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REZISTENCINIS VISUOMENINIŲ IR KULTŪROS REIKALŲ ŽURNALAS

DĖMESIO!

„SANTARVĖS“ Redakcijos ir Administr. adresas pakeistas. Naujas SANTAR
VĖS Redakcijos ir Administracijos adresas D. Britanijoje: „Santarvė“, 46, Abernare 
Gdns., London, N. W.6., Tel.: MAiaa Vale 9140.

P. D. Banaičiui dėl profesinio darbo sąlygų nebegalint toliau administruok 
'.SANTARVĖS žurnalo, jam iš administravimo pasitraukus, SAintaRVĖS reoanto- 
rius ir Redakcinis Samouris taria jam nuoširdžią padėaą už jo Kruopštų ir tiKslų 
dviejų iretų būvyje žurnalo administracinių reikalų tvarkymą.

JAUNYSTĖ - LAUKIMAS - SENATVĖ
Eina trisdešimt aštuntieji metai, kai Lietuvos valstybė vėl at

gimė nepriklausoma. Baigia slinkti penkioliktieji, kai musų tautos 
žemę ir jos žmones tebecrempia svetimi užgrobikai.

Kenčia, liūdi, nerimauja lietuvis. Jis dusinamas ir prievartau
jamas tėvynėje. Jis kalinamas ten kūniškai ir dvasiškai. Jis žudo
mas Sibiro vergų stovyklose. Jis graužiamas ilgesio svetimuose kraš
tuose kitur.

čia gimsta nauji kūdikiai, — be Tėvynės laukų oro, be jos dai
nų ir pasakų, be lietuviškos kalbos aplinkos, be gyvenimo laisvėje su 
savo tauta. Auga berniukai ir mergytės, kaip sparnuočiai svetimame 
kieme, lesdami kitų sėjamus grūdus. Kurie iš jų nutols ir išskris, o 
kurie dar liks su tėvų tėviškės jausmais?

Dirba lietuviai už duoną kasdienę svetimuose kraštuose. Var
gingai, sunkiai, dantis sukandę. Daug prakaito jau išlieta užsienio 
faorikuose, dirbtuvėse, ūkiuose. Retai kam per tą laiką pasisekė pa
kilti augščiau žemutinės socialinės pakopos. Pakyla vienetai, bet ne 
dešimtys. Dirba lietuviai, o metai slenka, senatvė artėja...

Bet visus lygiai, kurie negali ir nenori išsinerti lietuvišką rū
bą, slegia, kankina ir jaudina vienas ir tas pats klausimas: — ar il
gai dar taip lauksime?

Taip nesuskaitomus kartus klausiame: „ar ilga!?“, nes per
daug pripratome galvoti ir gyventi papugiškais čiulbėjimais: „jau 
greit, jau netrukus, jau ryt poryt“...

Ankstybesnieji išeiviai, kurių saitas su gimtąja žeme ilgainiui 
gavosi ne tiek stiprus, galėjo šalčiau ir blaiviau žvelgti į laisvės išsi
ilgusi Lietuvos rytojų. Taip negalėjo naujieji pabėgėliai. Jų dvasiai 
ir kunui buvo reikalingas greitas, skubus, neatidėliojamas vartų at
kėlimas laisvon Tėvynėn.

Bet vartai neatsikėlė, o mes daugelis užmiršome, kad vartai 
niekada neatsikelia ir neatsikels patys. Mes tik, rankas pamaldžiai 
susidėję, laukėme ir tebelaukiame grįžimo...

Pati nykiausia ir žalingiausia dvasios mokykla, be abejo, buvo 
pirmoji tremties dešimtmečio pusė. Neatsakingieji ir nesąžiningieji,

r
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naivieji ir trumparegiai nuodijo ir ilgesnei ateičiai žudė tremtinių 
dvas’ą, manydami ir net didžiuodamiesi, kad ją „kelia“ ir „stiprina“. 
Jie rasė ir skelbė apie artimą Lietuvos išlaisvinimą, apie neabejotiną 
bolševizmo sutriuškinimą, apie neišvengiamą ir greitą, labai greitą 
karą, kuris prasidėsiąs jei dar ne šį mėnesį, tai sekantį, jei dar ne šį 
rudenį, tai sekantį pavasarį...

Ir kadangi tasai išlaisvinimo karas nei tada, nei vėliau nepra
sidėjo, didžios daugumos tremtinių dvasia sužlugo. Bėgo ir tebebėga 
jiems nykaus laukimo metai. O su jais tekančio laiko plytos vis sun
kiau ir sunkiau ima slėgti pečius. Vyresnieji jaučia ir mato, kad sen
sta...

000
Kas yra senatvė ir kada ji ateina? Atsakymų būtų daug, nes 

kiekvienas turi ar dar turės savo asmenišką išgyvenimą.
Bet pasiklausykime to, kuris rado atsakymą savo ilgu patyri

mu. Tai generolas Douglas MacArthur, buvęs didis karys ir brandus 
kovotojas prieš plintantį komunizmą Azijoje. Praėjusį mėnesį, jo 
amžiaus 75 metų sukakties proga, jis atskleidė savo nuostabiai ilgos 
jaunystės paslaptį, pacitavęs šias mintis:

„Jaunystė nėra vien tik gyvenimo laikotarpis, ji yra dvasios 
ir minties būsena. Ji nėra vien dalykas išnokusių skruostų, raudonų 
lūpų ar lanksčių kelių. Ji yra valios kietumas, vaizduotės kokybė, iš
gyvenimų vešlumas...

„Niekas nepasensta vien tik pragyvendamas tam tikrą skaičių 
metų, žmonės sensta, tik skirdamiesi ir bėgdami nuo savo idealų. Tu 
esi toks jaunas, kaip tavo tikėjimas, ir toks senas, kaip tavo abejo
nės. Toks jaunas, kaip tavo pasikliovimas savimi, ir toks senas, kaip 
tavo baimės. Toks jaunas, kaip tavo viltis, ir toks senas, kaip tavo 
nusivylimas...

„Kiekvienos širdies viduje yra registruojantis ruimas: tol, kol 
jis gauna grožio, vilties, džiugesio ir narsos pranešimus, tol tu ėsi 
jaunas. Kai vielos sutrūksta, ir tavo širdis apdengiama pesimizmo 
sniegais ir cinizmo ledais — tuomet ir tik tuomet tu daraisi pase
nęs“...

000
Mūsų laukimas su kiekvieneriais nueinančiais metais mūs 

žlugdys, dusins ir sendins, jei slinksime žemyn, tapdami Tėvynės 
laisvės idealų dezertyrais.

Gyvename laikus, kai potviniu sklinda tęsėjimais nepagrįsti 
pažadai ir kada šio pasaulio galingieji, kaip niekad, varo prekybą 
tautomis. Todėl mes mokėmės ir turime mokytis nerišti savo ir savo 
tautos likimo vien tik su kurio geradario švelniais pažadais ar busi
muoju karu. Mes neterminuotai esame apsisprendę siekti ir kovoti 
už musų tautinius idealus. Esame tikri, kad mums senstant ir iš- 
nykstant, tuo keliu eis musų vaikai ir anūkai...

Tauta, kurioje čia rusena, čia suliepsnoja laisvės ilgesys, tau
ta, kurios vaikų širdyse žėruoja meilė Tėvynei ir pasiaukojimo ma
lonė, tauta, kurios smegenyse plienu grūdinasi nepriklausomybės 
ryžtumas ir tikėjimas ateitimi — tokia tauta amžinai yra jauna!

Esame visi nariai tautos, kurios gyvybė skleidėsi per tūkstant
mečius. Esame ainiai tautos, kuri sukurė didybės ir garbės šimtme
čius. Tokia tauta neišsigimsta ir nežlunga per vieną ar kelis nelai
mių ir priespaudos dešimtmečius. .

K
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BENDRUOJU KELIU
S. KUZMINSKAS

1944 m. rudenį ties Lietuvos vakarų siena nusileido geležinė uždanga. Ji atsky
rė mus, pabėgėlius, nuo lietuvių tautos kamieno ir tautos gyvenimo. Lietuvis Krašte 
nuėjo sovietinės vergovės, kovos, ašarų ir kraujo keliu. Mes, emigracijoje, nuėjome 
laisvės, laisvo darbo ir asmeninės gerovės keliu.

Atrodo, tad, jog mes, išeiviai, būdami laisvi, pasirinkę skirtingą kelią, su laiku 
būtinai turime nutolti nuo savojo Krašto, tam tikra prasme nuklysti ir galop pasida
ryti Kraštui svetimi ir nenaudingi.

Tačiau nebūtinai. Yra vienas dalykas, kuris, kur bebūtume ir kuriais keliais 
beitume, visuomet glaudžiai turėtų mus sieti su Kraštu. Tai —r DIDŽIOJI PARto-loA 
— pareiga išlikti lietuviu ir padėti Kraštui atgauti laisvę ir nepriklausomybę.

Lietuviškoje pastogėje gimusiam ir lietuviškoje aplinkoje išaugusiam lietuviui 
toji pareiga turėtų būti savaime tiek aiški, kad jos vykdymas turėtų būti ne kas kita, 
kaip tik savos prigimties reiškimas.

Deja, pasidairę mūsų išeivijos tarpe, neretai pastebėsime, kad dalykai klostosi 
kitaip, kad Didžiosios Pareigos išsisąmoninimas vyksta greičiau, negu jos įsisąmonini
mas. Svetimoj žemėj, po svetima padange atsidūręs, metams slenkant, lietuvis išeivis 
ima nykti ir pamažu netenka savo Didžiajai Pareigai atlikti reikiamų savybių — kovi
nės moralės, tautinio ir valstybinio susipratimo. Šios trys savybės, būtinos Didžiajai 
Pareigai atlikti, yra nedalomos. Tačiau nuo nykstančio lietuvio nutolsta net ir pati ko
va dėl lietuvių tautos laisvės, toji kova pamažu jam darosi nebe jo kova, bet visų pir
ma anglo, amerikiečio ar kiniečio Formozoje. Jam ima rodytis — jie turi kovoti, o 
mes galim palaukti.

Po dešimties išeivijos metų tokių palūžusių ir sulūžusių lietuvių atsiranda emi
gracijoje vis daugiau. Tas palūžimas yra palietęs visų profesijų ir visokio išsilavinimo 
mūsų išeivius.

Kur glūdi tokio mums tragiško ir Krašto laisvės kovai žalingo vyksmo priežas
tis?

Be abejo viena priežasčių yra tarptautinių įvykių raida, nustūmusi Lietuvos 
išlaisvinimą į sunkiai įžiūrimą, gal artimą, o gal ir tolimą, ateitį. Su laiku mūsų vilčių 
veržlumas ir su tuo susijęs mūsų veiksmingumas silpnėja. Tai, pagaliau, žmogiška, tad 
ir suprantama, nors ir nevisada pateisinama. Juk vilties silpnėjimas nebūtinai turi būti 
lydimas moralinio palūžimo, nutolimo nuo savo Didžiosios Pareigos ar jos išsižadė
jimo. Tarptautiniai įvykiai yra išorės, nuo mūsų nepriklausąs vyksmas. Mūsų valia ir 
pasiryžimas neturi nuo jo priklausyti.

Tad lietuvio išeivijoje nutolimo nuo pareigos priežastys glūdi pačiuose mumyse. 
Nors organizuojamės į įvairius lietuviškus vienetus, nors ir turime jų nemaža, nors ir 
bandome per juos išlaikyti save lietuviais, bet vieno kelio mūsų Didžiosios Pareigos at
likimui, kovoje dėl Lietuvos laisvės vis dar nesurandame. Nesurandame todėl, kad ne
visi vienodai vertiname kovinės moralės esmę ir jos prievolę, kad nevienodai esame 
įsisąmoninę valstybinės minties reikšmę. Ir tai visų pirma liečia lietuviškai bendruo
menei tiesiogiai ar netiesiogiai vadovaujančius asmenis. Kitą vertus, pasidarėme per
daug nuolaidūs įvairioms tarpusavio intrigoms, asmenų ir politinių grupių kivirčams 
ir jų kovai dėl „valdžios“ ar vadovavimo. Nenuostabu, tad, jog juo daugiau partiniai 
vadai kovoja tarpusavyje, juo toliau mes traukiamės nuo to vieno kelio, kuriuo visi 
turėtume eiti, ir juo labiau pasimetame kelių kelelių, takų takelių raizginyje.

Savaime aišku, kad tokia būklė neskatina lietuvio išeivio geriau atlikti savo 
tautinę pareigą ir nedidina jo įnašo į Krašto kovą dėl laisvės.
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Mes, santarvininkai, 1951 m. lapkričio mėn. 28 d. buvome viešai lietuvių visuo
menei pareiškę:

.... Lietuvių Tautos kovos interesai ir darni bei sėkminga Lietuvos lais
vinimo akcija užsienyje reikalingi visų lietuviškųjų kūrybingų jėgų bendro, vie
ningo, suderinto darbo. ...LRS tiki, kad valstybinės pareigos ir demokratinių 
principų vedami, mūsų politinėms organizacijoms vadovaują asmenys bei atsa
kingi politiniai veikėjai, suprasdami didžią atsakomybę Tautai bei mūsų istori
jai, padarys visa, kad užsienio lietuvių pastangos atstatyti Lietuvos Nepriklau
somybę būtų apjungtos".
Nuo to laiko LRS-ė dėjo visas galimas nuoširdžias pastangas malšinti įsisiūba

vusias beprasmes, žalingas tarpusavio politines kovas ir lietuvių politinę veiklą užsie
nyje nukreipti j konsolidacijos kelią. Siekdama vieno bendro keiio visiems lietuv.ams, 
LRS-ė iniciavo ir kur galėdama pati dalyvavo įvairiuose pasitarimuose. LRS-ė nepra
leido nė vienos progos, to vienos visiems bendro kelio jieškodama. Visuose savo veiks
muose LRS-ė vadovavosi išimtinai tąja mintimi, kuri buvo išreikšta jau minėtame jos 
pareiškime visuomenei, kad:

„Santarvės idėjiniuose pagrinduose nėra pradų partiniam skirstymuisi. 
Jos narius jungių saitai yra pranašesni už partinius bei ideologinius skirtumus. 
Būdama politiškai rezistencinė organizacija, LRS siekia ir sieks bendradarbia
vimo su visais lietuviais patriotais, su visomis lietuvių politinėmis, visuomeninė
mis ir kultūrinėmis organizacijomis, kurios savo veiklą grindžia Lietuvos Nepri
klausomybės ir demokratijos dėsniais".
Deja, tos LRS-ės pastangos nedavė siektųjų rezultatų. Kaikurios politinės gru

pės, laikydamos save „stipriausiomis“ ar labiau „patyrusiomis“ vadovauti, ne tik nesi
domėjo tomis pastangomis, bet nuo jų šalinosi ar net darė viską, kad jos liktų nesėk
mingos. Tos grupės kurstė dvasinę nesantaiką mūsų tarpe ir toliau tęsė „pilietinį karą“. 
Kai jau atrodė, kad, štai, siekiama konsolidacija galės virsti realybe, nesantaika buvo 
pakurstoma naujomis žiežirbomis.

Nesinori čia dėstyti, kiek ši lietuvių užsienyje nesantaika yra atnešusi žalos lais
vės kovai pačiame Krašte. Stačiai tai perskaudu ir pertragiška.

* * *
Tie vis kurstomi „pilietiniai karai“ nevisiems užsienio lietuviams buvo prie 

širdies. Jų išdavoje vieni nusigrįžo visai nuo kovos darbo, kiti liko pasyviais stebėto
jais, tretiesiems kilo klausimas, ar nereiktų palikti nuošalyje tuos, kurie savo politiškų 
partinių tikslų nori būtinai siekti per nesantaikos sėjimą, per egoistines, su jokia kovi
ne dora nesuderinamas ambicijas, ir jungtis bei konsoliduotis tiems, kurie tokių ambi
cijų neturi ir nuoširdžiai nusistatę eiti vieningo, suderinto realaus darbo keliu.

Taip prasidėjo naujas VIENO kelio jieškojimo laikotarpis. Esamąja būkle susi
rūpinusių organizacijų, jų tarpe ir LRS-ės, atstovai ėmėsi naujos iniciatyvos. Gerai 
suprasdamos paties reikalo svarbą ir jų keliamą atsakomybę už lietuvio vedamos kovo's 
sėkmingumą, keturios politinės ir rezistencinės organizacijos — Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdis, Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga, Lietuvių Rezistencinė Santarvė ir Lietu
vių Tautinis Sąjūdis 1954 m. gruodžio 20 d. New Yorke pasirašė susitarimą bendra
darbiauti.

Šios organizacijos sutarė:
„Organizuotai derinti savo politinius veiksmus ir viešus pareiškimus taip, 

kad tai padėtų sustiprinti pagalbą tautos atsparumui bei pasipriešinimui prieš 
nelaisvę, politinių santykių kultūros ugdymą ir kovą su žalingais reiškiniais už
sienio lietuvių veikloje ir Lietuvos valstybės teisinio tęstinumo dėsniu paremtą 
bendradarbiavimą su užsieniuose veikiančiomis Lietuvos valstybės institucijo
mis“.
Tuo būdu, bendradarbiavimą sutarusios organizacijos visų pirma pasisakė už 

vieningai teiktiną — pagalbą Tautai jos nelaisvėje, antra — prieš betkuriuos žalingus
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reiškinius užsienio lietuvių tarpe, silpninančius tą pagalbą, ir trečia — už valstybinės 
minties svarbą kovoje dėl tautos laisvės ir Lietuvos nepriklausomybės atstatymo.

Kitais žodžiais ir trumpai tariant — bendradarbiauti susitarusios organizacijos 
išryškino Didžiąją lietuvio Pareigą savo tėvynei ir sutarė bendrai ją vykdyti.

Sutardamcs, jos visų pirma žiūrėjo svarbiausiųjų šiandien Lietuvos laisvės kovos 
reikalų ir juos pastatė augščiau už betką kitą. Susitarusios grupės nekėlė savo idėjinių, 
ideologinių, pasaulėžiūrinių skirtumų, nevienodų savo pažiūrų į praeities, dabarties, o 
gal ir ateities vertinimą. Tai liko kiekvienos organizacijos vidinis uždavinys ir rūpestis.

Keturių organizacijų susitarimas bendradarbiauti yra pirmas žingsnis į suskal
dytos ir dezorientuotos užsienio lietuvių visuomenės konsolidaciją, į kovos suaktyvini
mą, į jos įstatymą į tikroviškas pozityvias vėžes. Susitarimo svarbiausias uždavinys_— 
realiai ir veiksmingai dirbti gyvybinį, bet jau seniai apleistą ir iš tikrųjų tik paskirų 
žmonių ir organizacijų, o ne visos politinės mūsų išeivijos, vykdytą darbą Lietuvos 
laisvės bare.

Minėtosios keturios organizacijos savo susitarimo neapribojo tik sau. Jos susita
rė veikti ne prieš ką, bet už realų, pozityvų ir konstruktyvų darbą. Juo šis susitarimas 
plačiau galės būti išplėstas, kitoms politinėms ir visuomeninėms organizacijoms i ’ 
jungiantis, juo darbas galės būti našesnis. Kelias į bendrą susitarimą lieka atviras vi
soms politinėms, visuomeninėms ar rezistencinėms grupėms, kurios tik norės dėtis į 
vieningą darbą.

* * *

Mes, santarvininkai, labai apgailestaujame, kad politinės visų mūsų jėgų konso
lidacijos problemą tuo susitarimu kolkas pavyko išspręsti tik iš dalies. Mes apgailes
taujame, kad nevisi supranta tos problemos svarbą bei jos išsprendimo būtinumą, kad 
mūsuose yra dar tokių politinių grupių, kurios atkakliai vadovaujasi ne bendro lietu
viško reikalo idėja, bet savo partiniu egoizmu.

Ta pačia proga mes, santarvininkai, norėtume įspėti mūsų visuomenę prieš 
galimus klaidinimus. Mes jau žinome, kad nevienas bandys įrodinėti, jog minėtas su
sitarimas „skaldo“ vienybę, „ardo“ lietuvišką darbą, kuria blokus ir pan.

Tai senos, žinomos priemonės. LRS-ė yra pripratausi prie visokių „pasmerki
mų“, kurie ligi šiol yra parodę tik pačių smerkiančiųjų politinį nesubrendimą, jų par
tinį ar asmeninį egoizmą. Tie smerkusieji, o gal ir dabar dar kitus tebesmerkiantieji už 
„lietuviško darbo ardymą“, patys yra daugiausia prisidėję prie mūsų išeiviškos visuo
menės suskaldymo ir didžios žalos Lietuvos reikalui.

Antrą vertus, realybę reikia matyti tokią, kokia ji yra. Kiek klausimo apie vi
suomenę, tai ji jau seniai susiskaldžiusi ir nusivylusį Ne mes ją suskaldėm. Priešingai 
— mes ją norėjome apsaugoti nuo tolimesnio skaldymo ir nusivylimo. Mes siekiame 
suskaldytus jungti, nusivylusiems grąžinti viltį. Bet žinome, kad, deja, tai yra sunkus 
ir ilgo laiko reikalingas darbas. Tačiau lašas po lašo...

Kiek klausimo apie lietuviško darbo ardymą, tai jis, deja, taipgi jau seniai apar
dytas. Jam taisyti tėra vienas būdas — kelti mumyse naujas idėjas, imtis naujo ryžto. 
Šis mūsų atnaujintas ryžtas nėra ardymas, bet pradžia atstatymo ant griuvėsių to, kas 
kitų griuvėsiais paversta. Mes esame įsitikinę, kad su laiku būsime nevieno teisingai 
suprasti, ir nevienas prie mūsų bendro darbo prisidės.

Atsinaujinimo mintis visų susitarusiųjų paskelbta trumpai ir aiškiai: GRĮŽKI
ME LIETUVOS BYLOS GINTI.

Mūsų susitarimo bendradarbiauti sėkmingumas priklausys nuo mūsų, pačių, nuo 
mūsų sugebėjimo Lietuvos reikalus statyti augščiau kitų reikalų, nuo mūsų pasiryžimo 
dirbti realius ir pozityvius darbus. Jis taip pat priklausys nuo lietuvių visuomenės, nuo 
to, kiek nusivylusių ir palūžusių lietuvių iš naujo įsisąmonins savo lietuviškąją pareigą 
ff grįš į vieningą kelią, į rimtą bendrą darbą,
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LIBERALAI, LIBERALIZMAS 

IR KAS TOLIAU
KAZYS BARYS

Labai žmoniška ir suprantama, kai žmo
nės, atsidūrę neįprastoj, o ypač sunkesnėj 
ir neaiškioj situacijoj, pradeda jieškoti prie
žasčių, kodėl vienaip ar kitaip reikalai su
siklostė, kur yra šaknys tų visų blogumų, 
kuriuos tenka išgyventi arba bijomasi, kad 
teks į juos pakliūti. Mūsų laikai, būdami 
labai neaiškios ateities ir grasomi komunis
tinio pavojaus, kaip tik ir leidžia visiems, 
kas turi noro ir šiokios tokios fantazijos, 
užsiiminėti įvairiomis analizėmis ir prana
šystėmis. Laikai iš tikrųjų įdomūs, turi sa
vyje gyvybinių pavojų ir tikrai verti didelio 
susimąstymo, prmiausia nuodugnaus savo
sios sąžinės perkratinėjimo, kiek bebūtume 
tikri išgyventų ir susikristalizavusių pažiū
rų teisingumu, o tik vėliau istorinių duome
nų ir kitų pasaulėžiūrų idėjinio turinio ga
na atsargaus peržiūrėjimo.

Rimtesnioji publika į reikalą žiūri šal
čiau ir stengiasi istoriniu ir dabartinių įvy
kių grandinėje nustatyti ne tik pačių reiš
kinių prigimtį ir jų išsip’ėtojimo dėsningu
mą, bet atsižvelgia ir į tas sąlygas, kuriose 
reiškiniai atsirado, kokias neginčijamai tik
ras vertybes iškėlė tie žmonės, kurie kūrė 
gyvenimą ir jo vyksmą, ir kokie atsitikti
niai, žmogiškųjų aistrų ir nepakankamo 
žinojimo pačių kuriamųjų vertybių vispu
siškos prigimties bei apimties duomenys 
įsibrovė į tų vertybių visumą, dažnai iš
kreipdami tikrąją įvykių tėkme, šito tipo 
žmonės daug atlaidesni ir kuklesni, nes ži
no, kad nėra dar buvę pasaulyje išmin
čiaus, kuris atspėtų be jokių klaidų tikrąjį 
žmogiškosios buities kelią.

Pramuštgalviai, kurie dedasi viską žiną, 
labai lengvai nori viską teisti ir nesąžinin
gai visa, kas gyvenime bloga, suversti ne
kenčiamam ir nemėgstamam sąjūdžiui. P - 
gal jų nusimanymą ir nusistatymus, viskas 
istorijoje būtų buvę gerai, jeigu žmonės bū
tų gyvenę taip, kaip jie galvoja. Atrodytų, 
kad istorinis vyksmas yrą kažkokia sauva

lė, neturįs jokio dėsningumo. O, be to, kas 
gi galėjo žinoti praeityje tų dabar gyvenan
čių genijų nusistatymus tada, kai jie dar 
nebuvo gimę. Iš tikrųjų, jeigu jie būtų pa
sirodę anksčiau ir jeigu paskui juos būtų 
nusekusi žmonija, gal turėtume tokį gyveni
mą, kokio žmogus tegali norėti.* * *

Veržli ir komplikuota naujųjų laikų ge
nialaus europiečio dvasia padarė didelį po
sūkį, išsibaigus didelei, reikšmingai vidur
amžių epochai. Kaip begalvotume apie tuos 
laikus, jeigu nus:kratysime susidariusiais 
prietarais ir sugebėsime įvykius vertinti is
torinėje plotmėje, turėsime pripažinti, kad 
vidurinieji amžiai buvo geniali pastanga, at
metus senųjų kultūrų palikimą, iš tam tik
ros idėjų sumos sukurti ir apvaldyti visą 
žmoniškąjį gyvenimą. Žmogaus genialu
mas, veržlumas ir dvasinė potencija 
anaiptol nerodo tamsumo žymių, kaip kai- 
kas norėtų tvirtinti, o atvirkščiai, sugebėjo 
produktingai dirbti ir statyti nemažesnius 
reiškinius, kaip ir mūsų laikų žmonės. Tik
tai, aišku, kiekvienos epochos ir laikotarpio 
žmonės yra sąlygoti turimų duomenų ir tie
sų, kurios nevisos yra amžinos. Iš tų pas
tangų ir veikiančiųjų idėjų šitie amžiai su
sikūrė visą pasaulėžiūrinę ir mokslinę sis
temą su labai konkrečiomis formomis. Vie
nalytiškumui tos sistemos dane padėjo ir 
tai, kad vadovaujančios šioje kūryboje tau
tos buvo vienalytės rasiniu požiūriu: tai 
buvo romanų tautos su joms būdingomis 
įgimtomis yptaybėmis. Rytinės tautos gi 
nuėjo savo keliu.

Bet išnokusi ir labai konkreti kultūrinė 
sistema visada turi savyje didelių pavojų, 
kad užtrokš savuose rėmuose ir nebesuge
bės naujų iškylančių duomenų suderinti su 
nusistovėjusiomis tiesomis. Taip atsitiko ir 
su viduriniųjų amžių kultūra: susidūrusi 
su savaime iškylančiais naujais duomenimis 
ir idėjomis ir nebegalėdama apimti gyveni-
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miškųjų reiškinių visumos, ji galutinai su
stingo ir mirė natūralia mirtimi.

Tam didžiajam posūkiui ir viduramžinės 
kultūros mirčiai turėjo didelės įtakos ir jos 
išplitimas į didelius Europos plotus. Į ro
maniškai krikščioniškąjį pasaulį pradėjo 
veržtis germanai. Kol jie buvo menkos kul
tūros, tol kultūriškai-rasinė kolizija neiški
lo aikštėn. Sustiprėjus germanams, šita ko
lizija darėsi aštresnė. Kitoks galvojimo ir 
jautimo būdas, kitas santykis su metafizine 
būtimi nebegalėjo tilpti griežtose romaniš
kose formose. Kolizija ėjo ir brendo kel 
prasiveržė reformacija ir religiniais karais. 
Skirtingus dvasinius ypatumus labai ryškiai 
vaizduoja pats aiškiausias dalykas — meni
nių formų skirtingumas romaniškoje ir ger
maniškoje kūryboje. Šito didelio reiškinio 
tikrumą liudija ir tai, kad religinis regio
ninis pasiskirstymas beveik visai sutampa 

':'sti" vadinariiu limes romanorum. 
:Tėti; kur romėnų kultūra turėjo didesnės 
įtakos, kur daugiau buvo ir romėnų rasi
nės įtakos, ir kultūra nekolizavo arba daug 
mažiau susidurdavo su nusistovėjusia reli
gine forma.

Antroji labai svarbi kultūriniam išsiplė- 
tojimui ir jo krypčiai priežastis, be abejo, 
buvo senųjų kultūrų originalaus vaizdo su
grįžimas į realųjį gyvenimą. Naudojosi jo
mis ir išsaugojo tų pačių viduriniųjų amžių 
vienuolynai. Visdėlto tas naudojimas bu
vo ribotas ir iš dalies suklastotas, nušvie
čiant ir išskiriant daugelį dalykų, kurie ne
siderino su nauja, krikščioniška pasaulėžiū
ra. Išaugęs iš tos pačios krikščioniškos kul
tūros žmogus nebesitenkino senojo paliki
mo nuotrupomis, o ėmėsi, kiek sąlygos lei
do, pažindintis su visuma originalia jos for
ma. Staigus menų suklestėjimas ir šiaip ar 
taip realistinio momento sugrįžimas į gyve
nimą ėjo kartu su šituo reiškiniu.

Naujam pasaulėvaizdžio susidarymui bu
vo reikšmingi ir naujųjų žemių atradimai. 
Viduramžinis kosmo sąrangos supratimas 
turėjo pasikeisti, kai žmogus teoriškai, o 
vėliau ir praktiškai, patyrė, kad Žemė nėra 
visa ko centras, o tik mažytis trupinys vi
soje to kosmo begalybėje. Dar taip nese
niai didysis Dantė, geriausias viduramžių 
mokslų žinovas, vienas šviesiausiųjų protų 
ir neatlaidžiausias pagal krikščioniškos mo
ralės dėsnius žmogiškųjų nuodėmių teisė
jas, Odisėjų buvo padėjęs į pragarą, nors ir

apdengtą kilnia liepsna, už tai, kad šis ban
dė Dievo galybę, išplaukdamas iš Herkulo 
vartų (mūsiškai Gibraltaro) tiesiai į vaka
rus, tuo nusidedamas puikybe — super- 
b i a. O naujųjų laikų pradžios Kolumbas 
perskrodžia Atlantą ir atidaro kelią šim
tams naujų atradėjų. -■* . * *

Taip pamažu auga žmogaus, pasitikėji
mas savimi ir blaivus kriticizmas. Žmogus 
darosi savarankiškas mąstytojas ir žmogiš
kųjų reikalų sprendėjas. Tie visi reiškiniai 
brandina prometėjišką-faustišką dvasią, to
kią būdingą vėlesniųjų laikų individualis
tinei pasaulėžiūrai ir pasaulėjautai. Tai vis 
paruošiamieji momentai ir tiems didiesiems 
socialiniams bei ūkiniams sąjūdžiams, apė- 
musiems visą Europą ir Naujojo Pasaulio 
kontinentus. * * *

Bet visų reikšmingiausias įvykis, kuris 
dažnai negirdomis praeinamas, yra žmonių 
kiekio toks smarkus padidėjimas, kad jis 
savaime išsprogdino visus socialinio gyveni
mo rėmus, visiškai pakeisdamas Europos ir 
Amerikos gyvenimo vaizdą.

Žmonių daugėjimas vyko ir kituose kon
tinentuose. Bet tie kontinentai neturėjo to
kios ekspansyvios ir veržlios dvasios. Jie 
patys pateko į europiečio rankas, kaip įran
kis, neišplėtodami savarankiškos veiklos.

