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REZISTENCINIS VISUOMENINIŲ JR KULTŪROS REIKALŲ ŽURNALAS

VASARIO i6-ą MININT
KOVOJANČIOS LIETUVOS ŽODIS

Ne tas stiprus, kuris eina neklupdamas ir 
be nepasisekimų, bet tas, kuris audrų par
blokštas moka sukaupti dvasios ir kūno jė
gas, kad prisikeltų naujam, gražesniam gy
venimui.

Lietuvių tauta yra daug kartų likimo 
bandyta ir nekartų savo žygiuose priversta 
klupti, bet visad mokėjo išlikti tvirta dvasia, 
pajėgti atsitiesti ir net pakilti laisvam gyve
nimui. Nuo kunigaikščių didybėn iškeltos 
tautos iki rykštėm plakamų baudžiauninkų
— tai didis tarpas, ir ne beviltiškas pasirodė 
tiems, kurie, nors buvo pripratę priimti kir
čius nuo priešo, bet visad pajėgė atmušti, 
sutriuškinti ir pasiimti pergalę sau.

Ir bruzdėjo nekartų tauta, savo šviesuo
menės dažnai tik per slaptų spaudų paža
dinti pasiekiama, kol 1918 metais vasario 
šešioliktoji diena tapo Lietuvos Prisikėlimo 
Diena. Ne dešimtimis, bet šimtais metų 
lauktoji diena sukrėtė visų tautų, ir nepap
rastas džiaugsmas užliejo visų lietuvių širdis
— dar tvirtesnis pasiryžimas išsikovoti sau 
laisvę tada pabudo jaunose krūtinėse, ir sa
vanorių kraujas pasipylė, nuplaudamas senų 
vergijos gėdų.

Tačiau tik 22 laisvės metai, o paskui ir 
vėl... ir vėl skaudi likimo ranka atidavė lie
tuvius liūdnam bandymui. To bandymo 
dienas pergyvename ir šiandien. Bet kolkas 
esame dar tvirti, nes be abejonės jaučiame, 
kad tiek kruvinojo GPU aukos, tiek ir nuo 
Gestapo budelių rankų krintantieji, yra 
mūsų tautos išlaisvinimui pareikalauta 
duoklė, be kurios negalime tikėtis būti lais
vi, nes laisvė visad tik augščiausia kaina 
įgyjama.

Tad šiais metais Vasario 16 dienų švęsda
mi, atgaivinkime širdyse vėl tų patį laisvės 
troškimų, kuris buvo 1918 metais ir pasi- 
ryžkime nesugniužti, nesukristį priešui prie
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kojų, bet dar su didesne jėga ir net nebijo
dami, jei reikės, atiduoti savo didžiausių 
kraujo aukų, vieningai kovokime, kad savo 
mylimų Lietuvų vėl pastatytume tvirtų ir 
laimingų.

Nepriklausomybės Šventės proga meski
me žvilgsnį į praeitį, kad priimtume tai, iš 
ko galėtume pasimokyti ar bent palyginti 
su mūsų vedamomis laisvės kovomis; juk 
gavę iš praeities dvasinio pastiprinimo, tap
tume nepalaužiamais laisvės kovotojais.

Šiandien, persekiojimams didėjant, tu, lie
tuvi, mokykis iš anų laikų; tepasiekia, jei 
jau ne kitaip, tai net kartais per elgetos 
krepšį, ar prie plakančios širdies priglaus
tas lapelis tenueina į tolimiausių Lietuvos 
kampelį, kad ir jis nepasiliktų be vilties. O 
jei visdėlto ir besisaugant tektų pakliūti į 
persekiotojų rankas, neužmiršk mintimis 
sugrįžti į praeitį, kad pasisemtum tvirtybės 
iš tų, kurie už Lietuvų krito Sibiro ištrėmi
me ar prarado savo sveikatų ir mirė žiau
riuose kalėjimuose.

Kova už laisvę yra šventa!
Į šventųjį karų todėl šiandien šaukiame 

visus lietuvius, prašydami užmiršti senas 
partijų rietenas; ir Nepriklausomybės pa
skelbimas tebūnie mums kelrodis mūsų žy
giuose !

Kai aušra nušvies Lietuvos sodybas Va
sario 16-tosios dienos rytų, tu, brangus lie
tuvi, keldamas trispalvę prie savosios gūžtos 
tvirtai prisiek širdies gilumoje aukotis už 
Lietuvų, kaip tie, kurie jų tada prikėlė. Te
pasirodo kiekviena kryžkelė, kiekvienas 
kupstas lietuvio saugoma tvirtovė, ir laisvė 
tikrai vėl sugrįš pas mus, nes ji tik laikinai, 
mūsų ryžtingumui išbandyti, yra mūsų tė
viškę palikusi.

Iš „Laisvės Kovotojo" Nr. 4, 
1943 m. vasario mėn. 15 d.
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2 SANTARVĖ

PASAKA APIE PELKIŲ ŽIBURĖLĮ
Vieną kartą grįžo ūkininkas iš miestelio namon. Buvo jau vakaras, visai sutemo, 

o dar reikėjo pravažiuoti kelios mylios per didelį mišką ir raistynus. Neramu jam pa
sidarė. Reikėjo paskubėti, nes namie laukė sunkiai serganti žmona ir penki maži 
vaikučiai. Pati jau kelinta savaitė prie mirties gulėjo patale, o vaikučiai, nuskarę ir 
nepavalgydinti, it paršeliai kriuksėjo verkšlendami aplinkui.

Sunkios dienos buvo atėjusios mūsų bėdžiui ūkininkui. Turėjo išsiparduoti reika
lingiausius daiktelius, :kad būtų už ką bent vaisių pirkti. Ir šiandien jis ’buvo išvykęs 
'turgun su maišeliu grūdų,-o dabar skubėjo namon, vaistinėje nupirkęs lašų ligonės šir
džiai atgaivinti.

Skubėjo ir paklydo miške. Rodos, tokie žinomi visi keliai ir keliukai, '.tiek 
metų išminti ir išlandžioti! Bet pakilo baisus vėjas, prapliupo lietus, ir užkrito tamsa, 
nors į akį durk. Bėriukas traukė vežimėlį, šniokštavo. Gal jam irgi galva apsisuko, jog 
pateko į tokius krūmus ir dumblą, kad toliau nei iš vietos. Ir ton ir kiton pusėn mėgina 
vežėjas tampyti vadeles, bet veltui. Laikas slenka, naktis gilėja, o namie pati gal jau 
kliedą nuo karščio, vaikučiai gal klykauja peralkę ir nusigandę...

Staiga už krūmų sužibo žiburėlis. Virpa, plevena... Tai arčiau, tai vėl toliau, lyg 
skraidanti žvakutė. Gal čia bus kokio pamiškės gyventojo namukai, gal kelio bus gali
ma pasiklausti? Sudrožė botagu bėriukui, tas pasirąžė, šoktelėjo, ir vežimas pajudėjo, 
lyg kas po ratais plytų pamatą būtų padėjęs. Žiburėlis spinkčioja per kupstus, liepsne
lės atblykčioja vandens klanuose, jis bėga tolyn ir tolyn, o ūkininkas su bėriuku vejasi 
ir vejasi.

Daug laiko praėjo, arklys ir žmogus sušilo ir pavargo. Ir žiburėlis užgęso. Bet 
žiūri ūkininkas — ogi jau miško pakraštis, ir štai tas pats keliukas, kurio gale stovi 
nameliai su jo mylimaisiais.

Išsigelbėta !.. Gerasis pelkių žiburėlis parodė kelią.
000

Gal ir nevykusiai sudėstėme čia tokią pasaką, imdami motyvus iš mūsų liaudies 
poringių apie pelkių žiburėlius. Jie dažni mūsų tautosakoje, kaip ir laumės ar aitvarai.

Pelkių žiburėliai pasirodo nakties tamsoje keleiviams, praeiviams ir paklydė
liams. Geriesiems jie parodo kelią, išveda iš tankmės, raistų, liūnų ir nelaimių. Bloguo
sius jie dar daugiau paklaidina, suvedžioja, prikankina ir net pražudo... Kaip pelkių 
žiburėliai, taip aitvarai ir laumės nėra nei geros, nei piktos būtybės. Priklauso, su kokiais 
žmonėmis jos turi reikalų, kam nori padėti, o ką nubausti. Geros, teisingos, vargšės 
motinos, linus beraunančios, griovyje paguldytą kūdikėlį laumės pavalgydina ir šilki
niais drabužėliais išpuošia. O piktai ir suktai gaspadinei, kuri, pavydėdama anai varg
šei, tyčiomis paguldo savo vaiką palaukėje laumėms aprėdyti, šios mirtinai jį užgnaibo... 
Kaip ir aitvarai: vieniems per kaminus lobių prineša, o kitiems — tvartus ištuština ir 
grūdus iš javų iškūlia.

Lietuviškas žmogus ir -gamta su jos slėpiniais ir burtais buvo ir tebėra glaudžiai 
•susiję. Puošnūs pasipūtėliai, skriaudikai, melagiai ir veltėdžiai, kad ir kaip .jie būtų save
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SANTARVĖ 3

išsiaugštinę ir apjakėlių tokiais laikomi, pačios gamtos ir jos slėpinių būna nubaudžia
mi, dažniausia tada, kai to visai nelaukia ir nesitiki... Dorieji, itšikimieji savo sąžinėms, 
pasiaukojusieji ir taurieji, nors ir kaip žiauriai juos-persekiotų, aplinkos, apjakimas, galų 
gale suranda; taką iš miško ir, tarsi gerųjų gamtos jėgų padedami laimi teisingą bylą.

000

Pradėdami savo darbą, pradėdami leisti mūsų žurnalą, mes iš anksto spėjome ir 
vėliau, girdėdami atbalsius, nesistebėjome, kad vieniems mes atrodysime, kaip anie 
pelkių žiburėliai, kurie paklydusį dar daugiau tamsoje įmurkdo ; kaip tos laumės, kurios 
užgnaibo gražųjį turtingosios šeimininkės vaiką; kaip tie aitvarai, kurie sukčiaus ir 
nedraugiško kaimyno stirtoje iškulia javus...

Bet tuo pačiu metu tikėjome ir troškome, kad daugeliui kitų lietuvių mes ne tik 
atrodytume, bet ir būtume tais tamsiosios nakties pelkių žiburėliais, kurių liepsnelės, 
šokinėdamos nuo kupsto ant kupsto, parodys teisingą taką, ir išves iš raisto klystkelių, 
Kad virstume laumėmis, kurios pavalgydins išbadėjusią vargšės darbininkės motinos 
dukrelę ir ją išpuoš šilkų suknytėmis. Pagaliau, kad vieną naktį atskristume prie jūsų 
namo aitvarais, kurie per augštinį slaptomis iškrato jums, maišą lobių, nereikalaudami 
už tai nei atlyginimo, nei padėkos...

To troškome labiausiai! Ir štai šiandien turime pilnų trijų metų patyrimą. Jau 
daugiau, negu treji metai, kai gimsta ir skleidžiasi šie puslapiai, — ne Tėvynėje; bet 
svetur, kur lietuvis dar laisve kvėpuoja. Tai dar neilgas laikas. Bet atsiminkime; kad 
lygiai tiek pat laiko — tik trejis metus tekėjo mūsų tautai ir A u s z r a... O Auszros-, 
to mūsų, pirmojo tautinio pelkių žiburėlio, puslapių vaidmuo buvo, pasakiškas.

Mums nestinga kuklumo jausti, kad tai būtų tik labai paviršutiniškas ir dar. ne
pelnytas palyginimas. Dar praeis daug dienų, mėnesių ir metų,, kol mūsų troškimai ga
lės ir turės išsipildyti. Dar nutekės daug vandens ir kraujo, kol mūsų minties sėklos 
ir žygių vaidmuo naujajame lietuvių tautos atgimime išnoks matomais vaisiais.

Bet niekas negalėjo ir negalės mums uždrausti to trokšti, tami aukotis, ir tuo; 
gyventi.

Lietuvių. Rezistencinės Santarvės. Garbės Nariui prof. Mykolui. BA’žiškai dėl 
jo brolio prof. Vacibvo Biržiškos mirties nuoširdžią užuojautą reiškia

ALRS-ės C. Komiteto Pirmininkas, ir Nariai'

Mirus prof. Vaclovui Biržiškai, didžiajam lietuvių bibliografui ir kultūros 
istorikui, Jo brolį, prof. MykJlą Biržišką, Lietuvių Rezistencinės Santarvės Garbės- 
Narį;, širdingai užjaučia

LRS-ės Europos Komiteto Pirmininkas ir Nariai

LRS-es Bradford© (D; Brit.) Skyriaus nariui V. Padegimui mirus, Jo žmonai 
ir vaikučiams nuoširdžią užuojautą reiškia

LRS-ės Europos Komiteto Pirmininkas ir Nariai

■ ■
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4 SANTARVĖ

DEMOKRATIJA ĮPAREIGOJA
S. ŽYMANTAS

„Liberty itself is not single and sim pie. It has four aspects. There are National 
Liberty, Constitutional Liberty, Perskilai Liberty and Economic Liberty“.

Lord Samuel

Savotiškai mūsuose demokratija supran
tama. Dar savotiškiau, teisybę pasakius, vi
sai nedemokratiškai, ji praktiškame gyveni
me vykdoma mūsų, už tėvynės ribų vei
kiančių, politinių organizacijų tarpusavio 
santykiuose ir bendroje veikloje. Keista, 
kad tie, kurie skelbiasi demokratais ir ku
rių dažno nuoširdaus tikėjimo demokratija 
mes nenorime ginčyti, iš esmės paėmus pa
tys elgiasi, rašo ar sakosi visai jau nedemo
kratiškai ir tą demokratiją supranta pavir
šutiniškai.

LRS yra gilių demokratinių įsitikinimų 
rezistencinė organizacija. Tatai buvo jos 
pareikšta pačiame LRS steigimo akte ir pa
kartota jos pareiškime visuomenei. Demo
kratijos idėja ir tikėjimas demokratija su
daro pačią LRS paskirties ir veiklos pagrin
dą. LRS pagrindinis tikslas yra visomis jė
gomis dėtis prie Tautos vedamos išsilaisvi
nimo kovos. O šios kovos esmę sudaro: 
susigrąžinti laisvę, pašalinti ne vien sveti
mos okupacijos tironiją, bet atkurti Lietu
vos Nepriklausomybę krikščioniškos mora
lės, humaniškos meilės žmogui, laisvės, tei
sės ir socialinio teisingumo pagrindais.

Ta kova, kurią tauta tokiomis sunkiomis 
sąlygomis, tyliai, dantis sukandusi, veda 
okupuotoje Tėvynėje, nėra vien kova dėl 
okupacijos pašalinimo ir Nepriklausomybės 
atstatymo. Nes okupantas nėra vien tiktai 
Lietuvą okupavęs. Jis yra patį lietuvį pa
vergęs ir kėsinasi ne vien į jo išorinę, bet ir 
vidinę laisvę, į pačią jo sielą. Todėl kova 
dėl Lietuvos išsilaisvinimo lietuviui reiškia 
daug daugiau, negu vien Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymą. Ji reiškia jam lie
tuvio, kaip žmogaus, išsilaisvinimą ir atei
čiai tos jo laisvės užtikrinimą, nežiūrint kas 
į ją kėsintųsi, svetimas ar savas. Už tai lie
tuvis jau yra sudėjęs daug, labai daug bran
gių aukų.

Tokį nusistatymą skelbdama ir juo savo 
darbą remdama, LRS nieko naujo neišrado. 
Ji tik prisiėmė, kaip šventą pareigą, tą nu
sistatymą, kuris buvo paties Kovojančio 
Krašto reikštas ir skelbtas.

Su tokiu ir ne kitokiu nusistatymu LRS 
šiandien dedasi Lietuvos Nepriklausomybės 
Talkon. Ji jon dedasi ne kokių egoistinių 
tikslų siekdama, bet tam, kad drauge su ki
tomis organizacijomis dirbtų tą darbą, kurį 
iki šiol ji dirbo viena. Eidama į LNT, LRS 
lieka ištikima savo įsipareigojimams ir savo 
demokratiniams įsitikinimams.

Būdama demokratinių įsitikinimų, juos 
reikšdama ir jais vadovaudamasi, LRS skel
biasi ir pasisako už valstybingumo išlaiky
mą, už Lietuvos valstybės teisinio tęstinu
mo išsaugojimą, Lietuvai esant okupuotai.

Ir šiuo atžvilgiu LRS nieko naujo neišra
do. Taip buvo pasisakęs ir tautai nelaisvėje 
iškilmingai deklaravęs jungtinis, vieningas 
Lietuvos rezistencinis pogrindžio organas 
1944.11.16 d.

Tą patį buvo pareiškęs užsienyje VLIKas 
savo 1949,11.2 d. memorandume, per Lie
tuvos Atstovus įteiktame Didžiosios Brita
nijos, Jungtinių Amerikos Valstybių ir 
Prancūzijos užsienio reikalų ministeriams. 
Jame buvo pareikšta apie sovietų Lietuvos 
vyriausybės neteisėtą nušalinimą, Lietuvos 
Konstitucijos sulaužymą. Paskutinės Lietu
vos Konstitucijos. 1938 metų, ne 1922 me
tų! Tame pat memorandume buvo pareikš
ta, kad Lietuvos Prezidentas, Antanas Sme
tona, apleido Lietuvą, protestuodamas prieš 
sovietų agresiją, tikslu tęsti kovą dėl Lietu
vos Nepriklausomybės atstatymo.

Laikydamasi Lietuvos valstybės tęstinu
mo, jos nenutraukiamo suverenumo išlaiky
mo ir būtinumo tuos principus ginti, LRS 
tik pasekė tuo, ką kiti iškilmingai buvo tau-
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SANTARVĖ 5

tai paskelbę ir svetimoms draugiškoms Va
karų vyriausybėms pareiškę.

Šio nusistatymo laikymasis nieko bendro 
neturi su buvusio Lietuvoje režimo aproba
vimu ar jam pritarimu. LRS žiūri ne j pra
eitį, bet į dabartinės laisvės kovos sąlygų 
reikalavimus ir į ateitį. Toje ateityje ji ma
to Lietuvą ne kitokią, kaip tiktai demokra
tiškai besitvarkančią, kurioje lietuviui bū
tų grąžinta laisvė, ne vien politinė, bet taip 
gi laisvė nuo vargo, kuris jį šiandien yra 
prislėgęs.

* * *
Demokratiniai principai nėra vien žo

džiai. Daug kas skelbiasi demokratu. Antai 
ir sovietai kalba apie tikrąją demokratiją, 
liaudies demokratiją. Buvo ir mūsų tarpe 
tokių organizacijų, kurios okupacijoje kal
bėjo apie pilnutinę demokratiją, bet ją te
norėjo suprasti vienos politinės grupės 
tvarkomą. Iš tikrųjų, neretas mūsuose yra 
linkęs taip suprasti demokratiją, kaip, an
tai, buvęs Prancūzijos premjeras Queiulle 
buvo pastebėjęs kai ką suprantant politiką: 
„politika nesiekia išspręsti problemas, bet 
nutildyti tuos, kurie jas kelia.“

Mes galime turėti demokratiškai išrink
tas demokratines institucijas, bet pačios de
mokratijos tai dar nelaiduoja. Teisingai 
nurodė Edinburgo Universiteto moralinės 
filosofijos profesorius John Macmurray, 
(Conditions of Freedom, 39 p.), kad „ne 
demokratijos institucijos teikia žmonėms 
laisvę, bet teisingumo pagrindai, kurie, jei 
mes to norėsime, yra tų institucijų užtikri
nami“.

Prancūzijos istorija yra davusi pavyzdžių, 
kad demokratiškai išrinkta institucija gali 
virsti ne teisingumo ir laisvės garantija, bet 
teroro priemone. Tad virš demokratiškai iš
rinktų institucijų, demokratinių institucijų, 
demokratijai užtikrinti yra dar reikalinga 
vadovautis augštesnės Teisės ir Teisingumo 
pagrindais. Tol, kol tų pagrindų nebus bo- 
jama mūsų politiniuose santykiuose ir poli
tiniame darbe, tol visos kalbos apie demo
kratiją teliks vien tuščiomis kalbomis.

Norėdami tvarkytis demokratiškai ir bū
ti demokratais, turime atsiminti, kad ne
klaidingų, ir pašauktųjų demokratijoje nė
ra. Tokiais neklaidingais galėjo skelbtis Sta
linas, Hitleris. Ir mes žinome, kur jie nuve
dė žmoniją. Opozicija, kritika, laisvas žo
dis yra viena pagrindinių demokratijos są

lygų. Štai, Didžiojoje Britanijoje opozicijos 
lyderiui net alga mokama, kad tik ta opozi
cija būtų. O mūsuose?

Teisingai JAV Augščiausio Teismo teisė
jas F. Frankfurter priminė: „Jokia diskusi
ja nėra galutinai laimima, jei praleidžiama 
pro ausis, kas kitų sakoma, arba imamasi 
žymiai drakoniškesnių priemonių oponen
tams nutildyti. Diskusija turi būti laimėta, 
bet laimėta pilnai informuojantis. Kur yra 
melas, jis turi būti įrodytas, kur yra klai
dos, jos turi būti parodytos. Būtų didis pra
laimėjimas, jeigu demokratijos priešai pri
verstų atsisakyti tikėti laisvų diskusijų ga
lia.“

Tuose žodžiuose pasakyta daug tiesos. 
Demokratija yra opozicijos, laisvo žodžio, 
kritikos ir diskusijos laisvė. Net dar dau
giau: jei norime tikrai demokratiškai tvar
kytis, ne vien turėtume teikti laisvę žodžiui 
ir kritikai, bet opoziciją ir kritiką net ska
tinti. Tačiau, antrą vertus, taip pat reikia 
įsidėmėti, kad toji laisvė įpareigoja, žodžio, 
spaudos, kritikos laisvė neturi būti naudo
jama priešingam demokratijai tikslui: ki
taip manantį suniekinti, melui skleisti. Jei 
kas nori kurią klaidą kelti, kritiką reikšti, 
tas turi būti pasiruošęs savo teigimą įrody
ti. Suprantama, šios pareigos raudonu cen
zoriaus pieštuku mes neįskiepysime, tinka
mas demokratine spaudos laisve naudoji
masis priklauso nuo to, kaip pati visuome
nė supranta demokratinę pareigą. Visų, tad, 
būtų pareiga savąją visuomenę demokratiš
kai auklėti.

« * r
Mėgstamas mūsuose teigimas, kad Ne

priklausomos Lietuvos santvarka 1920-1926 
metais buvusi demokratinė, o 1926-1940 to
talitarinė ar net fašistinė. 1922 m. konsti
tucija esanti gera, nes ji demokratinė, 1938 
metų konstitucija bloga, nes totalitarinė.

Su šitokiais teigimais, deja, ryškėja labai 
jau paviršutiniškas demokratinės santvar
kos supratimas. Teisingai, 1920-1926 metais 
Lietuvą valdė demokratiškai išrinkti seimai 
ir 1922 Steigiamojo Seimo priimta konsti
tucija buvo demokratiškai priimta. Teisin
gai, kad vėlesnės Lietuvos konstitucijos, 
1928 ir 1938 metų, nebuvo demokratiškai 
priimtos, kad paskutinį demokratiniu būdu 
išrinktą seimą turėjome 1926 metais. Kiti 
seimai nebuvo demokratiškai išrinkti. Ne
buvo demokratiškai išrinktas nei Lietuvos
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Prezidentas A. Smetona 1926 metais, nors 
tada dar jį rinko tas pats pagal demokrati
nę 1922 metų konstituciją, demokratiškai 
išrinktas seimas, nei vėlesnis Lietuvos Res
publikos Prezidento perrinkimas negali bū
ti laikomas demokratiškai įvykdytu.

Tačiau visa tai dar nereiškia, kad turėtu
me idealizuoti 1920-1926 metų Lietuvos 
santvarką kaip jau tokią tikrai demokrati
nę, ar valstybiškai tobulą. Gal net priešin
gai.

Visų pirma, neužtenka turėti demokratiš
kai išrinktą seimą. Kad valstybė būtų tik
rai demokratiškai tvarkoma, tam reikia dar 
daugelio dalykų. Valstybė turi būti dar tei
sinė valstybė, pilnąja to žodžio prasme. Gi 
tiek 1920-1926, tiek 1926-1940 metų laiko
tarpiais Lietuvos valstybė buvo policinė 
valstybė , o policinė valstybė negali būti 
laikoma pilnai demokratine buvus. Lietuva, 
neskaitant SSSR, buvo vienintelė Europoje 
valstybė, kuri neturėjo administracinio teis
mo, tai yra, teismo, kuris spręstų valstybės 
pareigūnų veiksmų ir jų aktų teisėtumą. 
Lietuvoje pilietis administracijos atžvilgiu 
buvo beteisis, tiek jam gyvenant 1922 metų 
konstitucijos, tiek vėlesnių konstitucijų me
tais. Tas policinis valstybės pobūdis juo 
ryškesnis, kad Lietuva neturėjo tinkamo 
valstybinės tarnybos įstatymo, ir valstybės 
pareigūnai, jų skyrimas ir atleidimas buvo 
vyriausybės malonės priklausomi. Išskyrus 
labai trumpą laiko tarpą 1926 metais, tiek 
1920-1926 metais, tiek vėliau, Lietuvoje bu
vo karo stovis, kitaip sakant, išimtina teisi
nė būklė, kuri administracijai ir karo vado
vybei teikė išimtinų teisių.

Jei nebūtų užklupusi okupacija, jei gy
ventume ne tokių plėšrių kaimynų apsupti, 
būtume, be abejo, geriau ir greičiau sutvar
kę savo valstybės teisinę santvarką. Kaip 
tik tuo antruoju, „totalitariniu“ Lietuvos 
laikotarpiu Vyriausias Tribunolas jau turė
jo teisę spręsti kaikurias administracines 
bylas, Valstybės Taryba reiškė nuomones 
dėl administracinių nutarimų teisėtumo ir, 
be to, prieš pat okupaciją Valstybės Tary
ba buvo baigusi rengti valstybės civilinės 
tarnybos įstatymo projektą. Praeitį reikia 
vertinti blaiviai, objektyviai.

O ar pati 1922 metų konstitucija buvo 
tobula, tokia, kokios mes norėtume demo
kratinei Lietuvai? Labai didelis klausimas. 
1922 metų konstitucija, kaip panašios Lat

vijos, Estijos ir Lenkijos to laikotarpio kon
stitucijos, buvo pasekusi Prancūzijos parla
mentinio režimo pavyzdžiu, bet ne Didžio
sios Britanijos kabinetinio ar JAV prezi
dentinio režimų. Turėjo demokratiškai iš
rinktą seimą, bet silpną vykdomąją valdžią. 
Iš dalies dėlto demokratinė santvarka neiš
silaikė nei Estijoje, nei Latvijoje, nei Len
kijoje, nei Lietuvoje. Kitokio pobūdžio 
konstitucijas buvo priėmusios Suomija ir 
Čekoslovakija, ir ten demokratinė santvar
ka išliko iki pat II pasaulinio karo. Lėmė 
čia, žinoma, ir tas faktas, kad tų kraštų vi
suomenės buvo daugiau demokratiškai gy
venti ir tvarkytis pribrendusios, negu Lie
tuvos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos.

Seimokratinė santvarka, su silpna vydo- 
mąja valdžia nėra būtina demokratinės san
tvarkos yptaybė, ar kaip Prancūzijos pa
vyzdys rodo, yra net bloga jos ypatybė, 
kaip lygiai santvarka su stipria vykdomąja 
valdžia dar nereiškia, kad tokia santvarka 
jau yra totalitarinė. Ne šia prasme tektų 
vertinti 1938 metų konstituciją. Pakeitus 
Respublikos Prezidento rinkimų ir seimo 
rinkimų įstatymus, mes dar gal galėtume 
žymiai geriau tvarkytis su 1938 metų kon
stitucija, negu atgal įsivedę 1922 metų kon
stituciją, kuri demokratinės valstybės susi
tvarkymo atžvilgiu egzamino, deja, neišlai
kė.

» ♦ *
Jungtinės Amerikos Valstybės ir Didžioji 

Britanija turi sveikas, stiprias demokratines 
santvarkas. Abiejuose kraštuose mes mato
me valstybės valdymą, pagrįstą stipria vyk
domąja valdžia, kurioje galutinis sprendi
mas sukoncentruotas vieno asmens ranko
se: JAV-ėse — prezidento ir Didžiojoj Bri
tanijoj — ministerio pirmininko. Didžio
sios Britanijos premjeras, konservatorių par
tijos lyderis, savo partijai yra tikras, prak
tiškai beapeliacinis vadas. Nemažesnę galią 
turi darbo partijos lyderis, renkamas net ne 
visų darbo partijos narių per kokius visuo
tinius suvažiavimus, bet tik tų narių, kurie 
tuo metu yra parlamento nariai. Sykį iš
rinkto, jo atuoriteto niekas neginčija. Kam 
didžiosiose demokratijose uždedama sunki 
pareiga valdyti kraštą, tam reiškiamas pasi
tikėjimas ir suteikiamos plačios teisės bei 
galia tą pareigą atlikti. Tačiau tą teisę ir 
galią lydi taip pat atsakomybė tą pareigą 
tinkamai atlikti ir patikėtą pasitikėjimą pa-
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teisinti. Suteiktos didelės teisės ir galia yra 
tos atsakomybės prieš demokratinę visuo
menę apribotos. JAV-ių prezidento ir Di
džiosios Britanijos ministerio pirmininko 
teisės yra labai plačios, sprendimai ir atsa
komybė jų, tačiau jie nėra visagaliai. Juos 
kontroliuoja demokratinės visuomenės vie
šoji opinija, jų valdžių riboja patys tos vi
suomenės struktūros demokratiniai pagrin
dai ir jų, kaip betkurio kito piliečio, pri
klausomybė bendrosios teisės principams ir 
nuostatams. Gilus teisės pajautimas ir de
mokratinė visuomenės struktūra lydi stip
rią vykdomąją valdžią ir teikia garantijų 
nuo sauvališko jos panaudojimo. Ši demo
kratinė visuomenės struktūra pirmiausia 
reiškiasi įvairiomis visuomeninėmis organi
zacijomis ir jų įtaka valstybės reikalų tvar
kymui bei stipria demokratine vietine ir 
veikmenine savivaldybe. Koks bebūtų ga
lingas JAV-ių prezidentas, jis yra bejėgis, 
pav., Bostono miesto gyventojo atžvilgiu. 
Jis yra bejėgis įsakyti ar kaip kitaip paveik
ti Massachusets valstybės gubernatorių ar 
Bostono miesto burmistrą. Labai dažnai 
savivaldybės yra rankose priešingos parti
jos, negu toji, kurios rankose tuo metu bū
na vykdomoji valdžia. Kitą garantiją pilie
čiui teikia nepriklausomas teismas, kurio 
vykdomoji valdžia negali paveikti. Tuo bū
du demokratijos požymis nesireiškia silpna 
vykdomąja valdžia, bet pačia demokratine 
visuomenės struktūra. Neužtenka demokra
tinės konstitucijos ir demokratiškai išrink
tos valdžios, reikia, kad pati visuomenė de
mokratiškai tvarkytųsi nuo apačios.

* * *
Pagaliau negalima kalbėti turint demo

kratiją tol, kol joje žmogus nėra ekonomiš
kai laisvas. Kaip tik šiame šimtmetyje lais
vės sąvoka buvo papildyta dar vienu lais
vės asoektu: žmogaus ekonomine laisve, ar 
kaip i '’rezidentas Roosevelt buvo išreiš
kęs: lahv' nuo vargo. Žymus britų filoso
fas valstybininkas, lordas Samuel, teisingai 
pasakęs, kad „žmogus nėra tikrai laisvas, 
jei yra pavergtas vargo, persidirbimo, dar

bo saugumo trūkumo, blogos sveikatos, 
piktybinės aplinkos. Jam įstatymas gali lai
duoti maksimumą asmeninės laisvės, tačiau 
jis gali neturėti dar tos kitos laisvės“.

Tuo atžvilgiu daugelyje Vakarų valsty
bių yra įvykę gilių pasikeitimų. Prezidentas 
Eisenhower pareiškia, kad „pilietis turi bū
ti valstybės globojams nuo lopšio iki kars
to“. Adlai Stevenson savo knygoje „Call to 
greatness“ formuluoja tezes, kurios prieš 
50 metų būtų pripažintos griaunamomis. 
Allen savo knygoje „The Big Change“ ryš
kiai vaizduoja tą didelį socialinių-ūkinių 
santykių pasikeitimą Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse paskutinių 50 metų būvyje. 
JAV-ės, Didžioji Britanija (Welfare State), 
Švedija ir eilė kitų kraštų yra toli nuėję so
cialinės pažangos keliu ir vis mažiau bend
ro teturi su 19 šimtemčio klasikiniu kapita
lizmu.

Įgyvendintą būsimoje laisvoje Lietuvoje 
socialinio teisingumo idealą norėtų matyti 
ir LRS ir tai savo steigimo akte yra įrašiu
si. Žmogus turi naudotis demokratinėmis 
laisvėmis, bet jo laisvė niekad nebus pilna, 
jei valstybė neužtikrins jam ekonominės ge
rovės ir ekonominės nepriklausomybės nuo 
vargo, sveikatos apsaugos ir aprūpinimo 
nelaimės atvejais ar senatvėje, sąlygų kul
tūriškai savoje demokratinėje valstybėje 
bręsti ir dalyvauti tos kultūros kūrime.

* * *
Maža, tad, skelbtis demokratais ar apie 

tai tik kalbėti. Reikia visus demokratijos 
požymius nagrinėti ir jos principus mūsų 
santykiuose dabar realiai taikyti, rimtai 
svarstyti jų įgyvendinimą būsimoje laisvoje 
Lietuvoje. Daug ko dabar galime Vakaruo
se prisižiūrėti ir daug ko pasimokyti.

„Atkovotoje Tėvynėje laisvi lietuviai sa
vo žemėje, aplaistytoje jos ištikimų sūnų ir 
dukrų krauju, sukurs laimingą, šviesų h 
tarpų rytojų“.

Tokį demokratinio idealo įgyvendinimą 
įrašiusi Lietuvių Rezistencinė Santarvė sa
vo steigiamajame akte.

Kiekvienas protingas žmogus, kuriam tikrai ir nuoširdžiai rūpi žmonijos ge- 
. rpvė, negali būti niekas kitas, kaip Liberalas.

Goethe
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„AŠ V YRS ! AŠ VYRS ! IR AŠ VYRS!”

ALGIRDAS DAUJĖNAS

— Vyrai] ar žinot? tai tikras erelis]
AS jį pažįstu] — tarė viens žvirblelis.
— Lėkime iš čia, kol dar sveikas sparnas] —.
— Netiesa, broli] sakau, kad pelėda] —
—- Tai vanags, vyrai] — Ne, ne, ne, tai varnas]
Dar bailių žvirblių balsai nenutilo,
Tuo tarpu vėjas lyg tyčia pakilo
Ir sujudino kviečiuose baisybę.
Žvirbliai varguoliai per valandą ūmą,
Tarytum šaute, sulindo į krūmą, 
Užmiršę kviečius ir varpų gausybę.

Vincas Kudirka, „Žvirbliai ir Kaliausė“

Nacių okupacijos laikais Kaune vienas 
politinis juokdarys (taip mūsų politiniai 
miesčionys kartais pavadindavo pogrindžio 
veikėjus) sykį jau itin pašaipiai atsiliepė 
apie lietuvių politines partijas:

— Tai kaip žvirbliai ant mėšlyno. Aš 
yyrs, aš vyrs!.. O kai pasirodė katinas, 
tai ir po vyrais. Dar prie Smetonos, parti
jų pogrindis buvo veiklus ir baisiai triukš
mingas. Atėjo bolševikai — nutilo ir dingo 
visi vyrai. Birželio sukilimą pravedė visai 
kiti vyrai, — ne iš partijų. Kai dabar naci
nio okupanto teroras, palyginti su bolševi
kais, kiek atsileido, tai pasirodė, kad be tų 
partijų pritarimo jau „nebegalima“ tęsti re
zistencijos... Vėl senieji „vyrai“ atskrido...

Tai savotiškas, būdingas ir nelabai retas 
žvilgsnis j 1939-1944 metų Lietuvos istori
jos laikotarpį.

Patys pratęskime to žvilgsnio akiratį ligi 
dabarties:

Kai 1944 m. vasarą bolševikinis katinas 
antrą kartą pasirodė (ne nelauktai!), visi 
narsieji žvirbliniai vyrai vėl staiga šovė į 
krūmus, o patys „narsiausi“ net į šiltesnius 
kraštus išskrido. Dingo ten ir neseniai su
organizuotas Vlikas, nes atėjo metas kovoti 
pačią sunkiausią kovą, ne tik jai „vadovau
ti“. Ir iš šiltesnių kraštų sumegsti ryšio su 
kovojančiais Tėvynėje skrido ne didieji 
žvirbliai — „vyrai“, bet tik šiaip eiliniai 
„dievo paukšteliai“ — iš visokių ujamų 

BDPS, „santarvių“ ar „frontų“. Panašios 
spalvos sakalai ir iš šaltųjų kraštų teatskris- 
davo pas mus apsidairyti. Bet užtat koks 
nuo to laiko pakilo žvirblių narsumas Va
karų Vokietijoje, pabėgėlių stovyklose! 
Koks pasigirdo jų alasas, ir tebeaidi ligi šių 
dienų! Mes vyrai, ir mes vyrai! Tik mes 
vyrai, ir daugiau niekas!..

PARTIJŲ „OLIMPAS“ IR 
MONOPOLIS

Taip prieiname prie niekad nesibaigian
čių diskusijų apie lietuviškųjų politinių par
tijų vaidmenį ir reikšmę Lietuvos laisvini
mo byloje, dabar ir ateityje. Ne su tikslu 
tą klausimą „galutinai“ išspręsti, bet tik 
apsidairyti ir kiek susivokti.

Sritis labai jautri: ne tiek lietuviškoje už
sienio visuomenėje, kiek jos „viršūnėse“. 
Narsieji partiniai žvirbliai per dešimtmetį 
pravedė tokią plačią propagandą, kad at
rodo pas mus daugiau nieko rimto ir nebe
liko, kaip tik jie. Kas pareikštų kiek abe
jonių, kas neįvertintų partijų „pirmaujančio 
ir vadovaujančio vaidmens“, tas beveik jau 
„stabdytų“ Lietuvos išlaisvinimą, kaišiotų 
baslius į jo „vieningo vežimo“ ratus. Ir kad 
tas viskas nebebūtų „demokratija“, o „va- 
dizmas“!

Jei kas, partijų reikšmės valstybiniame 
gyvenime neneigdamas, galvoja apie nepar-
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tinį Lietuvos laisvinimo sąjūdį, apie įvai
rioj ideologinių nusiteikimų santarvę rezis
tencijos uždaviniams vykdyti, arba apie tai, 
kad užsieniuose senojo pobūdžio politinės 
partijos yra netekusios pagrindo savo veik
lai, ar 'kad Žia būtina kitokia dvasia ir nau
jesniais būdais dirbti — tasai už tokias sa
vo herezijas turį beveik jau atsiprašinėti. Ir 
labai nusižeminęs melsti, gal kartais didžio
sios partijos jo nepamirš ir nors trupučiuką 
pripažins, į savo „olimpą“ priims...

Bet partijos kasmet švariau valė stalą ir 
rengėsi pačios vienos sėdėti. Pagaliau, su 
praėjusių metų pabaiga ir liko maždaug 
vienos. Tai laimėjimas, tai persiorganizavi
mas, tai konsolidacija!.. Jeigu norite, ga
lite ateiti mums padėti, „kartu dirbsime“, 
t.y., mes vadovausime, važinėsime, o jūs, 
kur reikės, rankas pakilnosite. Jei neateisi
te, bus dar geriau, — vežimas lengvesnis, 
vienybė didesnė, Lietuvos demokratinių sei
mų (buvusių prieš 30 metų!) dvasia galės 
būti geriau išlaikyta. Jokių sąjūdžių, jokių 
frontų, jokių santarvių mes nepripažįstame 
ir nepripažinsime. Įsiliekit į mūsų tarpą, tai 
mes jums demokratiškai pavaduosim...

Atrodo, kad visiems kitiems taip ir „ne
beliko gyvenimo“!

Lietuvoje buvo degtinės ir spirito mono
polis, o užsienyje atsirado — partijų ir de
mokratijos monopolis. Tik anas buvo tvar
komas aiškiais įstatymais ir savo akcizais 
davė gražių pajamų valstybės iždui, o šis 
užsienyje — kaip ponas nori, kaip kam į 
galvą ateina, kaip kas sugeba pats sau savo 
didybės įstatymus pasirašyti. Dabartinėje 
„demokratijoje“ rinkimų ir balsavimų ne
reikia, užtenka tik „grupėms“ ir partijų va
dams susitarti.

Visai geras gyvenimas, — ką čia besaky
ti.

SENOS AR NAUJOS AISTROS?
‘Partijų vaidmens nusakymas ir jų nuotai

kų atskleidimas mūsų spaudoje labai įvai
ruoja : nuo pačių pikčiausių „partistų“ ligi 
aršiausių „antipartistų“. Šiuo kartu susto
kime tik ties trim, gana nelygiais, atvejais.

Pirmu žvilgsniu, veik nuosaikiausiais 
samprotavimais pasireiškia liaudininkų gru
pės dalyvis Dr. J. Pajaujis savo straipsniu 
„Politinių grupių socialiniai bruožai“ 
(VARPAS Nr. 2, 1955 m., 15-39 psl.). Šia-

 

me liaudininkų žurnale, kaikuriais atžvil
giais labai netolerantiškame ir kupiname 
nepagrįstų teigimų,*) ©r. J. Pajaujis trum
pai pasisako ir dėl LRS siekių bei jos liki
mo.

