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REZISTENCINIS VISUOMENINIŲ IR KULTŪROS REIKALŲ ŽURNALAS

SNIEGO SENIAI
Bronys Raila

Nedaug būna, bet visdėlto retkarčiais pasitaiko mūsų spaudoj ė 
tokių minčių, kurias verta pakartoti.

Pakartokime, ką Lietuvių Akademinės Jaunuomenės Lapuose 
laiškų autorius praėjusį kartą rašė savo draugams:

„Tau tuomet rūpėjo lietuvybė. Bet aš prisiminiau, kiek šaunių 
vyrų, kažkada mokėjusių kovoti, šiandien ištižo, lyg sniego seniai, už 
žmonų sijonų. Tarytum pogrindis jiems būtų buvusi vien kvapą 
gniaužianti jaunystės avantiūra: kaip kiti medžioja meškas, taip jie 
leido nelegalius laikraščius. Nes jeigu jie iš tiesų būtų rūpinęsi Lietu
vos likimu, ar būtų galėję jie šiandien taip begėdiškai įsirausti į savo 
asmeninį migį, kad ir kitų šaukiami į lietuvišką darbą nebeatsilie
pia? (Dvasiniai storpilviai!)“...

Tai yra teisybė, beveik bendra, beveik visuotinė, su labai retomis, 
ant pirštų suskaitomomis išimtimis. Tie narsūs meškų medžioklės 
avantiūristai, kurie kadaise Lietuvos pogrindyje leido slaptus laik
raščius, kurie iškeltomis galvomis su savo aukos prasmės žinojimu 
griebėsi šautuvo prieš bolševikinį okupantą, pro Červenę žlugimo ke
liais žygiavo į Sibirą, sugebėjo išsisukti iš mirties nasrų, vėliau atkak
liai stabdė nacių okupanto kėslus ar be baimės ryžosi pakelti kruviną 
likimą nacių kacetuose, būdami tvirti viltyse, kad rudasis ir raudona
sis maras netrukus bus nustumti šalin iš Lietuvos, — tieji šiandien 
jaunosios generacijos akims atrodo esą ir tapę dvasiniais storpilviais, 
sniego seniais, ištižusiais už žmonų sijonų.

Gal ne vien už sijonų, gal daugiau gerovės užuovėjoje, ramioje 
koegzistencijoje su savo tautos nelaimėmis, sočiame ir šiltame asme
niniame migyje, ilgame poilsyje, kaikurie medžiaginiame varge, ne
sveikatoje ir bevitiškame nuopolyje.

Tai yra rūsti tiesa, nes tuo pasibaigė daugumos meškų medžio
tojų „tremtis“...

Kas sudarė mumyse tą padėtį ir nuotaiką? Ar vien tik mūsų pri
gimties ir charakterio žmogiškosios silpnybės, savanaudiškumas, ne
tikras rūpinimasis Lietuvos likimu?

Neginčytini atvejai tų musų asmeninių silpnybių, grubaus egoiz
mo, dezertyravimo ir nusivylimo. Viso to, kas priklauso nuo mūsų as
meniškai ir kas nepateisinama. Taip pat ir viso to, ką musų „trem
ties“ didžiuma sugalvojo esant geriausiais „Lietuvos išlaisvinimo“ 
būdais, suskildama praeities srovių trupmenėlėmis ir skaldydama to
kias negausias jėgas, pati save morališkai naikindama ir dargi turė
dama įžūlumo skelbtis, jog ji vienintelė „turinti mandatą“ vadovauti 
lietuvių tautos laisvės kovai ir jau dabar esanti jos busimosios val
džios emanacija. Tikrieji buvę laisvės kovotojai negalėjo nesibjaurė- 
ti tokiomis nuotaikomis ir jie beveik visi pasišalino iš šios gėdingos 
turgavietės.
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Bet už vis sunkiausiai, be abejo, slėgė ir tebeslegia musų dvasią 
ir tikėjimą ta veidmainingoji ir sužlegusi sistema, su kuria Vakarų 
pasaulis skelbėsi apginsiąs savo demokratines laisves, sunaikinsiąs 
raudonojo totalizmo grėsmę sau, o per tai prisidėsiąs ir prie paverg
tųjų tautų išlaisvinimo.

Praėjo pakankamai daug laiko matyti ir suprasti, kas atsitiko ir 
kaip veikia toji „vakarų civilizacijos gelbėjimo“ sistema.

Po mažai tekaštavusių „antikomunizmo“ ir „išlaisvinimo“ pašu- 
kavimų, kone visuotiniai laimėjo koegzistencija, neutralizmas, tai
kingo sugyvenimo j ieškojimas, net nusiginklavimo sapnai.

Vietoje skelbtos pagalbos padėti laisvės kovotojams sovietiniuose 
kraštuose, kur jie dar išdrįs išeiti atviron kovon prieš Rusijos komu
nizmą, visur buvo ta pagalba lemiamu momentu atsakyta ir visur su
tikta su sovietine sauvale, su pačiais žiauriausiais sovietinio brutalu
mo aktais. Prisiminkime aktyviąją Lietuvos ar Lenkijos partizanų re
zistenciją, vėliau rytinio Berlyno sąmaisčius, Poznanės streiką, pa
galiau Vengrijos sukilimą.

Pačioje Vakarų demokratijos tvirtovėje vis daugiau ir daugiau 
skelbiama pažiūra, kad geriausias ir tikriausias komunizmo nugalė
jimo laidas yra... laukimas, kol jis pats iš vidaus sugrius! O kad tas 
griuvimas geriau vyktų, reikią ekonomiškai ir kariškai paremti ne 
anų šalių laisvės kovotojus, bet..: pačius komunistus, kurie neva dėl 
skirtumo pavadinami „tautiniais komunistais“! Iš tikrųjų, senas fa
natiškas komunistas Tito ir dabar toks pat komunistas Gomulka yra 
gavę ir tebegauna iš Vakarų tiek medžiaginės paramos, apie kokią 
Jugoslavijos ar Lenkijos laisvės kovotojai niekad negalėjo nei sva
joti...

Kinijos koloso atidavimas komunizmui, vėliau Korėja, Indokini
ja, pagaliau Vengrija... — tai juk likiminiai ženklai ir rodikliai, iš 
kurių milionai pavergtųjų turėjo pasidaryti išvadas. Kas beliko dau
geliui ir iš musų Vakaruose, kaip tik „ištižti už žmonų sijonų“, pa
miršti jaunystės avantiūras, plačiau pagyventi ir palėbauti, kiek dar 
liko gero laiko, — nors tai ir būtų tik ana puškiniška „puota maro 
metu“...