Šitas geometrine proporcija žmonių pri
augimas būtų uždusinęs Europą, jeigu ne
būtų atrasta Amerika, o taip pat pakeista 
nejudri feodalinė santvarka judriuoju ūki
niu liberalizmu su jo kapitalizmu. Sveikas 
žmogiškasis instinktas surado reikiamą for
mą, kurios pagalba buvo išgelbėta žmonija.

Šiais laikais mes labai mėgstame ir iš 
dalies turime tam pagrindą kritikuoti kapi
talizmą, kaip žiaurią proletariato išnaudo
jimo formą su antvertės teorijomis ir t.t. 
Bet įsivaizduokime padėtį tokią: ar būtų 
galėjusi išaugti didžioji industrija, aprūpi
nanti milionus žmonių darbu ir įvairiais gy
venimo reikmenimis, jeigu nebūtų sukaup
tas kapitalas į produktingų žmonių rankas? 
Antra, ar būtų jis buvęs taip greit sukaup
tas, kaip to reikalavo gyvenimo tempas, jei
gu taip jau krikščioniškai būtų buvę pasi
dalinta pelnais ir uždarbiais? Tai skamba 
gana žiauriai ir mus, esančius šito išauginto 
kapitalo ir iš jo išplaukusios industrijos pa
vėsyje, šokiruoja ir kartais šiurpu nukre-.
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čia. Bet gyvenimo tiesa ir reikalavimai vi
sada yra žiaurūs. Atėnai ir jų ku tū a išau
go ant vergų kaulų, mūsiškasis gyvenimo 
lygmuo ant kaulų darbininkų, kurie didelę 
savo uždarbio dalį paliko fabrikui, patys 
keldami sunkių gyvenimo naštą, Tas pats 
procesas, tik dar sunkesnėmis formomis, 
vyksta šiandien Sovietijoje, tik su tuo skir
tumu, kad kapitalistinėje liberalinėje ūkinė
je sistemoje veržtis turėjo teisę milionai ir 
sava iniciatyva, savais sugebėjimais dėti 
plytą ant plytos j didelį gyvenimo pastatą, 
o sovietuose iš žmogaus paveržta iniciaty
va, jis pats, kaip asmenybė, sunaikintas ir, 
atsidūręs vergo padėtyje, nustojo kūrybingu
mo. Pati sistema gi, kaip tik todėl, nors ir 
didžiausius užsimojimus turėdama, niekad 
nepasieks ir negalės pasiekti net ir šimto
sios dalies to, ką pasiekė 19-me ir 20-jo 
amž. pradžioje liberalinis kapitalizmas.

Šalia ūkinio liberalizmo, lygiai taip pat iš 
sveiko žmogiškojo instinkto išaugo ir dva
sinis liberalizmas, kurį, kaip minėjau, pa
ruošė ilgi naujieji amžiai. Nuo perdaug su- 
metafizintų ir su realiuoju gyvenimu maža 
bendro beturėjusių mokslinių sistemų žmo
gus atsigrįžo į pozityviuosius mokslus, ku
rie buvo būtini savo įnašu į industrializa
ciją. Ir čia mes galėtume drauge su Her
bert Cyzarz, nemenku pozityvizmo priešu, 
pasakyti, kad kažin, ar Europa nebūtų ba
davusi, jeigu per tą žemyną nebūtų perėju
si pozityvizmo dvasia, ir vargu, ar mes bū
tume buvę kitokie, jeigu būtume gyvenę 
19-me amžiuje.

Taigi kiekvienas laikotarpis save turiniu 
ir idėjomis išeina ne iš žmogiškosios fanta
zijos ir nerealistinių norų, bet iš pačių 
žmonių instinkto ir realiausių gyvenimiškų 
reikalų. Kiekvienas laikotarpis turi savo 
reikalavimus ir dėsnius, nuo kurių labai 
maža tegalime nukrypti.♦ * *

Toliau kyla klausimas, ar būtų galėję 
kilti tautiniai sąjūdžiai, tautų kovos už lais
vę ir jų laimėjimai be libera’inės ideologijos 
ir individualizmui neįsigalėjus Europoje? 
Man rodos, kad ne. Tiktai tada, kai nrasi- 
dėjo kova už žm^vaųs la:sve. jo n<*':eč'a- 
mumą, kova už kiekvieno individo savotiš
kumo išlaikymą, savaime kilo ir tautų, 
kaip ko’ektyvinių individų, laisvės idėja. Ši
tas judrusis 19-sis amžius ir paruošė gali
mumą tautoms išsilaisvinti iš vergovės. Sa

vo ideologinėje struktūroje jis turėjo pradų, 
kurie ir mums leido atsistatyti Nepriklau
somą valstybę. Aišku, visiškai susieti tautos 
laisvės siekimus su betkuria ideologija ne
įmanoma. Tik vienos ideologijos turi dau
giau palengvinančių sąlygų tautai atsikelti, 
kitos mažiau. Gi mūsų atveju labai jau su
tapo tautinių atgimimų sąjūdžiai su naujų
jų žmonių psichologija ir iš jų išplaukian- 
č omis idėjomis.

Lygiai taip pat vargu, ar turėtume šian
dien demokratinių valstybių ir demokrati
nio režimo formų be to dabar koliojamo 
liberalizmo. Iš viso demokratiją gi nėra 
vien tik žmonių, „geriausių iš geria šiųjų“, 
parinkimas krašto administracijai. Jos pa
grindinis uždavinys greičiau ^>us apsaugoti 
atskirą individą, atskirą žmogų, nuo išprie
vartavimo ir išlaikyti besąlyginį asmens 
ypatumų nepaEečiamumą. Ten, kur daugu
ma jėga kėsinasi į prigimtas žmogaus tei
ses ir slegia jį kad ir savo opinija, stengda
masi suniveliuoti individualias žymes, tik
rajai demokratijai ten nuridedama lygiai 
taip pat, kaip ir tironiškame režime.

* * *
Aišku, tuojau ir labai lengvai mums ky

la mintis, kad tiek savo ūkine struktūra, 
tiek ir ideologinėmis savybėmis liberaliz
mas sukelia savo priešingybę — socializ
mą, o iš jo jau būtinai einama į komuniz
mą. Taip galvojo ir pats Karolis Marksas. 
Tačiau jo spėjimai ir teorija nepasitvirtino 
pačiuose pagrindiniuose punktuose. Pir
miausia nepasitvirtino tvirtinimas, kad pa
žangiausieji liberalinio kapitalistinio ūkio 
kraštai pirmieji savaime ateis į socialistinę 
-komunistinę santvarką. Tai esąs ūkinės 
evoliucijos reikalavimas. Sukaup’as kapi
talas pereisiąs į nedaugelio žmonių rankas, 
ir jau visai demokratiniais beveik balsavi
mais arba generaliniais streikais proletaria
to masė paimsianti viską į savo rankas. 
Gyvenime įvyko priešingai: tie kraštai, ku
rie išgyveno liberalistinę dvasią ir sukūrė 
kapitalistinę ūkio sistemą, ir šiandien tebe
stovi tvirti laisvės sargyboje ir yra kiečiau
si komunizmo priešai. Gi tie kratšai, kurie 
pavėlino ir nesugebėjo eiti su gyvenimo rei
kalavimais ,atsidūrė komunistinėje vergijo
je. Reiškinys darosi suprantamas: niekas 
negalės mums nurodyti krašto, kuris būtų 
pasiekęs žmoniško gyvenimo lygmens, ne-.
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LIETUVIŠKOJI ANTIBOLSEVIKINE PROPAGANDA
JOS PROBLEMATIKA IR UŽDAVINIAI

KAROLIS DRUNGA

(Apribojimas — šio rašinio apmąstymai liečia tik grynai lietuviškų visuome
ninių institucijų, veiksnių, atskirų organizacijų ir lietuviškos 
spaudos darbą, Faktiškai lietuviškas, tačiau mums draugiškų 
Vakarų valstybių institucijų rėmuose atliekamas, darbas nė
ra šio straipsnio obj e^tas)

Kiekvienas lietuviškos visuomenės užsie
nyje sąrangos elementas, kiekviena mūsų 
institucija, Kiekviena atskira organizacija, o 
ypač tų veiksnių darbas nėra Koks nors „vi
sam laikui“ nustatytas dydis. Tai būtų tik
ras kelias į galutinį ryšio su gyvenimu ne
tekimą, jei taip būtų galvojama. Vieninte
lis būdas mums, užsienio lietuviams, ten
kančius uždavinius teisingai atliKti yra: iš 
pagrindų ir galimai dažniau pe, mąstyti 
k.eKvieną lietuviškojo gyvenimo užsienyje 
reiškinį. Akių užmerkimas į tą būtinybę 
anksčiau ar vėliau, bet tikrai neišvengia
mai, nuves mus į donkichoteriją, o įvairiais 
atvejais tai yra jau ir įvykę.

Su ypatingu apgailestavimu tenka kons
tatuoti, kad nuo Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos nebuvo nei vienos konferencijos, 
kurioje platesniame dalyvių forume būtų 
buvusios su akademišku išsamumu bei 
kruopštumu išanalizuotos lietuviškos anti- 

bolševikinės propagandos problemos, jos 
tikslai bei uždaviniai, jos santykis su pa
sauline padėt.mi, jos psichologinė linija, jos 
realios gal.myoės bei tų galimybių maksi- 
ma.us panaudojimas. Žodžiu, visa tai, kas 
maras, lietuviams, sudaro įmanomuose rė
muose galimai efeKtingesnę, gudresnę ir iš
mintingesnę propagandą.

Tiesa, visokių konferencijų esame turė
ję nemaža. Kaikuiios iš jų net su preten
zijomis titulavo save „Lietuvių Konferen
cija“. Tačiau didieji lietuvybės uždaviniai 
ir jų atlikimas tose konferencijose galėjo 
jaustis tik posūniais, ir, be to, dar labai ne
mylimais. Vargu, ar kas įstengtų įrodyti, 
kad iš tų konferencijų yra išėjęs koks im
pulsas, nekalbant jau apie gaires, lietuviš
kajai antibolševikinei propagandai užsie
nyje privesti prie koordinuoto, laiko ir pa
dėties reikalavimus visiškai atitinkančio ly
gio. Lietuviškoji antibolševikinė propagan-

išgyvenęs šito didelio sąjūdžio. Ten, kur 
dvasinė ir ūkinė tironija neatpalaidavo 
žmogaus kūrybinių jėgų, visuomeninis gy
venimas nuėjo kreivais keliais. Išgyvenda
mas ūkinį žydėjimą, liberalistinis kraštas 
nebijojo ir socialistų įneštų pataisų. Prole
tariatas pasiekė ir siekia savo pozicijų pa
gerinimo ramiu ir nuosaikiu keliu.

* * *
Taigi liberalizmas nėra kokių susimokė

lių sąmokslas prieš žmoniją, o natūraliai ir 
dėsningai iš pačių gyvenimo reikalavimų 
išsirutuliavusi istorinė tikrovė. Jis ir šian
dien visu turiniu pozityviai tebeveikia gyve
nime. Įneštos iš socialistinių sąjūdžių, iš 
realios buities ir socialinių santykių kilu

sios pataisos sušvelnino grubiuosius kapita
lizmo bruožus.

Galvodami ir kurdami ateities gyveni
mui planus, mokėkime suprasti istorines 
praeities ir dabarties duotis ir iš jų padary
kime labai apdairias išvadas. Nenužudyki- 
mt laisvosios gyvojo žmogaus dvasios bei 
kūrybinės jo iniciatyvos ir mokėkime įsta
tyti šiuos tokius reikšmingus dalykus į tei
singą ir moralinėje plotmėje augštų normų 
sferą. Istorijos mes nepamokysime ir būsi
me juokingi, mokydami praeities žmones. 
Iš istorijos mes tik apgraibomis tegalėsime 
susivokti ateities perspektyvų nustatyme.

Los Angeles, USA
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da, vadinasi, Lietuvos laisvinimo talkos 
perspektyvoje svarbiausias uždavinys, bu
vo ir yra atliekamas pačiais partizaniškiau- 
siais būdais: kas galva tai razumas. Tiesa, 
yra leidinių, kuriuose, ar tai redakcinio 
kolektyvo, ar tai leidėjų reguliaraus, sąži
ningo apsisvarstymo dėka anti bolševikinės 
medžiagos sugrupavime ar jos panaudojime 
matosi tam tikra linija ir siekiamas efektas. 
Tačiau didesnėje lietuviškos spaudos daly
je užtinkama tik medžiaga, be atodairos, be 
sistemos, be tikslo suversta medžiaga. Pir
mąją premiją tąja prasme tenka pripažin
ti Vliko leidžiamoms „Eltos Informaci
joms“. O tai pasidarė ir dar toliau darysis, 
kol nebus reguliariai, išsamiai ir, kaip augš- 
to intelektualinio lygio svarstymų išdava, 
duotas ar duodamas atsakymas j klausimą, 
ko gi iš viso siekia lietuviškoji antibolševi- 
kinė propaganda? Lietuviškiems veiks
niams, organizacijoms ir spaudai būtų jau 
tikrai laikas išsamiais svarstymais, disku
sijomis ir, jei reikia, net polemikomis iš
lukštenti lietuviškos antibolševikinės pro
pagandos esmę ir jos pagrindinį tikslą.

Netenka abejoti, kad naivi dvasia į tokį 
klausimo prezentavimą atsakys pasipiktini
mu ir nustebimu, kad šių eilučių autoriui 
yra dar nežinoma, jog visos lietuviškos an
tibolševikinės propagandos pagrindinis tiks
las yra.... kova prieš bolševizmą dėl Lietu
vos išlaisvinimo. Tačiau reikia tikėtis, kad 
visi tie, kurie skubiuose atsakymuose ne- 
visuomet aptinka išmintį, ras reikalinga gi
liau susimąstyti (ir tai, be abejo, jau seniai 
daro) ties lietuviškos propagandos proble
ma.

* * *
Jei lietuviškoji atitibolševikinė propagan

da būtų skirta tik lietuviams, jei visa tos 
rūšies informacija, užpi'danti šiandien gau
sius lietuviškos spaudos puslapius, būtų 
skirta vien neapykantai prieš bolševizmą 
lietuviuose ugdyti bei palaikyti, vargu, ar 
tektų kam priekaištauti dėl jos pobūdžio. 
Mums, užsienio lietuviams, trumpesnis ar 
ilgesnis netarpinis komunizmo pažinimas 
yra suteikęs tokį „sistematikos“ bei verti
nimo sugebėjimą, kad mes ir be specialių 
komentarų ar sugromuluotų išvadų net ir 
bolševikinės spaudos puslapiuose galime 
tarp eilučių išskaityti, kas reikia. Tuo bū
du visa antibolševikinė medžiaga lietuviš

koje spaudoje mums yra tik informacinės 
reikšmės, pakartotinai patvirtinanti tai, ką 
žinome iš tiesioginės patirties. Mums pa
tiems jau nereikia savo pačių gudriai per
galvotos propagandos, nes anti bolševikinio 
nusistatymo prasme jau nebėra kur mus 
toliau „nuauklėti“. Todėl korektiška, tiks
li informacija ar santraukinės apžvalgos 
apie gyvenimą Lietuvoje ir kituose Krem
liaus pavergtuose kraštuose yra viskas, ko 
mums tąja prasme iš lietuviškos spaudos 
reikėtų. (Pav. bulvarinių Vokietijos žurna
lų ištraukos apie Berijos likvidavimą vargu 
ar yra tinkama medžiaga antibolševikinei 
informacijai. Visiems žinoma, kokį didelį 
vaidmenį tokių žurnalų rašiniuose vaidina 
laki jų bendradarbių vaizduotė. Visai, tad, 
be reikalo „Eltos Informacijos“ kurį laiką 
buvo savo skaitytojams teikusios tokią lek
tūrą.)

Tačiau klystų kiekvienas, kuris tokią an
tibolševikinės medžiagos grynai informaci
nę prasmę norėtų laikyti antibolševikinės 
propagandos lietuviškos spaudos puslapiuo
se esme. Tai būtų jau tik antraeilio tikslo 
deklaravimas vieninteliu. Tačiau, deja, di- 
džiu.ėje daugumoje lietuviškos spaudos pus
lapių toks antraeilės reikšmės reikalo nesą
moningas pavertimas svarbiausiu uždaviniu 
kartojasi jau dešimt metų. Vienas su kitu 
lenktyniaudami, mes įrodinėjame vienas ki
tam, koks bolševizmas yra blogas. Mes, 
kurių visa istorinė užsienyje buvimo pras
mė yra būti bolševizmo pragaištingumo ir 
šėtoniškumo įrodymo pasauliui „ambasado
riais“, infantiliškai trypiame vietoje, iki 
užkimimo ar plunksnos nudilimo vienas 
kitam įrodinėdami tai, ką patys geriausiai 
žinome.

Labai gaila, bet iš didelės dalies lietuviš
kos spaudos, o ypač iš „Eltos Informacijų“ 
negalima susidaryti kitokio įspūdžio. Mes 
pradedame sekti senųjų rusų emigrantų pė
domis, Užsidarome savosios bolševizmui 
neapykantos rate ir, atitrūkę nuo laiko si
tuacijos, apleidžiame savo istorinį uždavi
nį. Einame, kad ir nesąmoningai, dar to
liau. Pradedame be blogos valios klaidinti 
mums prieinamą laisvojo pasaulio opiniją, 
bolševizmo mirtinį pavojų bagatelizuoda- 
mi. Perteikdami mums draugiškų kraštų vi
suomenei iš lietuviškos spaudos kylančias 
taip kaip jas randame, žinias, kad Lietuve-
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je bloga, kad Lietuvoje skurdas, kad Lie
tuvoje netvarka, kad Lietuvoje teroras, kad 
kompartija sudaryta iš vodkos persisunku
sių idiotų, kurie naikina pavergtas tautas 
ir t.t. ir t.t. mes, be abejo, didele dalimi pa
sitarnaujame tik mums gerai suprantamai 
tiesai. Tačiau laisvojo pasaulio opinijai, ži
noma, kiek lietuviškoji propaganda jai turi 
įtakos, dešimt metų trunkąs emigrantų triū- 
bijimas apie netvarkų Rusijoje ir jos pa
vergtuose kraštuose yra labai geras paska
tinimas ugdyti „koegzistencijos1“ mintį bei 
troškimą. Kitąsyk bolševikai ir labai siuto 
dėl formalinės tiesos apie juos atidengimo, 
tačiau šiuo metu visos kalbos ir rašymas 
apie netvarką ir vargą komunistinėje vergi
joje Kremliui yra tikrai pageidaujama pas
lauga. Kremlius gerai žino, kad laisvojo 
pasaulio valstybių vyriausybes dabar yra 
jau sunku apgauti, tačiau Kremlius taip pat 
gerai žino, kad Vakaruose yra toks daly
kas, kaip viešoji opinija, kuri vyriausybių 
pavadžiais nelaikoma. Taigi kaip tik toje 
viešoje opinijoje, kuri lengviau patiki tam, 
ką turi po nosim, o ne tam, kas yra už K-- 
lių tūkstančių kilometrų, trimitavimas apie 
netvarią ir augštą dezorganizacijos laips
nį komunistinėje vergijoje yra tik tinkamas 
būdas laidoti komunizmo pasaulinio pavo
jaus supratimą ir baimę. O tai yra tolygu 
„koegzistencijos“ troškimo puoselėjimui, 
nes kam čia bijoti girtų mužikų netvarkos. 
Tų girtų rnužikų, kurie savo artimiausius 
kaimynus gal ir apmušė bei pamynė, bet 
kurie su savo netvarka ir skurdu negali bū
ti pavojingi tiems, kuriems automobdis, 
namukas, šaldytuvas ir televizija yra savai
me suprantami kasdienio vartojimo daly
kai. Gyvenimo standarto, ūkmio pajėgu
mo lyginimai, kaip tai iki šiol buvo daro
ma didelėje lietuviškos spaudos dalyje, yra 
tik dovana „koegzistenc.jai“, kuri gaii li
ti karstas pavergtųjų tautų išs.laisvin mo 
viltims. Nuolatinis žmogaus laisvių ir teisių 
paminimo komunistiniame režime kėlimas, 
permanentinis Sovietų Sąjungos ir jos pa
vergtų kraštų gyventojų nepasitenkinimo 
bolševizmu deklaravimas, kiek jis bebūtų 
teisingas, drauge ugdo laisvojo pasaulio o- 
pinijoje mums žalingą iliuziją apie sovieti
nės santvarkos vidinį silpnumą. O tai, kaip 
rezultatas, vėl skatina „koegzistuoti“ ir vis
ką palikti spontaniško laiko būvio nuožič 

rai, besitenkinant tik organizuoti gynybą 
tam tikruose rajonuose bei ribose ir apsiri
bojant tik laisvę išlaikyti ten, kur ji tebėra,

Galbūt, dažnas į šiuos samprotavimus 
atsakys, kad lietuviškoji spauda skiriama 
tik lietuviams. Taigi, nėr ko čia perdaug 
gudrauti. Tai lietuvių leidžiamuose leidi
niuose svetimom kalbom jieškotina „plo
nybių“ ir planuotinas, reikiamas psicholo
giškai — propagandinis efektas komuniz
mo tiesiogiai nepažinusiems žmonėms įti
kinti. Lietuviškoje gi spaudoje pilnai užten
ka, kad bolševikai būtų vadinami tuo, kas 
jie yra, būtent žmogžudžiais, žulikais, dris
kiais ir durniais.

Jei užsienio lietuviai gyventų kurioje sa
loje, izoliuoti nuo laisvojo pasaulio opini
jos, galbūt toks atsakymas nebūtų visiškai 
neteisingas. Tačiau, jei savo kilniausiu už
daviniu laikome talkininkų Lietuvos išlais
vinimui jieškojimą, jei esame įsitikinę, kad 
pasaulis už bolševizmo pavojaus nepakan
kamą vertinimą gali anksčiau ar vėliau la
bai skaudžiai sumokėti, tai negalime ten
kintis ligšioline didesnės lietuviškosios spau
dos dalies tuo klausimu naudojama prakti
ka. Ir štai kodėl. Lietuviškoji spauda lietu
vį ginkluoja ir turi apginkluoti propagan
diniu ginklu, kad mes galėtume pasaulinę 
opiniją, kiek ji mūsų jėgoms prieinama, 
mobilizuoti garimai radikalesnei bolševiz
mo atžvilgiu laikysenai. Tačiau vien mūsų 
tautos kančios bei vargo aiškinimu to pa
siekti negalime. Jei tai darėme iki šiol, va
dinasi, buvome žymiai pervertinę laisvojo 
pasaulio humaniškumą ir artimo meilę. Sa
vos tautos kančios bei vargo demonstravi
mas (kitų pavergtųjų tautų atstovų tos pa
čios rūšies koncerte) laisvojo pasaulio reak
cijoje sukėlė tik tokius reiškinius, kaip 
UNRRA, IRO, CARE pakietai, imigracijos 
b.liai, ptaUmsKi pares.urnai, kaa paverg
tos tautos nebus užmirštos, ir Amerikos 
Balso lietuviškos programos prailginimą 
iki pusvalandžio. Visi tie dalykai yra geri 
ir verti atitinkamos padėkos, tačiau bolše
vizmo maro reiškinyje tai yra tik labai ne
pakankamas „pliasteris“ ant kraujuojančios 
žaizdos. Laisvas pasaulis išgirdo mūsų tau
tos kančias, pasakė „I‘m sorry“ ir įgimto, 
bet riboto, humanizmo vedamas padarė tai, 
kas yra patogu. Mūsų tautos, kaip ir 
visų kitų pavergtųjų tautų, kančia padėjo
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pirmoje eilėje tik mums, užsienio lietu
viams. Užsienio lietuvių pozicijų sustiprėji
mą mes dažnai sumaišome su Lietuvos pa
dėtimi, kuri ir šiandien, deja, praktiškai ne
siskiria nuo 1940 metų bolševikinės okupa
cijos išdavoje susidariusios padėties.

Kad naiviosios dvasios visų šių sampro
tavimų išdavoje nepradėtų teigti, jog šis ra
šinys siekia įtaigoti, kad lietuviai pradėtų 
apie bolševikus ir bolševizmą kalbėti ir ra
šyti „palankiai“, tenka labai kategoriškai 
pabrėžti, kad tiesa turi būti ir toliau skel
biama. Niekas negali siūlyti, kad teroras, 
kančia, persekiojimai, individualus ūkinis 
bei socialinis skurdas pavergtoje Lietuvoje 
būtų nutylimas. Tačiau padarysime labai 
blogą paslaugą Lietuvai, jei kiekviena pro
ga, kiekvienam svetimtaučiui nepabrėšime, 
kad mūsų tautos kančia ir vargas nestab
do bolševizmo ūkinio pajėgumo ir karinio 
potencialo augimo. Komunistinis vergų 
ūkis, nežiūrint viso jo moralinio pasmerki
mo, Kremliaus raudonųjų carų pasaulio už
valdymo planams puoselėti atiduoda reikia
mą duoklę. Nežiūrint visų badmečių, ne
tvarkos, neracionalaus gėrybių švaistymo, 
bolševikinio maro grėsmė pasauliui yra tik 
nuolat didėjusi. (Reikia palyginti tik 1917 
metų žemėlapį su 1955 metų). Visos ne
žmoniškos deportacijos, gyventojų perkėli
mai liudija ne tik Kremliaus viešpačių kri- 
minalistiškumą, bet yra drauge priemonė 
beatodairiniam bolševizmo sunkiosios pra
monės ir karinės mašinerijos stiprinimui. 
Formalus komunistinės vergijos ir laisvojo 
pasaulio gyvenimo standarto lyginimas pra
randa visą politinę prasmę, jei tokios in
formacijos ar komentarai nėra lydimi iš
vados, kad bolševizmo fizinės jėgos augi
mas nuo to nei kiek nenukenčia. Plataus 
vartojimo pramoninių ir žemės ūkio gami
nių trūkumas gali sukelti tik žalingai klai
dingą įspūdį, jei nebus čia pat pabrėžiama, 
kad Kremlius, galėdamas be jokių skrupulų 
pagal reikalą užveržti savo vergų diržus, 
kaip tik tuo ir susidaro sau reikiama mate
rialinę bazę pasaulio užgrobimo planams 
brandinti. Galėdamas savo nuožiūra kaita
lioti save valdinių pragyvenimo standartą, 
Kremlius savo biudžete kaip tik tuo įsigy
ja aktyvą, kurio neturi jokia kita laisvojo 
pasaulio valstybė. Socialinės nelygybės bei 
socialinio skurdo iliustravimas priveda prie 

klaidingo bolševistinio režimo vertinimo, jei 
čia pat nepaaiškinama, kad ilgamečio ferd- 
ro pagalba MGB yra atėmusi iš sečialinio 
klausimo visą politinę jo reikšmę. Sociali
nės skriaudos pajutimas gyvena tik giliai 
paslėptas pavergtųjų širdyse, bet jis jau se
niai nėra jokia kliūtis bolševikinei ekspan
sijai. Ir t.t., ir t.t.

Laikantis nuomonės, kad lietuviškoji 
spauda turi kiekvieną lietuvį aprūpinti ge
rai nušlifuotu propagandiniu ginklu sava
jai dabartinei aplinkai veikti, an'ibolševi- 
kinės propagandos turinys turi būti ne tik 
informuojančio, bet instruktuojančio pobū
džio. Jei mes mūsų tautos tragediją toliau 
teiksime, kaip iki šiol, tik kaip lietuvių tau
tos tragediją,izoliuotą nuo pasaulinio bol
ševikinio maro pavojaus galimybių, lietu
viškos spaudos skaitytojas gaus į rankas tik 
labai buką ginklą. Lietuvių tautos tragedi
ja turi būti ne priemonė gana greit džiūs- 
tančioms „krokodiliškoms ašaroms“ sukelti, 
bet įrodymas, kad kiekviena pavergta tdu- 
ta, kad ir prieš norą, stiprina Kremliaus 
ūkinį bei karinį pajėgumą, tuo būdu prieš 
savo valią tiesdama kelius naujiems, toli
mesniems pavergimams. Lietuviškoji spau
da antibalševikine informac ia bei publicis
tika tik tada atliks savo istorinį uždavinį, 
jei aprūpins kiekvieną lietuvį tokia medžia
ga, kuri liudytų apie mūsų tautos tragedi
jos neatskiriamumą nuo pasaulinės bolše
vizmo grėsmės. Ne lietuvių kančios, kaip 
tokios, gali sukelti reikiamą laivojo pasau
lio reakciją, bet tik įrodymai, kad lietuvių 
tautos skaudi patirtis ir jai Kremliaus už
krauta našta yra vien pagalbinis eta
pas komunistiniam imperializmui ugdyti. 
Mūsų tautos tragedija sukėlė ir gali kelti 
tam tikrą humaniškos užuojautos kiekį, ta
čiau ji negali sulaikyti patogiai gyvenančio 
laisvojo pasaulio piliečio nuo „koegzisten
cijos“ pamišimo. Tik įrodymai, kad lietu
vių tauta, nagaikos plakama, žygiuoja 
daugmilioninėje sovietinių vergų armijoje, 
bevalėje Kremliaus priklausomybėje ruoš
dama prieš savo norą ir kitoms pasaulio 
laisvoms tautoms tą patį likimą, kuriame 
laisvasis pasaulis yra ją palikęs, gali laisvų 
žmonių širdyse išblaškyti „koegzistencijos“ 
svaigulį.
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Kad užsienio lietuvis galėtų tokią, jam 
tenkančią misiją tinkamai atlikti, lietuviš
koji spauda turi jį aprūpinti teisinga lietu
vių tautos tragedijos interpretacija ir ne 
jausminiai, bet racionaliai pagrįstu bolše
vizmo reiškinio aiškinimu. Turėkime drąsos 
sau patiems pasakyti, kad lietuviškoji tra
gedija pasaulinėje opinijoje yra menkas rei
kalas, kol mes jos pagalba jieškome užuo
jautos. Jos pozityvi vertė padidės tik tada, 
jei mes ją pasauliui įstengsime parodyti 
kaip likimą, kurio laukia ir gali sulaukti 
kiekviena kita tauta, jei ji sumanys su bol
ševizmu „koegzistuoti“.

Būtų neatsargu tvirtinti, kad toks siūlo
mas lietuviškos antibolševikinės propagan

dos „persibalnojimas“ pasauliui bolševizmo 
grėsmę parodys pilnai. Mes patys per de
šimt metų grynai formaliu padėties Lietu
voje vaizdavimu, kad ir nenorom, sugesti- 
jonavom visiems bolševizmo silpnumo mi
tą. Mes patys mums prieinamoje orbitoje 
perdaug užsukome ratą vienon pusėn, kad 
jį galėtume lengvai ir greitai atsukti teisin- 
gon padėtin. Be to, ir mūsų jėgos bei gali
mybės, nežiūrint viso pasiaukojimo, yra ri
botos. Tačiau, nežiūrint šių apribojimų, 
vargu begalima atsisakyti persvarstymo, ar 
mūsų ligšiolinė antibolševikinė propaganda 
buvo tiksli, ar ji nebuvo kartais meškos pa
tarnavimas mūsų didžiajam tikslui?

Vokietijai 1955. II. 8.

LITERATŪRINIAI ANEKDOTAI

Tikrasis gyvenimas
Ion Llewellyn Indrries, vienas iš publi

kos mėgstamiausių Australijos romanis
tų, švenčiant jo 60 metų amžiaus sukak
tį, buvo australų literatūrinės kritikos dė
mesyje. Vienas žurnalistas ta proga pa
klausė jį, kas yra jo pasisekimo paslap
tis.

— Visai paprasta, — atsakė rašytojas.
— Aš niekad neliečiu nusikaltimų, mei
lės, religijos ir nelaimingos vaikystės te
mų...

— Bei kas tada jums belieka apraši
nėti?

— Ogi gyvenimas, tikrasis gyvenimas!
— kategoriškai atšovė romanistas.