Atitikdamas minėtą laiko madą, jis 
mums pranašauja „trumpą“ ateitį. Esą, 
„...įvairiems „frontams“, „sąjūdžiams“ ir 
„santarvėms“ — kiek jų įtaka pasieks lais
vąją šalį — teks konsoliduotis į ideologiš
kai artimesnes, stambesnes grupes“. Bent 
LRS tokio pavojaus niekad nesibaidė ir vis 
tebetrokšta, kad tik jis greičiau priartėtų. 
LRS sukurta padėti Lietuvos rezistencijai, 
kurioje mūsų politinės partijos dabar neda
lyvauja, kaip ir anksčiau nedalyvavo pa
čiais lemtingiausiais ir aštriausiais kovos 
tarpsniais. LRS mielai liesis į stambesnes ir 
artimesnes ideologines grupes, kai jos pasi
reikš išlaisvintoje Lietuvoje, — bet Lietu
voje, į realias grupes, o ne prie dabartinių 
praeities svajoklių užsienyje, ar prie jų 
„stambumo“, kurį jos matuoja dydžiais 
prieš 30 ir daugiau metų!

Dar didelis klausimas, kas, kada ir prie 
ko kur šliesis. Nujaučia tai ir Dr. J. Pajau
jis... Esą, išlaisvintoje Lietuvoje naujos poli
tinės partijos, „...jei jos ir perims (ištisai ar 
dalinai) buvusiųjų partijų principus, o gal 
ir vardus, visvien jos bus naujos politinės 
partijos, nebe senųjų tąsa. Iš tų faktorių,

*) Pvz., Liet. Valstiečių Liaudininkų 
S-gos pirmininkas J. Audėnas, pavogtu 
privačiu V. Rastenio laišku remdamasis, 
be pagrindo, įžūliai ir visiškai melagingai 
tvirtina, kad „Lietuvių Rezistencinė San
tarvė paskutiniu metu irgi tapo tautinin
kų vienetu“ (98 psl.). Arba kad iš Liet. 
Laisvės Kovotojų S-gos „liberalinis ele
mentas buvo eliminuotas“... O kaip „tref- 
nas“ musų kaikuriems liaudininkams pa
sidarė Santarvės vardas, būdingai parodo 
V. Alseikos straipsnis „Nuo stovyklinės 
rotatorinės spaudos ligi Lietuvių Enciklo
pedijos“ (VARPAS, 81-96 psl.), kuriame 
kruopščiai suregistruojama kone visi lei
diniai iš pabėgėlių stovyklų Vokietijoje, 
ligi Enciklopedijos ir kitų naujųjų užsie
nio lietuvių _ laikraščių bei žurnaliukų 
Amerikoje, rūpestingai nutylint nors vie
nu žodeliu atžymėti, kad jau daugiau, ne
gu treji metai, kai pastoviai eina politinis, 
visuomeninis ir kultūrinis SANTARVĖS 
žurnalas! Bet nors ir nepatekę į VARPO 
„spaudos enciklopediją“, mes pro užpaka
lines duris vistiėk patenkame į Dr. J. Pa
jaujo straipsnį... Kažkaip neapsižiūrėta!
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kurie kitados lėmė senųjų politinių partijų 
formavimąsi, vieni bus išnykę, kiti iš esmės 
pakitėję, nors visuomeninis „dugnas“ ir pa
siliks. Atsiras tačiau nauji siekimai, naujos 
problemos ir naujos aistros“.

Tai prie ko „šlietis“ Lietuvių Rezistenci
nei Santarvei: — ar prie tų ateities visai 
naujų siekimų, naujų problemų ir naujų 
aistrų, — ar prie dabartinių emigracinių 
partinių likučių senų siekimų, senų proble
mų ir ypač senųjų aistrų? Tūkstančiai už
sienio eilinių lietuvių yra nuo to atsisakę, 
ir santarvininkai buvo bene pirmieji jų tar
pe.

Mes taip pat jau seniai priėjome išvados, 
kad dabartinis lietuviškų emigracinių parti
jų veikimo būdas (ne pats jų buvimas!) 
yra nenaudingas ir dažnai žalingas bendra
jam tautos reikalui. Anot Dr. J. Pajaujo, 
tokią savo nuomonę „vyrai iš londoniškės 
„Santarvės“ motyvuoja tuo, kad kenčian
čioje Lietuvoje nėra dabar jokių partijų, o 
tik kovojantis lietuvis. Tai neįtikinąs argu
mentas. Partijų nėra ir karo fronte ar kalė
jime. Visa Lietuva šiandien vienas kalėji
mas. Jei ten partijos negali veikti, tai dar 
nereiškia, kad laisvėje esantieji lietuviai ne
turėtų teisės būti organizuoti į politines 
grupes, lygiai kaip nereiškia, kad ir išlais
vintoje Lietuvoje nebebus politinių susigru- 
pavimų“.

Būtų įdomios mintys, bet be galo daug 
netikslumų.

Mes nesakome, kad Lietuvoje tėra tik 
kovojantis lietuvis. Tokiam lietuviui tuo 
tarpu ten iš viso nėra sąlygų būti, jeigu ko
vojimą suprasime kariškai. Tūkstančiai ko
vojančių liertuvių buvo 1944-1948 metais, 
— bet tada Vliko partijos užsienyje to ne
norėjo ir žinoti, nes bijoję, kad kovojantie
ji gali paveržti iš Vliko „vyriausią vadova
vimą išlaisvinimo kovai“(!), Beje, partijų 
būna ir kalėjime, tik ten jų veikla yra dau
giau savęs raminimosi žaidimas. Gali jų b 
ti karo fronte ir pabėgėlių stovyklose, tik 
kas iš to? Ir londoniškė SANTARVĖ nie
kada nesakė, kad neturi teisės organizuotis 
į politines partijas užsienyje, jei kas to la
bai nori, arba kad išlaisvintoje Lietuvoje 
nebebus politinių susigrupavimų. Bendra
sis Demokratinio Pasipriešinimo Sąjūdis 
(BDPS), kaip ir vėliau jo tęsinyje išaugusi 
LRS organizacija yra savo esminiais idėji
niais dėsniais demokratinis sąjūdis, ir jam 

būtų visiškai svetima neigti įvairių partijų 
buvimo principą valstybės valdyme.

Bet pirmiau reikia turėti savo valstybę!

NA, IR KALAMAS „NORAGAS“!
Nežiūrint tų neaiškios kilmės nesusipratL 

mų bei minties perdavimo netikslumų, kai- 
kurie kiti Dr. J. Pajaujo samprotavimai yra 
visai blaivūs ir dabartiniams Reutlingeno- 
New Yorko „vadovautojams“ nepaprastai 
sveiki.

Jų esmė, kurią čia perduodame kiek-su
lietuvindami nebūtinus svetimžodžius, yra 
tokia: — kaip diplomatiniai Lietuvos at
stovai atstovauja nepriklausomos 
valstybės tęstinumą, taip emigravusios 
politinės partijos (ar partijų atstovybės) at
stovauja organizuotos laisvos 
tautos tęstinumą. Tačiau pilnutinės re
alybės nei vieni, nei antri neturi: diploma
tiniai atstovai neturi veikiančios valstybės 
ir jos vyriausybės, kuri įgalintų juos pilnu
tinai veikti; partijos neturi tautos kamieno 
— rinkikų, — be kurio jos lieka tiktai ide
ologiniais simboliais. Taigi, vieni ir kiti at
stovauja tokią būseną, kur tėra ar tai tarp
tautinės teisės sąvokoje, ar laisvės kovos 
idėjoje, bet ne esamoje tikrovėje (37 psl.).

„Jei tie mūsų „veiksniai“, — rašo ten pat 
Dr. J. Pajaujis, — įsisąmonintų tokį nere
alumą ir drauge tikrąjį lietuvių tautos pa
dėties baisumą, tai turėtų baigtis visi kivir
čai dėl „kompetencijų“ ir visos naivios pas
tangos vaidinti (ar rengtis suvaidinti!) „vy
riausybę“ ar „kybartinį prezidentą“, o kiek
vienas savo srity visas jėgas pašvęstų ko' 
dėl tautos išlaisvinimo“... Ir skyrių užbaigia 
dar spalvingesnių pabrėžimu: : „Kada 
nors iš kančių prisikėlusi Lietuva valdovų iš 
užjūrių nelauks, bet lauks pasiūlymų, per
galvotų projektų ir visokeriopos paramos, 
o pirmiausia — noragams geležies".

Visa tai yra maždaug žodis žodin, apie 
ką jau ketvirtus metus rašo „londoniškė 
Santarvė“ ir apie ką dar anksčiau aiškiai 
kalbėjo BDPS Užsienio Delegatūra, ne pati 
prasimanydama, o tuomet gerai pasiekiamą 
Tėvynės kovotojų balsą laisviesiems lietu
viams užsienin perduodama!

Deja, nebuvo ir vis nėra tvarkos tik vals
tiečių liaudininkų „užsienio delegatūroje“. 
Mūsų liaudininkų individualistų VARPO 
žurnalas visai gerai skambina vienaip, o
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partijos pirmininkas su sekretoriumi sap
nuoja ir „kovoja“ kitaip. Yra juk užrašai, 
kurių dalį savo laiku paskelbė pati „Elta“, 
ir iš jų matyti, kaip liaudininkų vyriausy
binis atstovas Vlike K. Zaikauskas išvien 
su prel. M. Krupavičiumi rovėsi Romoje 
prieš Lietuvos Diplomatijos Šefą, kam pri
klauso teisė skirti naujus Lietuvos diploma
tinius atstovus ir kas įgaliotas leisti „augš- 
čiausius įstatymus“ (suprema lex)...

Ir dar visai neseniai, 1955 m. lapkričio 
mėnesį, kai New Yorke bene dešimtą kar
tą buvo nutarta vėl „perorganizuoti“ su
mažėjusį Vliką ir jį faktiškai perkelti Ame
rikon, liaudininkų partijos atstovai, šį kar
tą jau kaip aiškus krikščionių demokratų 
bloko penktasis satelitas, urmu „kovojo“, 
kad tas „naujasis“ Vilkas irgi turi skelbtis 
vyriausiu tautos organu pasaulyje*. Taigi, 
jis tūri trijų partijų įgaliotinių vardu per
imti visos lietuviškos veiklos vadovavimą, 
instruktavimą, koordinavimą ir kontroliavi
mą (pasaulyje!) ir net skirti atstovus prie 
svetimų vyriausybių! „Globalinis“ užsimo
jimas !

Tai tau ir žvilgančios geležies noragai 
„išlaisvintos Lietuvos“ dirvonams!

Kol to sulauksime, dabar turbūt užteks 
su nauja isteriką dar kurį laiką arti ir akė
ti aukotojų kišenes, važinėti ir skraidyti, 
mus visus kitus patriotizmo mokyti ir pro
tarpiais išbarti, kad tokios geros valdžios 
nepripažįstame...

NEAPYKANTA — BLOGAS 
PATARĖJAS

Kiek liūdniau dalykai atrodo su lietuvių 
socialdemokratų partijos vado J. Kaminsko 
nusiteikimais, išreikštais Vliko konferenci
jose ar spaudoje. Jo straipsnis „Vliko klau
simu“, paskelbtas dar 1955 m. pradžioje, 
DARBO 1 nr., gyvai parodo, su kokia nuo
taika ir būdu gali būti vedamas anksčiau 
skelbtasis ir vis kartojamas „visų lietuviš
kų pajėgų apjungimas“ — „konsolidacija“...

J. Kaminskas kritikavo Reutlingeno Vli
ką ir reikalavo jį ko greičiau perkelti Ame
rikon. Jei jis čia bus perkeltas ir pasidarys 
„vieninteliu organu, turinčiu teisę kalbėti 
tautos vardu, ir vieninteliu tautai vadovau
jančiu“, tai, anot jo, bus viskas gerai. Da
bar taip beveik įvyko, taip ir nutarta, ir to
dėl dabar Kaminskas Vliką jau girs. Dėl to 

„tautos vardo“ ir „vadovavimo“ nesąmonių 
jau ne sykį iš esmės buvo pasisakyta Šiame 
žurnale ir neverta grįžti prie iškultų pelų. 
Pasidžiaukime, kad socialistas dabar pasi
darė tokiu „tautininku“ ir be tautos vardo 
nebeina nei iš vietos...

Bėda ta, kad J. Kaminskas savo pasisa
kymais vaizduoja tikrą neapykantą, kurią 
jis reiškia ne tik partijas „neigiančioms“ 
grupėms, bet ir kaikurioms ilgo kolegiško 
vilkinio bendradarbiavimo draugėms —■ ki
toms partijoms, pirmiausia ir ypač tauti
ninkų partijai. Kaip marksistas, jis čia ligi 
žilos senatvės tebepuoselėja būdingą „kla
sinės neapykantos“ dvasią. Vyresnio am
žiaus žmonės dažniau būna ramūs ir saikin
gi, bet J. Kaminskas kupinas temperamen
to. Jam kur tik S. Lozoraitis — tai ir „va- 
dizmas“ ir „vadistinio režimo tęstinumas“; 
tautinis tęstinumas jam tvarkoj, bet valsty
binis — jau ne. Lietuvos Atgimimo Sąjūdis 
jam — „grynai „fašistinis“, alkanas ir pik
tas!.. Jam netrūksta ir drąsios aiškiare
gystės, jam tautininkai (partine politine 
prasme) „beviltiškai spekuliuoja ateitimi, 
kuri ne jiems priklauso“. Norėtųsi paklaus
ti : kas žino, kam ateitis priklauso, ar būti
nai socialdemokratams, ar gal „ūkininkų 
partijai“, ar Dr. Literskio vienybės sąjū
džiui, ar „demokratinio darbo’ talkai“?

Būtų perilga atitaisinėti eilę istorinių ir 
faktinių netikslumų J. Kaminsko straipsny
je (dėl Vliko kilmės, „atsineštų tautos įsipa
reigojimų“ etc.). Tačiau, kad keturių gru
pių bendradarbiavimo sutartis esanti V. 
Rastenio, Liet. Tautinio Sąjūdžio pirminin
ko, „prieš laiką gimdytas ir krikštytas vai
kas“, kad visa tai esąs „diversinis sambū
ris“ (pagal J. Balčikonio marksistinį žody
ną, diversija yra — „1. kariuomenės ma
nevras priešininko dėmesiui ir pajėgoms 
atitraukti nuo puolimo vietos, 2. kenkiamas 
svetimos valstybės agento ar klasinio priešo 
aktas“), — tai jau paliksime paties Kamins
ko fantastinei „kompetencijai“. Kaip lygiai 
paliksime ramybėje ir jo skonį, Nepriklau
somybės Fondą rašyti iš mažųjų raidžių ir 
tarp kabučių, gi Tautos Fondą (vlikinį, da
bar Krupavičiaus prižūrimą) rašyti iš di
džiųjų raidžių ir be kabučių, lyg tai būtų 
pati „Tauta“. Savo laiku ir VLAK buvo 
mažomis raidėmis rašomas, o vėliau su 
VLAK‘o atstovu buvo VLIK'o atstovų su
sitarimas daromas.
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J. Kaminsko, socialistinio DARBO re-, 
daktoriaus, straipsnis parodo, kad mūsų se
nojoje kartoje teberusena tos pačios aistros 
ir ta pati neapykanta, kuri kitų socialinių 
grupių ir idėjinių nusiteikimų adresu lieps
nojo nuo Petrapilio seimo ir Lietuvos sei
mų laikais. Nieko nenorime teisinti ar gin
ti, bet neapykanta ir netolerancija — labai 
blogas patarėjas, ypač politikoje. Kamins
kas gali „nurašyti“ kitų partijų ateitį ir vis
ką sau užsirašyti, gali kitus matyti piktai^ 
ir alkanais, o. savuosius palikuonis geručiais 
ir sočiais, gali sapnuoti ir kankintis dėl savo 
pačio įsivaizduotų baubų. Tik jis turėtų ne
pamiršti, kad tokią pat neapykantą ir toną 
daug kas galėtų pritaikinti ir lietuvių so
cialdemokratų partijai bei jos įvairiems 
praeities žygiams vertinti. Jo vartojamas 
metodas net šaukia vilkus iš miško. Ar tai 
bus ta siekiama „demokratinė konsolida
cija“?

Mes niekad taip nemanėme: nei tąsytis 
dėl praeities, nei ką nurašyti, kaip „be atei
ties“. Pagaliau, dėl visų partijų, taigi, ir so
cialdemokratų, ateities labai gerai ir ramiu 
tonu pasisakė.mūsų čia cituotasis Dr. J. Pa
jaujis.

PADĖKA UŽ KOMPLIMENTUS

Bet turime padėkoti J. Kaminskui už 
komplimetus santarvininkams.

Jis rašo: — „Santarvė monopolizavo ry
šius su kraštu; Santarvė žino, kaip niekas 
kitas, kas Lietuvoje dedasi ir dažnai būtų 
linkusi kalbėti krašto vardu, bent reikšti jo 
nuomonę. Paveldėjusi iš praeities nuošir
džią neapykantą iš karto Vlike dominavu
siam krikščioniškajam blokui, Santarvė da
rėsi natūralus tautininkams sąjungininkas 
ir kartu ištikimas p. Lozoraičio ginklane- 
šia“...

Tegu būna leista trumpai patikslinti:

L Taip, mes žinojom ir žinom, kas Lie
tuvoje dedasi (nors Kaminskas dėl to mė
gintų pašiepti), atitinkamai derinom savo 
nusistatymus ir tai siūlėm, — veik visada 
nesėkmingai, — kitoms užsienio, partijoms.

2. Mes niekada nekalbame „krašto var
du“ ar „tautos vardu“, bet kai turėjome ar 

turime ką naują, — perduodame krašto re
zistencijos nuomonę. Tai darome pastoviai 
nuo 1945 metų...

3. Mes niekam nepuoselėjam nei nuošir
džių, nei nenuoširdžių neapykantų. Mano
me, kad tai iš viso apgailėtinas bruožas gy
venime ir labai netikslus politikoje. Viską 
ir visus vertiname tautinės rezistencijos 
plotmėje pagal darbus, o ne pagal savipro- 
pagandą ar melagingus šaukimus į „vieny
bę“.

■ 4. Buvome ir esame tiek „ištikimas p. 
Lozoraičio ginklanešis“, kiek p. Lozoraitis 
yra Lietuvos „ištikimas ginklanešis“, t.y.. 
teisėtai veikia tautinėje rezistencijoje pagal 
Lietuves valstybės ir tautos išsilaisvinimo 
valios pastovius interesus.

5. Mums ne gėda būti sąjungininku kiek
vienai lietuviškai grupei, kuri savo veiklą 
užsienyje supranta LRS steigimo akte ir 
jos statutuose išdėstytų principų dvasia.

6. Mums ne gėda būti betkieno ginklane
šiu, kas tik tą ginklą išmintingai panaudos 
Lietuvos laisvei atrungti. Ir didžiausias 
džiaugsmas bus tada, kai galėsime būti nors 
kukliais ginklanešiais Tėvynės išsilaisvini
mo kovotojams.

J. Kaminskui, žinoma, to nepakaks. Jam 
svarbiausia ir reikia, kad kalbėtume apie 
demokratiją. Ir tiksliau (kam čią dumti 
akis?) — apie socialdemokratiją, t.y. demo
kratiją, bet socialistinį, marksistinį bei r' 
našią. Ir tai neblogai... Bet jam patartume 
ne tiek kitiems neapykanta svaidytis, o dau
giau apie savo bizni kalbėti: kam nekam. 
o mūsų socialdemokratų partijai tai tikrai 
reikia naujų šalininkų, nes neturint tūkstan
tinių masių — ne tik tautininkams, bet ir 
socialdemokratams „nepriklausys ateitis'*.

Gi be tokių stambesnių pajėgų net ir 
„naujame“ krikdeminiame New Yorko Vli
ke neilgai bus galima varyti „diversinį dar
bą“. Lietuviškas klerikalizmas ne toks kvai
las: dabar laikinai akligatvyje apsilpęs, jis 
nesiduos ilgai už nosies, vedžiojamas ię iš
šluos diversantus, Kai jįe bus ąebereiKąfetgį. 
Ans juk dar daugiau trokšta ir tiki, kad, tik 
jam „priklauso ateitis“,..
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PARTIOMANAS APIE 
PARTTOFOBIJĄ

Tačiau didižiausiais prasilenkimais su 
tiesa ir beviltiškais minties nenuoseklu
mais pasižymi krikščionių demokratų vado 
prel. M. Krupavičiaus išvedžiojimai apie 
partijų reikšmę ir jų vaidmenį „laisvinimo 
darbe“. Jam partijos tai reikalingiausios ir 
reikšmingiausios, tai vėl tuojau pat nerei
kalingos ir nepageidautinos. Be ilgesnių 
priedų, paminėkime keletą jo tvirtinmų.

Pasikalbėjime su reporteriu „Laisvėje gy
venantiems lietuviams“ (DRAUGAS, 1955. 
X.22 d.) M. Krupavičius, 70 metų savo am
žiaus sukakties proga, sieksniniuose pareiš
kimuose tarp kitko sako: „Pas mus trem
tyje paplito nesveika kažkokia partiofobija 
(partijų baimė, jų nekentimas). Aš manau, 
ji yra priešo įkalbėta“ 1.. O toliau: — 
„Kovoti su sava politiniais veiksniais, parti
jomis ir jų veikla (reiškia) — padėti priešui 
jo darbą dirbti tremtinių tarpe (1). Sunku 
suprasti ir pateisinti inteligentą žmogų kal
bant, kad jis jokių partijų nepripažįstąs ir 
partijas laikąs kenksmingu veiksniu, —- di
džiuojasi, kad jo mieste ar apylinkėje parti
jų nesą ir dėl to gyvenimas esąs ramesnis. 
Tai neapgalvota kalba. Taip kalba visokios 
rūšies diktatūrininkai“.-.. Tikrai, tokių „dik- 
tatūrininkų“ jau labai apsčiai yra visose lie
tuvių kolonijose. Ir va, pasirodo, kaip leng
va pasidaryti „diktatūrininku“: reikia tik 
liautis pripažint emigracinių partijų tvaiko 
diktatūros svaigalą!

Kitoje vietoje skaitome tokį „tvirtos lo
gikos“ deimančiuką: — „Politinio esimo ir 
veiklos pagrindą partija turi tik stovėdama 
ant savos žemės. Bet mūsų atveju — ji turi 
ką veikti ir svetimoj žemėj... Šiuo atveju 
politinė partija, ir svetur veikdama, stovi 
ant lietuviškos žemelės“ (!!!).

Dabar ta pačia proga buvęs Vliko pir
mininkas „LIETUVIŲ DIENŲ“ skaityto
jams (1955 m. lapkričio nr.) aiškina: „Vil
kas priešų turi ir, deja, turi nemažai. Pir
moj eilėj jo priešai yra tie, kurie yra Lie
tuvos priešai. Jų tarpe pirmą vietą užima 
Maskva...“ Gi antrą vietą, esą užima tie, 
kurie Vliką puola, „kuriems ne Lietuvos 
laisvė rūpi“... Arba štai: —’ ,.Struktūrinės 

reformos Vlikas nereikalingas. Geresnės 
struktūros šiose sąlygose niekas nesu- 
rair“(!! !)...

Ir čia pat teigia, kad labai esą gaila, jog 
lietuviškų partijų skaičius užsienyje daugė
ja, eina „trupinimasis“ (vadinasi, turėtų bū
ti sveikas reiškinys, nes nebe „partiofobija“, 
o gryna „partiomanija“ 1), kai tuo tarpu 
Lietuves laisvinimo darbe „tikra prasme 
partinio darbo nėra“. Mat, „Lietuvos lais
vinimo darbas nėra nei partinis, nei pasau
lėžiūrinis klausimas... Dėlto partinė aritme
tika, blokų didumas Vlike neprivalo vaidin
ti jokio vaidmens“!..

Nepasitenkidamas šia taip priešinga vil
kinio gyvenimo tikrovei juokdaryba, M. 
Krupavičius griebiasi dar juokingesnės aro
gancijos: — „Buvau ir esu visų mūsų poli
tinių grupių sutelkimo šalininkas. Savo lai
ku buvau už įtraukimą ir Santarvės į tą 
bendrą darbą“...

Tam „darbo skirstytojui“ ir vaisingam 
„teikėjui (šiandien jau pusė lietuviškų už
sienio politinių grupių yra už Vliko ribų 
ar iš jo išstojusios!) turbūt neatėjo į galvą, 
kad šioks ar kitoks veikimas lietuvių tauti
nėje rezistencijoje visai nepriklauso nuo jo 
malonės ar nemalonės, nuo jo „traukimo“ 
ar „netraukimo“.

Iš kitos pusės, pvz., Lietuvos BDPS ir jo 
Užsienio Delegatūra dar 1947 metais labai 
nuoširdžiai mėgino ir M. Krupavičių įtrauk
ti į bendrą darbą, — bet jis pirmas griežtai 
atsisakė. Vėliau jį įtraukti į bendrą darbą 
dar mėgino Lietuvos Diplomatijos Šefas ir 
LRS vadovybė, — bet į iš anksto sutartą 
konferenciją Paryžiun nei jis, nei jo sate
litai visai neatvyko, tuo pačiu nekurtuaziš- 
kiausiu būdu parodydami, kad nei jam, nei 
jo partiniams satelitams joks bendras dar
bas visai nerūpi.

Šiuo metu, kaip žinoma, tas „darban 
traukėjas“ ir „vaidmenų skirstytojas“ buvo 
priverstas, bankroto išvakarėmis, pasitrauk
ti iš pareigų. Bet.partija ir satelitai jam tuoj 
paskyrė naujas įdomias pareigas: pinigų iš 
visuomenės traukėjo ir jų skirstytojo. Tai 
vadinasi Vliko Tautos Fondas.„
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ŽAVINGA SACHAROJE!

Toks yra politinis ir „dvasinis“ oras per 
daugiau negu 15 metų nuo Lietuvos oku
pacijos pradžios ir per 10 metų nuo „trem
tie“ pradžios. Oras, koks jis paprastai bū
na gamtoje: tai su perkūnijų audromis, tai 
su juodu švininiu dangumi, tai su pilnais 
apsiniaukimais, tai vėl su pragiedrėjimais 
ir šilkasparniais debesėliais. Tikros giedros 
reta, beveik nėra: jeigu ji kada ir grįžta, 
tai grįžta tik K. Barėno apysakose...

Taip stūmėmės ir stumiamės ateitin, vis- 
tiek ar ji mums priklauso, ar nepriklauso. 
Ateitis — tai tie patys žmonės, tai priau
gančios kartos su jų darbu, ryžtu ir auko
mis. Gaunama tai, kas pelnoma. Toliau ku
riama ant to, koks psichinis, dvasinis, so
cialinis ir medžiaginis pamatas padėtas. Pa
gal tai turėsime kraštutinių kiriųjų ar deši
niųjų diktatūras, ar liberalinę demokratiją, 
ar kokią naujesnę, šiandien dar praktikoje 
niekur neišryškėjusią santvarką.

Lietuvių Rezistencinė Santarvė yra hu
manistinis ir demokratinis minties ir veiks
mo sąjūdis, pasiryžęs duoti ir ruošti talką 
Lietuvos nepriklausomybei ir jos žmonių 
laisvei. Jis be praeities prietarų ar iš anksto 
nusikaltų dogmų ateičiai, laisvai žiūri tiek 

į šių dienų apsiniaukusį dangų, tiek ir į 
ateisiančią gražesnio rytojaus aušrą.

Kai dairomės aplinkui, kartais nustemba
me, kartais nebesuprantame. Kartais ir pra- 
linksmėjame, beveizėdami, kaip atkakliai 
tūli partiniai tautiečiai mums dabar „kuria 
demokratiją“... ant tekančio smėlio Sacha
roje.

Jau seniai, seniai Vincas Kudirka regėjo 
panašų vaizdą. Suskrido žvirbliai į kviečių 
lauką, „šoko prie darbo: varputes terioti“... 
Gi kviečiuose stovėjo kaliausė. Nors nar
sūs buvo žvirbliai, bet vieniems baugiai vai
denosi, kad tai erelis, kitiems, — kad pelė
da, vanagas, varna... Kaip ir dabar neretai 
kam pasivaidena komunistai, fašistai, tota- 
listai, diktatūrininkai, o Čikagos „Naujie
noms“ ir sušlapusios vištos...

„Aš vyrs! Aš vyrs!“ — šaukia kiekvie
nas ir, šokdamas iš krūmų, gąsdina, kaip 
anas kiškis aveles. Ir juokiasi, „kovą laimė
jęs“, kad net lūpos perplyšta. Gi kai ateina 
didžiausias pavojus, — vėl dumia galva
trūkčiais į tankmę. Bet tegu tik pragiedrėja, 
toks pirmas plaukia į „laisvinimo konferen
cijas“. Tik viena sąlyga: kad patriotai tau
tiečiai būtinai apmokėtų visus kelionpini
gius ir dienpinigius, labai tiksliai — net už 
prasėdėtas valandas laive. Žavinga!

Tarpe didžiųjų religijų nėra nei vienos, kuri tuo pačiu metu neskelbtų giliausio 
pesimizmo ir nepaprasčiausio optimizmo. „Štai skausmas“, sako Budda, rodydamas 
dar neatgimusį žmogų. Tuo pačiu atveju krikščionių teologai kalba apie Puolimą, gim
tąją Nuodėmę, ašarų Pakalnę, kai tuo tarpu indusai piešia žmogui liūdną likimą, kurį 
jis savo rankomis pats sau ruošia. Bet nežiūrint to skausmo, ašarų, ant mūs galvų ne
teisingai krentančių nelaimių, — kokios antžmoginės perspektyvos mums siūlomos! 
Jei tik žmogus nori, tvirtina indusų dvasininkas, jis gali susilieti su Brama, Būties Es
me. Jei tik jis nori, tvirtina krikščionis, jis gali savin priimti savo Dievą. Jei jis nori, 
sako buddistas, jis gali gyventi pasikeitusiame pasaulyje, kur Nirvana (amžinumas) ir 
Samsara (laikinumas) sudaro vieną ir tą patį... Tačiau, deja, vartai yra siauri, o sostas 
taip augštai, — maža tėra išrinktųjų, nes maža tėra geidžiančių būti išrinktais. Gyveni
me žmogus, „kaip paprastai“, griauna save savo paties priemonėmis. Bet ligi pat da- 
&ar jis griaunasi trupučiuką mažiau, negu stato. Kadangi, pagaliau, nežiūrint visa to, 
mes vis dar čia tebesame.

Aldous Huxley

AR TAMSTA JAU SUMOKĖJAI „SANTARVĖS“ PRENUMERATĄ 1956 m?
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OKUPUOTOSIOS LIETUVOS REIKALAI

LIETUVIŠKA GRAMATIKA 
PROPAGANDOS TARNYBOJE

B. KAZIMIERAITIS

Lig šiol tiek kitoms tautoms, tiek jų pa
vyzdžiu ir mums gramatika buvo kalbos 
mokslas. Iš jos mokiniai turėjo mokytis sa
vo gimtosios kalbos — linksniuoti, asme
nuoti, skirti kalbos dalis, įprasti sudėti sa
kiniuose kur reikia skyrybos ženklus. Tuose 
gramatikos vadovėliuose niekas ir niekad 
nejautė jokio reikalo pavyzdžiais dėti pro
pagandinius žodžius, sakinius ar apsakymė
lius. Mūsiškėms gramatikoms pavyzdžiai 
būdavo imami iš liaudies kūrybos (iš dainų, 
pasakų, patarlės, priežodžiai, mįslės) ir iš 
mūsų rašytojų kūrybos.

Todėl itin keista paimti į rankas sovietiš
kuosius gramatikos vadovėlius, šiandien 
naudojamus subolševikintos Lietuvos mo
kyklose. Taip jie propagandiškai sukirpti, 
kad iš tiesų belikęs tik žodis lietuviškas, 
nors nebe visais atvejais, o turinys perdėm 
bolševikinis.

1954 m. Valstybinė pedagoginės literatū
ros leidykla Kaune naujomis laidomis yra 
perspausdinusi pradinei mokyklai skirtuo
sius Lietuvių kalbos gramatikos vadovėlius. 
I ir II pradinės mokyklos klasėms (mūsiš
kai: skyriams) skirtasis vadovėlis parašy
tas J. Ambraškos, ir to pakartotas jau de
vintasis leidimas. Nustebti dėl to nėra ko, 
nes šio autoriaus gramatika jau buvo var
tojama ir nepriklausomosios Lietuvos mo
kyklose, t k dabar kartojami nauji jos lei
dimai, pritaikyti šių dienų sąlygoms. III 
klasei (skyriui) tokį vadovėlį yra parašęs 
T. Dėjus, ir 1954 m. pakartotas jo trečiasis 
leidimas.

Skaitydamas J. Ambraškos vadovėlį, 
skirtą 7-8 metų vaikams, nejučiom džiau
gies. Yra propagandos ir jame, bet, galvoji, 
štai autorius niekaip neįveikė daugiau pri
grūsti jos. Jei reikia linksniuoti dviskieme
nį daiktavardį, tai neišvengiamai turi būti 

paimtas vaikas, namas ar arklys, nes žo
džiai pionierius, komjaunuolis ar kombai
nas turi daugiau skiemenų, nors jis vadovė
lio sudarytojui ar tą vadovėlį tikrinančiai 
švietimo ministerijai būtų ir žymiai arčiau 
širdies.

Kad toks džiaugsmas dėl bolševikinių 
auklėtojų nepasisekimo sudaryti savaip va
dovėlius ir į vaikų sąmonę jau iš pirmųjų 
mokyklos metų prigrūsti naujų, su bolše
vizmu atėjusių žodžių ir idėjų yra visiškai 
naivus, tai pamatysime truputį vėliau. Kol 
kalbama apie atskirai paimtą namą, kaip 
namą, vaiką, kaip vaiką, ar arklį, kaip ark
lį, tai tol tęsiasi tas džiaugsmas, o jis su- 
pliūkšta, kaip purslas, kai kolūkiečiai (sap
nuose!) pasistato šviesius ir erdvius namus 
ir dar apšviečia juos elektra, kai vaikas iš
eina į pionierius ar kai kolūkio arkliai (taip 
pat sapne!) pradeda būti maitinami avižo
mis, raudonosios gurguolės išvežtomis į 
valstybės sandėlius...

Visdėlto net ir toje pirmojoje knygoje 
yra propagandos. Auklėjimo mokslas — pe
dagogika — labai gerai žino, nuo ko reikia 
pradėti vaiką mokyti. Šioje srityje nė bolše
vikai neturi jokio išradėjo — jokio Mičiū- 
rino su sodais ar Lysenkos su gerais grū
dais... Mokyk vaiką senais mokymo ir auk
lėjimo būdais, bet duok jam tokios vis me
džiagos, kad jis iš mokyklos po kelerių me
tų išeidamas išsineštų norą džiaugsmingai 
sveikinti raudonąją gurguolę, kuri išveža 
valstybei jo tėvų triūsą, kad jis išeitų pio
nierius ar komjaunuolis, kad jis būtų supra
tęs su kolūkiu, su brigadomis, kad jis ver
gavimą valstybei laikytų garbės dalyku, kad 
jis, svarbiausia, žinotų, jog jo tėvynė plati, 
o geriausia tauta — rusų tauta, nes ji pasi
ima raudonųjų gurguolių suvežtą derlių,
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kaip mažųjų vergiškos padėkos ženklų di
džiajam... O kaip šitai siekti ir pasiekti, tai 
auklėjimo mokslas labai gerai žino. Ne
versk vaiko, atėjusio mokyklon, tuoj pir
maisiais ir antraisiais mokslo metais per 
gramatikos pamokas šaukti: Pirmyn į ko
munizmo pergalę! Tegyvuoja taika! Jauną 
medį reikia lenkti, o ne laužti. Tegu jis tre
čiaisiais metais ims šaukti, o tie dveji pir
mieji metai tegu bus jam pažintis su naują
ja aplinka, į tą pažintį vis įpiliant po trupu
tį ypatingos bolševikinės druskos, kurios 
tikslas padaryti naują žmogų. Taigi ir tie 
vadovėliai parašyti taip, kad palaipsniui, tik 
į trečiuosius mokslo metus, vaikas imtų 
šaukti: Tegyvuoja komunizmo pergalė!

O pradžioje mokinys, mokydamasis gra
matikos, šalia jau mums visiems žinomų žo
džių (kaip suolas, langas, arklys, ranką, 
varna ir t.t.), pratinamas į naujųjų sąlygų 
sudarytąjį žodyną. Todėl jis čia tarpais su
sidurs su tokiais žodžiais, kaip:

pirminė, kolūkis, pionieriai, kombai
nas, traktorius, artelė, tarybinis, tary
binis ūkis, raudona vėliava.

Kai vaikas turi reikalo nebe su atskirais 
žodžiais, o su sakiniais jau, tada prasideda 
ir platesnė pažintis su naująja tikrove ir 
propaganda. Tikrove reikėtų laikyti tokius 
gramatikos sakinius, kaip štai:

Artelės žvejai upėje žvejojo. Pionie
riai gavo dovanų. Raudonos vėliavos 
plevėsuoja. Tarybų Lietuva. Kolūkyje 
pasėjo kviečius. Kolūkiečiai veža šieną. 
„Pergalė“ — kolūkis. „Pirmyn“ — kol
ūkis. Laima yra klasės pirmūnė. Kol
ūkis iškūlė javus. Mes statome mūri
nius namus. Pionierius skaito knygą. 
Prieš kalną važiavo traktorius. Pionie
riai puošia klasę. Pašauk kolūkio kal
vį. Kolūkiečiai jau iškūlė vasarojų. 
Traktorininkai aria lauką. Pionierius 
Algis turi daug draugų. Iš stovyklų 
grįžo pionieriai. Kolūkiečiai rengiasi 
kulti. Šiandien trys brigados sėja, pen
kios bulves kasa. Pionieriai daug ke
liauja. Mes gyvename Tarybų Lietuvo
je. Ar buvai Vilniuje, mūsų sostinėje? 
Pionierių draugovė buvo skaitykloje. 
Prie namų plevėsavo raudonos vėlia
vos. Traktorininkas aria. Kolūkiečiai 
statosi trobas. Mes švenčiame Gegužės 
Pirmąją.

Bet kartu su ta tikrove kituose sakiniuo
se jau maišosi ir propaganda, vadinas, per
dėtai kalbama apie naująjį gyvenimą, jis 
šviesinamas, žodžiais gražinamas, idealina- 
mas. Štai:

Tarybiniai ūkiai augina daug gyvu
lių. Mūsų gyvenimas yra šviesus. Ra
mus ir taikus mūsų gyvenimas. Mes ne
norime karo. Pionierių knygos švarios. 
Kolūkio arkliai' gauna avižų. Kolūkis 
turi daug gyvulių ir paukščių. Mylėki
me tarybinius karius, mūsų Tėvynės 
gynėjus. Pionieriai gerai mokosi. Jie 
nesivėluoja į pamokas. Jie nepraleidi- 
nėja pamokų. Juos giria mokytojas. 
Darbas yra garbės dalykas. Gražūs 
kolūkio galvijai. Kolūkiuose statomi 
gražūs, patogūs, aukšti, mediniai arba 
plytiniai namai.

Dar ryškiau ta propaganda vaiko galvon 
kalama tais trumpučiais apsakymėliais, ku
rių pirmojoje knygoje tik keli ir tėra. Vie
name jų pasakojama apie pionierių, kurs 
šoko į upę ir išgelbėjo skęstantį vaiką. Drą
suolis draugų buvo giriamas (mintis: stok 
į pionierius).

Kitas apsakymėlis: Visi mokosi, ir ja
me trumpai suniekinama praeitis, pasidžiau
giama dabartim ir vaiko širdin diegiamas 
dėkingumas bolševikinei valdžiai:

Mes mokiniai. Mes mokomės mo
kykloje. Krašte visi mokosi. Mokyto
jas pasakoja, kad seniau mokėsi tik 
turtingųjų vaikai. Dabar gali mokytis 
visi vaikai. Už mokslą mes dėkingi Ta
rybų valdžiai.

Jei šiame apsakymėlyje mokoma tik nu
silenkti su padėka valdžiai už teisę moky
tis, nes už praeitį atsako mokytojas, apie 
ją pačiam iš kur tiesiogiai sužinoti neįmano
ma, tai trečiasis apsakymėlis būdingas tuo, 
kad iš jo jau, lyg dagiai, išlenda tie pradai, 
kuriuos privalo išs.iauginti savyje tarybinis 
žmogus: aiškiai nematyti tikrovės to jos 
idealinimo ir gražinimo sąskaiton. Kas gi 
ir kur bolševikiniuose laikraščiuose rašė, 
kad Lietuvoje baigiama statyti kolūkiai ir 
kad ten yra elektra? O apsakymėlyje rašo
ma:

Darbštūs tarybiniai statybininkai. Jie 
vykdo mūsų krašto statybas. Stato mo
kyklas, ligonines, gyvenamus namus, 
fabrikus, elektrines, skaityklas. Mokyk-
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lose mokosi mokiniai. Ligoninėse gydo
si tarybiniai žmonės. Fabrikuose visi 
darbininkai gauna darbą. Elektra yra 
jau ir kolūkiuose. Skaityklose kolūkie
čiai skaito knygas ir laikraščius. Kny
gas rašo tarybiniai rašytojai. Knygose 
ir laikraščiuose rašoma apie gražų ir 
šviesų tarybinių žmonių gyvenimą.

Kitas apsakymėlis labai panašus savo iš
vadomis ir nuotaikų šviesumu:

Pro mūsų mokyklą teka gili upė. 
Prie upės stato kolūkio trobesius. Daug 
trobesių jau pastatė. Dabar stato elek
trinę. Prie statybos dirba daug kol
ūkiečių, dar kiti pilia pylimą, kala į upę 
stulpus ir daro užtvanką. Greitai kol
ūkis turės ir elektrinę. Vėliau pasta
tys malūną. Malūne mals kolūkiečiams 
grūdus. Elektros lemputės apšvies na
mus.