Tokie yra keli faktai, priežastys ir padariniai.
Mes, kurie nesame fatalistai ir, kaip vis dar atrodo, nesutinka

me manyti, kad visa yra iš augšto paties Alacho nulemta, neteisin
sime nei vakarinių „tremtinių“ visuomenės, nei savo pačių silpnybės 
ir sumenkėjimo jokiomis psichologinėmis ar iš bendrosios padėties 
einančiomis priežastimis.

Mes tam čia esame, kad protestuotume prieš tas priežastis, nesu
tiktume su jomis, nepasiduotume jų veikimui, pakeistume defetisti- 
nių upių tėkmes ir nuolat laikytumės prie savųjų versmių. Mums 
Lietuvos laisvė nėra švelnus praeities sapnas, nei poetinis kažkokios 
tolimos ateities miražas, bet tai yra mūsų dvasinė aktualija, kuriai 
mes pareigojamės betkokiomis aplinkybėmis ir laikomės įsitikinimo, 
kad čia daug kas priklauso nuo mūsų asmeninės atsakomybės.

Tad mes — veltui ar ne veltui — ir toliau „šauksime į lietuvišką 
darbą“ kiekvieną: ir tuos rinktinius praeities herojus, ir paprastą 
eilinį kasdienos lietuvį, ir anuos apsamanojusius laužus, ir patraku
sius valdžių manijakus, ir poetus, ir dailininkus, ir muzikus, o taip 
pat ir tą vėliausiąjį jaunimą, kuris gana dosnus skambiais vyresnio
sios generacijos smerkimais, bet dar itin šykštus laisvų tuščiųjų vie
tų papildymais ir anųjų netęstų pareigų atlikimais.
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Kokia prasmė būtų teisinti savo pačių pasilikimą šiltuose sve
timuose namuose ar grasinti, kad mes nesidėsime niekur ir tolydžio 
nurausime, jeigu štai vyresnieji drąsuoliai šiandien „nebeprisišaukia- 
mi prie lietuviško darbo“ ir jau „įsirausę savo asmeniniuose migiuo
se už žmonų sijonų?“ Jeigu vyresnioji generacija sušlubavo ir sumi
go, — tai juk liko dar daugiau vietos, plotmių ir pareigos ateiti jau
nesniajai generacijai!

Mandagiai tarkime aniems labanakt, patys stodamies gyvenimo 
angoje pasakyti naują žodį ir atlikti naujus žygius. Ir patikėkite, — 
nauji žygiai yra vertingiau ir daug sunkiau atlikti, negu tik pasaky
ti naują žodį...

Tie iš mūsų, kurie tiesiogiai ar kaip įgaliotiniai užsienyje ir rė
mėjai dalyvavome Lietuvos Bendrojo Demokratinio Pasipriešinimo 
Sąjūdyje, prieš dešimtmetį vadovavusiam herojiškiausioms partiza
ninėms kovoms Tėvynėje, vėliau tie likusieji iš mūsų, kurie įsteigė
me užsienyje Lietuvių Rezistencinę Santarvę, ir tie nedaugelis mūsų 
narsiausių draugų, kurie savo kančias ir gyvybės aukas tada sudėjo 
lietuvių laisvės kovoje, — visi mes vieningi, tuojau karui pasibaigus, 
sutarėme, kad viena iš pagrindinių mūsų veiklos gairių yra ir turės 
būti vadinamasis Krašto Primato dėsnis.

Tai darėme, turėdami galvoje visų politinių emigracijų, vadinasi, 
ir musų dabartinės lietuviškosios neišvengiamą likimą. Tai darėme, 
visai sąmoningai žinodami, kad su mūsų nuotaikomis išeivijos bū
riuose kurį laiką liksime negausūs, sukelsime tik nepasitenkinimą, 
pasipiktinimą ir pasmerkimą.

Mes tiek augštai nevertinom emigrantų tiesioginio vaidmens 
Lietuvos išlaisvinimo kovoje, kaip kitų daugumos buvo galvota, jau 
nekalbant apie tuščią pretenzija iš „tremties“ tai kovai vadovauti ar 
prisimest! tautai su egziline vyriausybe bei lemti jos likimą kokiais 
kitais vilkinės „Lietuvos atstatymo komisijos“ atgalinės fantastikos 
planais. Mes teigėme, kad visokiomis aplinkybėmis, o ypač, kaip visi 
duomenys rodė, Lietuvos okupacijai ilgiau užsitęsus, tautos išsilais
vinimo būdą, eigą, vadovybę ir būsimą ateitį lems Krašte, Tėvynėje 

► esanti patriotinė visuomenė. Nes tik ten tėra lietuvių tautos tikrasis 
kamienas.

šiandien, jau žymiai daugiau aišku, kiek iš užsienio tegali ir te
turi dvasinio ir fizinio pajėgumo tautos išlaisvinimui, net pačiam 
tautos išsilaikymui, Lietuvoje „vadovauti“ mūsų šaunioji egzilinė po- 
litikijada. Jau trupučiuką ir gėdyjamasi apie tai garsiai bekalbėti, 
jau — priešingai! — net kaikurių „veiksnių“ viešuose atsišaukimuo
se dabar pareiškiamos tos pat „heretiškos“, „skaldančios“ ir Lietuvos 
laisvinimui „kenkiančios“ mintys, kurias mes tvirtai teigėme prieš 
dešimtmetį!.. Tačiau, kiek dar galima užkulisiuose raustis už „val
džią“, — vistiek rausiamas!, fantazuojama, „vadovaujama“, ir tebe- 
krikdoma toliau. Krašto primato dėsnis vis dar pilnai nesupranta
mas' ar atsisakomas suprasti ne tik senių, bet kartais ir tų jaunųjų, 
kurie nuoširdžiai jieško „naujų kelių“.

