač brangųjį 
Jubiliatą.

B. K. Balutis po sunkios ligos dar nėra 
visai atgavęs jėgas, tad negalėjo į akade
miją atvykti, tačiau, ir neoudamas susi
rinkusiųjų tarpe kūnu, jis buvo minėjimo 
dvasia. Tiek kalbėtojai, tiek ir klausyto
jai žinojo, kad tų dviejų valandų būvyje 
ministeris Balutis savo mintimis buvo 
tarpe tų, kurie norėjo pagerbti jo asmenį, 
ilgųjų jo darbštaus gyvenimo rastų vai
sius, kurie šiltoje šventiškoje minėjimo 
nuotaikoje tarė ir klausėsi apie jo gyve
nimą, darbą, idealus ir pasiekimus.

Pasiuntinybės Patarėjas V. Balickas, ii- ■ 
gametis Jubiliato bendradarbis, įdomiai 
ir vaizdingai nusakė B. K. Balučio gyve
nimo kelius ir tas idėjas, kurios, jam tais 
keliais beeinant , jam švietė.

Amerikos Lietuvių Tarybos vardu su
kaktuvininką sveikino tą dieną buvęs 
Londone inž. A. Rudis.

Sveikinimo žodžius tarė šių organizaci
jų atstovai: DBLS, Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Draugijos, D. Brit. lietuvių ra
šytojų ir žurnalistų, Londono „Vaidilos“ 
Sambūrio, Lietuvių Rezistencinės Santar
vės. Eur. Komiteto, Korporacijos Neo-Li- 
tuania, Londono Lietuvių Socialinio ir 
Sporto Klubo ir Senosios Lietuvių išeivi
jos D. Britanijoje.

SUKAKTIES MINĖJIMAS LONDONE

Iš kalbėtojų, greta V. Balicko, klausy
tojus ypač paveikė trumpu įspūdingu žo
džiu T. Vidugiris, kalbėjęs LrtS-ės Eur. 
Komiteto vardu ir kreipęsis tiesiogiai į 
nesamą salėje sukaktuvininką taip suges
tyviai, jog, lyg burtais, visiems prieš akis 
stojo jo kiek atlaidus, nuoširdus ir susi
jaudinimo pritvinęs šypsnis.

Po sveikinimų Pasiuntinybės Patarėjas 
V. Balickas paskaitė Jubiliato atsakymą 
ir padėką tiems, kurie buvo atvykę jo pa
gerbti.

Balučio padėkos žodžiai, lengvi, o drau
ge gilūs, išreiškė visą jo asmenybę — di
delę kultūrą, politinę išmintį, literatišką 
proto gyvumą, humoro jausmą, tėvišką 
sentimentą ir sveiką mintijimą. Jie paro
dė jį, kaip žmogų, kuris į gyvenimą bei 
įvykius nežiūri iš kokio Olimpo, bet pap
rastai ir nuoširdžiai žmoniškai.

Minėjimo pabaigai J. Liustikaitė, p. 
Lapinskienės fortepionu pritariama, su
dainavo „Artojėlius“. Ta graži daina bu
vo tarsi prakaituoto, bet gražaus lietuvių 
tautos ir vieno jos neeilinių sūnų gyveni
mo paveikslas.

Turėję malonią progą ir garbę tą dieną 
pasveikinti Sukaktuvininką asmeniniai 
Pasiuntinybėje patyrė įprastinį jo tėviš
kos povyzos, jo širdingumo ir jo vaišin
gumo poveikį.

I tradicinę „Ilgiausių metų“ Londono 
lietuviai buvo įdėję visus savo geriausius 
linkėjimus bei nuoširdžiausius jausmus 
Sukaktuvininkui.

I. N.

I LRS-ės Vyriausiojo Komiteto vardu 
pasiųstą sveikinimo telegramą Min. B. K. 
Balutis atsakė šiuo laišku:

1955 m. sausio 12 d.
Gerbiamieji,

Prašau priimti mano nuoširdžios padė
kos pareiškimą už telegramą, kurioje pri
siuntė! man savo sveikinimus ir linkėji
mus mano 75 metų sukakties proga.

Širdingiausiai ačiū!
Su geriausiais linkėjimais

B. K. Balutis

Lietuvių Rezistencinės 
Santarvės Vyriausiam 

Komitetui
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NEPALIKIME NAMO BE STOGO

1954 m. gruodžio mėn. 23 d. Vokietijos Lietuvių Bendruomenė buvo be jokių 
suvaržymų ir apribojimų įrašyta į žemės ipotekos knygas, kaip nauja Vasario 16 
Gimnazijos namų ir sklypo savininkė. Su ta diena buvęs savininkas yra atlikęs 
visus savo įsipareigojimus, kurie pirkimo — pardavimo sutartyje buvo numatyti.

Savo ruožtu Krašto Valdyba yra minėta sutartimi įpareigota per šešis mė
nesius nuo įrašymo dienos išmokėti buvusiam savininkui likusią pirkimo sumos 
dalį — 60.000 DM. Be to, trūksta dar 40.000 DM apmokėti už atliktus ir atliktinus 
darbus. Tuo būdu viso labo reikia mums dar sutelkti

100.000 DM arba 25.000 dolerių.
Jei pažvelgsime į tas aukas, kurios iki šiolei įplaukė į Vasario 16 Gimnazijos 

namų fondą, rasime tikrai gražių mūsų tautiečių dosnumo ir pasiaukojimo pavyz
džių. Yra tautiečių, kurie, patys ne prabangoje gyvendami, skyrė savo savaitės ir 
daugiau uždarbį. Yra tautiečių, kurie kiekvieną laisvą nuo savo sunkaus darbo 
fabrike valandėlę pašventė aukų telkimui.

Mūsų tautiečių aukų ir pasišventimo jas telkiant dėka, jau yra surinkta di
desnė sumos dalis, kuri buvo reikalinga, kad parūpinus Vasario 16 Gimnazijai ,,, 
nuosavą pastogę. Tad sukeikime dar tuos' trūkstančius 100.000 DM ir mūsų tikslas 
bus visai įgyvendintas. i

Vasario 16 Gimnazijos namai yra tautos namai, tad tenebūnie nei_ vieno lie
tuvio, kuris savo auka nebūtų to įprasminęs. Drauge prašome ir tuos musų tautie
čius, kurie jau kartą yra aukoję, neatsisakyti naujomis aukomis savo įnašą padi
dinti, kad bendromis jėgomis galėtumėm sėkmingai tą vajų užbaigti.

Aukas Vasario 16 Gimnazijos Namams prašome siųsti kaip kam patogiau: 
organizacijoms, kurios talkininkauja renkant aukas, Vasario 16 Gimnazijai Remti 
Komitetams, kur tokie yra, tiesiai Gimnazijos Namų sąskaiton Vokietijoje, antrašu

Badische Bank, Mannheim, Litauisches Zentralkomitee, 
Sonderkonto Gymnazium, Konto Nr. 3558 1, 

arba čekiais bei pašto perlaidomis adresu:

Litauisches Zentralkomitee, (17a) Weinheim/Bergstr., 
Postfach 233

Vokietijos Krašto Valdyba
PLB

SPAUDOJE PASIŽVALGIUS

„Darbininkas“ Nr. 90, 1954. XII. 28 d. 
rašo:

Vliko posėdyje gruodžio 15-17 buvo pa
keistas Vliko statutas: Vliko bei VT pir
mininkus nutarta rinkti paprasta balsų 
dauguma vietoj lig šiol dviejų trečdalių 
balsų. — Statutą prireikė keisti dėlto, kad 
Vliko „pozicija“ dviejų trečdalių balsų 
neturi, o Vliko „opozicija“, kuri iš 10 Vli
ko balsų turi 4, (Tautininkai, Laisvės 
Kovotojai, Ūkininkų partija ir Socialde
mokratai) grasino daugiau nebalsuoti už 
dabartinius Vliko ir VT pirmininkus, jei 
„opozicijos“ reikalavimai nebus patenkin
ti. Statutą pakeitus, dabar „opozicijos“ 
balsai jau nebereikalingi ir jos grasini- 
jnąi nebepavojingi.

„Vienybėje“ Nr. 50, 1954 m. gruodžio 
24 d. jos Vyr. Redaktorius J. Tysliava sa
ko: ‘

Įsivaizduokite, kad Kongresas vieno 
balso dauguma ima ir pakeičia Jungtinių 
Valstybių konstituciją...

Neįmanoma? Kas neįmanoma Washing
tone, tai lengvai Reutlingenę.

Tuose Vakarų Vokietijos Pilviškiuose 
įvykusiame posėdyje nutarta pakeisti Vli
ko statutas.

Ir jis pakeistas taip, kad nebūtų galima 
pakeisti dabartinių Vliko pirmininkų.;.

Ir tai įvyko pačių mūsų Viešpaties me
tų pabaigoje, prieš pat šventas Kalėdas.

Ramybė geros valios žmonęms.., Vlikę,
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„Laisvosios Lietuvos“ Vyr. Red. Vyt. 
Staneika to savaitraščio Nr. 50, 1954. XII. 
10 d. straipsnyje „Kur išleidžiami visuo
menės pinigai“, aptaręs VLIK'o „finansi
nę politiką“, toliau rašo:

Metai iš metų prisipildo ir vėl ištuštėja 
mūsų, „veiksnių“ aruodai, nepatiekdami 
nei bendriausios apyskaitos, nei mažiau
sio paaiškinimo, kur išleidžiami visuome
nės suaukoti pinigai.