Jeigu praleisime trumpučiuką apsakymė
lį, kaip vaikai sveikina išvažiuojančią rau
donąją gurguolę, tai beveik ir visa ta nau
joji bolševikinė medžiaga, kuri rado vietos 
šioje gramatikoje, išskyrus kelis mažiau 
reikšmingus ar pasikartojančius sakinius. 
Rodos, būtų dar pakenčiama. Tiesa, dviem 
atvejais yra paduota apykeisčių klausimų. 
Vaikas turi išmokti atsakyti:

Ar turi tėvelį? Kuo vardu tėvelis? 
Ar turi mamytę? Kuo vardu mamytė? 
Ar turi broliukų? Kuo jie vardu? Ar 
turi sesučių? Kuo jos vardu? Kas dar 
yra tavo šeimoje? Kuo jie vardu?

Tai būtų pagrindiniai klausimai, tur būt, 
apie savo namus anketoms stojant į garbi
namuosius pionierius. Šitam ir kitiems pa
našiems reikalams antru atveju yra eilė 
klausimų apie save patį (Tavo vardas ir pa
vardė? Kiek tau metų? Kur gyveni? Ku
rioje mokykloje mokais? Kurioje klasėje? 
Kur yra ta mokykla?).

Juo giliau į mišką, juo tankiau medžių. 
Kai paimi antrąją knygos dalį, skirtą tre
čiajam pradinės mokyklos skyriui, tai tik 
tada paaiškėja, koks apgaulingas buvo 
džiaugsmas, kad nė bolševikai vis dėlto ne
gali įveikti susidoroti su gramatika. Pasiro
do, susidoroti nėra sunku. O jei pirmoje da
lyje, palyginti, dar nebuvo tiršta naujajam 
žmogus ugdyti medžiagos, tai ne dėlto, 
kad jos negalima surasti, kad arklys ar švie
sa iš naujosios naujai pastatytojo kolūkio 
elektrinės negali būti bolševikiniai, bet dėl 

to, kad vaikas perdaug dar nesuvirškintų. 
O antroji gramatikos dalis pradedama šito
kiu straipsneliu, kuriame vaikas turi sudė
lioti taškus:

Mūsų Tėvynė yra Tarybų Socialisti
nių Respublikų Sąjunga. Tarybų Są
jungos sostinė yra Maskva. Tarybų Są
jungoje yra daug tautų. Visos Tarybų 
Sąjungos tautos gyvena santaikoje ir 
viena kitai padeda. Visoms Tarybų Są
jungos tautoms daugiausia padeda di
džioji rusų tauta. Visos Tarybų Sąjun
gos tautos kovoja dėl taikos.

Nesvarbu, kad vyresniojo amžiaus skai
tytojui lietuviui tas pagarbinimas Maskvos 
ir rusų tautos primins gal kiek anuos senus 
carinių laikų lietuviškus kalendorius, ku
riuose būdavo surašomi caro, carienės ir 
cariukų bei caraičių visi titulai, visi carų gi
minės, didieji kunigaikščiai ir kunigaikščiu- 
kai, bet aną carų tvarką peršokęs skaityto
jas toliau surasdavo tikrą lietuvišką pasaką 
ar eilėraštį. O šis pagarbos pareiškimas ru
sų tautai ir jos sostinei tėra tik pradžia, tik 
pirmoji tvora, nes už jos naujos ir naujos 
propagandinės kliūtys laukia lietuvišką mo
kinuką, tik šį kartą ne ta tvarka, kaip cari
nių laikų lietuviškuose kalendoriuose. Kai 
gramatikėlę savo mokslui einąs mokinys 
pralipa visas propagandines tvoras, tada jis 
tik susiduria su bolševikiniais carais ir ca- 
riukais — Leninu, Mičiūrinu, Koševojum ir 
Melnikaite. „Mes turime užaugti geri Tary
bų Sąjungos piliečiai“, atvirai sako vienas 
gramatikos sakinys, o anais cariniais laikais 
valdantiesiems nerūpėjo, kad pilietis būtų 
veikliai geras, svarbu buvo, kad jis klausy
tų ir atiduotų pagarbą carui, jo giminei ir 
bijotų žandaro. Komunizmas šitos klaidos 
nelinkęs daryti: jis savo eilėse nori turėti 
žmogų, kuris jau iš mažens yra gerai iška
lęs visą politinį katekizmą ir mokykloje iš
ėjęs propagandinį kursą. Štai tame pat pir
majame antrojo vadovėlio puslapyje skai
tome:

Ko nori karo kurstytojai? Jie nori 
pavergti laisvę mylinčias tautas. Karo 
kurstytojams nepavyks sukelti naują 
karą. Taika nugalės karą. Už taiką ko
voja visa tarybinė liaudis. Tarybinė 
liaudis myli ir brangina savo Tėvynę. 
Tegyvuoja mūsų brangioji Tėvynė! Ko 
siekia Tarybų šalies darbo žmonės?

L7SP v»xt 
Rsasubllkina
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Tarybų šalies darbo žmonės siekia tai
kos ir galutinės komunizmo pergalės. 
Pirmyn į komunizmo pergalę! Tegy
vuoja taika!

Šito katekizmo vaikai mokosi, pradžioje 
metų kartodami I ir II skyriuose išeitąjį 
gramatikos kursą. Tai, sakytume, katekiz
mas, kuris aptaria bolševikinio naujo žmo
gaus vietą rusų tautos globoje. Todėl čia 
du jauni bolševikiniai poetai (A. Jonynas ir 
J. Macevičius) dar kartą atiduoda pagarbą 
rusų tautai šiais žodžiais:

Jau jokie priešai mums nebaisūs— 
Mes kupini galybės ir jėgos.
Gimtasis kraštas šiandien pinateisis 
Narys didžios Tarybų Sąjungos. 
Gimtinį, karo viesulo sugriautą, 
Atkurti padėjo mums visa šalis. 
Dėkingi mes šlovingai rusų tautai,—■

Trumpame demonstracijos aprašyme vėl 
iškeliami šūkiai; Mes reikalaujame taikos! 
Tegyvuoja taika! (Kai sovietai sustiprės, 
teks skubiai spausdinti naujas gramatikos 
laidas, nes demonstracijose bus iškeliami 
nauji šūkiai: Tegyvuoja Liaudies Frontas! 
Sutriuškinti buržuazines valstybes — pas
kutinę kliūtį į galutinę komunizmo perga
lę! Komunizmas juk lankstus, kaip slidi 
gyvatė). Dabar šitokie šūkiai metami dėlto, 
kad dėl Vakarų padarytų klaidų:

Tarybiniai kariai išgelbėjo mūsų ša
lį nuo fašistų jungo. Tarybinė Armija 
yra galinga ir narsi. Mes kovojame už 
taiką ir laimę. Gražus ir platus mūsų 
gimtasis kraštas (įskaitant, žinoma, ir 
geraširdę Rusiją! B. Kaz.) Mūsų lau
kia laiminga ir šviesi ateitis. Mūsų ša
lį atstato darbininkai, valstiečiai ir dar
bo inteligentai.

Tos mintys nuolat kartojamos vis naujaip 
sudarytuose sakiniuose, protarpiais dar nu
metant nenugraužtą mamuto kaulą ir rusiš
kajam imperialistui, nors tas mamutas ir 
netikras (pvz., tokia vienu sakiniu išreikšta 
istorinė riebi „tiesa“: Senovės lietuviai ir 
rusai kovojo prieš kryžiuočius ar vis karto
jant: Didžioji rusų tauta padeda broliško
sioms respublikoms).

Sunku čia, žinoma, straipsnelyje kartoti 
tas pačias mintis apie pionierius, jų suei
gas, kolūkių mokyklas su erdviomis ir švie
siomis klasėmis, papuoštomis tarybinių va
dų portretais, apie raudonąsias gurguoles, 

apie naujus nusilenkimus Maskvai (Kelki
tės, pasaulio proletarai, šviesią dieną lemia 
jums Maskya), apie kartojimą savo meilės 
Tarybų Sąjungai, apie darbą jaunųjų m:- 
čiūrininkų soduose, apie brandžius javus 
kolūkiuose, nes toje antrojoje knygelėje bol
ševikinė romantika, pariebinta Vakarų pa
juodinimu (Kapitalistinėse šalyse vaikai gy
vena labai skurdžiai), pakaitomis vis karto
jama, yra užgožėjusi visą „nekaltąją“ me
džiagą. Nebekartosime nė tų jau platesnių 
rašinėlių apie kolūkiečio butą (troba graži, 
krosnis balta, grindys švarios, langai dide
li), apie elektrą kolūkiuose, nors mokiniai 
kartoja, nes kartojimas yra visų mokslų 
motina. Tiesa, šitas kartojimas rodytų vie
ną labai liūdną dalyką: koks neturtingas 
tas bolševikinis katekizmas! Kaip anoje 
pasakoje apie senelį ir senelę ir baltą avelę:

Darbo žmogus myli savo tarybinę 
Tėvynę. Darbui ir mokslui tarybinis 
jaunimas skiria daug laiko. Mūsų vals
tiečiai mėgsta kolektyvinį darbą. Dar
bu mūsų liaudis kuria laimingą gyve
nimą. Miestelio kurpiai pradėjo kolek
tyviai dirbti.

To medžiagos skurdumo kitaip negalima 
išaiškinti, kaip pastangomis kuo mažesniu 
medžiagos kiekiu labiau įsąmoninti vaiką, 
kad jis išmoktų ne tik linksniuoti ar asme
nuoti, bet ypač žinoti, kas jis pats turi būti 
ir kas yra. Tik ir šituose kartojimuose išky
la dar po vieną kitą naują sakinį, aptarian
tį tarybinio gyvenimo naujus reiškinius, vie
nus gal esančius, o kitus norimus. Verčia
me puslapius, o štai dar nebuvo:

Sūnūs išėjo ginti tarybinės Tėvynės. 
Vidurinėse, septynmetėse ir pradinėse 
mokyklose mokosi daug mokinių. Ko
lūkyje įsteigė vaikų darželį (motinos 
eina dirbti. B. Kaz.). Šitose pelkėse 
prasmego fašistų tankas. Kolūkis tu
ri didelį bityną. Dirbti liaudžiai malo
nu. Mūsų Tėvynėje yra daug įžymių 
žmonių. Mokyklos mičiūriniame lauke
lyje pražydo raudonos rožės. Narsiai 
partizanei įteikė ordiną. Spartuolis la
bai išradingas. Spartuolis sugalvojo 
naujus darbo būdus. Mūsų Tėvynės 
sostinė yra Maskva. Tarybų valdžia 
likvidavo išnaudotojų klasę. Kad gyve
nimas būtų dar gražesnis, turime dirbti 
iš visų jėgų.
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KOMENTARAI IR VERTINIMAI

Okupacinė „Tiesa“ 1955.XI.25 d. Nr.
278 skelbia tokį savo korespondento 
straipsnelį:

AKTAI IR FAKTAI

„Valstybinio statybos tresto Nr. 7 23-oji 
valdyba šių metų pavasarį apsiėmė pasta
tyti Dūkšto rajono Marytės Melnikaitės 
vardo kolūkiui karvidę ir arklidę. Dar
bams vadovauti buvo paskirtas Vasiliaus
kas.

Po kiek laiko Vasiliauskas atvyko pas 
kolūkio pirmininką Mitiuną ir pareiškė:

— Iki pirmųjų šalnų jūsų kolūkio kar
vės ir arkliai gaus šiltas patalpas. Darbas, 
terminai — griežtai pagal sutartį. Na, ir 
pinigas taip pat...

— Suprantama, — pirtarė nudžiugęs 
Mitiūnas. Dar nespėjo kolūkio pirminin
kas apsidairyti po naujos statybos, o Va
siliauskas jau atnešė jam pirmųjų jų dar
bų vykdymo aktą.

— Priimkite atliktus darbus, draugas 
pirmininke, — pasiūlė jis.

Visi, tur būt, supranta, kad priimti at
liktą darbą lengviau, negu jį atlikti. Ma
tyti, suprato tai ir kolūkio pirmininkas 
Mitiūnas. Tačiau darbų priimti jiedu su 
rangovu nuėjo ne į statybos aikštelę, o į 
kolūkio valdybą. Kaip vyko tenai „priėmi
mas“, nežinia, tačiau aktuose atsirado ir 
darbus priėmusio Mitiuno parašas, ir ap
valus kolūkio antspaudas.

Suėjus į pirmą kontaktą, „darbų eiga“ 
paspartėjo, sprendžiant iš jų priėmimo 
aktų, kurie iš lengvos Vasiliausko ir dar 
lengvesnės Mitiūno rankos pasipylė vie
nas po kito. Nespėjo Mitiūnas atsidžiaugti 
išmūrytomis sienomis, o Vasiliauskas jau 
neša aktus lubų perdengimams.

— Darbas švarus: ir lentos paklotos, ir 
moliu užtepta, ir šlako užberta kiek rei
kia, — aiškina Vasiliauskas. — Priklauso 
26.876 rubliai.

Toliau statyba vyko, kaip patepta. Ne
verta skaičiuoti, už ką ir kiek sumokėta: 
kiti aktai buvo rašomi jau priimtiems ir 
apmokėtiems darbams...

Ilgainiui Vasiliauskas suprastino ne 
tiek darbų vykdymo, kiek medžiagos „pa
naudojimo būdus — apsiėjo ir be aktų: 
paleido „į kairę“ 100 kubinių metrų miš
ko medžiagos, skirtos langų rėmams, stak
toms, durims; ta pačia kryptimi nuplaukė 
ir stogui skirtos medžiagos.

Tiek apie aktus. O štai faktai.
Baigėsi vasara. Atėjo ruduo, prasidėjo 

šalnos. Laikas gyvuliams į naują pastogę. 
Tačiau surask, jei nori, tą pastogę, jei pa
ties stogo nėra. Ir ne tik stogo, bet ir gra
žiai „moliu užteptų, šlaku užpiltų“ lubų. 
Nėra ir... nebuvo. Yra vien jų „priėmimo 
aktai“, o jais vienų sienų neuždengsi, kad 
ir kaip norėtum. Ir pašarų virtuvės stūk
so vien sienos, be stogo.

Brangiai atsiėjo kolūkiui pastatų sie
nos. O įšaldžiusiems statybą Vasiliauskui 
ir Miliūnui — nei šilta, nei šalta.

Be straipsnelių, skirtų bolševikiniams 
šventiesiems ir kankiniams (Leninui, Mičiū- 
rinui, Melnikaitei, Koševojui), atskirai su
pažindinama su VLKJS —■ Visasąjunginė 
Lenine Komunistinė Jaunimo Sąjunga — 
komjaunimu (laikas vaikams iš pionierių 
prašytis jau ten!), dar nauji straipsneliai 
apie kolūkius (vienas A. Vienuolio-Žukaus- 
ko) dar kartą liepiama augti tvirtais savo 
tarybinės Tėvynės piliečiais, ir tuo antroji 
knygelė baigiama (aš atskirai jau nebemi
nėjau V. Montvilos, V. Reimerio, E. Mie
želaičio ir kitų eilėraščių, kurie kartoja 
straipsneliuose ir atskiruose sakiniuose ke
liamus šūkius apie kolūkius, taiką, elektrą. 

didingą gyvenimą ir geriausius iš geriau
siųjų).

Knygeles (viena 72, o kita 88 psl.) užver
ti sunkia nuotaika ir sunkia galva. Tokias 
naujarūšes gramatikas, aišku, turi ir pra
džios mokykla ir gimnazija, ir vyresniems 
mokiniams skiriamose dalyse tie patys da
lykai kartojami naujais straipsneliais, apsa
kymėliais ir išvadžiojimais. Bebaigiančiam 
gimnaziją, aišku, pasakojama jau apie par
tiją. Tad nelabai yra ko stebėtis, jei dalis 
jaunimo savanoriškai važiuoja arti vadina
mųjų plėšiminių žemių. Auklėjimas yrą juk 
savos rūšies hipnotizmas, kuris pradeda 
veikti tik po ilgesnio laiko.
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Kaip šitokius „aktus ir faktus“ turėtų 
priimti „Santarvės“ skaitytojas?

Butų klaidinga, jei jis numotų ranka ir 
sakytų: „nieko iš tų bolševikų nebuvo ir 
nebus. Patys sugrius...“ Tai, kad tokius 
faktus skelbia patys okupantai, dar ne
reiškia, kad jie jau nieko nepadaro, nieko 
nepastato. Toks galvojimas vestų į kraš
tutinumą.

Reikia turėti galvoje, kad tokius faktus 
skelbia pati okupacinė sovietinė valdžia. 
Jei jau jie yra skelbiami, tai reiškia, kad 
jie bus patikrinti, ir sovietinė administra
cija ir partija imsis priemonių, nebent 
anuodu piliečiu turėtų stiprų partinį už
nugarį. Būtų klaidinga galvoti, kad su to
kiais reiškiniais sovietai nekovoja.

Tačiau aišku, kad tokių reiškinių yra 
ir jų yra daug. Vietiniai laikraščiai, kaip 
„Kauno Tiesa“, nuolat skelbia faktus apie 
panašius reiškinius ir teismų sprendimus 
už vagiliavimą, išeikvojimą, kyšininkavi
mą ir pan. Ką tai reiškia?

šių reiškinių priežastys yra dvejopos. 
Abi suvestines ij vieną: sovietinio socializ
mo sistema.

Pirmiausia, sovietai smarkiai ginkluo
jasi ir plečia savo sunkiąją pramonę. Tam 
jie reikalingi lėšų. Jas jie tegali susidaryti 
išnaudodami kolchozininkus, darbininkus 
ir tarnautojus. Negalėdami pragyventi iš 
gaunamų algų šie neturi kitos išeities, 
kaip visaip „kombinuoti“, imti kyšius, 
eikvoti valstybės lėšas ir turtą, vogti vals
tybės gaminius ir kt. Užtat vietos sovieti
nė spaudamirga teismų sprendimais. Ta
čiau jie būklės pataisyti negali, nes žmo
gus gyventi turi.

Antrą vertus, sovietinio socializmo dik
tatūroje ir tokio laipsnio ūkiniame plana
vime, kuris yra sovietuose, sovietinis pi
lietis neturi jokio visuomeninės pareigos 
jausmo ar prisirišimo prie visuomeninės 
nuosavybės. Ir visų pirma dėlto, kad so
vietinėje santvarkoje jis neturi jokio bal
so.

* S ♦

Užsienyje vis dar nelabai suprantama ir 
nelabai įsivaizduojama, kokio nusistaty
mo ir politikos okupantas laikosi religi
jos ir Bažnyčios atžvilgiu. Iš vienos pusės 
jis ją toleruoja, iš kitos — sovietinė spau
da mirga smarkiai varomos priešreliginės 
propagandos faktais.

Geriausią paaiškinimą pateikė pats 
Chruščiov savo 1954.XI.il d. „Pravdo- 
je“ paskelbtoje kalboje.

Iš to, ką pasakė Chruščiov, aišku štai 
kas. Komunistai prieš Bažnyčią, kaip to
kią, kovoti nepajėgia, ar tiesioginę kovą 
laiko netikslingą esant. Jie nori Bažny
čią pajungti sau, bet ne sunaikinti. Jei 
Bažnyčia nėra priešinga sovietinei val
džiai, o yra jai lojali, komunistai ją tole
ruoja. Atrodo, kad tokia laikysena komu
nistai nori užmigdyti tikinčiųjų budrumą. 

Chruščiov pasmerkė tiesioginius puoli
mus dvasininkijos ar tų tikinčiųjų, kurie 
lanko bažnyčias, pasmerkė administraci
jos kišimąsi į Bažnyčios veikimą ir pan. 
Kodėl? Todėl, kad toks elgesys ne tik ne
atstumia tikinčiųjų nuo Bažnyčios ir re
ligijos, bet, atrodo, visai priešingai, suke
lia juose dar didesnį prieraišumą Bažny
čiai.

Komunistų politiką šiuo atžvilgiu ge
riausiai apibūdino pats Chruščiov. „Gili, 
kantri, gabiai suorganizuota mokslinė ate
istinė propaganda tikinčiųjų tarpe ilgai
niui padės jiems išsilaisvinti nuo religinių 
iliuzijų. Iš kitos pusės, betkurios adminis
tracinės priemonės ir įžeidžiamieji puoli
mai... gali tik žalą atnešti, gali tiktai pri
vesti prie jų religinių įsitikinimų sustipri
nimo ir net pagilinimo.“

Tad kova prieš Bažnyčią turi būti ve
dama ne administracinėje plotmėje, bet 
ideologinėje, ir čia jau ta kova ne tik ne
gali būti komunistų susilpninta, bet turi 
būti dar labiau pagilinta, sustiprinta. Ne
utrali laikysena religijos atžvilgiu komu
nistams nėra galima.

Iš to, suglaustai, tokia išvada: Bažny
čia ir religija yra komunistams perstip- 
rios, kad jie galėtų jas sunaikinti tiesio
giniu puolimu. Jie yra priversti Bažnyčią 
toleruoti, reikalaudami iš Jos tik vieno: 
tam tikro lojalumo sovietų valdžiai. Bet 
tai nei kiek nereiškia komunistų toleran
cijos religijos atžvilgiu. Kovos prieš ją jie 
ne tik nesilpnina, bet ją stiprina, tikėda
miesi tuo būdu ilgainiui išmušti Bažny
čiai pagrindą iš po kojų, tikinčiuosius 
perauklėjus priešreliginės, „ateistinės- 
mokslinės“ propagandos priemonėmis.* * »

Okupantai Lietuvoje nepaprastai giria
si Lietuvos miestų atstatymu ir naująja 
statyba. Kad Lietuvoje, nežiūrint okupa
cijos, kaikas pastatoma ir padaroma, to 
ginčyti netenka. Okupantams netenka 
skaitytis su pačių gyventojų reikalavi
mais, lėšomis. Bet ar Lietuva, būdama 
laisva, nevykdė statybų, ar nesukūrė mo- 
darninio Kaimo? Ar ji, jei nebūtų sovietų 
okupuota, nebūtų atstačiusi Vilniaus? 
Tikriausia, ir tai dar graž’au ir greičiau. 
Abejonių kelia nuolatinis sovietinės spau
dos gyrimasis, ypač prieš porą metų,vis 
tais pačiais pastatais, kinu „Pergalė“, Vil
niaus geležinkelio stotimi, mokslininkų 
namais.

Kad laisvos Lietuvos statyba būtų ge
resnė, dėlto abejoti netenka. Tai patvirti
no patys okupantai. Kas gi tie „Tarybų 
Lietuvos architektai“, apie kurių „kilnius 
uždavinius“ praėjusių metų pabaigoje ra
šė sovietinė „Tiesa“, ir kaip jie vykdė 
statybą Lietuvoje?

Iš pačios sovietinės spaudos („Soviets-
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LITERATŪRINĖMIS TEMOMIS

ATSISVEIKINIMAS SU VERONA
IR APSILANKYMAS KĖDAINIUOSE

Kaip vis dar „istorija kartojasi'...

BRONYS RAILA

Dans un pays d'enfance retrouvėe en tarmes, 
Dans une ville de battements de coeur morts...
Quels mots, quelles musiques terriblement vieilles 
Frissonnent en moi de ta presence irrėelle, 
Sombre colombe des jours loin, tiėde, belle, 
Quelles musiques en echo dans le sommeilli.j,

Oskaras Lubič-Milašius

1

Mūsų dienų literato akimis žiūrint, 
Adomo Jakšto pažiūros i literatūrą buvo 
naivios ir maždaug grynas nesusipratimas. 
O tačiau prie 30-40 metų A. Jakštą dauge
lis laikė pačiu stambiausiu literatūrinės 
kritikos autoritetu. Vėliau jį pakeitė kitas 
didelis „autoritetas“, E. Radzikauskas-Liu- 
das Gira... Ir pagaliau abu literatūros 
mokslininkus, — turųjį prelatą ir tautos 
išsigimėlį, — užnešė tos pačios žemės dul
kės. Liko kiek anekdotų.

Man pats būdingiausias anekdotas iš 
Jakšto literatūrinių mastų yra tas, kai jis 
pateikė Jurgio Savickio pirmosios novelių 
knygos įvertinimą. Knyga buvo pavadin
ta — „Sekmadienio Sonetai“. Jakštas, ją 
paskaitęs, priėjo nesugriaunamos išvados: 
nei čia yra sekmadienių, nei sonetų! Jis 
buvo sau teisus. Jurgio Savickio novelės, 
išleistos netrukus po Pirmojo pasaulinio 
karo, buvo mums tada perdaug naujos sa
vo dvasia ir savo forma.

Praėjusių metų pabaigoje „Literatūros 
Lankai“ išleido Juozo Kėkšto verstą lenkų 
poeto Czeslaw Miloszo rinkinį, pavadintą 
„Epochos sąmoningumo poezija“. Pavadi
nimas, greičiausia, duotas paties vertėjo.

Kaip į tat žiūrėtume šiandien? Priešin
gai Jakštui, tektų pasakyti be jokio abe
jojimo: rinkinyje yra ir dabartinė epocha, 
ir mūsų laikmečio bei autoriaus sąmonin
gumas, ir visa tai yra poezija.

Poezija tokios formos ir pobūdžio, ku
rią aš mėgstu nelabiausiai. Ji vietomis ar
tima mūsų A. Nykos-Niliūno „simfoni
joms“ ir gerokai artima paties vertėjo po
ezijos neskambioms gaidoms (vertėjas be 
abejo, versdamas, neišvengiamai ją sau 
dar priartino stiliumi ir žodynu). Bet tai 
yra asmeninio skonio dalykas, ką kitiems 
piršti neturiu užsimojimo. Tik aš čia lai
kausi lygiai tokios pat pažiūros, kokią sa
vo įžangoje pateikia apie šių dienų euro
pinę poeziją pats Česlovas Milašius (kurį 
čia taip lietuviškai vadinsime): —• retai 
joje randu tai, „kas galėtų pateisinti au-

kaja Litva“ 1955.XII.7 d.) pasirodo, kad, 
pav., Vilniaus geležinkelio stotį atstatė 
Ašastin, Žygimanto gatvėje namų komp
leksą statė architektas Anikin, gyvenamus 
namus Gedimino gatvėje —■ Afanasjev, 
Gedimino ir Vilniaus gatvės kampe — 
Vorobjov, kinoteatrą „Pergalė“ — Ripa, 
mokslininkų namus Žygimanto gatvėje ■— 
Ripa, Aikin, Kolosov.

Ir kaip jie statė? Su nereikalingais 
bokštų bokšteliais, neprasmingom atbrai
lom, baliustradomis ir pan., bjaurindami, 
bet jau tik ne gražindami Vilnių. E. Bud- 
reika, Vilniaus miesto architektūros ko
misijos narys sovietinėje „Tiesoje“ 1955. 
XI.20 d. pats viešai paliudijo, kad augš- 

čiau minėtuose pastatuose, „be visos eilės 
nesaikingumų, pasireiškusių nieko nepa
teisintais bokštais, obeliskais, neskoningo
mis girliandomis, be bereikalingo puošei
viškumo, pasitaikydavo ir tokių nesąmo
nių, kaip balkonai į kuriuos patenkama 
per langą, butai be sandėliukų, kambariai 
be vėdinimo ir net be apšvietimo ir Lt... 
Nėra abejonės, kad panašių pavyzdžių 
galėtume surasti taip pat Klaipėdos, Šiau
lių, Kauno ir kitų miestų naujose statybo
se“.

Štai tie „kilnūs tarybų Lietuvos archi
tektų uždaviniai“. Rusai okupantai nieko 
tiesaus negali Lietuvoje padaryti, tik 
kreiva. Okupantas okupantu lieka.
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torių ir spaudoj ų pastangas“. Ir kuomet 
kurioje knygoje randu bent du ar tris ga
balus, kurie pilnai pateisina autorių ir lei
dėją, aš tyliai nuberiu pastalėn susikau
pusius keiksmažodžius ir per kelias die
nas gėriuosi ir sau kartoju tuos pavienius 
deimančiukus.

„Epochos sąmoningumo poezijoj“ tokių 
šaunių gabalų radau nevieną. Ypač „At
sisveikinimas“, „Vargšas krikščionis stebi 
ghetą“, „Portretas iš XX amžiaus pusės“ 
yra liudininkai, kada, anot autoriaus pasi
sakymo, „marginimas popieriaus juodais 
taškeliais reikalauja iš mūsų tikrai lietu
viško užsispyrimo“. Reikalauja, bet duoda 
ir vaisių. Neskambių, sunkių, gramozdiš
kų, bet iš jų trykšta jėga ir patosas — 
„epochos sąmoningumo poezija“...

O moralistinis „Europos vaikas“ yra sa
vo rūšies šedevras. Ir tik su tokia sąmo
ningojo ir protingojo ironija šiandien tė
ra galimas rimtas dabartinio europiečio 
„dvasinės sąrangos“ pjūvis.

Nemylėk jokio krašto: kraštai langvai žūna, 
Nemylėk jokio miesto: lengvai virsta griu

vėsiais.

Atminimų nesaugok, nes iš tavo stalčiaus 
Pakils dūmas, tavo kvapui nuodingas.

Žmonių negailėk: žmonės lengvai žūna, 
Arba yra skriaudžiami ir šaukiasi tavo pa

galbos.

I praeities ežerus nežvelk: jų paviršių pri
dengė rūdys, 

Ir jie parodys tau veidą ne tą, kurio laukei 
(76 psl.).
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Su Česlovo Milašiaus raštais man teko 
susidurti tik per kelis pastaruosius metus. 
Kitiems jis gal buvo žinomas iš prieškari
nio Vilniaus lenkų studentų literatų sąjū
džių.

Praėjusį karą autorius praleido Varšu
voje ir po jo buvo įsijungęs į Lenkijos 
„liaudies demokratijos“ kultūrinę ir dip
lomatinę karjerą. Tačiau po kelerių metų 
„pasirinko laisvę“, apsigyveno Paryžiuje 
ir nuo to laiko yra tapęs vienu iš veikliau
sių kovotojų prieš komunizmą, ypač dva
sinėje ir intelektualinėje srityje.

Taigi, asmuo, pergyvenęs gilius lūžius, 
sudaužęs daug laivų, permąstęs ir perken- 
tėjęs savo vingius, subrendęs ir užsigrūdi
nęs, nežlugęs, bet stiprėjantis. Rašytojas, 
apie kurį galima atsiliepti nieko aiškaus 
nepasakančiu žodžiu gabus. Norint aiš
kiau pasakyti, tektų pridurti, kad tai pla
čiai išsilavinęs ir išsimokslinęs kultūrinis 
publicistas, kritikas, poetas ir apysaki
ninkas, — vienas iš nedaugelio rytinės Eu

ropos „tremtinių“, užtarnautai sugebėjęs 
įeiti į didžiąją Vakarų spaudą. Teko skai
tyti jo tikrai įdomų veiKalą, į kelias kal
bas išverstą, „La Pensee captive“ ir eilę 
puikių straipsnių Paryžiaus žurnale 
P r e u v e s. šalia eilėraščių, lenkiškai yra 
parašęs apysaką, kurios veiksmas vyks
ta prieškarinėje Lietuvoje. Kaikuriuose 
straipsniuose yra lietęs lietuvių tautos pa
dėtį bolševikų okupacijoje. Ir veik su nuo
stabumu pažymėtina, kad tai vienas iš la
bai nedaugelio, kurie lenkų spaudoje, pa
lyginti, saikingai, taktiškai, net su simpa
tija sugeba pasisakyti apie lietuvių tautą, 
Lietuvą ir musų žmones.

Tad nebuvo galima nesusidomėti Česlo
vu Milašium. Ir „Literatūros Lankai“ 
šiandien išleido jo rinktinius eilėraščius, 
greičiausia, ne vien tikslu supažindinti su 
mūsų kaimyninių kalbų poezija. Ne vien, 
turbūt, kad vertėjas J. Kėkštas su auto
riumi greičiasia bus buvęs pažįstamas dar 
iš vilnietiškos studentijos gyvenimo laikų. 
O turbūt ir dėlto, kad šis lenkų poetas yra 
ir kitkuo artimas ir įdomus Lietuvai.

Mano pažintis su juo per raštus, deja, 
buvo ne be smulkių drumzlių. Kitais po
žiūriais puikus Č. Milašiaus straipsnis 
apie Adomą Mickevičių (Adam Mickie- 
wicz —■ Entre les monuments et 1‘oubli), 
paskelbtas Paryžiaus P r e u v e s žurnale 
1955 m. rugsėjo mėnesio numeryje poeto 
mirties šimtmečio proga, turėjo keletą 
minčių, kurioms lietuvis turi atskirą ver
tinimą.

Pvz., Mickevičius čia vadinamas lenku, 
taigi, ir „slavu“. Kad Mickevičius visas 
yrą lenkų literatūroje, dėl to niekas nemė
gino ginčyti, bet kad jis buvo lietuvis sa
vo dvasia ir savo tautybe, to fakto irgi ne
galima ištrinti (plg. mano pasikalbėjimo 
su prof. M. Biržiška A.M. sukaktuvių pro
ga, Santarvė Nr. 6, 1955 m.). Neištrina vi
sai to fakto ir č. Milašius, sutikdamas, jog 
lietuviai Adomą Mickevičių laiko lietuviu 
„ne be su trupučiu pagrindo“...

Arba kitoje vietoje Č. Milašius teigia su 
„šventu paprastumu“, jog A. Mickevičiaus 
laikais „Baltijos kraštų tautiniai it sepa
ratistiniai siekiniai dar nebuvo gimę“, tad 
A. Mickevičius galėjęs laikyti save ir lie
tuviu ir lenku. Be abejo, suomiai, estai ar 
latviai, per šimtmečius kitų valdomi, sav 
tautinius ir „separatistinius“ siekimus te- 
įgyvendino pilnai tik po Pirmojo pasau
linio karo. Bet Lietuvos valstybė gyveno 
per šimtmečius savarankiškai, nežiūrint 
unijinių ryšių su Lenkija, ir lietuvių tau
tiniai bei „separatistiniai“ siekimai buvo 
įgyvendinti jau nuo karaliaus Mindaugo 
laikų, jei nekalbėti apie žilesnę praeitį, 
kuriai stingame akivaizdžių dokumentų.

Kai supažindinau prof. M. Biržišką su 
tomis Milašiaus mintimis, jo atsiliepimas 
buvo trumpas: — Lenkiškame universite
te ir lenkiškoje dvasioje išauklėtas žmo
gus kitaip negali galvoti. Per ilgą laiką
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lenkai priruošė savuosius nuomonei, kad 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymas ir 
buvęs tik „separatizmas“, žinoma, jiems 
labai nepageidaujamas...

Vos prabėgomis palietęs šiuos tradici
nius lietuvių ir lenkų praeities ginčus, no
rėčiau sustoti, „Epochos sąmoningumo po
ezijos“ lietuviškai versto leidinio proga, 
ties visai specialiu ir vis dar pasikartojan
čiu „istoriniu“ reiškiniu lietuvių lenkų 
„koegzistencijos“ pynėje...

3

Taigi, Czeslaw Milosz...
Kiek kartų mums daugeliui Lietuvoje 

girdėta pavardė!
Ir šioje knygoje skaitytojui bus gal pats 

įdomiausias dalykas — tai Czeslaw Milosz 
parašytas įvadas.

Iš jo sužinome, kad autorius gimęs 1911 
metais, prie Nevėžio, netoli Kėdainių, Še- 
teiniuose, Lietuvoje. Mokyklą lankęs Vil
niuje, teisių mokslą baigęs (lenkiškame) 
Vilniaus universitete. Ten pradėjęs rašy
ti... Jo „vaizduotę suformavo lietuviškas 
Panevėžio kaimas ir Vilniaus apylinkių 
miškai ir vandenys“. Adome Mickevičiuje 
jam — „viskas sava...“ Vaikystėje aplink 
save jis girdėjęs lietuvių kalbą. Jo bobu
tė — Kunataitė iš Siručių: „kiekvienas ją 
pripažintų tikra lietuvaite“... Kėdainiai, 
Vilnius — tasai Europos kampelis esąs ne
atskiriamai su juo suaugęs, „ir aš nenorė
čiau, kad mano vaikai jį užmirštų“... Prieš 
karą apsilankydavęs Lietuvos Pasiuntiny
bėje Paryžiuje. Ministeris Klimas ir Mila
šius buvo gimę toj pačioj vietoj, „maž
daug pusantro kilometro nuotolyje“... Šių 
Milašių šeimos šaknis esanti kilusi iš Lu- 
žicų serbų ir pasiekusi Kėdainius ne 
vėliau 16 amžiaus. Protėviai turėję tarny
bas Lietuvos valstybėje, kaikurie pratur
tėję, nusikėlus Gudijon. Priklausę viduti
nės bajorijos klasei...

Tautybės klausimas jam neduodąs ra
mybės nei dabar. Gyvendamas Prancūzi
joje, ir dabar tebeturįs tokių pasikalbėji
mų:

— „Tamsta esi Oskaro Milosz'o gimi
naitis?“

— „Taip“.
— „Reiškia, tamsta esi lietuvis?“
— „Ne, esu lenkas“.
— „Kai? tai, juk čia parašyta, kad 

tamsta esi gimęs Lietuvoje“.
— „Taip, bet...“
Ir jis pradedąs aiškinti apie Airiją, kur 

vartojamos dvi kalbos. Arba apie Šveica
riją, kur vartojamos net keturios kalbos, 
bet visi gyventojai yra šveicarai. O kitur 
dar ne viskas taip, kitur dar „reikia kant
rybės“...

Poeto duodamieji pavyzdžiai netikslūs, 
tad nieko svetimųjų neįtikina. Jis tačiau 
manąs, kad lietuviui tat busią lengviau su
prantama... Deja, ir lietuviai šias keiste

nybes vis mažiau bepajėgus suprasti. Tai 
yra, suprasti čia visai lengva, ir jau šim
tus kartų tos painybės musų teorijoje ir 
praktikoje buvo išaiškintos. Bet jau per 
kelis pastarus dešimtmečius šie klausimai 
yra perėję į kitą plotmę: jie yra virtę lie
tuviško žmogaus pateisinimo ar nepatei- 
sinimo, jo tautinės ir valstybinės etikos, 
moralės, būdo ir vertės klausimais. Tai 
yra svarbesni klausimai, negu kilmė prieš 
daugelį šimtmečių iš serbų ar dabartinis 
pasirinkimas tautybės dėlto, kad buvo pri
klausyta Lietuvos bajorų luomui. Dvide
šimtajame šimtmetyje tokia aiškinimų 
šviesa būtų visai nublukusi ir pačio leng
viausio svorio.

Labai gaila, kad ši savotiška ir keista 
problema mūsų literatūroje dar nėra pa
čių lietuvių giliau išvaizduota. Thomo 
Mann‘o pavyzdžiu, tai butų įdomiausia 
lietuviškų Buddenbrookų serija tautinėje 
ir socialinėje plotmėje. Milašių_ šeimų na
riai savo likimais čia galėtų būti vieni iš 
prototipų kitiems panašiems šimtams.

Milašius, Milašis — dabarties laikais 
gana dažna, visiems girdėta ir pažįstama 
lietuviškų šeimų pavardė Lietuvoje. Pa
žįstama ir sava daug anksčiau, negu įžy
musis Oskaras Milašius, prancūziškai ra
šęs, ją pagarsino. Aš pats pažįstu eilę skir
tingų Milašių, bajorų ir mužikų, jų tarpe 
ekonomistą, karininką, kareivių ir ūkinin
kų. Visi jie lietuviai, kaip jūs ar aš. Ir 
greičiausia, visi jie yra kilę ne vien iš to 
Česlovo Milašiaus įžangoje minimo jo dė
duko, „kaulingo, kanapinių ūsų bajoro, 
aistringai mėgusio medžioklę ir su užsi
degimu prisidėjusio prie apylinkės gyven
tojų padaugėjimo“... Tie aistringojo dė
duko sukomponuoti „milašiukai“ apylin
kės merginoms ar nesuvaldomo budo mo
terėlėms, greičiausia, kaip tik nei vienas 
nebuvo įmetrikuoti Milašių pavardėmis, o 
pagal pasaulinį paprotį — jų motinų ar 
prigautųjų vyrų pavardėmis... Kas gali to
kią intymią teisybę žinoti, bet taip spė
čiau.

Tad ir Česlovas Milašius iš Šeteinių 
prie Nevėžio, netoli Kėdainių, yra tikras 
lietuvis. Gimęs ir vaikystę praleidęs gry
niausioje Lietuvoje, beveik jos centre, 
paskui gyvenęs ir mokslą ėjęs Lietuvos 
sostinėje Vilniuje (pora dešimtmečių Vil
niaus okupacijos, stipresniojo jėga šį mu
sų miestą prijungiant prie Lenkijos vals
tybės, istoriškai tesudaro tik nereikšmin
gą akimirksnį). Jis kilęs iš šeimos, ma
žiausia keturius šimtmečius gyvenusios 
Lietuvoje, dirbusios Lietuvos valstybei, 
kūrusios jos kultūrą, suaugusios su jos 
gamta, ukiu, siela, žmonėmis, taigi, su vi
sa tauta.

Tokie yra paties Česlovo paduodami 
faktai, tokios tegalėtų būti ir išvados. Pa
galiau, Lietuvą jis vadina „musų bendrą
ja tėvyne...“
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Bet, kaip jau skaitėme, yra atsitikę ki
taip. Su juo yra atsitikę taip, kaip ir su 
tūkstančiais kitų panašių atvejų. Česlo
vas Milašius laiko save lenku, rašo tik len
kiškai, dirbo tik Lenkijai...