Pavyzdžiui, Amerikos studentų santariečių skiltyje (Dirva, 1957. 
1.10) buvo rašoma: „Mūsų atsisakymas spręsti Lietuvos ateities klau
simus — atsakomybę patogiai paliekant pasilikusiems Krašte, kurie 
„viską nuspręsią“, — reiškia, kad mes ateities vizijos neturime ir ne
norime turėti... Todėl ir mūsų antisovietinė rezistencija tokia bergž
džia (gal išskiriant tik vieną žodį), nes mes joje dalyvaujame dėl to, 
kas buvo praeityje, bet ne dėl to, k as t u r i būt i“.
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Palikimas galiausiai viską nuspręsti tiems, kurie pasiliko, tebė
ra ir gyvens Krašte, yra juk ne koks „patogumas“, bet jų negin
čijama teisė ir iš tikrųjų pati realiausioji galimybė. Anksčiau 
ar vėliau, dar šiame ar ateinančiame dešimtmetyje jie tikrai viską 
nuspręs (jei tik didieji sekantį pasaulinį karą laimėjusieji dėdės ne
uždės jiems naujų apinasrių...). O mes su savo „ateities vizijomis“ iš 
užsienio laboratorijų galėsime tik prisidėti ir padėti, bet ne tas vizi
jas jiems primesti. Tokia visuomet buvo ir yra politinio bei sociali
nio gyvenimo tikrovė ir jo prigimtis.

Naujas ideologijas šiandien sukurti ar dažniausia tik sukompi
liuoti, kada toks visur platus jų pasirinkimas, — yra vienas iš leng
viausių dalykų. Gi kurti ateities vizijas yra visuomet didžiai malonus, 
naudingas ir teigiamas intelektualinis, filosofinis ar literatūrinis 
sportas. Ir kas tai neigtų, ir koks gyvasis bei kūrybingasis užsienio 
lietuvis šių vizijų neturėtų ir kartais su kitais nesidalintų?

Visa tai tačiau dar nesukuria laivos erdvės joms lietuvių žemėje 
įsigyventi, o lieka vien kūrėjų širdyse ar gražiai sudėstyta ant popie- 
rio. Gi Lietuvos laisvė grįš tik per sunkią kovą. Kad ta nuolatinė ko
va — šiandien rezistencinė, o vėliau kitokia, vyktų, yra tūkstančiai 
priemonių jau dabar užsienio lietuviams dėtis ir dalyvauti.

Sniego seniai tebemurkso, su storais pilvais ir nuodėgulių nosi
mis, visur pasaulyje, kur jie išsklido ar buvo iš naujo nulipdyti egzi- 
lyje: vieni karčiamų baruose, kiti sočiuose ir šiltuose migiuose, tre
ti už žmonų šilkinių sijonų, ketvirti egziliniuose „veiksniuose“ ir laik
raščių puslapiuose, penkti medaliais žėri pasakiškų atsiminimų to
muose. Saulės, vėjų, nostalgijos ir laiko graužiami, jie, žinoma, tirps
ta ir gniūžta. Dėl to galima liūdėti, bet kokia prasmė švaistytis kalti
nimais ar pagraudenimais: — kur jūs dabar, narsieji sniego seniai? 
kodėl neinate vėl į pogrindį raudonosios meškos medžioti? kodėl ne- 
grįžtate į kovą? kodėl nebesirūpinate Lietuvos likimu? kodėl neatsi
liepiate į šaukimą?..

Gera dalis iš jų dar vis šiek tiek atsiliepia ir, tiesą pasakius, lie
tuviškame darbe dar kruta daugiau, negu tūlas šiaurinės Amerikos 
lietuviškas jaunuolis. Gal klaidingais keliais, su keistais sapnais, be 
ateities vizijų, ar tik su praeities vizijomis, bet — kruta dar...

O tiems sniego seniams, kurie galutinai sumigo ir baigia tirpti 
„tremties“ atokaitoje, — jiems tarkime labanakt ir daug saldžių 
sapnų.

Laikas ateiti gi tiems, kurie kartais jau kitus šaukia, bet patys 
vis dar neateina. Juk tikrai reikia pagaliau, kad antisovietinė rezis
tencija nebebūtų bergždžia ir kad ji nebebūtų vien tik žodis! Ir kad 
ji nebebūtų tik liūdnos praeities nagrinėjimai ar ateities vizijų pyni
mas saugioje dabarties užuovėjoje, bet kova, atkakli ir visą būtybę 
persmelkusi kova... tegu vien ir už tas teigiamas ateities vizijas, ir 
kaikada — kova veiksmais. Naujų, dar didvyriškesnių, negu praeity
je, pasiaukojimo pavyzdžių čia gal ir sunku laukti ir dar sunkiau bus 
juos duoti, bet bus galima bent pagausinti senuosius tradicinius. O 
ta praeitis, ir dar netolima praeitis jų pilna.

Sniego seniams tirpstant, nieko kito geresnio nelieka, kaip pasi
reikšti jauniems gyviems vyrąms!
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TAUTOS ĮGALIOJIMAI 
IR BENDRASIS TIKSLAS

M YKOLĄ S BIRŽIŠKA

Kai minime kokį praeities įvykį*), tai 
mums svarbu ne tik pagerbti jo malonų pri
siminimą, bet kartais galima iš tos praeities 
padaryti kitų išvadų, naudingų tolimesnei 
ateičiai, o kaikada ir netolimajai. Šiandien 
kalbėdami apie Vasario 16 aktą, norėtume 
žvilgterėti kiek į senesnius laikus Įam, kad 
galėtume kaiką savo išvadomis pateikti. No
rėčiau atkreipti dėmesį į nedidelį skaičių 
įvykių, kurie betgi duoda mums daug apie 
ką pagalvoti.

KAS „IGALIOJO" DR. BASANAVIČIŲ!

Pradėkime nuo labai žinomų dalykų, į 
kuriuos kartais nepakankamai kreipiame 
dėmesio...

Štai Aušra. Kaip žinoma, Aušrą paruošė 
Basanavičius, Šliūpas, labai nedidelis lietu
vių būrelis, netgi iš pradžių nesusimetęs į 
būrelį, — jie davė labai kuklų, atsargų laik
raštį, iš kurio išaugo visas tolimesnis lietu
vių tautinis sąjūdis. Jie sakė, kad mums rei
kia eiti nauju keliu. Kokiu? Kad lietuviai 
turi būti savarankūs. Nekalbėjo daug apie 
politiką ir net vengė užgaudinėti rusus ar 
vokiečius, gal šiek tiek lenkus.

Dabar klausimas: kodėl Basanavičius 
ėmė leisti tą laikraštį? Ir dar svarbesnis: 
kas jį įgaliojo?