Argumentas, kad Vliko darbas yra 
slaptas ir, kad savo apyskaitą jis patieks 
išlaisvintos Lietuvos seimui, yra nerim
tas, net juokingas. Kas bus jei Lietuva 
dar dešimtis metų bus pavergta? Kas 
duos apyskaitas už ponų Krupavičiaus, 
Žalkaūsko, Karvelio ir Gelžinio atliktus 
veiksmus, kada jų nebus gyvųjų tarpe? 
Ne, ponai! Slaptumo jūs neišlaikote nei 
vienos dienos, ir nei vienoje savo darbų 
srityje, tad kodėl jūs laikotės jojo pini
ginėje apyskaitoje? Jus gerai žinote, kad 
visi jūsų, darbai yra gerai žinomi Mask
vai, tai kodėl jie turėtų būti nežinios ant
klodėmis dangstomi prieš lietuviškąją vi
suomenę?

Priežastys yra visai kitos, kurių jūs ne
drįstate, arba nenorite nurodyti lietuviš
kajai visuomenei.

Jūsų padrąsinimui ir paskatinimui ryž
tis, aš noriu padaryti pirmąją pradžią, 
pastatydamas jums keletą klausimų:

1. Kiek pinigų išeina metams Vliko, 
Vykdomosios Tarybos narių ir tarnautojų 
algoms?

2. Kiek pinigų išleidžiate per metus ke
lionėms, reprezentacijai ir propagandai?

3. Kiek pinigų kaštavo jūsų akcija 
prieš Diplomatijos Šefą, Lietuvių Rezis
tencinę Santarvę, Lietuvos Atgimimo Są
jūdį ir prieš mane?

Atsakykite, tuo tarpu, tiktai į šiuos tris 
klausimus. Jie nėra slapti. Visa lietuviš
ka visuomenė žino, kad jūs šią akciją ve
date jau dešimtį metų. Ji įdomaujasi ir 
klausia, pakartotinai prašo žinių, kiek 
šita akcija kaštuoja jai — lietuviškai vi
suomenei — Vliko maitintojai?

V. Rastenis „Dirvoje“ Nr. 51, 1954. XII., 
Straipsnyje „Pirmininkų konsolidacija“, 
nušvietęs „konsolidacines“ VLIK'o pas
tangas, pasiekusias tokios dinamikos ir 
rūpetingumo, kad iš šio organo raštinės 
skleidžiami iš Gestapo archyvų sukompi
liuoti ir atitinkamai suprecaruoti pam
fletai, nukreipti prieš LAS-į ir atskirus 
jo veikėjus, straipsnį baigia šiaip:

Jokio žiburėlio...

Bet nevisai. Tam tikra konsolidacija 
vyksta. Pereitą penktadienį šį kontinentą 
pasiekė žinia, kad bent jau dabartinės 
Vliko valdžios padėtis sukonsoliduota: 
šešiais balsais panaikintas Vliko statuto 
straipsnis, kuris Vliko ir Vykdomosios 
Tarybos pirmininkų pareigose buvimo 
laiką apriboja kalendoriniais metais. Va
dinasi, valdžia gali likti savo vietoje nuo 
šiol jau neribotam laikui. Kas ir buvo nu
matyta jau bene prieš trejetą mėnesių...

New Yorke kažkas tarėsi, kažką pro
jektavo, numatė šiokias tokias reformė- 
les, numatė, nors palengvėle., kaiką per
tvarkyti... Bet tenai kaip kirviu nukirto 
— ir ką jūs į tai pasakysit?

Kas ne kas, o pirmininkų pozicijos for
maliai (ar teisėtai, tai kitas klausimas) 
sukonsoliduotos.

Ar tikrai tvirtai — gal po kiek laiko 
pamatysim.

„Dirva“, 1954. XII. 16. Nr. 50.
VLIKe tarnautojų „valymas“ jau pasi

baigė. Iš 22 apmokamų tarnautojų, palei
dus iš darbo 3, kitų atleidimai atšaukti. 
Atleistųjų tarpe, kaip ir buvo galima 
laukti, yra adv. J. Bataitis (Laisvės Ko
votojų atstovas VLIKe) ir Sirutytė-Drun- 
gienė. žodžiu, VLIKe ir VT tegali dirbti 
tik tie, kurie su smilkalais vaikšto apie 
K. Žalkauską ir M. Krupavičių.

Iš viso...
Taigi, iš viso, apie kokius Lietuvos rei

kalus čia kalbama?.. O, ne, — čia, taip sa
kant, kasdieniniai Vliko vidaus reikaliu
kai: ką pirkti, ką parduoti, kokią komisi
ją sudaryti, kokias taisykles parašyti... 
Štai ir naujo posėdžio dienotvarkėj jau 
figūruoja labai svarbus „Lietuvos laisvi
nimo reikalas“: prctckolų rašymo taisyk
lės! Tad, iš viso, tokiai daugybei reikaliu
kų susidarius, kitiems reikalams nebėra 
laiko. Nebent dar Lozoraičio nuodėmėms 
paskaičiuoti...

Italų katalikiškas dienraštis „II Quoti- 
diano“ Nr. 307, 1954 m. gruodžio mėn. 25 
d., nurodydamas šaltinį, cituoja SAN
TARVĖS 1954 m. Nr. 10, 383 esi. paskelb
tą žinią apie Lietuvos ūkininkų keldinimą 
dirvonams plėšti į Sibirą, Šiaurės Ka
zachstaną ir Pavolgį.
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PIRŠTU I AKI
s*

PRAĖJUSIŲ METŲ LAIKAI
Donelaitiškai sudėstė Prof. Tylūnas Uttdega

PAVASARIO LINKSMYBĖS

Ar pažįstat Slunkių narsųjį, kurs dideliu ponu pavirto 
Ir, varinėdams biznius, kiekvieną vis suko per mierą? 
Bet nepasikakindanis kryželiu, paties Dievo paskirtu, 
Vyno užsiurbęs, vis troško daryti didesnį karjerą.

■ Kai tik sumanė, išsišaukė posėdin draugą Pelėdą,
■ Tardamas: „Zinai, dumbaklyni Pelėda, žinai, ko aš noriu?

Trisdešimt metų vienas troškimas be perstojo ėda:
Ar tik ne laikąs, brolau, man jau garsintis ambasadorium?“

Tarė — padarė'. Ir naujas veiksnys tuojau pat susikūrė, 
Tartum saulelė, atkopdamas budino svietą...
Vislab, kas rašyti mokėjo, tuoj plunksnomis dūrė —
Gyrė Pelėdą ir Slunkių, šaudė į priešus muškietaisl

' -
VASAROS DARBAI

Ale, želėk Dieve, kaip viešpatys mūs pasispaudę — 
Žaisti birbynėm pradėjo ir dyvinus čiauškalus rezgė, 
Tartum vorai, kampuos sėdėdami, verpalus audė 
Irgi žvejybai tinklus, tylomis kopinėdami, mezgė...

Slunkius, pergreit ir durnai sau rūkytų dešrų prisirijęs
Irgi prancūziško vyno pasrėbęs, karalium vaizduotis pradėjo.
Visos viežlybos žioplybės tuomet jo galvoj susivijo: 
Skelbės ministru ir konsulu, pasus išduoti žadėjo'.

Duondavis ponas Plaučiūnas ir jo dumbaklynis Pelėda 
Orlaiviu sėdo, lyg oro maršalai, kur priešą sunaikins.
Skrido į dangų.... Bet orlaivis vėlgi į liūną tą patį nusėdo...
Ak, tu šlovingasai Dieve, kaip dyvinas tavo sutaikymas'.

RUDENS GĖRYBĖS

Viešpatys mūs maloningi sau kepas ir šutinąs mėsą, 
Bara vis būrą, kad jis dolerėlio atsiust nepaspėjo.
Ale ką veiks, nuolat sirgdams, ponelis šiais bėdinais čėsais, 
Kuomet ministru pabūti jam šauna į galvą idėja?!

Slunkius ir čiupo kedenti tą dyviną fondą per mierą.
Šoko pridurmais Dočys ir Pelėda su savo mergička.
Meldžias Plaučiūnas: „Tai, mat, Lietuvėlei darysim apierą'.“...
Trina į delną nudžiugęs ir amtmono dūmelis Pričkus...
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O dumbaklyniui Pelėdai tai proga pramisti geriausia, 
Nieks kai negirdi, jis savo mergičkai vis šnibžda į ausį: 
„Taigi, žmonel, ir matai, ne visiškas ašen durnelis -— 
Giria mane net ir Prunskis, Grigaitis ir Jonas Kardelis'."

ŽIEMOS RŪPESČIAI

Kągi mes bėdžiai varguoliai, mes būrai vyžoti darysim, — 
Varnas bei žiurkes irgi rupūžes kur kepsim, kuo misim? 
Laikraščius skaitom — jų puslapiuos žiurkių, rupūžių tik šokis, 
Prakalbti klausom — o ausyje varnų kranksėjimas tokis!

Ak, mūsų viešpatys vis ten augštybėse šiupinį kremta, 
Kitas, stokodamas grūdo, gnybta iš fondo žolelę...
Slenka barzdotos gadynės, — matyt, paties Dievo taip lemta. 
Kad lietuvnyką už nosies vedžiotų viežlybas ponelis.