Čia ir prasideda musų drama, kurios 
veiksmai ir konfliktai įvairiais pavidalais 
buvo išvaidinti per pastarus pusantro 
šimtmečio ir štai nepasibaigia net šian
dien, per pirmąją 20 amžiaus pusę. Česlo
vas Milašius gimė pačiame įtempčiausia- 
me tos dramos laikotarpyje, kai jo sociali
nės klasės grupei reikėjo atlikti paskuti
nį apsisprendimą — išsispręsti galutinai 
tautinį, valstybinį ir ypač Lietuvos žmo
gaus etinį klausimą. Kas jie nori būti: lie
tuviai, kaip istorija, aplinka, tradicija, vi
si faktai ir dabartis reikalauja, — ar len
kai, ar kokie kiti svetimieji, kurie siekia 
atsiplėšti nuo gyvojo Lietuvos kūno, kurie 
ryžtasi liktis naviku jos kūne, ar net, kai;- 
būta žiauriausių pavyzdžių, savo tėvynės 
motinos kūną gangrenuoti, svetur pasiša
linus žudyti, skaldyti, kitiems vogti?

Tie klausimai nejuokingi, ir jie jau iš
kilo nuo Aušros, Varpo, apžvalgininkų ir 
sargininkų laikų. Juos kėlė lietuviai bajo
rai ir mužikai. Šio šimtmečio pradžioje j 
tuos klausimus be galo brutaliai atsakė 
anonimine brošiūra, vardu „Przenigdy!“ 
(Niekados!), berods, Lietuvos dvarininkas 
Meysztowicz, kilęs nuo Panevėžio. Tai ne
buvo tik anonimo balsas. Su juo nuėjo di
delė dalis Lietuvos dvarininkų ir bajorų. 
Jie apsisprendė būti svetimu kunu savo 
tėvynėje tuo metu, kai tiek Lietuvos, tiek 
Lenkijos nepriklausomybių atstatymo 
aušra jau aiškiai brėško.

Ir nuo tada prasidėjo skaudžiosios^ dra
mos atomazga. Pagal klasikines šio žanro 
taisykles, turėjo būti apsčiai lavonų: savi
žudžių, galvažudžių, laimėjusių ir žlugu
sių...

Mes daugelis, lietuviai nuo neatmenamų 
laikų, negalime pasakyti, kiek amžių bū
vyje kas su svetimais esame maišėsi tau
tiškai, sociališkai, šeimyniškai. Per šimt
mečius Lietuvoje kryžiavosi, iš svetur įsi- 
liedavo visoks kaimyninis ar tolimesnis 
kraujas, kaip ir musų kraujas sklido sve
tur ir maišėsi tolimais akiračiais. Veik vi
sų senų ir naujesnių Europos tautų isto
rija kupina panašaus vyksmo. Bet_ aš dar 
nežinau tolygaus pavyzdžio, kur būtų taip 
atsitikę su sociališkai ir kultūriškai per 
feodalizmo ir liberalizmo šimtmečius vy
ravusiu luomu, kaip tai atsitiko su juo 
Lietuvoje! Jo posūkiai, švelniausiai ta
riant, buvo skandalingi.

Per kelius savo žydėjimo šimtmečius 
reikšmingiausia socialinė grupė, per šimt
mečius kūrusi, tvarkiusi valstybę, puose
lėjusi krašto kultūrą, suformavusi tautą, 
davusi gausybę gabiausių valstybinio, ūki
nio ir socialinio gyvenimo vadų, stačiusi 

dvarus, mokyklas, miestus, bažnyčias, gy
nusį tėvynę nuo svetimų įsibrovimų, sau
gojusi jos garbę ir didžiavus.is jos praei
timi, —■ kaip ši grupė lemtingoje tautos 
likimo sąvartoje, prarastosios laisvės at
gavimo išvakarėse, galėjo taip nepateisin
ti savo žmogiškosios pareigos ir baisaus 
etinio sunykimo pasėkoje net spjaudyti 
savo tėvynei ir savo tautai į veidą! Ne, 
tokio masto pavyzdžių kitur daug nerasi
me. Tas Kaino prakeikimas buvo kritęs 
tik ant Lietuvos bajorijos galvų.

Ir jos likimas, visai natūraliai ir visai 
teisingai, su Lietuvos nepriklausomybės 
nauju atstatymu išsipildė. Kaip dvasinė ir 
socialinė lietuvių tautos grupė ji žlugo ne
begrįžtamai. Čia nereikėjo nei bolševizmo: 
įvykių logika ir patsai likiminis teisingu
mas šią bylą iš šaknų išsprendė.

žlugus socialinei klasei, tačiau, aišku, 
nežlugo jos visi nariai.

Aš pats esu Česlovo Milašiaus veik vie
nametis, jaunystės metus praleidęs prie to 
paties Nevėžio ir dar kaip lietuvis gimna
zistas Panevėžyje, atsimenu, turėjau pir
mąsias pažintis su dešimtimis Česlovo 
bendraamžių ir bendraminčių, kurie čia 
mokėsi, žinoma, lenkų gimnazijoje. Po to, 
per daug metų mėgdavau kalbėtis su jais 
ir panašiais, įdėmiai vis pasekdavau jų 
likimą. Jie ir jų tėvai — nevisi žlugo lie
tuvių tautai. Smulkūs bajoraičiai, o kai- 
kurie ir stambieji, net su grafų titulais, 
jie ir vienas kitas iš jų tėvų —■ išsisaugo
jo etinės degeneracijos, susiliejo su lietu
vių tauta, iš kurios buvo juk gimę, suau
go su tikrąja tėvyne, kuri per amžius juk 
buvo visų mūsų tėvynė. Dešimtys iš r 
tapo vertingi Lietuvos valstybės ir tautos 
nariai, labai teigiamai pasireiškę vieni_ že
mės ūkyje, kiti pramonėje, treti kultūros 
ir mokslo kūryboje, valstybės administra
cijoje, kariuomenėje ar net kaip savano
riai Nepriklausomybės kovose.

Česlovo Milašiaus rinkinys lietuviškai 
pavadintas „Epochos sąmoningumo poezi
ja“... Tai visai teisinga. Jei jo socialinei 
klasei tiek būtų savo laiku buvę epochos 
sąmoningumo jausmo lietuvių tautos „pro
zoje“, savo natūralaus etinio apsisprendi
mo kelyje, savo žmogiškoje pareigoje, — 
esu tikras, daug kas kitaip butų išsispren- 
dę ir jo tėvai ar globėjai nebūtų siuntę 
gabaus berniuko į lenkų okupuotą Vilnių 
su tikslu norom nenorom iš jo padaryti 
„lenką“, atitolinti nuo lietuviškų Šeteinių, 
nuo Nevėžio, nuo Kėdainių, nuo lietuvių 
tautos.

Tada jam nebūtų tekę šiand'en aiškinti 
paradokso, kad lietuvio Oskaro Milašiaus, 
pirmojo Lietuvos Pansiuntinio Prancūzi
joje. giminaitis nėra kažkodėl lietuvis, bet 
jaučiasi lenku. Ir nebūtų jam tragiškai 
keista, kad Lietuvos Pasiuntinybė Pary
žiuje prieš karą formaliai turėjo atrodyti 
„svetima Pasiuntinybė“, nors naujasis jos 
šeimininkas Petras Klimas buvo artimiau-
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sias jo tėviškės kaimynas... Ar tai v't. 
dėlto, kad tėvai ar globėjai Česlovą buvo 
įkurdinę už demarkacijos linijos, toje pat 
Lietuvoje, bet Varšuvos lenkų laikinai at
plėštoje. Kas butų, jei jie būtų jį išgabe
nę į Kambodžą Azijoje ar Senegalą Afri
koje?

Atrasti kelio į savo tikrąją tėviškę Kė
dainių apskrityje jis vis nepajėgė ir grei
čiausia nenorėjo. Bet kaip protingas Lie
tuvos vaikas, jis ir šiandien vis ilgisi tik
rosios tėviškės. Ir tai yra gal gražiausias 
momentas visoje šioje istorijoje...

5

Tėviškės ilgesio momentas gal nebūtų 
toks ryškus ir spalvingas, jei Česlovas Mi
lašius nebūtų kito mums gerai žinomo Mi
lašiaus giminaitis.

Oskaras Venceslavas Lubič-Milašius, žy
mus rašytojas prancūzų kalba, veiklus ir 
didžiai svarus Lietuvos bylos gynėjas ne
priklausomybės atstatymo išvakarėse, ve 
liau pirmasis Lietuvos įgaliotas ministras 
Prancūzijoje ir iki pat mirties labai an, 
mas jos bendradarbis, vadinasi, irgi turė
jo būti tas Lužicų serbų ainis, kurio pro
tėviai įsikūrė Lietuvoje prieš keturius 
šimtmečius.

Neužtikau faktų, kur būtų atžymėta, 
kad šis Oskaras Milašius, taipgi su tėvais 
iš tėviškės išemigravęs svetur, į Prancūzi
ją, dar vaikystėje, savo jaunystės metais 
būtų iš sykio dėjęsis prie lietuvių tautos 
reikalų. Atrodo, kad jis atrado savo isto
rinius tautybės namus tik maždaug mūsų 
čia apkalbamo česlavo Milašiaus metų su
laukęs. Jis nepasirinko nei serbų, nei gu
dų, nei lenkų, nei prancūzų reikalų gyni
mo, bet lietuvių ir Lietuvos, su kuria per 
šimtmečius jo giminė kūnu ir dvasia buvo 
suaugusi.

Tai yra faktas, apie kurį prancūzai iš
sireikštų būdvardžiu frappant, — va
dinasi, smogiantis...

Lietuvos ir Lenkijos istorinių susipyni
mų rezginyje šis faktas yra nuostabus sa
vo ryškumu. Atžymėkime dar kartą šios 
painiavos tris atvejus:

1. Adomas Mickevičius gimė ir augo is
torinėje Lietuvoje. Jo kilmės lietuvišku
mo (iš Rimvydų) niekas neginčys. Pats 
Adomas save laikė lietuviu ir tik lietuviu. 
Kalbėjo ir rašė lenkiškai pagal to laiko
tarpio madą, įpročius, nuotaiką, pagal sa
vo „epochos sąmoningumo“ standartą. Po
litiškai lenkų nelaikė sau svetimais, kovo
jo už abiejų tautų laisvę ir pagal savo 
laiko dvasią suprantamos jungtinės lietu
vių-lenkų valstybės atstatymą. Česlovas 
Milašius tačiau jį Preuves žurnale 
laiko „slavu“ ir vadina lenku(!)...

2. Oskaras Milašius gimė ir vaikystę 
praleido istorinėje Lietuvoje. Prileiskime, 
kad jis buvo kilęs iš serbų ateivių prieš 
kelis šimtmečius. Pats buvo labai maišyto 
kraujo. Mokslinosi ir vėliau visą laiką gy
veno Prancūzijoje, tapo prancūzišku rašy
toju. „Kowienskos Litwos“ „separatistų“ 
ir „šovinistų“ neveikiamas, neagituojamas, 
— pats laikė save lietuviu ir tik lietuviu, 
uoliai dirbo Lietuvos ir tik Lietuvos la
bui. Jis turėjo ar mažių mažiausia sura
do, išgyveno ir sąžiningai perteikė savo 
„epochos sąmoningumą“. Jam buvo aiški 
visų civilizuotų tautų ir genčių tradicija: 
žmogus, toks ecce homus, etiškai yra įpa- 
gyveno tam tikroje tautoje, su ta tauta, su 
jos žmonėmis ir gal iš jos žmonių sėmėsi 
turtą, yra tos tautos narys (net jei kažka
da jo protėviai būtų kilę iš Serbijos, Uk
rainos, Škotijos ar Portugalijos...). Tikras 
žmogus, toks ecce homus, etiškai yra įpa
reigotas, — ir tai savaime visur būtų su
prantama, — atiduoti duoklę savo tėvy
nei, savo tautai, savo valstybei, kai atėjo 
metas jai vaduotis nuo svetimo puspadžio. 
Toks buvo taurus europietinių tradicijų 
žmogus Oskaras Milašius.

3. Tačiau didelė dalis lietuviškos vidu
tinės ir stambiosios bajorijos per visą 19- 
jį šimtmetį ir dar net per mūsų šimtmečio 
pirmąją pusę, lyg sapnuodami, lyg užchlo- 
roformuoti, reiškėsi atstovais kažkokio 
nesąmoniško polinkio, absurdiško, šmėk
liško, monstruoziško, gaižiai asocialaus, 
naiviai karnavalinio polinkio ■— skirtis 
nuo savo tautos, engti jos natūralią sava
rankiškumo teisę, jos gilius laisvės sieki
mus pašiepti esant „separatistiniais“ (se
paratistiniais — nuo ko?), būtinai grieb
tis svetimo, tegu ir kaimyninio krašto kal
bos, būtinai pretenduoti į svetimą tautybę, 
rūpintis ne savo, bet kitos tautos ir vals- 
tyybės reikalais, šiuo atveju daugiausia 
lenkų, iš dalies vokiečių. Be abejo, tai bu
vo mūsų tautos ir jų pačių, to asocialaus 
luomo, nelaimė. Man gaila, — bet į šių 
sluogsnių eiles pasuko, tikriausia šių jo
kioje kitoje civilizuotoje tautoje negirdė
tų „monstruoziškų tradicijų“ veikiamas ir 
trečiasis pavyzdys — Česlovas Milašius iš 
Šateinių nuo Nevėžio. Gimęs, augęs ir 
mokslinęsis Lietuvoje, kilęs iš Lietuvoje 
per šimtmečius gyvenusios giminės, ■— jis 
šiandien besidomintiems jo tautybe, atsa
ko esąs lenkas, o ne lietuvis ar bent 
serbas! Tai be abejo, jau vienas iš pasku
tinių ainių, kuris tebekartoja tą absurdiš
ką „epochos nesąmoningumo“ istoriją.

šie trys įdomūs atvejai, išmėtyti laike 
ir erdvėj, — bet čia mano kalbamu požiū
riu labai būdingi lietuvių tautos dramos 
paveikslai. Trys lietuviai aktoriai, du pas
tarieji kraujo giminės, — ir kokie savo
tiški jų keliai!
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Bet būčiau neteisingas, nutraukdamas 
mintį ir išvadas šioje vietoje. Man rodos, 
kad Česlovas Milašius dar nėra tasai Gio
vanni Papini jaunystėje pieštasis „baig
tas žmogus“. Gal klystu (tai nebūtų nieko 
bloga —■ viena klaida daugiau, patyrimas 
didesnis...), bet man rodos, kad Česlovas 
Milašius dar gali vis giliau išjausti „epo
chos sąmoningumą“ ne tik poetine, bet so
cialine ir nacionaline prasme.

Oskaro Milašiaus asmenybė ir gyveni
mo kelias jam vis neduoda ramybės.

Savo rašytoje įžangoje lietuviškame jo 
eilėraščių vertime jaunasis Česlovas kelis 
kartus, veik dirbtinai išsilauždamas iš sa
vo rašinio plano, mini ir vėl grįžta prie 
senojo Oskaro. Kaip poetu ir žmogumi, jis 
juo yra giliai susižavėjęs. Jis prisimena 
savo pasikalbėjimus Paryžiuje prieš ka
rą su Oskaru. Jis pažodžiui cituoja jo pa
tarimą: „Atmink, kad būti poetu, reiškia 
visų pirma būti žmogumi šviesesniu už 
kitus“. Ir man malonu pabrėžti, kad Čes
lovas raidiškai yra šio patarimo paklausęs 
ir pritaikęs savo plačiam ir puikiam iš- 
sišviesinimui. Jis primena, kad Oskaras 
terminą „Gente lithuanus“ (lietuviškos 
kilmės ir giminės) ėmęs pažodžiui, — va
dinasi, tikrai laikęs save tuo, kuo yra. Jis 
primena net ir tai, kad Oskaras Milašius 
1919 metais Briuselyje, kaip Lietuvos at
stovas tarptautinėje komisijoje, mėginu- 
sioj išspręsti Vilniaus klausimą, ginčijosi 
lenkiškai su Lenkijos atstovu profesorium 
Aszkenazy. Pagaliau, jis nesivaržo pridėti, 
kad Oskaras Milašius — „...lenkų nemėgo. 
Ne lenkų apskritai, bet lenkų bajorijos, 
kurios blogumą jaunystėje gerai pažino, 
nes ji turėjo ypatingą talentą persekioti 
ir niekinti asmenis, iš jos tarpo kuo nors 
išsiskiriančius“. (Ar tik ir Česlovas Mila
šius to paties neišgyveno? Jis apsisprendė 
būti lenku, gi lenkiškoji bajorija jį, kaip 
išsiskiriantį, persekiojo ir niekino? Tai 
būtų žiaurus ir baisus nedėkingumas!..).

šias savo mintis Česlovas Milašius pa
sakoja ne tik lietuviams, bet nėra jų švel
ninęs nei svetimiesiems. Apie tai esu skai
tęs dar neseniai, 1949 metais prancūzo 
Jean Rousselot išleistoje gražioje studijo
je apie Oskarą Milašių (Poetes d‘au- 
jourd‘hui: O.V. de L. Milosz, 71 psl). 
Rousselot cituoja, kad „lenkų poetas Czes
law Milosz“ jam esąs pasakojęs, jog Os
karas Milašius nevertinęs, negyręs lenkų, 
— jisai „aistringai mylėjo Lietuvą ir lie
tuvius — „šiuos Europos indėnus“...

Na, tai kiek savotiškas ir beveik naujas 
Česlovo komplimentas lietuviams.

Mes tikrai buvome paskutinieji Europos 
pagonys, paskutinieji „raudonodžiai“... 
„Baltieji“ krikštytojai anuomet siekė už
grobti ne tik musų protėvių sielas, bet ir 

jų žemes ir jų turtus, jų tėvynę ir valsty
bę. Sielas jiems pardavėme, bet žemę at
laikėme, nors sunkiai, nors su milžiniškais 
nuostoliais. Tačiau tie dvasiniai kolonis
tai, kaip atsitiko Amerikoje su mūsų to
limaisiais likimo „broliais“, mūsų j re
zervatus anuomet visdėlto neuždarė. Pa
galiau rytų kolonistai mus užgrobė, ir val
dė, ir maitojo. Bet mes vėl prisikėlėm ir 
nors šiandien dar kartą perklupę jau su 
daugeliu kitų tautų po maskvinio imperia
lizmo ir bolševizmo meškos letena, mes ti
kime, k,ad atsikelsime. Ir tikime, kad ne
ilgai būsime bolševikų įsteigtuose atski
ruose rezervatuose su lenkais, čekais, 
vengrais, serbais ir kitais.

Česlovas Milašius anksti išbėgo iš lietu
viškų indėnų rezervato. Nubėgo netoli, tik 
į kitą kaimyninę tautą, tik vienu kitu 
šimtmečiu anksčiau išėjusią iš pagoniško
sios Europos rezervato. Nubėgo be reika
lo, be etinio pagrindo, ir ne vienas, bet 
pagal tos absurdiškos bandos instinktus, 
— bandos, kuri mūsų tautoje per šimtme
čius praturtėjo, išpruso, kuri buvo ir yra 
organinė mūsų tautos dalis, bet užsimojo 
per porą pastarųjų šimtmečių kolonizuoti 
musų tautą, savo brolius uždaryti j rezer
vatą, puoštis svetimais herbais, užmiršti 
savo kalbą, kaip papūgos mėgdžioti kai
myną, pagaliau keisti savo tautybę ir net 
tuo didžiuotis! Už tai baudžia jeigu ne tei
singieji dievai, tai likimas. Česlovas Mi
lašius pateko į Varšuvos „komunistinį re
zervatą“. Nebegalėdamas to rezervato oru 
alsuoti, išbėgo ir iš jo. Šiandien jis lais
vas žmogus, įsijungęs gerais įnašais į lais
vosios Europos laisvės sąjūdį.

Tai puiku, tai mus visus gali tik žavėti. 
Ir gal "tik dabar jam yra atėjęs geriausias 
metas grįžti prie versmių. Jis savo laiku 
nepajėgė suprasti ir su etinėmis išvadomis 
bei pasekmėmis įsigilinti į savo mylimo 
giminaičio tikro lietuvio Oskaro Milašiaus 
pavyzdį. Gaila prarasto gražiausio jau
nystės laiko, —- tokio laiko, dėl kurio 
prieš septynis dešimtmečius graudžiomis 
susijaudinimo ašaromis, bet gėlą nauplau- 
jančiomis ir naujam prasmingam gyveni
mui atgimdančiomis ašaromis pravirko 
kitas lietuvis, Vincas Kudirka, skaityda
mas pirmąjį Aušros numerį...

7

Aš nemanau, kad Česlovas Milašius bū
tų tiek jautrus ar sentimentalus, kaip Vin
cas Kudirka, kaip šimtai į jį panašių pra
eityje. Mūsų jaunasis racionalistas jau tu
rėjo dėkingiausių progų Vilniuje, bet jo
mis nesinaudojo. Aš net prileidžiu, kad 
jis su „lietuvišku užsispyrimu“ stengsis 
būti lenkas! Paskaitęs jo poezijos rinki
nio įžangą, aš tik džiaugiuosi, kad jis grei
čiausia niekad nesigundys tapti janičaras
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— anų laikų „turkiškas serbas“ savo tau
tai engti.

Taip pat aš visai suvokiu, kad nei jam, 
nei niekam kitam tokiais atvejais patari
mai iš šalies nieko nepadeda. Nes lietuvių 
būde tikrai yra išsiugdęs išskirtinai stip
rus užsispyrimo bruožas. Lietuviai yra 
sispyrę, ir tai dvejomis, diametrališk’r 
priešingomis kryptimis. Vieni, bent praei
tyje, buvo užsispyrę nenutautėti, ■— pagal 
Jono Aisčio pasakymą, iš nerangumo. Gi 
kiti užsispyrę nutautėti, — kad tik kur 
galima ir kad tik greičiau!.. Todėl Česlo
vas Milašius, greičiausia, dar daugiau 
spirtųsi būti lenkas, jei jam pradėčiau 
įkalbinėti būti lietuviu, t.y. tuo, kuo jis 
normaliai yra ir tegalėtų būti.

Lietuviškos žemės žmogus nepaklausys 
patarimo iš šono surasti save, keisti ar 
šiuo atveju, tiksliau, atitaisyti tautybės 
klaidą^ Kaip lygiai lietuvis rašytojas jo
kiu budu nepaklausys patarimo, tinka
mam amžiui_ atėjus, keisti savo praktikuo
jamą literatūrinį žanrą. Pvz., aš laiškuose 
ar kaikuriose recenzijose esu mėginęs 
švelniomis užominomis įtaigoti, kad po
etui A. Nykai-Nyliunui dabar yra dar ge
riausias laikas rašyti tokius lyrinius eilė
raščius, kaip „La Baigneuse“, o ne didžiai 
diletantiškas filosofines „simfonijas“; 
Bernardui Brazdžioniui ne kartotis išsem
toje tematikoje, o būtinai eiti prie dramų; 
Jonui Aisčiui suretinti lyrikos gabalus ir 
kaip švelniam intymiam pasakoriui sėsti 
prie ilgo angliško tipo romano; o Juozui 
Kėkštui — savo sunkų ritmą ir neskambu 
žodyną perkelti į noveles... Viskas veltui! 
Nežinau, jie man to nesakė, bet spėju ,kad 
tokie mano „patarimai“ jiems skamba 
paikai.

Iš tikrųjų, su praeitimi sunku atsisvei
kinti, nors ji kam tebūtų vos kelių metų 
senumo. Bet man vienas Česlovo Mila
šiaus eilėraštis smigo giliai. Tai jo „Atsi
sveikinimas“. Be abejo, tai platesnės ir 
bendros reikšmės atsisveikinimas su ne
grąžinamai praeitin nugrimzdusią epocha, 
su senąja Lietuva ir Lenkija, su visa bu
vusia Europa, su Veronos miestu Italijoje, 
su dvasia, turiniu ir formomis tos Vero
nos, kur taip aistringai mylėjosi Šekspy
ro Julija su Romeo ir kur meilės apoteozė
je jie žuvo, kaip susivaidijusių giminių 
aukos...

Ir tame Atsisveikinime Česlovas Mila
šius širdį veriančiu paprastumu pradeda:

„Kalbu tau po daugelio tylėjimo metų, 
mano sūnau. Nebėr Veronos.
Pirštuose sutryniau plytos dulkę. Štai kas 

lieka mums 
iš didelės gimtųjų miestų meilės“.
Ir atsisveikinimas baigiasi dar minoriš- 

kiau:

„Tikėk man, sūnau, nelieka nieko.
Tik brandaus amžiaus vargas, 
delne likimo ruožas, 
tik vargas, daugiau nieko“...

Taip ir ne taip! Tokių išvadų buvo pri
ėjęs ir Goethės daktaras Faustas, ir ne 
pirmas jisai. Ir ne paskutinis, kuris paga- 
galiau sušuko: „Sustok, neskubėk, laike, 
tu toks gražus!“ x

Mums milionams, kurie praskrendan
čio paukščio sparnu stengiamės perlaužti 
savo epochos sąmoningumo plutą, rupią 
ir sužeidžiančią plutą, — dabar liko „tik 
vargas, daugiau nieko“. •

Bet tai yra ir nauja pradžia. Jei kas pa
sibaigė, — reiškia, kažkas vėl prasidėjo. 
Visas gyvenimas dar tiesiasi prieš mus. 
Prieš tuos iš mūsų, kurie atmetėme ir at
mesime A. Nykos-Niliūno skelbiamą ne
sąmonę, pridėtą Č. Milašiaus rinkinyje, 
kaip komentarą jo poezijai neva geriau 
suprasti: „Mes esame gyventojai to paties 
miesto (Europos), už kurio sienų tebesto
vi barbarai. Ir mums, jo gyventojams, vi
soje egzistencinėje nuogybėje tebestovi 
klausimas: kada jie įžengs j miestą ir ka
da mes ir musų kultūra virsime legen
da?..“

Kas per nesąmonė!
Jei anie barbarai įžengs į mūsų miestą, 

mes ir mūsų kultūra nevirsime legenda. 
Mes daugelis virsime tik lavonais, o mūsų 
kultūra jų bus išbraukiama iš istorijos la
pų ir dar kurį laiką vadinama mėšlu, ku
riuo tačiau jie godžiai tręš savo dirvas. Ir 
kurs sąvokas ir vardus savosioms legen
doms...

Apie kokį „miestą“, apie kokią „Euro
pą“ čia kalba mūsų nuogasis egzistencia
listas? Jeigu taip, tai barbarai jau mieste! 
Jau jie įžengė kone į pusę Europos, lietu
vius ir dešimtį kitų tautų jau uždarė į re
zervatus, niekina juos, kaip indėnus.

Bet žinojom ir žinom, kad ne visi anos 
pusės Europos „miesčionys“ tik laukė ir 
laukia, kada įėjusieji barbarai juos pa
vers „legendomis“ — Sibire ar ir čia pat 
namie. Žmonės svajoja ir svajos laisvę. 
Jieškojo ir jieškos laisvės. Mirė ir mirs 
už laisvę! Ne egzistencinė nuogybė, bet 
rezistencinė nuogybė buvo ir liks daugelio 
misija. Gal velniškais keliais, valenrodiš- 
kais ir demoniškais budais ši laisvės kova 
eis, — bet ji ėjo, eina ir eis. Ir greičiau 
tas barbariškasis košmaras virs legenda, 
negu žmoguje žlugs laisvės ilgesys.

Išlipę iš paskendusių laivų svetimuose 
kraštuose, mes būsime išbraukti iš viso
kių istorijų lapų, jei tik rankas sudėję, 
kaip pranciškonai vienuoliai, lauksime 
barbarų, melsimės už taiką ir ramybę vi-

29



28 SANTARVE

siems geros valios žmonėms, kurių eilės 
taip retėja. Ne tik tarp mūsų, bet aplamai 
Vakaruose tokių ženklų apstu.

Mes išsprendėm savo misiją, ne nuo va
kar pasirinkdami rezistencinės nuogybės 
kelią. Jau matėm ir tebematom, kaip mu
sų lietuviški barbarų laukėjai apie šį ke
lią nei girdėti nenori, bėga nuo mūsų, mus 
pašiepia, nes jie gilinasi į rimtesnius da
lykus —■ į Rilkes ir Kafkas, ir redaguoja 
vienuolynų laikraščius...

* * *

Nebėr Veronos!.. Plytų dulkės beliko iš 
gimtųjų miestų meilės... Argi taip? Nebėr 
Varšuvos, Vilniaus, Kėdainių, Šeteinių?.. 
Jie yra! Mūsų brolių rankos juos atstato 
—- naujus, naujam gyvenimui.

Aš taip pat mačiau žmogų, kuris buvo 
suradęs savo tolimąją tėvynę, kaip legen
dą. Maždaug metai prieš jo mirtį, susipa
žinau pas Petrą Klimą Paryžiuje su Os
karu Milašiumi. Tai buvo laikotarpis, ka
da buvo pasinėręs į giliausią misticizmą 
ir labiau mylėjo paukščius, nebe žmones, 
bet jo asmenybė veikė dar magiškiaų. De
ja, neužilgo, 1939 metų ankstyvojo kovo 
pradžioje važiavau iš Paryžiaus j Fon

tainebleau užberti paskutinę smėlio saują 
ant jo karsto...

Tai tas pats Oskaras Milašius, kuris su 
ašaromis vėl surastoje vaikystės šalyje — 
Lietuvoje... — buvo įsiklausęs į baisiai se
ną muziką ir lyg sapne girdėjo jos pasa
kiškus virpėjimus... Kas dabar, kas to
liau? Kas, atsisveikinę su praeities Vero
na, vyksime ar grįšime į naujuosius Kė
dainius? Gal ir Česlovas Milašius?..

Juk Kėdainiai visada lauks mūsų apsi
lankymo, mūsų širdies ir bent trupučio 
mūsų pagalbos. Ir tas pats Nevėžis juk te
beteka ir vis tekės. Vilnius tebestovi nuo 
Gedimino laikų. Kęstučio ir Vytauto Tra
kai jau sumenkę, apgriuvę. Bet Trakų 
ežeras tebetyvuliuoja...

Dabar, ypač dabar Lietuvos vaikams — 
tenai, prie tų upių ir miestų, ir čionai, 
„na paryskim bruku“... — atėjo laikas, 
niekada nesibaigiantis laikas. Ir varpas 
tebemuša tuos pačius pareigos dužius: tu
rėsime laimėti pačią sunkiausią tautos eg
zistencijos kovą ir kurti gyvą naujos epo
chos sąmoningumo legendą ,— jos ateitį.

Los Angeles, 1955.XI.20.

Bendradarbiavimas tarp Rytų ir Vakarų gilėja, o su juo kartu auga ir mandagu

mas. Prancūzų parlamentarų delegacijai lankantis Sovietų Rusijoje, vieno gruzinų vals

tybinio šampano fabriko direktorius, ilgai aiškinęs rusiško šampano gerumą, pareiškė: 

„Mes nuolat stengiamės gerinti gamybą, kad galėtume pasiekti prancūzų šampano ko

kybę“... Vienas iš prancūzų parlamentarų tuoj šoko atsilyginti: „O mes?.., Sakykite, 

ar negalėtumėt duoti jūsų garsiųjų barščių recepto?“..

Iš prancūzų komunistinio dienraščio „Humanltė“ pranešimo

DU BALSAI

Grįžęs iš Lenkijos anglas pasakoja: gyvenimo lygis Lenkijoje yra žemas. Paim
kime pavyzdžiui batus, kuriais žmonės avi. Labai kuklūs, grubiai padaryti, tipiški dar
bininkų batai.

Lankęsis Lenkijoje indas pasakoja taip: gyvenimo lygis Lenkijoje yra augštas. 
Visi žmonės avi batais.
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JIE PASITRAUKĖ AMŽINYBĖN

PETRĄ KIAULĖNĄ PRISIMINUS

Rugpjūčio 15, 1955, netekome Petro 
Kiaulėno, vieno is žymiausių lietuvių 
dailininkų ir architektų. Jam paminė
ti Bostono Lietuvių Kultūros Klubas 
spalio 16 surengė akademiją. Čia de
dame Dr. M. Gimbutienės skaitytą to
je akademijoje paskaitą.

Petro Kiaulėno mirtis, atplėšusi kūrėją 
nuo jo mylimos žmonos Vassios, dukrelės 
Lauros ir nuo kūrybinio darbo pačiame 
subrendime ir žydėjime, vos 46 metų, jo 
artimuosius, kolegas ir visus lietuvius ir 
nelietuvius, besidominčius meno pasauliu, 
giliai sukrėtė. Netekome vieno iš pačių 
rimčiausių, pačių pajėgiausiųjų tarptauti
nio masto lietuvių dailininkų ir architek
tų, kuris dar galėjo žymiai padidinti savo 
palikimą ir kiekybiškai ir kokybiškai. Jo 
atsiskyrimas jo pažįstamuosius pervėrė, 
kaip strėlė; teko atsisveikinti ne tik su ty
ros sielos menininku, bet ir su spinduliuo
jančia asmenybe. Ypač skaudžios buvo tos 
apystovos, kurios jo paskutiniuosius gyve
nimo metus buvo tiek apsunkinusios, jog 
reikėjo dvasios titano, kuris pajėgtų su 
tokiu likimu grumtis, neprarasdamas sa
vęs ir kūrybinio įkvėpimo. Petras Kiaulė- 
nas ir buvo vienas iš tų žmonių, kuris 
grūmėsi kaip milžinas su visa naikinan
čiu demonu, besunkiančiu iš jo jėgas. Aš- 
tuoneris su puse metų likimas jį ekspona
vo grumtynių arenoje su leukemija, kas
dien nešančią mirties grėsmę, eikvojančia 
jo kraują ir visus materialinius resursus. 
Tačiau, nežiūrint tų aplinkybių, jis kūrė, 
tobulėjo, pasiekė vis naujų ir naujų lai
mėjimų, projektavo ateičiai. Dar liepos 
mėnesį teko girdėti dailininką detalizuo
jant savo projektus, dėstant ilgai ir giliai 
išnešiotas mintis. Reikėtų tik truputį lai
ko, nors kiek ilgesnės pertraukos tarp 
kraujo transfuzijų, kuri leistų atsigauti... 
Jo asmeninis gydytojas rašė po mirties 
dailininko žmonai: „Aš buvau nustebintas 
pono Kiaulėno drąsa ir gera nuotaika, ne
žiūrint į tai, kad jis suprato, kas neišven
giamai turi įvykti. Jis darė visa, kad tik 
išlaikytų malonią ir normalią atmosferą.

Jo akivaizdoje sunku buvo įsivaizduoti, 
kad jis turėjo tokią ligą, nuo kurios nėra 
išsigelbėjimo.“ Iš tikro, ši gili drama buvo 
taip paslėpta, jog išorinis pasaulis nega
lėjo matyti, kiek jis kentėjo, norėdamas 
gyventi visa širdimi, gyventi tam, kad ta
pytų, tapytų tada, kada jis labiausiai tam 
darbui buvo pasiruošęs. Tačiau per pas
kutiniuosius metus jam dažnai tekdavo 
laukti daugelį savaičių, kartais keletą mė
nesių, kol jis galėjo paimti teptuką į ran
kas. Šios mirties akivaizdoje juntame 
žmogaus fizinės gyvybės trapumo faktą. 
Tik galime gelbėtis, pagaudami tą šviesą, 
kuria spindėjo jo gyvybė ir kurią jis pali
ko savo kuriniuose ilgesniam laikui.

Mūsų genialusis dailininkas yra dar tik 
tik pasitraukęs iš mūsų kasdienio gyveni
mo. Neseniai praleistos valandos šalia šio 
gero, nuoširdaus ir paprasto žmogaus dar 
kupinos tos iš jo sklidusios įstabios šilu
mos, tyrumo ir neišsenkančios energijos 
kūrybiniam darbui. Visas jo buvimas 
drauge su jo kūrybos palikimu tačiau jau 
traukiasi į sferą, į kurią žiūrime sub spe
cie aeternitatis.

Mes liūdime, bet guodžiamės tuo, kad 
velionis ne visas mums mirė. Geresnioji, 
amžinoji jo dalis išvengs giltinės. Jo pa
veikslai, jo darbai įvykdyti ir neįvykdyti, 
jo tikslai atsiekti ar siekiami, jo amžinas 
nerimas bejieškant tiesos, jo malonus at
minimas, jo širdies sėklų vaisiai, jo gero 
padaryto žemėje prisiminimas — visa tai 
yra jo didesnioji dalis, kuri šiandien vis 
labiau išeina į šviesą. Toji dalis, kuri bu
vo mažiau matoma jo gyvenimo keliuos, 
šiandien pasidarė matomesnė. Jis paliko 
amžinai žydinčių gėlių, amžinai gyvenan
čių personažų ir peizažų, skambančių ta
rytum Mozarto muzika. Jis statėsi per gy-
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venimą paminklą, žydintį kiekvieno ji pa
ginusio širdy, kiekviename jo teptuku ta
pytame paveiksle.

Petras Kiaulėnas buvo rytų augštaitis, 
gimęs Rokiškio apskrityje, toje pačioje, 
kuri mums yra davusi ir Tumą-Vaižgantą. 
Iš vaikystės garsėjo savo gabumais piešti. 
Kauno Meno Mokykloje labai sėkmingai 
studijavo tapybą tarp 1928 ir 1934 metų. 
Baigė kaip geriausias mokinys visoje tos 
mokyklos istorijoje, ir jam buvo suteikta 
galimybė išvykti į užsienį tobulintis to
liau. Ta proga jis aplankė svarbesniuosius 
Europos meno židinius: Berlyną, Briuselį, 
Paryžių, Milaną, Florenciją, Romą. Tarp, 
1934 ir 1937m. tapybą studijavo karališko
je dailės akademijoje. Ją baigė 1937 me
tais, taipgi pirmuoju. Tačiau Petras Kiau
lėnas vien tapybos studijomis nepasiten
kino, ir, nors ir turėjo dailės akademijos 
diplomą, išvyko į Paryžių ir dar penkerius 
metus, tarp 1937 ir 1942, studijavo archi
tektūrą augštoje dekoratyvinio meno mo
kykloje ir nuo 1938 urbanistiką Pąryžiaus 
Universiteto miesto planavimo institute. 
Iki karo pradžios kas vasarą grįždavo Lie
tuvon. 1938 metais, grįžęs Lietuvon, savo 
tėviškėje vedė. Buvo vienas iš pirmųjų 
Lietuvių Dailininkų Instituto narių. Prasi
dėjus karui, vokiečių okupacijai užėjus, 
Kiaulėnų šeimai Paryžiuje teko pakelti 
tikro vargo metai. Trūko visko: pinigų, 
maisto, kuro. Dažnai, kad rankos nesu
stingtų, buvo šildomasi deginamomis kny
gomis.

Per savo akademines studijas Petras 
Kiaulėnas ėjo ne tapytojo ar architekto 
diplomo siekdamas, bet j ieškodamas ko 
platesnio išsilavinimo ir sintezės tarp visų 
meno šakų. Tiek tapyboje, tiek architek
tūroje, jis buvo tiek išsimokslinęs, kad ly
giai geras buvo architektas, lygiai ir dai
lininkas. Tų dviejų sričių jis ir praktikoje 
neskyrė, architektūros neribojo nuo tapy
bos ar skulptūros, o tapybos nuo architek
tūros ir skulptūros. Tačiau iš pagrindų 
jis liko tapytojas ir nuo savo akademinių 
studijų pabaigos vis intensyviau ir inten
syviau tapė. 1942 metai — jo aiškaus grį
žimo į tapybą metai. Jau 1934 metais jo 
paveikslų paroda įvyko Chardin galerijo
je, Paryžiuje. 1944 metais — Visconti ga
lerijoje Paryžiuje, kur jo paveikslai buvo 
išstatyti drauge su Matisse, Utrillo, de 
Segonzak ir Suzanne Valadon darbais. 
1945 metais paroda įvyko jo privatinėje 
studijoje, 1946 metais vėl Chardin galeri
joje. Tų parodų metu paryžiečiai išpirkda
vo 70 procentų dilininko paveikslų.

Petras Kiaulėnas yra vienas iš tų lietu 
vių menininkų, kuris savo prigimtąsias vi
dines galimybes kūrybai kultyvavo visuo
tiniu būdu, suteikdamas savo dvasiai ko 
platesnį akiratį, ginkluodamas ją europi
nio masto technika. iJs instinktyviai, nuo 

Kauno Meno Mokyklos suolo, veržėsi lįer 
pasaulį, kad pažintų daugiau, kad užval
dytų visa, kas iki jo buvo pasiekta, ir tuo 
bagažu apsišarvavęs, žingsniuotų tikrojo 
menininko keliu. Paryžiuje jis galutinai 
subrendo kaip tapytojas, atitrukdamas 
nuo ankstyvesnių įtakų. Jo kūryba buvo 
grindžiama vienu pagrindiniu principu: 
mene yra tik vienas kelias — tiesa. Savo 
aiškaus kelio tvirtai laikėsi. Nors ir jam 
teko daug kartų turėti viliojančių pasiū
lymų, jis mokėdavo jų kategoriškai atsi
sakyti. Jei smulkmenomis buvo lenkiamas 
tolyn nuo savojo credo, jis turėjo va
lios nepalinkti. Jo moralinės jėgos galėjo 
jam pavydėti jo kolegos. Savo darbe kie
tas ir atkaklus, tačiau nuostabiai gražios 
širdies, augštaitiškai atviras, kupinas jam 
būdingo švelnaus humoro, jis sugebėjo ap
link save kurti tokią atmosferą, kuri nu
ginkluodavo kiekvieną į jį besiartinantį. 
Petras Kiaulėnas nėra lietuvių liaudies 
meno tradicijų tęsėjas, jo kelias pasuko 
visai kita linkme. Jis tapo europinis meni
ninkas. Tačiau net ir Amerikos meno kri
tikai pastebi, jog Petro Kiaulėno širdis 
buvo su Lietuva. Jo kūriniai byloja, kaip 
šiauriečio, išsakydami šių laikų dvasią, 
kuri išgyvenama ypatinga spalvų vaisku
mą, atitinkančia naujus meno pasaulio 
posūkius. Gordon Brown žodžiais, Petras 
Kiaulėnas pasirinko tikrąjį meninio išga
nymo kelią.