Atrodytų, lyg nereikalingas klausimas. 
Kas įgaliojo Basanavičių ir tuos kitus auš
rininkus, labai kuklų jų skaičių, kalbėti, ra
ginti, kelti klausimus ne tik savo vardu, bet 
gana aiškiai ir tautos vardu? Bet jeigu 
mes prisiminsime, kaip Aušrai reikėjo eiti, 
su kuo grumtis ir kokius priekaištus girdėti, 
tai anas klausimas nebus toks jau nereika-

*) Paskaitos santrauka LNT Los Ange
les Atstovybės ruoštame Vasario 16 minė
jime 1957.11.16 d. 

lingas. Kaimynai gi ėmė kaltinti Aušrą: vie
ni esant ją vokiečių politikos įrankiu, kiti 
maskolių įrankiu, treti —■ lenkų. Mums 
lengva atsakyti, kad niekeno svetimu įran
kiu ji nebuvo, bet kaltinimai pasilieka. Dar 
blogiau, ir pačioje lietuvių visuomenėje 
Aušra visiškai ne taip jau lengvai prigijo. 
Ji čia irgi tuojau susilaukė priekaištų. Atsi
minkime vyskupą Baranauską ir kitus. Vy
resnio amžiaus dvasiškija žiūrėjo į ją su la
bai dideliu nepasitikėjimu. Jie jokiu būdu 
nenorėjo sutikti su Aušros rodomu keliu, 
protestavo, nes tai buvo naujas žodis, tai 
buvo atskilimas nuo praeities, nuo tradicijų, 
tegu sustingusių, tada nenaudingų ir dabar 
mums juokingų, bet visdėlto įsigalėjusių tra
dicijų.

O koks buvo rodomas naujas kelias? Kad 
lietuvių tauta turi žengti savarankiu keliu, 
nepriklausyti nei nuo lenkų, nei nuo vokie
čių, nei nuo maskolių. Visa tai buvo dėsto
ma labai atsargiai .dažnai net nedrąsiai, bet 
pati mintis buvo aiški ir taip ji visų buvo 
suprasta. Tad dabar, jeigu mes užklaustu- 
me iš tikrųjų Basanavičių: „Kieno įgalio
tas tu veikei?“, —. jis viena tegalėtų atsaky
ti: „Niekeno neįgaliotas. Pats save esu įga
liojęs!..“ Ir dabar niekam neatrodo, kad 
anas jo „išsišokimas“ būtų buvęs neteisėtas 
ar nereikalingas. Jis davė tai, ko tada tautai 
reikėjo. Tauta ilgainiui tai priėmė ir nuėjo 
jo rodomu keliu.

SKALDYTOJAI...

Tiesa, toliau mūsų visuomenėje atsirado 
naujų krypčių, kūrėsi kiti laikraščiai -— 
Varpas, Apžvalga. Tėvynės Sargas, Darbi
ninkų Balsas... Tos kryptys savo tarpe kir
tosi, buvo daug nesusipratimų, daug prie
kaištų vieni kitiems. „Kieno vardu jūs kal
bate?“, būdavo ir tada paklausimų. Dabar 
mes jau lengvai suprantame, kad anie prie-
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kaištai nebuvo reikšmingi. Visa, kas iš anų 
ginčų, iš tų įvairių laikraščių susikirtimų, iš 
jų svajojimų ir įvairių pasisakymų išaugo, 
—■ yra gi priimtina. O juk kiekvienas laik
raštis, kiekvienas to laikraščio iniciatorius, 
veikėjas labai dažnai sakėsi prieš tuomet 
nusistovėjusią visuomenėje nuomonę, kryp
tį ar tradiciją, reiškėsi lyg ir skaldyto- 
j u to, kas buvo. Tas „skaidymasis“ dauge
liui tada atrodė pavojingas, rizikingas mūsų 
nedidelei tautai, o visdėlto vėliau pasirodė, 
kad tie „skaldytojai“ nepadarė tautai blogo 
darbo.

Kiekvienas iš jų, lygiai taip kaip ir Ba
sanavičius, galėjo pasakyti: — aš veikiu ne
įgaliotas, nerinktas, bet veikiu gryna sąži
ne, stengiuosi eiti tiesiu keliu, tokiu, kuris 
man atrodo yra geras ir naudingas tautai, 
tai aš aiškiai ir pateikiu... Pastarasis pa
vyzdys, kuris gal prieštarautų mano čia iš
dėstytai minčiai, tai būtų Darbininkų Bal
sas su Augustinu Janulaičiu ir visa eile 
anuometinių veikėjų, kurie net nesislėnė ir 
aiškiai ėjo visuomenės „skaldytojais“. Bet 
1905 m., revoliucijos metais, tie „skaldyto
jai“ kaip tik bene reikšmingiausiai pasi
reiškė ir davė visuomenei, kas ją tuo metu 
jungė. Skaldytojai virto — vienytojais.

RINKIMAI l D. VILNIAUS SEIMĄ

Štai 1905-ji metai, Didysis Vilniaus Sei
mas.. .

Jis keliolikai metų, ligi pat Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo, nustatė lietu
vių tautos ir Lietuvos politinę krypti. Ta
me seime ir io priimtose rezoliucijose kaip 
tik daugiausia ir pasireiškė toji dvasia, ku
rią skaldytojai pirmiau ugdė!

O kas ir koks buvo tasai Seimas Vilniuje, 
tie jo du tūkstančiai atstovų1? Tai kažkas, 
kas jau imponavo ne tik mūsų tautai, bet ir 
kaimynams. Ir niekas tada nedrjso užklaus
ti: „O kas gi jus įgaliojo?“.. Du tūkstan
čiai žmonių, tai aišku, jog čia ne koks šiaip 
sau paprastas eilinis seimas. Bet iš kur tie 
atstovai atsirado? Tiesa, jų dalis, ir nemaža 
dalis, buvo rinkti valsčių, parapijų ar kai
mų, —■ be kokių iš anksto nustatytų taisyk
lių apie rinkimo būdą, slaptą balsavima ir 
t.t. Tik aišku, kad turbūt niekas slaptu bal
savimu nebuvo rinktas ir daugiausia pasi
reiškė tie, kurie jau pirma buvo valsčiuje 
labiau žinomi, kiti ir patys pasisiūlė, kitiems 

vėl, kad šiaipjau buvo patogiau nuvažiuoti 
į Vilnių. Štai taip jie ir buvo išrinkti.