Protingumas ir gerumas
Prieš kurį laiką Montrealyje per varžy

tines buvo parduotas vienas žymaus vo
kiečių rašytojo Thomas Mann‘o laiškas. 
Jame yra toks išsireiškimas: „žioplys 
kartais nestokoja proto būti geras, bet 
kvailys niekad neparodo gerumo būti pro
tingas“...

Lėkščių daužytojas

Ispanų kilmės prancūzų dailininkas ir 
galbūt pats žymiausias modeminio meno 
atstovas Pablo Picasso (po paskutiniojo 
įęąro virtęs partinių komunistu) per savo 

ilgą amžių jau daug kartų yra radikaliai 
keitęs savo meno krypti ir stilių. Pran
cūzų rašytojas Cocteau apie jį taip kar
tą išsireiškė:

„Kaip visi didieji menininkai, Picasso 
yra drauge vyras ir moteris. Tačiau dar 
niekad ir jokioje šeimoje nebuvo tiek 
lėkščių sukulta į vienas kito galvas“...

Minutė už 250 dolerių
Vienas dabartinių riebiausios porno

grafinės literatūros atstovų ( ir todėl ge
rokai pagarsėjęs) yra amerikietis Henry 
Miller. Tas, mėgstąs savo knygose atvi
riausiai kalbėti apie diskretiškiausius da
lykus žmogus labai nemėgsta turėti reika
lų su žurnalistais. Kai vienas reporteris 
jam telegrafavo, prašydamas pasikalbėji
mo, Miller, tasai apatinių žmogaus kūno 
dalių psichologijos žinovas, norėdamas re
porterį atbaidyti, atsakė: „Ką gi, atvyki
te, bet žinokite, kad kiekviena mano su
gaišto laiko minutė kaštuoja 250 dole
rių“...

Žurnalistas atvyko ir, įėjęs į rašytojo 
kambarį, pirmiausia, nieko nesakydamas, 
paklojo ant stalo penkias šimtines.

— Ką čia dabar darot? — paklausė 
Miller.

— Tai už dvi jūsų laiko minutes... Su 
vienu kolega kirtau lažybų iš trijų tūks
tančių dolerių, kad būsiu jūsų priimtas, 
Taigi, laimėjau!
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IŠ PARTIZANU KŪRYBOS
>•

MOTERIS KALNIŠKĖS MŪŠYJE

Pašoka kibirkštys, žėruoja
Ir dingsta tamsoje augštai.
Liūdnai, lyg miškas, uždainuoja 
Pavargę nuo kovų draugai.

Kalniškės mūšis (žr. SANTARVĖ Nr. 5, 1953 m.) buvo vienas iš ryškiausių 
Lietuvos partizanų herojinėje epochoje. Apie jį kovojusieji poetai sukūrė daugiausia 
dainų, kurios išliks, kaip literatūriniai ir istoriniai dokumentai.

Šis mūšis įvyko 1945 m. gegužės 16 d. Iš lietuvių partizanų pusės jam vado
vavo buvęs mokytojas Lakūnas (slapyvardis). Per kautynes ypač pasižymėjo jo žmo
na, taip pat buvusi mokytoja, Pušelė .'slapyvardis). Jau būdama per abi kojas per
šauta kautynėse ji dar valdė toliau kulkosvaidį. Mūšis užtruko visą dieną ligi sute
mų. Partizanų žuvo 38, rusų apie 200.

Čia spausdiname Kalniškės mūšio garbei ir prisiminimui tais pat metais para
šytą lietuvių partizanų poeto Vandenio eilėraštį...

Kas gražiau ant žemės už gegužės rytą, 
Kada paukščių giesmės žadina tave, 
Ir jauti, kai žiedas vėjo nuraškytas 
Glosto tavo širdį Viešpaties rankai

Štai, žiūrėk, kaip saulė šypsosi maloniai 
Ir sidabras krinta ant gelsvų kasųl 
Bet kodėl, Pušele, rūkas toks raudonas, 
Tartum šiltas kraujas, slenka iš rytų!..

Ša! Klausyk^Ltfkūne, girdi — žemė dunda, 
Vieškeliu Kuo Simno tankų ūžesys...
Virpa rausvos lūpos, virpa ne pagundai, 
Ne iš baimės vyrui suvirpa širdis...

Lyg jauni ereliai viens į kitą žiūri, 
Pro ausis pračiuožia vėjas neramus. 
Eik, Lakūne mielas, siųsk į žygį būrį, 
Nepamiršk Pušelės siųsti į žvalgus.

Greitos, lyg balandžiai, grįžta žvalgų žinios, 
Atskrenda Pušelė palaidais plaukais: 
Vieškeliu nuo Simno rusų — minių minios, 
Alytaus ir Seinų siunčiami pulkai!

Ginsimės lig vieno, kaip Pilėnai gynės, 
Paskutinį šūvį tau, širdie, skirtui 
Tegul šitos pušys pasakys tėvynei, 
Kad lietuvis niekad nemirė vergui

Lieknos pušys skilo, beržai virto kryžiais, 
Kraujo upės liejos Kalniškės mišku. 
Daug jaunų bernelių į namus negrįžo, 
Nesugrįžo sesės — žuvo jos kartu...

Lietuvą, 1945 tų,
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OKUPUOTOSIOS LIETUVOS REIKALAI

GINKLAI, FALSIFIKATAI IR DŽIUGESIAI

JURGIS LENGVENIS

Išlaisvintas iš nacių kaceto, inž. Karolis 
Drunga 1945 metais patekęs į bolševikų iš 
naujo okupuotų Lietuvą, vėliau grįžęs i 
Vakarus, šio rašinio autoriui tarp kitko 
laiške taip pavaizdavo nuotaiką: „Lietu
viui Lietuvoje dabar kalte kalama, kad už 
viską, kas įvyko ir kas yra, jis turi būti be 
galo dėkingas Rusijai ir Stalinui. Iš jo 
griežtai reikalaujama tikėti ir ant visų kam
pų šaukti, kad jeigu jis šiandien dar tebė

ra gyvas, tai už visa tai jis turi būti dėkin
gas tik Rusijai ir Stalinui“...

Ta nuotaika buvo kalte kalama ir vėliau. 
Išskyrus numirusį Staliną, ji nėra nei tru
pučio pasikeitusi ligi pastarųjų dienų. Prie
šingai, ji stiprinama. Okupantas stengiasi 
jąja persunkti ne tik politikos ir ūkio gy
venimą, bet ir lietuvio istoriją, lietuvio šir
dį ir tikėjimą, mokslą ir meną — viską.

TREJOPAS ATSPINDYS

Ši griozdiškiausia beprotybė (jei to ne
vadinsime žmogiškąja niekšybe...) kaip 
ant delno iš kiekvieno puslapio liejasi bol
ševikinio okupanto išleistoje jubilėjinėie 
knygoje „Brangioji Tėvynė“.

Tai pusketvirto šimto puslapių storio gė
da ir kartu skaudžiausia lietuvio žmogaus 
tragedija. Gėda, nes pusketvirto šimto pus
lapių jubilėjinį leidinį turėjo prirašyti ne 
rusai, ne žydai, ne kirgizai ar mongolai su 
uzbekais, kuriems lietuvių tautos laisvė ir 
buitis gali būti neįdomi ir net nesimpati’- 
ka, — bet lietuviai. Tragedija, neš kas ga
li būti skaudesnio ir labiausia žmogų že
minančio, kai pajungtas ir rykštėmis pla
kamas vergas turi šaukti pagarbinimą ir 
dėkingumą savo smurtininkui. Ir pagaliau 
niekšybė, nes kas gali būti niekšingesnio, 
kaip vieno kito lietuvio išsigimimas ir su 
įsitikinimu parsidavimas mūsų tautos 
Kraugeriams, talkininkaujant jiems melų ir 

šlykštynėmis bedusinant lietuvių tautos 
garbę ir laisvės ilgesį.

Visa tai matyti ir justi vienoje knygoje. 
Tiesa, tai yra propagandinis leidinys, tarp 
kitko didele dalimi skiriamas ir užsieniuo
se, laisvajame pasaulyje gyvenantiems lie
tuviams. Kiek agitpropo sugebėjimai pa
kelia, jis tam tikslui buvo šukuotas, frizuo
tas ir grimuotas, Kas pasektų plačiau ir iš 
visų kitų šaltinių sovietinės Lietuvos gyve
nimą, tam bendrasis vaizdas būtų dar ryš
kesnis. Gėda, tragedija ir niekšybė iš tik
rųjų yra keliariopai didesnė, skaudesnė ir 
platesnė, negu viena knyga gali apimti.

Kas nenori nutrūkti Tėvynės likimą, 
žvelkime tačiau visuomet į tai atviromis 
akimis. Nes vieną dieną turėsime skaitytis 
ir stoti akivaizdoje visų tų reiškinių bei pa
darinių, kurie kyla iš fakto, kad jau dau
giau nei dešimtmetis okupantas vagoja ir 
sėja ne tik Tėvynės laukuose, bet iy jos 
žmonių dvasioje,
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PROGRESAS, KAIP PRIES 400 MĘTŲ...

Visa rinktinė knyga labai akivaizdžiai 
parodo, kad per penkiolika metų sovietinė 
lietuvių literatūra tepagimdė gal tik vieną 
kiek talentingesnį rašytoją, A. Gudaitį- 
Guzevičių. Kiti trys, S. Nėris, P. Cvirka ir 
T. Tilvytis, kurių literatūrinis talentas bu
vo neabejotinas, tapo tiesiogiai paveldėti iš 
„nacionalistinių laikų“. Nėris ir Cvirka mi
rę, — bepaliko enkavedistas Gudaitis ir... 
humoristas Tilvytis. Visi kiti — eilėkaliai 
ar medinių novelių bei romanų drožėjai.

Yra tačiau sovietinėje lietuvių literatūro
je vienas kiek naujas ir geras bruožas. Tai 
mėe'nimas užgriebti liešiol dar mažai ar
tus tematinius lietuvių Eteratūros dirvonus, 
kaip, pvz., fabrikų gyvenimą, industrinę 
sritį ir pan. Šios temos nėra visai naujos, 
jos užtinkamos, sakysime, iau Lazdynų 
Pelėdos sentimentalinėse apysakaitėse ir 
dar nas vieną kitą senosios kartos mūsų r' 
šytoją. Bet šios visos „industrinės“ temos 
liešiol greičiau yra buvusios svečiai mū°’ 
literatūroje. Mūsų rašytojai buvo urmu pa
sukę j kaimo gyvenimą arba tik į naujo
sios miesčionijos lėkštų emocijų vaizdavi
mą, ir jei keli „futuristai“ prakalbėdavo 
apie „industriją“ , „smilkstančius fabrikų 
kaminus“ ir kitokius besivystančius me
džiaginės civilizacijos atributus, tai daugiau 
tik deklaratyviniu stiliumi, deklamatoriš- 
kai. Sovietiniai rašytojai šias temas mėgina 
užgriebti giliau, nors visai neabejotina, 
kad jos buvo jiems primestos okupanto ir 
kompartijos įsakymu. Kaip menininkai, jie 
dar nesugebėjo įsigilinti į industrinę tema
tiką. Jie tik stengiasi atlikti „socialinį už
sakymą“, tiksliau — partijos įsakymą. Ir 
čia jie pražūva...

Komunistinėje sistemoje tikrasis menas 
ir gyvasis menininkas nėra nei suprantami, 
nei pateisinami, nei pakenčiami. Pavyz
džiui, komunistinė poezija turi pilnai ir 
besąlygiškai tarnauti vienam aiškiam tiks
lui, ir tai privalomai, — tikslui, kuris veik 
nieko bendro neturi su meno prigimtimi. 
Du „tarybiniai klasikai“ tai pabrėžia savo 
pasisakymuose: —<

Salomėja Nėris:
Tavo daina reikalinga, —
Kaip saulė, duona, vanduo — 
Kaip kalavijas tesminga 
Į priešo krūtinę tuoj.

(Bolševiko kelias, 1940 m.)

Ir Antanas Venclova:

Daina — tai ginklas, draugas, padėjėjas 
Išlaisvinto tarybinio žmogaus.

(Daina — tai ginklas..., 1947 m.)

Kalavijas, ginklas, draugas, padėjėjas... 
— tai vis militarinės, karinės, politinės, 
technikinės priemonės. Tokioj tarybinių 
„kūrėjų“ kompanijoje vieniši ir svetimi pa
sijunta knygoje perspausdinti Donelaitis, 
vysk. Baranauskas, Maironis, Žemaitė, 
Vaižgantas, iš kurių, ką bedarytum, kaip 
befrizuotum, vistiek nebegalima su revol
veriu išreikalauti, kaip iš dar gyvo A. Vie
nuolio „Puodžiūnkiemyje“, spjaudyti savo 
tautai į veidą.

Ši naujoji poezija — tas kalavijas ir 
ginklas — tačiau tuojau tampa labai atši
pusi, kompartijos potvarkių perfrazuota. 
Ji tikrai nesminga ne tik į priešo, bet ir į 
draugo krūtinę. Ir ji lietuvių tautai neatne
šė nei išlaisvinimo, nei draugystės, nei pa
galbos. To kredito sau prisiskirti ji net ne
drįsta. Ir skurdžiausias tamsuolis, ir kiek
vienas lietuvis, ir visi tarybiniai poetai ge
rai žino, kad „išlaisvinimą“, „pagalbą“ ir 
„naują gyvenimą“ atnešė jau du kartu j 
Lietuvą vien tik rusiški revolveriai, šaut 
vai ir tankai.

Mūsų tarybinė poezija nori įsijungti į 
šias divizijas, kaip nauja papildoma ginklo 
rūšis. Ji tačiau nebegali tapti to karo gink
lu, o tik įrankiu ir tarnu rusiškam imoeria- 
lizmui, militarizmui ir jo policijai. Bet ir 
čia ji nedrįsta eiti logiškai iki galo. Ji tuoj 
kitu požiūriu falsifikuoja Lietuvos gyveni
mą, Nei ta poezija, nei beletristika neiš
drįsta, o sąmoningai nutyli, tarsi išbraukia 
iš visos tarybinės santvarkos bolševiką ru
są, žydą ar mongolą. Tų ateivių okupantų 
Lietuvoje lyg nebūtų, jų niekur knygoje 
nematyti, jokiu atveju jie niekur nepavaįz^
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duojami. Niekur nepavaizduojamas ir par
tijos viršūnių gyvas žmogus, nei rusas, nei 
lietuvis. Tai tuo tarpu yra „tabu“ —šven
tas dalykas, apie kurį tarnui uždrausta kal
bėti. Toks yra pereinamasis laikotarpis, vė
liau be abejo taip nebebus.

Augščiau pacituotos eilėraščių ištraukos 
rodo, kad neklysta tie iš mūsų užsienyje, 
kurie tyrinėdami sovietinės Lietuvos dvasi
nę ' raidą teigia, jog tikrasis mūsų tautos 
dvasinis ir kultūrinis gyvenimas buvo už
laužtas ir nulaužtas su bolševikinės okupa
cijos įsigalėjimu. Atrodytų, jog tenka pa
sakyti net daugiau. Tas kultūrinis gyveni
mas, jo prigimtis ir turinys buvo ne tik už
laužti, bet „sovietinio progreso“ būdu bu
vo atkelti keturiais šimtais metų atgal.

Sovietinė okupacija mūsų literatūrinę 
raidą pradeda lygiai nuo tokių pat duome
nų, kaip tai pradėjo Mažvydas savo „pras
tų žodžių“ katekizmu, ir kaip vėliau per 
porą šimtų metų lietuvių rašytinė litera
tūra tarpo savo naujomis katekizmų laido
mis, giesmynais ir panašiomis „godzink.o- 
mis“. Mažas formalinis skirtumas tik tas, 

kad anoji pirminė mūsų protėvių bei Prū
sijos vokiečių literatūra buvo išskirtinai 
naudojama Dievui garbinti, o šioji — gar
binti Leninui, Stalinui bei kitiems prana
šams, aiškinti jų tikėjimo tiesas ir vaiz
duoti, kaip tikslingai ir gerai viskas tarybi
niame rojuje sutvarkyta.

Anie katekizmai ir giesmynai buvo nusi
davimų ginklas krikšionybės mokslui pla
tinti tarp lietuvių ir pagonių. Dabartiniai 
eilėraščiai ir kiti vad. kūriniai —yra gink
las ir kalavijas leninizmo praplatinimui 
tarp tų pačių lietuvių ir jau krikščionių. 
Kryžiuotis ėjo užgrobti Lietuvos su kryžiu
mi ir kalaviju, jis to neslėpė ir savo žy
giams puošti poetų nesisamdė ir mūsų pro
senolių prūsų nereikalavo jį garbinti gies
mynais. Maskolius gi dabar atėjo užgrobti 
Lietuvą ir praplatinti joje leninizmą taip 
pat su giltinės pjautuvu ir kalaviju, bet jis 
jau privertė lietuvį ir eilėraščius jo garbei 
rašyti.

Toks yra skirtumas, ir toks dar didesnis, 
stačiai esminis panašumas.

„LIAUDIES DAINŲ“ FALSIFIKACIJA

Jau dešimtmetis, kai lietuvių liaudis, va
dinasi, yra galutinai išvaduota. Ji jau pui
kiai gyvena ir dar didesnes, galvą svaigi
nančias galimybes turi prieš akis. Tokia 
liaudis negali nedainuoti (kaip S. Nėries 
„lakštingala negalėjo nedainuoti,.'.). Ji gi 
džiūgauja, todėl turi dainuoti ir kurti nau
jas savo dainas. Juo labiau lietuvių liaudis, 
viena iš dainingiausių ir kūrybingiausių 
liaudžių pasaulyje...

Neapsirikta, — okupantas mėgina pasi
naudoti ir šiąją mūsų dainingos ir kūrybin
gos liaudies savybe. Į „Brangiosios Tėvy
nės“ rinkinį įdėta viena senoji ir dvi nau
jos, sovietinės „liaudies dainos“.

Tautosakos mokslo žinovai galėtų es- 
mingiau pasisakyti šiuo klausimu. Mums 
paviršutiniškai pažvelgus, atrodo, kad Lie
tuvos rusintojai čia yra smarkiai nepataikę. 
Kaip yra ėięs didžiųjų Vakarų Europos 
tautų gyvenimas, visur pastebima reiški
nys, kad kraštui pramonėjant, žmonėms 
turtėjant, gyvenimui darantis ramiam ir so

čiam, jam „buržuazėjant“, grynoji „liau
dies“ tautosaka mažėja ir kone visai iš
nyksta. Liaudies dainos ar pasakos vis ma
žiau bekuriamos. Tad, taip sakant, kraštui 
„pažangėjant“, liaudies kūryba silpsta, 
nyksta, ir jos vietą visur užima individua
linė kūryba. Ir nuostabu: bolševikinėj Lie
tuvoj lyg matytume priešingą vaizdą, nes 
atrodytų, kad pati liaudis čia ir toliau te
bekuria...

Yra tikra, kad lietuvių liaudis praeities 
šimtmečiais buvo nuostabiai kūrybinga. 
Mūsų liaudis gausiai kūrė dainas, gyven
dama socialinės vergijos, baudžiavos, pries
paudos laikais. Ji jomis išsakė savo vargą, 
svajones, ilgesius, apiformino savo sielą, 
guodėsi, meldėsi, dejavo, džiaugėsi, kiek 
jai džiaugsmas buvo prieinamas. Nepri
klausomoj Lietuvoj tikrų liaudies dainų jau 
mažai besikūrė. Negi dabar grįžo vėl ver
gijos, baudžiavos ir priespaudos laikai, kad 
liaudis staiga būtų pradėjusi kurti tautosa
ką?

Lis* 
llasDublIkln*
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Taip, yra faktas, kad lietuvių liaudis dar 
visai neseniai kūrė ir, galimas dalykas, te
bekuria naujas liaudies dainas. Užsieni pa
siekusios partizanų poezijos viena dalis aiš
kiai yra tokio pcbūdž:o, jcg neabejotina, 
kad ji buvo sukurta individualių ir gerai 
išlavintų poetų, — tiktai dėl ypatingų sąly
gų ji turėjo liktis anoniminė, taigi, virsti 
lyg ir „liaudies dainomis". Bet lygiai nea
bejotina, kad kita partizaninių damų dalis 
yra tiesiogine prasme liaudies kūryba, ku
rios autoriai buvo tikri liaudies vaikai, par
tizanai ar šiaip valstiečiai bei miestelėnai, 
negavę jokio literatūrinio išprusinimo. Te
kios dainos sklido žmonėse, buvo papildo
mos, „šlifuojamos“ pagal įprastinės tauto
sakos formas ir virto tikromis liaudies dai
nomis. Taip pat, kaip žinoma, lietuvių 
liaudis, ypač Nepriklausomybės laikais, 
buvo gabi satyrinėje tautosakoje, sugalvo
dama vis naujų anekdotų, miesto ponaičius 
ir ypač valdžią pajuokiančių „dainuškų“...

To talento mūsų liaudžiai itin netrūko 
pirmaisiais okupacijos metais. Nėra pag
rindo tad prileisti, kad staiga toks mūsų 
tautos būdas ir dabar būtų pasikeitęs.

Bet „Brangioji Tėvynė“ spausdina kito
kių „liaudies dainų“. •

Štai ištrauka iš vienos:

Veda Partija didžioji 
Mus į saulėtas dienas, 
Myli Partiją artojai, 
Myli darbą ir dainas. 
Skamba dainos mūsų kaime 
Po kolūkius ir laukus.
Ačiū, Stalinai, už lairnį. 
Vade mylimas, brangus...

Tai ypatinga „liaudies daina“, kur par
tija rašoma didžiąja raide, kaip koks tik
rinis ar greičiau šventas vardas. Ji yra ga
na šviežios datos, — nuo tada, kai bau

džiauninkai buvo suvaryti i kolūkius. Ir 
pačios formalinės priemonės, pasikytume, 
gerokai... „smetoninės“. Juk tik pastarojo 
Prezidento laikais tebuvo atsiradę mėgini
mų dainuoti apie vadus. Bet net jaunalie
tuviai, kurie, sako, per eisenas kartais su
šukdavę: „Vade, vesk mus, c mes paskui 
tave“. — net ir jaunalietuviai tokių nesko
ningų ir juokingų „liaudies dainų“ nėra 
kūrę, kaip dabar naujam vadui mėgino 
kurti komjaunuoliai judais raitytais plau
kais.

O štai ištrauka iš antros'os dainos:

Man nėra šalies brangesnės 
Kaip Tarybų Sąjunga, 
Man nėra dainos gražesnė; ■ 
Kaip tarybinė daina...

Tai pavyzdys „liaudies dainos“, kokią 
okupantas nori primesti Lietuvos liaudžiai. 
Bet kad liaudis tekios dainos niekada ne
pasisavins ir kad tai nėra jokia liaudies 
daina, daugiau negu aišku. Juk čia kalama, 
kaip su samčiu į keptuvę — dan, dan, 
dan... Tai yra komercinių skelbimų stiliaus 
reklaminė „poezija“ per radiją. Tokie skel
bimai neša komercinių vaisių, jeigu siūlo
moji prekė yra gera. Jei prekės kokybė 
prasta, tai net ir „liaudies dainomis“ jos 
neįkalbėsi.

Duotieji pavyzdžiai rodo, kad „tarybi
nės liaudies dainos“ yra ne tik šiaip nor
mali bolševikinė falsifikacija, bet ir labai 
negabi falsifikacija. Ryškieji diktatūriniai 
dabarties laikų režimai, kaip Hitlerio ar 
Mussolinio, šiuo atžvilgiu buvo žymiai ga
besni ir kartais savo prekes sugebėdavo 
parduoti liaudžiai. Mūsų tautos okupantas 
turėjo samdyti „liaudies poetą“, kuriantį 
agitpropo centre, bet ir tai nesurado nei 
vieno kiek gabesnio falsifikatoriaus....

Lietuvių tautai ir jos liaudžiai, žinoma, 
nei kiek dėl to ne gėda.

NEAPSAKOMO DŽIAUGSMO'
DIENOS...

Kitas ne tik ryškus, bet, pasakytume, 
uniformiškai totališkas sovietinės lietuvių 
literatūros bruožas yra — besąlyginis klus
numas įsakymui rašyti tik džiaugsmingai 
ir optimistiškai.

Versdami puslapį po puslapio, stačiai 
kiekvieno kūrėjo gaminyje susiduriame su 
nuogais epitetais, nuolatiniais tvirtinimais, 
jog dabar ir tik dabar sovietinėje tėvynėje, 
tarybinėje Lietuvoje viskas yra: — gerai,
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gražu, laiminga, džiugu, išdidų, žaisminga, 
šaunu, šviesu, saulėta, linksma, kūrybinga, 
didinga, skaistu, tėviška, broliška, teisinga, 
laisva, lygu, erdvu, žavinga, galinga, did
vyriška, milžiniška ir t.t.

Viskas tarybinį žmogų pakelia, uždega, 
įkvepia, jaudina, viskas klesti ir žydi...

„Džiaugsmo upės liejasi per krantą“ 
(Liudas Gira)

Visi sveiki, myli gyvenimą, švarūs, gra
žiai apsirengę, dori, švelnūs, nesugadinti, 
išsimokslinę, atletai, „darban sukrutę“, nes 
„komunizmo keliu keliauja vien stiprieji“ 
(S. Nėris).

Visi „budi žemės gyvasties sargyboj“, 
nes tai — „nemirtingo Stalino vaikai” (Vyt. 
Montvila).

Visi'' „dirba ne kitiems, o sau“, „tiltus 
praeitin sugriovę“ (T. Tilvytis).

Visus tarybinio žmogaus kilnius ir gerus 
darbus „mato Leninas“ (A. Gricius).

Visus laimėjimus ir pasisekimus „duo
da Stalinas“ (P. Cvirka).

Jei ir ne dabar tuoj, tai bent „gyveni
mo priekyje viskas gražu, turininga“ (K. 
Marukas).

Ir be abejo, visi „sotūs, linksmi kolūkie
čiai“ yra „dėkingi šlovingai rusų tautai“ 
(A. Jonelynas, J. Macevičius)!

„Ir žmonės stebisi, kad nuveikta tiek 
daug“ (V. Sirijos Gira).

„Taika ir laimė ten, kur mes esam“ (V. 
Mozūriūnas).

O net ir pati „žemė džiaugsmo pilna... 
niekas žodžio užgaunančio tau nesakys, 
viskas tavo aplink, kiek užmato akis“, gi 
tarybiniuose laukuose jau auga net „šim- 
tagrūdės varpos“ (!!!), o pats „tu eini ir 
mąstai“ (V. Reimeris).

Pastarasis atsitikimas parodo, kad viso? 
kia falsifikacija, kaip taisyklė, nebežino, 
kur sustoti ir pameta betkokį saiką. Tary
binis poetas raportuoja liaudžiai, kad Lie
tuvoje dar nėra sėkmingai ir spaituonškai 
veikiančių kviečio grūdo fabrikų, bet ant 
pačių rugių, kviečių ir avižų jau auga „šim- 
tagrūdės varpos“. Bet gal kartais jis turėjo 
galvoj „siemečkų“ varpas, ten šimtas grū
delių gal ir būtų?.. Beje, lietuviai saulėgrą

žos vaisinę dalį vadina ne „varpomis“, o 
„galvomis“.

Kitas deimančiukas yra tarybinio nove- 
listo Romualdo Lukinsko atvaizduoti tary
binės Lietuvos darbininkų butai. Ne sosti
nėje Vilniuje, bet kažkuriame kitame Lie
tuvos mieste: „O jergutėliau! Darbinin
kams šitokie butai! Jie, turbūt, ir sapne to
kių rūmų nesapnavo. Grindys, kad maty
tumėt, švyti, ištisai ąžuolinio parketo. Sli- 
dumėlis — taip ir saugokis, kad eidamas 
netįsterėtum ant šono. Sienos aliejiniais da
žais išdažytos, emaliuotos, vonios su šutu 
ir šaltu vandeniu, sandėliukai virtuvės sie
nose. Patogumėlis šeimininkėms neišpasa
kytas“...

Jei tokie vaizdai skiriami Amerikos lie
tuvių tarps komunistinei propagandai ves
ti, tai jie čia pasisekimo neturės, nes yra 
labai nuobodūs. Tokiuose butuose Ameri
koje gyvena ne tik Bimba su Prūseika, bet 
ir beveik visi tikri darbininkai. Tačiau Lie
tuvos darbininkija tokiuose butuose be 
galo retai tegyvendavo. Miestuose jų būta 
apsčiai, nors ir ne visi „emaliuotomis Sie
nomis“. Tačiau tokie butai, kaip visai tiks
liai žinoma, yra visi užimti iš Rusijos val
dyti atvykusių partiečių, raudonarmiečių 
karininkų, politrukų, enkavedistų bei kitos 
rikiuojančiojo sluogsnio grietinėlės. Eilinis 
darbininkas tokį butą tebemato, kaip savo 
ausį.

Bet tuos visus vaizdus ir aliejinius dažus 
ant raukšlėto sovietinės Lietuvos gyvenimo 
veido — okupaciją, ekonomines reformas, 
„naują gyvenimą“, jo stilių ir psichinę es
mę — visdėlto bene geriausiai susumuoja 
savo būdingu „poetiniu“ vuigarumu amži
nos atminties Raudonosios Armijos kapi
tonas Liudas Gira. Tam viskam pasakyti 
jam užtenka keturių eilučių:

Tėvynėj mūsų dar nebuvo niekad
Tokių gražių, tokių džiugių dienų.
Tegu ant meažių lapo ryt neoheKa — 
Aš spalyje gegužį gyvenu...

Iš tikrųjų, jau pusantro dešimtmečio, kai 
Tėvynėje ant laisvės ir nepriklausomybės 
medžio nebeliko nei vieno lapo. Spalio die
nos tokios džiugios ir gražios, kad medžiai 
stovi nuogi, nustyrę ir apšepę savo majes
totiškume. Spalis, ypač Raudonasis Spalis, 
būna jau šaltokas. Poetas tame spalyje,
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nors ir kalendamas dantimis, sakosi gyve
nąs gegužį. Jis vaidina, kad jam šilta, kad 
jam džiugu, kad jam linksma ir kad aplin
kui — gegužis, sulapavęs ir žydintis. Jo 
džiugumas iššieptame veide yra ne tik me
las ir falsifikacija,- bet ir šlykštinė — ob- 
jektyvine, o kaikada gal ir subjektyvine 
prasme.

Britų rašytojas George Orwell savo ge

nialiame romane „1984 metai“ yra sodriai 
atvaizdavęs busimosios kompartijos jau pil
nai įgyvendintus šūkius: „Karas yra taika. 
Laisvė yra vergija. Ignorancija yra stipry
bė“.

Nelaukiant 1984 metų, šioji ideologinė 
ofensyva vedama ir gyvendinama jau da
bar tarybinėje Lietuvoje ir visur anapus ge
ležinės uždangos.

ŽEMĖS ŪKIO ŽYGIAI
LITERATŪROJE

Sustokime dar ties pora pavyzdžių.
Stalininės premijos laureatas T. Tilvytis 

atstovaujamas keliom ištraukom iš jo pre
mijuotos ir maždaug geriausia nauja tary
bine poema laikomos „Usnynės“. Štai ke
lios eilutės:

Mes — duonos kombinato darbininkai1.
Usnyne — bazė pieno ir grūdų.
Mes viską pakeitėm iš pagrindų — 
Išblaškėm juodą nuosavybės tvaiką. 
Atlikom sėją vasaros prieš laiką1. 
Pasižadėkime iki žiemos
Įeit gyvent į šviesesnius namus1.

Formalinio nagrinėjimo ši poezija nepri
valo. Ji kreipia dėmesį tik į turinį. Tad pa
nagrinėkime jos turinį.