1946 metais bendroji emigrantinė ban
ga palietė ir Kiaulėnus. Giminės alkvietė 
juos Amerikon. Ir tai buvo, paties daili
ninko žodžiais, likiminė klaida, šešeris 
metus gyveno Čikagoje. Netrukus paaiš
kėjo liga. Abu su žmona Vassia vertėsi, 
kaip architektai, projektuodami drauge, 
Pastatė porą modernaus stiliaus privačių 
vilų Čikagoje ir Floridoje. Labai įdomiai 
suprojektavo garsiąją lietuvių bažnyčią 
pagal kan. F. Kapočiaus pasiūlytą idėją, 
šis projektas, deja, liko neįvykdytas. Rei
kia tikėtis, kad jis nebus pamirštas.

1952 metais Kiaulėnai persikraustė : 
New Yorką su didele viltimi, kad daili
ninkas savo neilgą amžių galėtų paskirti 
tapybai, gyvendamas Amerikos meno cent
re. Paskutiniaisiais metais jis savo paliki
mą labai praturtino, kaip menininkas kop
damas vis augščiau.

Petro Kiaulėno, kaip tapytojo, paliki
mas siekia apie 350 paveikslų. Iš jų apie 
150 yra parduota, ir dauguma yra Pary
žiuje. Apie 200 yra likę pas žmoną ir duk
relę. P. Kiaulėnienė ir kolegos dailininkai 
planuoja surengti jo kūrinių parodą Pa
ryžiuje ir New Yorke.

Dailininkui gyvam esant buvo, nemaža 
apie jį rašyta —■

Paryžiuje išeinančiuose meno žurnaluo
se paminėtini šie straipsniai: G. Tambeur,
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Panorama, 1944, rugpjūčio 3,; A. Pirelle, 
Paris — Les Arts et les Lettres, 1946, ko
vo 29; M. Floriscone, Beaus-Arts, 1946, 
balandžio 1.

Monografija apie Petro Kiaulėno kūry
bą buvo išleista 1948 metais Tuebingene, 
parašyta Maurice Scherer prancūzų kalba, 
su pridėtais vertimais vokiečių ir anglų 
kalbomis, su dviem spalvotomis ir 55 juo
da-balta reprodukcijomis.

1954 m. balandžio mėn. Aidai buvo pa
skirti P. Kiaulėno kūrybai su straipsniais 
parašytais JAV meno istorikų Will Barnet 
ir Gordon Brown. Pastarasis yra parašęs 
ir pomirtini straipsnį skirtą žurnalui Ame- 

rican Artist, šiuo metu .prancūzų meno 
kritikai žada taip pat paminėti dailininką.

Per šimtą straipsnių apie dailininką bu
vo atspausdinta prancūzų, amerikiečių, 
lietuvių ir graikų laikraščiuose.

Apie šį dailininką, kaip žmogų, geriau- ’ 
šiai byloja jo nutapyti paveikslai. Jo dva
sios spindėjimą perduoda jo paveikslų 
spalvos: intensyvios, gyvenančios, vibruo
jančios, nepaprastai šiltos ir drauge sub
tilios. Per gyvenimą jis irgi ėjo su saulės 
šypsniu, trumpam palietęs žemę tarp gim
tųjų Nanaškių ir New Yorko.

Marija Gimbutienė

DAR VIENAS KULTŪRININKAS MUS PALIKO...

KAZYS BARYS-BARAUSKAS mirė po 
širdies smūgio 1955 m. lapkričio 24 d., Los 
Angeles mieste, Kalifornijoje, Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Tai pirmasis miręs 
mūsų žurnalo bendradarbis.

K. Barys-Baraskas gimė 1909 m. balan
džio 5 d. Meliūnėliuose, Vabalninko vis., 
Biržų apskr. Baigęs Biržų gimnaziją ir Vy
tauto D. Universiteto Humanitarinių moks
lų fakulteto lietuvių kalbos ir literatūros 
skyrių, jis kurį laiką mokytojavo Panevėžio 
gimnazijoje. Pirmojo bolševikmečio laiko
tarpiu buvo viduriniojo mokslo departa
mento direktorius Švietimo ministerijoje. 
Vokiečių okupacijos laikais dirbo Vilniuje 
Lietuvos Mokslų Akademijos Literatūros 
Muzėjuje. 1944 m. vasarą pasitraukė į Vo
kietiją ir studijas gilino Freiburgo univer
sitete. Į JAV atvyko 1949 m. vasarą ir ne
trukus pastoviai apsigyveno Los Angeles 
mieste, Kalifornijoje, su gausia šeima — 
trim mažamečiais vaikais, žmona Ona Bir- 
žiškaite ir uošviais prof. Mykolu ir Bro
nislava Biržiškomis.

Pastarus penkeris metus dirbo Reynolds 
Metals aliuminijaus bendrovės fabrike ir 
buvo pagrindinis gausios šeimos išlaikyto
ja. Visą laisvalaikį K. Barys-Barauskas 
skyrė vietos lietuvių kultūrinei veiklai—dai
nos, vaidintojų sambūrių organizacijai, lie
tuvių kalbos mokyklėlei, bendradarbiavi

mui spaudoje. Nuo pat Los Angeles LRS 
skyriaus įsisteigimo buvo jo pareigingas na
rys, o praėjusiais metais ALRS Rinkiminės 
Komisijos pirmininkas, įvykdęs ALRS Cen
tro Kcmiteto rinkimus.

Velionis labai nuoširdžiai gyveno San
tarvės žurnalo reikalais, populiarino ją sa
vo aplinkoje ir kasmet parūpindavo jai nau
jų prenumeratorių. Prieš porą metų jis ak
tyviai stojo į mūsų žurnalo bendradarbių 
eiles ir davė keletą kruopščiai parengtų 
straipsnių mokyklų ir švietimo klausimais, 
liberalizmo problemomis, jautrų nekrologą 
apie prof. V. Krėvę Mickevičių, o pasta
ruoju metu buvo suplanavęs straipsnių se
riją apie lietuvių literatūrą tragiškaisiais 
mūsų tautos likimo laikotarpiais. Deja, to 
įdomaus sumanymo pasiliko tik paruošti 
planai, kurių įvykdymą nutraukė staigi mir
tis.

Mes ilgai pasigesime Kazio Bario, to re
tai malonaus būdo bičiulio, tauraus patrio
to, kultūrininko, plačių ir laisvų pažiūrų 
žmogaus, kuris jaunystėje susiformavęs so
cialistinę pasaulėžiūrą, vėliau papildė ją li
beralizmo atmaišomis ir tremtyje išplėtė ją 
ligi plačios tolerancijos ir teigiamo vertini
mo visiems lietuviškiems visuomeniniams ir 
dvasiniams sąjūdžiams, kurių plėtojimą jis 
laikė naudingą būsimajai laisvai Lietuvai.
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IŠ NETOLIMOS PRAEITIES

Kaip ažuols druts prie Nemunėlio...
(Zaunius prisimenant)

VALTERIS BANAITIS

Atsiminimai apie Zaunius, apie Rokai- 
čius — tai yra tas pat, neišvengia egocent- 
rinės spalvos, ir todėl turiu atsiprašyti ma
lonų skaitytoją dėl savos istorijos dažno 
priminimo. Šio rašinio centre man asmeniš
kai stovi Zauniai, visi, kuriuos pažinojau. 
Zauniai, kurie padėjo man ir namiškiams.

Senojo Dovo Zauniaus, po dešimties me
tų buvimo Amerikoje tėvynėn grįžusio ir 
užkuriais vedusio našlę Zelenienę asmeniš
kai jau neprisimenu, tik žinau, kad jis pa
laikė glaudžius ryšius su maniškiais. Iš viso 
keista, kodėl Banaičiai turėjo tiek bendro 
su „bedieviais“ Zauniais. Juk mūsų šeimo
je viešpatavo griežtai puritoniškas protes
tantizmas su kuriuo lyginant, net vienuoliš
koji katalikybė prilygsta nuolatinei geguži
nei... Iki šios dienos nesuprantu kodėl, bet 
Zauniai buvo kažkaip gerbiami net pačių 
„juodžiausių“ surinkimininkų.

Mano tėvelis su' Zauniukais, Dovo sen. 
vaikais, susipažino prieš 1900 metus Balgar- 
deliuose prie Tilžės statant lietuvišką vaidi
nimą „Žalgirio Mūšis“. Vos šešiolikos me
tų amžiaus, jam tada teko vaidinti barzdoto 
vaidilos Meilionio rolę — Viliui Storastai- 
Vydūnui, kaip sako, „drama turgaujant“, 
režisuojant, diriguojant ir sufleruojant. Už
kulisius tada stebino dvi jaunos aktorės 
Morta ir Marė Zauniukės. Mano tėtė tada 
mokėsi siuvėju ir todėl buvo ypač nustebin
tas tuo, kad abi mergaitės nuolat su savimi 
turėjo adatą ir siūlus, tuoj sulopydamos su- 
susijaudinusių aktorių kostiumus. Vėliau te
ko bendradarbiauti įruošiant lietuviškąjį 
skyrių Paryžiaus pasaulinėje parodoje. Iš 
to laiko žinomi ir pirmieji nesutarimai. 

Mano dėdė Jurgis (Juras), tautosakos rin
kėjas ir žmonių „kalendrininku“ pramin
tas, kelia mintį Tilžėje įsteigti lietuvišką 
muzėjėlį. Jis, mat, apskritai buvo linkęs 
teikti pirmumą tokiems darbams, iš kurių 
kas lieka ilgiau. Tam labai nepatiko skep- 
tikės Mortos posakis ranką numojant: 
„Ką čia mes, ubagai, galvosime apie mu- 
zėjų...“ Užsigavo dėdė Jurgis skųsdamasis: 
„Kas yra ubagas? Luošas, aklas, nenorįs 
dirbti ar negalįs. Bene mes tokie; ar ne 
tiesiai augę, ar ne dirbę, ar ne žmonės?! “

Na, ten bendros kalbos neradęs, visgi 
susirado pritarimo pas prof. Kuršaitį ir 
„Lietuvių Literatiškoje Draugijoje“.

Nekartą Morta vėliau grožėjosi, kad ta 
jo mintis tapo kūnu — nors ir po jo mir
ties. Tai lietuviškasis namelis Tilžės „Jokū- 
bynės“ parke, kuris liko lietuvybės pamink
lu ir tada, kai naciai metė šūkį: „Išnaikin
kite visa, kas lietuviška!“

Žodžiu, abiejų šeimų pažintis vyko per 
bendrą veiklą, mūsiškiai tariant, per „pa- 
litykę“.

BUBULIS IR DUNDULIS

O taip, senasis Dovas Zaunius buvo ,,po- 
litykierius“ o tai tąsyk reiškė socialdemo
kratą. Tie socialdemokratai bei vėlesnieji 
Birutininkai ir suteikė pamaldžiam, bet 
apatiškam, lietuvininkų judėjimui skalsios 
politinės druskos. Bedieviškas materializ
mas, kaip tas velnias raguotas visiškai už- 
dūkino „pakajinguosius“ lietuvininkus. Ki
lo pasipiktinimo, diskusijų, ginčų, net peš-
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tynių — bet per visą tai mūsų krikščionys 
ir patys nepajuto, kai ėmė politiškai galvo
ti, bręsti ir veikti. O tokios savo veiklos pa
dariniais daugiausia paskui stebėjosi patys 
socialdemokratai...

Galas žino, turbūt jau visur taip: Die
viška ramybė tikrai geistinas, siektinas, tik 
kaži, ar su šios žemės cirko žvėreliais pilnai 
įvykdomas dalykas. Dėl siekimo reikalin
gumo nesiginčysiu. Bet ir kiti nesiginčykit 
dėl kitos medalio pusės: kiek žmonijos is
torijoje nepadarė žmonės vieni kitiems 
skriaudos vis to augščiausio autoriteto, 
Dievo vardu ir priedanga! Nemažiau, tiesą 
sakant, ir „Nedievo“ vardu — bet koks pa
galiau skirtumas praktikos atžvilgiu? Lieka 
liūdna tiesa, kad nešvarūs bizneliai tobu
liausiai pridengiami „augščiausio atuorite- 
to“ fygos lapu. Ar tai dabar bus Dievas ar 
Marksizmas-Leninizmas, gabiems demago
gams tai iš esmės visai nesvarbu. Turbūt 
todėl gerasis Dievulis ir išleido į svietą tuos 
„socialdemokratus“ opozicionierius viso
kiais pavidalais, kad kirvis atitiktų kotą, 
kad būtų kas prieš, saugotų ir prižiūrėtų. 
Kur bepažiūrėsim visur tas pats: kai jau 
ima kas perilgai „valdyti“, perilgai veikti 
ar tai „vienybės“, „tvarkos“ ar kitų „di
džiųjų idealų“ vardu — tai tik „želėk glu- 
pas žmogau“, kur nors ir išlįs arklio koja.

Žodžiu, Don Camillo ir Pepponės kom
binacija nesvetima lietuvininkų visuomenei. 
Todėl nebūkime krokodilais ir nesišluosty- 
kime sausų ašarų, kai šiandien iš po dešim
ties tremties metų kunkuliuoja ir verda lie
tuviškam katile. Gimsta naujos užsienio lie
tuvių kartos visuomenė. Tik pasirūpinkime, 
kad ilgainiui susiklijuotų du frontai. Visuo
menę sudaro daug asmenų, ir todėl visuo
menės natūrali būsena yra — daugiskaita. 
Tai imkime pažodžiui. Daugiskaita gi pra
sideda nuo dviejų — faktiškai nė trečio ne
reikia. Gyvenimas, ir visuomeninis gyveni
mas, yra nuolatinė tėkmė, nuolatinė, einan
ti ir grįžtanti srovė. Tik ten, kur atsiras du 
lygiai stiprūs antipodai, tik ten stipriausiai 
tekės gaivi lietuvybės išlaikymo elektra. 
Skaidosi kiekviena sveika visuomenė ir gru
puojasi nuomonėmis bei interesais, amžinų 
alternatyvų dėsniais: Dievas Nedievas, Vy
ras Moteris, Darbas Kapitalas, Pliusas ir 
Minusas, Don Camillo ir Pepponė, Babutis 
ir Dundulis. Net toks apčiuopiamas daik

tas, kaip mūsų senasis litas — ir tas turėjo 
dvi skirtingas puses; o tik abi kartu pa
ėmus ir tesudarė vertingą pinigą.

Galbūt, kad sveikoje visuomenėje yra 
vietos dar ir trečiam. Nežinau. Bet kiekvie
nu atveju trečiai pusei bus visados maža 
vietos, kaip siauras lankelis sename Lite. 
Taip, net Don Camillo ir Pepponės istori
joje irgi yra trečias, pats simpatiškiausias: 
nuo kryžiaus kalbantis Kristus! Bet ne be 
reikalo jis iškentėjo tikras kryžiaus kančias, 
tasai „Trečias“...

Kažkas kadaise išvedė „lietuvių“ vardą iš 
lėtumo, giedrumo, pusiausvyros siekimo, 
„niekad perdaug — niekad permažai“. Ir 
tikrai giedrumo siekimas, ilgėjimasis rimties, 
pusiausvyros ir taurumo tai bene pats bū
dingiausias lietuvio būdo bruožas. Siekiame 
to iš kartos į kartą, kaip švento idealo — 
ga< dėlto, kad amžių būvyje likimas mums 
beveik niekad nedavė proges laisviems išsi
tiesti, bent vienai kartai gyvenimą pilnai iš
bujoti. Niekad nebuvo kaip reikiant pro
gos lietuviškumą tąja prasme įkūnyti — 
niekad nebuvo ir pagundos ir progos jį tuo 
pačiu praktiškai sutepti. Liko tasai ilgesys. 
Gal dėlto lietuvių tauta, kaip reta kita, taip 
gerbia savo senuosius patriarchus, jų gied
rume, lėtume, romume ir tauriame teisin
gume matydama tų laikų savo idealų įkūni
jimą. Kartu nujausdama ir žinodama, kad 
tekios ypatybės pasiekiamos tik per ilgas 
kovas, skaudžius smūgius ir kartų patyrimą.

VYDŪNAS — ŽMOGUS VIDINIS

Tačiau yra žmonių tartum užgimusių, to
kioms „trečiojo“ pareigoms visuomeninia
me gyvenime, — o toksai buvo Vilius Sto
rasta. Jis rinkosi Vydūno, vidinio žmogaus 
slapyvardę — ne tik todėl, kad buvo labai 
užsidaręs. Jis ir visuomenėje visad buvo vi
dinis, stovintis vidury. Jaunystės gajumu ir 
energija ritinęs lietuviškos veiklos ratus, 
jam nebuvo kur dėtis, kai visuomenė ėmė 
politiškai rikiuotis. Krikščioniškasis sparnas 
piktinosi jojo „pagoniškais“ vaidinimais ir 
„svietiškomis“ dainomis. O Vydūnas pats 
juk matė, kai svetimieji krikščionybės, lo
jalumo ir, kaip visados, „tvarkos“ vardu tik 
migdė jųjų lietuviškumą. Antrą vertus, ne
pakeliui nė su „bedieviais“. Kas gi Vydū-
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nui tie „materialistai“, Vydūnui, kuris į 
klausimą ar žmogus turi sielą, šitaip atsa
kė: „Ne, žmogus sielos neturi. Jis yra sie
la — ir turi kūną! “ Be to, kas tai per kom
panija ! ? Juk prie tų „bedievių“ tuoj, ir 
kaip taisyklė, prisigretina visokiais dešinio
jo sparno moraliniais sumetimais atstumtas 
elementas! Maža paguoda estetiškai nusi
teikusiam žmogui, kad taip, deja, jau esti 
visur...

Taip ir gavo Vydūnas stengtis būti „sau 
žmogumi“. Nors darbą dirbant, o jis buvo 
konkrečių darbų fanatikas, jam tekdavo 
daugiau pabendrauti su tais bedieviais. Bet 
vietos savo nebesurado. Liko jis kaskart 
vienišesnis, paskendęs filosofiniam misticiz
me: „Juodiesiems“ — indiškų raganų ke
rėtojas, „Raudoniesiems“ — permažai veik
lus, palaipsniui auštantis pečius, neparuošęs 
nė vieno savo įpėdinio. Kuri pusė teisi? 
Abi teisios, abi neteisios — nes iš viso to li
ko Vydūnas!

Kaži ar būtų jis tapęs tuo, kas jis yra, 
jeigu ne tas grūdinimas tarp abiejų ugnių. 
Ir tekdavo jam gerokai pylos iš vienų ir 
iš kitų, kai pritrūkdavo kantrybės. Taip 
kartą iš po paskaitos ir pavykusio koncerto 
senasis Dovas Zaunius su kitais „bedie
viais“ susėdo prie stalo kotletų šveisti, bur
nelės išmesti, kad būsimai Lietuvai geresnį 
himną sukūrus. Visa tai dideliam blaivi
ninko ir vegetaro („žolėdžio“) Vydūno ap
maudui. Pagaliau pritrūkęs kantrybės, jis 
pasiteiravo pas Zaunių: „Na, Dovai — ar 
skanus veršio lavonas?“ Apstulbo visa Pe- 
pponės komanda. Tik pats Dovas Zaunius 
ramiausiai atsakė kitu klausimu: „Ale, Vi
liau, žmogau! Negi tu nori, kad gyvą ver
šį iškąsčiau..! “

Taip .tokiomis progomis buvo kuriami 
tikri valstybiniai himnai. Visi žinome zau- 
erveininį — mat, ir tas priklausė Pepponės 
komandai. Bet bandymų buvo daugiau. 
Taip Zaunius buvo parašęs žodžius „ant 
balso“ vokiškos dainos „Stimmt an mit 
hellem hohen Klang“. Mat, jam labai tei
singai vaidenos, kad himnui melodija bene 
svarbesnė už tekstą. O minėtoji gaida tik
rai turi himnišką polėkį. Netik šis „zauni
ais“ himnas buvo prigijęs. Dar kaip šian
dien atsimenu, kai užtraukdavo senasis En- 
zys Jagomastas, ir veidas parausdavo ir 

ūsai drebėdavo: „Lietuva, brangi šalele, vi
sados aš tavo! Vis tik prie tavęs, širdele, tu 
tėvyne mano...“ Todėl bus suprantama, kad 
mūsiškiai iš pradžios niekaip negalėdavo 
apsiprasti su Kudirkos himnu. Vėliau jau 
patikdavo ir, kai nieks nematydavo, ir aša
rą slapta nubraukdavo — bet šiaip jau iš
didžiai pašiepdavo. Ypač kada Kaunas su 
aliantais ėmė ir pagimdė autonominę „me- 
melenderių“ tautą. Buvo ir speciali daina 
sukurta jiems „Memelenderiai mes esame, 
tauta šviežiai išperėta“. Oi pyko Tilžėje likę 
ir Don Camillo ir Pepponės. Na, ir užva
žiuodavo kauniškiams nė himno „nečėdy- 
dami“. Gal nerašyti, kaip dainavo? Bet 
trauk jį plyniai, rašysiu. Pagaliau juokia
mės iš savęs, ir humoras geras vaistas nuo 
suspaustos širdies sopulių. Ir kai bus kar
tais pikta pačiam, gailestingas skaitytojau, 
tai ir pats užtrauk. Taigi, kai nueidavo s" 
ta Kauno „polityke“ kaip derėdavo, tai ir 
sakydavo mūsiškiai ranka numoję: „... iš 
praeities tavo sūnūs kiaurais samčiais sė
mė...“

JAUNOJI KARTA

Tačiau, kaip iš po perkūnijos giedrėja 
dangus, švarėja oras, taip iš tėvų — vienų 
Dievą, kitų, neva, velnią tikinčių — gimė 
naujoji karta. Tiesa, ir čia vieni ir kiti, ra
giukais ar sparniukais atsinešę į tėvelius — 
bet kažkaip žinojo, suprato savo funkcijas 
ir ribas. Ar čia jau tas pajieškomasis visuo
meninis „trečias“? Neapsiimu spręsti — tik 
jau kitoki buvo senojo Dovo Zauniaus vai
kai.

,O jų buvo daug, tai nenaujiena lietuvi
ninkų tarpe. Bet veik visi ėjo mokslus — 
o tai jau buvo išimtis. O visi likosi lietu
viais — o tai jau buvo šiokia tokia sensa
cija. Dargi užaugo didesniais patriotais už 
senąjį Zaunių: štai teisininkas Dovas, me
dikė Guste, veterinorius Endrius, agrono
mas Ermons. Net Marė, ūkio paveldėtoja 
baigė visokias specialines mokyklas. Neži
nau, ar didžiausios pagarbos verta tik ne
buvo vienintelė jų tarpe autodidaktė — 
Morta. Visą amžių ji krutėjo, kaip darbo 
bitelė. Mokslui nė laiko nebuvo, tai pačiai 
teko šviestis. Jaunesniems broliams ir sese
rims, besimokantiems Tilžėje, ji laikė bend-
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rabutį, kartu tvarkė mažą lietuvišką knygy
nėlį. Aktyviai dalyvavo ji slaptame knyg- 
nešybos darbe, politinės veiklos pačiuose 
pavojingiausiuose baruose — ir per visa tai 
ji liko asketiško būdo, pedantiška sena pa
nelė. Sunku būdavo su ja kaikada — bet 
už storų, kelių sluogsnių „akoliorių“ kau
kės slėpėsi reto pasiaukojimo ir gerumo sie
la. Kiek ją prisimenu, visad nešiojo sužadė
tuvių žiedą ir, man nežinoma, asmeninė 
tragedija kažin kaip sukietino jos būdą, už
gniaužė natūralų, moterišką švelnumą — 
bet kartu, galbūt skaudžiai ir grubiai, bet 
juntamai sugrynino jos sielą, išplėtė pareiga 
tapusios meilės jausmus į visus žmones — 
ypač j mus, jaunąjį atžalyną. Tik dabar ją 
pilnai suprantu, jos tariamą šaltumą, racio
nalų galvojimą, jausmus sudaiktėjusios mei
lės, kuri nepavargdama jieško, kito, artimo 
naudos.

Bet šiaip Morta buvo reto blaivumo 
skeptike, kiaurai permalanti reikalus, drą
siai kiekvieną priešą ėmusi ant „špagos“. Iš 
jos pirmą kartą išgirdau man tąsyk nevisai 
suprantamą žodį „fašistas“. Man tai buvo 
vokiečiai ir tiek — bet ji mus išmokė vieną 
nuo kito skirti. Ji liko teisi savo diagnozais. 
Niekad, tačiau, nesu girdėjęs iš jos Lietu
vos santvarką „fašizmu“ vadinant. Vėliau 
pats pamatęs tą lietuviškąjį „fašizmą“, ga
liu tik patvirtinti Mortos prognozę. Kas te
žino karo meto vokiečius — ir tas dar ne
žino kas yra fašizmas, tai žino tik tie, kurie 
jį matė ir išgyveno taikos metais. Pagaliau 
esu matęs ir raudonąjį fašizmą, visų bai
siausią, kurio ir Morta kažkaip instinkty
viai bijojo, jausdama, kad josios „komuniz
mas“ smarkiai skiriasi nuo ano, kuris išga
nymu grąso iš rytų. Nepriklausoma Lietu
va Mortai buvo šventas ir neterštinas daly
kas. Taip ir kabojo šios „komunistės“ pa
veikslas Kauno Karo Muzėjuje, šalia kitų 
lietuvių tautai nusipelniusių „fašistų“ bei 
„komunistų“ — kol visus nenukabino rau
donieji kūtvėlos mesijošiai, „kariniu revo
liuciniu muzėjumi“ pavertę lietuvių tautos 
šventovę.

Daug ką, apskritai paėmus, pakeitė ta 
jaunoji karta — o Pokaičiuose abi mote
rys: Morta ir Marė. Kad ir „lietuviškų 
laisvinimo papročių“ atžvilgiu. Kas gi ge
riau priartins sapnų išsvajotą Lietuvėlę prie 
realybės, jei ne tas sielos guodėjas „brang- 

vyns“? Bene šiandien kitaip... Muškimės į 
krūtinę ir „zavalikai“ ir „cicilikai“! O pri
siminkim, tąsyk su svajonėmis buvo suriš
ta ir baugi rizika. — Pokaičiuose buvo di
delis parkas ir didžiausias medis, senas 
ąžuolas, stovėjo prieš pat gyvenamosios du
ris. Kartą labai nekalbi Marė, rodydama į 
medį, šitaip paaiškino: „Šis medis užaugo 
vien špyrtaus ir vyno palaistytas.“ Mat, bū
davo, pribus tėvelis iš miesto su draugais 
„reikalų aptarti“ ir tik ruošėsi iš vežimo iš
lipti, kai dukros jau suspėjo į medį sutrenk
ti atsivežtas bonkas... Taip jaunimui, be 
Vydūno askezės ir Valančiaus blaivybės 
draugijų, pilnai pavyko nusausinti lietuviš
kos veiklos dirvas...

ROKAIČIUOS — NETOLI NAUJOSIOS...

Buvo įdomu ir miela pas Zaunius kas va
sarą leisti atostogas. Bet kas per atostogos! 
Anksčiau vienintelis nepriteklius tebuvo 
gaidys, mėgdavęs įsikibti į vaikų skvernus. 
O šiaip smėlio dėžėje sau žaisdavom su Do- 
vuku ir Gustyte — teisininko Dovo vaikais. 
Ir baisiai išgyvenau Dovuko skundą Mor
tai, esą, „Valteris Gustytę tai myli ir mane 
tai ne...“ Jau stengiaus atitaisyti kiek įma
nydamas, nes Mortos buvau pastatytas, 
kaip vyresnysis kitų prižiūrėti. O kokia būt 
buvus gėda, jei būtų iš pareigų atstatę! Na, 
bet vėliau tik laikykis!

Keltis anksti su šeimyna, skiedrų kieme 
pririnkti, daržo ravėti, vandens nešti agur
kams palaistyti. Paskui namų ruoša ar lau
kuos šieną vežant arklius pavaryti. Ir bijo- 
davome mes, miesčioniukai, aitrių žirgų, vi
sam apskrity žinomo buliaus su ketimi per 
nosį ir skarda ant akių. Dar smagiausia 
būdavo su žemaituku „Pony“ iš ganyklų 
parvežti pieno. Ir mėgdavom greit važiuoti 
ir gaudavom velnių, kai šeimininkai pama
tydavo. Ir taip norėjosi pavaryti arkliuką 
— gal dėlto, kad buvo vienintelis, kurio ne- 
bijojom, toks mielas ir geras — mat, ne ką 
didesnis už mus, pipirus. Bet nebevaryda- 
vom jau, kai mums papasakojo, kad jam 
jau per 20 metų ir kad ūkyje valgo pensi
ninko avižas.

Žinoma, nebuvo jokio reikalo vaikus dar
bų varyti. Bet reikia žinoti Zaunių princi
pus. Tai buvo daroma apgalvotai, kad už-
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augę darbo nesibaidytume, žinotume koks 
jis sunkus ir gerbtume, kas darbą dirba.

Geri buvo gaspadoriai tie Zauniai. Tai, 
žiūrėk, visų Rytprūsių premiją gaus už 
kiaules ar puikią juodmargių bandą. Mums 
jauniems lietuviukams tai buvo dar didesnė 
garbė, negu Zauniams! Iš viso, tie Zaunių 
gyvuliai! Sakysim, ta pati juodmargių ban
da : kiekviena karvė žinojo savo vardą, vie
tą stalde ir tvarką kaip eiti kaip grįžti iš 
ganyklų. Pabandys kuri telyčia ceremoninės 
tvarkos ardyti — ir čia pat senesnės karvės 
ragais ir pakutens papilvę... Būdavo, vos 
gimsta veršiukas, jau kviečia mus, vaikus, 
specialioj knygoj išpaišyti juodas dėmes, 
nutarsim kokį jam vardą duoti ir gausime 
girdyti kelis kartus per dieną: maži tegu 
rūpinas mažais. —- Sakysim, arkliai! Kiek 
kiti gaspadoriai turėdavo vargo, kol ganyk
loj sugaus trakėną! Pas Zaunius vieni juo
kai! Vaikai eidavom arklio iš žardo parsi
vesti. Bet reikėdavo žinoti receptą. Reikė
davo pasiimti nemažą riekę juodos ruginės 
duonos. Priėjus tvorą brizgilais tereikėdavo 
sutarškinti, ir iš lėto atlinguoja visi šeši ar 
aštuoni. Dabar reikėdavo sekti geležinį 
„zokcną“: pirmiausia visiems po žiupsnelį 
duonos. Paskui priėjęs prie to, kurį nori iš
sivesti —■ duok pauostyti ir įsitikinti, kad 
dar liko duonos —■ tada ir pats prasižios 
brizgilams uždėti. Tik nepamiršk dar duoti 
duonos — kitaip nė iš vietos neis. Išmoko
me mes, pipirai, suprasti gyvulius, ir per
sidavė mums šeimininkų meilė žirgui ir ki
tam gyvuliui, žmogaus talkininkui.

Tačiau ne gyvuliai buvo Zaunių ūkio dė
mesio centre — o žmonės. Sakysim, „ku
mečiai“ — turiu rašyti kabutėse, nes jie gy
veno geresnėse patalpose už pačius gaspa- 
dorius. Tiek jų, tiek šemininkų troboje 
viešpatavo pavyzdinga tvarka ir švara. 
Džiovinamų obuolių, miltingas rūgiu kva
pas maišėsi su kvapu žalio muilo, kuriuo 
iki baltumo šveisdavo aslas ir plytinį prie
angį. Šeimininkai su šeimyna valgydavo 
prie vieno stalo — o tai buvo šiokia tokia 
išimtis Pakalnės turtingų būrų tarpe. Ir žiū
rėdavo švaros bevalgant, mokėdavo duoti 
pastabų neužgauliojant. Pavalgius, vyrai 
kimšdavosi pypkes tabokos pasisėmę iš vie
no bliūdo. Ir tada prasidėdavo diskusijos 
įvairiom temom, kokios tik ateis į galvą. 
Niekas neragino kalbėti ar lietuviškai ar 

vokiškai — visos kalbos lygios, dargi mus, 
gimnazistus, paegzaminuodavo, ar žinom 
svetimas kalbas! Ir rausk, jei nežinosi... 
Zauniai tarp savęs ir su kitais lietuvininkais 
kalbėdavo lietuviškai — kitiems kaip kam 
patogiau atsakydavo. Šiaip jau lietuvių kal
ba pirmavo, kas ir nebekalbėdavo, tai bent 
suprasdavo.

Diskusijų temos atsirasdavo, savaime, at
sitiktinai. Zauniai vis mokėdavo užvesti 
kalbą apie dalykus, kurie patys kalba už 
save, o reikalingi tik komentaro. Daugiau
sia temų duodavo radijas. Zauniai buvo se
ni radijo abonentai ir aparatų turėjo nuo 
„šniūravotų“, su „špūlėmis“, ausinėmis iki 
„superių“. Pasodindavo mus prie aparato, 
liepdavo surasti kokią stotį, paskui pasuk
davo, liepdavo spėti ir skirti, kuria kalba 
kalba, koks instrumentas groja, koks signa
las priklaso kuriai stočiai. Būdavo pietų 
metų įsijungs žinias ūkininkams iš Kara
liaučiaus ir politinių žinių laidą, kuri Hitle
rio laikais ėmė virsti gryna agitacija. Po to, 
žnios iš Kauno — žinios, ne agitacija. Ir 
smailindavo šeimyna ausis — juk abiem 
kalbom suprasdavo, lygindavo. Būdavo pa
ims dr. Endrius ir „pamirš“ įjungti Kauną 
— tyčia ar netyčia, kas jį šposininką žinos. 
Na ir pykdavo šeimyna — esą, reikia būti
nai pasiklausyti, ką sako Kaunas... Man čia 
labai anksti darėsi aišku, kad eilinis žmo
gus, koks jis bebūtų, nori pirmoje eilėjo in- 
formuotis, o ne agituotis...

Visoki linksmavakariai, pramoginės pro
gramos iš vokiečių stočių būdavo geresnės, 
negu iš Kauno. Ir pykdavo šeimyna, kad 
nėra pusiausvyros. Kodėl Kaunas, be „Pu
pų Dėdės“, veik nieko kito neduoda pana
šaus. Arba kalba arba tuoj ima groti sun
kią migdančią muziką! Na, rašydavome į 
Kauno radiofoną skundus, reikalaudami 
daugiau lietuviškos pramoginės programos. 
Matyti, nesuprato mūsų tenais, niekas iš 
esmės nesikeitė. Bet Kaunas — ilgiausia 
banga visoj Europoj — jau vien tai ma
giškai veikė mus pietnemuniečius — buvo 
kas ypatingo, savaimingo. Sekmadieniais 
tik Kauną ir klausydavom visą priešpietį. 
Evangelikų pamaldas ištisai — ateidavo pa
siklausyti ne viena apylinkės moterėlių. Bet 
ir katalikų visas išklausydavo —• ir visi ži
nojo ir laukė didingos „Pulkim ant kelių“.
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giesmės. Kaip mano tėtė kad sakydavo, tą 
giesmę besiklausant lyg šiurpą per nugarą 
nuvaro, tokia galinga gaida.

Tačiau pats įdomiausias dalykas Kukai
čiuose buvo knygos. Pilna jų visi namai, 
augštai ir palėpės. Ir kokių ten nebuvo 
keistų, pilnų „dyviniausių“ žodžių, išleistų 
Amerikoje, Tilžėje pas Mauderodę, Rein- 
laenderį ar pas Jankų Bitėnuos. Tik gaila, 
kad vaikams skiriamų visai nebuvo... Daž
nai klausdavom, iš kur tos knygos, bet aiš
kesnio atsako negaudavome. Ir nesistebė- 
jom; kur važiuodavom pas pažįstamus bū
rus lietuvininkus, juk visur pilna būdavo tų 
knygų. Būdavo kartais dr. Endrius ims pu
siau juokais pasakoti, kaip ten buvo su 
žandarais ir vakmistrais, bet netrukus ir 
nukrypdavo nuo temos. Ir geriau mums 
tikdavo jo pasakos apie Kauną, kai radio
fone į triūbą kalbėjo, kai lėktuvu skrido 
taip, kad staiga Kaunas buvo viršuj ir dan
gus apačioj... Tik vėliau tepradėjau nujaus
ti, kodėl taip mažai kalbama knygų tema. 
Ką aš tąsyk žinojau, kad esu sename lietu
vių konsperatyvinės veiklos centre! Ką ži
nojau, koks buvo vargas tas knygas gaben
ti, paperkant rusus ir prūsus, kiek žuvo, iš
tremta Sibiran dėl spausdinto rašto. Kiek 
kruvinomis rankomis uždirbtų centų sudė
ta tolimoje Amerikoje iš tikėjimo geresniu 
žmonijos persitvarkymu! Ir tik šiandien 
maždaug visoje realybėje tesuvokiau kiek 
mano krašto būrų paliko ir be ūkio ir be 
šeimynos dėl anų knygų, kad juokdavosi 
kaimynai: „tai galės dabar knygpalaikėm 
ir kalendromis laukus patręšti...“

MORTOS „KOMUNIZMAS“

Ritosi metai po metų, paūgėjome, ėmėm 
skirti pelus nuo grūdų. Pritrūko Tilžės lie
tuvių bažnyčiai vargonininko — mat, darėsi 
rizikinga groti lietuviškose pamaldose — 
mokiausi vargoninkauti. Zauniai paskatino. 
Kai iš tūkstančio mokinių realinėje gimna
zijoje neįstojau į hitlerjugendą, Zauniai pa
laikė ir padrąsino mūsų nusistatymą. Ne 
teoriškai, o praktiškai gavau, nenorėdamas, 
įsitikinti, kas tai yra tie Mortos „fašistai“. 
Buvau per „bloznas“ tada daug išmanyti 
apie politinius idealus ir, galimas daiktas, 
kad ir jų tarpe būta savotiškų idealistų. Ta
čiau didžioji minia ėjo su jais kartu kitais 

sumetimais: iš kažkokio apsvaigimo, ro
mantiško girtumo, rėkdami ir ne be geismo 
nugriebti kokį riebesnį kąsnį būsimose pa
saulio dalybose. Jeigu yra kas paliudyti 
apie skirtumą tarp rudojo ir raudonojo fa
šizmo, tai nebent tas faktas, kad hitlerinin
kai masės pritarimą tikrai turėjo —■ pas 
bolševikus nė to nebuvo. O vistiek — abu 
labu tokiu.

Morta palaikė ryšį su vietiniais komunis
tais, kurių Tilžės darbininkų tarpe buvo ne
maža. Iš tikrųjų jie jokie komunistai nė ne
buvo, o maži žmoneliai, norėję pagerinti 
savo buitines sąlygas politinėm priemonėm. 
Jų, kad ir radikalų, nusistatymą visgi dar 
buvo galima suprasti, jų būklę užjausti. Pa
tys tikrieji vairuotojai buvo saujelė kadri
nių profesionalų, slaptas net „komunis
tams“ nežinomas ordinas — taip, turbūt, 
visur. Ne be reikalo sakoma, kad tikrasis 
komunizmas esąs kaip degtuvas: sprogs, 
tai nebent „fejerverko“ įspūdį sudarys. Bet 
tas degtuvas visad taiko susidėti su sprogs
tama medžiaga. Gana išlygintose Rytprūsių 
socialinėse sąlygose, tačiau, sprogti norin
čios medžiagos kaip ir nebuvo. Tad kad
rinių kėslai ir buvo kelti dirbtinį triukšmą, 
demonstracijas grynai demagoginiais sume
timais. Juo labiau, kad iš senųjų socialde
mokratų buvo žmonių su autoritetu, blai
viomis nuovokomis ir gerbiamų darbininki
jos tarpe. Prie tokių tenka priskirti ir Mor
tą. Jai visados rūpėjo mažų žmonelių rei
kalai ir ponų ji niekad nėra mėgusi, tai tie
sa. Bet darbo žmonelių gerovę pakelti 
triukšmu ir demagoginiais riksmais ji nie
kad nebandė. Tam ji buvo perdaug reali 
skeptike, kuri bjaurėjosi galimybe, kad aro
gantiška poniją netrukus pakeis dar aro- 
gantiškesni plėšikai. Mažųjų žmonių kelio į 
šviesą laidas jai buvo jų pačių susitvarky
mas duotuose rėmuose, jų mokymasis nau
dotis visais galimumais prie esamų sąlygų.

Morta savais pinigais į mokslą leido 
Zaunių kumečio vaiką Albertą Šetkaitį. 
Kiek pasimokęs ir lankęs „funkcionierių“ 
mokyklas, jis buvo išrinktas Rytprūsių sei
melio nariu nuo Naujosios apygardos — 
greičiausia tik pačių Zaunių prestižo dėka. 
Juk visa Pakalnė žinojo, kad jie iš kumečio 
vaiko nesavanaudiškai žmogų padarė. Ne
žiūrint stipraus būriško materializmo bruo
žų, prūsiniai ūkininkai labai vertino ir ger-
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bė tokios rūšies praktišką ir užsispyrusį 
idealizmą. Bet Albertėlis greit ėmė Mortai 
nepatikti. Politikos mokslo kiek palaižęs, 
busimasis liaudies tribūnas sumanė rengti 
demonstracijas ir naudotis demagoginiais 
triukais. Morta jį iškeltojo, patarė imtis re
alaus darbo, „nelatravoti“, mokytis, nau
dingu būti saviems ir visuomenei. Nepatiko 
tai „politiniam darbui“ besiruošiančiam 
juodosios magikos mokiniui. Realūs darbai, 
mat, nepabėgs, esą, reikia juos vykdyti iš 
kito galo: pasiglemžk politinės galios, tai 
daktaro laipsnį gausi ir nestudijavęs; galėsi 
viską įvykdyti, ir tai, ko visai neišmanai; 
būsi visagalis. Bene apie tai nesapnuoja 
dažnas visų spalvų politikų...? Kaip tai iš 
politiko reikalauti konkrečių darbų? Yra 
kas juos atlieka, ne tam mokytasi „politi
kos“! O be to, šitam „švilpk-drauguži-kol- 
plikas“ jau ir Lietuva nebebuvo tėvynė. To
kiam mažam kraštui, mat, buvo jau „per- 
didelis“.