Kad pralinksmėt — pūskim dumples, giedokim bobinčiuj karunką, 
Šaukim karalium Plaučiūną, ministru vadinkime Slunkiui 
Na, ir prie ciesorių skobnio tegu vaišintis prisėda 
Amtmono drimelis Pričkus ir dumbaklynis Pelėda...

KOEGZISTENCIALISTAI

Čia pateikiamas dviejų Raudonosios 
Armijos politrukų, pulkininko ir majoro, 
pasikalbėjimas su muzikos profesorium 
X, dabar Stalino premijos laureatu ir 
„Sovietų Sąjungos Artistu“, buvo įvykęs 
1940 m. vasarą, apie 2 vai. naktį.. „Ver
salio“ restorane Kaune. Pasikalbėjimas 
nugirstas ir atpasakotas minėtojo profe
soriaus mokinio, anuomet konservatori
jos studento.

Prof. X.: „Sakykit, draugai, ko jūs atė
jot į Lietuvą? Tik nepasakokit man, kad 
atėjot mus „išlaisvinti“.

Abu politrukai sugriaudė juoku ir, pa
davėjui atnešus naują „vodkos“ grafiną 
ir pasitraukus, pulkininkas paaiškino: „Į 
jūsų kraštą mes atėjom pakeliui į tolimes
nį žygį!“

Prof. X.: „Kurgi jūs norit eiti toliau? 
Juk esate geruose santykiuose su Vokie
tijos Reichu, ar ne?“

Garsus juokas, nauja degtinės eilė ir iš
didus pulkininko pareiškimas: „Galubčik! 
Mes užimsim Karaliaučių, užimsim Var
šuvą, užimsim visą Lenkiją...“

O girtas nuo degtinės ir svajonių apie 
busimuosius „kryžiaus“ žygius majoras 
pridūrė: „Mes užimsim visą Vokietiją, 
Daniją, Olandiją, Belgiją, Prancūziją. Ir 
net Anglija kris į mūsų sterblę, kaip pri
nokęs obuolys!“

Prof. X susimastė valandėlę ir sarkas
tiškai šypsodamas paklausė: „Suprantu. 
O kas tada?“

Lyg klausimo netikėtumu užspringę, 
tik po valandėlės aniedu vėl prapliupo 
juoktis, ir, padavėjui atnešus naują stik
lainį „vodkos“ ir pasitraukus, pulkinin
kas sušuko: „Tagda? Tagda, tavarišč — 
daloi bolševizm — i zaživiom!“ (Tada? 
Tada, drauge, — šalin bolševizmas — įr 
pradėsim gyventi!)
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Palyginimui:

Dviejų vokiečių nacių pareigūnų — 
aiškiai nefanatikų, nežiūrint jų geltonų
jų uniformų — pasikalbėjimas su augš- 
čiau paminėtu konservatorijos studentu, 
įvykęs 1942 m. pavasarį, apie 2 vai. nak
tį, „Versalio“ restorane Kaune.

Studentas N.: „Leiskit man pasakyti 
jums visai atvirai, kad žiaurus elgesys su 
„Rytų pažmogiais“ yta ne tik kvailas, 
bet ir nevertas vokiečių tautos tradicijų!“

Pritariantis šypsnis ir nauja „Schnapp- 
s‘o“ eilė.

Studentas N: „Ar jūs nematot, kad tai 
yra pasibaisėtinas kvailumas, net dau
giau — absoliuti klaida — kankinti ir į- 
žeidinėti dėl betko žmones, kurie jus bu
vo pasitikę visu nuoširdumu, kaip išlais
vintojus nuo bolševizmo? Ar jum niekad 
nebuvo atėję į galvą, kad gali ateiti lai
kas, kai būsit jų reikalingi?

Patikinąs pritarimas, trumpas- arogan
tiškas juokas ir nauja „Schnapps‘o“ eilė.

Studentas N,: „O pagaliau — žvėriškos 
žydų žudynės! Ar nemanot, kad tas pa
sibaisėtinas nusikaltimas gali vieną die
ną atsikreipti į jūsų pačių tautą?“

Ironiškas galvų palingavimas, naujas 

„S^hnapps'o“ ratas ir, padavėjui pasi
traukus, kiek neramaus juoko" lydimas 
pabrėžtinas pareiškimas:

„Mielas pone! Mes visa tai žinom, mes 
tai matom kiekvieną dieną. Visa tai yra 
neišvengiama nacional-socialistinio reži
mo išdava. Mes puikiai suprantam neigia
mas jo puses, bet esame jo reikalingi: jis 
daro Vokietiją galingą. Tačiau‘mes gali
me jus patikinti dėl vieno dalyko: kai tik 
Europa bus suvienyta Vokietijos vado
vybėje, mes iššaudysime visus nacius!“

* * *

Aniedu rusai, lygiai, kaip ir tiedu vo
kiečiai, greičiausia, buvo tam tikra pras
me „padorūs“ žmonės. Jie tenorėjo vie
no — gyventi. Jie sekė Dievo įsakymu — 
gyventi. Ir kas gali juos peikti ar kaltin
ti už tą jų norą gyventi geriau? Kas nori 
pergyventi krizes, tas bando išlikti gy
vas. Jeigu krizė yra nuolatinė — kiekvie
nas stengiasi koegzistuoti ir tada iš savo 
nelaimės sukuria religinį kultą. Iš tikrų
jų — toks yra galutinis visų koegzistenci
jų galas.

Paminėtas studentas, vietoje „koegzis
tencijos“, pasirinko tremtį. Jūs galit ap
kaltinti jį koegzistencijos priešu esant.

SKAITYTOJU LAIŠKAI

TEATRALINIAI, AR TIKRI ŽYGIAI?

Taip jau, matyt, bus, mielas Redakto
riau, kad mane sukurstysit Skaitytojų 
laiškuose rašyti vedamuosius straipsnius. 
Tam nesu prityręs, bet kad reikalas ver
čia. Praėjusį kartą mano laišką padėjote 
drauge su J. Kelmo laišku iš D. Britani
jos. Ir tuo paskatinote mane i naują gin
čą.

J. Kelmas stipriai įrodinėja, kad mums 
reikia išgarsinti pasaulyje Lietuves ir 
Baltijos kraštų laisvės bylą. Ir pasiūlo 
priemones: susitarus su estais ir latviais, 
sulinkti bent du milionu parašų per vi
są pasaulį ir, antra, gerai pravesti visų 
užsienio lietuvių bado streiką (vieną die
ną nieko nevalgyti). Ir pridėčiau, negerti, 
išskyrus vandenį.

Kelmas tvirtina, kad tokių sumanymų 
įgyvendinimas būtų — „aktyvus kovos žy
gis“...

Iš teisybės, yra šimtai būdų ir priemo
nių Lietuvos laisvės bylai garsinti. Kas 
nors ir trupučiu betkurioje srityje prisi
deda, gerą darbą atlieka.

Geros būtų ir anos dvi paminėtos prie
monės. Ėet ar svarbiausios ir reikalin
giausios, tai didelis klausimas.

1. Parašus daugkas ir daugkam renka, 
tūkstančiais ir milionais. Paprastai ta 
priemonė reikalui jokios ar tik labai men
kos reikšmės teatneša. Laisvojo pasaulio 
politikai Baltijos valstybių okupavimą ne
blogai žino. Bet surink tu ir dešimtį mi- 
lionų parašų, dėlto nei vienas pirštas 
papildomai nepajudės musų išlaisvinimo
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reikalui. Dabar surinkti porą milionų pa
rašų — būtų milžiniškas darbas tūkstan
čiams žmonių, daugybė laiko ir išlaidų 
tam tektų sudėti, o naudos nebūtų prak
tiškai jokios. Jau nepalyginamai svarbes
nis ir apčiuopiamas tikslas būtų surinkt 
vieną milioną dolerių propagandinio ir 
rezistencinio darbo pagyvinimui.

2. Visiems užsienio lietuviams tvarkin
gai pravedus vienos dienos bado streiką, 
be abejo laikraščiai apie tai įdėtu daug 
žinučių. • O kas paskui? Gi nieko... Tegu 
paskelbtume ir neribotą bado streiką ir 
daugelis bebadaudami numirtume, — ar 
manote, kad Lietuvos išlaisvinimas dėlto 
nors žingsnį į priekį pasistūmėtų? Galite 
čia mirti, kam patinka, badaujant ar ki
taip. Tokį musų patriotizmą daugkas pa
girs, tai ir viskas. Dėl to karas prieš Ru
siją nebus pradėtas. Ar ne geriau būtų, 
kad, vietoj taip beprasmiškai kankintis, 
kiekvienas lietuvis vienos dienos maisto 
išlaidų sumą paaukotų propagandos ir re
zistencijos reikalams?

Amerikiečiai mėgsta visokius teatrališ
kumus, net ir politikoje. Per suvažiavimus 
kandidatui į prezidentus išrinkti, partijų 
atstovai čia sukelia baisius šurum-burum, 
su orkestrais, balionais, atsiveža net gy
vus dramblius, gražuoles, balerinas ir ki
tokias mašinas savo kandidatui prastumti. 
Tai jiems pramoga. Bet praktika rodo, 
kad kandidato išrinkimą nulemia ne or
kestrai, drambliai, balerinos, gražuolės ir 
tas šurum- burum.