Lietuvos valstiečiai, ūkininkai nuo seno 
yra buvę „duonos kombinato“ darbininkai. 
Jie pagamindavo nemažai ir geros duonos 
savo ūkyje net ir be specialių buhalterių, 
raštininkų, brigadininkų, prievaizdų ir ki
tokių sovietinių tijūnų. Kiekvienas ne tik 
stambesnis, bet ir vidutinis lietuviškas ūke
lis visuomet buvo „bazė pieno ir grūdų“, 
ypač jis tokiu tapo nepriklausomybės lai
kais. Tad ir tarybinėje Lietuvoje šiuo po
žiūriu okupantai ne tik kad ne „viską pa
keitė iš pagrindų“, bet dar nieko nepakeitė 
ir pakeisti negali. Žemės ūkis visada gami
no grūdus, ir pieną, ir sviestą, ir bekonus, 
ir linus, ir daugelį kitų dalykų, kurie šian
dien kolūkiečiams nebesiseka. Kombinatai 
ir bazės yra tik nauja sovietinė frazeologi
ja, kuri nieko nepakeičia. Į lietuvišką že
mės ūkį, kaip naujas „pagrindas“ atėjo tik 
tūkstančiai sovietinės biurokratijos ir kom
partijos parazitų „mokyti ūkininkavimo“ 

ir viską užrašyti, suskaičiuoti ir išvežti. Ne 
lietuviškas bolševikas, o juo labiau ne Lie
tuvos valstietis „išblaškė ir juodą nuosavy
bės tvaiką“. Tai ne jo darbas. Tai okupan
to darbas. Okupantas atėmė iš lietuvio jo 
nuosavybę, atėmė jo žemę, ir nuosavybės 
jausmo „tvaiko“ tikriausiai dar nėra iš
blaškęs... Ir visai nesuprantama, ką gali 
reikšti: „atlikom sėją vasaros prieš laiką?“ 
Kiekvienas darbštęsnis ir sumanesnis Lie
tuvos ūkininkas sėją paprastai atlikdavo 
laiku, tada kai geriausias ir tinkamas lai
kas sėti, — bet ne prieš laiką ar po laiko. 
Atlikti vasaros sėją prieš laiką, — tokias 
nesąmones tegalėjo išgalvoti tik kolchozų 
nauji sovietiniai administratoriai. Gal dėl 
to nebus nei neįprastinio žemės našumo, 
nei derliaus tiek, kiek laisvas ir sumanus 
ūkininkas jo gaudavo. Ir todėl nutarimas 
pasižadėti iki žiemos įeiti gyventi į švie
sesnius namus yra labai trapus ir įvykdy
tas nebent poemos puslapiuose, bet ne ti. 
rovinės Usnynės kolūkyje.

Šios kelios pastabos rodo, kaip kiekvie
na poemos cituotoji eilutė yra arba tuščia 
frazeologija, ar melas, ar gryna nesąmonė. 
Bet už tai autoriui buvo duota Stalino pre
mija.

Poemoje knibžda stačiai keisčiausio hu
moro, „tarybinio socialistinio realizmo“ 
perlų. Pvz., —

Usnyne didelį padarė žygį — 
Laukuos žaliuoja avižos sudygę, 
Užtraukia dainą vyrai vakare...

Galima patikėti, kad kokiam tarybiniam 
buhalteriui vadovaujant vyrai, vakare su
varyti į susirinkimą, ir užtraukdavo kokią
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augščiau minėtą „liaudies dainą“: ačiū, 
Stalinai, ačiū vade.,. (Dabar ta daina, ne
mirtingam vadui mirus, greičiausia jau iš
imta iš repertuaro, ir skubiai rašomos nau
jos „liaudies dainos“).

Bet dar jokis lietuvis gaspadorius, nei 
jokis kitas žemės ūkio darbininkas niekad 
nelaikydavo „dideliu žygiu“ — pasėti avi-

„TARYBINĖ

Būtų įžeidimas pagaliau nepaminėti di
džiausios tarybinės mūzos — Valerijos 
Valsiūnienės, kurios „Veronikos“ poemos 
ištraukos puikiai atstovauja socialistinio 
realizmo meninį zenitą. Pvz., —

Nors pergaliečiai baigė elektrinę. 
Tenai dar laukia begalės darbų. 
Į komunizmą žengia mūs gimtinė, 
Padėt visokiariopai jai svarbu...

(Be abejo, svarbu, jei elektrinės pastaty
mas jau reiškia „žengimą į komunizmą“. 
Svarbu, kad ir eilėraštis būtų bent taip pa
rašytas, kaip korespondencijėlė į laikraštį. 
Bet dabar tai laikoma ne korespondencija, 
o „poezija“ — tasai kalavijas, ginklas, 
draugas, padėjėjas...).

Tuojau pat pasirodo, kad sustambintas 
„Pergalės“ kolūkis Veroniką Tamulienę, 
prieš jos pačios norą ir valią, išrenka kol
ūkio pirmininke. Ir Valsiūnienė dainuoja:

O Tamulienė mokytis norėtų,
Nors niekam dar nesakė apie tai.
Bet partija ją skiria į tą vietą, 
Ji pildys žodj partijos šventai.
Užaugs ir sodai, bus ir derliai našūs, 
Kokie bebūt sunkumai —> nugalės...

Ar įtikins lietuvišką valstietį, ar įtikins 
nors vieną iš mūsų, kad kompartijos pas
kirta kolūkio vadovė, kuriai pačiai norė
tųs ir reikėtų pirmiau pasimokyti, — „ko
kie bebūt sunkumai — nugalės“? Ne, to
kiame kolchoze neaugs nei sodai, nebus ir 
derliai našūs. Tarybiniai poetai ir jų popie
tis pakenčia visokias nesąmones, bet že
mės ūkis jų nepakenčia ir nepakelia. 

žas ir paskui matyti jas sudygusias žaliuo
jant (gi Usnynės kolūkiečiams tiksliau, ta
rybiniam poetui) tai — „didelis žygis“! 
Tuo jis duoda priaugančiam komjaunimui 
suprasti, kad buržuazinėje Lietuvoje buo
žės avižų nepajėgdavo pasėti, o jei kas ir 
pasėdavo, tai jos nedygdavo ir sudygusios 
taip nežaliuodavo, kaip tarybinėje usnynė- 
je...

MOTERIS“

Taip vyksta komunistinės santvarkos į- 
kūnijimas ir tarybinio žmogaus „perauk
lėjimas“.

Ir tarybiniai poetai, šviesiųjų Kremliaus 
išminčių skatinami, jau, pvz., auklėja labai 
įdomias „brangiosios tėvynės“ merginas. 
Albinas Žukauskas skambiai apdainuoja 
„komjaunuolę Stasę, Stasę geltonkasę, viso 
mūs kolūkio pažibą šviesią“. Tarp kitų ne
sąmonių, pasirodo, kad komjaunuolė Sta
sė — „kiek naktų nemigo, kol kviečiai iš
augo“. Vargšė spartuolė, palyginus ją su 
senų vergijos laikų ūkininku, kuris, kai pa
sėdavo kviečius į gerai įdirbtą žemę, ra
miausiai sau naktimis galėdavo miegoti, 
nes jam kviečiai išaugdavo.

Pagaliau paskutiniame posme poetas ra
šo, kad —

Surengtam spektakly 
Stasė mėlynakė 
Žygdarbius parodo 
Zojos nuostabius... 
Ir visi mes matom: 
Jei pašauks Tėvynė, 
Ėmus automatą. 
Ji pirmoji bus.

Patikėsime, kad komjaunuolė Stasė bus 
išmokyta šaudyti iš automato. Tai nėra la
bai sunkus menas. Bent jau lengvesnis už 
eilėraščių rašymą.;, ar gerą ūkininkavimą.

Bet nusišypsosime, kai rašytojas R. Lu- 
kinskas savo apysakoje visai dar senoviš
kai nustilizuoja. Esą, kai valsčius staiga pa
didino planą, kad jau stigo žemės jam įgy
vendinti, „Raudonojo Artojo“ kolūkięčįąį

23



74 SANTARVĖ

GELEŽINKELIAI
Traukdamiesi iš Lietuvos, vokiečiai 

stengėsi sunaikinti kiek galima daugiau 
susisiekimo mazgų. Kaune buvo sudegin
ta geležinkelio stotis, susprogdintas gele
žinkelio tiltas, tunelis galuose ir per vi
durį, išardyta geležinkelio linija ligi Jė- 
sios stoties.

Vokiečių įkandin atėję ir antrukart o- 
kuoavę Lietuva rusai tuojau pat griebėsi 
priemonių geležinkeliams taisyti. Sugriau
tųjų vietoje buvo statomi prcvizor'n.’ai 
mediniai tiltai. Negalėdami greit pataisy
ti susprogdintojo tunelio Kaune, rusai iš
vedė naują geležinkelio šaką iš vagonų 
parko pro Metalo ir Drobės fabrikus ir 
Nemuno pakrante ligi tunelio rytinio ga
lo. Taja geležinkelio šaka naudojamasi 
dar ir dabar.

Visoje Lietuvoje geležinkeliai prapla
tinti ir pritaikinti rusų riedmenims.

Prie tunelio atstatymo rusai gatvėse 
gaudė vyrus ir moteris ir varu juos vary
davo į darbą. Pasklidus gandams, kad 
dirbantieji prie geležinkelio nebus mobi
lizuojami į kariuomenę, daug jauni; vy
rų ėjo dirbti prie geležinkelių savano
riais. Gandai pasitvirtino. Iš geležinkelio 
į kariuomenę neėmė.

Kauno geležinkelio stotis pradėta nau
jai statyti 1947 m. ir baigta 1952 m. pa
vasarį. Stoties pastatas pastatydintas kiek 
kitoje vietoje, negu buvo senasis, būtent, 
kiek patrauktas į miesto pusę. Stoties pas
tatas ilgesnis ir platesnis už senąjį. Yra 
pirmos ir antros klasės bufetai. Peronai 
dar nevisai baigti tvarkyti.

Prieš stotį įrengta didelė aikštė, kurio
je stovi taksi. Prieš traukimams išeinant, 
ypač tranzitiniams, i stoties vidų įleidžia
ma tik biletus turinčius asmenis.

Viln’aus stoties statyba užbaigta 1952 
m. rudeni. (Aprašvma žiūr. SANTARVĖS 
1954 m. Nr. 6., 172 psl.)

Šiaulių ir Radviliškio geležinkelio sto
tys, nors ir nebuvo vokiečių sugriautos, 
tačiau daugelį metų per karą ir vėliau jų 
neremontavus, jos atrodė apverktinai. Jos 
atremontuotos 1951-53 m. laikotarpiu.

Iki karo pabaigos susisiekimas geležin
keliais buvo labai suvaržytas. Karui pasi
baigus, dar kurį laiką važinėti trauki
niais buvo nelengva. Traukiniai buvo ne
apšviesti. Garvežiams dažnai pritrūkdavo 
kuro. Tekiais atvejais maš:ninkai steng
davosi sustoti miškingoje vietoje ir kelei
viams padedant prikirsdavo malkų, pri
kraudavo garvežį, ir traukinys vėl var
gais negaįa’s pajudėdavo. Žiemos metu 
traukiniai nebuvo kūrenami.

Pradedant 1947 m. susisiekimas trauki
niais ėmė normalėti. Traukinių pavėlavi
mai sumažėjo. Dabartiniu metu, trauki
niui pavėlavus, MVD organai atitinkamus 
pareigūnus ankaltina sabotažu ir pritaiko 
jiems sunkias bausmes. Dabar traukiniai 
jau apšviečiami labai silpna šviesa, žie
mos metu vagonai kūrenami, tačiau men
kai.

Po karo leista laisvai važinėtis trauki
niais po visa Sovietų Sąjungą. Atskirų 
leidimu nereikia, tereikia turėti pasą, ka
rinį biletą, darbo pažymėjimą ir pinigu. 
Normaliai dokumentų tikrinimo trauki
niuose nebūna. Tikrnama tik tranziti
niuose Maskva — Karaliaučius trauki
niuose, kuriais važiuoja daug rusų ka
rių ir civilių į Karaliaučiaus sritį arba 
atgal.

Tačiau važiuojant traukiniu, pav., į šeš
tokus, jau reikia turėti MVD leidimą, šeš
tokai la'komi draudžiama pasienio zona. 
Nuo šeštokų toliau traukiniai neina, nes 
geležinkelio linija šeštokai — Alytus vi
siškai išardyta. Susisiekimas su Alytum 
iš Kauno vyksta tik autobusais per Prie
nus.

— „kelias dienas vaikščiojo visi kaip žemę 
pardavę". Tuo rašytojas norėjo išreikšti jų 
susirūpinimą, bet pamiršo, kad griebiasi už 
buržuazinių laikų seno palyginimo. Tilvy
čio Usnynės kolūkiečiai jau „išblaškė juo
dą nuosavybės tvaiką“, -— o čia vėl ir toje 
pačioje knygoje raudonartojiečiai graužia
si, „kaip žemę pardavę“. Juk jų žemė se
niai konfiskuota, savo nuosavos žemės iiė 
nebeturi, negalėjo jos parduoti ir to dvasi
nio sunkumo išgyventi. Koks psichologiš

kai neatsargus, netikslus ir rizikingas paly
ginimas! Jis būtų visai tikroviškas, jei au
torius būtų išsireiškęs: „kelias dienas jie 
vaikščiojo visi, kaip žemę atėmus“...

Tokia yra naujoji Lietuvos tarybinė li
teratūra, jos siužetai ir „meninės“ formos.

Kaip tarybinis lietuvis auklėjamas ir per- 
auklėjamas ir kokių vaisių gali pasiekti o- 
kupantas, mėginsime peržvelgti sekančiamę 
numeryje,
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Geležinkelis turi savo atskirą policiją. 
Policininkai ginkluoti naganais ir kardais, 
batai kažkodėl pentinuoti (kaip caristinės 
Rusijos geležinkelių žandarmerijos), mun
durai juodi, kepurių viršus fioletinės spal
vos. Geležinkelis turi taipgi savo atski
rus MVD organus ir prokuratūrą. Gele
žinkelių tarnautojams taikoma karinė 
drausmė, ir jie baudžiami pagal karinius 
Įstatymus.

Geležinkelių riedmenys ir dabar dar 
vis tebėra seni, sudėvėti. Garvežiams nus
tatytas važinėjimo laikas ligi einamojo ir 
kapitalinio remonto. Jeigu mašininkas ne
sugeba išlaikyti garvežio ligi einamojo ar 
kapitalinio remonto, tai irgi laikoma sa
botažu. Garvežių remontams medžiagų 
nėra. Norint, tad, pataisyti vieną garve
žį, tenka vogti dalis iš kito garvežio. Tin
kamas garvežio atremontavimas priklau
so nuo mašininko apsukrumo. Jeigu jis 
duos jo garvežį remontuojantiems darbi
ninkams „šimtui gramu“, tai jo garvežys 
bus pataisytas geriau, jei neduos, tai ne
retai garvežys atremontuojamas taip, kad 
bevažiuojant tarpustoty sustos.

Nuo 1947 m. Lietuvos geležinkeliai gar
vežių kūrenimui pradėjo vartoti iš Estijos 
gabenamą slancą, nes buvo jaučiamas di
delis anglies trūkumas. Specialistų tvirti
nimu, slancas nelabai tinka garvežiams 
kūrenti, nes sudegęs palieka daug pele
nų ir nėra skalsus.

Traukinių judėjimas Lietuvoje palygin
ti gana dažnas, tačiau jie visuomet per
pildyti. Dažnai negalima gauti bileto ar
ba tenka pirktis iš anksto ir bent pora va
landų laukti traukinio. Vagonai nume
ruoti eilės tvarka, pradedant nuo garve
žio. Parduodamas biletą, kasininkas pažy
mi vagono numerį, kuriame keleivis turi 
važiuoti. Kiekvienas vagonas turi savo 
atskirą konduktorių, dažniausia moterį. 
Jeigu vagone nebėra sėdimų vietų, tai 
konduktorius neįleidžia keleivių įr su bi- 
letais. Į kitą, negu bilete pažymėtą, va
goną, keleiviai neįleidžiami. Norint to
kiais atvejais patekti į traukinį, tenka 
duoti konduktoriui keletą rublių kyšio. 
Tada konduktorius suranda vietą net ir 
sėdėti.

Prireikus galima visais traukiniais va
žiuoti ir be bileto. Kyštelėjus kondukto
riui pusę bileto kainos, keleivis įvedamas 
į tarnybinį skyrių, kurio niekas netikri
na. Konduktorių algos 150-250 rb. į mė
nesį, tad jie mielai priima kyšius.

Tarp.Kauno ir Vilniaus kursuoja du ke
leiviniai traukiniai. Vienas išvyksta iš 
Kauno apie 4 v. ryto, kitas apie 3 v. po 
pietų. Šiais traukiniais važiuoti biletas 
kaštuoja apie 14 rb. Be to, tarp Kauno ir 
Vilniaus dų kartu per dieną kursuoja di- 

zeliniai traukiniai. Vienas išvyksta iš 
Kauno apie 8 vai. ryto, kitas apie 5 vai. 
po pietų. Daugmaž tuo pačiu laiku eina 
traukiniai iš Vilniaus į Kauną, šiais trau
kiniais važiuoti biletas tarp Kauno jr Vil
niaus kaštuoja apie 25 rb. Šie dizeliniai 
traukiniai yra Čekoslovakijos gamybos. 
Juos sudaro trys sujungti vagonai, tad 
galima pereiti iš vieno vagono į kitą. Vie
tos numeruotos. Tarp Vilniaus ir Klaipė
dos pro Kauną vieną kartą į dieną kur
suoja taipgi dizelinis traukinys. Biletas 
iš Vilniaus į Klaipėdą kaštuoja apie 80 
rb., paprastu gi traukiniu — apie 50 rb. 
Vieną kartą per dieną dizelinis trauki
nys eina taipgi iš Vilniaus į Rygą, pro 
Kauną ir Šiaulius. Biletųs šiems trauki
niams reikia pirktis iš anksto bent dviem 
dienom, galima miesto kasoje, sumokant 
1 rb. brangiau.

Visi vagonai paprastuose traukiniuose 
yra trečios klasės su kietomis sėdynėmis. 
Dizeliniuose traukiniuose visos sėdynės 
minkštos.

Tikroji Dievo rykštė keliaujantiems 
traukiniais buvo tuoj po karo prigūžėję 
į Lietuvą iš Sovietų Sąjungos įvairiausi 
elgetos, invalidai, vagišiai ir spekulian
tai. Jie „zuikiais“ važinėdavo traukiniais 
ir apvogdavo važiuojančius keleivius. Jei
gu nepasisekdavo pavogti viso lagamino, 
tai mokėdavo išpjauti dugną ar šoną ir 
išsiimti daiktus. Daugelio metų būvyje, 
važiuojant betkuriuo Lietuvos geležinke
lio ruožu, nuolat galima buvo matyti tuos 
elgetaujančius rusus, dažnai karo invali
dus, bevažinėjančius traukiniais ir bepra
šančius keleivius išmaldos. Jie dainuoja 
sovietines patriotines dainas, griežia ar
monikom, balalaikom ar gitarom. Pasi
taiko jų tarpe aklų, be rankų ar be kojų. 
Tokius vedžioja vaikai — paaugliai. To
kių invalidų galima sutikti Lietuvoje dar 
ir šiandien. Gaudami iš valdžios labai 
mažas pašalpas, jie priversti elgetauti. 
Pastaraisiais metais jų kiek sumažėjo, 
nes policija juos gaudo ir siunčia i prieg
laudas, invalidų namus, iš kurių dėl blo
go maisto ir menko aprūpinimo jie ir vėl 
bėga. 1945-6 m. Vilniaus geležinkelio sto
tyje galima buvo matyti minias rusiškų
jų „katiušų“ su mažais vaikais ir maišais, 
atvykusių į Lietuvą jieškotis maisto. At
vykusios į Vilnių, jos nakvodavo geležin
kelio stotyje ant cementinių grindų. Jų 
apsitaisymas — vatinės, vadinamos „du- 
šegrieikos“, apavas — iš sunkvežimio ka
merų sulankstyti „kaliošai“, žiemos me
tu dar skudurais apvynioti. Tokie bena
miai rusai aptinkami Lietuvoje dar ir 
šiandien.

Vilniuje senuose rūmuose (Basanavi
čiaus •— Mindaugo kampas) yra Geležin
kelių Valdyba, kurioje daugiausia dirba 
rusai,
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Į Geležinkelio Valdybą siunčiamos ži
nios apie prekių pervežimui vagonų už- 
planavimą. Vagonų pareikalavimas pla
nuojamas atitinkamose ministerijose, jei
gu įmonė ar įstaiga mėnesio būvyje ne
panaudoja užplanuotų vagonų — turi mo
kėti pabaudą. Kiekvieno vagono pakrovi
mui ir iškrovimui nustatytas laikas — 
dvi valandos. Jeigu pakrovimas ar iškro
vimas uždelsiamas, stoties viršininkas ir 
traukos tarnyba dokumentuoja perstovė- 
jimą. Mokestis už vagonų perstovėjimą 
yra tiek didelis, kad per,stovėjimo atve

ju tuo kaltos įstaigos ar įmonės smarkiai 
nukenčia. Pabauda už pirmąją perstovė- 
jimo valandą dvigubėja, trigubėja, ketur- 
gubėja ir 1.1, su kiekviena tolimesne va
landa. Už 3-4 vai. vieno vagono perstovė
jimą įmonėms tenka mokėti net ligi 1000 
rb. pabaudos. Yra buvę atvejų, kai pa
baudos už vagonų perlaikymą siekė ke
lių šimtų tūkstančių rublių. Tais atve
jais atitinkamų įmonių direktoriai buvo 
traukiami teismo atsakomybėn. Tokias 
bylas sprendžia augščiausios teismo ins
tancijos.

SMULKIOJI PRAMONE
* Kaune-Aleksote veikia senu pavadi

nimu „Aleksotas“ stiklo fabrikas, kuris 
gamina išimtinai butelius degtinės ga
mykloms.

* Stiklą langams gamina Radviliškio 
stiklo fabrikas.

* Kaune veikia du tabako fabrikai: 
„Zefir“ ir „Tabako fabrikas Nr. 1.“ Ciga
retės ir papirosai gaminami iš vietinės 
žaliavos. Jų kokybė menka. Geresniosios 
tų fabrikų gaminamos cigaretės savo ko
kybe neprilygsta prieškarinių trečiosios 
rūšies papirosų „Kir“ kokybei. Cigarečių 
„Prima“ 20 vienetų kaštavo 1,60 rb. (po 
kainų sumažinimo gal šiuo metu jos kiek 
pigesnės), papirosai „Kazbek“ — 20 vie
netų kaštavo 2,50 rb. Atvežtiniai rusiški 
papirosai „Kavkaz“ — 20 vienetų — 8 rb., 
„Troika“ — 6 rb„ „Drug“ — 4 rb. Jie ge
resnės rūšies už vietinius gaminius, ta
čiau neįperkami eiliniam piliečiui.

* Dauguma spirito varyklų liko per ka
rą nesunaikintos ir dabar veikia. Antana- 
vos, Jukuciškių, Leipalingio, Balbieriškio, 
Zubiškių, Šilutės, Didžiųių šatininkų, Ja
šiūnų, Raudondvario (Vilnijoj), Tendžio- 
galos, Ambraziškių. Palėvenės, Panevėžio 
kombinato. Be to, Kauno „Stumbro“, Vil
niaus degtinės ir likerio gamykla, Pane
vėžio degtinės gamykla.

Ši pramonės šaka neša didžiulį pelną. 
Spiritas varomas daugiausia iš bulvių, 
antroje vietoje iš melaso, labai nedaug iš 
grūdų — rugių kviečių, avižų ir, miežių.

Spiritas rektifikuojamas Kauno degti
nės ir likerių gamykloje „Stumbras“, 
Panevėžio degtinės gamykloje ir Vilniaus 
degtinės ir likerių gamykloje.

Vienam gamybos sezonui gamyklos su
perka vidutiniškai 2.000-3.000 tonų bulvių. 
’ * Saldumvnai gaminami Kaune, buv. 
„T’lkos“, dabar pavadintame Karolio Po
žėlos vardu, fabrike, Šiauliuose —■ „Rū
tos“ fabrike. Vilniuje veikia „Marytės 

Melninkaitės“ vardo saldainių fabrikas ir 
didelis naujas (žiūr. SANTARVĖ, 1953 m. 
Nr. 4, 19 psl.) fabrikas „Pergalė“. Klaipė
doje pastatydintas naujas mažas saldai
nių fabrikas „Gegužės Pirmoji“.

Pagamintų šokoladinių saldainių Lietu
voje pasilieka mažai — jie siunčiami j 
Rusiją.

* Alus gaminamas senose, prieš karą 
veikusiose alaus daryklose. Naujų ne
įsteigta. Kaune veikia „Ragutis“, buv. 
„Volfo ir Engelmano“, dabar pavadinta 
„Raudonoji Pašvaistė“, Klaipėdoje „Rau
donasis Švyturys“, Panevėžyje „Kalnapi
lis“, Vilniuje „Tauras“, Biržuose „Lokys“, 
Šiauliuose „Gubernija“.

Alaus kokybė menka, nes nustatyta pa- 
gamintinu iš salyklų tonos litražų norma. 
Butelis alaus kaštuoja apie 3 rb.

* Kuršėnuose pastatydintas gliukozės 
fabrikas „Gliukozė“. Gliukozė gaminama 
išimtinai iš bulvių. Visi įrengimai ir va
dovaujantis įmonės personalas atgabenti 
iš Sovietų Sąjungos.

* Muilo fabrikai — „Ringuva“ Kaune, 
„Lietuvos Muilas“ Panevėžyje. Kaune 
veikia kosmetikų fabrikas „Grožis“, ki
tas kosmetikų fabrikas yra Vilniuje.

* Kepyklų rusai yra pastatę Lietuvoje 
nemaža naujų. 1948 m. nauja moderni 
kepykla pastatydinta Klaipėdoje. Kaune 
tebėra „Parama“. Vilniuje pastatydintos 
dvi naujos kepyklos. Taip pat Panevėžy
je, Šiauliuose ir kt.

Kepykloms taipgi nustatyta norma iš
kepti tam tikrą kiekį duonos iš tonos mil
tų. Į ruginius miltus primaišoma avižinių 
ir sojos pupelių išspaudų miltų, todėl ke
pyklos neįstengia duoti reikiamo prikepi- 
mo. Duona neskani, sužliugusi, nes svo
riui padidinti tešla daroma perskysta. Be 
to, nuo sojos išspaudų ji kiek salsteli, p 
nuo avižinių miltų — ašakota,

26



SANTARVĖ 77

ŽINIOS

* š.m. sausio mėn. Vilniuje įvyko vidu
riniųjų ir septynerių mokslo metų mo
kyklų mokytojų respublikinė konferenci
ja, kurioje dalyvavo per 300 mokytojų. 
Konferencija buvo skirta ateistinei pro
pagandai mokinių tarpe gerinti. Konfe
rencijoje kalbėjo okupacinės valdžios 
švietimo ministeris S. Pupeikis.

Ateistinė propaganda stiprinama ne tik 
mokinių tarpe per pamokas, vakarinius 
pasikalbėjimus sieninius laikraščius ir ki
tokiomis priemonėmis, bet kaikuriose 
mokyklose kiekvieną savaitę organizuoja
mi pasikalbėjimai ateistinėmis temomis, 
kuriuose dalyvauti verčiami ir mokinių 
tėvai.

* Dusetų vidurinioji mokykla pavadin
ta Kazimiero Būgos vardo viduriniąja 
mokykla.

* Okupuotosios Lietuvos menininkams 
nesiseka. Konstantuojama, kad š.m. sau
sio mėn. Vilniaus Meno Muzėjuje įvyku
sioje parodoje Lietuvos menininkai pasi
rodė su kukliu įnašu.

Nenuostabu. Kain gali būti Okupuotos 
Lietuvos menininkas kūrybingas, jeigu 
jam statomi grynai utilitaristiniai propa
gandiniai reikalavimai. Pav., grafikei 
Mozūraitei prikišama, kad ji savo oforte 
„Kauno senamiestis“ nepavaizdavo Kau
ną linksmą. Dailininkei Valentinaitei pri
kišama, kad jos plakate „Į kolchozą“ žmo
nių veidai nepakankamai išraiškingi. 
Skulptoriaus Kėdainio skulptūra „Kolcho
zo laukuose“ neatidengianti naujo tarybi
nio žmogaus bruožų.

Bendras sovietinių kritikų priekaištas 
dailininkams, kad jie nenagrinėja savo 
herojų (sic!), jų buities, jų augimo dar
bo procese.

* Pastaruoju metu Klaipėdos dramos 
teatras pastatė Moljero komediją „Tar
tiufas“. Režisavo A. Kupstas.

Šiaulių jaunojo žiūrovo teatras stato S. 
Čiurlionienės pjesę „Dvylika brolių juod
varniais pavirtusių“. Režisuoja I. Šeinas.

* Valstybinis akademinis operos ir ba
leto teatras Vilniuje pastatė baletą „Co- 
pelią“, kovo mėn. numato pastatyti Deli
bes operą „Lacme“. K. Petrausko 70 me
tų amžiaus ir 40 m. scenos darbo sukak
čiai atnaujinama Verdi opera „Otelio“. 
Ją režisuoja pats K. Petrauskas. Be to, 
numatoma pastatyti V. Klovo istorinė o- 
pera „Pilėnai“ ir komp. J. Indros baletą 
„Nemuno krašto legenda“.

* Vilniaus miestas pradėtas gadinti. 
Ties Lukiškio aikšte, dabar praminta Ta
rybų aikšte, statomi Maisto Prekių Minis
terijos ir Mėsos bei Pieno Pramonės Mi
nisterijos rūmai. Architektas — Karą- 
zinskij. Pastato kamyzai išsikiša kone 
per metrą į priekį. Fasadas aplipintas gir
liandomis, rozetėmis, kronšteinais — tipiš
kas sovietinio barokinio neskoningumo 
pavyzdys. Šia savo fantazija arch. Kara- 
zinskij pralenkė arch. Furmaną, pagal ku
rio projektą pastatydintas Mokslų Aka
demijos bendrabutis.

* Karelų-Suomių SSR-oje prie Gimalo 
ežero įrengtas Kliusinogorsko miško pra
monės ūkis. Jame „laisvanoriškai“ dirba 
lietuviai miškininkai iš Pabradės, Rieta
vo, Šiaulių ir kitų rajonų. Toje pačioje 
apylinkėje planuojama organizuoti dar ir 
kiti miško pramonės ūkiai, kuriems dar
bininkų manoma gauti iš Lietuvos.

Minėtieji miško pramonės ūkiai stei
giami vietovėse, kurios ligi šiol buvo ne
gyvenamos.

* Sprendžiant iš to, kad kiekviena rin
kiminė apygarda nustatyta 15.000 gyven
tojų, šiuo metu Okupuotoje Lietuvoje tu
rėtų būti apie 3.135.000 gyventojų. Rinki
minių apygardų sudaryta 209.

Daugelis valstybės vyrų turi ilgas nosis, ir. tai labai laiminga aplinkybė, nes ■ 
dauguma jų nemato toliau savo nosies. — . . .. ■ ------ .

- • ' Paul Claudel
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SOCIALINIAIS KLAUSIMAIS
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NUSIKALTIMU KILME

JONAS MIŠKINIS

Dabartiniu metu ne tik amerikiečių, bet 
ir lietuviškoji spauda skelbia daug įvairių 
kriminalinių nusikaltimų. Atrodo, kad did
miesčiuose kriminaliniai nusikaltimai ne
mažėja, bet didėja. Net policinėmis prie
monėmis kriminalinio įsisiūbavimo nepajė
giama izoliuoti. Tai kelia gana rimtą susi
rūpinimą.

Noriu čia suglaustai kiek panagrinėti nu
sikaltimų kilmę psichologiniu požiūriu.

Eksperimentinės psichologijos tyrimai, 
kriminologų darbai, vis plačiau ir nuodug
niau išaiškindami normalaus žmogaus dva
sinę būklę ir įvairiausius pataloginius nu
krypimus, pradeda prisikasti iki paties gy- 
vuonio, apčiuopdami kriminogeninį kom
pleksą nusikaltėlio sieloje.