Tokiu būdu iš įvairių draugijų, organiza
cijų, tuomet dar labai negausingų nariais 
partijų išsiskyrė atstovai. Gi daugiausia su
ėjo šiaip geri lietuviai, kurie tik norėjo ir 
galėjo. Niekas ten neklausė nei paso, niekas 
neklausė nei įgaliojimo. Tie du tūkstančiai 
žmonių po dviejų dienų ginčų, triukšmo, ne
susipratimų sugebėjo duoti bendrą rezo
liuciją, kuri ir šiandien gali būti ne tik su 
malonumu praeičiai, bet ir visai rimtai pa
skaityta. Ir pabraukiu, jie davė ir nubrėžė 
kelią, kaip toliau eiti. Tuo Seimo nurodytu 
keliu, bendrai paėmus, mes ir ėjom ligi pat 
Pirmojo Pasaulinio Karo, įveikdami caro 
reakciją, įveikdami įvairias grupeles, kurios 
kartais mėgindavo atšokti nuo bendrosios 
linijos.

SAVOTIŠKAS VILNIAUS 
KONFERENCIJOS PARENGIMAS

Štai toliau prieinam prie Vilniaus konfe
rencijos 1917 metais...

Čia dalvkas jau dar rimtesnis. Jeigu dėl 
Didžiojo Vilniaus Seimo nebuvo kokiu 
stambių priekaištų ir niekas nesakė, kodėl 
jūs, lietuviai, kalbate visos Lietuvos vardu, 
kuomet čia yra ir kitų tautybių, yra gal 
žmonių, kurie kitaip žūri į politikos ir ki
tus panašius reikalus, tai dėl 1917 m. Vil
niaus Konferencijos ir paskui dėl Valstybės 
Tarybos buvo jau nemažai priekaištų ir už
sipuolimų, kurie iš dalies gali mums pri
minti anuomet Aušros patirtuosius. Taip 
istorija kartojasi.

Iš kur atsirado tie du šimtu žmonių, ku
rie sudarė Vilniaus Konferenciją? Buvo 
nriekaištų iš lenkų politikų ir tie priekaiš
tai net ligšiol kartojasi įvairiuose istorijos 
ar publicistikos rašiniuose, iog šioji konfe
rencija buvo sušaukta vokiečiu ir vokiečių 
narinktieji žmonės sprendė taip, kaip tuo 
laiku buvo patogiausia vokiečiams.

Ne. taip nebuvo! Mes negalim sakyti, kad 
konferencijos atstovai buvo rinkti, nors taip, 
kaip buvo rinkta dalis Didžiojo Vilniaus 
Se'mo atstovų. Atsiminkime, kad tai buvo 
karo laikas. Lietuva vokiečiu okupuota, ir 
labai didelė lietuvių inteligencijos dalis at
sidūrusi kitoje karo linijos pusėje — Rusi
joje — negalėjo betarpiškai dalyvauti bend
rame mūsų darbe. Partijos Lietuvoje buvo
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beveik pranykusios, pasilikę tik maži liku
čiai. Gi iš inteligentijos buvo pasilikusi be
maž vieni tik dvarininkai, kunigija, šiaip dar 
pora dešimčių Vilniuje pritapusių inteligen
tų, kurkas mažiau Kaune, o toliau Lietuvo
je beveik nieko nelikę.

Tad kai mes jau buvome gavę iš vokiečių 
sutikimą konferencijai šaukti, tuojau pasta
tėme jiems dvi sąlygas: pirma, kad turi bū
ti pakviesti visi tie, kuriuos mes nurody- 
sjm; antra, kad vokiečiai iš šalies nesikištų 
j konferencijos darbus, ne tik nesikištų, bet 
ir nepasirodytų konferencijos salėje. Tatai 
maždaug iš vokiečių pusės ir buvo išlaiky
ta. Sakysim, iš koncentracijos stovyklų ir be
laisvių stovyklų buvo išleisti tie, kuriuos 
mes nurodėme. Tokių tarpe Jonas Vileišis 
kaip tik suskubo atsirasti berods pirmąją 
konferencijos dieną ir buvo išrinktas j Ta
rybą. Tiesa, vokiečiai kaikur bandė mus 
įspėti, kad vienas ar kitas mūsų reikalauja
mas pakviesti į konferenciją jiems esąs ne
labai priimtinas. Bet buvo jiems priminta, 
kad taip yra sutarta, ir visi mūsų nurody
tieji buvo pakviesti. Ir jie atsirado, tik vie
nas kitas pervėlai.

Gali būti prileidimas, kad štai partijų ar 
srovių įtaka konferencijos sudėtyje galėjo 
netiksliai ar neigiamai pasireikšti. Duočiau 
tokį pavyzdį. Kai mes Lietuvių Mokslo 
Draugijoje, pas Dr. J. Basanavičių, susirin
kom keliolikos vilniečių būrelis numatyti 
kviestinių į konferenciją sąrašą, tai kiek
vienas stengėmės prisiminti ir nurodyti tuos 
asmenis, apie kuriuos žinojome, kad jie yra 
Lietuvoje. Maža to, buvo taip stengtasi, jog 
kiekvienas, kas tik gali, atvyktų konferenci
jom kad nežiūrėta net. kas kokiai srovei pri
klauso. Kunigas Dogelis, žmogus su aiškiais 
nusistatymais ir pažiūromis, priminė mums 
kairiesiems, kad štai mes kaikuriuos iš sa
vųjų pamirštame nurodyti, nežinodami, jog 
jie yra Lietuvoje, gi jis apie tai žinojo ir 
vieną kaip tik nurodė (deja, jis vėliau nu
ėjo.... aiškiais bolševikiniais keliais).

Kairiųjų mes negalėjom daug nurodyti. 
Aš tuo laiku priklausiau Lietuvos socialde
mokratų partijai ir, aišku, man rūpėjo nu
rodyti savuosius žmones, bet galėjom pami
nėti tik kelis asmenis. Visi kiti buvo kitoje 
barjero pusėje, Rusijoje. Iš demokratų liau
dininkų dar mažiau buvo galima parinkti, 

tuo labiau, kad kai tada mes tarėmės Vil
niuje, čia nebuvo jokių reikšmingesnių liau
dininkų, o Jonas Vileišis dar nebuvo atva- 
živaęs, ir mes gal būsime apleidę kokį pro
vincijoje gyvenusį, bet mums nežinomą 
liaudininką. Tokiu būdu į konferenciją su
sirinko apie trečdalis kunigų. Primenu tai 
aiškiai dėlto, kad konferencijai buvo daro
mas priekaištas, bet tai buvo neišvengiama. 
Nes beveik tik vieni kunigai tada nebuvo 
išvykę į Rusiją (išskyrus labai nedidelę jų 
dalelę), tad jie ir atsirado konferencijoje.