Anie du pasiūlymai ir yra tokio teatra
liškumo vaikymasis. Tas nieko neduoda 
praktiškai, o laiko ir pastangų daug suė
da. Duoda gal tik naivų manymą, kad va 
ir mes „daug padarėm“ savo tautos lais
vei. Su teatrais Rusijos bolševimas nebus 
nugalėtas nei kiek, ir mūsų krašto okupa
cija nei per centimetrą nebus pašalinta. 
Ir Lietuvos byla tikra to žodžio prasme 
į Jungtines Tautas dėl to nepateks, nors 
Amerikos Lietuvių Tarvba ir „nutarė ją 
ten perkelti“. Rimtai galvojant, tiems te
atrams mes neturėtume gaišinti daug la;- 
ko Tuo rūpinasi žmonės, kuriu svajonė, 
kaip sakoma, lengvai pragyventi iš laisvi
nimo. Jiems tokių užsiėmimų labai reikia.

Jeigu dar turime užsienyje tiek daug 
patriotų, kaip iš laikraščių pasisakymų 
matyti,' tai surinkime vieną milioną do
lerių. Paskirkime jo puse rezistencinių 
uždavinių vykdymui, o kitą pusę — pro
pagandai ir informacijai užsienio kalbo
mis anie Lietuvos reikalus. Tik tada būš 
galima kalbėti apie žygiu atlikimą, o ne 
apie teatralinių burbulų leidimą.

Kaip, kokius darbus tada būtų galima 
atlikti ir kodėl tai būtų mums dabar svar
biausia, — čia nekalbėsiu, nes mano „ve
damasis“ išeitų per ilgas.

K. Variakojis, USA

Didžiai Gerbiamas Pone Redaktoriau!
Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 

priimkite visų Gautingo sanatorijoje be
sigydančių lietuvių vardu nuoširdžiau
sius sveikinimus ir geresnės ateities lin
kėjimus kaip Jums, Pone Redaktoriau, 
taip ir Jūsų vadovaujamam žurnalui.

Jūsų žurnalas čia besigydančių lietuvių 
mielai skaitomas, todėl prašome neatsisa
kyti jį ir toliau mums nemokamai siunti
nėti.

Su nuoširdžiausia padėka ir gražiau
siais linkėjimais

T. Uogintas — Pirmininkas
Gauting, 1954. XII. 20.

GEROSIOS PARTIJŲ PUSĖS...

Vienas mano pažįstamas SANTARVĖS 
skaitytojas (iš Anglijos) savo laiške man 
rašo: „Perskaitęs Tavo „Žiogeliai šoka 
menuetą“ ir kitus straipsnius, gaunu įspū
dį, kad Tu esi nusistatęs prieš partijas ir 
jų buvime nieko gero neberandi. Man at
rodo, kad vienintelis teigiamas partijų bu
vimo vaidmuo užsienyje visgi yra tas, 
kad tie žmonės, kurie priklauso partijoms, 
yra aktyviausi lietuviai. Vienu ar kitu bū
du, bet jie domisi lietuvių tautos ir vals
tybės reikalais. Partijoms nepriklausan
čiųjų daugumas visai ilgainiui nulietuvė- 
ja ar gyvena, kaip didžiausi egoistai. Tad 
ar nereikėtu ir partijoms atiduoti tam tik
rą kreditą?“...

Iš tiesų, tokia ir mano nuomonė, šioje 
srityje partijų vaidmeniui tenka ir reikia 
atiduoti kreditą. Savo vietoje ir savo 
laiku aš neturėjau ir neturiu iokio prie
šiško nusistatymo partijoms. Pilnai sutin
ku, kad užsienio lietuvių partijų, didžiau
sias ir beveik vienintelis vaidmuo yra tas, 
kad jų nariai ugdo domėjimąsi lietuviš
kais reikalais, kad jie nutausta daug lė
čiau už kitus. Bet lygia dalimi tenka ne
pamiršti, ir daug ženklų tai net dabar ro
do, jog kada tautiniuose dalykuose per
daug įsigali partiškumas ir peštynės, tat 
daugelį padorių tautiečių atstumia nuo 
domėjimosi visuomeniniais reikalais.

Aš niekad straipsniuose nesu kalbėjęs 
apie partijų vaidmens visumą. Tai būtų 
atskira tema. Ją nagrinėjant, gal būtų ga
lima rasti dar ir daugiau teigiamų pusių, 
bet taip pat ir žymiai daugiau ir skaudes
nių ydų, negu jos buvo išminėtos žioge
lių straipsnyje. Mano tema buvo — abe
jonė, ar tremties partijos bei jų sambūriai 
gali skelbtis, jog tik jie vieni atstovauja 
„tautos valią“? Kaip žinoma, šiuo klau
simu teko prieiti aiškiai neigiamą nu
sistatymą.

B. Raila, JAV,
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Šviesesniam rytojui „Santarvės“ žurna
luose randu gan daug specifinių kalorijų.

Už Jūsų paslaugas ir įdomius straips
nius lieku Jums ir Jūsų bendradarbiams 
su lietuvišku nuoširdžiu dėkingumu bei 
geriausiais linkėjimais

St. Vaitkevičius — Šveicarija

DIDELIS VIS DAUGIAU NORI

Važinėdamas į darbą tramvajumi, per 
mėnesį perskaičiau amerikietės rašytojos 
Ann Perrott Rose naują knygą ..The Gen
tie House“. Skaičiau dėlto, kad buvo įdo
mu sužinoti, kaip ten aprašomas jauno 
latvių berniuko likimas Amerikoje. Tas 
latviukas buvo našlaitis tremtinys Vokie
tijoje ir buvo atvežtas i Ameriką protes
tantų pagalba. Čia atiduotas globoti vie
nai amerikiečių šeimai.

To berniuko istorija ir jo būdas labai 
įdomūs. Taip pat ir pavaizdavimas, kaip 
iš beveik laukinio, sugadintų nervų ir ka
ro bei gyvenimo sužalotos psichikos ber
niuko pagaliau pavyksta jį globojusiai 
mokytojai išauginti visai padorų ir gerų 
intencijų jaunuolį.

Bet ne apie tai norėjau čia priminti. Tas 
latviukas Andris i Ameriką atvyko visgi, 
kaip didelis Latvijos patriotas. Jis nekar
tą vaikiškai plepa savo globėjai mokyto
jai, kaip jis eis vyti bolševikus iš Latvi
jos ir kitų Baltijos valstybių ir koks bus 
laimingas, grįžęs į savo tėvynę. Nors ra
šytoja globėja to berniuko svajonių neiš
juokia, bet niekur nematyti, kad ji jas 
stengtųsi giliau įdiegti. Priešingai, visos 
jos pastangos nukreiptos į tai, kad latviu
kas ko greičiau suamerikonėtų, kad tik 
pamėgtų Ameriką, ją pamiltų, ruoštųsi 
tapti piliečiu ir amžinai čia pasiliktų.

Paprastai žmogiškai žiūrint, tokie rašy
tojos užsimojimai yra suprantami. Taip 
Amerikoje ir darosi. Bet visgi keistas ir 
graudus vienas dalykas. Kai valdžios žmo
nės, spauda ir visuomenė nuolat taip gar
siai kalba, kad reikia kovoti prie bolševiz
mą, kad tegu tik kiti kovoja, kad paverg
toms tautoms reikia padėti išsilaisvinti, 
— toje knygoje matome vieną mažą gyve
nimo iškarpėlę, kaip prie to rengiamasi...

Vietoje tas gražias, kad ir naivias lat
viuko našlaičio svajones padrąsinti, ug
dyti. kad tikrai iš jo užaugtų kovotojas 
prieš bolševizmą ir už savo tikrosios tė
vynės išlaisvinimą, nieko kito nematome, 
kaip tik labai stiprią ir gudriai pravestą 
pastangą ko greičiau latviuką „išgydyti“ 
nuo visų psichinių ligų, o drauge ir nuo 
tėvynės Latvijos meilės. Vieton palaikyti 
jo natūralią meilę savo tėvynei, daroma 
viskas, kad jis ko greičiau pradėtų mylė
ti Ameriką ir čia amžinai pasiliktų. Ir 

kai sulaukęs 15 metų, latviukas pasako ir 
parodo, kad jis jau tikrai myli Ameriką, 
rašytoja neberanda žodžių savo džiaugs
mui, kad pagaliau turės vieną naują ame
rikoniuką.

Kaip minėjau, tai natūralu, bet kartu 
visgi keista ir liūdna. Didelis vis daugiau 
ir nori. Didelė Amerika suvirškins tą lat
viuką, kaip ir tūkstančius kitų latviukų, 
lietuviukų, lenkiukų ir kitokių aukų iš už 
anapus geležinės uždangos. Kokie vaisiai? 
Amerikai be abejo bus nauda, nors paly
ginti ne tokia didelė. Bet toms mažoms 
tautoms — labai didelis nuostolis. Jos ne
teks tūkstančių būsimų tautiečių ir kovo
tojų už jų laisvę.