Bet kai užklupo bėdos, tai ir vėl Zauniai 
gavo gelbėti. Hitleris uždarė visokius sei
melius ir išvaikė kitų partijų atstovus. Al
bertas gavo slapstytis ne tik Rokaičiuose, 
bet ir kitur. Gaila buvo jauno vaikino, ne 
tik Zauniams, bet ir mums. Kaip čia bebū
tų: savas žmogus, ir, pagaliau, kas jau tie 
„nackiai“ per šventieji ir teisėjai, kad per
sekiotų jį! Išsislapstė vaikinas kol Nepri
klausomos Lietuvos „fašistinis režimas“ iš
rūpino jam pasą. Mano tėtė, visą savo am
želį nieko nesukęs ir nekombinavęs, paga
liau išgabeno jį per sieną, per Luizės tiltą, 

pro pačius liūto nasrus, dėlto, kad reikėjo 
gelbėti žmogaus gyvybę! Vidury tilto pra
ėjęs lietuvišką Vytį, Albertėlis tik šluostėsi 
prakaitą, tik šokinėjo iš džiaugsmo. Kokia 
jam tada miela buvo ta lietuviška Vytis, ir 
prisiminė tada, kad be savų žmonių lietu
vininkų ir Nepriklausomos Lietuvos pag 
bes būtų pražuvęs... Tačiau iš Nepriklauso
mos Lietuvos jis netrukus iškūrė — Mask
von. Bet neilgam. Po kelerių metų buvo 
grąžintas Vokietijon, kur, rodos, žuvo ka- 
cete, kaip Hitlerio ir Stalino medaus metų 
auka.

O šiaip Zaunių „komunizmas“ buvo toks, 
kad duok Dieve daugiau tokių. Nesu savo 
amžiuje matęs didesnio skirtumo tarp jų 
„way of life“ ir tos tamsos bei priespaudos, 
kurią atnešė Lietuvą „išvadavusi“ rusų ka
riuomenė. Nenoriu čia spręsti klausimo, ar 
bolševizmas iš viso ką nors bendro beturi 
su komunistų idealais. Tai teorinis plauko 
skaldymas. Maskolių komunizmas — tai 
„politikos“ absoliutinės pergalės visose gy
venimo srityse katastrofa. Jeigu tinka kam 
senas priežodis, kad keliai peklon gerais no
rais grįsti, tai jau rytiniams svieto lyginto
jams, imtinai su jųjų „komunizmu“. Ne, 
gerbiamieji: yra dalykų, kurie, vykdomi 
mažoje bendruomenėje, kaip vienuolių or
dino statutas — gali būti puikūs ir žavingi. 
Tik subendrink juos, padaryk taisyklę iš 
išimties, ir sukursi žmonėms, ypač darbo 
žmonėms, pragarą žemėje!

Bus daugiau

- u

Mongolai buvo karingumo estetai: jie žudė dėl žudymo, naikino dėl malonumo. 

Mūsų blogadarystės yra netiek tyros ir netiek gaivališkos. Bet, tarsi atpildas, jos visuo
met reiškiasi kokio nors idealo vardu. Abiejose geležinės uždangos pusėse žmonių 

tikslas vis dar yra Žmonijos Gerovė ir Tiesos Suradimas. Kryžiaus karai gali trukti 

šimtmečiais, o karai, vedami Dievo ar Žmonijos labui, bendrai paėmus yra velniški 
savo žiaurumais.

Aldous Huxley
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IS MOKSLO PASAULIO

ŽMONĖS, ŽEMĖ IR ŽVAIGŽDĖS

V. LAGENPUŠAS

Savisaugos instinkto vedami, pirmieji 
žmonės stengėsi pažinti aplinką. Žemės pa
viršiuje tai būtų: suradimas saugių vietų 
nuo įvairiausių plėšriųjų žvėrių, suradimas 
tinkamų plotų mitybos produktams užau
ginti ir sveikų gyvenimo sąlygų sudarymas. 
XX-jo amžiaus žmonės daro tą pat, tik, ži
nia, kitokiais būdais ir kitokiomis priemo
nėmis. Savaime aišku, kad prieš kelis tūks
tančius metų tai buvo žymiai sunkiau pa
daryti, negu mums šiandieną. Vis tik -rei
kia pripažinti, kad žmonija šį kvotimą šiaip 
taip išlaikė. Žmonių skaičius daugėja, gyve
nimo sąlygos gerėja. Žinoma, tam procesui 
reikėjo nemaža laiko ir dar jo daug reikės. 
Gyvenimo pažinimas galėjo todėl sėkmin
gai vystytis, kad visus eksperimentus žmo
nės galėjo patikrinti praktiškai.

Visai kitokios sąlygos susidaro tada, kai 
norima išaiškinti įvykius, turinčius savo 
šaknis ne žemės paviršiuje. Prie tokių reiš
kinių galima priskirti visus gamtos įvykius, 
k.t., žemės drebėjimą, perkūniją, mėnulio ir 
saulės užtemimus, meteorų kritimą, metų 
laikus ir daug kitų. Žmogaus protas sten
giasi visomis jam galimomis priemonėmis 
išaiškinti ir tai, ką jis kolkas tiesiogiai pa
siekti negali. Tam sudaromos sudėtingos te
orijos, kurių patikrinimo gal teks sulaukti 
po daugelio metų, o kartais ir senas teori
jas keisti ar visiškai atmesti ir kurti naujas.

Čia norima aptarti, kaip vystėsi pažiūros 
į dangų ir jo kūnus, pradedant nuo seniau
sių mums žinomų šaltinių, ir kaip tos pa
žiūros atrodo šiais laikais.

I. BABILONAS IR EGIPTAS

Seniausius šaltinius raštu apie žmonių 
pažiūras į dangų ir žvaigždes mums paliko 
Babilonas. Darant kasinėjimus jo buvusio
je sostinėje Ninivoje rasta tiek daug me
džiagos, kad iš jos galima bemaž rekon
struoti, kaip babiloniečiai kunigai, kurie 
vieni šiuo klausimu užsiiminėjo, įsivaizdavo 
pasaulį. Tie radiniai buvo molinės lentelės, 
priklausiusios Asirijos karaliaus Asurbana- 
palo knygynui, iš, maždaug, 650 m. prieš 
Kristų. Kasimo metu daug tų lentelių su
birėjo. Vis tik iš nemažo skaičiaus sveikų 
lentelių pavyko nustatyti ne tik pagrindi
nius dėsnius, bet ir daug tuometinių astro
nominių žinių smulkmenų. Ar tos žinios 
buvo pačių babiloniečių ar iš kitų anks
tyvesnių tautų, pvz., iš sumerių perimtos — 

pasakyti sunku, nes apie tai nieko nemini
ma. Tačiau vienas klausimas laikomas vi
siškai neginčytinu: visoms toms žinioms 
surinkti, joms patikrinti ir surašyti reikėjo 
daug šimtmečių. Tiesa, tos žinios nėra gry
nai astronominės. Tais laikais sąvokos dan
gus ir žvaigždės priklausė religijos mokslui, 
kuris savo keliu nagrinėjo ir astrologiją. Šie 
trys dalykai buvo tiek glaudžiai susieti, kad 
kartais sunku pasakyti, kur vienas iš jų 
baigėsi ir kur pradžia kito.

Babiloniečiai žinojo, kad mėnulio fa
zės kartojasi per 29įdienų. Todėl jų mėnuo 
buvo lygus 30 dienų. Mėnesį jie skirstyda
vo į 6 savaites, kurių kiekviena turėjo 5 
dienas — vadinamoji penkių pirštų savaitė. 
Tai yra paprasčiausia ir gal praktiškiausia

41



40 SANTARVĖ

skaičiavimo sistema. Saulės judėjimas buvo 
taipgi gerai žinomas — chaldėjai laikė 365 
dienas lygu vieneriems metams. Mėnulio ir 
saulės užtemimų laikotarpiai buvo tada irgi 
žinomi. Šiandieną sunku tvirtinti, ar babi
loniečiai jau tais laikais žinojo vadinamąjį 
Saros periodą, per kurį kiekvienais 18 m. ir 
10 d. šie užtemimai reguliariai pasikartoja. 
Tam reikėtų gana tikslių žinių apie mėnu
lio, žemės ir saulės judėjimą, arba nepap
rastai daug laiko šį Saros periodą praktiš
kai iš tiesioginių stebėjimų nustatyti. Be 
mėnulio ir saulės, žinota dar penkios plane
tos : Merkuras vardu Nabu, Venera — 
Ištar, Marsas — Ninib, Jupiteris — Mar
duk ir Saturnas — Nergal.

Visiems šiems dangaus kūnams buvo tei
kiama dieviškų savybių. Mėnulis buvo ge
ras dievas, nes leisdavo žmonėms naktį 
dirbti. Saulė gi turėjo „blogo“ dievo savy
bių, nes dėl jos karštų spindulių dieną ne
buvo galima dirbti, o be to, ji sukeldavo 
sausras ir badą. Mardukas buvo vyriausias 
dievas, Nergal — visų dievų tėvas, Ninib 
— ugnies ir karo dievas, Nabu — dvasios 
ir prekybos, o Ištar — grožio ir meilės. Ka
dangi pagal astrologiją žmonių likimas nuo 
pat gimimo iki pat mirties priklausė nuo 
šių dievų malonės, teko kiekvienam dievui 
paskirti po vieną dieną. Tuo būdu pasida
rė 7-ių dienų savaitė, kur pirmadienis pri
klausė Mėnuliui, antradienis — Marsui, 
trečiadienis — Merkurui, ketvirtadienis — 
Jupiteriui, penktadienis — Venerai, šešta
dienis — Saturnui ir sekmadienis —■ Sau
lei. Ši 7-ių dienų savaitė įsigaliojo visur — 
Indijoje ir Kinijoje, Egipte ir Palestinoje, 
Graikijoje ir Romoje, iš kur ją perėmė ir 
visos krikšičoniškos tautos. Pasikeitė tik 
dienų pavadinimai ir savaitės pradinė die
na. Babilonas ir Palestina šventė Saturno 
dieną, Egiptas — Saulės dieną. Jo tvarką ir 
mes perėmėme.

Babiloniečiai buvo pirmieji, kurie savo 
stebėjimams apskritimą padalino į 360 da
lis. Kiek ši tvarka yra gera, rodo tas faktas, 
kad ir mes šiuo metu, vadinas, daugiau ne
gu 4000 metų nuo jos įvedimo, dar tą pa
čią sistemą vartojame ir, matyti, vartosime 
dar ilgą laiką.

Kad chaldėjai turėjo tiek daug astrono
minių žinių, galima iš dalies pateisinti tuo, 
jog jų plotyje stebėjimo sąlygos yra už mū

sų nepalyginti geresnės. Tenai per metus 
būna gal tik apie 50 nakčių, kur debesys ar 
lietus kliudo vykdyti stebėjimus. Gi visą Įei
tą laiką žvaigždės nakties metu žiba nepap
rastai aiškiai ir jas gerai matyti net prie pat 
horizonto, nes dėl sauso oro nėra vadina
mo „mirkčiojimo“, o pats dangus yra be
veik juodas.

Daug egiptologų linkę manyti, kad egip
tiečiai žinias apie dangų If žvaigždes per
ėmė iš babiloniečių. Yra ir priešingų nuo
monių. Tačiau aišku, kad jei tos žinios ir 
buvo paskolintos, jos buvo pritaikintos 
egiptiečių sąlygoms. Pažvelgę į žemėlapį, 
pamatysime, kad ir Babilonas ir Egiptas 
yra beveik tame pačiame plotyje. Tačiau 
abu šie kraštai klimato atžvilgiu yra kiek 
skirtingi: pirmasis yra kontinentalinis, ant
rasis turi šiaurėje ir rytuose didelius van
dens plotus, kurie daro įtakos į klimatą. Be 
to, per visą Egiptą teka Nylas, viena iš di
džiausių upių, kuri savo kasmetiniais po
tvyniais „reguliuoja“ žemės ūkį. Nors ir 
Egipte saulė nepaprastai kepina, bet užtat 
toji pat saulė ištirpina pietuose esančių kal
nų sniegą ir tuo būdu keleriopai didina Ny- 
lo vandens kiekį. Todėl saulė buvo lyg ir 
gyvybės gynėja, vadinasi, geras dievas. 
Šiaip gi, kiek dėl grynai astronominių ži
nių, egiptiečiuose randama beveik tiek pat, 
kiek ir Babilone. Gal tektų dar pridurti, 
kad Egipte ypač ryškiai krenta į akį faktas, 
jog jų didieji pastatai — piramidės — visi 
be išimties išrikiuoti meridiano kryptimi. 
Vadinasi, tenka prileisti, kad egiptiečiai ži
nojo, kokiu būdu galima nustatyti šiaurės 
kryptį. Šiam dalykui nebeužtenka žinoti 
truputį duomenų apie saulę ir planetas, — 
čia reikalingos nuodugnesnės žinios ir apie 
kitas žvaigždes. Matyti, egiptiečiai jas žino
jo, tačiau mums apie tai nėra žinoma tikrai. 
Šia proga paminėsime tvirtinimus, kad gar
sioji Cheopso piramidė, tam tikru santykiu 
vaizduoja žemės dydį, turį ir kt. Tuo nori
ma įrodyti, kad duomenys apie žemę buvo 
jau anais laikais žmonėms žinomi. Tačiau 
žymiai daugiau balsų yra už tai, kad toks 
prileidimas turėtų būti klaidingas. Ir kai 
faktišku objektu „už“ tebėra tik viena pi
ramidė, kurios duomenys apytikriai pri
lygsta žemės dydžio, tūrio ir kt. skaičiams, 
tai oponentai „prieš“ argumentuoja tuo, 
kad apie tai trūksta įrodymų raštu, kad
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PASAULIO POLITIKOS AIDAI

TRYS ŽINUTĖS
STASYS LOZORAITIS JR.

Kiekvienerių metų gale arba naujųjų 
metų pradžioje valstybių vyrai ir politi
niai stebėtojai suveda sąskaitas ir iš gau
tųjų balansų bando numatyti tolimesnę 
dalykų eigą. Dažniausia, deja, gautieji ba
lansai nėra tikslus, o dar netikslesni yra 
ateities pramatymai. Geriausia todėl ap
siriboti tam tikrų, svarbesnių, įvykių 
įvertinimu ir bandyti apibūdinti bendrais 
bruožais senuosius metus. Ateitį liečian
čios išvados tada pačios peršasi ir tuo pa
čiu išvengiama brovimosi į Kasandrų 
darbo sritį.

Pirmomis 1956 metų dienomis laikraš
čiuose buvo išspausdintos trys žinios, ku
rių pirmoji buvo pati sensacingiausia ir 
galbūt mažiausiai svarbi, kai likusios dvi 
žinutės galėjo praeiti ir nepastebėtos, nors 
jose iškelti maži faktai yra labai įdomūs 
ir reikšmingi. Pirmoji žinia lietė prancū
zų politinių rinkimų išdavas, kitos gi pa
minėjo, kad Jungtinių Valstybių State De- 
partmentas svarsto, kuriais budais galima 
geriausia sustabdyti sovietų skverbimąsi 
Azijoj; ir pagaliau, kad Sovietų Sąjungoje 
paskutiniuoju laiku buvo įvykdyti maži 

pakeitimai, kurie lietė teismų procedūrą, 
policiją ir kitas administracines šakas. Ši
tos trys žinios yra iškeltinos todėl, kad 
kiekvienoje jų atsispindi daug didesni ir 
bendresni politiniai faktai, apie kuriuos 
norom nenorom daug reikės galvoti ir ku
rie atsistos spręstinų klausimų pirmose 
vietose. _

Prancūzijos rinkimai neparodė nieko 
ypatingo nei nuostabaus. Paliko tie patys 
vadovaujantieji žmonės, apie kuriuos kal
bama ir kurie peikiami nuo 20 ar daugiau 
metų, tos pačios partijos, tiktai kiek ki
tuose junginiuose, ta pati santvarka ir ta 
pati nesveika atmosfera. Su naujuoju par
lamentu bus taip pat sunku sudaryti pa
stovias vyriausybes ir valdyti kraštą, kaip 
praeityje. Rinkimų rezultatai yra tačiau 
įdomūs tuo, kad jie nelyg skersinis pjū
vis parodo daugelyje Vakarų pasaulio 
kraštų vyraujančias nuomones ir jų su
siskaldymą. Kairėje dirbtiniai padidėjo 
komunistų atstovų skaičius, centre pali
ko ta pati demokratinių partijų jėga, de
šinėje vietoje De Gaulle sukurto RPF at
sirado naujoji Poujade partija. Kitaip sa-

anais laikais nežinota net tikroji žemės for
ma, vadinasi, ir skaičiavimai turėtų būti 
grynai pripuolami, nes tada iš viso buvo 
žinomi tik trys žemynai: Europa, Azija, 
Afrika. Didesnioji mokslininkų dalis, kuri 
iš viso šiuo klausimu domisi, yra „prieš“ 
pusėje. Galutini šio dalyko išsprendimą 
tenka palikti ateičiai, jei pavyktų surinkti 
pakankamai pagrįstos medžiagos.

Minint senas tautas, reikėtų dar nurody
ti kinus. Jų seniausias užsilikęs dokumentas 
aprašo saulės užtemimą 2697 m. prieš Kris
tų. Sunku prileisti, kad babiloniečiai per 
Indiją turėjo anais laikais bent kokių ryšių 
su toli nuo jų esančia Kinija. Todėl prilei
džiama, kad Kinai patys surinko ganėtinai 

astronominių žinių, juo labiau, kad ir kito
se šakose jų mokslas buvo augšto lygio. Vi
sa nelaimė, kad iki šių dienų iš senos kinų 
kultūros pasiliko tiek mažai pėdsakų, jog 
apie ją galima tik spėlioti ir jokiems teigi
mams nėra dokumentuotų pagrindų. Lygiai 
tiek pat sunku ką nors pasakyti ir apie se
nąsias vidurinės Amerikos tautas pav., apie 
majų tautą, šie tyrinėjimai pradėti visai ne
seniai, ir jų rezultatai yra tik pradžios stu
dijoje. Neužtenka žinoti, kad majai savo 
savo savaitę skaitė po 20 dienų. Todėl teks 
dar palaukti, kol bus surinkta daugiau duo
menų.

Bus daugiau
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kant, kairėje ir dešinėje paliko nepaten
kintųjų ir protestuojančiųjų minios, cent
re — demokratinės partijos, be naujų idė
jų, be ypatingo veržlumo ir taip susiskal
džiusios, kad naujų reformų ir tikros va
dovybės iš jų negalima laukti. Praside
dant naujiesiems metams, laisvojo pasau
lio žmonių nuotaikos, su nedideliomis iš
imtimis, yra labai panašios. Ir čia nepa
tenkintųjų skaičius nemažėja, o mažų ma
žiausia yra pastovus ir pagrįstas, nes de
mokratija, kuriai reikia pripažinti eilę 
nuopelnų ekonominės gerovės pakėlime, 
vistiek nemoka, o gal šiuo metu ir negali, 
šalia to įkvėpti ideologinio aiškumo ir 
dvasinės jėgos. Ir taip, kaip Prancūzijoj, 
visame laisvame pasaulyje, šalia komu
nistų, kurių skičius kaikur mažėja, o įta
ka palieka ta pati, arba priešingai net di
dėja .atsiranda naujos protestuojančiųjų 
grupės, kurios nors ir nebūdamos raudo
nos, visomis jėgomis dirba prieš demokra
tiją ir jos institucijų sustiprinimą, šitokie 
pasireiškimai ypatingai yra juntami bu
vusių ar dar tebesančių kolonialinių tau
tų tarpe. Jų atsiranda ir kitur: atminki
me tiktai labai neseniai nuverstą peroniz- 
mą, kuris po kelių metų demagogiško 
valdymo paliko Argentiną šipuliuose.

Šitų dviejų šalutinių grupių susitarimo 
galimumai yra visuomet dideli, o kadangi 
jos visuomet yra agresyvios ir nesiskaito 
su priemonėm, iš tos sąjungos kylantieji 
pavojai demokratijai yra labai lengvai 
įsivaizduojami, šitokia padėtis negali bū
ti pakeista per vieną dieną ir ypatingai 
įsidėmėtina, kad jai pakeisti nepakanka 
kelti tiktai gyvenimo lygmenį. Ir sociali
nėje srityje demokratija turi išeiti iš sa
vo bejėgiškumo komplekso, kuris jai yra 
įkalbėtas komunistų. Ten, kur ji drąsiai 
ir pilnai imdavosi vykdyti savo principus 
ir eidavo pažangos keliu, o nepasilikdavo 
paprastu viešųjų reikalų administrato
riumi, neberasdavo vietos nei komunistai 
nei Poujadistai.

Antroji žinia, kuri jau buvo paminėta, 
lietė amerikiečių užsienio politiką ir taip 
pat nebuvo ypatingai maloni. Joje buvo 
sakoma, kad Amerikos vyriausybė svarsto 
būdą, kaip užkirsti kelią sovietų įtakai 
Azijoj. Jeigu šitokia žinutė būtų pasiro
džiusi, sakykim, prieš dešimt metų, ji bū
tų visai normali ir į ją nebūtų buvę rei
kalo atkreipti ypatingo dėmesio. Tačiau 
1956 m. pradžioje šitoks naujas pasyvumo 
pasireiškimas sukelia įvairių minčių. Jis 

parodo visų pirma, kad net ir šiandien ne 
Maskva seka Eisenhower‘io ar sekreto
riaus Dulles'o keliones, o priešingai, kiek
vienas Bulganino ir Chruščiovo pasijudi
nimas išeina iš paprastos kelionės ribų ir 
pasidaro didesniu politiniu įvykiu, suda
rančiu didelį galvosūkį amerikiečiams. 
Tuo tarpu kai Amerika Azijos tautoms 
yra suteikusi ne tiktai milionus dolerių, 
bet ir technikinę paramą įvairiausiose 
srityse, sovietai pasitenkina pasiuntimu 
Bulganino ir Chruščiovo, kurie, nelyg jau
ni meškiukai, linksmai atrieda, patapšno
ja visiems per petį,, kur-ne-kur suurzgia, 
geria, šoka ir pagaliau šūkaudami išrie
da; po šitokio cirko keistu būdu amerikie
čių ilgų metų sąžiningo darbo vaisiai 
smarkiai sugenda. Kodėl taip įvyksta? 
Priežasčių yra daug. Buvusios koloniali- 
nės tautos turi įgimtą, ir, deja, dažnai la
bai pagrįstą, nepasitikėjimą Vakarų de
mokratijomis. Šito nepasitikėjimo pasėko
je jos jieško naujų idėjų ne Vakaruose, o 
kitur, ir jas dažnai randa socialistiniuose 
kraštuose, kurių jie nepažįsta. Viena svar
biausių priežasčių, tačiau, yra ta, kad 
amerikiečiai, kaip jau daugelį kartų bu
vo minėta, vis dar serga chroniško pasy
vumo liga. Būti turtingu yra kartais sun
kiau, negu būti skurdžium. Būti stipriu 
dažnai yra sunkiau, negu būti bejėgiu. 
Nes ir turtas ir jėga uždeda didelę atsa
komybę. Taigi, kita išvada, naujiems me
tams prasidėjus, yra ta, kad svarbiausioji 
laisvojo pasaulio ir pavergtųjų tautų atra
ma, Jungtinės Valstybės, dar nėra per
ėmusi politinės inicijatyvos į savo rankas. 
Kitaip sakant, jos politika yra vedama 
daugiau dieną iš dienos, negu vykdant 
platų ir tolimesnę ateitį aprėpiantį planą.

Trečioji žinutė, kuri padės užbaigti 
bendrą politinės padėties vaizdą, liečia 
tam tikrus pasikeitimus, kurie dabar 
vyksta įvairiose Sovietų Sąjungos gyveni
mo srityse. Pirmomis sausio dienomis bu
vo pranešta ir patikrinta, kad sovietų pi
lietis ateityje galės pasinaudoti truputį 
didesnėmis garantijomis teisminėje srity
je, negu ligšiol. Keistu būdu apie šias re
formas sovietų visuomenė net ir nebuvo 
informuota. Tačiau praktiškas šios naujos 
politikos vykdymas buvo pastebėtas. Sau
sio mėn. 1 d. sovietinio komunizmo orga
nas „Komunistas“ paskelbė straipsnį, ku
riame gana smarkiai kritikuojama ligšio
linė meninė pakraipa, vadinamasis „so
cialistinis realizmas“, ir kuriame sakomą,
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kad sovietų rašytojai ir tapytojai po karo 
nėra sukūrę nei vieno vertingesnio darbo, 
išskyrus sausus Stalino portretus ir gyve
nimo vaizdelius, paimtus iš kolchozų, k 
riame žmogaus jausmai yra pamiršti, c 
traktorių reikšmė perdaug iškelta. Tame 
pat straipsnyje autorius nurodo buržuazi
nių rašytojų pavyzdį, kurie, nors ir nebū
dami marksistai, moka geriau pavaizduoti 
gyvenimų ir žmogaus problemas, žodžiu, 
sovietų menininkai kviečiami parodyti 
daugiau individualizmo, kitaip sakant at
sisakyti nuo linijos, kurios buvo labai 
griežtai laikomasi nuo revoliucijos pra
džios. Šie nauji pasikeitimai Vakaruose 
visaip vertinami. Vienas dalykas yra aiš
kus ir būtent, kad ateityje reikės su šiais 
faktais skaitytis, kai bus vedama propa
gandinė akcija, nukreipta į Rusiją ir už
imtuosius kraštus. Panašiems faktams ne
galima teikti nei permažos nei perdidelės 
reikšmės. Jie yra svarbūs, nes neabejoti
nai, iš istorinio taško žiūrint, jie reiškia 
sovietinės santvarkos evoliuciją. Reikia 
tiktai suprasti, kad ši evoliucija nereiš
kia komunizmo priartėjimo prie demokra
tinės santvarkos ir prie Vakaruose priim
tųjų teisės, laisvės ir teisingumo principų; 
ši evoliucija reiškia sovietinių kovos ii 
auklėjimo priemonių pasikeitimą griež
tuose marksizmo ir proletariškosios dikta
tūros rėmuose. Ji reiškia priemonių t 
moderninimą, kurio reikalauja naujos gy
venimo aplinkybės ir kurį įvykdo jaunie
ji, dinamiški sovietų vadai. Kad panašios 
reformos gali sudaryti viso režimo išsigi

mimo ir suirimo priežastį, yra galimas 
dalykas. Tačiau tai tėra galimumas, kuris 
jokiu būdu negali ir neturi pakeisti lais
vųjų žmonių nusistatymo kovoti prieš' ko
munizmą. Mes esame galimumų srityje ir 
todėl turime prileisti, kad kalbamos re
formos ir atmosferos pasikeitimai gali 
taip pat esamąjį režimą su laiku labai su
stiprinti. Nesvarbu, ar liūtas žmones 
bjauriai traiško, ar jis juos gražiai suval
go. Vienu ir kitu atveju jis yra pavojin
gas. Jis net ir tada lieka pavojingas, kai 
gerai prisivalgęs pradeda tingiai snausti. 
Šiuo atveju dar reikia pridėti moralinę 
klausimo pusę: pats suvalgymo faktas dar 
neduoda teisės pamiršti suvalgytuosius. 
Šiais metais sovietuose vykdomos mažes
nės ar didesnės reformos turės būti la
bai šaltai priimamos ir neturės jokiu bū
du sudaryti nepagrįstų iliuzijų. Nors pa
stato viduryje persitvarkoma — pastatas 
lieka iš esmės tas pats. Plus ęa change, 
plus ęa reste la meme chose.*)

Paminėtieji klausimai neaprėpia visų 
problemų, apie kurias reikėtų kalbėti nau
jųjų metų pradžioje. Tačiau galime būti 
tikri, kad laisvojo pasaulio politinės ir so
cialistinės nuotaikos bei nusistatymai, 
Amerikos energija ir valia užsienio poli
tikoje ir pagaliau sovietų persitvarkymai 
viduje nevers visus ateinančius metus.

*) Juo labiau keičiama, juo labiau pa
silieka tas pat.

Nabuchodonosorui užgrobus Jeruzalę, kiek žydų buvo paimta Babilono nelais
vėn? Jeremijus skaičiuoja apie 4.600; antrosios Karalių Knygos kompiliatorius nustato 
10.000 skaičių. Po mūsų gadynės tremčių, Didžioji (žydų) Tremtis atrodo labai menko 
mastelio. Kiek milionų žmonių išnaikino Hitleris ir komunistai?

Aldous Huxley

Bažnyčios ir Valstybės atskyrimas yra viena iš pagrindinių priemonių apsisaugoti 
nuo tironijos. Bet marksistinė religija tokį atskyrimą daro negalimą, kadangi jos credo 
yra politika, o jos bažnyčia — valstybė. Jos dogmos neteikia jokios vilties raidai į jos 
žadamą laisvą visuomenę.

Max Eastman
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RYTŲ VAKARŲ FRONTE

LIGI „TAIKINGO IŠLAISVINIMO”?!

SVETIMAS LIUDININKAS PATVIRTINO
MŪSŲ MINTIS

Ar lietuvių tauta ir kitos tautos bolše
vikų imperijoje sunaikinamos?

Ar lietuvių tauta ir kitos bolševizmo pa
vergtos tautos nebeturi daugiau intelek
tualinio rezistencinio elito, ir visa išlais
vinimo vadovybė turės būti patikėta pa
bėgėliams Vakaruose?

Kokius planus Vakarų demokratijos tu
ri bolševizmo pavergtoms tautoms išlais
vinti, ar iš viso juos turi ir kokie jie tu
rėtų būti?

Kada Vakarai žlugdo pavergtųjų išlais
vinimo valią ir dusina jų viltis?..

Štai labai svarbūs, pirmaeilės reikšmės 
klausimai, liečią dešimtis milionų žmonių 
anapus ir šiapus geležinės uždangos. Ly
giai ir tiesiogiai jie liečia ir lietuvius, — 
ir mus visus, laisvajame užsienyje gyve
nančius.

Tais klausimais SANTARVĖ Jau nekar
tą įvairių savo bendradarbių lupomis yra 
pasisakiusi. Turime pripažinti, kad viešo
joje užsienio lietuvių nuomonėje tie klau
simai nerasdavo ar tik mažai terasdavo 
atbalsio. Mūsų spauda juos nutylėdavo, 
ignoruodavo, ar iš viso atmesdavo, — nes 
juk tai kalba ir rašo santarvininkai, „ne 
musų žmonės“, „Vliko griovėjai“, „avan
tiūristai“ ir t.t.

Ta proga norėtume atžymėti vieną do
kumentą — liudijimą asmens karčiais pa
tyrimais pažinusio tikrąją padėlį Tai vo
kiečių gydytojas Josef Scholmer, po pra
ėjusio karo išbuvęs ilgą laiką Sibiro kon
centracijos stovyklų „sostinėje“ Vorkuto
je, išgyvenęs Vorkutos kalinių streiką, gi 
po išsilaisvinimo parašęs veikalą apie 
Vorkutą.

1955 m. rugsėjo mėn. Milane, Italijoje, 
įvykusioje Kultūros Laisvės Kongreso 
tarptautinėje konferencijoje J. Scholmer 
turėjo paskaitą apie „Opoziciją ir rezis
tenciją Sovietų Rusijoje“. Iš tos labai įdo
mios paskaitos čia pateiksime keletą 
mums svarbesnių ištraukų.

NEPRIKLAUSOMYBĖS VALIA 
NEIŠNYKO

Apie tautų nakinimą Sovietų Rusijoje 
J. Scholmer pareiškė:

„Per daugiau negu trisdešimt metų 
Kremliaus vestoji kova prieš nerusiškų 
tautų neprikląusomybinius reikalavimus 
nepajėgė sulaužyti jų išsilaisvinimo va
lios. Jau nuo seniau sovietai suprato, kad 
nepajėgs laimėti savo santvarkai ukrainie
čių, lietuvių, latvių, estų, Kaukazo ir cent
rinės Azijos tautų. Smulkesnėms mažu
moms taikoma paprasčiausia priemonė — 
genocidas (tautžudystė): su ateinančia 
karta didžia dalimi jau bus sunaikintos 
graikų ir vokiečių mažumos. Kiek dėl uk
rainiečių, pabaltiečių ir kitų svarbesnių 
tautybių, sovietų valdžios pastangos pir
miausia siekia sunaikinti intelektualus 
(šviesuomenę, jos protinius vadus), kurie 
veik visi yra uždaryti koncentracijos sto
vyklose, o jų šeimos išvežtos į Sibirą ir 
centrinę Aziją. Bet toks žiaurus „aprami
nimas“ nepajėgė užsmaugti šių pavergtų
jų tautų išsilaisvinimo valios. Jei pasta
raisiais metais Ukrainos ir Pabaltijo vals
tybių partizanai turėjo labai sumažinti sa
vo kovų apimtį, tai to nereikia priskirti jų 
rezistencinės valios sunykimui. Papras
čiausia priežastis yra ta, kad be Vakarų 
medžiaginės pagalbos partizaninis karas 
nebūtų įmanomas ilgai vesti“...

Taigi, Scholmer‘io nuomone, kalbėti 
apie šių tautų sunaikinimą Rusijoje dar 
nėra pagrindo, ir jų tautinės nepriklau
somybės valia dar nėra nusilpusi, nors 
skaudžiai pažeista ir kasdien toliau pažei
džiama sovietiniu naujosios visuomenės 
auklėjimu.

REZISTENCIJOS UNIVERSITETAS
Dar ryškiau paskaitininkas apibūdino 

pavergtųjų Rusijos tautų išsilaisvinimo 
elitą.
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„Intelektualinis koncentracijos stovyklų 
elitas gali apimti apie 300.000 asmenų, įgi
jusių augštąjį išsilavinimą. Jie priklauso 
visoms sovietinės Sąjungos tautoms. Tas 
elitas atstovauja rezistencini pajėgumą to
kio masto, apie kokį vakariečiai tik sun
kiai tegali suvokti. Tai yra augšto kultūri
nio lygmens inteligentija, apimanti viso
kio amžiaus žmones, pradedant 1936-38 
metų kruvinojo „valymo“ išlikėliais ir 
baigiant Leningrado augštesniųjų mokyk
lų septyniolikamečiais komjaunuoliais, ku
rie „norėjo nuversti valdžią“. Tiems vi
siems žmonėms stovyklos yra — „Rezis- 
tencijos Universitetas“. Jų nusistatymas 
ne pasiduoti, bet priešingai — jie pasiry
žę toliau savo dvasioje lavintis. Jie kei
čiasi tarpusavyje patyrimais iš visų veiki
mo ir minties sričių ir įgyja pažymėtiną 
politinį bei socialinį pažinimą.

„Šis intelektualinis elitas, tas tikrasis 
Internacionalas (kurin įeina daugumos 
bolševikų pajungtųjų tautų kaliniai) ne
siriboja vien Sovietų Sąjungos problemų 
nagrinėjimu. Jis taip pat aistringai domisi 
Vakarų pasaulio didžiaisiais politiniais, 
socialiniais ir moksliniais klausimais. Jis 
gerai nuvokia, kad laisvoji Vakarų min
tis ir Rytų mintis priklauso viena kitos. 
Darbininkų padėtis Italijoje, ideologiniai, 
politiniai ir socialiniai komunizmo pagrin
dai Prancūzijoje, spalvotųjų asmenų liki
mas Pietų Afrikoje... žodžiu, ko įvairiau
sios problemos kalinių yra nagrinėjamos 
tokiu pat dėmesiu, kaip ir tos, kurios tie
siogiai liečia jų pačių šalis, šioje geležinės 
uždangos pusėje dar nėra tokios organiza
cijos, kuri galėtų prilygti šioms intelektu
alų grupėms savo gfliu tarptautinių prob
lemų pažinimu ir savo valia laimėti lais
vę — kovojant už ją. šioji inteligentija, 
tarp kitko, yra įsitikinusi, kad Rytų ir Va
karų liberalinės pajėgos, norėdamos ap
saugoti laisvę nuo jai gresiančio didelio 
pavojaus, turėtų glaudžiai sujungti savo 
pastangas“...

SANTARVĖ nekartą jau buvo rašiusi, 
kad ir lietuviams nereikia perdaug bai
mintis dėl išsilaisvinimo vadų stokos ana
pus geležinės uždangos, ir tuščiai nesvajo
ti, kad tais vadais tesą ir tegalį būti tik 
pabėgėliai Vakaruose. Tikrieji vadai tebė
ra ir nauji auga nelaisvės pančiuose, ne
lyginant kaip tas plienas, kuris grūdinasi 
liepsnoje.

KAS DARYTINA?

Savo išvadas dėl Rytų ir Vakarų įtam
pos, dėl komunizmo sutramdymo ir pa
vergtųjų tautų išlaisvinimo J. Scholmer 
daro tokias (pateikiame kiek sutrumpin
tai): —

1. Sovietų politikos tikslas, kurio nepa
keitė Stalino mirtis, tebėra laisvojo pasau
lio pajungimas komunizmui. . Svarbiausia 
to priemonė — nuolat didinamas Rusijos 
apsiginklavimas.

2. Taikingas sugyvenimas (koegzisten
cija) ir atoslūgis — yra tik taktinis ma
nevras atsikvėpti, stiprinant savo režimą, 
ir tuo pačiu suteikti Rytų blokui pramoni
nį ir karinį pranašumą. Jį pasiekus, pra
sidės naujas tarpsnis, vietoj koegzistenci
jos, — ofensyva, puolimas. .

3. Be Vakarų pagalbos vidinė Sovietų 
Rusijos opozicija nėra pajėgi nuversti ko
munizmą.

4. Laikas dirba Rytų naudai. Ilgesniam 
laikotarpiui, Vakarai neturi galimybių 
prašokti sovietų totalitarinę santvarką 
ginklavimosi lenktynėse.

5. Artimoje ateityje atominiai ginklai 
neteiks apsaugos prieš komunistų agresiją 
ir jų skverbimąsi.

6. Būtina, kad Vakarai turėtų komuniz
mo atžvilgiu aiškią politinę koncepciją ir 
planą, kuris ofensyviniu būdu reikštųsi:

a) laisvojo pasaulio kraštų socialiniu ir 
politiniu sustiprėjimu, kolonializmo, rasi
nės diskriminacijos ir kitų komunizmo 
tramplinų pašalinimu;

b) planingu palaikymu pajėgų, kovo
jančių už laisvę anapus geležinės uždan
gos, net jei anųjų programos ir nevisais 
punktais sutaptų su Vakarų nusistaty
mais...

Suminėjome J. Scholmer'io pateiktus 
punktus, kaip pavaizdavimą tų pačių min
čių ir dėsnių, kurie daug anksčiau jau bu
vo aptarti ir išryškinti SANTARVĖS žur
nale įvairių mūsų bendradarbių (daugiau
sia S. Žymanto ir B. Railos. Pastarojo 
straipsnis apie pavergtųjų tautų išlaisvi
nimą prieš daugmaž metus sutrumpintai 
buvo atspaustas angliškai East and West 
žurnalo 2 nr. Įdomu, kad kaikurie J. 
Scholmer'io formulavimai veik žodis žo- 
din atitinka B. Railos straipsnio punktus).
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PRALEISTOS PROGOS

Savo referate J. Scholmer taip pat pa
teikia aštrią kritiką tos Vakarų politinės 
laikysenos, kuri jau turėjo galimybių pa
skatinti sovietinės sistemos griovimą, bet 
ligi šiol nepanaudojo nei pačių geriausių, 
nei antreilių progų.

Viena iš tokių progų buvo Stalino mir
tis ir tuo metu vidinis sukrikimas Rusijo
je. Šį „didįjį istorinį šansą“. Vakarai leng
vabūdiškai praleido. Lygiai jie praleido ir 
1953 m. liepos mėnesio darbininkų maištą 
rytinėje Vokietijoje. Niekas nepasistengė 
šį pradžioje jausminį darbininkijos maiš
tą paversti pastovios rezistencijos ilgalai
kiu veiksmu. Iš Vakarų neatėjo nei pagal
ba, nei pastiprinimas. Priešingai!..

Vorkutos kalinių streikas buvo paruoš
tas ir įvykdytas planingiau ir realiau, sta
tant tik ribotus reikalavimus. įvykdytas 
tinkamu laiku, jis davė naudingų vaisių. 
Vorkutos streiko pavyzdys leidžia palygin
ti, kokių vaisių būtų buvę galima pasiekti 
iš Rytų Vokietijos darbininkų sukilimo, 
jei Vakarai būtų supratę, suteikę paramą 
ir padėję jį pravesti visuotiniu, streiku 
prieš komunistinę santvarką ir okupantą...

„IŠLAISVINIMAS“ PAGAL ORĄ...'

beslėpsime, kad tokios minyts, kaip 
Schomler‘io, Vakarams yra dar „pernau- 
jos“, „pergriežtos“. Ir Milano laisvės gy
nėjų kongrese jos nuskambėjo dar „per- 
revoliucingai“... Jos suprantamos dar tik 
tiems, kurie komunistinę vergiją patys iš
gyveno, matė ar pasirūpino panagrinėti 
iš pirmų šaltinių.