Kiek plačiau ir nuodugniau šį dalyką 
gvildenant, susiduriama su . šiais žmogaus 
sieloje besireiškiančiais Vyksmais, būtent: 

1) į sąmonę, per jutimus, ateina neaiškus 
vaizdas, 2) sąmonėje įvyksta vadinamoji 
apercepcija arba vaizdo priėmimas, supra
timas, pažinimas, 3) sąmonėje vyksta kri
tiškas sprendimas ir 5) vykdymas.

Aiškiau tariant, normalaus žmogaus sie
loje, sukilęs per jausmus geismas pirma ne
gu bus vykdomas turi pereiti per sąmonės 
kriteriumą, turi būti perkoštas, apsvarsty
tas.

Kuo normalesnis žmogus, kuo jo protas 
šviesesnis, tuo ryškesnis proto veikimas. 
Kiekvienas įvykis, kiekvienas žodis apgal
votas, apmąstytas, atsvertas ; viskas savo 
vietoje, viskas savo laiku.

Didžiausia žmogaus dovana, gražiausias 
jo didybės ženklas: šviesus, grynas, aiškus, 
tolregis protas. Didingos mintys, kūrybos 
galia per galingus smagenis, per šviesų 
skaidrų protą ateina į pasaulį.

PROTO GALIA

Bet deja, žmogus žmogui, protas protui 
nelygūs. Per kartų kartas, per amžių am
žius dar geriau nesusektų aplinkybių dėka 
gema pasauly- nemirtingieji, Gėtės, Dantės, 
Bethovenai, Šekspyrai ir eilė kitų, o greta 
jų milionai menkučių šešėlių sužiba ir pra
nyksta vos praregėję, o kiek sunyksta pri
mityvaus žmogaus stadijoje...

Plačiau nesileidžiant į sveiko žmogaus 
proto higieną, į proto vystymosi aplinky
bes, reikia pažymėti, kad visų rūšių psichi
niai nenormalumai, įvairių įvairiausios ner

vų ir smegenų ligos sutrukdo, aptemdo, 
jausmai nugožia, jutimai nustelbia ir nelei
džia normaliai protui veikti.

Visų proto ligų pasireiškimas, imtinai'iki 
pamišimo, ir glūdi šiame protavimo proce
so sukliudyme, jutimų užplūdime, kitaip ta
riant, proto savarankiškumo arba kritišku
mo praradime. Kaip jau minėjau, proto 
ekspresija arba galia glūdi sugebėjime ko 
plačiausiai, visapusiškai, ramiai dalyką ap
svarstyti ir vykdymui pateikti, kas tinka
miausia.,
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Šviesesnis protas toliau gali numatyti ar
ba aiškiau nušviesti ateities perspektyvas. 
Aiškus protas neleidžia, laiku sukliudo ir 
visai atmeta jausmų pasiūlymus, užplūdu
sius geismus, nes aiškiu proto supratimu, 

jų paklausius, viskas baigtųsi bloguoju arba 
dėl įvykusio reikėtų gailėtis.

Vadinasi, sveikas protas, aiškiai numaty
damas būsimus nesmagumus, atsisako nuo 
jausmų peršamo malonumo.

SILPNESNIS PASIPRIEŠINIMAS VEDA 
PRIE NUSIKALTIMO

Kriminogeninis kompleksas pasireiškia 
tuo, kad įvairiausių jausmų jutimų užpultas 
protas, neturėdamas atsparumo, pasiprieši
nimo jėgos, lengvai nusileidžia, pasiduoda. 
Kas normalaus žmogaus akimirksniu atme
tama, kaip visai aiškiai nedarytna, nepri
imtina, žalinga, tai psichopatui abejotina ir 
to užtenka, kad jis rizikuotų save ramin
damas ; „gal pavyks, gal bus gerai“.

Kuo nenormalumas didesnis, tuo silpnes
nis pasipriešinimas jausmams. Jeigu šian

dien daug turima kriminalistų, tai priežas
čių turime jieškoti šeimoje ir mokykloje. 
Jos išugdė asmenybes, bet tinkamai jų ne- 
išauklėjo. Auklėjimo tikslas ir koncentruo
jasi susirūpinime sustiprinti, išvystyti sma- 
genų savarankiškumą ir atsparumo jėgą.

Kad auklėjimo darbas būtų vaisingas, la
bai svarbu, net būtinai re kalinga suprasti 
smagenų nusilpimo priežastis, išaiškinti li
gos kilmę, pašalinti neigiamas aplinkybes, 
visapusiškai sustiprinti ligonį.

PAVELDĖJIMAS — NUSIKALTIMŲ 
PRIEŽASTIS

Per kartų kartas paveldėti įvairus impul
sai, emocijos, psichiniai iškrypimai pastoja 
kelią protui, kartais palikdami jam toli 
gražu ne sprendžiamąjį, bet vos pritariamą
jį ir jausmams vystytis padedamąjį vaid
menį.

Įsibangavusi mintijimo inercija kartais 
per kelias kartas sušvinta, pagimdo kilnius 
žmones, o kartais įsigalėjusi piktybė grau
žia, tarsi vėžys.

Pavyzdžiui, Amerikoje, Juko giminėje 
per 7 kartas gimė 540 žmonių. Iš jų 160 
buvo nevedę, 76 nusikaltėliai, 146 valka.es, 
181 prostitutės, 64 elgetos, 18 viešųjų namų 
laikytojai, 46 bevaikiai, išsigimę.

Atsitinka, kad visa, kas normalu sveikų 
žmonių tarpe, tai yra išimtis nenormalių 

žmonių tarpe, arba įsivyravęs nenormalu
mas įgauna normalumo pavidalą. Įsivyra
vusi moralinė degeneracija arba augštesnių- 
jų jausmų netekimas, sielas ypatingas su
nykimas, visai nejaučiamas.

Priešingai, išsigimusio gudruolio akyse 
visi kiti atrodo nenormalūs, svajotojai. Po
karinė psichinių sukrikimų banga pagimdė 
daug savotiškų rezonierių, praktiškų gud
ruolių, „svieto lygintojų“, kurių pateisini
mui daug galima būtų pasakyti.

Be paveldėjimo, prie nusikaltimų veda 
stoka išsiauklėjimo, nelemtoji socialinė 
būklė, psichopatinė asmenybės konstitucija, 
alkoholizmas, lytiniai iškrypimai.

Amsterdam, N.Y. USA.

Partija yrą daugumos beprotiškumas tik keleto naudai.
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IŠ NESENOS PRAEITIES

PIRMOJI BOLŠEVIKU OKUPACIJA (7)
Atsiminimų nuotrupos

T. VIDUGIRIS

Anksti rytą pakilome į žygį. Postovio 
saugoje buvusi pirmoji kuopa renkasi prie 
vieškelio Panevėžys —- Paliūniškis.

Pro. mus pražygiuoja trečioji kuopa į 
priekinę žygio saugą. Vieškeliu išsitiesia il
ga, kelių kilometrų ilgio vora. Pirmą kar
tą matau savo batalioną daikte.

Pražygiuojantieji daliniai vieni eina dai
nuodami, kitų dalinių kareiviai savanoriai 
linksmai šnekučiuojasi, krečia išdaigas, vi
sų veidai linksmi ir nerūpestingi.

Jutau, kad visų Vyrų galvose buvo to
kios pat nfntys, kaip ir mano: „Štai kiek 
mūsų esama! O kitais vieškeliais mūsiš
kių žygiuoja dar daugiau! Tėviškė bus iš
vaduota ! “

Pirmoji kuopa įsijungė į pagrindinių jė
gų vorą. Po vakarykščios dienos žygio ir 
be poilsio praleistos nakties pasijutau be 
galo nuvargęs, įlipau, tad, į kulkosvaidžių 
vežimėlį, susirangiau tarp šovinių dėžių ir 
užmigau. Saldus būna miegas išvargusiam, 
kai nejauti artimai pavojaus ir kai nespau
džia rūpesčiai. Pabudau tik po gerų trijų 
valandų, įvažiuodamas į Karsakiškio mies
telį. Čia batalionas buvo sustojęs poilsio.

Papietavę tęsiame žygį, ir dabar žyg;uo- 
ti tenka iau su atsargos priemonėmis, n^s 
priešas nebetoli. Pražygiuojame Breiv'š'dų 
kaimo augštumą. iš kurios vakar buvome 
šaudę į rusus plėšikus. Metu žvilgsnį į sa
vo tėviškės namus, paskendusius pavasari
niame medžių žalume. Jie tokie mieli, ir 
taip mane traukte traukia į juos. Pareigos 
jausmas betgi nugali, ir nutariau į tėviškę 
neužsukti.

Prieiname gražiame pušynėlyje paliai 
vieškelį besidriekiančias, kapines. Kapinėse 
yra bažnytėlė, kurioje du kartus į metus 

būna atlaidai ir po jų visame kaime, pas 
kiekvieną ūkininką „pakermošiai“ su augš- 
taitišku alučiu.

Šiame puikiame pušynėlyje buvau pra
leidęs daug gražių vaikystės dienų, subren
dęs čia dalyvaudavau nevienoje linksmoje 
gegužinėje.

Pušinėlis ir kapinės palaukiečiams buvo 
lyg ir savotiška stebėjimo vieta. Iš čia jie 
1915 m. stebėjo besitraukiančius vieškeliu 
rusus ir ateinančius vokiečius, iš čia jie po 
daugelio metų 1941 m. vėl stebėjo galvo
trūkčiais bėgančius rusus bolševikus ir juos 
persekiojančius vokiečius. Buvo jie susirin
kę ir aną puikią gegužės dieną mūsų pra
žygiuojančių pasižiūrėti. Priėjęs prie kapi
nių, pamačiau susirinkusiųjų tarpe daug 
veidų, kurių vakar dieną kaime, nebuvau 
matęs. Mat, vakar jie dar slapstėsi miškuo
se, o kaikurie net ir tame pačiame pušįnė- 
lyje. Pasisveikinus radosi linksmas klege
sys. Kelios merginos užsipuolė mane, esą 
vakar aš norėjęs jas visas iššaudyti. Pasi
rodo, per mūsų susišaudymą su plėšikais 
jų būta kapinėse ir išgyventa nemaža bai
mės. Atsikirtau, sakydamas, kad apgailes
tauju nei vienos jų nenušovęs ir pagrasi
nau, kad atsilyginsiu vėliau joms už vaini
kų bolševikams pynimą. Linksmą pašneke
sį reikėjo betgi baigti, nes negalėjau atsi
likti nuo kuopos. Ėmiau atsisveikinti. Su
sirinkusiųjų tarpe buvusi mano pusseserė 
tarė:

„Tomai, negi neužeisi tėviškėn?“ 
„Užeisiu ry'T'ar poryt“, atsakiau.
„Tomai, užeik, tavo tėvai ką tik grįžo į 

namus, mama serga, ji akis išverkė dėl ta
vęs“, pasakė ji. Jos balse pajutau priekaiš
tą, jos akyse pasirodė ašaros,
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„Negaliu, sesut, už valandos kautynės ir 
aš turiu ten būti“, atsakiau jai.

Paskubomis atsisveikinau ir nužingsnia
vau kuopos pasivyti. Tėviškę aplankyti te
ko dar negreit.

Šilogąlių kaime batalionas pradėjo skleis
tis kautynių tvarkon. Pirmoji kuopa gavo 
uždavinį išstumti bolševikus iš Žiliškių kai
mo ir perkirsti Subačius — Vabalninkas 
vieškelį. Žiliškių kaime priešo būta tik sau
gos dalinio, ir po trumpo susišaudymo ru
sai pasitraukė. Mūsų nuostolių tebuvo vie
nas sužeistas. Iš Akmenės kaimo rusus ne
sunkiai išstūmė kita bataliono kuopa. Šios 
dienos uždavinys buvo įvykdytas; Batalio
no daliniai sustojo Subačius — Vabalnin
kas vieškelio riboje.

Tik mums užėmus Žiliškių kaimą, atvy
ko iš Panevėžio mano dar iš ryto ten mais
to pasiųstas maistininkas ir pranešė maiš o 
negavęs, nes bataliono sandėliai dar neat
vykę iš Kėdainių. Susidarė kebli padėtis. 
Nesinorėjo apsunkinti palankių mums gy
ventojų, prašant ar reikalaujant iš jų mais
to. Sumaniau, tad, paimti maistą iš mums 
nepalankių ar priešiškai nusiteikusių žmo
nių.

Žinojau, kad gretimame Gudgalio kaime 
gyvena stambus pasitūrįs ūkininkas Bal- 
čiauskas, pas kurį dar vokiečių okupacijos 
laikais vykdavo slapti bolševikuojančiųjų 
pasitarimai. Užėjus bolševikams, jis atvirai 
stojo jų pusėje, kalbėdavo bolševikų rengia
muose mitinguose, girdamas jų atneštą san
tvarką. Bolševikai jį buvo paskyrę preky
bos komisaru. Nutariau kuopą aprūpinti iš 
Balčiausko išteklių.

Gudgalio kaimas buvo už mūsų lauko 
sargybų ribos,, ir jame dar galėjo būti bol
ševikai. Paskyriau sumanesnį puskarininkį 
ir įsakiau jam su dvylika vyrų vykti išžval
gyti Gudgalio kaimą. Tuo atveju, jei pa
vyktų jiems į kaimą įsibrauti, įsakiau paim
ti Balčiausko arklį, pakrauti vežimą mais
to ir atvežti jį į kuopą.

Po gal trijų valandų žvalgai grįžo ir pra
nešė, kad Gudgalio kaime bolševikų nera
dę, bet neradę taipgi ir Balčiausko, kuris, 
esą pasitraukęs drauge su rusais. Žvalgai 
tiksliai įvykdė jiems pavestą uždavinį. Jie 
atvarė gerą jauną kumelę, pakinkę į gerą 
vežimą. Vežimas buvo prikrautas miltų, 
kruopų maišų, lašinių palčių, o prie veži
mo muistėsi pririštas mėsingas jautis.

Ėmėm su kuopos virėju žiūrėti maišų tu
rinį. Viename maiše užčiuopiau druską. .

„Jūs gal paėmėt iš Balčiausko paskutinės 
druskos atsargas“, paklausiau žvalgus.

„Ne, jam liko dar keturi maišai“, atsakė 
puskarininkis.

Kitame maiše užčiuopiau stambias pu
pas. Atrišau maišą pasižiūrėti.

„Kas gi čia?“, klausiu.
„Tai činčiberas“, džiaugsmingai šaukia 

virėjas.
Žinojau, kad činčiberą kaimo moterėlės 

vartoja, kaip vaistą nuo kažkokių ligų ir 
kaip nuodus šunims nuodyti.

„Na, šitą brudą meskit patvorio“, pasa
kiau vyrams.

„Ar tu pasiutai!“, sušuko virėjas, „už 
činčiberą pas kaimo moterėles gausim mai
nais visokiausių prieskonių, kurių mūsų 
sandėliuose nėra“.

Ir iš tikrųjų, mainais už činčiberą lengvai 
gaudavome svogūnų, pipirų ir kitokių prie
skonių, taip kad kuopa jais apsirūpino il
gam laikui.

Šitaip kuopa buvo aprūpinta maistu 
dviem trim dienom, ir kuopos gurguolė pa
didėjo vienu arkliu ir vienu vežimu.

Balčiausko būta apsukraus komisaro. 
Daugelis prekių iš nacionalizuotų smulkių 
žydiškų krautuvėlių pateko ne į valstybinę 
krautuvę, bet atsidūrė jo paties svirne. Po 
metų Balčiauskas atsirado savo ūkyje. Iš 
pradžių jis vaidino beprotį, vėliau metėsi į 
didelę davatkystę. Mūsų saugumo organai 
jo nelietė.

Pasilsėję vieną dieną pasiektoje riboje, 
patraukėme tolimesnio žygio. Pasitraukę iš 
Subačius — Antašava ribos, raudonieji su
stojo Rudyliai — Radžiūnai riboje. L.e. 
Brigados vado pareigas kar. Glovackis įsa
kė dviems 2-jo p. pulko batalionams pulti 
ruože į pietus nuo geležinkelio Panevėžys 
— Kupiškis. P.A. Bataliono 1-ajai ir 3-ajai 
kuopoms, vadovaujant kar. J. Vidugiriui 
(mano broliui), įsakyta pulti ruože tarp ge
ležinkelio ir Lėvens upės. Kitos dvi P.A. 
Bataliono kuopos turėjo pult’ ruože į šiau
rę nuo Lėvens. Puolimo tikslas — Kupiš
kis. Puolimą turėjome pradėti anksti rytą.

Puolimo vykdymas nebuvo suderintas. 
L.e. Brigados vado p., užuot įsakinėjęs ba
talionų vadams, pradėjo įsakinėti atskiroms 
kuopoms, ir todėl atsirado painiava ir ne
sklandumai. P.A. Bataliono 3-ji kuopa bu-

31



82 ŠAMTAkVĖ

PASAULIO POLITIKOS AIDAI

PMF
Vienas praktiškas darbininkas yra

Francois Mauriac, kritus Mendes-Fran- ce vyriausybei, taip rašė:— Visa tauta atidžiai klausosi galandamų peilių girgždėjimo. Jei ne Šiaurės Afrika, jos ir mūsų likimas, aš asmeniškai būčiau sutikęs valdžios kritimą su atsidūsėjimu. Bandymas atliktas, ir pasitvirtina Generolo de Gaulle nuomonė: partijų režimas toks, kokį mes turime Prancūzijoje, yra kiekvienos vyriausybės naikintojas.—■ Kada Generolas buvo valdžioje, mes turėjome pagrindo netikėti jo žodžiu: jis yra tipiškiausias vienišas, nesukalbamas žmogus, kuris nemoka prisiderinti. Pierre Mendes-France — priešingai, moka su skoniu ir net aistringai {tikinėti, genialiai įtikinėti. Jis neturi jokių prietarų režimo atžvilgiu.— Mes gerai matėme per tuos aštuonis mėnesius, ką gali padaryti Valstybės Vyras, nepaisydamas jį puolančios gaujos. Man atrodo, kad dar tokio pavyzdžio neturėjome ir kraštas jo niekad neužmirš.— Dabar, kai jis krito, iš kurgi kyla džiaugsmo šauksmai. Chorai, kur maišosi degtindarių ir didžiųjų feodalų balsai. Mums teks juos atskleisti.

vertingesnis už visą būrį politikierių.
Jonathan Swift— Triumfas, tačiau, bus trumpas. Tie, kurie aštuoneris metus mums rodė savo darbus, bus suklydę, neduodami mums laiko juos užmiršti. Aštuonių mėnesių neužteks tam, kad išdiltų iš mūsų širdžių aštuonerių metų nelaimės.— Naujųjų kairiojo sparno junginių išsiblaškymas ir, atrodo, prieštaravimai juos drąsina, tačiau tegul tik jie susijungs — tik pasirodykite tada.— Ir maną, kad jie yra verti užimti pirmąją vietą, tepasvarsto, kol nepervėlu, šiuos Chateaubriand'o princui de Polli- gnac taikytus žodžius: „Ambicija be tikro sugebėjimo yra nusikaltimas.“Kas gi taip supurtė šį didį, gal didžiausią šių dienų prancūzų literatą ir žurnalistą?Žvilgterėkime kiek atgal.Tikrai, kaip linksma buvo aną dieną Prancūzijos Seime. — Tautos Susirinkimas — Asamblėja buvo nusistačiusi atlikti būdingiausią savo veiklai darbą — nugriauti vyriausybę.

vo Antašavoje, Pyvesos upės riboje. Ji sau
gojo kairįjį Brigados sparną iš šiaurės. Tos 
kuopos vadas Brigados vado įsakymą pulti 
gavo tik 4 vai. ryto. Daug laiko reikėjo iš
blaškytiems plačiame apsaugos bare kuo
pos daliniams surinkti ir iš Antašavos atžy
giuoti 15 klm. į Skverbų kaimą, iš kur abi 
minėtos P.A. Bataliono,.kuopos turėjo pra
dėti puolimą.

Kar. Glovackis pagaliau užmiršo, kad 
yra P.A. Bataliono štabas, savo sugebėji
mus vadovauti jau įrodęs operacijose už
imant Panevėžį.' P.A. Bataliono štabas ne
gavo jokio uždavinio.

Auštant pirmoji kuopa atvyko į Skverbų 
kaimą. Saulei patekėjus, iš pietryčių pusės, 
iš už miško atsklido kautynių atgarsiai. Tai 
kovėsi 2-as p. pulkas. 1-os kuopos vadas 
nesiryžo eiti kautynių atgarsių linkui ir lū
kuriavo 3-os kuopos atvykstant. Buvo pasi
tenkinta tik pasiunčiant nedaug žvalgų bū
relių. Kautynių triukšmas 2-jo p. pulko ba
re čia aprimdavo, čia vėl smarkėdavo.

3-ji kuopa atvyko tik apie vidudienį. Jos 
vadas kar. J. Vidugiris perėmė abiejų kuo
pų vadovavimą. Grupė pajudėjo priešo 
link.
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Pajutusi „kraujo kvapą“, publika be
matant užpildė jai skirtas vietas. Dalyva
vimas žiūrovų tarpe vieno senesnio am
žiaus Pono suteikė „spektakliui“ ypatin
gos reikšmės. Senatorius Rene Laniel, 
buvusio Prancūzijos devynioliktojo prem
jero Juozapo Laniel brolis, nebuvo nei 
karto apsilankęs Parlamente nuo birželio 
mėnesio, — arba, tiksliau, nuo tos dienos, 
kada jo išvykimas į Venecuelą buvo ati
tinkamų organų sulaikytas. To priežastis 
buvo milžiniškas aštuonių miliardų fran
kų „kontrakto“ skandalas, užtemdęs pas
kutines Lanielio vyriausybės dienas. Net 
didžiausios premjero pastangos neįstengė 
skandalo visiškai užgniaužti. Nuo to lai
ko, kai Mendes atėjo į valdžią, įvairios 
Lanielio bendrovės buvo revizuojamos, o 
senatorius laikėsi nuošaliai nuo politinio 
gyvenimo.

Taigi jo grįžimas į viešąjį gyvenimą su
teikė laiko dvasiai būdingą, beveik teat
rališką .nuotaiką ir prasmę. Vienas iš so
cialistų, pamatęs publikoje šį kapitalo 
atstovą, neiškentęs riktelėjo jo adresu: 
„Simboliškas sutapimas!“

Tikrai, šešiom valandom po to praslin
kus, Mendes-France krito.

Kaip čia pasidarė, kad pereitą vasarą 
veik vienbalsiai parlamento patvirtintas, 
šis virtuozinių gabumų dinamiškas reali- 
zatorius dabar buvo nuverstas ir net su 
triukšmu. Ką gi, pateisinimas labai pap
rastas. Kai Mendes-France buvo prieš aš
tuonis mėnesius valdžioje įtvirtintas, par
lamentas tūnojo įklimpęs i imobilizmo — 
didžio nesugebėjimo ir apatijos purvyną. 
Visos kombinacijos jau buvo išbandytos 
ir nei viena nebuvo davusi teigiamų re
zultatų. Kas ketvirtas parlamento narys 
jau buvo buvęs ministeriu...

Mendes buvo pakviestas i valdžią tary
tum tik tam, kad būtų pašalinta jo hipo
tezė, kad būtų įrodyta, jog ir jis, opozici- 
ninkas Mendes, negeresnis už kitus. Be 
to, ir momentas buvo nepavydėtinas — 
ilgų metų nevaisingas karas Indokinijoje 
su paskutine žaizda — Dien-Bien-Phu, 
pastovūs abejojimai ir delsimas su Vokie
tijos problema, teroras Šiaurės Afrikoje, 
ekonominiai ir socialiniai sunkumai kraš
to viduje;

Mendes taigi'atėjo'iš opozicijos, — kai 
kiti nežinojo, ką daryti,. — jis žinojo, ir 
jis tikėjo, kad reikia ir galima užbaigti 
pragaištingą, daug gyvybių ir lį miliardo 
frankų kiekvieną dieną kainuojantį karą.

Vos pakviestas sudaryti vyriausybę, 
Mendes-France „prasilenkė“ su parla
mento nusistovėjUsiomiSi! ir. Užpatentuoto
mis tradicijomis. Vieton tartis su parti
jomis, jis tarėsi su asmenybėmis ir suda
rė Ministeriu Kabinetą iš jo linijai prita

riančių, įvairiausioms politinėms grupėms 
priklausančių, jaunų r— ryžtingų vyrų.

Vėliau kaikurios partijos, kaip MRP 
(kriK. dem.), keršijo savo, nariams, įėju
siems į Mendes-France kabinetą ir juos 
iš savo partijos šalino.

Taip sudarytas Pierre Mendes-France, 
sutrumpintai labai greit visuomenės pa
vadintas PMF, kabinetas bematant įrašė 
į savo aktyvą visą eilę stambių laimėji
mų.

Indokinijos karą sustabdžius, PMF po
puliarumas buvo pasiekęs apogėjaus, ir 
net komumstai, tie patys, kurie vėliau su
sidėję su MRP (krik, dem.) į bendrą opo
ziciją jį nuvertė, už jį balsavo.

PMF nedelsdamas ėmėsi likviduoti Š. 
Afrikoje siaučiantį terorą. Jo triumfo ke
lionė drauge su Maršalu Juin į Tunisą su
kėlė viltį, kad Prancūzija bus apsaugota 
nuo Indokinijos pakartojimo Šiaurės Af
rikoje.

Tvirtai ir sėkmingai užmezgęs derybų 
eigą Tunise, PMF'ryžtingai žengė per Vo
kietijos problemos prarają, kurion gali 
nugarmėti kiekviena Prancūzijos vyriau
sybė, tiek šis klausimas jautrus ir kom
plikuotas.

Čia ir paliko PMF savo pirmąsias 
plunksnas. Palaidojus Europos Gynybos 
Bendruomenę, nuo rugpjūčio mėn. 30 die
nos griežti tos Bendiuomenės šalininkai 
— MRP — stojo opozicijon.

Paaukojęs MRP ir Europos Gynybos 
Bendruomenę, PMF laimėjo naujų drau
gų. Didžioji Britanija, kuri laikėsi nuoša
liai nuo Europos Gynybos Bendruomenės, 
sutiko dabar dalyvauti naujoje Europos 
gynimo formoje Paryžiaus susitarimų 
dvasioje. Čia PMF rado ir socialistų pri
tarimo, tačiau, patvirtinus Paryžiaus su
sitarimus, komunistai ir daug įvairioms 
partijoms priklausančių griežtų Vokieti
jos atginklavimo priešininkų pasisakė da
bar aiškiai prieš PMF.

O nuo gruodžio mėn. 3 d. ir dešinysis 
parlamento sparnas, ryšium su špionaži- 
ne politine byla, kurioje buvo piktos va
lios piliečių užkabintas vidaus reikalų 
ministeris, perėjo PMF opozicijon.

Tokiu būdu atkrito balsai apie 50 iki 
šiol jį palaikiusių dešiniųjų grupių par
lamentarų.

Tačiau, šiuo metu PMF jau buvo įvyk
dęs savo svarbiausius^ užsienio politikos 
uždavinius. Jis pęrd,ąvė:(ĮJžsjenio Reikalų 
Ministeriją Edgar Faure‘ui ir pats buvo 
besirengiąs vykdyti savo progresyvinę 
ekonominę programą.
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Tačiau tai jau buvo ėjimas per ištemp
tą virvę. Mažiausias pusiausvyros defek
tas ir — kaborkšt!

Jėgų balansas buvo atsidūręs rankose 
20 pačių dešiniausiųjų radikalų su banki
ninku Rene Maeyer priekyje — asmenų, 
kurie turėjo šeimos ar asmeninių intere
sų Š. Afrikoje.

Ši grupelė irgi atšalo nuo PMF. nors 
šis ir radikalų partijos narys, kai PMF 
paskyrė Alžyro gubernatorium Jacques 
Soustelle, gaulistą ir žinomą antikoloni- 
jalistą.

Parlamente pasigirdo MRP lyderio 
Teitgeno balsas: „Šį vakarą arba nieka
dos!“ PMF turėjo iš scenos trauktis.

Ir taip PMF kritimas tapo proga kitos 
gal jau nepataisomos katastrofos. 30 mi- 
lionų Š. Afrikos arabų aiškiai pamatė, 
kad iš šio parlamento negalima laukti ga
rantijų nepriklausomybei ateityje.

Parlamentui svarstant kritišką ir fata
lišką vyriausybei Š. Afrikos klausimą Re
ne Mayer, dominavęs debatuose, pasakė 
brutaliai ir atvirai:

— Arabų Lygos sekretorius mums sa
ko, kad turime prisiderinti prie moder
naus pasaulio. Jei žodžiu „prisiderinti“ 
jis nori pasakyti, kad Prancūzija turi tęs
ti silpnumo politiką, kuri nuvedė prie 
Vietnamo ir Indijos kolonijų evakuavimo, 
mano atsakymas yra garsus: „Ne...“ Mes 
privalome pasisakyti griežtai prieš betku- 
rią į nuolaidas vedančią politiką.

Veik du trečdaliai atstovų pritarė Re
ne Mayer kalbai entuziastingais ploji
mais.

Kai mahometonų Š. Afrikos atstovas iš
ėjo kalbėti apie policijos žiaurumus Š. 
Afrikoje, daugelis atstovų, užuot klausę, 
apleido salę. Nežinia, ką jie tai darydami 
manė.

Tačiau aišku, ką jie manė, kai PMF 
savo paskutinėje kalboje primygtinai nu
rodė, kad: „Šiaurės Afrikoje tėra dvi ga
limos politikos — politika supratimo, pa
sitikėjimo, progreso ir reformos arba po
litika priespaudos ir jėgos.“

46 balsų dauguma Parlamentas nurodė, 
kurią politiką jie pasirenka.

Ar Š: Afrikoje bus taip, kaip buvo In
dokinijoje? Nežinia. Aišku, tačiau, kad 
PMF turbūt bus paskutinis Premjeras tu
rėjęs arabų nacionalistų pasitikėjimą. 
Gal jis vėl grįš į valdžią. Gal 1956 m. 
įvyksiantieji rinkimai duos jam patogią 
daugumą. Tačiau dėl š. Afrikos tada gali 
būti jau pervėlu ir gali ko gero tada tek
ti kalbėti nebe apie Š. Afrikos konstitu
ciją, bet apie paliaubas...

Kaip ten bebūtų, jį pakeičianti vyriau
sybė susidurs iš vienos pusės su sunkiau
siomis problemomis:

a) Afrikoje tenka rinktis, beveik tarp 
taikos ir karo.: derybos su Tunisu nors 
ir privestos prie pabaigos, bet dar neuž
baigtos;

b) Europoje dar tebeaktuali Vokietijos 
problema;

c) Turės būti padaryti svarbūs ekono
miniai sprendimai Prancūzijos viduje, 
nes PMF buvo paskyręs „pasimatymą“ 
darbininkijai balandžio mėn., kada turė
jo būti peržiūrėtas algų klausimas.

įvykiai Rusijoje gali priversti naują 
vyriausybę susilipdyti — šiaip ar taip. 
Tačiau turint galvoje Parlamento margu
mą — įvairumą ir nepastovų būdą, teks 
laukti ateityje ir vėl dažnų vyriausybių 
pasikeitimų — valdžių kadryliaus.

Garsus rašytojas Malraux neseniai pa
stebėjo, kad prancūzai yra ariti-parlamen- 
tininkai ir anti-cezarininkai... Bet ar jie 
gali palikti tokie visados?

R. Karinis

Aš skubinu iš visko pasijuokti, bijodamas, kad netektų verkti. 
Beaumarchais.

Politinių diskusijų įkarštis yra atvirkščiai proporcingas žinojimui.
1 G. C. Minchn
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SOVIETINIS GYVENIMAS

PASIKEITIMAI SOVIETU SĄJUNGOS DIKTATŪROS VIRŠŪNĖSE

SSRS-os ministeris pirmininkas Georgij 
Malenkov „atsistatydino“ ir jo vieton sto
jo maršalas Nikolai Bulganin.