Kai Amerikoje taip daug kalbama apie 
kovą prieš bolševizmą, tai ir norisi su
šukti: tai ne žlugdykite, o padėkite išlai
kyti tų jaunuolių patriotizmą! Padėkite 
juos auklėti, kaip būsimus kovotojus prieš 
komunizmą ir už jų tėvynių išlaisvinimą. 
Jūs ir taip galingi ir turtingi, tai neatim- 
kite iš ubago lazdos. Jums maža nauda, 
o aniems skriauda didžiausia. Praveskite 
akciją savo spaudoje, mokyklose, išaiš
kinkite gyventojams. Rimti žmonės supras 
ir palaikys. Ir pačiai Amerikai bus dides
nė garbė. O tie jaunuliai užaugę ne ma
žiau ir tik daugiau gerbs Ameriką, jos 
žmonių idealizmą ir dorą nusistatymą ki
tų tautų žmonių atžvilgiu.

Tada ir Amerikos kova prieš bolševiz
mą bus įtikinamesnė.

A. M., USA

Žurnalui „SANTARVĖ“

Nuo pat tavo atsiradimo lankai mane ir 
man labai patikai, nors kartais pasitaiko 
straipsnių, kuriuos aš sunkiai sukramtau, 
būdamas vidutinio išsimokslinimo, bet 
perskaitęs kelis kartus įsisąmoninu.

Pageidauju daugiau patriotizmą kelian
čių straipsnių.

Tave mylintis:
K. Deveikis, D. Brit.

NEIŠDRĮSAU JIEMS TO PASAKYTI...

...Susimąsčiau „Santarvės“ 9 nr. per
skaitęs Vytauto Kavolio straipsnį apie 
„Lietuvio būdą ir likimą“. Puikios ir tei
singos mintys. Ypač ten, kur jis kalba 
apie lietuvio dar gan stiprų „istorinį ap
sauginį asmenybės kevalą“, bet jo labai 
vis silpną ir neišvystytą „vidinį asmeny
bės branduolį“.

...Mano pagarba Amerikos lietuviams 
studentams, kad jie savo tarpe turi ir iš
augina tokius vadovus ir galvojančius pat
riotus, kaip V, Kavolis, Jau senovėje grai-
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kai sakydavo: pažink pirmiau pats save. 
Tik tada galėsi kitus mokyti ir ką gero 
sukurti. Nesibijokime pažinti ir tikrąjį 
lietuvio būdą —jo gerąsias ir silpnąsias 
puses. Gal tada nuo silpnybių apsisaugo- 
sim.

Rašau šį laišką, svarbiausia, dėlto, kad 
kiek papildyčiau Kavolio mintis vienu pa
vyzdžiu. To atsitikimo liudininku buvau 
lyg tyčia tuoj, kai perskaičiau aną straips
nį. Bet pati istorija kiek senesnė.

Prieš ketverius metus į mūsų koloniją 
atvyko nauja tremtinių šeima. Tėvai, kaip 
susipažinę įsitikinom, labai mieli žmonės, 
patriotai lietuviai ir inteligentai. Kokie jų 
mokslai ir kuo jie Lietuvoje iš tikrųjų 
vertėsi, neaišku, nes tremtinių tarpe da
bar Amerikoje neberasi tokio, kuris Lie
tuvoje nebūtų buvęs žymus, reikšmingas 
ir augštą vietą turėjęs. Tiek jau to...

Aš ir mano pažįstami tą naują atvykė
lių šeimą tuoj nradėiome kalbinti, kaip 
čia sakoma, „įsijungti į lietuvišką veik
lą“. Vįęni į vienokias, kiti į kitokias drau
gijas — net nesvarbu į kokias, bet kad 
nors kur. Pradžioje musų naujieji bičiu
liai šen ten pasirodydavo, gražiai pašne
kėdavo. Bet niekur arčiau nesidėjo — nei 
į narius, nei jokiomis aukomis, niekuo. Ir 
vis taip vos vos, atoakaliomis. „Laiko 
nėr, visi dirbame, reikia įsikurti pirmiau“, 
atsakinėdavo.

Iš tikrųjų, visi trys smarkiai dirbo ir 
gerai uždirbo — tėvas, motina ir sūnus 
gimnazistas, vėliau studentas. Pirko gerus 
namus, dar geriau ir gražiau patys juos 
įrengė, o per tą laiką apie metus jau nie
kur mūsų bičiulių nebuvo galima prisi
šaukti, nei pamatyti. O kokios aukos vi
suomeniškam reikalui nei neprašyk. ..San
tarvė“ pernai baisiai gražiai’ rašė apie to
kius Amerikoje: esą, iš naujų narni; sa
vininku tik jau neprašyk aukos, nes jie 
labiausiai skundžiasi, kad yra pasidarę 
bėdniausi ir iki ausų prasiskolinę...

Kai po trijų metu mūsų pažįstami ga
lutinai įsirengė, turėjo jau du automobi
lius — vieną senesnį sau., kitą sūnui stu
dentui naują, tada vėl pradėjo rodytis 
žmonėse, vieną kita pamirštą draugą lan
kyti. Bet visa jų filosofija buvo ta pati. 
Kaip 'pačioje pradžioje, taip ir dabar tė
vas sakydavo: „Ot gaila, kad prieš 20 me
tu į Ameriką neatvažiavau, tai būčiau ne 
taip susitvarkęs! Dabar jau mes perseni. 
Jei ko dar pasieksime, tai bus vaikui“...

Po daugelio mėnesių nesimatymo aplan
kė jie ir mane — kaip tyčia sekančią die
ną po to, kai perskaičiau „Santarvę“ ir 
Kavolio straipsnį apie lietuvių būdą ir li
kimą.

Tarp kitko, užėjo kalba apie vaikus, 
apie jaunimą, apie musų studentus. Jie 
patys užvedė. Buvo matyti, kad kažkas 
jiems sunk'ai ant širdies gulėjo, ir norė;o 
išsipasakoti, pasiguosti. Kalbėjo abu, vie
na? kitą pertraukdami, papildydami, labai 

nuoširdžiai (šiaip anksčiau jiedu beveik 
apie viską tik juokaudavo).

— Kas bus iš mūsų jaunimo, iš mūsų 
vaikų? Nieko gero nematau. Nueis jie šu
nims šėko pjauti. Mes savo sunaus irgi 
beveik nebematom. Kai tik laisvas vaka
ras, ir išvažiuoja. Vis į susirinkimus. į 
posėdžius. Na, gerai, kad dar lietuvių stu
dentų draugijoje priklauso, vis dar su sa
vais kompaniją palaiko. Bet ką ten jie iš 
tikrųjų dirba? Susirinkimai, posėdžiai... 
Pusvalandį gal ir paposėdžiauja, o pas
kui prasideda pobūvis, šokiai, vaišės. Jau 
kelis kartus tiksliai sužinojom, kokie ten 
ju posėdžiai. Jokios rimtesnės paskaitos, 
gilesnių lietuviškų klausimų, jokių rimtų 
dalykų ten beveik nėra, tik juokavimai, 
pramogos, flirtai. Žinoma, jaunimo nuo to 
nesulaikysi, taip buvo ir bus, tas ir gerai, 
bet jeigu vien tik tas, tai blogai. Ir su 
mumis vaikas jau nebesikalba jokiais 
rimtesniais klausimais. Jie tik savo tarpe 
laikosi, o su vyresniais jokių temų nebe
turi. Kas pikčiausia, kad aiškiai matyti, 
jos mes lyg ir perprasti pasidarėme. Ir 
kiti lietuviai tokie jiem atrodo. Ir ta Lie
tuva jiem užsimiršo. Visas patriotizmas — 
k’d dar kalba lietuviškai. Bet argi viena 
kalba yra patriotizmas? Man rodos, kad iš 
tokiu jaunuolių mažai Lietuva beturės 
naudos. Jie čia sugedo ir vis daugiau gen
da. Ot, reikėtų, kad kas jiems daugiau da
rytų įtakos. Reikia juos traukti į vyres
niu draugijas, visiems maišytis. Būtų ge
rai. kad vyresnieji naudingu paskaitų 
daugiau jiems duotų, paveiktų. Tos vie
nos uždaros studentų draugijos juos at
skiria nuo kitų, ypač vyresnių lietuviu. 
Gal reikėtų traukti į kitas organizacijas, 
ar kitaip kaip. Jei nieko nebus daroma, 
tai nei Lietuva jų ateityje nebematys, nei 
mes, tėvai, savo vaikų beturėsime. Jau 
dabar su kiekvienais metais pastebimai 
genda...

Apstulbau išklausęs tuos ilgus pasakoji
mus. Nežinojau, ar šypsotis, ar jiems pri
tarti. ar juos pačius išbarti. Juk jie da
bar kalbėjo tai ir apie tai, dėl ko ratys, 
ir tėvas ir motina, per visus ketveris me
tus kaip tik priešingai elgėsi! žodis į žod’, 
taškas į tašką priešingai.

Prisiminiau, ką tada, po mūsų susipa
žinimo ir nevaisingo bendravimo kartą 
tėvui buvau sakęs: „Jei jau patys niekur 
nenorite dėtis, tai nors-vaiką mums duo
kite, paraginkite jį. Jis bus musų darbui 
labai reikalingas“... Tada tėvas atsakė: 
..Ką ten, dar perjaunas. Kai paaugs ir 
jeigu norės, pats pasirinks“...