PUSIAUSVYROS KELIAS

Nekalbėsiu plačiau apie konferencijos pa
sitarimus ir diskusijų eigą, nes pagaliau vi
sas smulkmenas būtų sunku ir prisiminti, tik 
sustosiu kiek ties Valstybės Tarybos, vokie
čių vadintos Vertrauensrat, rinkimais.

Įvykusieji rinkimai davė tokius rezulta
tus : iš 20 išrinktųjų šeši buvo kunigai. Fak
tiškai tai atitiko konferencijoje dalyvavusių 
kunigų nuošimtį. Bet tai padarė nekokį įs
pūdį kairesnės krypties dalyviams, kurie iš 
viso nebuvo tikri, kaip tie kunigai pasireikš 
politikos dalykuose. Kilo subruzdimas. Iš 
pradžių socaldemokratas Steponas Kairys, 
buvęs prezidiume, pareiškė, kad kadangi to
kie rinkimų rezultatai, jo nuomone, bus ne
sveiki tolesnei mūsų Nepriklausomybės sie
kimo eigai, tai jis turįs įspėti, kad jei jo par
tija pareikalaus jį atšaukti, tai jis pasitrauks 
iš Tarybos narių. Tuomet ir aš, priklausęs 
partijai (po kelių savaičių buvau iš jos pa
sitraukęs. ..), iš savo pusės palaikiau jį, nors 
prisipažinsiu nebuvau taip tikras, kad nu
eičiau tuo keliu, apie kuri jis užsiminė. 
Norėjau tik labiau sustiprinti jo pareikštą 
poziciją, manydamas, kad tas gal padės kiek 
išlyginti tai, kas mums atrodė klaidinga/

Po to tuojau buvo padaryta pertrauka. Ir 
pasirodė nelauktai netikėtas dalykas. Iš še
šių kunigų atkrito du: kunigas Stankevi
čius ir kunigas Urbonavičius. Kun. Stanke
vičius, priklausęs- penkių kuopelei, kuri pri
vedė prie konferencijos sušaukimo, pareiš
kė: norėdami santaikos, norėdami didesnio 
mūsų vieningumo, jie pasitraukia iš Tary
bos narių, atšaukia savo kandidatūras. Ir 
vietoj jų tada įėjo pirmieji kandidatai: kaip 
tik Jonas Vileišis ir Stanislovas NarutaVi-
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čius. Du, kurie pasireiškė vėliau, kaip opo
zicija Taryboje. Po to subruzdimo konfe
rencija pasibaigė nepaprastu vieningumu ir 
dvasios pakilimu, ir aš neprisimenu, kad 
mes kada taip būtume karštai užtraukę 
„Lietuva, tėvyne mūsų!“, kaip toje konfe
rencijoje.

KADA NEKLAUSOMA PARTIJOS

Pabaigai norėčiau dar pridėti... ■
Štai išrinktoji Taryba veikia. Ji spaudžia

ma vokiečių, kurie turėjo iš kaikurių mūsiš
kių pasižadėjimų palaikyti vokiečių liniją, 
jeigu jie pripažins paskelbtą Lietuvos nepri
klausomybę. Jaučiamas spaudimas ir pa
čioje Taryboje, didelis nervinimasis, vieni 
kitiems prikaišioja daug smarkiau negu tai 
būtų iš tikro reikalinga, negu būtų tam pa
grindo dėl tų keturių konvencijų, kuriomis 
Vokietijos vyriausybė sąlygojo Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimų.

Tos konvencijos iš pradžių praėjo su di
deliu sunkumu. Tą dieną, kai reikėjo spręs
ti dėl kovencijų, mane sutikęs partijos va
dovybės narys, pats buvęs pirma konferen
cijoje ir kalbėjęs, tik neatšokęs nuo bend
ros linijos, bet jau per tas kelias savaites 
aiškiai pakrypęs j bolševikų pusę, priminė: 
esi pažadėjęs partijos klausyti ir išstoti iš 
Tarybos, jeigu partija pareikalaus. Štai par
tijos vadovybės vardu aš ir pareiškiu: arba 
išstok, arba būsi pašalintas iš partijos...

Tai aš kitą dieną ir įteikiau atsisakymą 
būti partijoje. Vadinasi, aš savo žodžio, duo
to partijai konferencijoje, neišlaikiau. Bet 
jau po to jutau gryną sąžinę, kad laužiau 
savo žodį didesniam, svarbesniam dalykui 
pasiekti, ne savo asmeniniam. Panašiai bu
vo ir su S. Kairiu, tik toks skirtumas, kad 
jis visiškai nekreipė dėmesio į tai, dėl ko 
partija jį įspėjo. (Greičiausia, kad buvo iš
mestas, nes mums paskui Aleksa priminda
vo, jog mudu abudu esam buvę išmesti. Kas 

dėl manęs, tai netiesa, nes ir vėliau dirbau 
partijos darbą, nekreipdamas dėmesio į bo!- 
ševikuojančius. Tą mažmožį primenu tam, 
kad parodyčiau, jog ir asmeniškai kiekvie
nas iš mūsų turėjo daug išgyventi ir savaip 
tvarkyti asmeninį gyvenimą, kad būtų pri
eita prie bendro tikslo).

DIDYSIS TIKSLAS

Dažnai mums primena, kad štai Vasario 
16 aktas, visiškai laisvas nuo konvencijų, 
praėjo tik dėlto, kad keturi kairieji pasiprie
šino, pasitraukdami iš Tarybos.