Kalbėti apie vakariečių koncepciją pa
vergtoms tautoms išvaduoti ir Rusijos 
tautų kalėjimui sugriauti dar vis „per- 

anksti“. Didžiosios Vakarų Europos vals
tybės apie tokią koncepciją tyli, jei iš viso 
ją turi. Ką čia sakyti, — jos turi „taikin
go sugyvenimo“, koegzistencijos progra
mą. Gi Amerikos Jungtinių Valstybių kon
cepcija — tdi greit judantis kinematogra
fas. Jos pavadinimai mainosi pagal poli
tinį užsienio orą, ar net vidaus rinkiminę 
temperatūrą.

Po II Pasaulinio Karo — kurį laiką „są
jungininkai“. Vėliau — prezidento Tru- 
mano „sulaikymo politika“ (containment). 
Dar vėliau — prez. Eisenhowerio ir Dulles 
pavergtųjų tautų „išlaisvinimo politika“ 
(liberation, deja, iš mažosios raidės...) 
Dar vėliau, nuo pernai pavasario, — „tai
kingas sugyvenimas“ (peaceful coexis- 
tance)... Po to — „Ženevos dvasia“!

Molotovui, Chruščiovui ir Bulganinui 
ją išpūtus, — oras vėl atšalo.

Gi 1955 m. gruodžio 30 d. prezidentas 
Eisenhower, tiesa sakant, visų nustebimui 
pareiškė: „Pavergtųjų tautų taikingas iš
laisvinimas (peaceful liberation) buvo, 
yra ir, kol pasisekimas bus pasiektas, liks 
Jungtinių Valstybių užsienio politikos sie
kimas“.

Kaip gali būti pasiektas pavergtųjų iš
laisvinimas taikingu būdu iš bolševikinio 
kalėjimo, — ligšiol tebėra paslaptis. Kaip 
lygiai tai buvo „paslaptis“ ir per daugiau, 
negu tris pastarus dešimtmečius.

Tuo tarpu prisimena vienas straipsnis 
Reader's Digest, kur buvo aptariami visi 
geriausi būdai, kaip galima mesti rūkyti. 
Galų gale prieita išvados, kad geriausias 
ir vienintelis būdas mesti rūkyti, tai — 
mesti rūkyti.

Lygiai tas pats ir su išlaisvinimu. Ge
riausias ir vienintelis būdas pavergtoms 
tautoms išlaisvinti yra — jas išlaisvinti.

B. Erdvilas

NETVARKINGAI ATSISKAITĄ ĖMĖJAI SKRIAUDŽIA LEIDINĮ IR 
SUNKINA JO LEIDIMĄ.

Vieną kurią dieną viskas bus tvarkoje — tokia yra mūsų viltis.

Šiandien viskas yra tvarkoje — tokia yra mūsų iliuzija.
Voltaire ...

48



SANTARVĖ 47

SOVIETINIS GYVENIMAS

SOVIETINĖ PROPAGANDA — ĮRANKIS 
SOVIETINIAM ŽMOGUI AUKLĖTI

Praėjusių metų „Ženevos dvasia“ suda
rė daugiau progų vakariečiams susitikti 
su sovietiniais žmonėmis. Naiviai tikėda
mi, kad užtenka tiktai su sovietiniais žmo
nėmis susitikti, su jais pasikalbėti, ir jau 
jie bus atversti Vakarų pusėn, vakariečiai 
neretai gavo skaudžiai nusivilti. Spren
džiant iš jų pačių vėliau Vakarų spaudoje 
aprašytų įspūdžių, vakariečiai nerado su 
sovietiniais žmonėmis bendros kalbos. Pa
aiškėjo, kad sovietiniai žmonės jau galvo
ja visai skirtingomis kategorijomis, negu 
vakariečiai. Tuo būdu, kalbant apie tuos 
pačius dalykus, faktiškai kalbėtasi „pro 
šalį“. Tikėję galėsią lengvai įtikinti sovie
tinius žmones ir paaiškinti jiems, kad tai, 
ką skelbia sovietų propaganda, yra ne
tiesa, vakariečiai pajuto, jog jų argumen
tai visai neveikė, atsimušdami lyg į sieną. 
Nežiūrint paviršutiniškai draugiškų santy
kių, pasirodė, kad Vakarus ir sovietus ski- 
ria du visai skirtingi pasauliai. Susidaiė 
įspūdis, kad, nepasiruošę sovietiniam gal
vojimui ir argumentavimui, vakariečiai 
gana greitai pasijuto bejėgiai diskutuoti 
su sovietų žmonėmis. Vakariečiai tad ry
žosi santykiauti su sovietais, neįsigilinę 
ir neišnagrinėję sovietinio galvojimo ir tos 
įtakos, kurią sovietiniams žmonėms per 
eilę metų padarė apgalvotai vesta propa
ganda ir auklėjimas.

George Orwell savo romane „1984 me
tai“ pavaizdavo prietaisą, pavadintą tele- 
kranu, kuris visur, dieną ir naktį, be jo
kios pertraukos, teikia nesibaigiančius 
skaičius, vaizduojančius pramonės augimą 
ir kitus šalies pasiekimus, pertraukdamas 
tuos skaičius tik nuolat pasikartojančiais 
šūkiais. Tą aparatą galima reguliuoti, ga
limą jo balsą iki tam tikro laipsnio su
silpninti, tačiau neįmanoma jo visiškai iš
jungti.

Sovietinė propaganda savo pobūdžiu ir 
metodais visai panaši į šį George Orwell 
telekraną. Panaudodama visas galimas ir 
■sovietiniam aparatui prieinamas priemo
nes: spaudą, radiją, teatrą, kiną, paskaiti
ninkus, mokyklas, mokslą, meną, muziką 
ir dainas, viešus susirinkimus, vasaros 
stovyklas, minėjimus ir t.t., sovietinė pro
paganda veikia be atvangos, pagal princi

pą vieną ir tą pačią mintį kartoti nesu
skaičiuojamai, neatsižvelgiant į tai, ar tas 
kartojimas sukelia kokią reakciją ar ne, 

ar tai klausytoją veikia erzinamai, sukel
dama jame pasipiktinimą, ar visai jį su
glumindama.

Šios progandos objektas — sovietinis 
žmogus. Šios propagandos tikslas ir pa
skirtis — sukurti visai naują psichologi
nį žmogaus tipą su tam tikru nustatytu 
galvojimo kompleksu, persunktu ir apri
botu komunistine pasaulėžiūra.

Šio naujo sovietinio žmogaus tipo cha
rakteringos ypatybės turėtų būti tokios: 
pilnas asmeninių idealų sutapimas su 
kompartijos politiniais nusistatymais, pa
šalinimas prieštaravimų tarp asmenybės 
ir valstybės, įskiepijimas įsitikinimo, kad 
kompartijos nurodytieji siekiai ir priemo
nės yra teisingi.

Suprantama, kad tam pasiekti sovietinė 
propaganda turi veikti nenutraukiamai ir 
apimti visas dvasinio gyvenimo sritis. Nes 
ši propaganda iš esmės yra ne kas kita, 
kaip kova dėl žmogaus asmenybės ir jo 
sielos. Savo tikslui pasiekti ši propaganda 
turi nužudyti žmoguje betkurią galimybę 
pačiam susidaryti savo asmenines pažiū
ras į vienokius ar kitokius reiškinius. To
dėl, žinoma, sovietinis žmogus neturi tu
rėti laisvalaikio. Jis pastatomas į tokią pa
dėtį, kurioje pasidaro bejėgis kovoti prieš 
šią propagandą, priešpastatyti jai ką nors 
savo, nes tam jis neturi jokio kriterijaus ir 
nei laiko nei sąlygų jam susidaryti. So
vietinė propaganda siekia, kad visa sovie
tų tauta galvotų taip, kaip kompartijos 
nustatyta.

Suprantama, kad šis asmenybės panai
kinimo procesas nėra lengvas. Bet nuola
tinis sovietinės propagandos kalimas sie
kia to, kad komunistinė ideologija įeitų į 
žmogaus pasąmonę.

Visa sovietinė propaganda vedama ap
galvotai. Pirmiausiai komunistai žino, kad 
ta pati nuolatos kartojama mintis galuti
noje išdavoje įsikala į žmogų grynai me
chaniškai. Galima paimti vieną pavyzdį. 
Po Berijos suėmimo, viename „Izvestijų“ 
numeryje 1953.VII.14 d., Berijos iškeiki- 
mui buvo panaudoti 26 epitetai: pav., „iš-
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davikas ir avantiūristas“, prakeiktas liau
dies priešas“, „tarptautinio imperializmo 
tarnas“, „partijos ir liaudies priešas“, 
„tarptautinio kapitalizmo samdinys“, „bur
žuazinė išgama“ ir t.t. Dabar įsivaizduo
kime, kad Sovietų Sąjungoje išeina dau
giau 8 tūkstančių įvairių laikraščių, ku
rių tiražas siekia per 40 milijonų egz. Ap
skaičiavus išeitų, kad ta pati mintis vie
nos dienos būvyje vien tiktai spaudoje 
būtų atkartota nemažiau miliardo sykių.

Jei nuolatinis to paties dalyko kartoji
mas žmoguje sukelia vidinį protestą, tai 
to paties šablono nuolatinis naudojimas 
nelieka ilgainiui žmogaus mechaniškai ne
paveikęs. Ypač, kai dabartinėje sovietų 
santvarkoje sunku atsiremti idealais, tas 
sovietinės propagandos mechaninis pobū
dis įgauna savo prasmę, kurią mes Vaka
ruose nevisada suvokiame ir suprantame.

Toliau, sovietinė propaganda sugeba 
rasti aiškias ir masėms prieinamas formu
les arba propagandinius šūkius. Populia
rių šukių svarbą bolševikai visad suprato. 
Užtenka prisiminti jų senus šūkius, kaip 
pav., „taika bakūžėms, karas rūmams“, ir 
palyginti juos su šių dienų lozungais, kaip 
„taika visame pasaulyje“. Aiškių taikos 
šūkių propaganda, kalama sovietiniam 
žmogui dieną ir naktį, ilgainiui verčia jį 
gaudyti kiekvieną žodį, mintį ar pasisaky
mą, kurie jame keltų taikos viltį, juo la
biau, kad už tos taikos propagandos ko
munistai vaizduoja atominės bombos pa
baisos šešėlį. Tai ilgainiui verčia sovietinį 
žmogų viską pakelti iš sovietinės valdžios 
pusės, jei tik ji, jo manymu, patikrina jam 
taiką. Panašiai ta propaganda veikia ir 
Vakaruose.

Kita sovietinės propagandos ypatybė 
yrą maišymas joje tiesos ir netiesos ele
mentų. Didžiąja dalimi ji yra pagrįsta 
įvairiais statistiniais duomenimis, mokslo 
pasiekimais, istoriniais faktais, populia
riais vardais ir pan. Retai ji tesinaudoja 
atitrauktiniu galvojimu ar išvedžiojimais. 
Todėl ji naudoja tam tikrus teisingus fak
tus tam, kad jais pagrįstų daromus api
bendrinimus, kuriuos norima žmonių są
monėje įskiepyti ir kurie neatitinka tikros 
būklės. Pavyzdžiui, kai norima įtikinti 
mases, kad kolchozai duoda gerą derlių, 
tai, pateikiant bendrus duomenis atskira
me rajone ar srityje, čia pat duodami ke
lių rinktinių kolchozų pasiekimai, nors to
kių kolchozų ir tebūtų labai maža arba 
tiktai keli. Tuo norima sudaryti įspūdį, kad 
tokie kolchozai yra eilinis reiškinys. Kal
bant apie neigiamus reiškinius, priešingai, 
stengiamasi juos pateikti tokiu būdu, kad 
susidarytų įspūdis, jog tai tėra tik pavie
niai reiškiniai. Lygiai taip pat sovietiniam 
žmogui prezentuojamas gyvenimas užsie
nyje. Pateikiamas vienas ar kitas tikras 
faktas ar įvykis, tačiau bendra netiesos 

forma, arba tokia forma, kad sovietiniam 
žmogui susidarytų visai klaidingas Vaka
rų gyvenimo vaizdas.

Greta mechaninės propagandos, yra dar 
kito pobūdžio sovietinė propaganda, kuri 
taikoma į žmogaus -jausmus ir jo emoci
jas. ši idealizuoja sovietinę tikrovę ir sie
kia sukelti sovietiniame žmoguje tam tik
ras kompartijai reikalingas nuotaikas. To
ji propaganda nėra nesėkminga. Yra dalis 
tiesos pasakyme, kad sovietai karą laimė
jo daina. Sovietuose daug dainuojama. 
Toms sovietinėms dainoms ir eilėraščiams 
išdirbtas tam tikras šablonas. Jose būti
nai turi būti tam tikras jaudinantis senti
mentalus momentas, asmeninis, surištas 
su artimu žmogum ar gimtąja vietove. So
vietinėje atmosferoje žmogus yra išsiilgęs 
jautraus žodžio, tam tikros šilumos. Ją tad 
norima jam pateikti tam tikru sovietinės 
dainos pavidalu erzacu, taikomu plačioms 
masėms. Kartu skiepijamas sovietinis 
patriotizmas, sovietinės tėvynės meilė. Pro
paganda, taikoma į emocijas, turi tikslą 
įrodyti sovietiniam žmogui, kad yra rei
kalinga aukotis tariamai augštesnei idėjai, 
atsisakyti dabarties ateities vardu. Tokios 
propagandos tikslui tarnauja estradiniai 
koncertai, kinas, teatras, vaizdinis menas. 
Sovietinė daina „skamba“ visur, per ra
diją, miestų aikštėse, traukinių vagonuo
se, nuo jos pabėgti neįmanoma. Su ta pro
paganda dar nuo prieškarinių laikų yra 
sujungtas rusiško patriotizmo kalimas, ru
sų istorijos laimėjimų kėlimas, juos jun
giant su sovietiniais laimėjimais.

Kaip gudriai yra pateikiama senos ru
siškos praeities atspindžiu į sovietizmą 
propaganda, parodo kad ir toks pavyzdys: 
1950 m. Maskvoje pradėtas statyti Suvo- 
rovui paminklas. Maršalas Sokolovskij pa
sakė kalbą, kurioje pabrėžė, kad susirink
ta pagerbti garsaus' generolo Suvorovo at
minimą ir kad sovietiniai žmonės yra tei
sėti paveldėtojai viso to gero, ką sukurė 
rusų tauta, ir kad jie tą paveldėjimą išti
kimai saugo.

Visas tas milžiniškas sovietinės propa
gandos aparatas siekia įskiepyti sovieti
niam žmogui nepalaužiamą tikėjimą kom
partijos skelbiamų idėjų tikrumu.

Vienas įdomiausių ir svarbiausių klau
simų yra tai, kaip ši propaganda veikia 
sovietinį žmogų? Kokius ji atneša galuti
nius rezultatus?

Atsakymas nėra paprastas. Sovietuose 
yra nemažas visuomenės luomų ir klasių 
pasidalinimas, be to, dar toje pačioje pro
fesinėje klasėje yra kelios gradacijos. Pa
vyzdžiui, profesinė karių klasė. Joje skir
tumas tarp augšto laipsnio karių, viduti
nių ir kareivių yra labai didelis. Taip pat 
darbininkuose mes turime augštai kvali-
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fikuotus darbininkus, vidutinius ir pap
rastus, nekvalifikuotus darbininkus. Pana
šiai ir kitur. Sovietinė propaganda savo 
dviem formom, gryna, mechanine ir emo
cine, veikia juos nevienodai.

Augštai kvalifikuoti darbininkai gryną
ja propagandą priima abejingai, net iro
niškai. Mažiau veikia juos ir emocinė pro
paganda, bet ji žymiai daugiau veikia ne
kvalifikuotus darbininkus, ypač neseniai 
pradėjusius dirbti pramonėje, nes savo 
esmėje ji yra primityvi. Gryna propagan
da vidutiniuose darbininkuose sukelia nei
giama reakciją ir juos erzina. Bet reikia 
turėti galvoje, kad nekvalifikuotų darbi
ninkų skaičius yra žymiai didesnis, negu 
kitokių, ir juos veikia tiek grynoji propa
ganda, tiek ypač emocinė, kaip pav., estra
diniai koncertai klubuose ir kt., kurių 
augštiejį kvalifikuotieji darbininkai be
veik visai neląnko.

Žemės ūkyje taip pat tenka daryti skir
tumą tarp kvalifikuotų darbininkų, trak- 
toristų, techniku, administracinių darbi
ninkų ir eilinių kolchozininkų. Taipgi 
daug priklauso nuo to, ar dirbama sovcho- 
zuosė ar kolchozuose, nuo vietovės žemės 
derlingumo, kolchozo pajėgumo ir pana
šiai.

Apskritai paėmus, atrodo, kad kolcho
zuose grynąją propagandą priima apie 
30-40 procentų administracinio personalo, 
apie 10-15 procentų technikinio ir tik apie 
5-10 procentų eilinių kolchozininkų. šiaip, 
beveik visų pusė ją priima abejingai. 
Emocinė propagandą daugiau vęįkią eili
nius kolchozininkus: iki 20-25 procentų, 
taip pat technikinį personalą: 35-40 pro- 
cęntų.

Darbo inteligentijoje mažiausias nuo
šimtis yra veikiamas grynos propagandos. 
Masėms pritaikyta -emocinė primityvioji 
propaganda jų tąip pat neveikia.

Grynoji propaganda dėl kieto karinio 
režimo mažai veikia karius. Jie nė laiko 
neturi daug jos klausytis, bet tiek augštes- 
ni karių kadrą, tiek kareivius veikia emo
cinė propaganda, v’.en jau todėl, kad ji 
leidžia jiems atsikvėpti nuo karinės draus
mės.

Partijos aparate tam tikra dalis priima 
viską už gryną pinigą. Bet joje yra nema
ža karjeristų, kurie,’ žinoma, slepia savo 
tikruosius jausmus.

Įdomu taip pat, kad, pav., kolchozinmkų 
tarpe mechaninė propaganda daugiau vei
kia moteris, ir komunistai stengiasi t-’ 
panaudoti. Todėl taip vra iškeliamos kiau- 
lininkės, melžėjos ir kt.

Vieną svarbiausiu vaidmenų sovietinėje 
propagandoje užimą tąrptaųtinės padėties 
švietimas ir iškėlimas reikšmės, kurią jo
je vaidina Sovietų Sąjunga. Sovietinis 

žmogus čia, žinomą, tegali naudotis vie
nintele, j am prieinama sovietinės spaudos 
jam tejkiamą medžiaga. Tarptautinės pa
dėties rąidą domisi visi.

Reikia pripažinti, kad šiuo atžvilgiu so-, 
vietinė propaganda veikia labai gudriai 
ir duoda rezultatų. Pirmiausiai ji stengia
si iškelti Sovietų Sąjungos vaidmenį tarp
tautiniame gyvenime ir tarptautinėje po
litikoje. SSSR dalyvavimas UNO, SSSR 
atstovų darbai tarptautinėse konferencijo
se, įvairūs SSSR tarptautiniai ryšiai, san
tykiai, diplomatiniai, prekybiniai, kultū
riniai SSSR santykiai su vadinamom 
„liaudies demokratijų respublikomis“, vi
sa tai pateikiama ir iškeliama sovietinįam 
skaitytojui, taip, kad jis imtų galvoti, jog 
SSSR yra didelė pajėga. Maža to — kad 
SSSR veikla nukreipta neteisingumui pa
saulyje pašalinti. SSSR prezentuojama so
vietiniam žmogui, kaip gėrio jėga, vishs 
kitas pasaulis, kaip pikto jėga. Cituojami 
sovietinių atstovų pasisakymai, vakariečių 
parinkti pasisakymai,: ypač „fellow tra
vellers“. Neatsargus Vakarų politikų pasi
sakymai prieš Sovietų Sąjungą iškeliami 
ir pabrėžiami. Tokios propagandos tikslas 
yra leisti pačiam sovietiniam skaitytojui 
palyginti „taikingus, teisingus“ SSSR no
rius su karą kurstančiąja Vakarų politika- 
Kipro, Alžyro ir panašus įvykiai randa 
sau tinkamą vietą sovietų spaudoje reikia
mame padaže pateikti. SSSR autoritetas 
vaizduojamas milžiniškas, SSSR prezen
tuojama, kaip pažangos kraštas, siekiąs 
taikos, jo atstovai bendrauja tarptauti
niuose kongresuose su tais vkariečiais, ku
rie to paties siekia.

Sovietų spauda atrenka įvykius, kuriup- 
se yra tiesos elementų, bet pateikia juos 
melagingame fone. Štai kad ir toks pa
vyzdys: „Neseniai „New York Post“ pa
skelbtame straipsnyje nurodoma, jog ame
rikiečių bedarbių būklė blogėja todėl, kad 
daugiau dviejų milionų bedarbių jau bu
vo gavę visas jiems skirtas bedarbių pa
šalpas ir dabar verčiami gyventi iš lab
daros“. („Pravda“ 1950.IV.19). Arbą: 
„Kaip perduoda agentūros - Associated 
Press korespondentas iš Lą Passe, 10.000 
darbininkų pražygiąvo miesto, gatvėmis 
nešdami komunistų partijos emblemas. 
„Šalin Amerikos imperializmas“ — šaukė 
jie, praeidami pro Amerikos pasiuntiny
bę.“ Ir t.t. ir t.t. šitokias informacijas se
ka straipsniai. Tad nors sovietinis žmogus 
ir nepasitikėtų Tasso pranešimais, bet pa
skaitęs tokias žinias jis ima žiūrėti į Va
karus įtariamai.

Tikslu dar labiau paveikti sovietinį 
skaitytoją sovietinė spauda deda medžia
gą, neturinčia ryšio su komunizmu ar 
SSSR, bet liečiančią išimtinai Vakarus, jų 
tarpusavio nesutarimus. Toks sovietinis 
žmogus, kuris nenori tikėti sovietų šalti
niais, yra linkęs visa, kas jį pasiekia ne
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iš; sovietinių šaltinių, priimti už gryną pi
nigą. įsitikinę komunistai, nors ir žino 
tikrą padėtį, bet ją slepia, tikėdami, kad 
Sovietų Sąjunga, o ne Vakarai, eina tei
singu keliu ir kad nors dabar gyvenimas 
Vakaruose geresnis, bet ateity Sovietų Są
junga pasieks geresnės laisvės ir geresnio 
visuomenės susitvarkymo sąlygų.

Visa tai parodo ,kiek daug ginklų sovie
tinei propagandai teikia, patys vakarie
čiai ir kaip gerai apgalvota turi būti Va
karų kontrpropaganda į sovietinius kraš
tus.

.Sovietinės propagandos poveikis į sovie
tinį žmogų yra labai sudėtingas procesas. 
Žmogaus psichika tam tikra prasme yra 
aiškiai deformuojama. Jo asmenybė su
skaldoma į dvi dalis, kurių viena kovoja 
prieš kitą. Iš vienos pusės žmogus mato 
tikrovę, iš kitos jam diena iš dienos į gal
vą kalami faktai, skaičiai, įvykiai. Sovie
tinei propagandai visai nesvarbu, kad ją
ja netiki nei tą propagandą vykdantieji, 
nei tie, kurie ją girdi ar skaito. Bet diena 
iš dienos tą patį kartojant, tam tikram lai
kui praėjus, sąmonėje užsifiksuoja tai, ko 
partija siekia. Ir žmogus ima galvoti jau 
kitomis kategorijomis, kitaip matyti, kitaip 
negu vakariečiai vertinti įvykius ir fak
tus. Todėl, tad, vakariečiams taip sunku 
kalbėtis sū sovietiniais žmonėmis. Sovie
tinis žmogus sovietinės propagandos a+ 
stumiamas nuo Vakarų. Nors jis žino, kad 
rojalis sovietuose nėra, bet Vakarai ir Va
karų santvarka neišsprendžia jo sieloje ir 
prote kylančių problemų. Nors sovietinė 
propaganda dar nepasiekė to, kad sovieti
nis žmogus atsisakytų savo asmeninių sie
kimų ir idealų ir juos sutapatintų su ko
munistų partijos sprendimais, bet pasiti
kėjimas Vakarais, tiesos ir sprendimo 
jieškojimas Vakaruose jame yra pakirstas.

Šis nepaprastai sudėtingas klausimas 
yra susietas su kitu labai svarbiu, gal le
miamu klausimu — teisinga Vakarų 
kontrpropaganda sovietinei propagandai 
atsverti. .

TojeVakarų propagandoje taip pat tu
rėtų būti skiriama, kam ji taikoma: dar
bo inteligentijai, kolchozininkams ar dar
bininkams.

Vakarų kontrpropaganda, taikoma dar
bo inteligentijai, tik tada bus sėkminga, 
jei bus pagrįsta rimtais įtikinamais argu
mentais, kurie įrodytų, kad Vakaruose yra 

tikra įsitikinimų, kūrybos, asmens laisvė. 
Čia neužtenka remti tą propagandą geres
niu materialiniu gyvenimu Vakaruose.

Sovietinė propaganda mažiausia veikia 
kolchozininkų mases, todėl jų atžvilgiu 
Vakarų kontrpropaganda sutinka mažiau
sių sunkumų. Kolchozininkas žino viena, 
Vakaruose kolchozų nėra, o ten, kur kol
chozų nėra, ūkininkai turi geriau gyventi.

Daugiausia sovietinė propaganda bando 
paveikti darbininkus. Todėl Vakarų kontr
propagandos dėmesys turėtų būti nukreip
tas į darbininkus. Darbininkas norėtų gir
dėti iš Vakarų, kaip jo gyvenimas galėtų 
būti palengvintas ir kokius tikslus Vaka
rai stato darbininkų atžvilgiu būsimo ka
ro atveju. Kitaip sakant, Vakarų kontr
propaganda turi duoti jam konstruktyvių 
idėjų atsverti toms, kurios jam kalamos 
sovietinės propagandos ir ideologijos. Ka
pitalizmas sovietuose nėra populiarus. 
Tiesa, darbininkai sovietuose neigia ko
munizmą, bet tuo pačiu metu jiems nepri
imtinas atstatymas seno ekonominio ir so
cialinio režimo.

Sovietinė propaganda nemaža vietos 
skiria kultūriniams pasiekimams sovietuo
se ir sąlygoms kultūrinį darbą dirbti. Kaip 
šią propagandą pozityviai atsverti — tai 
yra svarbus Vakarų kontrpropagandos už
davinys.

Iš kitos pusės, Vakarų propaganda da
rytų klaidą, jei neigtų tuos pasiekimus, 
kuriuos yra laimėjęs sovietinis žmogus 
mokslo, technikos, sporto ir kitose srityse. 
Sovietinis žmogus nelaiko tuos pasieki
mus sovietų valdžios laimėjimais, bet sa
vo paties. Taip pat būtų klaidinga užgauti 
tautinius ir patriotinius sovietinio žmo
gaus jausmus.

Jei Vakarų kontrpropaganda nori prieš- 
veikti sovietinę ir jos įtaką atsverti, ji tu
ri imti dėmesin sovietinio žmogaus psi
chiką ir, antra vertus, gerai išnagrinėti 
pačią sovietinę propagandą, jos veikimo 
metodus, pasistatytus tikslus ir siekiamus 
bei pasiektus rezultatus. Tas pagelbėtų iš
vengti daug Vakarų kontrpropagandos 
klaidų.

Baigiant reikia pažymėti, kad nors šia
me rašinyje pirmiausia turėta galvoje pa
čią Sovietinę Rusiją, Sovietinės propagan
dos įtaka jau jausti okupuotoje Lietuvoje.

A. Tauragis

Dideli yra dideli tik todėl, kad mes klūpome — atsistokime!
Vergniaud
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UŽSIENIO LIETUVIU VEIKLOS BARE

EIKIME LIETUVOS KELIU I

LIETUVOS vergovės pančiai tebėra kieti. Priespauda Tėvynėje ir žiau
riam ištrėmime kenčiantieji žūsta arba turi tverti miglotame laukime, gelbėdamiesi 
tik kantrybe ar gudrumu. Jų viltys stiepiasi j laisvės kraštus. Juos stiprina pasitikė
jimas, kad laisvėje esantieji tautiečiai daro viską jiems išgelbėti.

Išgelbėjimas tėra Lietuvos nepriklausomybės ir žmogaus laisvės Lietuvoje at
statymas. Visomis išgalėmis to siekti yra kiekvieno lietuvio Didžioji Pareiga.* * *

Yra galingų pajėgų, susirūpinusių vergovėn patekusiomis tautomis. Jos yra 
ir Lietuvos laisvės švyturys. Su jomis bendrai rengtis Lietuvos vergovės pančių trau
kyti yra patikimiausias kelias mūsų Didžiajai Pareigai atlikti.

Laisvuose kraštuose susiduriame ne su Lietuvos priešo jėga, o su jo klasta, 
siekiančia atitraukti nuo Lietuvos nepriklausomybės gynimo ne tik Lietuvai abejin
guosius, bet ir jos nuoširdžius draugus.

Todėl reikia ginti ir stiprinti Lietuvos teisių pripažinimą laisvų kraštų val
džiose ir visuomenėse. Reikia žadinti jų ryžtą padėti Lietuvai. Reikia parūpinti duo
menų Lietuvos priešų skleidžiamiems nepriklausomos Lietuvos šmeižimams ir jo 
dabartinės vergovės garbinimams atremti. Reikia nuo tikrovės neatitrukusio supra
timo, kaip palaikyti kenčiančių tautiečių atsparumą ir ištvermę bei kaip apsaugoti 
juos nuo neatsakingų klaidinimų. Reikia apčiuopti ir sąžiningai nušviesti priešo Lie
tuvai daromas žalas, įžvelgti ne tik jo nesėkmes, bet ir laimėjimus. Ypač reikia 
stengtis atidžiai stebėti ir teisingai įvertinti tautos atsparumo reiškinius ir nepalū
žusias jos pajėgas.

Tam reikia kruopščiai, be atvangos sekti ir tirti Lietuvos gyvenimo tikrovę, 
vengiant išankstinių sprendimų ar noro įtakoje kylančių spėliojimų.* * *

Visų laisvėje besireiškiančių lietuviškųjų pajėgų sutelkimas viename nepri
klausomybės kovos židinyje galėjo būti vienas iš tinkamų kelių tiems uždaviniams 
atlikti. Bet tam skirtasis židinys virto kovos lauku dėl įtakos, žymi visuomenės dalis 
liko dirbtinėmis užtvaromis iš jo išskirta. O jame likusiųjų tarpę per eilę metų vy
ko ir tebevyksta rikiavimaisi ir persirikiavimai. Nuolatinis, ypač ginčų lydimas ri- 
kiavimasis yra darbo pragaištis. * ♦ *

MES, jungiami dabar už Tėvynės ribų veikiančių organizacijų, žinomų Lietu
vos Atgimimo Sąjūdžio, Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos, Lietuvių Rezistenci
nės Santarvės ir Lietuvių Tautinio Sąjūdžio vardais,

atsižvelgdami susidariusios padėties Lietuvos nepriklausomybės kovos 
tvarkyme,

jausdamiesi tos padėties neatpalaidoti nuo Didžiosios Pareigos vykdymo, 
būdami vienodų pažiūrų dėl Lietuvos nepriklausomybės kovos būdų bei prie

monių, tvirtai tikėdami tų pažiūrų teisingumu ir sutarę jų pagrindu derinti savo 
veiksmus —

nutarėme sudaryti

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS TALKĄ

kovos dėl Lietuvos neprikalusomybės židinį, telkiantį užsieniniam tos kovos 
barui tinkamas pajėgas ir priemones.

Lietuvos Nepriklausomybės Talka
seka ir tiria pavergtos Lietuvos būklę,
rūpinasi priemonėmis palaikyti tautos atsparumui prieš vergovę,
padeda nepriklausomos Lietuvos valstybės įstaigoms atlikti Lietuvos nepri

klausomybės kovos uždavinius,

53



5ž WNTA/trE---- —---------- :------- .----------- -—— .------- ■----------------------------------------------- -------

padeda laisvėje esantiems lietuviams teisingai suprasti esamas Lietuvos gy- 
vepimo sąlygas ir palaikyti savyje pasiryžimą kovoti dėl Lietuvos nepriklausomybės,

rengia naujų duomenų Lietuvos bylos gynėjams ir naujų priemonių Išleisti 
teisingam Lietuvos reikalo supratimui laisvųjų kraštų visuomenėse, skatinančių 
paremti Lietuvos nepriklausomybės kovą.

♦ ♦ ♦
Lietuvos Nepriklausomybės Talka atskleidžia naujas galimybes dėtis nepri

klausomybės kovon organizacijoms ir asmenims, gyvenimiškai suprantantiems už 
Tėvynės ribų vedamos kovos pobūdį.

LNT neturi vidujinių srovinių rungtynių ir įtakos pasidalinimo problemų. LNT 
su'nieku nesivaržo dėl kompetencijos. LNT dirba ir parieda dirbti kitiems Lietuvos 
nepriklausomybės labui.

LNT yra ir bus reikalinga ryžtingų talkininkų — mokslininkų, menininkų, 
larkraštipinkų, sVetimų kalbų mokovų, organizatorių, medžiagos rinkėjų ir jos tvar
kytojų, kruopščių rašto darbininkų ir technikinių specialistų. LNT yra ir būs 
kalinga lėšų atliktiniems darbams įvykdyti.

lies, LNT pradininkai, pasilikdami savarankiomis organizacijomis LNT dar
bo sritin neįeinančiuose reikaluose, Lietuvos nepriklausomybės kovoje dalyvaujame 
per Lietuvos Nepriklausomybės Talką; jos darbą lėšomis remiame per Lietuvos Ne
priklausomybės Fondą.

Tad visi į LNT įsijungusių organizacijų nariai ar rėmėjai, —-
gyvai ir Su pasišventimu atsiliepkime į LNT bei LNF vadovybės ar įgalioti

nių atsikreipimus, energingai atlikime mums pasiūlomus uždavinius!
Po pasaulį išsiblaškiusieji, bet laisve besinaudojantieji lietuviai! Nepamirš

kime su ta laisve susijusios Didžiosios Pareigos!
•Kviečiame Visus į Lietuvos Nepriklausomybės Talką, į naują svečiose šalyse 

vedamos Lietuvos laisvės kovos kelią!

L. Atgimimo Sąjūdis
L. Laisvės Kovotojų Są;kmga
L. Rezistencinė Santarvė
L. Tautinis Sąjūdis

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS TALKA
- ... ...

Veikimo dėsniui

I

Lietuvos Nepriklausomybės Talkos veikimas remiamas supratimu, kad Lie
tuvon tieįirrklausomybės kova vedama 'pašalinti iš -Lietuvos dėmių Svetimą valdžią 
ir sudaryti Lietuvos žmonėms sąlygas savam krašte demokratiniu būdu išsirinkti 
valdžią bei nusistatyti valstybės santvarką ir santykius su kitomis valstybėmis.

n

Rengimas duomenų ir Studijų tokiais klausimais, kaip Lietuvos vakarų bei 
rytų sienos, tarptautinėje plotmėje svarstomieji Europos ar jos regioninės integra
cijos sumanymai, gyventojų repatriacijos, okupacijų padarytos žilos ‘titlyginimo, 
tautinių mažumų ir kiti klausimai, kurių sprendimo bent pagrinditiiai bruožai nu-

54



SANTARVĖ 53

matytini dar prieš faktiškąjį nepriklausomybės atstatymą, laikomi esmine LNT už
davinių dalimi šalia tiesioginės veiklos Lietuvos nepriklausomybei atkurti.

LNT vengia šalia jos jau atliktų ar patenkinamai atliekamų darbų kartojimo.

III

Rengimas planų ar svarstymas dėsnių nepriklausomos Lietuvos ateities gy
venimui ar paskiroms jos sritims tvarkyti, jei paremtas patikimais duomenimis apie 
Lietuvoje esamą padėtį, laikomas naudingu patariamosios medžiagos ateičiai rupi- 
nimu, bet ne tiesioginiu LNT uždaviniu. LNT nevaržo savo dalyvių iniciatyvos ir 
pažiūrų tais klausimais. LNT_ laikosi nusistatymo, kad busimos Lietuvos santvar
kos galutine sprendėja gali būti tik pati tauta savam krašte.

IV

Lietuvos nepriklausomo gyvenimo praeities vertinime siekiama savo tarpe 
ir ypač jaunojoj kartoj bei kitų kraštų visuomenėse palaikyti pagarbą nepriklauso
mai Lietuvai. Jos laimėjimų tautos gerovei bei žmonijos labui iškėlimas ir išryški
nimas laikomas viena iš priemonių Lietuvos teisei į nepriklausomybę ginti.

Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo reiškinių kritika išskiriama iš LNT už
davinių, bet LNT nevaržo savo dalyvių nuomonių tais klausimais ir neneigia paski
rų nepriklausomojo gyvenimo reiškinių ar faktų viešos kritikos, jeigu jąja, prisi
laikant objektyvaus faktų dėstymo, siekiama išryškinti tobulesnio susitvarkymo 
idėjos. Tą pačią dvasią LNT skatina ir dabartinės viešosios veiklos kritikoje.

V

Teisinės Lietuvos nepriklausomybės pripa mimą tarptautinėje plotmėje LNT 
laiko vienu iš svarbiųjų atramos taškų Lietuvos nepriklausomybės kovoje. Nepri
klausomos Lietuvos valstybės tęstinumo idėja gintina ir palaikytina visais požiū
riais.

Sovietų Sąjungos ginkluotų pajėgų 1940 metų birželio 15 dieną į Lietuvą įsi
veržimo metu veikusios konstitucijos ir galiojusių įstatymu bei nepriklausomos Lie
tuvos valdžios aktų teisinės galios nei tas smurtas, nei vėlesni svetimų valdžių va
lia padaryti veiksmai nepanaikino. Tų nuostatų galia pagrindžia arba saisto oku
pacinės valdžios nesuvaržytųjų Lietuvos valstybės organų, pareigūnų ir Lietuvos pi
liečių veiksmus visose jų už Lietuvos ribų veikimo srityse.

Nauji privizoriniai Lietuvos teisės nuostatų pakeitimai, kiek jų reikalaus bu
simoji padėtis, galės būti teisėtai padaryti tik Lietuvos teritorijoje, nykstant joje 
svetimai valdžiai. Tai apima ir tokius viešosios teisės nuostatų pakeitimus, kokie 
bus reikalingi sukurti sąlygoms,_ kad tolesnį Lietuvos valstybės tvarkymąsi galėtų 
lemti pati tauta demokratiniu būdu.

VI

LNT ima dėmesin, kad Lietuvos Diplomatinė Tarnyba yra ryškus, tarptauti
nės teisės tvarka pripažįstamas teisinio nepriklausomos Lietuvos buvimo požymis, 
taigi yra ypatingai svarbus veiksnys Lietuvos nepriklausomybės kovoje. Tos kovos 
sėkmingumas reikalauja palaikyti Lietuvos Diplomatinės Tarnybos autoritetą vals
tybės atstovavimo vaidmenyje ir jai padėti. Tuo sumetimu, LNT laikosi nusistaty
mo, kad visi žygiai Lietuvos reikalais tarpvalstybinių santykių plotmėje yra atlik
tini tik Lietuvos Diplomatinės Tarnybos priemonėmis arba su jos kompetentingais 
pareigūnais sutartais keliaeis. Kitiems Lietuvos reikalais besirūpinantiems orga
nams šioje srityje dera sumanymu kėlėjų bei ju vykdymo talkininkų vaidmuo. 
Tairptautinių santykių su nevalstybiniais organais plotmėje, arba laisvųjų kraštų 
visuomenių informavimo ir ypač Krašto informavimo gaires nustatant, visiems Lie
tuvos nepriklausomybės kovoje dalyvaujantiems dera siekti ir atsižvelgti Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos patarimų.

VII
Su kitomis esamomis, būsimomis, ar naujų formų įsigysiančiomis Lietuvos 

nepriklausomybės kovos organizacijomis LNT stengiasi palaikyti savitarpine pa
garba pagrįstus santykius ir nepriklausomybės kovai naudingą bendradarbiavimą.
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NIEKO NEPASIKEITE

„Mes turime išsilaisvinti nuo praeities ir sukurti ką nors nauja. Drąsus žmo
gus galėtų pateikti sintezę, kuri nukeltų mus už paskelbtų pozicijų ribų ir įdegtų šir
dis ir protus. Blogiausia išeitis būtu — tau tinė vienybė, kurią sudarytų balsų suma, 
neapeliuojanti į mūsų valią“.

P. Ramadier, socialistas, buvęs Prancūzijos minSteris pirmininkas — pareiš
kime laikraščiui „Information“ po Prancūzijos parlamento rinkimų 1956.1.2 d.