Juokas juoku, bet juokas pro ašaras. 
Anie tą mielą šeimą per tą laiką dažnai 
galvodavau. Na, pamatysite, ką jus čia su
dėsite. ką užgyvensite. Namų ir automo
biliu į grabą nepasiimsite. Jeigu tėvai 
gailis1' ir visiems tai sako, jog gailisi be 
galo, kad 20 metu nervėlai į Ameriką at
vyko, tai vaikas, tokių kalbų prisiklausęs,
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vargiai benorės kada iš jos išvykti. Jeigu 
jau inteligentai tėvai atpakaliom bėga ša
lin nuo visokių lietuviškų draugijų bei 
tautinio darbo ir rūpinasi tik apie savo 
asmeninį įsikūrimą, tai kaip nuo to ne
bėgs ir jų vaikas. O jei kur eis, tai rūpin
sis irgi tik tuo, kur daugiau gali būti 
progų asmeninėm pramogom. Kitaip ne
gali būti, neskaitant mažų išimčių. Tos 
nuotaikos, tokios kalbos ir toks laikyma
sis turi tarpusavinį ryšį ir griežtą logiką. 
Kokia sėkla — tokie ir vaisiai. Kokie el
gesiai — tokios ir pasekmės. Koks būdas 
—4" toks ir likimas.
j,-Ir vą;kaip greit, vos per ketveris metus 
buvau tokių pasekmių liudininkas. Susi
rūpinę tėvai, kad netenka savo vaiko, kad 
jo nebemato ir, skaudžiausia — jau ge
rai jaučia, kad jis svetimas jiem ir ki
tiem lietuviam, kad jis tėvus ir lietuvius 
jau antron vieton stato, menkesniais, ne
įdomiais laiko ir kad jis Lietuvai žus, jei 
nieko nebus padaryta!..

Norėjau ir suprantu, kad turėjau visa 
tai čia pat tėvams pasakyti. Bet... nepasa
kiau, neišdrįsau. Nesiryžau pasirodyti 
svetimos dramos teisėju. Nenorėjau suda
ryti įspūdžio, kad pats rramačiau tokius 
liūdnus padarinius. Buvo gaila dar labiau 
skaudinti tėvus, kurie, jeigu jau taip da
bar patys prakalbėjo, tai, mayt, po labai 
karčių šeimyninių patyrimų.

Gal ir suklydau, taip tylėdamas. Gal 
blogai atlikau savo lietuvišką pareigą. 
Nes, matyt, kad ir aš, kaip lietuvis, dar 
nepajėgiu išsinerti iš savo tautos istorinio 
būdo savybių. Turiu gal stiprų „apsauginį 
asmenybės kevalą“, bet — vis dar neiš
vystytą į agresyvų „vidinį asmenybės 
branduolį“, kaip rašo V. Kavolis.

Gal nors trupučiuką tą savo nelemtą 
ydą išpirksiu, jeigu — pagalvojau šį laiš
ki rašydamas — gerb. Redaktorius sutiks 
išspausdinti šiuos žodžius, kurių nepasa
kiau prieš ketveris metus ir kurių dabar 
neišdrįsau tėvams j akis pasakyti net per 
pasikalbėjimą. Bet pasisakydamas savo 
nuomonę per jūsų žurnalą, aš ją pasaky
siu nebe tiem dviem nelaimingiem tėvam, 
kurie „Santarvės“ neskaito, bet šimtams 
kitų tėvų, kuriuos jau ištiko ar dar ištiks 
panašūs atsitikimai.

A. Mažeika, Chicago, Ill., USA

Jau kuris metas, kai skaitau SANTAR
VĘ. Dirbate gražų, didelį darbą. Iš to ką 
SANTARVĖJE iki šiol buvau paskaitęs, 
susidariau įspūdį, kad Lietuvių Rezisten
cinė Santarvė turi kurkas didesnę teisę ir 
pagrindą kalbėti kovojančios Lietuvos 
vardu, negu VLIK'as ir jo partijos.

Tai ir noriu jums parašyti.
M. D. ...Chicago, USA

Klaidos, kurias šiandien žmonės dažniausia daro, galėtų būti suvestos į šį 
sąrašą:

Apsigaudinėjimas, jog asmeninis pakilimas pasiekiamas tik sutriuškinant ki
tus.

Palinkimas rūpintis dalykais, kurie negali būt pakeisti.

Tvirtinimas, jog kuris nors dalykas yra negalimas todėl, kad mes negalime 
jo įvykdyti.

Nepaisymas savo minčių švarinimo ir plėtojimo, neįgyjant papročio skaityti 
ir studijuoti. t ,

Mėginimas kitus asmenis priversti tikėti ir gyventi, kaip kad mes tikime ir 
gyvename.

Tiesą sakant, kaip tik šį amžinųjų žmogiškųjų klaidų sąrašą sudarė jau Cice 
ronas, pirmame šimtmetyje prieš Kristaus gimimą...

f

PASITIKRINKIT, AR JŪSŲ ATSILYGINTA UŽ 1954 M. SIUNTINĖTĄ 
SANTARVĘ. JEIGU NE — PASKUBĖKIT TAI PADARYTU NEATSILYGINŲ 
SIEMS ŽURNALAS TOLIAU NEBEBUS SIUNČIAMAS,
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KNYGŲ PARAŠTĖJE

ALANTO NAMAI IR TREMTISVytautą Alantą mūsų skaitančioji visuomenė žino ir kaip publicistą ir kaip rašytoją. Tam, kuris ryžtasi kalbėti apie jo beletristiką, niekaip negalima Išleisti iš akių anos kitos jo ilgų metų profesijos, nes abi jos labai glaudžiai ir neatskiriamai susijusios. Kaip publicistas, Alantas gyvena idėjomis. Straipsnyje jis rašo, kas tą dieną iškyla, kas labiausiai jam, kaip lietuviui, rūpi. Tas 'dienos opų gvildenimas, ta idėjinė pusė ypač ryški jo naujausiame novelių rinkinyje Svetimos pa
gairės. Ar jūs skaitysite Maupassantą, ar ypač Čechovą, ar kurį nors naujųjų laikų novelistą, perdaug nesivaikantį gerų pradžių ir pabaigų, jūs ten rasite dažnai gyvenimo iškarpą, tokio Čechovo atveju dažnai net labiau neparyškintą, pilką, pieštuku papieštą. Idėjinis Vyt. Alantas negali pakęsti šitokio ramumo ir abejingumo ir pasitenkinti pilkais ramiais dažais. Jis ryškina, ir jo novelėse būtinai išeina herojai ar niekšai ar bent menkystos. Jis dėl savo idėjiškumo, pagal aną evangelijos patarimą, negali būti drungnas ar šaltas. Visą savo dėmesį kreipdamas į idėją išreiškiantį veikėją, Alantas labai mažai besirūpina stilium, ir todėl tas dažnai išeina publicistinis ir jo beletristinę kūrybą priartina prie šitos antrosios jo profesijos. Kaip rašytojui jam tai, žinoma, nuostolis. Ne tas kūrybos suidėjini- mas, bet tas nesirūpinimas savo stilium.Šio rinkinio novelėse V. Alantas nukelia mus į Lietuvą ir į tremties stovyklinį gyvenimą. Iš ketverto Lietuvą vaizduojančių novelių ypač tenka išskirti dvi. Tai „Lietuvės kerštas“ ir „Vidurnakčio jungtuvės“.Pirmoji yra herojinė. Šiuo nedideliu kūrinėliu V. Alantas tęsia tą patriotinę literatūrinę tradiciją, kurią užtinkame jau lenkiškai rašiusiojo Adomo Mickevičiaus. kūryboje (Gražina, Konradas Valenrodas), vėliau Vinco Krėvės Dainavos 