Kaip tenka vertinti šį pasikeitimą?
Iš esmės komunistinės diktatūros reži

mas ir sovietinė santvarka nebuvo pasi
keitusi po Stalino mirties, tikriausiai ji 
nepasikeitė iš esmės ir dėl dabartinių per
sonalinių permainų. Maskvos vadovauja
mo bolševizmo tikslai, siekiai ir kėslai, 
kaip buvę, taip ir liko nepasikeitę. Tačiau 
pagrindiniai politiniai tikslai gali būti 
vykdomi įvairiais būdais ir keliais.

Malenkov, realistas ir praktikas, ne tiek 
agresyvus, kaip kiti vyriausieji sovietiniai 
vadai, norėjo siekti bolševizmo tikslu į- 
gyvendinimo lankstesnėmis priemonėmis, 
skindamas darželyje gėles dabartinei Bri
tų Darbo Partijos pirmininkei Dr. Edith 
Summerskil ir migdydamas Vakarų bud
rumą taikingo sugyvenimo iliuzijomis.

Bulgąnin, Chruščiov ir Molotov, reikia 
manyti, to paties tikslo sieks brutalesnė
mis ir agresyvesnėmis priemonėmis.

Būdamas realistiškesnis, Malenkov sie
kė stabilizuoti padėtį, SSRS-os viduje di
desnį dėmesį kreipdamas į gyventojų bent 
minimalių reikalavimų patenkinimą.

Bulganino politika, greičiausiai, reikš 
posūkį į diktatūros stiprinimą teroro ir 
slaptosios policijos priemonėmis.

Sovietijos ir okupuotųjų kraštų gyven
tojų laukia nauji vargai ir naujas teroras, 
beatodairinis „komunizmo“ gyvendinimas. 
Maža to, Bulganino atsistojimas vyriausy
bės priekyje turės reikšti, kiek galima 
spręsti iš Vakarus pasiekiančių duomenų, 
ne tik soyiętinio imperąlįzmp stiprinimą, 

bet taipgi ir tautinio rusiškojo imperia
lizmo bei nerusiškųjų kraštų rusifikacijos 
stiprinimą.

Įvykių pasikeitimai šiąja prasme būtų 
logiški.

Totalitarinėj diktatūroj, tokioj, kaip so
vietinis bolševizmas, net nežymus varžtų 
atleidimas bei atsižvelgimas į gyventojų 
reikalavimus ir pageidavimus nėra gali
mi ilgesniam laikotarpiui.

Reiktų arba atsisakyti nuo sovietinės 
diktatūros esmės ir pagrindinių jos agre
syviųjų tikslų arba neišvengiamai reikia 
grįžti prie bekompromisinės diktatūros 
priemonių. Sustojimas pusiaukelėje neį
manomas.

Labai dalinės Malenkovo pusiaupriemo- 
nės negalėjo išspręsti negyvenimiškos so
vietinės sistemos priešingumų ir trūkumų. 
Jei tokia padėtis tęstųsi ilgesnį la ką, ji 
galėtų grėsti dezintegracija. Todėl šian
dien Scvietijoj grįžtama prie stalinizmo.

Šia proga pažymėtina, kad, Stalinui mi
rus ir Malenkovui bandant bent iš dalies 
spręsti neišsprendžiamas sovietinės siste
mos prieštaravimų problemas, Vakarai tu
rėjo progą bent bandyti pastūmėti Sovietų 
Sąjungą dezintegracijos kryptimi. Tam 
buvo reikalinga aiški, konsekventiška ir 
ryžtinga Vakarų politika. Jos nebuvo. To 
vietoje, Vakarai pasidavė klaidingoms i- 
liuzijoms apie taikingą sugyvenimą su So
vietais, tikėdamiesi, kad, išėję į mišką su 
rusiškąja meška, grįš iš bendros medžiok
lės su minko kailiais.

Malenkovo skirtos Britų Darbo Partijos 
pirmininkei gėlės neilgai žydėjo, Jos bu
vo pasmęrktos greit nuvysti,
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KREMLIAUS DIKTATORIAI

Ryšium su pasikeitimais Sovietu Sąjungos valdžios viršūnėse pateikiame 
trijų pagrindinių vykstančios dramos aktorių charakteristikas, parašytas žymaus 
sovietinių reikalų žinovo Gr. Tokajevo (žiūrėk jo straipsnį „Pamokos ir perspek
tyvos“ SANTARVĖS 1954 m. 10 nr-yje) ir spausdintas 1952 m. žurnale „Kavkaz“.

N. S. CHRUŠČIOV

Politbiuro, Orgbiuro, Augščiausiojo So
vieto Prezidiumo ir Sekretoriato narys, 
VK(b)P Centro Komiteto ir Maskvos sri
tinio partijos komiteto sekretorius (šiuo 
metu pirmasis partijos sekretorius — 
Red. past ), Nikita Siergiejevič Chruščiov, 
rusų tautybės, VK(b)P-os narys nuo 1918 
m., VK(b)P C.K. narys nuo 1934 m. ir 
Politbiuro narys nuo 1938 m.

1938-19 m. jis buvo Ukrainos Komunis
tų (bolševikų) Partijos nirmasis sekreto
rius, o sovietų — vokiečių karo metu ly
giagrečiai buvo užėmęs Ukrainos ministe- 
rio pirmininko ir fronto karo tarybos na
rio (komisaro) postus generolo leitenan
to laipsniu.

Tai bene pats didžiausias demagogas 
VK(b)P C. Komitete, tačiau demagogas iš 
įsitikinimo, nuoširdus. Jis gali ištisomis 
valandomis sėdėti susirinkimuose, klau
sytis ilgų, nuobodžių ir bespalvių prakal
bų, apsimesdamas, lyg tai būtų nepap
rastai svarbūs dalykai, o pagaliau pats 
atsikelia kalbėti ir dar sykį visa tai pa
kartoja savo kalboje. Jo prakalbos atsi
duoda valdine dvasia, nespinduliuoja 
minties bei kalbos originalumu, kelia pa
sipiktinimą idėjiniu lygiu revoliucinės iš
minties areopago, kuriam vadovauja tokie 
riboto proto tipai.

Tačiau Chruščiovo prakalbose yra šis 
tas ypatingo: jos prasideda ir baigiasi 
partijos generalinės linijos gynimu, net 
tais atvejais, jeigu jos niekas nepuola. Ar 
ji teisinga — tai nevaidina jokios rolės, 
svarbu tik tai, kad ją nustato Stalin (Šios 
charakteristikos rašytos prieš Stalino mir
tį —■ Red.). Jeigu Stalin imtų skelbti pa
sibaisėtiną hereziją, Chruščiov būtų išti
kimas jos gynėjas. Mėgstamiausia jo audi
torija — minia prasčiokėlių, kurie nekri
tiškai tiki betkokia skambia fraze.

Teorinis Chruščiovo akiratis stebina sa
vo siaurumu ir paviršutiniškumu. Trum
pasis VK(b)P istorijos kursas yra jam 
praktinės veiklos evangelija ir visų socia
listinių mokslų enciklopedija. Tačiau jis 
turi tam tikrą organizatoriaus talentą, ku
rio yra įgavęs Kaganovičiaus vadovybėje 
Maskvoje ir Ukrainoje, ir tai jį stato vi&> 

name lygyje su Malenkovu, su kuriuo jis 
daugeliu atvejų yra identiškas.

Sekdamas Kaganovičium, Chruščiov 
stengėsi žymią laiko dalį skirti metropoli
teno (Maskvos požemio geležinkelio — 
Red.) tunelio kasimo darbų, parkų, staty
bų, stočių ir... išeinamųjų vietų lankymui. 
Apie šias pastarąsias jis net kalbėdavo iš 
suvažiavimų bei konferencijų tribūnų 
(skliaustuose tenka pastebėti, kad Chruš
čiovui ir Kaganovičiui vadovaujant Mask
voje įrengtos puikios viešojo naudojimo 
požeminės išeinamosios vietos, pilnai ga
linčios rungtyniauti su geriausiomis užsie
ninėmis).

Jis labiau už kitus vadus yra išlaikęs 
mužikiškumo bruožus ir nesidrovi kalbė
ti apie paprastus dalykus: bulves, velti
nius, avikailius, sandėlius, namų sargus 
ir pan., — tai laikytina valstybės veikėjui 
pliusu, o ne minusu, — ir tai sudarė jam 
gerą reputaciją Maskvos moterų šeimi
ninkių tarpe.

Kiekvienerių metų gegužės pirmąją ir 
lankricio septintąją (Spalio revoliucijos 
minėiimas — Red.) Maskvoje rengiamos 
milžiniškos „demonstracijos“ ir kariniai 
paradai, pastatu fasadai puošiami vadų 
portretais, organizuojami pranešimai ir 
paskaitos apie nasaulinius — istor'n’us 
laimėjimus išmintingoje Stalino — Molo
tovo vadovybėje. Be to, Maskva — revo
liucijos. Lenino bei Stalino muzėjų cent
ras, vadinamųjų „tautybių dovanų“ Sta
linui kaun:mo židinvs ir t.t. Visa tai or- 
ganizuoiant, Chruščiov vaidino ir tebevai
dina išimtine rolę. Jis gilinasi į kiekvie
ną smulkmeną ir reikalauja, kad tie ir 
tie portretai būtų iškabinti tuose ar ki
tuose fasaduose, kad Raudonojoj Aikštėj 
pro vadus praeitų pirmoje eilėje tos ar ki
tos organizacijos, kad ten ir ten būtų pa
skelbti šie ar kitokie šūkiai.

Stalino mirtis nebus jam nei katastro
fa nei džiaugsmas, nes, visų pirma, jis 
moka palaikyti gerus santykius su visais 
vadais, antra vertus, jis pats į nieko ypa
tingo nepretenduoja: kur bus pastatytas 
— ten ir dirbs, o trečia — generalinė li
nija visvien bus, gį Chruščiovui daugiau 
nieko ir nereikia.
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N. A. BULGANIN

Nikolai Aleksandrovič Bulganin (gimęs 
1895 m.), rusų tautybės, bolševikų partijos 
narys nuo 1917 m., valdančiojo olimpo 
horizonte pirmą kartą pasirodė 1934 m., 
kaip VK(b)P C.K. narys — kandidatas. 
Ligi 1938 m. jis buvo Maskvos Darbo 
Žmonių Deputatų Sovieto pirmininkas, 
1938-40 m. RSFSR (Rusijos socialistinė 
federacinė sovietinė respublika) Liaudies 
Komisarų Tarybos pirmininkas, 1940-41 
m. jis buvo Valstybinio SSRS Banko pir
mininkas.

Atmintinomis 1941 m. spalio mėn. die
nomis. kai hitlerininkai veržėsi i Maskvą 
ir Molotov siūlė kreiptis į naciškąjį 
gangsterį paliaubų, Bulganin kategoriškai 
prisijungė prie grupės buv. Maskvos sri
tinio bei miesto VK(b)P Orgbiuro sekre
toriaus ir Politbiuro kandidato A. S. Ščer
bakovo, kuris reikalavo ginti sostinę ligi 
paskutinio lašo kraujo. Netrukus Bulga
nin buvo paskirtas centrinio fronto karo 
tarybos nariu (komisaru). -Tam frontui 
vadovavo maršalas Žukov, ir Bulganin, 
eidamas paminėtąsias nareigas. drauge su 
Raudonąia armija 1944 m. atsidūrė Len
kijos sostinėj, kur vėliau buvo paskirtas 
Sovietų vyriausybės ypatinguoju pasiunti
niu.

Visa, kas vėliau įvyko nelaimingojoje 
Varšuvoje, buvo daugiausia Bulganino 
rankų darbas. Jo nuopelnai buvo įvertin
ti tokiu laipsniu, kad trumpu laiku iš ci
vilio asmens jis virto pradžioje generolu- 
leitenantu, paskui generolu-pu'kininku, 
paskui armijos generolu ir pagaliau So
vietų Sąjungos maršalu. Jo karjera politi
niais laiptais yra dar svaigesnė: fronto 
komisaras, ypatingas pasiuntinys Lenki
joj, ginkluotųjų pajėgų ministerio pava
duotojas, ginkluotųjų pajėgų ministeris, 
Politbiuro narys ir visų armijos, laivyno 
bei aviacijos ministerijų, žinvbų ir įstai
gų ir eilės slapčiausiųjų ginklavimosi bū
dų ypatingųjų valstybin'ų komitetų ant- 
ministeris (dabar ir SSRS-os ministeris 
pirmininkas — Red.).

Aš esu Bulganiną daugelį kartų matęs 
ir girdelis. Savo pranykimo iš sovietinės 
sferos išvakarėmis buvau su juo kalbėjęs 
per VČ (VČ — Kremliaus komutatoriaus 
telefonas) ir buvau prašęs jį patį perduo
ti mano prašymą Stalinui, kuris atostoga
vo Juodosios juros pajūryje, tačiau gavau 
grubu atsakymą, kad jis ir pats ne kvai
lys (dieskat1, my sami s usami) ir žino, 
kam reikia ar nereikia mano prašymą 
perduoti. Kitą sykį aš buvau paprašęs per 
VČ aviacijos maršalą Veršininą, kad pasi
kalbėtų su juo svarbiu reikalu, bet gavau 
nedviprasmišką užuominą, kad įasis tiro

nas yra pasibaisėtinai užsispyręs ir kad 
su juo neįmanoma svarstyti klausimus to
kia prasme, kuri neatitinka jo pažiūrų į 
reikalą. Prisimenu ir dar vieną atvejį. 
Kartą mudu su aviacijos pramonės minis- 
teriu Chruničevu svarstėm klausimą, su
sijusį su anglų sprausminio variklio „Ne 
Ne“ panaudojimu sovietinėj aviacijoj, ir 
aš pasiūliau apeliuoti į Staliną aplenkiant 
Bulganiną, kuris jį pavadavo ginkluotųjų 
pajėgų ministerio pareigose. ,,Ar iš proto 
išsikraustėt!“ — pasakė Chruničev, — „su 
draugu Bulganinu taip nepajuokausit!“

„Draugas Bulganin nėra specialistas, ir 
mūsų pareiga pateikti jam teisingą spren
dimą, o jeigu jis tuo atveju ignoruoja mū
sų nuomone, mes turime teisę kreiptis į 
draugą Staliną.“

„Jeigu draugas Bulganin sužinos, kad 
jūs jį vadinate profanu sprausminės tech
nikos srityje, jūs neišvengsit sunkių išda
vų!“

Labai charaktermgos yra nuotaikos. 
Bulganino bijo ne tik netarpiniai jo valdi
niai. bet ir ministerial ir maršalai. Jis — 
išsilavinus ir kultu ringas , žmogus, dinami
nio, valstvb’nio galvojimo, jis apdovano
tas organizatorišku impulsu ir neįveikia
ma valia siekti pasistatytojo tikslo, tačiau 
savo užsispyrimu, būdo statumu, negailes
tingumu, imperialistine psichika, laiky
musi vis didesnio ir didesnio teritorinio 
plėtimosi idėjos, abejingumu nerusiškujų 
tautu likimu ir neapykanta betkuriai ki
toniško galvojimo formai jis prilygsta 
Molotovui.

Tu dviejų žmonių junginys vyriausiųjų 
diktatorių postuose būtų diktatūrinio 
sra'gto veržimo ligi kraštutinės ribos pra
džia, reikštų dar didesnį rasistinio „rusa- 
čestvo“ (rusačestvo — junginys revoliu
cinio marksizmo — leninizmo — staliniz
mo su didžiarus'škuoiu nacionalizmu. 
Žiūr. SANT. 1954 m. Nr. 10, 403 psl. -— 
Red.) pakilimą, tai būtų ne kas kita, kaip 
užbaigimas proceso bekeičiant revoliucinį 
idealą durtuvu, tanku ir bombonešiu, iš
kėlimas MVD — MGB į augščiausios de
mokratijos laipsnį, tai reikštų, kad pate
kusioms į sovietų valdžią tautoms dingtų 
paskutinė viltis atgauti tautinę nepriklau
somybę, ir pagaliau tai atvestų prie to, 
kad revoliucinio internacionalizmo vietą 
galutinai užimtų rusiškasis didvalstybinis 
nacionalizmas.

Bulganin — vienintelis agresingos — 
imperialistinės Politbiuro dalies narys, 
besidžiaugiąs nuoširdžia jam pagarba Sta
lino, kuris jį ląiko valstybinio masto dik
tatorium,
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G. M. MALENKOV

Georgij Maksimiljanovič Malenkov (gi
męs 1901 m.), rusų tautybės, bolševikų 
partijos narys nuo 1920 m., negalutinai 
baigęs augštąjį technikos mokslą, 1924 m. 
Augštosios Technikos Mokyklos Maskvo
je partinės studentų organizacijos sekre
torius, 1925-35 metais — VK(b)P C.K. 
aparato bendradarbis, nuo 1933 iki 1939 
m. su trumpomis pertraukomis — to apa
rato kadrų valdybos viršininko pavaduo
tojas, nuo 1939 m. — VK(b)P C.K. Sekre
toriato ir Orgbiuro narys, nuo 1941 m. Po- 
litbiuro kandidatas ir nuo 1946 m. narys, 
o šiuo metu (1952 m. — Red. priminimas) 
VK(b)P C.K. pirmasis sekretorius, SSRS 
ministerių tarybos pirmininko pavaduoto
jas ir visos eilės svarbiausiųjų valstybi
nių komitetų bei komisijų vadovas.

Betarpiai jo vadovybei priklauso visi 
aviacijos, tanku, artilerijos, raketinių 
sviedinių ir atominės (drauge su Berija) 
pramonės ministerijos, žinybos ir įstaigos.

Jis nėra perdaug ambicingas, išdidus ar 
įsitikinės savo pranašumu ir neatsiskiria 
nuo paprastu žmonių neperžengiama 
siena. Galbūt, jis yra paprasč’aus'.as iš 
vadu, jo akivaizdoje galima leisti sau 
reikšti savo nuomone, nebijant būti ap
kaltintam priešišku nusistatymu. Tarpais 
atrodo, kad jame yra iš’ikę šis tas iš pri
valumų senųjų bolševikų, kurie labiau 
bijojo atitrukti nuo masių. Kalbant su 
iuo, susidaro isnūdis. kad jis vienas iš la
biausiai savikritiškųjų oligarchijos žmo
nių, kad jis neh'io atvirai kalbėti apie 
savo ir kitų klaidas, betkam girdint.

Malenkov nena=ižymi savų fantazijų 
polėkiais ir filosofija, teorinėse problemo
se jis palyginamai silpnas, tačiau iš
tvermingas, kantrus ir sprend'mus pasie
kia daugiausia atidžiai klausydamasis sa
vo valdiniu patarimu. Praktikas, prakti
kas ’r dar kartą praktikas — štai jo cha
rakteristika. Jo pozicijos tvirtumas iš pa
grindu pareina nuo: a) jo sugebėjimo su
daryti atitinkamus santykius su bend-a- 
darbiais ir valdin:ais, b) to, kad 70-80% 
vadovaujančiųjų imperijos darbuotojų bu
vo jo paskirti ir naudojosi jo parama, 
c) jo sugebėjimo laikytis nuošaliai nuo 
principinio pobūdžio teoriniu diskusijų.

Sovietu vokiečių karo metais jo pečius 
buvo užgulęs sunkus darbas Valstybinia
me Gvnvbos Komitete, ir, kone kasdien 
susidurdamas su paprastais žmonėmis 
fabrikuose, įmonėse ir konstrukc’i'! biu
ruose, jis negalėjo nesusimąstyti dėl dau
gelio gvvenimiškų problemų, žinomas, 
rav., atvejis, kai savo iniciatyva jis buvo 
drąsinęs opoziciškai nusiteikusius žmones, 

kad po karo būsią Įvykdyta eilė pagrindi
nių reformų vidaus gyvenime — tiesą, jis 
nebuvo pasakęs, kokias, būtent, reformas 
jis turėjo galvoje.

Malenkovo asmenyje yra kažkas nevisai 
staliniško ir, juo labiau, nevisai moloto- 
viško, kažkas, kas primena apie jo pažiū
rų artumą netolimoje praeityje „dešinia
jam nukrypimui“, bucharininkams. Dar 
būdingiau yra tai, kad Bucharin, Rykov ir 
kiti „dešinieji“ lyderiai nebuvo apie jį 
pasakę nė vieno blogo žodžio.

Karui pasibaigus, jo pečius užgulė nė 
kiek nelengvesnis uždavinys sukomplek
tuoti karines sovietines administracijas 
Vokietijoje, Austrijoje, Vengrijoje, Bulga
rijoje, Lenkijoje, Čekoslovakijoje, Rumu
nijoje, Japonijoje ir kitose šalyse, nekal
bant jau apie iš naujo okupuotąsias ryti
nę Suomiją, Estiją, Latvija, Lietuvą, Bu
koviną, Vakarų Ukrainą, Gudiją ir Besa
rabiją. Uždavinio sudėtingumą sąlygojo 
tai, kad: a) karas išnaikino vertingiausius 
kadrus, b) ne visi išlikę kadrai buvo tin
kami darbui užsieniuose, c) ketvirtį am
žiaus išgyvenusi izoliuota, SSRS-a netu
rėjo patyrimo dirbti išvien su demokrati
niais kraštais.

Tačiau Politbiuras suprato, kad nuo 
šiolei SSRS-os reputacija priklausys nuo 
švietimu žmonių Europoje kultūros, poli
tinio judrumo ir kvalifikacijų darbe. Su 
skaudama širdimi Malenkov buvo pri
verstas tuštinti vidaus gyvenimo barus ir 
negausius kvalifikuotus kadrus kreipti į 
užsienius. Ypatingo rūpesč:o objektas bu
vo Vokietija, kur buvo siunčiami patys 
geriausieji tikslu laimėti vokiečių simpati
jas asmeninio pavyzdžio galia. Tačiau vil
tys pasirodė perdėtos: dauguma pasiustų
jų pasirodė žemiau reikalavimų lygio.

Ir tas visiems žinomas faktas, kad jau 
ame 1948-50 me*us ns'"holog’nis vokieti’’ 
įsiutimas prieš SSRS-ą pasiekė didelį 
ląinsnį. padarė jam didžiulį įspūdį, kuris, 
aišku, niekur jo nėra atvirai reiškiamas. 
Tai nereiškia, kad jis būtų juo didesnio 
kraštų skaičiaus sovietizacijos priešinin
kas — ne, jis šalininkas „pasaulinės revo
liucijos“, bet tik ne grubios prievartos 
metodų pagalba.

Kuriai Politbiuro grupuotei Malenkov 
priklauso? Nė kuriai. Visur jis stengiasi 
pasilikti šešėlyje, nesiimti asmeninės at
sakomybės, nesivelti į karštus politinius 
ginčus su kitais diktatoriais ir į žiaurias 
priemones (kaip, pav., barbariškas atsis
kaitymas su tautinėmis mažumomis Š. 
Kaukaze įr Kryme) reaguoti dviprasmis-
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kai, neaiškiai ir bendrais posakiais. Ta
čiau, kad jis dvasioje nesigėri Molotovo — 
Ždanovo linija teritorinio ekspansionizmo 
durtuvo ir bombonešio metodu — dėl to 
nėra abejonių.

Tąja prasme jį galima būtų pavadinti 
antruoju po Mikojano nekraštutiniu žmo
gumi Politbiure ( nors užsieniuose ir ki
taip rašo), neturinčiu nieko prieš preky
bos santykius su „kapitalistiniais“ kraš
tais. Jis nėra bukas fanatikas SSRS-os 
tautinių mažtfmu atžvilgiu ir., tai ir vėl jį 
stato arčiau bucharininkų.

Kodėl, tad, jis nesukyla prieš avantiūris
tiškąją olimpo dalį? SSRS-a ne D. Brita
nija, ne Amerika ir ne Prancūzija. Mask
voje už' bandymą sukilti kerta galvą, ne
atsižvelgdami į; užimamą vietą. Kiekvieno 
žmogaus sąmonėje rikošetu atsimuša tra
giškasis, senosios bolševikų gvardijos pa
tyrimas. Neišvengiamo pralaimėjimo atve
ju pasmerkimo jausmas yra įsisunkęs į 
visų be išimties žmonių sąmones. Kitą 
vertus, sukilimui reikalinga asmeninė 
drąsa ir nepajudinamas idėjinis principas 
— Malenkov stinga ir vieno ir kito.

Jis — mužikiško tipo, kiek flegmatiškas 
Ivanas, ligi 1946 m. nepretendavęs į ką 
ypat ngą, bet augščiausio laipsnio discip
linuotoji tarnyba iškėlė ji į viršūnes val
džios, kuria jis, sprendžiant iš daugelio 
reiškinių, toli gražu nesidžiaugia.

„Leiskim, kad, bijodamas būti sušaudy
tas, jis negali sukilti prieš Staliną ir Mo
lotovą“, — taip man kaikas prieštaravo, 
— „bet kas Malenkovui kliudo atsisakyti 
nuo išimtinos valdžios, pasitraukti nuo 
reikalų?“

' 1930 m. Bucharin, Rykdv ir Tomskij 
taipgi buvo pareikalavę juos atleisti, ir 
Politbiuras buvo kvalifikavęs tai, kaip ka
pituliaciją prieš sunkumus, o šiais laikais 
toks reikalavimas neabejotinai būtų įver
tintas, kaip sąmokslas prieš politbiurą, o 
galbūt, kaip tam tikra... „špionažo“ for
ma.

Prie to pridursiu mano paties sampro
tavimą: Malenkov turi priežasčių bijoti, 
kad jį gali apkaltinti (praeities) ryšiais 
su bucharinininkais. Kas tokiomis sąly
gomis belieka jam daryti? Tik vieną: tar
ti ištikimybės priesaikas ir su maksima
liu realumu dirbti Stalino ir Molotovo 
norų dvasioje, išviršiniai rodytis tuo, kas 
jis nėra vidiniai.

Visai nėra neįmanoma, kad jo padėtis 
netokia jau stipri, kaip atrodo iš šalies. 
Juk ligi 1948 m. niekam nė į galvą nega
lėjo ateiti, kad Vozniesienskij nugarmės 
į prarają! Juk ligi 1930 m. bepročiu būtų 
palaikytas, kas pasakytų, kad Bucharin 

bus sušaudytas, kaip...... liaudies priešas“!

Kokia buvo, tokia ir liko...

VK(P) Partijos pirmasis sekretorius N. 
S. Chruščiov partijos C.K. plenume 1955 
m. I. 25 d., kalbėdamas apie gyvulinin
kystės produktų gamybos padidinimo bū
tinumą, pacitavo šį Majakovskio eilėraš
tį:

Jesli tiebie
korova imia,

u tiebia
dolžny byt'

moloko
i vymia.

A jesli ty
biez moloką

i biez vymieni,
to čorta 1‘ v tvojom

v korovjem imienil

(Jeigu tu karvė vadinies, turi turėti 
tešmenį ir pieną. O jei tešmens nei pieno 
neturėsi, tai ar velniams tu karve vadi
niesi.)

Netikėdamas sovietines karves turint 
tešmenis ir nesulaukęs iš jų pieno, nusi
vylęs Majakovskij nusižudė.
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UŽSIENIO LIETUVIŲ VEIKLOS BARE
GRĮŽKIME LIETUVOS BYLOS GINTI

Vyriausiajam Lietuvos Išlaisvinimo Komitete ir visuomenėje tebetrunkant 
nevaisingiems ginčams dėl įvairių kompetencijų, konsolidacijų bei reorganizacijų, 

mes, šį pareiškimą pasirašantieji jungimai, sutarėme organizuotai derinti 
savo veiklą,

siekdami, kad tai padėtų—
sustiprinti pagaloą tautos atsparumui bei pasipriešinimui prieš nelaisvę 
paskatinti politinių santykių Kultūros ugdymą bei kovą su žalingais reiški

niais užsienio lietuvių veikloje,
palaikyti Lietuvos valstybės tęstinumo dėsniu pagrįstą bendradarbiavimą su 

užsieniuose veikiančiomis Lietuvos valstyoės institucijomis.
Taip sutardami, mes neatmetame nuoširdžių ir viltingų pastangų bei bandy

mų sujungti vieningoje ar bent suderintoje veikloje visas laisvas musų tautos pajė
gas Lietuvos nepriklausomybės bylai ginti. Tačiau laikome esant neleistina atidė
lioti neribotam laikui tiesioginius visų laisvėje esančių lietuvių uždavinius.

Todėl ryžtamės sava bendra iniciatyva imtis tautinių uždavinių, kiek jų at
likti bus įmanoma mūsų bei į mūsų kvietimą teigiamai atsiliepusios visuomenės 
jėgomis.

Rūpestingas Lietuvos problemų studijavimas, to studijavimo vaisių atitinka
mas panaudojimas mūsų ir ypač kitų tautų visuomenėje ir pagal galimybę Lietuvos 
Kraštui informuoti — yra, mūsų įsitikinimu, šiuo metu laoiaus>ai reikalingi, bet vis 
dar apleisti ar tik pakrikai teatliekami darnai. Į juas ryžtamės kreipti daug.au dė
mesio, nesišalindami, žinoma, ir nuo kitų Lietuvos nepriKlausomyoės bylai reikalin
gų uždavinių atlikimo.

Savo veikloje esame nusistatę atsižvelgti Lietuvos Diplomatinės Tarnybos jos 
veikime galiojančia tvarka teikiamų patarimų bei nusistatymu, turėdami gaivoje, 
kad Lietuvos nepriklausomybės bylos gynimo sklandumas bei sėkmingumas esti tik 
kliudomas, jei vykdomas be prideramo ryšio su teoeegzistuojančiomis Lietuvos vals
tybės institucijomis.

Uždaviniams vykdyti, jėgoms sutelkti, darbo sąlygoms bei priemonėms pa
rūpinti steigiamas

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS FONDAS.
Iš visų narių laukiama greitos ir energingos taikos lėsoms į fondą sutelkti. 

Visus tautiečius, pritariančius musų pasiryžimui, kviečiame darnu ir aukomis na- 
lyvauti fondo sudaryme.

Lietuvos Nepriklausomybės Fondo vardas reiškia nuoširdžią intenciją ko 
tikslingiausiai panaudoti fondą kovai dėl Lietuvos gyvybės, laisves ir nepr^iauso- 
myoės, neapsunkinant jo savitarpinių rungtyniavimų našta.

Ligi ous sudaryta nuolatinė lonao vaiayoa, musų junginių vadovybių sutar
tinai paskirta fondo organizacinė komisija atlieka organizacinį londo tvarkymą ir 
pradeda lėšų telkimą. Jos įgaliotiniai kreipsis tiesiog į pritariančiuosius mus.i pa
siryžimui.

Kviečiame visus palankiai sutikti fondo atstovus ne tik savo auka, bet ir 
talkininkauti, paskatinant ir kitus savo pažįstamus taip pat prisidėti prie fondo.

Kviečiame paremti mūsų pastangas, kad tartas žodis virstų apčiuopiama pa
žanga Lietuvos nepriklausomybės byloje.

LIETUVOS ATGIMIMO SĄJŪDIS
LIETUVOS LAISVĖS KOVOTOJŲ SĄJUNGA 
LIETUVIŲ REZISTENCINĖ SANTARVĖ 
LIETUVIŲ TAUTINIS SĄJŪDIS

New York, 1955 m. sausio 22 d.
Lietuvos Nepriklausomybės Fondo Organizacinėje Komisijoje yra: 

Leonas Virbickas, Kazys Siliūnas, Bronius BieLukas, ir Bronius Nemickas Adresas: 
LNF, c/o K. Siliūnas, 134-34 Franklin Ave., Flushing, N.Y., USA
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LIETUVIŠKA PARODA BRAZILIJOJE

Nuo 1954 m. rugpjūčio mėn. 21 d. ligi 
1955 m. sausio mėn. 25 d. Sao Paulo bu
vo tarptautinė paroda, kurioje dalyvavo 
ir Brazilijos lietuviai su liaudies meno 
pavyzdžiais ir kitokiais lietuviškais eks
ponatais.

Lietuviškajam parodos skyriui įrengti 
ii tvarkyti buvo sudarytas kelių dešimtų 
asmenų komitetas, vadovaujamas Lietu
vos Konsulo p. A. Polišaičio.