Eilės metų būvyje lietuvių emigracinių 
politinių partijų svoris liko perkeltas iš 
Europos į Ameriką. Šitas faktas praėju
siais metais pribrandino krizę tarp tų 
partijų centrų ir Europoje palikto VLI- 
K‘o. Paties VLIK'o negalavimai ir jo va
dovų neatsakinga veikla tą krizę dar la
biau pagilino. Daugiausia New Yorke su
sibūrusių partijų centrai patys paraližavo 
VLIK'o veiklą, atvedę prie to, kad VLIK'o 
nariai beveik visų svarbiausių klausimų 
sprendimą perkeldavo į savo centrus, nuo
lat jų atsiklausdami ir laukdami iš jų in
strukcijų. Jei VLIK'ą Vokietijoje norėta 
turėti veiksmingą, pirmutinė to veiksmin
gumo sąlyga buvo ta, kad jo nariai turėtų 
pilnus įgaliojimus visus klausimus spręsti 
vietoje. Partijų centrų nuolatinė kontrolė 
ir instruktavimas savo atstovų VLIK'e jį, 
kaip centrinį laisvės darbo organą parali
žavo. Tokia būklė ilgai tęstis negalėjo. Jai 
gelbėti partijų centrai New Yorke, ypač 
socialdemokratų, tautininkų, Ūkininkų 
Partija, iškėlė VLIK'o perkėlimo į JAV 
klausimą. Liaudininkai ir mažlietuviai 
svyravo, krikščionys demokratai buvo 
priešingi, bijodami išleisti iš rankų Vokie
tijoje įgautą VLIK'e savo hegemoniją. Pa
sisakydami už VLIK'o perkėlimą į JAV, 
tautininkai, betgi, iškėlė gilesnių reformų 
klausimą, teisingai nurodydami, kad vien 
buveinės pakeitimas visų VLIK'o negala
vimų neišspręs. Pagrindiniai tautininkų 
iškeltos VLIK'o reformos klausimai buvo 
du: 1. apjungti visas jėgas VLIK'e, pa
kvietus į jį LAS, LF, LRS ir Vilniečių Są
jungą, 2. aiškiai aprėžti VLIK'o kompe
tenciją Lietuvos Diplomatinės Tarnybos 
atžvilgiu, paliekant jai atstovauti Lietu
vos valstybę ir vesti Lietuvos valstybės 
užsienio politiką ir už ją kelti atsakomy
bę. šių tautininkų pasiūlymų atmetimas 
galutinoje išvadoje atvedė prie LTS ir 
LLKS išstojimo iš VLIK'o.

Pats VLIK'as Vokietijoje, dominuoja
mas krikščionių demokratų, kuriuos pa
laiko liaudininkai ir mažlietuviai, atsisa
kydamas keltis į JAV, negalėjo visiškai 
nekreipti dėmesio į partijų centrų nusista

tymą. Jis sutiko su tuo, kad JAV-ėse bu
tų sušaukta VLIK'o sesija, kurios metu 
VLIK'ą sudarančias grupes atstovautų ne 
po vieną, bet po tris atstovus.

Tokia VLIK'o sesija ir įvyko New Yor
ke praėjusių metų lapkričio 24-27 d.d. 
Charakteringa, kad iš Europos joje daly
vavo tik vienų krikščionių demokratų at
stovai,: M. Krupaviičus, P. Karvelis ir - 
Turauskas.

Tos sesijos metu tautininkai ir laisvės 
kovotojai jau buvo iš VLIK'o pasitraukę. 
Socialdemokratai ir ūkininkų partija tu
rėjo savo planą: VLIK'ą perkelti į JAV- 
es, sudaryti ten VLIK'o prezidiumą, gi 
Europoje sudaryti to prezidiumo priklau
somą delegatūrą. Kaip augščiau minėta, 
tautininkų pasiūlymas pakviesti į VLIK'ą 
dar prieš jo sesijos sušaukimą jame neat
stovaujamas organizacijas nebuvo priim
tas.

Vykdamas į Ameriką VLIK'o pirminin
kas M. Krupavičius gerai jautė tuos sun
kumus, kuriuos jis turės sutikti New Yor
ke, Jis bandė manevruoti. Pirmiausia 
„Lietuvių Dienoms“ suteiktame pasikalbė
jime jis pareiškė, kad yra „pasirengęs ir 
pasunkėjusiems Lietuvos laisvinimo dar
bams“. Gi „Eltos Informacijose“ priešin
gai, jis paleido žinią, kad atsistatydina ir 
daugiau būti VLIK'o pirmininku nesutiks. 
VT pirmininkas K. žalkauskas visai ne
vyko į JAV-es, manydamas, kad tuo bū
du išsilaikys savo poste.

Tačiau šie manevrai nepadėjo. Pačios 
krikščionių demokratų srovės atstovų ver
čiamas, M. Krupavičius buvo priverstas 
atsistatydinti. Jo bandymas aiškinti, kad 
„Eltos Informacijose“ įdėtoji žinia buvo 
paskelbta, jam nieko apie tai nežinant, 
negelbėjo.

Taip pat buvo priimtas VT pirmininko 
K. Žalkausko atsistatydinimas. Kalbant 
be priedangų, VLIK'o sesijos New Yorke 
metu abu pirmininkai buvo „nušalinti“ 
visų grupių susitarimu. O tai reiškia, kad 
visų VLIK'e likusių grupių buvo pripažin
ta, jog jų ligšioliniame vadovavime buvo 
daug klaidų ir kad jais toliau nebepasiti-
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kima, nes priešingu atveju koks gi būtų 
buvęs reikalas keisti abu pirmininkus, tų 
pačių partijų žmonėmis, ypač kai M. Kru
pavičius buvo „pasirengęs ir pasunkėju
siems Lietuvos laisvinimo darbams": 
kiek buvo prišaukta ant tų, kurie anks
čiau ir ligi šiol drįso tų buvusių pirminin
kų darbus kritikuoti!

Kokie buvo VLIK'o sesijos New Yorke 
rezultatai? Pirmiausia, o nuo to reikėjo 
pradėti, nebuvo padaryta konkrečių žygių 
visas jėgas apjungti ir konsoliduoti V'1,1- 
K‘e bei išspręsti VLIK'o kompetencijos 
ribas Lietuvos Diplomatinės Tarnybos at
žvilgiu.

Bet ar galima buvo laukti žygių tos 
konsolidacijos kryptimi? Pati VLIK'o se
sija New Yorke prasidėjo operos „Paja
cų“ lietuvišku emigraciniu P. Karvelio 
prologu. LTS ir LLKS pasitraukus iš 
VLIK'o jis surašė šių grupių pasmerkimo 
pareiškimą. Apie jo toną, stilių ir argu
mentus kalbėti netenka. Sis pareiškimas 
atspausdintas „Eltos Informacijose“ ir iš 
jų buvo perspausdintas kaikurių laikraš
čių su P. Karvelio, J. Kaminsko ir H. Bla- 
zo parašais. Šis gėdingas pareiškimas aiš
kiai išdėstė P. Karvelio suprantamos 
„konsolidacijos“ tezes. Bet pasirodo, kad 
šį pareiškimą, paskelbtą VLlK'ą sudaran
čių grupių vardu, buvo atsisakę pasirašy
ti socialdemokratų, Ūkininkų Partijos ir 
liaudininkų atstovai. Pavėluotai susigrieb
ta ir norėta jo viešą pasirodymą sulaiky
ti. Kaip jame atsirado J. Kaminsko ir 11 
Blazo parašai? Niekur nebuvo tekę paste
bėti šio pareiškimo atšaukimą, nei pro
testą dėl J. Kaminsko ir H. Blazo parašų 
panaudojimo, o tai kelia didelių ir pagrįs
tų abejonių dėl garbės pajautimo mūsų 
visiuomeniniuose santykiuose ir veikloje. 
Bet nežiūrint to viso, mes matome P. Kar
velį toliau paliktą Vykdomoje Taryboje. 
Tai naujų VLIK'o ir VT pirmininkų pas
tangoms susiprasti su iš VLIK'o pasitrau
kusiomis grupėmis ir Lietuvos Diplomati
ne Tarnyba neišvengiamai turės sudaryti 
sunkiai nugalimas kliūtis, jei bendrai n. 
padarys tas pastangas nebeįmanoms, kol 
VT ir toliau liks P. Karvelis.

VLIK'o pobūdis, kaip centrinio laisvės 
darbą dirbančio ir jam vadovaujančio or
gano, sudaryto politinėms grupėms ir re
zistencinėms organizacijoms deleguojant 
pilnai įgaliotus atstovus, buvo panaikin
tas. VLIK'as virto retkarčiais šaukiamo
mis sesijomis arba faktiškai jį sudarančių 
grupių atstovų neperiodine konferencija, 
kuri, žinoma, pati darbo dirbti nebegali.

Toliau, faktiškai VLIK'as buvo perkel
tas į Ameriką, kur tos sesijos ateity ir 
vyks, sesijos sušaukiamos Europoje nu
matomos tik kaip išimtinis atvejis. Su bu
veine New Yorke sudarytas nuolat veikiąs 
VLIK'o prezidiumas iš trijų narių: pirmi

ninko krikščionio demokrato J. Matulio
nio, ir dviejų narių: socialdemokrato J. 
Kaminsko ir liaudininko ri. Blazo. Euro
poje palikta Vykdomoji Taryba, kurios 
nauju pirmininku išrinkta A. Devenienė, 
bet palikti du seni jos nariai: P. Karvelis 
ir M. Gelžinis. VLIK'o prezidiumo ir VT 
santykiai ir kompetencija dar nėra aiš
kūs. Be to, padarytas dar vienas nutari
mas, panaikinantis buvusį VLIK'o nutari
mą, būtent: VLIK'o nariais gali būti ir 
JAV piliečiai. Nėra aišku, kaip tas nutari
mas buvo padarytas, VLIK'o sesijoje JAV 
piliečiams jau dalyvaujant ir jiems už šį 
nutarimą balsuojant, ar ne. Jei taip, o at
rodo, -kad buvo taip, tai nutarimas yra ne
teisėtas. Tik JAV piliečiams nedalyvau
jant VLIK'e galėjo būti pakeistas sena
sis jo nutarimas.

Čia nesvarstomas klausimas, kuris tų 
nutarimų yra tikslingas. „Dirvoje“ teisin
gai buvo pastebėta, kad faktiškai nesuda
ro skirtumo, ar VLIK'o narys yra kitos 
valstybės pilietis ar ne, jei jo partijos 
centrų nariai, kurie duoda jam instrukci
jų, jau yra kitos valstybės piliečiai.

Bet iš kitos pusės, visiškai teisingai nu
rodė „Draugas“, kad toks nutarimas iš es
mės keičia VLIK'o prigimtį, dėl kurios vis 
dar taip daug kalba ypač socialdemokra
tai. Tokį nutarimą priėmus sunku bekal
bėti, kaip M. Krupavičius dar kalbėjo 
„Lietuvių Dienose“, kad „VLIK'as ir VT 
esamose sąlygose vykdo Lietuvos valsty
bės valdžios funkcijas“. Dar didesnė ne
sąmonė jau dabar, po tokio VLIK'o sesi
jos nutarimo, kalbėti, kaip P. Karvelis 
kad kalba, kad Lietuvos Diplomatijos Še
fas ateitų į VT eiti užsienio reikalų valdy
tojo pareigų, kai Vykd. Tarybos pirminin
ku yra svetimos valstybės pilietė. Arba, 
kad VLIK'as dar imsiąs steigti Lietuvos 
pasiuntinybes, jei nebus susitarta su dip
lomatais. New Yorke sukurtas tikras pa
radoksas: svetimos organizacijos priklau
somo ir išlaikomo LLK nariams yra pa
statyta sąlyga likti Lietuvos valstybės pi
liečiais, taip pat ACEN lietuvių delega
cijos nariais tegali būti Lietuvos piliečiai, 
gi lietuviško organo, kuris pretenduoja 
„vykdyti Lietuvos valstybės valdžios 
funkcijas“, nariais gali būti ir kitų valsty
bių piliečiai.

Iš esmės paėmus, gaila, kad šis opus 
klausimas iki šiol užsieny nebuvo rimtai 
apsvarstytas ir išspręstas, ar naturaliza- 
vęsi JAV ar Didižojoje Britanijoje Lietu
vos piliečiai negalėtų būti laikomi pasilai
ką Lietuvos pilietybę. Atrodo, kad natu- 
ralizavimasis Didžiojoje Britanijoje tam 
nesudaro kliūčių.

Iš pažiūros atrodytų, kad VLIK'o sesi
jos metu buvo padaryta nemažų pakeiti
mų. Tačiau arčiau prisižiūrėjus, gali pa
sirodyti, kad iš esmės mažai kas pasikeitė. 
Daugiausia dėlto, kad: I. nepraėjo social-
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demokratų ir ūkininkų partijos nusistaty
mas vieton VT turėti Europoje tik VLIK'o 
prezidiumo priklausomą delegatūrą, 2. bu
vęs VLIK'o pirmininkas M. Krupaviičus 
išrinktas Tautos Fondo Valdytoju, o juk 
žinoma, jog kas valdo lėšas, to galia lieka 
didelė, 3. VT nariais palikti senieji jos na
riai M. Gelžinis ir ypatingai labiausiai už 
visus negalavimus ir nesutarimus su Lie
tuvos Diplomatine Tarnyba atsakingas P. 
Karvelis. Ir pagaliau 4. nepadaryta konk
rečių realių žygių visas jėgas apjungti 
VLIK'e. Tad nenuostabu, kad grįžęs Eu
ropon P. Karvelis neslėpdamas reiškia sa
vo pasitenkinimą, kad niekas iš esmės ne
pasikeitė, kad VLIK'o svoris ir toliau lie
ka Europoje, arba jo ir TF Valdytojo M. 
Krupavičiaus rankose. Šitoks „kompromi
sas“ kitų grupių sudarytas su krikščioni
mis demokratais, ilgainiui naujos VT pir
mininkės darbą, jei ji bus pasiryžusi, eiti 
kitu, negu K. Zaikauskas, keliu, turės pa
daryti negalimą.

Kiti VLIK'o sesijos New Yorke darbai? 
Jie taip ir liko neaiškūs, sprendžiant bent 
iš „Eltos Informcijų“. Jose įdėtas buvusio 
pirmininko M. Krupavičiaus pranešimas 
ir sutrumpintas Lietuvybės Išlaikymo 
Tarnybos Valdytojo K. Zaikausko prane
šimas. Kur dingo vienas svarbiausių ruoš
tų pranešimų, V. Sidzikausko, skirtas pa
grindinei temai apie Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės atstatymo koncepciją?

Iš kitos pusės, buv. VLIK‘o pirmininko 
pranešimas tebuvo skirtas Lietuvos Dip
lomatijos Šefo puolimams, dergimams, iš
kreiptų ir melagingų teigimų kartojimui. 
Charakteringa, kad iš visų VLIK'o sesijo
je dalyvavusių teatsirado tik vienas liau
dininkų atstovas inž. A. Novickis, kuris 
prieš tokį M. Krupavičiaus Min. Lozorai
čio puolimą protestavo ir toliau VLIK'o 
sesijos posėdžiuose nebedalyvavo.

Kitais realiais darbais VLIK'o sesija 
nepasižymėjo, ir tų realių darbų iš jos 
niekas laukti negalėjo ir nelaukė.

Kokie bus galutiniai šios sesijos rezul- 
tai? Tai parodys ateitis. Įvykusi sesija ne
nuėjo lietuvių politinių ir rezistencinių jė
gų užsienyje konsolidacijos keliu. Ar nau
jieji VLIK'o ir VT pirmininkai padarys 
tuo keliu kokių nors realių žingsnių ir ar 
pasieks kokių realių rezultatų, tegalės pa
rodyti ateitis.

Kolkas reikia pripažinti, kad įvykusi 
VLIK'o sesija neįnešė jokio didesnio aiš
kumo į lietuvių laisvės kovos darbo užsie

nyje apjungimą ir suderinimą, tik būklę 
dar labiau supainiojo. Paparastam pilie
čiui šiandien jau sunku ir besusigaudyti, 
kur prasideda ir kur baigiasi mūsų veiks
niai: ALT'a, LLK ir VLlK'as Tie patys 
žmonės matyti ir čia ir ten.

Koks viso to atžvilgiu LRS nusistaty
mas? Jis ir toliau lieka nepasikeitęs. LRS 
tęsia savo darbą ir lojaliai bendradar
biauja su tais, su kuriais ji priėjo vieno
dos nuomonės dėl pagrindinių Lietuvos 
laisvės kovos darbo klausimų. LRS negali 
laukti visuomenės jėgų konsolidacijos, ne
lyginant gero oro jūros pakraštyje, nes 
Lietuvos laisvės bylos gynimas ir lietuvių 
laisvės kovos darbai nelaukia.

LRS tebelieka nuomonės, kad visų jėgų 
apjungimas viename užsienio lietuvių po
litinių ir rezistencinių jėgų centre yra rei
kalingas. Ji toliau tebemano, kad Lietu
vos laisvės bylai yra didžiai svarbu išlai
kyti statusą Lietuvos Diplomatinės Tar
nybos, kaip Lietuvos valstybinio organo, 
kuris vienas tegali kalbėti Lietuvos vals
tybės vardu ir ją atstovauti. LRS toliau 
mano, kad vieningas lietuvių politinis 
centras užsienyje neturėtų siekti iliuzori
nės valstybinės valdžios ar jos funkcijų 
vykdymo, bet turi žiūrėti realių Lietuvos 
laisvės kovos uždavinių bei darbo. Vie
ningas ir suderintas Lietuvos laisvės by
los gynimo darbas turi būti pagrįstas iš
siaiškinimu ir susipratimu šiais pagrindi
niais klausimais. Patetišku vienybės šau
kimus! arba „ardytojų, skaldytojų“ akme
nimis svaidymu nebus galima pataisyti 
būklės.

Po katastrofingų šiųmetinių Prancūzi
jos parlamento rinkimų, kurie, tiesa, nie
ko naujo neįnešė, tik seniai buvusią ne
tikusią būklę išryškino, žymus socialistų 
lyderis ir buvęs Prancūzijos min. pirmi
ninkas Paul Ramadier labai teisingai pa
stebėjo, kad aritmetiškai suprasta tauti
nė vienybė (o mes ir tos neturime), kuri 
neapeliuoja į mūsų valią, nėra jokia iš
eitis. Reikalinga drąsa išsilaisvinti nuo 
praeities ir ryžtis kurti ką naują, rasti to
kią sintezę, kuri leistų mums išeiti iš 
skelbtų ir kartotų nerealių tezių ir klai
dingų teigimų ribų ir įdegtų visų mūsų 
širdis ir protus naujam ir veiksmingam 
Lietuvos laisvės kovos darbui.

J. Kernius

Baisi persvarai yra to, kuris nieko nėra padaręs, tačiau nereikėtų perdėti...
Rivarol
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KULTŪROS FONDO ATSIŠAUKIMAS 
Į JAV LIETUVIUS

Lietuvių kultūra, kaip ir pati tauta, iš
gyvena sunkius laikus. Ji svetimųjų nio
kojama ir nuodijama tėvynėje, o už jos 
sienų atsiradusius tautiečius pagauna emi
gracinė asimilicija, nešanti lietuviškos 
kultūros nykimą.

Vien tik aimanuoti dėl ištikusios bėdos 
yra permaža. Reikia gelbėti tai, kas šiuo 
metu mūsų pastangomis dar galima išgel
bėti: reikia gyvai rūpintis lietuviškos kul
tūros likimu naujose aplinkybėse.

Jau nebe nuo šiandien aktualus Kultū
ros Fondas. Jo reikalas buvo keliamas ne
priklausomo gyvenimo metais. Ta krypti
mi konkrečių žygių pokariniais metais pa
daryta Vokietijoje, Kanadoje, Australijo
je. Seniai jau laikas turėti Kultūros Fon
dą ir Jungtinėse Amerikos Valstybėse. 
Nieko nepadės dejonės dėl pavėlavimo. 
Tolimesnis nerūpestingumas šioje srityje 
būtų nuostolingas ne tik mums patiems, 
bet drauge jis reikštų ir bendrai vienos 
tautos kultūros susinimą pasaulio tauti
nių kultūrų šeimoje.

Kai tėvynė priešo prispausta ir neteku
si net minties laisvės, tautinio išsilaikymo 
ir lietuviškos kultūros ugdymo srityse 
mūsų uždaviniai pasidarė nepaprastai di
deli. Remdamies senųjų patyrimu, turime 
vieningai ir sutartinai veikti, jeigu nori
me ilgiau išlikti tautiškai gyvi.

Tautinė kultūra, kuriama menininkų ir 
mokslininkų, veiksmingiausiai prisidės 
prie mūsų pačių tautinės gyvybės palai
kymo ir lietuviškos sąmonės gilinimo. 
Knyga yra pagrindinis tautinio ugdymo 
šaltinis. Išlaikyti lietuvišką spaudą reiš
kia išlaikyti savo tautinį atsparumą.

Lietuvių kalbą, kultūrą ir tautinę dva
sią perduoti ateinančioms kartoms yra 
mūsų tautinio išsilaikymo sąlyga. Sveti
moje aplinkoje galime lietuviškos kultū
ros gyvastį pratęsti tik sutelktomis jėgo
mis. Tas faktas, kad iš tėvynės pasitraukė 
didžiulė kultūrininkų armija, mus visus 
įpareigoja parodyti, kad laisvėje jie ne
mirė. Tai yra tikras kelias, kuriuo įrody- 
sim, kad mūsų pasirinktoji laisvė buvo 
vaisingesnė už priespaudą.

š.m. lapgričio 19 d. ALB įsteigtas Kul
tūros Fondas turi stipriai organizuotomis 
materialinėmis priemonėmis prisidėti, kad 
lietuvių tautinis ir kultūrinis gyvenimas 
kryptų tautinių vertybių ugdymo linkme.

Lietuvis mokslininkas, rašytojas, muzi
kas, dailininkas, — visi jie , turi teisės 
laukti, kad KF padėtų jų darbams išeiti 
į savą visuomenę ir j kitataučių pasaulį. 
Lietuviška šeima ir mokykla laukia KF 
paramos lietuviškai jaunajai kartai auk
lėti. Visi lietuviai turi teisės laukti, kad 
jų pačių organizuotai surinktomis lėšomis 
būtų kaupiami lietuvių kultūriniai turtai, 
rankraščiai, paveikslai, archyvai, kad tin
kamiausia forma būtų tarpe kitataučių 
skleidžiamos žinios apie mūsų kultūrą, 
apie gražią praeitį, sunkią dabartį ir tiki
mą la’svą ateitį. Į KF uždavinius įeis lite
ratūros, muzikos, dainos ir dailės skatini
mas .talentų ir jų kūrinių brandinimas, 
gelbėjimas ir iškėlimas.

KF remsis pačių lietuvių sudėtomis lė
šomis: K Fondo narių mokesčiais, auko
mis, lietuviškų organizacijų pramogų pel
no procentais, palikimais ir t.t. Kaip ame
rikiečiai testamentais dosniai paremia sa
vas kultūrines institucijas, taip pat lauk
tina, kad ir lietuviai prisimintų Kultūros 
Fondą.

Visi lietuviai kviečiami būti Kultūros 
Fondo nariais. Nariu laikomas kiekvienas 
asmuo, per metus mokąs bent po 5 dole
rius K. Fondui. Steigiamajame susirinki
me pirmieji nariai dėjo po šimtinę.

KF vadovybė, prašydama iš visuomenės 
KF uždaviniams realizuoti gausios para
mos, prižada, kad:

a. rūpinantis lietuvių kultūros apraiš
komis ir jų skatinimu, bus taikomas 
bendras ir platus lietuviškas mastas, ne
darant skirtumo tarp asmeninių kultūri
ninkų pažiūrų ir atsiribojant nuo tų daly
kų, kurie turi tiktai lokalinės reikšmės;

b. bus rūpinamasi ko našiausiu KF lėšų 
naudojimu, griežtai žiūrint, kad jos nebū
tų leidžiamos kieno nors asmeniniam pa
sipelnymui;
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c. kas metai bus viešai skelbiama KF 
pajamos fr KF narių sąrašas, pažymint 
kiekvieno nario įmokas ir aukas, taip, pat 
patiekiant ir metines išlaidų apyskaitas;

d. bus atidžiai svarstomos kiekvieno 
KF nario pateiktos sugestijos.

Pradedame KF veiklą. su- pilnu pasitikė
jimu, kad lietuviškoji visuomenė mus 
rems. Kuo didesnės sumos bus sukauptos, 
tuo didesni darbai bus galima atlikti.

Įnašai ir aukos Kultūros Fondui siųsti- 
na nedelsiant šiuo adresu:

Kultūros Fondas
1602 So 48 Gourt
Cicero 50. III.

Kultūros Fondo Tarybos vardu:
Paulius Augius vardu Lietuvių Dailės 

Instituto, Ben. Babrauskas — Lietuvių 
Rašytojų Draugijos, kun. A. Baltinis — 

Mokslinių Studijų Klubo, K.A. Girvilas 
— Lituanistikos Instituto, Ant. Gulbins- 
kas — Lietuvių Mokytojų Sąjungos, Br. 
Juodelis — Lietuvių Studentų S-gos JAV, 
J. Jurkūnas — Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų S-gos,. J. Kreivėnas — 
Lietuvių Kalbos Draugijos, Vitas Mane
lis — Lietuvių Profesorių Dr-jos; J. Paš- 
tukas ■— Dainavos ansamblio, kum. Ji 
Pauperas, Vyt. Radžius — Chicagos Lie
tuvių vyrų choro, A. Stephens — A. Ste
phens ansamblio, LJ. Šimutis, — ALRK 
Vargonininkų S-gos, St. TSmulaitiš — 
Lietuvių Rašytojų Dr-jos, V. Valiukas, A. 
Varnas — Lietuvių Dailininkų S-gos, D: 
Velička — Lietuvių Enciklopedijps.

LAIŠKAI REDAKTORIUI
DAR DĖL RAŠYTOJO 

IR. SKAITYTOJIŠKŲ ŠVELNYBIŲ
Man labai gaila, kad dėl tam tikrų prie

žasčių nebegaliu, ilgiau palaikyti lietuviš
kų laikraščių komplektų ir jokiu budu 
nebepajėgčiau Dr. L. Stelmokui pacituoti 
tų skaitytoj iškų „švelnybių“, kur siūloma 
(ir grąsinama!) kurti laužus ir deginti 
Aloyzo Barono, o gal ir Alės Rūtos pasku
tines- knygas. Mano sąmonėje niekaip ne
telpa šitokie pasiūlymai, ir dėlto aš tuoj 
prisimenu vokiškų knygų laužus ir tuos 
jaunuolius mieloje- Lietuvoje, kurie prieš 
15. metų, knisosi, bibliotekose ir. knygynuo
se. Dėl to man ir keista, kad šitokie rėk- 
mingieji (arba: ura!) patriotai nedrįsta 
pasipriešinti ilgų metų, tradicijai ir nerė
kia prieš Donelaičio skaitymą. Labai lo
giška būtų: kad jau šluoti, tai nušluoti vi
sus, tiek amžininkus, tiek ir praeities ra- 
šytojiškus kunigaikščius ir plynam lauke 
prikurti rėksmingojo patriotizmo saldy
bių... Tai saldu būtų mūsų Lietuvoje, ne
reikėtų nė sacharino! O tai padaryti labai 
lengvai įmanoma, net ir fabrikuose duoną 
užsidirbant, žinoma, darbas būtų pagal 
užsakymą, (drabužis ar batas, pagal užsa
kymą būna paprastai geresnis)....

Iš Dr. L. Stelmoko priedėlio, prie pavar
dės leidžiu sau spėti, kad- jam nėra tekę 
dirbti fabrike (visų daktarų nepažįstu, bet 
man rodos; kad tik vienas prof; Dr. Pra
nas Skardžius dirba fabrike, ir- dėlto, aš 
pats, kaip lietuvis, dažnai jaučiu: gėdą ir 
kažkokį nepagydomą kaltės kompleksą; 
tas kompleksas nepagydomas dėlto, kad 
aš nesu kiek turtingesnis, o gėda, man dėl
to, kad Daukšos akcentologijos didžiosios 
Žodžių darybos ir kitų, darbų autorius žūs
ta be galo beprasmiškai, ir mes dėl to visi 
turėtume graužtis pirštus), dėlto jis mano, 
kad šiandien vienodose sąlygose yra ir 
skaitytojas ir rašytojas. Nepasakysiu, kad 
labai pavydėčiau tiems, kurie ramiai krau
na dolerius, ar tiems, kurie tyliai įsitaisė 
sau kuklias algeles, ir abejiems liko tik 
šioks toks lietuviškas sentimentas, tūlais 
atvejais gal dar sudrumsčiamas tamsios 
minties: neduok, pone Dieve, grįžčiau, tai 
žmonės- bus visiškai suskurdę, tai nebus 
nei dolerių, nei šitų, kuklių algelių... K - 
dėl rašytojų, tai man rodos, kad jie vis- 
dėlto knygas rašo truputį ilgiau, negu 
skaitytojai skaito jas, ir rašytojai, man 
rodos, yra,, greičiausia, vieni- iš tų pado
riausiųjų, skaitytojų, kurie perskaito? ir ki
tų parašytąsias knygas (o jei jie sąžinin-
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gai žiūri į savo busimuosius darbus, tai 
stengiasi perskaityti ir kitų tautų geriau
siųjų rašytojų knygas). Tai kurgi čia, Mie
lasis Pone Daktare, tas sąlygų vienodu
mas? Net ir tuo atveju, kai skaitytojas ra
šytojo knygai žada kurti laužą, sąlygos nė
ra vienodos, nes skaitytojas nieko neturi 
savo padėti ant to laužo...

X. Barėnas

KODĖL NE SU ESTAIS IR LATVIAIS?...

Mes čia Manchesteryje matėm gausų 
lenkų suvažiavimą praėjusį rudenį. Tas 
suvažiavimas paskelbė, kad lenkai visados 
kovos dėl Vilniaus ar Lvovo grąžinimo 
Lenkijai. Dabar lenkų laikraštyje per- 
skaitėm, kad lietuviai savo iniciatyva no
ri kalbėtis ir tartis su lenkais dėl artimes
nių santykių ir bendradarbiavimo po 
abiejų tautų išlaisvinimo. Girdi, jau ir ko
misija iš lietuvių pusės sudaryta kalbėtis 
su lenkais. Susikalbėjus, susitarimo aktas 
būsiąs iškilmingai pasirašytas. Lenkų 
laikraštis „Dziennik Polski“, leidžiamas 
Londone, rašo, kad kažkoks Karwegis 
(turbūt, Karvelis?) įteikė lenkams lietu
vių pasiūlymus.

Mums atrodo, kad lenkams taip viešai 
paskelbus savo senąją nusistatymą dėl 
Vilniaus, lietuviai pirma turėtų išaiškinti, 
ar lenkai linkę to savo nusistatymo vie
šai atsisakyti, o tik po to sudarinėti ko
misijas kalbėtis su lenkais ir galvoti apie 
iškilmingą būsimų santykių akto pasira
šymą.

Visų pirma, mums atrodo, kad būsimus 
santykius su lenkais po išlaisvinimo nu
statys ne kas kitas, kaip pati "Lietuva. Ko
dėl tokio susitarimo nedaroma ir iškil
mingai jo nepasirašoma su estais ir lat
viais?

Ir ką apie visa tai galvoja Lietuvos 
Diplomatai? Juk niekas gi neturėtų leistis 
į panašius pasikalbėjimus ir įteikinėti 
lenkams kokius lietuvių pasiūlymus be 
Lietuvos Diplomatų žinios ir pritarimo. 
Ar nebus čia kokia nauja dr. P. Karvelio 
afera, kaip toji, kurią jis padarė savo lai
ku Bonnoje?

B. S-is, Minchesteris, D. Birtanija

Redakcijos pastaba: Apie lietuvių ini
ciatyvą ir rengimąsi tartis su lenkų emi
graciniais sluogsniais dėl busimų santy
kių SANTARVĖS Redakcija taipgi suži
nojo iš lenkų dienraščio „Dziennik Pols
ki“. Greičiausia ir Lietuvos Atstovai apie 
tokią lietuviškųjų vilkinių sferų iniciaty
vą tesužinojo iš to paties šaltinio. Mūsų 
nuomone, p. B, S-čio pastabos ir reiškia
mas nusistatymas yra visai teisingi.

KUR PAGALIAU TEISYBĖ?..

Pone Redaktoriau,
Ar negalėtumėt paaiškinti, kaip iš tik

rųjų buvo su socialdemokratų ir liaudi
ninkų atstovų, J. Kaminsko ir H. Blazo, 
parašais tautininkų iškeikime pareiškime. 
Iš New Yorko man rašė, kad socialdemo
kratų vardu p. K. Bielinis buvo atsisakęs 
tą pareiškimą pasirašyti. Taipgi, kad tas 
pats dr. P. Karvelis, pareiškimą surašęs ir 
išsiuntęs „Eltai“ buvo daręs pastangų, 
kad tas pareiškimas nebūtų laikraščiuose 
paskelbtas, nes kitos grupės jam neprita
rusios. Kitą vertus, dr. P. Karvelis pasa
kojęs, kad visdėlto J. Kaminskas ir H. 
Blazas tą pareiškimą pasirašė. Kur -paga
liau teisybė?

A. P-nis, Toronto, Canada.

Redakcijos pastaba: P. A. P-nio mini
mas pareiškimas buvo atspausdintas „El
tos Informacijose“. Ligi šiol nei J. Ka
minskas nei H. Blazas nėra paneigę pa
sirašymo fakto, taipgi ir kitų grupių pa
neigimo, kad jos nesutikusios su tuo pa
reiškimu, „Eltos Informacijose“ pastebėti 
neteko. Tuo būdu išeina, kad yra taip, 
kaip „Eltos Infl“ buvo paskelbta. Būtent: 
J. Kaminskas ir H. Blazas pareiškimą pa
sirašė greta dr-o P. Karvėlio, kitos gi 
grupės su pareiškimu sutinka. Tenka pa
brėžti, kad tame pareiškime iškeikti ne 
vien tautininkai, bet taip pat Laisvės Ko
votojų Sąjunga ir netiesiogiai kitos gru
pės. Taipgi tame ^pareiškime neleistinu ir 
nekultūringu būdu paliesti paskutinysis 
Lietuvos Respublikos Prezidentas A. Sme
tona ir Lietuvos Diplomatijos Šefas min. 
S. Lozoraitis.

GALIMA DAR TRUMPIAU

Studentų skyriuje (kur jis prapuolė?..), 
SANTARVĖS 6 nr„ geros ištraukos iš V. 
Kavolio straipsnio, kur apibūdinami įvai
rūs skirtumai tarp imigranto ir rezistento.

Siūlyčiau dar trumpiau tuos skirtumus 
apibūdinti, būtent: rezistentas — kuria, o 
imigrantas -įsikuria... Argi ne taip iš 
esmės?

P. Kernagis, JAV

ŽODŽIAI IR SĄMONĖ

V. Banaičio straipsnis •— „Tą garbę ga
vome užgimę“... — labai geras ir teisin
gas. Tikrai metas mokytis pažiūrėti kitaip 
ir praktiškai į lietuvybės išlaikymą užsie
nyje.

Banaitis sakos, kad lietuvybės išlaiky
mo galima pasimokyti iš ankstyvesnių iš
eivių. Kur, ar Amerikoje? Čia lietuvybę 
išlaikė tūkstančiai senųjų išeivių, bet de
šimtys tūkstančių jų vaikų visai ištautėjo.
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Banaičiui atrodo, kad tenai „ilgiau už 
gimtąją kalbą išlieka lietuviškasis „Tėve 
Mūsų“ ir — lietuviškoji daina. Todėl nei 
religijos, nei muzikos negalima palikti tik
tai kunigėlio ar muzikos specialisto nuo
žiūrai.“

Paskutinė mintis teisingai aiški, bet pir
moji kiek abejotina. Kas Amerikoje nu
tausta, tai tuoj ir poterius ima angliškai 
kalbėti. O kas dar moka kokią lietuvišką 
dainelę, tai toks „lietuvis“ tik iš formos, 
bet ne turinio. Tautybės esmę sudaro ati
tinkamas sąmonės apsisprendimas. Jei 
tautinė sąmonė neišsvysto arba išblėsta, 
tai jokios išorinės formos, poterių ar dai
nelių mokėjimas nieko nepadeda, ypač 
mechaniškas tokio „lietuviškumo“ pasle- 
bizojimas. ■

Reikėtų viską daryti lietuviškumo są
monei išugdyti.

A. Mažeika, Chicago, USA

PIKTA GIRDĖTI.

Didžiai Gerbiamas Redaktoriau,
Stačiai pikta girdėti ir skaityti, kaip 

nerimtai elgiamasi senų ir naujų VLIK'o 
vadų. New Yorke kalbama, kad p. A. De- 
venienė pradžioje nenorėjusi sutikti būti 
Vykd. Tarybos pirmininke, kol Vykd. Ta
ryboje bus dr. P. Karvelis. Paskui, esą, 
buvo priversta sutikti, bet sakė, kad dr. 
P. Karvelis „užsienio reikalų“ netvarkys 
ir į Bonną nevažinės, o kad, susitarus su 
diplomatais, ir visa „Užsienio Reikalų 
Tarnyba“ busianti panaikinta. Bet dabar 
skaitome spaudoje, kad dr. P. Karvelis to
liau „tvarko“ „užsienio reikalus“, važinė
ja į Bonną ir skelbia visokias nesąmones 
savo interview laikraščiuose. Lietuvos 
Diplomatijos šefo jis iš viso nepripažįsta. 
Tai apie kokį susitarimą su diplomatija 
gali būti kalba?

K.M., flew York, USA

•W .
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binskas — 2 dol., K. Petruškevičius — 1,50 dol., L. Staškevičius — 1 dol. — visi iš 
Venezuelos, P.A.

Visiems aukotojams SANTARVĖ taria nuoširdžią padėką.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

PONIA BOVARY — romanas — Gustav Flaubert. Iš prancūzų kalbos vertė 
Alė Rūta. NIDOS knygų Klubo leidinys Nr. 10. II-ji dalis, 213 psl.

KNYGNEŠIŲ PĖDSAKAIS — romanas — Juozas švaistas. „Bendrijos“ (Vo
kietija) leidinys, 1955 m. 295 psl.

NUNEŠK, UPELI, ŽĄSŲ VARGUS — aštuonių vaizdelių rimuotas vaidinimas 
vaikams t- Alė Rūta. „Bendrijos“ (Vokietija) leidinys, 1955 m., 64 psl. Iliustracijos 
dail. P. Osmolskio.

WORLD LIBERALISM. 1955 m. Nr. 4. šiame numeryje atspausdintas S. Žy
manto straipsnis „The Fight Goes On“.

LITERATŪROS LANKAI — neperiodinis poezijos, prozos ir kritikos žodis. 
Nr. 6. Buenos Aires, 1955 m.

ŽIBINTAS — religinės kultūros žurnalas. Leidžia DB Lietuvių katalikų pa
rapijinė Bendruomenė. Redaguoja kun. J. Kuzmickis. Nr. 1(17), 1956 m. sausis.

SENAS KAREIVIS MĄTATUTIS — pasakojimas apie nepaprastą žemaitį, 
kuris daug nuostabių dalykų"padarė, tik nepadarė vieno, kurį tikrai turėjo padary
ti — Jurgis Jankus. Išleido Ųnygų Leidykla TERRA, 1955 m. 237 psl.
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PER PIRMUOSIUS TREJIS METUS „SANTARVĖJE“ 
BENDRADARBIAVO

Jonas Aistis, Vytautas Alantas, Vyt. Arūnas, Jonas Balys, Val
teris Banaitis, K. Barėnas, Kazys Barys, Ligija Bieliukienė, Mykolas 
Biržiška, Bronius Budginas, Karolis Drunga, Algirdas J. Greimas, V. 
Grigaliūnas-Glovackis, Vladas Jakubėnas, V.K. Jonynas, Vytautas 
Kavolis, Juozas Kėkštas, V. Kuzavinis, Stasys Kuzminskas, Stasys 
Lozoraitis jr., Jonas Masiulis, Jonas Miškinis, F. Neveravičius, Petras 
Pamataitis, Bronys Raila, Aleksis Rannit, Vincas Rastenis, Antanas 
Rimydis, L. Stelmokas, Ignas šeinius, Antanas Škėma, Vladas šlaitas, 
A. šova, V. Tamošiūnas, Gr. Tokajev, Giliaras Urbonas, Albinas Va
lentinas, Juozas Vėbra, Tomas Vidugiris, Henrikas_ žemelis, G.I. Ži
donytė-Vėbrienė, Stasys Žymantas... Be to, įvairus apžvalgininkai, 
knygų recenzentai ir žurnalo skaitytojai.

KARYS NEPOLITINIS LIETUVIŲ
MĖNESINIS ŽURNALAS

LEIDŽIA L.S. „RAMOVĖ” NEW YORK’o SKYRIUS

Prenumerata JAV- ėse ir užsienyje: metams - 5 dol. 
Pusmečiui - 3 dol.

ADRESAS: 680 BUSHWICK AVE., BROKLYN 21, N.Y., USA
D. BRITANIJOJE užsiprenumeruoti galima SANTARVĖS administracijoje

REDAKCIJOS IR ADMINISTRACIJOS adresas:
SANTARVĖ, 48, Aberdare Gdns., London, N.W.8, Gr. Britain. Tel.: MAIda Vale 9140.
ADMINISTRACIJOS JAV-ėse adresas:
SANTARVĖ, c/o M. Židonis, 78 Nash Str., New Haven, Conn., U.S.A. '
ATSTOVAI:

AUSTRALIJOJE — P. Stelmokas, 43, Amy st., Hawthorne, Brisbane.
BRAZILIJOJE — M. Laupinaitis, Caixa Postal 118, Sao Paulo 
KANADO1E — A. Kuolas, 143, Claremont st., Toronto, Ont. 
PRANCŪZIJOJE— J. Masiulis, 6, rue Massenet, Paris, 16e.
VOKIETIJOJE — K. Drunga, (14b) Tuebingen, Hechingerstr. 10.
VENEZUELOJE — J. Menkeliūnas, Urbanizacion Los Acacias, Ave America, Edif. 

Santa Rita Paola, Caracas.
SANTARVĖS atskiro Nr-io kaina: JAV-ėse ir Kanadoje — 1 dol. D. Britanijoje ir 

Australijoje — 4/-, Prancūzijoje — 200 fr., Vokietijoje — 2 DM, Švedijoje — 3 šv. kr„ 
Šveicarijoje — 3 šv. fr.

SANTARVĖS metinė prenumerata: JAV - ėse ir Kanadoje — 5 dol. D. Britanijoje 
ir Australijoje — 20/-, Prancūzijoje — 1000 fr., Vokietijoje — 10 DM., Švedijoje — 15 kr„ 
Šveicarijoje — 15 šv. fr.

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

Printed by NIDA PRESS, 3, Southern Ro w, London, W. 10.
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