šalies padavimuose, Maironio patriotinėse eilėse ar Vaižganto Pragiedruliuose. Pats toks herojinio siužeto pasiėmimas rodo Alanto labai gražius norus neužmiršti, ko mes čia esame, ir atiduoti savo duoklę, kad mes išliktume tautiškai gyvi, turėdami prieš akis herojišką namie likusiųjų kovą ir aukojimąsi. Kai Adomui Mickevičiui reikėjo medžiagos savo herojus vaizduojančiai kūrybai jieškoti istorijoje ar padavimuose, tai Alantas be didelių pastangų randa jos kasdieniame gyvenime, kuris šiandien vyksta anapus geležinės uždangos. Žinoma, mes jau gerokai esame apsivėlę, kad dar giliau per- prastume šių dienų prasmę, kai baisioje nykumoje gimsta herojai, kai baisi kasdienybė gimdo juos. Tai vyksta priespaudoje, o ne laisvėje...„Vidurnakčio jungtuvės“ vaizduoja o- kūpanto naikinamąjį ir griaunamąjį paveikslą. Idėjinis patriotas Alantas negalėjo leisti čia laimėti aziatui Chotiejui, nes toks laimėjimas morališkai gniūždin- tų skaitytoją, todėl jis pasinaudojo psichologiškai labai abejotina pabaiga ir išgelbėjo skaitytoją nuo nusivylimo. Truputį ironiškai atrodo visas reikalas, kai pro Alanto kūrybą žiūrime į dabartinę Lietuvą. „Lietuvės Keršte“ vaizduojamąją heroję Gražiną mes esame linkę laikyti gyva drąsia moterim, kokiu iš tiesų yra pačiam krašte, nes iš anapus mus pasiekiančios žinios rodo, kad ten hero- jizmas kasdieninis dalykas. Priešingai, „Vidurnakčio jungtuvių“ aziatas išėjo romantiškas, netikras, dirbtinis, nes mes visiškai nežinome panašių gyvenimo atsitikimų, kad iš mažens materialistiškai auklėtas žiauruolis imtų ir pabūgtų vargonų gaudimo ar virstančio paveikslo ir dėl tos baimės pasikartų. Šičia Alantas bus nuėjęs tuo pat klaidingu keliu, kaip ir J. Gliaudą: priešą nupiešti tokį, koks geriau pačiam patinka, o ne tokį, koks iš
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50 SANTARVĖtiesų yra. Vargu, ar šitos rūšies romantizmas nepriartina mūsų prie tos klaidingos idėjos, kurią skleidžia italas Guareš- čis savo populiariuose pasakojimuose apie kunigą Kamilių ir bolševiką Pepo- nį, kurie vienas be kito negalėtų gyventi. Kiek čia, rodos, daug tereikia ir Vyt. Alanto chotiejams? kiek stambėlesnio stebuklo! Tuomet jie visi pasikars, ir Lietuva bus laisva, ir tada tereikės tik parvežti valdžias! Juokas juoku, bet ta klaidinga, tikrovę iškreipianti Alanto pažiūra perša šitokią nemalonią mintį.Kaikas spėjo jau prikišti Alantui, kam jis stovykliniame gyvenime tematęs tik neigiamybes. Man rodos, kaip idėjinis žmogus ir lietuvis, jis kaip tik geriausią dirvą surado išreikšti savo idėjiškumui tose neigiamybėse. Tiesa, stovyklose neviskas buvo tik neigiama. Bet jei Alantas būtų ėmęs teigiamybes, galimas dalykas, kad mes būtume turėję pasaldintą savo gyvenimo vaizdą, o ir pats rašytojas nebūtų galėjęs pasireikšti, kaip iš namų išmesto lietuvio menkystės vaizduotojas. Jo novelių ir feljetonų žmones ta menkystė nuveda ir į tragedijas ir į komedijas, ir išvada išeina viena: prisikeik, žmogau menkas! Kaip kadaise Žemaitė savo kūryboje jieškojo tų priežasčių, kurios sunaikina dar tamsaus lietuvio gyvenimą, vaizduodama nelaimingus Kurmelius ir marčias, taip šiandien Alantas neigiamybėse įieško šviesos. Tik tarp Žemaitės ir Alanto yra didelis laikotarpio atstumas ir sąlygų ir pačių žmonių. Dvaras, žmogaus tamsumas ir bukumas, netikę papročiai — tai buvo Žemaitės kūrybiniai dirvonai. Alantas mums rodo žmogų, kuris naudojosi nepriklausomu gyvenimu, o atsidūręs svetur dūžta, kaip menkalūkštis kiaušinis. Toli tiems Alanto tremties žmonėms iki Gražinos hero- jizmo, ir, Dievulėli, tai vis ne Žemaitės Kurmeliai ar kokie nors užkietėję tamsuoliai, bet inteligentai, tautos vadovai, kurių veidas maža kuo skiriasi nuo Žemaitės veikėjų veido. Tik anie menki 

dėl savo tamsumo, o šitie pasigailėjimo verti šviesuoliai menki dėl savo žmogiško ir lietuviško menkumo.Alanto tremties inteligentų būrys nemažas. Kuo gi jie gyvena? Buvęs teisėjas Gulbinas po truputį gerinėja, lošinė- ja ir bobinėja, o kai reikalas ima painiotis, tai nebeatlaiko jo teisėjiškas protelis. Petras Sūdavas iš tėvo Jeronimo pinigais perka šeimos santaiką ir sugyvenimą, ir abu jie niekuo negeresni vienas už kitą, nei pirkėjas, nei pardavėjas. Šitoje menkybių eilėje vienas tik Vanago portretas išsiskiria. Tai atstovas tos tremties, kokią mes nerėtume matyti. Tai atstovas tų inteligentų, kurie savo partizaniškomis jėgomis dar stengiasi atsilaikyti ir nenuskęsti visuotinėje menkybės jūroje.Alantui, kaip idėjiniam žmogui, svetimas dėsnis menas menui. Jis laikosi tos senos lietuvių literatūrinės tradicijos, kad menas reikalingas gyvenimui formuoti. Pietaris, Maironis, Vaižgantas, Krėvė, Žemaitė ir kiti mokė ir moralizavo. Mokė patriotizmo, mokė prasitrinti tamsoje a- kis ir praregėti. Rašytojai jautė tautinį reikalą kalbėti ir sakyti. Iš tos tradicijos neiškrypsta ir Alantas. Jis užmiršta net, kad šitie tremtyje atsidūrusieji menki žmonės yra tie patys, kuriuos jis kaip publicistas kadaise vedė ir mokė, o jie vistiek menkystos, ir jis dėlto neiškraipo jų veido bruožų, blogų neverčia gerais ir drąsiai juokiasi iš tų minkštakūnių, kurie užaugo nepriklausomosios šiltadaržyje, tik namie savo minkštakūniškumą sugebėjo pridengti, atokiai laikydamiesi nuo svetimų akių, šiandie Alantas pamatė juos ir nesivaržydamas parodė tokius, kokie jie yra. Man rodos, dėlto Alantas puikiai padarė, kad neslapstė tremties šešėlių, nes atviras žaizdas geriau gydyti (jei dar iš viso įmanoma bandyti gydyti), negu slaptai tūnančias ir dar pri- dangstomas.
K. Barėnas
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Joseph Scholmer — VORKUTA (Wei- 
denfeld and Nicolson), 1954.

Dr. J. Scholmer, vokietis, radiologas, 
tarnavęs Rytų Vokietijoje, ten buvo su
imtas, apkaltintas šnipinėjęs Vakaru nau
dai ir nuteistas 25 m. priverčiamojo dar
bo stovyklos. Išbuvęs 4 metus Vorkutoje, 
jis amnestuotas ir paleistas.

Jo knygoje randame naujų informacijų 
apie gyvenimą Vorkutoje. Jis patvirtina 
žinias apie buvusį didelį kalinių streiką, 
kuriame jis pats dalyvavęs. Jis taipgi liu
dija ir apie kalinių Vorkutoje gyvenimo 
sąlygų pagerėjimą po streiko. Kaliniai 
jau nebemiršta kaiu musės. Sovietinis re
žimas, atrodo, ėmė jais šiek tiek rūpintis. 
Tačiau tai nieko iš esmės nekeičia. Išau

gusi ant lietuvių ir kitų tautybių žmonių 
kaulų Vorkuta ir šiandien tebėra pasibai
sėtina priverčiamojo darbo stovykla, ku
rioje suimti ir nubausti už niekad neįvyk
dytus nusikaltimus kaliniai gyvena vergų 
gyvenimą sunkiai pakeliamomis gyveni
mo, klimato ir darbo sąlygomis.

Dr. Scholmer iškelia milionu kalinių 
neapykantą sovietinio „rojaus“ santvar
kai ir, priešingai daugumos sovietinių 
reikalų žinovų nuomonei, mano, kad Ru
sijoje nesunkiai galėtų būti sukeltas pi
lietinis karas. Jis yra įsitikinęs, kad ne- 
nuvertus sovietinio režimo, turės žūti 
Vakarai.

M. S.

NAUJI LEIDINIAI

LITUANUS — Lithuanian Academic 
Youth Bulletin, Nr. 1, 1954 m. lapkritis. 
Kaina 25 amerik. centai. Leidžia — Li
thuanian Student Association, Inc., Secre
tariate for External Relations, Box 652, 
Station A, Champaign, Ill., USA.

Vyr, Redaktorius — A. V. Dundzila, 
Redaktoriai — K. A. Mikėnas, A. Pabar- 
čius, D. J. Valančiūtė, P. V. Vygantas.

Mūsų atsakingųjų „veiksnių“ retkar
čiais vykdoma lietuviškoji propaganda 
svetimomis kalbomis buvo ir tebėra toli 
gražu nepakankama. Vadinamųjų p.opa- 
gandinių leidinių svetimomis kalbomis li
nija bei tonas dažnai buna verkšlenantis 
arba išpūstas, nepritaikytas numatomo 
skaitytojo galvosenai. Propagandinių 
straipsnių rašinėjimas lietuviškoje spau
doje nepasiekia tikrojo tikslo, nes juos 
skaito tik lietuviai ir tie keli lietuvių kal
bą moką kitataučiai. Mūsų, tad, „propa
ganda“ nepasiekia pasaulio ir daugiausia 
tebesišutina savame padaže, lietuviškame 
puode. .Ypač apverktina buvo ir tebėra 
būklė mūsų propagandos anglų kalba.

LITUANUS biuletenio anglų kalba pa
sirodymas, tad, yra labai džiugus ir svar
bus, ypač JAV-ėse, lietuviškų propagandi
nių pastangų reiškinys.

Pirmasis šio leidinio, kukliai pavadin
to biuleteniu, numeris teikia nemaža vil

čių, kad kaip tik akademinis mūsų jauni
mas, geriau už kitus pažįstąs gyvenamą
ją kultūrinę aplinką ir potencialius leidi
nio skaitytojus, suras tinkamą propagan
dinę liniją istoriniam, kultūriniam ir ne
priklausomam bei dabartiniam Lietuvos 
bei lietuvių gyvenimui nušviesti. Leidinio 
tonas nėra nei verkšlenantis nei perkom- 
plikuotas — jis yra paprastas visiems pri
einamas. Biuletenis operuoja faktais, bet 
jame randame nemaža lietuviško senti
mento ir tinkamų propagandinių priemo
nių.