Tas tiesa, bet nepilna tiesa. Reikia atsi
minti, kad kai buvo paskutinis balsavimas, 
sutikti ar atmesti konvencijas, — tai ne 4 

balsavo prieš 16, bet balsavo 8 prieš 12. B-. 
tų keturių kairiųjų, prieš balsavo dar ir ke
turi nekairieji. Ir jie, sakytum, demokratiš- 
kiau pasielgė ,kada pasidavė daugumai, o 
mes keturi nuėjom kitu keliu — nesutikom 
pasiduoti daugumos nutarimui. Tad čia rei
kia pripažinti, kad toji dauguma buvo vei
kiama ne tik mūsų keturių pasitraukimo, 
bet ir tų kitų keturių nepasitraukusių, kurie 
likę pradėjo įtikinėti ir veikti daugumą, ku
ri pagaliau atsisakė savo laikysenos dėl vo
kiškų konvencijų ir susiderino su mažumos 
nuomone.

Šiuos reikšmingesnius ar mažiau reikš
mingus, iš dalies net asmeninius dalykus aš 
dabar primenu tam, kad mes ir šiandien, kai 
vėl įvairiais būdais siekiame atstatyti Lietu
vos nepriklausomybę, nebijotume eiti ir in
dividualiais keliais, nesijaudintume ir nebi
jotume savo tarpe ginčų, priekaištų, kar
tais net labai skaudžių priekaištų, ir šiaip 
įvairių nesusipratimų.

Yra jų šiandien, nemažiau jų buvo ir 
anuomet laimingai Nepriklausomybę at
statant. Svarbiausia, kad šiokiais ar kito
kiais keliais, bet visi siektume to paties vie
no bendrojo ir didžiojo tikslo.
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MOTERYS VIEŠAME GYVENIME
t

EMILIJA CEKIENĖ

„Atminkite tautiečiai, jog žmonijos šir
dyse įdiegti didžiąsias idėjas be moterų pa
galbos neįmanoma“, — jau 1895 metais su
sirinkimuose kartodavo žymus suomių is
torikas Topelius, tvirtai remdamas moterų 
kovą dėl politinės bei civilinės moters lais
vės.

Gi New York Times neseniai rašė, jog 
Graikijoje bekasinėjant Dodoni Orakulą 
rastas karaliaus Neoptolemo įrašas, sutei
kiantis rinkimų teisę dviem moterim, dar 5 
amžiuje prieš Kristų. Tai rodo, kad jau ir 
tada ne visos moterys buvo vergės.

Tas moterų teises daugelis kraštų anks
čiau ar vėliau išsikovojo. Tai yra tų kraštų 
augštos kultūros pažymys. Kuriam krašte 
yra augštesnis bendras kultūros lygis, ten 
ir moterys respektuojamos nežemiau už vy
rus. Ir juo žemesnė kultūra, juo žemiau lai
koma moteris.

Tačiau yra kraštų, kuriuose ir iki šių lai
kų moterys neturi lygių teisių su vyrais, 
pav., Šveicarijoj dar negali net balsuoti. O 
tik 1953 m. Sirija suteikė moterims teises 
balsuoti ir būti renkamoms į parlamentą. 
Kitur, ypač Islamo bei Azijos kraštuose te
bežiūrima, kaip į žemesnį padarą už vyrus.

Dar prieš 50-60 m. buvo ir lietuvių tarpe 
taip galvojama. Gal kaikas ir dabar nuo tų 
nuotaikų nėra dar išsivadavęs. Kaikurie 
tebetvirtina, jog moters tiesioginės pareigos 
šeima, o tam esą nereikalinga nei didelio 
mokslo, nei ypatingo išsilavinimo. Gi daly
vavimas visuomeninėj, spaudos bei politinėj 
veikloj greičiau esąs moters išsigimimas.

Niekas nedrįs ginčyti, kad moters tiesio
ginė ir didžioji pareiga yra šeima. Tačiau 
užmirštama, kad ir šeima nėra tokia primi
tyvi socialinė institucija.

„Namų židinys yra žmonėms skirta ir pa
ti saugiausia gyvenimo atrama. Anglo na
mai yra jo pilis, ,— sako tauta, išplitusi į 
visą pasaulį ,bet nįpametusi savo namų. 
Šeimoje žmonės gyvena, kad galėtų veikti 
pasaulio platybėse. Kas namus praranda, 

praranda ir savo dvasios pusiausvyrą..." 
(Darbininkas, 1957.1,10).

Nereikia užmiršti, kad moters pareigos 
šeimoj yra labai svarbios ir atsakingos, o 
kad tas pareigas moteris galėtų tinkamai at
likti, reikia tinkamai ir pasiruošti.

Štai tik keletas klausimų:
a) Kaip moteris praeity būtų galėjusi mo

kyti savo vaikus rašyti ir būti kaimo „da- 
taktorka“, pati būdama beraštė?

b) Kaip ji savo vaikams perduotų kul
tūrines tautos vertybes, pati jų nepažin
dama?

c) Kaip ji paruoštų gerus visuomeninin
kus, pati antisocial! būdama ir

d) už ką ji pagaliau būtų išsikovojusi tei
ses balsuoti, visai nesidomėdama politika?

Visi pripažįstame mūsų spaudos draudi
mo laikais moters atliktus didžius darbus, 
kurie prisidėjo prie lietuvių tautos atgimimo. 
Lietuvė eidama savo tiesioges pareigas šei
moj, išmokė vaikus lietuviškai skaityti ir ra
šyti ; tai buvo draudžiama mokyklose. O 
kad ji tai sugebėjo atlikti, neužteko vien pa
čiai mokėti lietuviško rašto, bet reikėjo ir 
supratimo, kad verta ir būtina savo vai
kams perduoti tą kalbą ir jos raštą, tėvynės 
meilę ir patriotizmą. O tas supratimas ir pri
klauso prie moters augštesnio išsilavinimo 
— intelekto.

Labai plačiai moters reikšmę augštesniąja 
prasme savo trijų tomų veikale 1934 m. na
grinėja žymi vokiečių rašytoja Gertruda von 
Le Fort. Moterį ne vien viliojančią ir gun
dančią, savo mažo pasaulio egoistę, bet 
gelbstinčią ir pasiaukojančią.