Parodos dekoratorius — skulptorius V. 
Dramontas.

Ryšium su paroda komiteto išleista ir 
parodos lankytojams dalinta grafiškai la

bai gražiai apipavidalinta iliustruota por
tugalų kalba brošiūra „Lituania“, kurio
je trumpais straipsneliais tinkamai nuš
viestos visos pagrindinės Lietuvos gyve
nimo sritys, pradedant istorija ir baigiant 
menu.

šį didelį ir, be abejo, pareikalavusį iš 
rengėjų daug darbo bei pasiaukojimo ir 
iš lietuvių visuomenės nemažo duosnu- 
mo, vieningą Brazilijos lietuvių žygį pro
pagandos bare tenka sveikinti ir laikyti 
pavyzdžiui, kaip, esant pasiryžimui, gali
ma ir kaip reikia gyvenamųjų kraštų vi
suomenėms prezentuoti Lietuvą ir Lietu
vos reikalus.

LIBERALŲ INTERNACIONALO VYKD. KOMITETO POSĖDIS

Š.m. sausio 7-8 d. LRS-ės vicepirminin
kas ir Egzilų Liberalų Komiteto sekreto
rius prof. S. Žymantas dalyvavo Liberalų 
Internacionalo Vykd. Komiteto posėdyje, 
Romoje. Šiame posėdyje prof. S. Žyman
tas atstovavo visus sovietų pavergtųjų 
kraštų egzilus liberalus.

Sausio 11 d. Italijos radiofono pakvies
tas, prof. S. Žymantas kalbėjo per Romos 
radiją į Lietuvą.

Lankydamasis Romoje ir dalyvauda
mas Liberalų Internacionalo Vyk. Komi
teto posėdžiuose jis palaikė nuolatinį ry
šį su Lietuvos Diplomatijos Šefu min. S. 
Lozoraičiu ir Lietuvos ministeriu prie 
šventojo Sosto S. Girdvainiu. Prof. S. 
Žymantas pasinaudojo savo apsilankymu 
Romoje pasitarti su min. S. Lozoraičiu ir 
min. S. Girdvainiu Krašto padėties reika
lais.

Liberalų Internacionalo Vyk. Komiteto 
posėdyje prof. S. Žymantas pateikė pra
nešimą Egzilų Liberalų Komiteto vardu, 
dalyvavo politinės komisijos posėdyje ap
tariant bendrą tarptautinę ir Europos pa
dėtį bei Rytų ir Vakarų santykius ir taip 
pat pasisakė Liberalų Intern. Vykd. Ko
miteto plenume bendrose diskusijose dėl 
esamos būklės sovietų okupuotuose kraš
tuose ir Rytų su Vakarais santykių. Jis 

nurodė, kad Stalino mirtis buvo susilpni
nusi sovietinės imperijos pagrindus, bet 
Vakarai praleido 1953 m. birželio mėn. 
Berlyno sukilimo progą. Vokietijos suvie
nijimo problema nėra vienintelė proble
ma, kurią turi išspręsti Vakarai savo 
santykiuose su Rytais, taika nebus gali
ma, be visų tautų laisvės, ir esamas kon
fliktas reikalauja iš Vakarų jieškoti aiš
kios politikos ir ryžto laisvei visoms tau
toms užtikrinti.

Šis Liberalų Internacionalo Vyk. Komi
teto posėdis buvo skirtas administraci
niams klausimams, pav., šiais metais Lu
cerne įvyksiančio Liberalų Internaciona
lo kongreso, o taipgi vis delsiamo Euro
pos suvienijimo reikalams. Prof. S. Žy
mantas posėdžių metu nurodė, kad sovie
tų pavergtos tautos nieko taip nesveikin
tų, kaip galimai greitesnį Vakarų Euro
pos suvienijimą, kaip pirmą žingsnį į 
laisvės grąžinimą sovietų pavergtoms 
tautoms.

Kalbėdamas per Romos radiją į Lietu
vą p.rof. S. Žymantas nupasakojo Libera
lų Internacionalo darbus ir veiklą, lėtus 
ir sunkius, bet tvirtus žingsnius į Euro
pos suvienijimą, ir perdavė klausytojams 
Lietuvoje linkėjimus visų sovietų paverg
tųjų kraštų egzilų liberalų vardu.

41



92 SANTARVĖ

LAIŠKAS IS VOKIETIJOS

Malonus Pone Redaktoriau,
Žinau Tamstos nusistatymą ko mažiau

sia spausdinti SANTARVĖJ apie mūsų 
veiksnių ginčus, apie jų veiklos trūkumus 
ir negeroves. Žmonėms nusibodo ir neį
domu, sako vieni. Kiti gi, kuriems kriti
ka nėra naudinga jų pačių interesams, 
kelia balsą, kati musų veiksnių negalima 
kritiKuoti — nepatriotinis, girdi, darbas.

Bet ar toks nusistatymas teisingas? 
Ar užmerkę akis į musų vidaus negero
ves, jų kitiems neaiškindami, mes patys 
neprisidedame prie to, kad jos metų me
tais mūsų tarpe lieka,.' sunkina laisvės 
kovą ir daro jai žalą; Nuoiaidumu tiems, 
kurie partinę veiklą stato augšciau lietu
viškosios veiklos, mes patys tis padeda
me mūsų visuomenę klaidinti ir priside
dame prie laisvės kovai daromos žalos.

Rašau tad teisybės vardu, vedamas no
ro teisingai intormuoti visuomenę, ją 
įspėti, kad nebūtų klaidinama. Bučiau 
tikrai laimmgas, jei galėčiau pakasyti 
daugiau gera, negu ologa. Bet sąžinė man 
neleidžia pusti visuomenei dūmus į akis.

Praėjusių metų pabaigoje, 1954. la.okr. 
30 d. iVluencbene buvo mūsų veiksnių 
drauge su latviais ir esta.s suorganizuota 
spaudos konferencija. Ji buvo „Eltoje", 
o iš „Eltos“ kituose laikraščiuose išgar
sinta. Ir, žinoma, pasigyrimų nepasigai
lėta. O kaip buvo iš tikrųjų? Seniai ne
betikėdamas „Eltos“ pasigyrimais, pa
bandžiau pasiteirauti rimtuose šaltiniuo
se, ir paaiškėjo štai kas: konterencua su
darė apverktiną. įspūdį. Be lietuvių, lat
vių ir estų, dalyvavo gal 4 ar 5 vokiečiai, 
bet nebuvo nė vieno didesniųjų laikraš
čių atstovo.

Konferencijoje prisistatė Vokietijoje 
veikianti Baltų Taryba. Bet kai ėmė 
aiškinti savo uždavinius ir savo kraštų 
reikalus, tai išėjo labai nekaip. Latvis 
Šildė kalbėjo apie 10% išvežtųjų Latvijos 
gyventojų, Bušmanas sakė, kad iš 
1.100.000 tepalikę tik kokie 800.000. Vie
nas kitam prieštaravo, vienas kitą taisė, 
o rimtai pasirengęs nebuvo nė vienas. 
Tik mūsų VT Informacijos Tarnybos val
dytojas Gelžinis pateikė šiokių tokių 
duomenų apie Bažnyčios padėtį Krašte.

Aiškinant apie lietuviškųjų veiksnių 
uždavinius, išėjo tikra komedija. Dr. P. 
Karvelis aiškino, kad vyriausias veiksnys 
yra VLIK'as, ir visi jam subordinuojąs!. 
Nors ir nepasiskelbusi, VLIK‘o Vykdo
moji Taryba esanti vyi-iausybė d e f a c - 
t o. Tiesa, dar yra diplomatai... O kitų, 
žinoma iš viso nėra. Latvis Šildė, lyg no

rėdamas atitaisyti Dr. P. Karvelį, aiški
no, kad pas latv.us kitaip. Latviuose pir
mąją vietą užima tie, kurie turi svetimuo
ju pripažinimą ir paskutiniosios legalio
sios vyriausybės pavedimą, atseit, diplo
matai. Jiems subordinuojasi visi kiti lat
vių veiksniai.

Apie pasikeitimus Krašte ■— jokio 
įimto pianešimo. O juk svetimuosius tai 
labiausia ir domina. Kažkokios palaidos 
mintys, kad bolševikai gr.uva, kad baž
nyčia persekiojama...

Konferencijon buvo atvežtas iš Lietu
vos pabėgęs Mironas. Bakanas esą atsi
sakęs vykti, sirgęs.

Tačiau ir čia nebuvo pasiruošta. Kalbė
ta apie rel.giją, bet paklausus, ar lanky- 
tąsi bažnyčioje, atsakyta — ne. O apie 
privačiai teikiamą tikybos mokymą — 
tikrai nežino. Ir čia pat sakyta, kad baž
nyčios pilnos, kad lietuviai nepasiduoda. 
Klausta, ar yra dar partizanų, atsakoma 
teisingai, kad nuo 1950 m. nieko, apie jo
kius susiiėmimus negirdėti. Mirono pa
sakojimus verčia į vokiečių kalbą VT 
Inf. Tarn. M. Gelžinis ir vietoje 1950 m. 
išverčia 1951 m. M. Gelžinis toliau pats 
įtaigoja klausimą, ar partizanai patys nu
tarė pasitraukti iš aktyvaus , veikimo. 
Mircnas atsako, kad nebegalėj'o atsilai
kyti, bet M. Gelžinis neteisingai išverčia, 
kad esą tik savo noru nutraukė kauty
nes, nes perdaug kraujo kainavo. Klaūs- 
ta, ar žino Lietuvoje žmonės ap.e VLIK‘ą, 
atsakoma — šiek tiek, o Gelžinis ir vėl 
išverčia, kad ž-no visi.

Tad, paėmus iš esmės, propaganda mū
sų reikalui tikrai nekokia. Nevienas bu
vusių ten lietuvių pečiais gūsčiojo ir vi
duje juokės. Gėda — ir tiek.

Pabėgusiųjų iš Lietuvos afišavimas to
kia forma, kaip, apskritai paėmus, buvo 
padaryta, tikrai kelia daug abejonių. Rū
pi, mat, sau padaryti propagandą, bet ne
rūpi tai, kad bolševikai gali sieną taip 
hermet.škai užspausti, kad ir pelė nebe- 
prasmuks. O tikrai rimtai propagandai 
naudos jokios nepadaryta. Juk rimtai pro
pagandai svarbu ‘ žinios, o ne žmonių ir 
jų pabėgimo reklamavimas. Mūsų padė
tis šiuo atžvilgiu yra kitokia, negu, pav., 
čekų arba lenkų. Daug tikslingiau ir efek
tyviau propagandai į Kraštą būtų pada
ryta, jei nebūtų reklamuotas pats pabė
gimas, o visos smulkios žinutės būtų su
rašytos metodiškai ir būtų palaipsniui 
naudojamos dabar vykdomose Amerikos 
Balso transliacijose, neatidengiant jų šal
tinio. Žmones Krašte jos tikrai labiau
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veiktų, nenurodžius, iš kur jos čia žino
mos. Žmonių Krašte moralei butų svar
bu, kad štai užsienis, žiūrėk, tokias 
smulkmenas žino, mūsų būklę seka. Da
bar — tas efektas praleistas.'

.Apie dar vieną perversmą VLIK‘e pra
ėjusių metų gruodžio mėn. 15-17 d.d. mū
sų spaudoje jau buvo daug rašyta, tad 
man nedaug ką tenka pridurti. Tikrai žy
mius „laisvinimo darbus“ atliko VLIK'as 
per tuos savo posėdžius. Pasiūlymas žy
mėti protokoluose balsavimų rezultatus 
atmestas. Kodėl? Ar tam, kad nepaaiškė
tų, jog VLIK'as toli gražu nėra toks vie
ningas, kaip pats skelbiasi? Pasiūlymąs 
rinkti LLKS atstovą J. Bataitį i VLIK‘0 
sekretorius atmestas. Tikra vienybė ir su
tarimas! J. Bataitis ligi š.m. sausio mėn. 
12 d. dirbo VLIK'e, kaip tarnautojas. Ta
riamai dėl etatų sumažinimo jis iš tarny
bos atleistas. Tik jis ir p. B. Drungienė. 
Kiti ne. Galėtų ir taip būti, bet štai nuo 
tos pat dienos, š.m. sausio mėn. 12-osios, 
VLIK‘0 tarnybon „Elta Pressedinst“ pri
imtas buvęs LF atstovas VLIK'e L. Pra
puolenis. J. Bataitis, tarnaudamas VLIK'e, 
dirbo naudingą darbą — tvarkė VLIK'o 
dokumentacijos skyrių. Maža to, jis iš
rinktas baltų-vokiečių draugijos vokie- 
čiu-lietuvių sekcijos lietuvių valdybos pir
mininku. Turbūt tik todėl, kad jis, o ne 
kas kitas buvo į tuos pirmininkus išrink
tas, jis ir yra VLIK'o iš tarnybos atleis
tas vienybės vardan.

Toliau per tuos posėdžius paprasta bal- 
■sų dauguma pakeisti tie VLIK'o nuosta
tai, kurie tam tikriems VLIK'o nutari
mams buvo reikalavę kvalifikuotos dau
gumos. Pav., VLIK'o ir Vykd. Tar’ bos 
pirmininkams rinkti. Aiškiai neteisėtas 
nutarimas, nes negalima paprasta balsų 
dauguma pakeisti tai, kam keisti yra rei
kalinga kvalifikuota balsų dauguma. Bet, 
kaip aiškino Vykd. Tarybos pirmininkas, 
liaudininkų atstovas K. žalkauskas, tai 
padaryta tikrai demokratiškai dvasiai ir 
tvarkai įvesti. O iš tikrųjų tai buvo krikš
čionių demokratų ir liaudininkų santar
vės VLIK'e padaryta todėl, nes buvo ži
noma, kad už dabartinius pirmininkus 
greičiausiai nebalsuotų tautininkai, ūki
ninkų partija, socialdemokratai ir lais
vės kovotojai. Dr. P. Karvelis toki VLIK'o 
daugumos sauvaliavimą dar gudriau už 
K. Žalkauską aiškino, esą buvęs VLIK'o 
susitarimas nustojęs galios, nes jį sulau
žiusi „Dirva“ puolimais prieš VLIK'o pir
mininką. Kritika VLIK'e nemadinga.

VLIK'o posėdžių metu Manosios Lietu
vos Tarybos atstovas M. Gelžinis kažko
dėl smarkiai puolė Lietuvių Rezistencinę 
Santarvę. Sunku suprasti, kodėl, nebent 
už tai, kad LRS-ės V. K. pirmininkas S. 
Kuzminskas savo ląlRtr būvą vienas pir

mųjų stojęs viešai Mažosios Lietuvos Ta
rybos reikalų ir interesų ginti.

Buvo priimtas per tuos posėdžius dar 
ir Tautos fondo naujas statutas, galutinai 
ir formaliai pavertęs jį viena iš VLIK'o 
institucijų, priklausančių tiesiogiai VLI- 
K'ui. Tik nežinia, kodėl aukų vadinamam 
Tautos Fondui rinkėjai nepasako aiškiai 
ir atvirai, kad aukos renkamos VLIK'o, 
gal tiksliau, jo daugumos reikalams, o ne 
bendram lietuviškos laisvės kovos darbui.

Dar vienas tikrai įdomus VLIK'o nu
tarimas (už jį balsavo tik 5 nariai) — tai 
pripažinimas, esą tautininkų atstovas ne
turįs kvalifikacijų būti VLIK'o nariu. 
Net komisija tam reikalui buvo sudary
ta, bet, kaip Sovietijoje, jos protokolas 
tautininkų atstovui prieš posėdi nebuvo 
parodytas. Nurodymas, kad VLIK'as iš 
viso neturi teisės tokių dalykų svarstyti, 
buvo praleistas pro ausis.

Toliau VLIK'as nutarė, kad Pavergtų
jų Tautų Seime lietuvius atstovaujanti 
delegacija turinti veikti VLIK'o vardu ir 
būti VLIK'ui atsakinga.

Paklaustas, ar konsolidacijos tikslais 
VLIK'o pirmininkas palaikė santykius su 
už VLIK'o ribų esančiomis grupėmis (pa
ties VLIK'o uždėtoji pirmininkui parei
ga), jis atsakė, kad nepalaikė. Aiškus pri
sipažinimas, kas kaltas dėl to, kad per 
praėjusius metus nė žingsnio nebuvo pa
žengta mūsų politinių jėgų konsolidacijos 
linkme. Nenorėta — štai ir viskas.

Tačiau didžiausia kalbamųjų VLIK'o 
posėdžių staigmena buvo tada, kai VLI
K'o nariams buvo pateikta Lietuvių Tau
tinio Sąjūdžio pirmininko laiško tauti
ninku atstovui VLIK'e fotokopija. VLIK'o 
pirmin’nkas turėtų šitokį žygi kategoriš
kiausiai pasmerkti, bet to vietoje jis pats 
pasirėmė diskusijoje ne jam rašytu pri
vačiu laišku. Negi reikia aiškinti, kad bet 
kuriame politiniame centre privačių laiš
ku argumentai negali būti naudojami, nes 
oficialiuose posėdžiuose jie nėra jokie ar
gumentai. Kaip tas laiškas pakliuvo į 
rankas VLIK'o nariams? Kas nors buvo 
jį išvogęs ar papirkimu išgavęs iš pašto. 
Tautininku atstovas visą bylą perdavė 
.vokiečių kriminalinei policijai išaiškinti.

Demokratinėje santvarkoje privačios 
korespondencijos slaptumas yra viena iš 
nepažeidžiamųjų pilietinių laisvių. Tos 
laisvės ir privačios korespondencijos slap
tumo pažeidimas yra didelis ir smarkiai 
įstatymu baudžiamas nusikaltimas, Taigi, 
va, iki ko nusmuko tas, anot buv. VLIK'o 
pirmininką prof. J. Kaminską, mūsų po
litinis Reutlingeno Olimpas.

Tame pat posėdyje Dr. P. Karvelis pri
sipažino, kad vargu, ar galima tikėtis Pa
baltijo atstovybių sudarymo Bonnoje,
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O kiek iki šiol jo paties buvo prišnekė
ta apie vokiečių jau duotą sutikimą Bo- 
nnoje įsteigti Lietuvos atstovybę ir pas
kui konsulatą. Paskui, pasirodžius, kad 
tai tik paprastas blefas, imta įtikinėti, 
kad vokiečiai sutiktų tik tuo atveju, jei 
VLIK'as sutartų dėl atstovo ar konsulo 
su Lietuvos Diplomatijos šefu. Tai ir vėl 
buvo padaryta tik akis žmonėms dumti, 
nes, jei taip* tai kodėl nėra dar nei latvių 
nei estų atstovo? Antrą vertus, visi žino, 
kad esamoje tarptautinėje būklėje vokie
čiai negali leisti steigti betkurias Pabal
tijo diplomatines atstovybes Bonnoje. Ne 
dėl VLIK'o ir Diplomatinės Tarnybos san
tykiu, bet dėl Rytų santykių su Vaka-ais 
ir dėl Vokietijos padalinimo i sovietinę 
ir Vakarų zonas.

Keisčiausia — tai tasis liūdnas mūsų 
politinio gyvenimo moralinis faktas, jog 
neteko girdėti, kad kas būtų Dr P. Kar
veliui pasiūlęs atsistatydinti ir pasitrauk
ti iš politinio bei visuomeninio darbo, 
kaip sukompromitavusiam save, VLlK'ą 
ir, svarbiausia, Lietuvos interesus.

Tačiau, nors ir taip, nors dar neužmirš
tas ir kitas jo užinicijuotasis blefas — 
praėjusių metų paskelbimas rezistenci
niais ir didžios veiklos meta;s — jis dar 
tebebando save vadinti ministeriu (su
prask — Bonnoje), jis dar veržėsi patek
ti į Vokiečiu -— Baltų Draugijos garbės 
narius. Bet čia jau pasirodė, kad jo daug 
kas nebepanoro. Ne vien lietuviai.
. ... Š.m. sausio mėn. 24 d. Baltu studentų 
namuose Annabergo pilyje Bonnoje, for
maliai Vokiečiu — Baltų Draugijos įsis- 
teigimo proga įvykusioje arbatė'ėie. sve
čiams prisistatant, nei min. Liepinš, nei 
min. Selter. nei Dr. Gerutis, nė žodžiu ne
buvo paminėję savo „ministeriavimo“ 
prie Bonnps vyriausybės, nes formaliai to
kio ministeriavimo ir nėra. Antrą vertus, 
tokio ministeriavimo, kol jis nėra oficia
liai pripažintas, iškėlimas nebūtų taktiš
kas vokieč;u atžvilgiu, nebūtų jis ir at
sargus ar diplomatiškas. Tiesa, nepasiya- 
dino m’nisteriu ir Dr. P. Karvelis tačiau 
neiškentė nepavadinęs savęs VLIK'o ats
tovu prie Bundesregierung'o. Tuo būdu 
Dr. P. Karvelis dar sykį išsiskyrė iš kitų 
savo netaktu. Mat, koks VLIK'as galin
gas ir stebuklingas, kad vokiečių vyriau
sybė laiko reikalinga turėti prie savęs jo 

atstovą. O tikrovėje taip nėra. Jokio ofi
cialaus VLIK‘o atstovo prie Bundesregie- 
rung‘o nėra. O kai dėl organizacijų atsto
vų, tai patys vokiečiai buvo pasisakę, kad 
jie ir su dainos draugijos atstovu kalbė
tųsi, jeigu toji draugija turėtų politinių 
tikslų.

Visgi gana tų juokų. Lietuvos diplo
matinio atstovavimo reikalai turi būti pa
likti Diplomatinei Tarnybai, kaip yra lat
viuose ir estuose, nes priešingu atveju 
prisidarysime dar didesnių bėdų, negu 
Dr. Karvelio ir VLIK'o apsijuokimas Bo
nnoje. Tokia yra atsakingųjų žmonių 
Krašte nuomonė, tokia yra visos Lietuvos 
Diolomatinės Tamvbos nuomonė ir žy
mios da'ies mūsų visuomenės užsieniuose.

Teko patirti, kad VLIK'o pirmininkas 
vis tebeklaidina pats save ir kitus, esą 
Lietuvos atstovvbių atstatyjnas priklauso 
nuo to. kad Lietuvos atstovai būtų jo ir 
Liet. Dink Šefo bendrai skiriami. Aiški 
nesąmonė. Vis tas pats, nei per plauką 
neoasikeites troškimas pajungti sau Lie
tuvos Diplomatinę Tarnybą, neatsižvel
giant nei į faktin“ tarptautinę būklę, nei 
į Lietuvos valstybės teisinę padėtį, nei į 
lietuviškus interesus.

Kad mūsų „vyriausiame“ veiksnyje bū
tu pradėta eiti pozityviu ir konstruktyviu 
keliu, deja, prošva'sčiu nematyti. Ten te- 
begvvėnama kažkokiomis iliuzijomis, sva
jonėmis apie savo didybę, savo valdžią.

Krikščioniu demokratų su liaudininkais 
santarvei, Maž. Liet. Tarybos atstovui 
talkininkaujant, neteisėtai oakeitus VLI
K'o statutą, kaikurie VLIK'o nariai bu
vo nareiške VLIK'o pirmininkui, kad to
kio pakeitimo jie nepripažįsta ir kad VLI
K'o nirnrnmko kadencija yra pasibaigu
si 1954 m. gruodžio mėn. 31 d.

Tad dabar turime VLIK'ą, bet be pir
mininko. O kiti sako — su pirmininku li
gi kun. M. Krupavičiaus gyvos galvos.

O VLIK'o pirmininkas — neo’rminin- 
kas skelbia Vasario 16 d. ats:ša”kimą į 
l ietuviu Tauta. Atsišaukimą, kuris VLT- 
K'e nebuvo svarstytas ir jo nebuvo nri- 
imtas. Kaikurie VLIK'o nariai tą ats’šau- 
kima pirma karta naskaitė atsnauskintą 
..Eltoje“. Demokratija, sutarimas, vieny
bė.

Lionginas Palaukis

Tai galėtų būti pplitikieriaus pavyzdys... toks, kuris norėtų ir Dievą apsukti. 
W. Shakespeare (Hamlet)

„Kaikurie jų miršta, bet niekas neatsistatydina“ — pasakė kalbėdamas apie 
politikus, l’JS'll

Thomas Jefferson
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SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

Nesu šiaudinis lietuvis...
Praėjusiais metais gavau SANTAR

VĖS 10-jį nr., kaip pavyzdinį. Ir jame 
žalias lapelis, kur siūloma užsisakyti tą 
žurnalą. Aš, nemokėdamas atsisakyti ir 
atsikalbinėti, užsisakiau jį: Ir drauge 
siunčiu vieno (£.1) svaro pašto čekį už 
prenumeratą.

Atrodo, Anglijoje SANTARVĖS prenu
merata tekainuoja penkiolika šilingų, ki
taip pasakius, pigiau grybų....... Nepagal
vokite kartais, kad aš dėl pigumo užsisa
kiau šitą SANTARVĖS žurnalą. Ne. Nors 
nesu koks mokslinčius, bet pravartu pa
siskaityti ir panrastam žmogeliui. Daug 
gerų ir drauge įdomių straipsnių.

Turiu užsisakęs ir brangesnių laikraš
čių, o šis bus devintas, mano užsak’ tas 
laikraštis. Priedo dar Liet. Enoikl. ir kny
gos. Knygų turiu apie trejetą šimtukų, 
visos jos kainuoja pinigą. Bet aš į pini
gą nežiūriu, kaip kiti, kurie šykšti užsi
sakyti laikraštį ar nusipirkti knygą. Ne
su „šiaudinis“ lietuvis ir todėl savo spau
dą gerbiu ir myliu. Man atrodo, be savo 
spaudos — tai toks žmogus yra aklas.

Dabar gal įdomu Tamstai žinoti, ko
kius aš laikraščius skaitau. Štai jie:

1. „Europos Lietuvis“
2. „Nepriklausoma Lietuva“
3. „Tėviškės žiburiai“
4. „Lietuvių Dienos“
5. „Karys“
6. „Laiškai Lietuviams“
7. „Saleziečių Balsas“
8. „Tremtis“
9. „Santarvė“.

Seka pavardė ir adresas.
SANTARVĖS Redakcijai ats’klausus 

laiško autorių, ar galima jo augščiau pa
cituotąjį laišką atspausdinti, gautas šis 
atsakymas:

Didžiai Gerbiamas Pone!
Gavau Tamstos laišką, už kurį tariu 

nuoširdų ačiū. O taipgi kitas lietuviškas 
ačiū, kad manim prastu žmogum susido- 
mėjot arba, pasakius, mano laiško minti
mis.

Man atrodo, nieko, naujo aš tenai nepa
sakiau, bet jeigu Tamstai mano mintys 
patinka, prašau atspausdinti sekančiame 
numeryje. Tik prašyčiau mjftio pavardės 
neminėti spaudoje, nes to dar . neužsitar
navau. Geriausia po mano parašytų min
čių parašykite „Angliakasys“, irt bus vis
kas. .'O1ZL. u'l

Aš didelis spaudos ir knygų' mėgėjas, 
nes spaudoje randu sau stiprybės jr-rpa
guodos tremtie^ kelyje, Sužinau, iš ’Triūsų 

spaudos, kaip mūsų tautiečiai dirba ir ko
voja dėl Lietuvos laisvės. O tas klausi
mas, tikiuosi, kiekvienam lietuviui rupi. 
Bet yra ir tokių, kuriems tas klausimas 
visai nerūpi. Geriau jiems rūpi, kaip dau
giau dolerių ar svarų sukrauti į banką, 
arba pragerti ir prakortuoti, o ne knygą 
ar laikraštį įsigyti.

Esu gimęs istoriniame miestelyje, kur 
nemaža kraujo mūsų senolių buvo pra
lieta. Tas mano gimtinės miestelis vadi
nasi Kražiai, kuriuos, tikiuosi, kiekvie
nas lietuvis žino iš Kražių Skerdynių 
minėjimo. Tai kaip man negerbti savo ti
kėjimo ir papročių, o ypač spaudos^ ku
ri buvo gabenama pasiaukojusių žmonių 
ne dėl pralobimo už jos-, nešimą, bet dėl 
lietuvio apšvietimo. Nežiūrėjo tie pasi
aukojusieji žmonės į pinigą, bet į spau
dos savąja kalba laisvę. Ir kiekos tų pa
siaukojusių žmonių Lietuva neteko, gerai 
težino tik Dievas. Kiek skausmo ir kan
čių buvo patirta iš priespaudėjo, tegali 
papasakoti, kurie dar vienas kitas gyvas 
išliko.

Bet tie pasiryžėliai, nesigailėdami savo 
sveikatos, turto ir kraujo, iškovojo spau
dai laisvę. Ir nežinau, kaip pavadinti tau
tiečius, kurie čia tremtyje tąja savo spau
dos laisve nesinaudoja. Nesutelpa toji 
mintis mano galvoje. Ir neišdrįstu jų pa
vadinti tokiu vardu, kurį išgirdęs pado
rus lietuvis sudrebėtų ir išraustų. Mano 
nuomonė tokia; jei kuris tautietis neger
bia savo spaudos, iš to galima tikėtis, 
kad jis negerbia ir savo tautos, negerbia 
tų pasiaukojusių žmonių, kurie tada dir
bo sunkų, bet tėvynei naudingą darbą. 
Reikia manyti, jis negerbia ir dabar lie
jamo tėvynėje likusių mūsų tėvų, brolių 
ir sesučių kraujo.

Pasakykite, mielas Pone, ką į tokį klau
simą reikia atsakyti, kai nevieną kartą 
tenka girdėti iš savo tautiečiu, girdi, ką 
man davė Lietuva ir ką duos, kai sugrį
šiu į ją? Išgirdus toki klausimą, taip ir 
norisi klausiančiam vožti sprandam kad 
kojom apsiklotų. Bet pagalvoji žmogus, 
ką tokiam „šiaudiniam“ lietuviui padary
si mušimu, jei jis neturi sąžinės. Jei jis 
neprisimena mūsų savanorių pralieto 
kraujo ir visų aukų dėl laisvės, jei jis ne
prisimena ir dabar raudonojo slibino te- 
riojamos tėvynės ir ten likusios tautos.

Atleiskite už tas skaudžias mano min
tis, bet aš, tai matydamas ir girdėdamas, 
negaliu iškęsti nepasakęs. Skaudu taip 
kalbėti, bet taip yra.

Baigdamas linkiu Tamstai geros svei
katos ir pasisekimo jūsų darbuose.

Su pagarba
„Angliakasys“, D, Britanija
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Pone redaktoriau,

Poetas Jonas Aistis nėra pclitikas. Oku
pacijai prasidėjus nebuvęs Lietuvoje ir 
jon negrįžęs, jis neturėjo galimybės įsi
jungti į rezistencijos eiles. Bet gal kaip 
tik todėl, kad jis yra poetas, bet ne poli
tikas, jis emigracinės politikos sąlygomis, 
kaikuriuos dalykus mato realistiškiau ir 
blaiviau.

Su dideliu dėmesiu perskaičiau jo 
straipsnį „Aidų“ 1 numery „Kelios pasta
bos dėl Lietuvos atstatymo“.

J. Aistis iškelia „Aiduose“ tuos klau
simus, kuriais mes, santarvininkai, savo 
tarpe ir „Santarvėje“ sergame jau kelinti 
metai.
. J. Aistis pabrėžia, kad ligšiolinės mū
sų diskusijos dėl išlaisvintos Lietuvos at
statymo tam tikra prasme yra tuščiavi
durės, jos nekreipia reikiamo dėmesio į 
tai, kokius pakeitimus krašte įneš sovie
tinė okupacija. Ne vien ekonominėje ar 
socialinėje srityje, bet taio pat ir dvasi
nėje. Tačiau, kaip jis sako, „žmogus lie
tuvis (dabartinėje sovietinėje okupacijo
je. S.Ž.) paliekamas už „svarstymų ir dis
kusijų ribų“. Taio, mes dažnai užsienyje 
elgiamės taip, tarytum mes emigracijoje 
būtume tauta, bet ne lietuviai krašte.