Pirmojo numerio turinys sudaro labai 
gerą įvadą, apimantį svarbiausias istori
nes, politines ir kultūrines lietuviškas sri
tis.

LITUANUS labai gerai suredaguotas, jo 
grafinis apipavidalinimas vargu galėtų 
būti papeiktas.

Pirmame nr-yje, be redakcinio vedamo
jo straipsnio, randame V. S. žvirzdžio 
Lietuvos istorijos apžvalgą — „Lietuvos 
likimas“. Dr. V. Sruogienės -— „Vilniaus 
Universiteto 375 m. sukaktis“ ir kan. M. 
Vaitkaus—„Lietuviškosios spaudos drau
dimas 1864-1904 m.“.

Šis gražus ir neabejotinai naudingas 
leidinys turėtų susilaukti ne tik paties 
akademinio jaunimo bei jam artimos vi
suomenės dalies, bet ir visų užsienio lie
tuvių paramos leidimui ir platinimui ang
liškai kalbančiųjų tarpe.

I. Z.

Blogiausias pinigas, kuriuo gali padėti savo draugui, yra patarimai. Ge
riausias gi ir vienintelis — darbai.

Galliani, Lettere
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5Ž SANTARVE

AIDŲ LEIDIMO PENKMETĮ BAIGUS

Kai 1949 m. perėmėme leisti AIDUS, 
vieno tenorėjome — pasitarnauti savo 
tautai. Lietuvoje komunistams naikinant 
dvasines vertybes, o išeivijoje didėjant 
nutautimo pavojui, reikia bent vieno kul
tūros žurnalo, kuriame giliau ir plačiau 
galėtų prabilti mokslo bei rašto žmonės.

Šiandien kultūros žurnalui tenka užda
vinys — skatinti, ugdyti ir skelbti gimtą
ja kalba lietuvių mokslininkų, rašytojų 
bei dailininkų darbus., palaikyti kūrybinę 
dvasią gyvą ir galimai augštesniame ly
gyje. Šiuo metu „Aidams“ tenka atstoti 
laisvos Lietuvos tiek buvusią specialiąją 
mokslinę bei grožinę periodiką, tiek jos 
bendruosius kultūros žurnalus, kaip Židi
nį, Naująją Romuvą ir kt.

Ikišiol visa lietuviškoji spauda yra pa
lankiai vertinusi AIDUS. Taip pat ir skai
tytojai, jų atsiklausus raštu, pasisakė už 
šią žurnalo kryptį.

Penkerių metų leidimo proga pirmiau
sia norime išreikšti džiaugsmą, kad AI
DAMS talkon atėjo, galima tarti, visi lie
tuviai mokslininkai, rašytojai ir dailinin
kai. Per tą laką jų rodytas idealizmas, 
bendradarbiaujant be atlyginimo, kurio 

žurnalas neišgali duoti, buvo leidėjams 
didelis paskatinimas nuolatinėje kovoje 
už jo išlaikymą.

Į talką maloniai atėjo ir lietuviškoji vi
suomenė, užsiprenumeruodama AIDUS. 
Tačiau dalis mūsų šviesuomenės dar te
bestovi nuošaliai. Norėtume labai nuošir
džiai pasakyti, jog žurnalo ateitis priklau
so ne tik nuo tų, kurie jį prenumeruoja- 
si, bet ir nuo tų, kurie dar gali prenume
ruotis.

Žengdami į šeštuosius metus, didžiai 
dėkojame AIDŲ redakcijai, bendradar
biams, prenumeratoriams, platintojams^ir 
rėmėjams už teikiamą pagalbą. Tuo pa
čiu maloniai kreipiamės į visus laisvojo 
pasaulio lietuvius, kuriu pastogės dar AI
DAI negalėjo lankyti, kviesdami dėtis į 
mūsų skaitytojų ir bičiulių šeimą. Padau
gėjus prenumeratoriams, sustiprėtų viltys 
užtikrinti išsilaikymą šiam vieninteliam 
kultūros žurnalui.

AIDŲ misija bei reikšmė šiandien tik
rai yra verta visų lietuvių talkos, kurios, 
Dievui padedant, ir tikimės susilaukti:

AIDŲ LEIDĖJAI

SANTARVĖS leidimui paremti aukojo:

Chicagos LRS-ės Skyrius — U.S.A. — 
52 dol. 10 cnt.,

N. N. — USA — 50 dol., J. Tamošiūnas
— U.S.A. 10 dolerių, M, Renkauskienė
— Los Angeles ■— USA — 5 dol., J. Aka- 
vitas — 15/-, A. Laureckas — 5/-, B. 
Kmieliauskas — 3/-, L. Nemeika -3/-, 
A. Vaičaitis — 3/-, J. Simonavičius 25/r, 
P. Žilinskas —- 5/-, — visi D. Brit. A. 
Malskis — 10 Bolivarų, V. Kuzavinis — 
5 Bolivarai — Venecuela.

Visiems aukotojams SANTARVĖ reiš
kia nuoširdžią padėką.

UŽPRENUMERUOK SANTARVĘ 
SAVO BIČIULIUI AR GIMINEI. PEL
NYSI JO PADĖKĄ IR PRISIDĖSI PRIE 
LEIDINIO IŠLAIKYMO.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

EAST and WEST — A Quarterly Review 
of Soviet and Baltic Problems, Nr. 3, 
1954 m.

Redaktoriai: Prof. A. P. Aizsilnieks, 
Prof. H. Perlitz, Prof. S. Žymantas.

Vyr. redaktorius: H. Purre.
Atskiro Nr. kaina 2/6, metinė prenume

rata 10/- (JAV-ėse ir Kanadoje — 2 dol.) 
Užsisakoma: Alliance Publishing Co., Al
liance House, 12, Caxton Street, London, 
S.W. 1., Gt. Britain.

šis naujas pabaltiečių bendrai leidžia
mo žurnalo numeris atneša eilę įdomių 
straipsnių, jų tarpe mūsų profesoriaus V. 
Stankos — „Blogio šaknys“ įr anglės vi- 
suomenininkės H. Bower pastabas apie 
religijos būklę Sov. Sąjungoje, jai grįžus 
iš kelionės po Sovietų Sąjungą.

Iš kitų šiame numeryje rašančių auto
rių pažymėtini — Eyvind Johnson — ži
nomas švędų rašytojas, Arveds Šhvabe
— b. Rygos Univ. profesorius, „Horatius“
— augšto laipsnio D. Britanijos karinin-
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kas, ,.Jata“ ■— žymus suomių ekonomis
tas, Verners Tepfers — b. Latvijos ka
riuomenės generolas, Aleksander Varma 
— b. Estijos pasiuntinys Helsinky.

*
M. Laupinaitis — AŠ KALTINU. Pir

moji dalis — Tauta gali būti rami. Auto
riaus leidinys. Sao Paulo, Brazilija. — M. 
Laupinaitis Caixa Postal 118, Sao Paulo, 
Brasil.

*
Aloyzas Baronas — ANTRASIS KRAN

TAS — novelės. NIDOS Knygų Klubo lei
dinys Nr. 5. Kaina 3/- arba i doleris.

NIDA Book Club, 1/2 Ladbroke Car
dens, London, W. 11., Gt. Britain.

*
Jonas Gailius — KAIP JIS JĄ NUŽU

DĖ. Viršelį piešė Živilė Duobaitė. Spaudė 
Saleziečių spaudos darbi; mokykla. 1954. 
Caracas — Venecuela. Kaina 1 dol. 25 c.

*
Kun. Jonas Kuzmickis — MARIJA 

MUMS KALBA — Londonas, 1954 m. 
Rinko ir spaudė NIDA, 1954 m. Londone.

MARGUTIS — iliustruotas mėnesinis 
žurnalas, įsteigtas 1928 m. Antano Vana
gaičio. 1954 m. Nr. 9. Metinė prenumerata 
JAV-ėse — 3 doleriai, kitur — 4 doleriai, 
atskiras nr-is — 30 c. — 6755S. Western 
Ave., Chicago 36, Ill., USA.

*

AIDAI — Mėnesinis kultūros žurnalai 
Nr. 9 (75), 1954 m. lapkričio mėnuo. — 
Prenumerata metams 6 dol., atskiro n-rio 
kaina 60 cnt. Aidai. 680 Bushwick Ave., 
Brooklyn 21, N.Y. USA.

*

MŪSŲ SPARNAI — Krikščioniškos 
minties lietuvių evangelikų reformatų 
žurnalas Nr. 6 ir 7, IV metai. 1954, lapkri
tis. Leidžia — Lith. Evangelical Reformed 
Church in Exile. Redaktorius — S. Ge
rulis. 44285. Western Av., Chicago, Ill., 
USA.

Iliustruotas priedas anglų kalba — The 
evangelical Reformed Church of LITHU
ANIA.

REDAKCIJOS IR ADMINISTRACIJOS adresas:
SANTARVĖ, c/o D. Banaitis, 18, Melnott Street, Rochd lie, 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 Hoddie str., Abbotsford, N. 9, Vic.
BRAZILIJOJE — M. Laupinaitis, Caixa Postal 118, Sao Paulo 
KANADOIE — 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 Ro w, London, W. 10.
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