J. Aistis ryškiai iškelia sovietizacijos 
procesą Lietuvoje ir yra aiškiai tuo su
sirūpinęs. Jis nurodo tą tuštumą, kurią 
sudarys lietuvių tautos kultūriniame gy
venime ilgi sovietinės okupacijos metai. 
Grįžę, sako jis, mes jau nerasime tos 
Lietuvos, kurią palikome. Baigdamas jis 
pastebi, kad, „tatai turint galvoje, atrodo, 
dabartiniuose savo svarstymuose tos Lie
tuvos, kurią rasime, nenorime nei matyti 
nei žinoti.“ „Kai kalbame apie tėvynę, tai 
matome ne žmogų, o žemę, trobas, pa
dargus ir namų apyvokos reikmenę“. 
Taigi. Į tą metų metais kreipė mūsų emi
gracijos dėmesį „Santarvė“, o prieš tai 
BDPS, tačiau praktiškai be rezultatų.

J. Aistis pastebi, kad „ne vienam ki
tam, bet daugumai šios pastabos gali at
rodyti keistos ir gal net nereikalingos“. 
Tokį įspūdį ir mes turėjome dėl mūsų ke
liamų panašių pastabų. Mums jau seniai 
atrodė, kad, pavartojus mūsų veiksnių 
oficialųjį terminą, kovoje dėl Lietuvos iš
laisvinimo, mes nepastebėdavome ar ne
norėdavome reikiamai pastebėti vieno 
dalyko — pačios Lietuvos, gyvos, pulsuo
jančios, gyvenančios, kenčiančios ir mąs
tančios,

S. Žymantas, London

Mato, kas buvo prieš 30 m„ nemato, 
kas yra šiandien

„Nepriklausomoje Lietuvoje“ š.m. 3 
nr-yje teko skaityti, kad Lietuvos Vals
tiečių Liaudininkų Sąjungos C. K. pir
mininkas J. Audėnas „Lietuvių Dienoms“ 
suteiktame pasikalbėjime buvo pareiškęs, 
jog jis VLIK'o struktūrą laiko nekeistina 
(m.p.), nes esą ji esanti paremta sveiku 
ir pastoviu principu — VLIK'ą sudaran
čios Lietuvoje veikusios partijos ir kovos 
sąjūdžiai.

Įjungimo į VLIK‘ą Lietuvių Fronto, 
Lietuvių Rezistencinės Santarvės, Lietu
vos Atgimimo Sąjūdžio ir kt. klausimu p. 
J. Audėnas pareiškė, kad tos už VLIK'o 
ribų stovinčios grupės, nors j oš butų ir 
emigracijoje įsisteigusios, padarytų ge
riau, surasdamos kelius konsoliduotis su... 
partijomis, esančiomis VLIK‘e. Mat, sako 
p. J. Audėnas, su 14-os grupių VLIK'u 
mes pasirodytume ne tiktai juokingi, bet 
ir visai nesubrendę politikoje.

Norėčiau pastebėti, kad visai nedidelis 
skirtumas, ar VLIK‘as šiandien susideda 
iš 10 ar 14 grupiu, nes ir su dabartiniu 
10-ies grupių VLIK'u mes sugebėjome pa
sirodyti ir juokingi ir politikoje nesubren
dę.

Labiausiai visgi stebina tai, su kokiu 
užsispyrimu ir nedemokratiškumu p. J. 
Audėnas atmeta betkurios VLIK‘o re
formos mintį. Tikrai keistai jis supranta 
visuomenės jėgų konsolidavimą ir apjun
gimą bendram darbui. Aš norėčiau pa
siūlyti kitą būdą, jei p. J. Audėnui taip 
rūpi politinių grupių skaičiaus sumažini
mas. Kol Lietuva okupuota ir kol reikia 
kovoti, o ne partinę politiką varyti, te
gul liaudininkai dedasi į Lietuvių Rezis
tencinę Santarvę, o kai atgausime nepri
klausomybę, tada gal santarvininkai dė
sis į liaudininkus, jeigu tik jų Lietuvoje 
dar kas norės.

P. J. Audėno nuomonė šiandien ski
riasi nuo liaudininkų atstovo VLIK'e K. 
Žalkausko prieš pusmetį pareikštos nuo
monės, kad kiekviena institucija turi ei
ti su gyvenimu ir reformuotis, o ne nuo 
gyvenimo atsilikti. Bet p. J. Audėnas 
šiandien eina ne pažangos, o atžagareiviš- 
ku keliu. Jis patenkintas VLIK'u, kai ja
me yra partijų, kurios veikė Lietuvoje 
prieš 30 metų, bet nemato, kad jame nė
ra atstovaujami kovos sąjūdžiai, kurie 
veikė Lietuvoje antrosios bolševikų oku
pacijos metu ir gal dar ir šiandien tebe
veikia, kad VLIK'e nėra atstovaujami tie, 
kurie yra įgalioti užsienyje tuos sąjū
džius atstovauti.

Iš tikrųjų, jau seniai ir savųjų ir sve
timųjų akyse esame pasirodę ir juokingi 
ir politikoje visai nesubrendę.

T. J-as, Canada
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KNYGŲ PARAŠTĖJE

LEMTINGOJI RIBA

Nelaisvėje gimusi, tačiau savo kieta va
lia ir asmenybių ryžtu sutraukiojusi pan
čius ir padėjusi pamatus atgimusiai vals
tybei karta savo uždavinį atliko. Ilgi dar
bo, entuziazmo ir planavimo ateičiai me
tai atnešė nuostabiai didelių vaisių. Lie
tuva gyvavo, kaip laisva valstybė, gyvas 
savaimingas organizmas, kūrybingas pa
saulio tautų visuomenės narys.

Naujoji karta, jaunimas, jau džiaugėsi 
tautine laisve, traukėsi ją pilna krūtine, 
kupinas idealų, pasemtų iš praeities am
žių, iš didžiųjų kovotojų parodytų pavyz
džių ir jų pasiaukojimo.

Nerūpestingi, bet pilni jaunatviškų iš
gyvenimų žalios jaunystės metai eina prie 
galo. Standrius, sporto išlavintus kūnus 
ir įvairiausių žinių prikrautus protus tik 
vienas žingsnis teskiria nuo tikrojo gyve
nimo, nuo sąmoningo piliečio pareigų.

Paskutinis žinių bei minties brandumo 
patikrinimas, ir naujoji karta peržengs 
lemtingąją savo paskirties ribą. Naujasis 
mūsų talentingojo rašytojo R. Spalio vei
kalas „ANT RIBOS“ kaip tik piešia pa
veikslą jaunimo, stovinčio pačioje riboje 
tarp mokyklinio suolo, jaunatvės išdaigų 
bei nerūpestingumo ir savarankiško, ne
žinios kupino, bet didžiai trokštamo tikro
jo gyvenimo.

Sutinkame čia senus pažįstamus iš 
„Gatvės Berniuko Nuotykių“ — tris drau
gus — K. Noreišą, A. Alėjuną ir P. Ru- 
secką, taipgi A. Lapeikį — visi jie dabar 
jau gimnazijos 8-osios klasės mokiniai, J. 
Vaitą, dabar jau elektrotechniką, ir kitus.

Visi jie jau išaugo. Berniokiški jų žai
dimai, rūpesčiai, nusiminimai ir laimėji
mai — jau praeitis. Skautiški idealai ir 
skautiškas fizinis užsigrūdinimas nepaliko 
be pėdsakų jų mentaliteto smailumui, 
mintijimo savarankiškumui bei fiziniam 
standrumui.

Bet štai artėja tikrasis, realus gyveni
mas. Baigiasi pasirengimas skrydžiui. Ar 
tas jaunimas, net tas geriausias, vertin
giausias, ar jis turi pakankamai stiprius 
sparnus? Kaip jį priims senoji karta, kuo 
jį apkraus? Ar šeima ir mokykla suteikė 
visą savo galią ir patyrimą tą jaunimą 
tinkamai parengti skrydžiui, ar parodė 
jam ateities horizontus, ar įspėjo jį dėl 
jo laukiančios pareigos dydžio? Ar visuo
menė priims tas jaunas pajėgas, skaisčius 
protus ir entuziazmą, kain gaivinantį van
denį ištroškusi, susproginėjusi, gyvenimo 

viesulų išdžiovinta dirva, o gal apželdins 
juos piktžolėmis ir sužlugdys?

Autorius savo apysakoje ypatingai iš
kelia tris charakterius: Nore.są, Rusecką 
ir Alėjūną, Visi jie neabejotinai teigiami 
tipai, nors ir ne be gyvenimiškų neigia
mybių ir todėl literatūriškai juo įtiKina- 
mesni.

Ligi šiol turėję panašius pomėgius ir 
domėjimosi objeKtus, jaunatvės persilau
žimo momentu trys draugai ima linkti i’ 
skirtingas visuomeniškai politines ideolo
gijas. Tam tikru laipsniu čia reiškiasi 
Seimų bei aplinkos įtaka (Noreišos atveju 
žymus jo motinos įtakos momentas), ta
čiau stipriausias veiksnys, atrodo, bene 
bus kieKvieno jų charakteris, pastabumo 
laipsnis, absoliučiu tiesų supratimas, žiū
rint iš skirt.ngų taškų. Dažnai pasąmo
ningi jų stebėjimai, perskaitytų, girdėtų 
teorijų bei pasektos gyvenimo praktikos 
analizavimai atnešė skirtingų kiekvienam 
jų vaisių ir susitormavo vienai ar kitai 
pasaulėžiūrai artimesnėmis idėjomis.

Jų idėjos, kupinos nuoširdumo ir jau
natviško entuziazmo, neiškraipytos par
tinio doktrimerišKumo, visgi įneša į jų 
tarpą dvasinę paniką ir nesusipratimą, o 
gal tik nesusigaudymą. „Eilę metų mes 
buvome geriausi draugai ir, rodos, vienas 
kito mintis skaitėme, o čia, staigmena! 
(Alėjūnas — 140 psl.) Tačiau iš esmės 
tai nepaveikė jų solidarumo ir santykio 
su augščiausiuoju idealu — tėvyne. „Ką 
gi, kiekvienas kitos spalvos, kaip toji vė
liava, o visumoje Lietuva. „(Ruseckas —: 
163 psl.)

Neigiamu tipu pavaizduotas Lapeikis, 
kuris dar „Gatvės Berniuko Nuotykiuose“ 
reiškėsi, kaip silpnavalis, sužaloto būdo, 
nemalonių instiktų berniukas, čia reiškė
si įtaka jo turtingos motinos, tipiškos pra- 
sisiekėliškos mūsų buržuazijos su viso
mis jos neigiamybėmis atstovės, kuri, 
egoistiškai mylėdama savo sūnų ir nema
tydama jo ydų, galutinai sužalojo jo bū
dą. Ši įtaka pastūmėjo vaikiną kiton, 
tamsių individų, korepetitoriaus Jurkūno 
ir kitų įtakon, o galop ir į bailiškiausias 
šunybes. Nors kone perdėm negatyvus, šis 
personažas taipgi yra neperdėtas ir gyve
nimiškas.

Kitas iš pažiūros lyg ir negatyvus cha
rakteris — Sereika. Tačiau beversdamas 
puslapį po puslapio ir vis geriau jį pa
žindamas, skaitytojas ima nuoširdžiai juo 
stebėtis. Jam ima imponuoti tas užsida-
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ręs, jau susiformavęs tvirtas būdas, kuris 
Sereiką iškelia augščiau už kitus jo ko
legas ir gal todėl jį daro tokį vienišą. Jo 
santykiai su paliegusią savo sesele parodo 
jo atšiaurios aplinkai širdies tikrąją ver
tę, o jo vyriška drąsa, prisiimant sau 
kaltę už nepadarytą nusikaltimą ir skau
džiai dėlto nukenčianf, kelia skaitytojo 
jam pagarbą. Sereika nėra simpatingas, 
nėra meilus nei malonus, tačiau jis žino, 
ką daro. Jis tvirtas medis, kurio nenu
lauš betkokia audra.

Iš moteriškąjų charakterių, išskyrus 
motinas, kurios turi vienokią ar kitokią 
moralinę ir jausminę įtaką savo jau be
sivaduojantiems iš priežiūros sūnums, 
autorius labiausiai išryškina tris tipus ■— 
septintokę Jūratę Ruseckaitę ir aštunto
kę Daną Rasaitę, o taip pat „rafinuotą
ją“, morališkai pakrikusią Sadauskienę.

Jūratė — tipiška jauna mergaitė, gra
žutė, įnoringa, imanti iš gyvenimo leng
vapėdiškai ir naiviai visa, ką sąlygos ir 
aplinka duoda. Skaitytojui ji sukelia daž
nai nuoširdų atlaidų juoką, kaip išdaigin
gas, bet mielas kūdikis.

Rasaitė — jau besiformuojančios mo
ters tipas, vertingas morališkai ir intelek- 
tuališkai, kupinas jaunatvės žavesio ir 
subtilios romantikos.

Sadauskienė — visai kitokio pasaulio 
atstovė. Atstovė pasaulio, kuriame nebė
ra tikros romantikos grožio. Ji graužia
ma nuobodulio, morališkai sugedusi, įspū
džių besivaikanti „ponička“. Jos įtaka į 
meilėje nepatyrusius jaunuolius yra arba 
žlugdanti arba veikia, kaip netikėtai iš
piltas ant galvos kibiras šalto vandens.

Be gimnazijos mokinių, autorius patei
kė eilę tipų mokytojų, kurie tam jauni
mui teikė žinių ir turėjo formuoti jų dva
sinį gyvenimą bei pažiūras. Deja, išsky
rus vieną kitą išimtį (istorikas su didele 
įtaka patriotinių jausmų formavimuisi ir 
jaunimą suprantąs, iš dalies lituanistas, 
Vokiečių kalbos mokytoja), daugumas jų 
jau nebesupranta pilnai jaunimo ir vei
kiau tik moko, bet ne auklėja. Auklėto
jas daro daug klaidų, nesigilina į auklė
tinių pschiką, yra šališkas, išskiria tur
tinguosius ir nepelno mokinių pasitikėji
mo, nekalbant apie meilę.

„Gatvės Berniuko Nuotykių“ herojus 
Jonas Vaitas yra toks simpatiškas, daug 
žadantis jaunuolis, jog tikrai beskaitant 
kyla gailesčio jausmas, kad autorius jį 
aukoja raudonajam vėžiui, besigraužian- 
čiam į sveiką lietuvišką sielą. Tačiau tuo 
Žygiu autorius parodo savo objektyvumą, 
sprendžiant problemas. : ■

Komunistas Jurkūnas ir jo pagalbinin
kė Rufa nupiešti psichologiškai pilnai pa

teisinami, neperdėti ir nesukarikatūrinti. • 
R. Spalis šiąja savo knyga, dar labiau 

už „Gatvės Berniuko Nuotykius“, pasiro
do geras žmonių psichologijos žinovas ir 
ypač pasirodo, nuodugniai pažįstąs jauni
mą ir jį mylįs.

Mokyklinės , išdaigos, juokai, kartais 
net piktokos išdaigos, pateiktos gyva, hu
moru žybčiojančia, neretai mokyklinio 
žargono dialogų forma, skaitytojui mie
los ir sukelia jam jo paties jaunystės iš
gyvenimų atsiminimus. -

Gimnazistiškos „meilės“ ir flirtai — 
romantiški ir naivūs savo žaliąja jaunat
ve. Ir pers „amžinai“ trunka rierlgai, ne
palieka kartėlio, o kelia pirmųjų susijau
dinimų grožį ir pirmųjų bučinių šilumą.

R. Spalio stilius, lietuviškos knygos 
mylėtojui jau žinomas iš jo „Gatvės Ber
niuko“, „Didžiųjų Atgailų“ ir periodikoj 
spausdintų dalykų, yra gyvas, vaizdingas, 
spalvingas. Gamtos aprašymai trumpi ir 
kupini originalios poezijos. Dialogai, ap
skritai paėmus, puikūs ir natūralūs.-

Gaila tik, kad autorius negalėjo ar ne
norėjo išvengti tam tikros patriotinės pa
tetikos, kitur vėl entuziastingų ir naivių 
jaunimo išgyvenimų paryškinimo autori
niuose tekstuose, kai patys jo veikalo 
personažai savo dialogais ir veiksmais 
pilnai įtikinamai parodo ir patriotinius ir 
savo išgyvenimo momentus. Be tokios rū
šies autorinių įtarpų, veikalas būtų dar 
vertingesnis literatūriniu požiūriu.

Pažymėtina, kad greta jau aptartų tei
giamybių, „Ant Ribos“ parašyta, panau
dojus sumanią, ir patrauklią intrigą, ku
ri ir lengvo pasiskaitymo mėgėją pririša 
prie knygos puslapių ir verčia veikalą 
perskaityti „vienu ypu“.

Labai apgailestautina tik nepakenčia
mai blogai atlikta knygos spaudos ko
rektūra. Įvairiausių klaidų mirgėte mar
ga. Dėl to kaltas ne autorius, greičiausia 
neturėjęs progos daryti korektūrą, bet 
leidėjas. Bloga korektūra skriaudžia au
torių, veikalą ir erzina skaitytoją. Atro
do, ateityje Autorius turėtų pareikalauti 
iš leidyklos, kad bent antroji korektūra 
būtų atsiųsta jam pačiam taisyti.

„Ant Ribos“ — puiki lektūra jaunimui 
išeivijoje, o senajai kartai ši knyga duo
da progą susimąstyti ir įsigilinti ne tik 
į jaunimo psichiką, bet taipgi perkratyti 
ir savo sąžinę.

Ar senoji karta tinkamai atlieka savo 
pareigas išeivijoje augančio jaunimo, tų
jų esančių „ant ribos“, atžvilgiu ir tųjų, 
kurie jau įžengė į gyvenimą, semdamiesi 
iš svetimų šaltinių, migdančių savosios 
šalies atsiminimus?
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Kas žino, kiek ilgai teks dar išbūti 
išeiviais, kas žino, kas iš senosios kar
tos gaus grįžti į Lietuvą? O juk tiems, 
kurie ir sulauks tos valandos, kurie dar 
įstengs padirbėti Krašto atstatymui, ne
ilgam pakaks jų jėgų tam darbui. Tau
tiškai sąmoningas, apsirūpinęs žiniomis 
ir Vakarų pasaulio patyrimu, liberališ
kas, savarankiškai galvojantis jaunimas 
tegalės būti reali jėga ir didelė parama 
Lietuvos ateitį kuriant.

Nepakanka juos maitinti banaliomis, 
metų metais besikartojančiomis patrioti
nėmis paskaitomis bei prakalbomis — 
tai nebedaro įspūdžio. Jaunimą reikia 
traukti į darbą lietuviškose organizaci
jose ir ne kaip kokius pastumdėlius. Rei
kia jiems teikti iniciatyvos laisvę, pro
gas ir galimumą veikti, kurti, reikia 
steigti diskusinius sambūrius, leisti jau
nimui sakytis. Senoji karta tenustato 

gaires, bet ji neturi jaunimui primesti 
savo arbitraiiškos valios, neturi jo velti į 
savo prašvinkusius ginčus, barnius, klai
das.

Jaunimas — tai plačiausias darbo ba
ras visuomenininkui ir kultūrininkui, 
kurs nuoširdžiai norėtų nurodyti priau
gančiai kartai išmintingas, bet ne auto- 
ritatyviai primestas gaires.

R. Spalio knyga savaime iškelia visas 
tas problemas apsvarstyti ir įvykdyti, 
kad mūsų jaunimas, žengiąs į atominės 
eros gyvenimą nesiskaldytų į svetimus 
atomus, bet susijungtų su didžiais lietu
viškais idealais ir ko sėkmingiausiai 
užimtų vietą tųjų, kurie kitados dirbo 
ir kūrė.

R. Spalis — ANT RIBOS — „Tremties“ 
leidinys, 1954 m.

I.N.

JACCUSE!

Oi, bus nepatenkintų Meldučio Laupi- 
naičio AŠ KALTINU (pirmoji dalis), 234 
psl., dailiai Brazilijoje — Sao Paulo 1954 
m. rugsėjo mėn. autoriaus išleistąja 2,50 
dol. kainuojančia, Garnio Leidyklos tech
niškai parengta, 1000 egz. tiražo knyga.

Pirmoji trilogijos „Aš kaltinu“ dalyje 
„Raudonasis maras Lietuvoje“ autorius 
paliečia įvykius, susijusius su pirmąja 
rusų okupacija. Rengiama spaudai II da
lis „Rudasis teroras Lietuvoje“ ir III da
lis — „Lietuviai pasaulyje“.

Knyga, be abejo, diskusinė ir parašyta 
nesivaržant — nesivaržant iki tokio laips
nio, kad kaikas net skamba neįtikinamai 
— sukelia abejonių, ar autorius nebus 
kur suklydęs ar perdėjęs. Kiek dėl su
klydimų, tai jų yra. Nenorint šiame raši
nyje jų ištisai vardinti, galima nurodyti 
gal juokingiausią jų, Napoleono maršalą 
Žoffrą (26 psl.) arba tvirtinimą, esą 
Liudas Gira įsteigė „Literatūros Naujie
nas“ ir šios buvo „aiškiai bolševikinės“, 
kai „Literatūros Naujienų“ laikais Liu
das Gira nebuvo dar Moločkovo pieno 
ragavęs, o priešingai, bėgiojo Laisvės 
Alėja, pasikišęs po pažastimi savo ra
šomą poemą „Italia Nuova“, apoteozuo- 
jančią Mussolinį bei jo fašistinį režimą. 
Ryškios faktinės klaidos, be abejo, maži
na skaitytojo pasitikėjimą kitais toje 

knygoje dėstomais tvirtinimais. Tačiau 
knyga parašyta lakiai — paėmus ją į 
rankas, sunku ją padėti į šalį — ji per
skaitoma vienu pradėjimu ir be pastan
gų, nes vaizdinga, sklandi ir labai įdomi.

Autoriui tuoj galima būtų prikišti pačią 
knygos parašymo formą — pateikimą. 
Nebežinai, žmogus, kur kalba autoriaus 
išvardintieji asmenys, o kur pats auto
rius tų asmenų lūpomis, kur citatos, o 
kur kūryba.

Tai gal paaiškina pats autorius, pa
reikšdamas, kad jis „liepsnodamas išnie
kintos, sutryptos, kraujo mariose pa
skandintos mano . nelaimingos Tėvynės 
meile, — rašau šį kaltinamąjį dokumen
tą.

„Čia sulieju mano gęstančios gyvybės 
paskutines kibirkštis ir, prieš nužengda
mas į kapą, prieš nutrūkstant mano 
trumpai gyvenimo gijai, metu paskutinę 
ištarmę ir kaltinimą“...

Autorius ypač iškelia jautriausią, skau
džiausią mūsų Tautos nelaimę — vadų 
menkystę. Silpnumą, nesugebėjimą ir ne- 
siorientavimą visuomenės vadų, kurie pa
tys nežinojo, ką jie turi daryti, ir Tautai 
nieko nepasiūlė, tik vis prašė būti ra
miems, kaip avinams, varomiems i sker
dyklą. Vyrai, tik nieko nedarykit...

49



100 SANTARVĖ

Taip ir praradom negarbingu būdu sa
vo nepriklausomybę, nes musų žmonės, 
visuomenė, Tauta buvo geraširdė, pasiti
kėjo savo vadais ir vadų tylėjimą inter
pretavo gal, kaip jų didžios išminties iš
raišką, o tai buvo tyla, pranašaujanti 
Tautai kapų tylą.

Tauta savo vertę yra Įrodžiusi, nes ir 
be vadų sugebėjo per tiek vergovės me
tų išsilaikyti, kovoti, aukotis. Tačiau pa
radoksas — i jos priekį, į paviršių daž
nai išplaukdavo tik putos.

„Aš kaltinu“ autorius nurodo, kaip mū
sų paskutinioji, koalicinė vyriausybė to
leravo bolševikų šnipą ir parsidavėlį gen. 
Vitkauską kariuomenės vado poste. „Ko
alicinė vyriausybė samprotavo esą geriau 
vyriausiąją kariuomenės vadovybę ati
duoti bolševikų šnipui, negu tokiam, ku
ris dar — apsaugok, Viešpatie, — galėtų 
įvelti į karą su mums drauginga Sovieti- 
ja.“

Autorius nurodo, kaip buvo užliūliuo
tas visuomenės budrumas per spaudą, ra
diją ir literatūrą. Smerkiame Paleckį — 
o juk žurnalistai buvo jam patikėję va
dovauti Lietuvos Žurnalistų Sąjungai, 
(bene bus ir čia autorius suklydęs), 
juodiname Liudą Girą, o juk jis išrink
tas pirmininkavo Lietuvių Rašytojų 
Draugijai, „garbiname“ Cvirką — bet ar 
ne jam buvo suteikta premija už pro- 

bolševikinę ,’,Žemę Maitintoją“. Žadėjo
me, jos pačios žodžiais tariant, deginti 
ant laužo, ,kaip raganą, Stalino premijos 
laureatę Salomėją Nėris, — juk ir ji bu
vo musų premijuota, ir t.t.

Tokio pobūdžio labai gausūs autoriaus 
surinkti nurodymai apie gyvus ir miru
sius, apie Lietuvoje likusius ir vėliau 
emigraciją pasirinkusius mūsų veikėjus 
sukels dar daug kalbų, gal pasiteisinimų, 
o gal gėdingos tylos.

Tai pirma tokio pobūdžio knyga mūsų 
dabartinėje išeiviškoje Eteratūroje. Be 
abejo, ji į?us priskiriama ir prie musų 
Nepriklausomojo gyvenimo ' laikotarpį 
dergiančios spaudos. Tačiau tokia jau tos 
knygos paskirtis — ji nedergia Nepri
klausomybės laikotarpio, ii smerkia, gal 
kartais ir perdrastiškai eilės žmonių dar
bus, ji specialiai nori atkreipti musų dė
mesį į neseniai išgyventojo laikotarpio 
blogąsias puses, atvedusias prie negar
bingus kapituliacijos. Autoriaus pipirai ir 
druska turėtų mūsų visuomenei duoti ge
riau pajusti Tautos kančią, žiaurią rea
lybę, todėl ji nė nemano rožių vandeniu 
plauti, glostyti ir smilkalais smilkyti tiek 
pragaištingų ir nedovanct.nų klaidų

Istorija turime ne vien žavėtis, bet iš 
jos mokytis, kad netektų jos vėl kartoti.

R. K.

Tie, kurie iš istorijos nesimoko, priversti ją kartoti.
Santapana

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Literatūros metraštis GABIJA. Spau
dos atgavimo penkiasdešimtmečiui ir 
tremties dešimtmečiui paminėti, 545 teks
to psl.

Redaktoriai Jonas Aistiš ir Stepas Zo- 
barskas. Dailininkas Pranas Lapė.

Išleido GABIJOS leidykla New Yorke, 
JAV-ėse 1954 m.

Metraštyje kelių dešimtu mūsų rašyto
jų poezijos ir prozos kūriniai.

R. Spalis — ĄNT RIBOS — Apysaka. 
„Tremties“ leidyklos leidinys, 1954 m. 
(Recenzuojama šiame SANTARVĖS nu
meryje). 482 teksto psl.

Br. Daubaras — UŽDANGAI NUSILEI
DUS — apsakymas. NIDOS Knygų Klubo 
leidinys Nr. 6. Kaina 3/- arba 1 doleris.

NIDA Book Club, 1 Ladbroke Gardens, 
London W.ll. Gt. Britain.

Naujas lietuviškas Leidinys D. Britani
joje. ŽIBINTAS — Religinės kultūros 
žurnalas, Nr. 1, 1955 m. sausis.

Redaktorius: Kun. Jonas Kuzmickis — 
21, Ann Place, Bradford 5, York's.

Leidėjas: Š. Anglijos Lietuvių Katali
kų parapijinė Bendruomenė.

Lietuvos Social-Demokratų Partijos Ko
miteto D. Britanijoje BIULETENIS — Nr. 
4, 1954 m. gruodžio mėn. 31 d.

Šapirografu spausdinamas 8 psl. leidi
nys.

Gaunamas — c/o A. Zamžickas, 26, 
Devonport Rd., London, W.12.
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Padidintos „LIETUVIŲ DIENOS“
Pradedant š.m. sausio mėn. numeriu, 

„Lietuvių Dienų“ žurnalas padidintas. Į- 
vesti nauji skyriai ir lietuviškoje ir ang
liškoje dalyje; dedama daugiau iliustra
cijų ir žodinės medžiagos.

„Lietuvių Dienų“ kiekviename numery
je yra apie 60 nuotraukų iš viso pasaulio 
lietuvių gyvenimo. Parašai po visomis 
nuotraukomis duodami abiem kalbom. 
Tad, „Lieuvių Dienos“ prieinamos ir 
"tiems, kurie nebemoka lietuviškai, ir net 
kitataučiams.

„Lietuvių Dienų“ vienas numeris siun
čiamas susipažinimui nemokamai.

Rašyti: „Lietuvių Dienos“, 9204 So. 
Broadway, Los Angeles, Calif., USA. Me
tinė prenumerata 5 dol.; met. pren. Euro
poje, Australijoje ir Pietų Amerikoje 4 
dol., jei pinigai pasiunčiami tiesiog ad- 
min-'stracijai.

Užsisakykite „Lietuvių Dienas“ sau, už
sakykite savo giminėms bei draugams. 
Tikrai džiaugsitės, gaudami šį iliustruotą 
žurnalą.

LEMIAMAS MŪŠIS ARTĖJA
„LAISVOSIOS LIETUVOS“ greitas augi
mas ir nenulaikomas veržimasis pirmyn 
rodo, kad ji sugebėjo teisingai [vertinti 
gyvenamojo laikotarpio reikalavimus ir 
numatyti įvykių eigos vystymąsi.
„Laisvoji Lietuva“ pirmoji paskelbė vi
suotiną lietuviškų jėgų mobilizaciją Lie
tuvos Laisvės žygiui paremti.
„Laisvoji Lietuva“ vertina ir brangina 
kiekvieną padorų lietuvį, todėl jo pareiga 
paremti „LL“. Remdamas ir skaitydamas 
ją, paremsi lietuvių tautos laisvės kovą 
ir sustiprinsi savo dvasią.
„LAISVĄJĄ LIETUVĄ“ leidžia LAS. re
daguoja Vyt. Staneika. ADRESAS: LAIS
VOJI LIETUVA, 3157 So Emerald avė, 
Chicago 16, Ill, USA
PRENUMERATA metams 4.50 dol. Susi
pažinti siunčiama nemokamai.

Kas sielojasi dėl nepriklausomos Lietu
vos, tas skaito bendruomeninį, demokra
tinės minties

savaitraštį
„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“

Prenumerata: Kanadoje 5 dol. me'ams. 
Amerikoj ir Pietų Amerikoj 5,50; 
visur kitur 6 dol. Galima mokėti 
dalimis.

Adresas: „Nepriklausoma Lietuva“, 7722 
George St., Ville Lasalle, Montreal, 
P. Q._ Canada.

Užsakyti: tiesiai, o Anglijoje per „Europos 
L:etuvj“ ir Australijoje per „Austra
lijos Lietuvį".

REDAKCIJOS IR ADMINISTRACIJOS adresas:
SANTARVĖ, 46, Aberdare Gdns., London, N.W.6, Gr. Britain. Tel.: MAIda Vale 9140.
ADMINISTRACIJOS JAV-ėse adresas:
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ATSTOVAI:
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BRAZILIJOJE — M. Laurinaitis, Caixa Postal 118, Sao Paulo 
KANADOIE — A. Kuolas, 143, Claremont st., Toronto, Ont. 
PRANCŪZIJOJE— J. Masiulis, 6. rue Massenet, Paris, 16e.
VOKIETIJOJE — K. Drunga, 114b) Tuebingen, Hechingerstr. 10.
VENEZUĖLOJE — VI. Kuzavinis, Urbanizacion Delgado Chalbaud, Vereda 23 Nr. 5. 
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