Kaip žinome, moterys daugiausia pasi
tarnauja tautines vertybes perduodant jau
nąja! kartai. O tai pradedama atlikti mote
riai einant savo tiesiogines pareigas šeimoj. 
Bet šie darbai tinkamą pradžią gavę šei
moj sklinda ir į savo tautą bei platų pasaulį. 
Tautinės vertybės bei tradicijos auklėja tau
tinę stiprybę ir apsaugo nuo nutautėjimo.
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Neužtenka gimti lietuviu, bet reikia juo ir 
vėliau būti, o tam reikalinga pasisavinti lie
tuvių tautinę kultūrų ir tradicijas, kurias 
geriausiai tegali perduoti vaikams moteris 
-motina. Betgi, jei jos pačios dvasioje tų 
vertybių nebus, ką gi ji perduos? Dargi reik
tų pripažinti, kad moterims reikalinga ne 
tik nemažesnio, bet kaikuriose srityse netgi 
augštesnio išsilavinimo, kaip tai pedagogi
koj, psichologijoj ir aplamai socialiniuose 
klausimuose. Iš mažens vaikų lietuviškai iš
mokyti nėra sunku, daug sunkiau ir daug 
pasiaukojimo, kantrybės ir intelekto reikia 
jį išugdyti geru lietuviu. Mes turime daug 
pavyzdžių iš dar gerai kalbančių lietuviškai, 
bet įaugusių į svetimų kultūrų, ir atvirkš
čiai.

Ir netgi svetimuose kraštuose gyvenan
čioms lietuvėms moterims reikia daugiau 
mokslo bei išsilavinimo, negu reikėjo savo 
žemėj, kur motinos dvasines silpnybes papil
dydavo priešmokyklinio auklėjimo įstaigos, 
kaip vaikų darželiai, vasaros aikštelės, savos 
mokyklos, organizacijos ir k. Dabar visa tai 
vargiai beįgyvendinama, todėl visa atsako
mybė už būsimų jaunųjų kartų, o tuo pačiu 
už mūsų tautos ateitį tenka moteriai.

Šių laikų lietuvė moteris turi ruoštis nebe 
vien tik motinos, bet ir mokytojos, visuo- 
menininkės, kultūrininkės ir kitoms parei
goms.

Šalia lietuviškų tradicijų perdavimo bei 
lietuvybės puoselėjimo, motina juk ugdo sa
vo vaikuose ir jų intelektų, ruošia socialų 
ateities žmogų, visuomeniškų, todėl ir pačiai 
motinai reikalinga dalyvauti visuomenėj, 
sekti jos veiklų spaudoj ir ja domėtis. Kad 
nuolat supažindinti vaikus su lietuviška ap
linkuma ir mūsų veikla, reikia pačiai gerai 
jų pažinti ir joje dalyvauti. Klaidinga gal
voti, kad vienų kartų betkokį mokslų bai
gus, užtenka jo visam gyvenimui. Gautas 
diplomas tėra tik raktas į augštesnį dvasinį 
žmogaus gyvenimų ir jei, kad ir augščiau- 
sioj mokykloj įgytų žinių nepapildai, tie 
diplomai greit apželia samanom.

Gyvenimas greitu tempu žengia pirmyn 
visose srityse, ir moterys neturi nuo jo atsi
likti ne vien madose, bet ir visokiam inte
lektualiam bei dvasiniam progrese. Moterys, 
taip pat turėtų pilnai išvystyti savo asme
nybę pirmoj-eilėj šeimos, profesijos ir viso
se pažangaus dvasinio gyvenimo srityse. Tai 

yra jos pareiga būti pajėgiai pilnai bendra
darbiauti tiek tautinėj, tiek tarptautinėje so
cialinėje srityje.

Politika mažiausiai moterų mėgstama sri
tis, deja, lygiai reikalinga jos dėmesio, kaip 
ir kitos. Ir paskutiniuoju laiku net lietuvių 
spaudoj tas klausimas imamas nagrinėti, ry
šium su diskutuojamu jaunimo politinio 
auklėjimo klausimu. Bandoma įrodinėti, jog 
politinį auklėjimų reikia pradėti jaunesniam 
amžiuje, negu iki šiol pedagogų buvo ma
nyta. Šių uždavinių vykdymui pradžių tu
rėtų suteikti vėl moterys.

„Raginti jaunimų nesidomėti politika, jos 
bijoti, nuo jos šalintis yra tas pat, kų jį ra
ginti nesidomėti savo krašto santvarka, jo 
reikalais, nesidomėti savo pilietinėmis teisė
mis ir pareigomis, nesidomėti visos žmoni
jos problemomis. Ši tendencija yra atmesti
na be ilgų diskusijų“, — rašo vyskupas V. 
Brizgys. („Tėvynės Sargas“ 1 (10) nr.).

Ši nuomonė vis daugiau randa sau šali
ninkų. Jaunimų politiškai auklėjant-, labai 
svarbu įdiegti jam teisingas pažiūras, pa
grįstas moraliniais principais, ugdyti toleran
cijų kitiems. Ugdant jaunimų politiškai, au
ga kartu ir jų kultūra, nes politinis darbas, 
nors ir primityviškiausiai dirbamas, be jos 
nėra įmanomas. Juk ir gražiausios partijų 
idėjos dažnai nesiseka įgyvendinti dėl ne
kultūringos narių laikysenos.

Kiekviena motina auklėja būsimų ryto
jaus žmogų, būsimų valstybę bei tautų, to
dėl ir jo ugdymas turi būti pilnas, vispu
siškas, neturi nukentėti nei viena jo inte
lektualinė sritis, neišskiriant nei politikos..

Moterys sudaro pusę balsuotojų skaičiaus 
ir tinkamai atiduotas balsas gali nulemti 
vairo atidavimų į geras rankas, arba at
virkščiai. Todėl moteris privalo politikoje 
pakankamai orientuotis.

Kad moterys sugeba visose savo mėgsta
mose srityse dirbti neblogiau už vyrus, ro
do šie paskutiniųjų laikų pavyzdžiai, kur 
jos įvairiuose kraštuose eina gana augštas 
ir atsakingas pareigas viešajame gyvenime.

Visiems žinoma Indijos garsioji politikė 
ponia L. Pandit, JAV atstovė Italijoj nese
niai iš pareigų pasitraukusi C.B. Luce. Šio
mis dienomis prezidento Eisenhowerio nau
jai paskirta JAV ambasadore Norvegijai F. 
E. Willis, kuri jau nuo 1927 m. yra diploma
tinėj tarnyboj. Izraelyje Goldą Meyerson,
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OKUPUOTOSIOS LIETUVOS REIKALAI

ĮSTATYMAS

„DĖL TOLESNIO PRAMONĖS IR ST AT Y BOS VALDYMO ORGANIZAVIMO
TOBULINIMO“

Tokiu pavadinimu š.m. gegužės 10 dieną 
buvo paskelbtas Sov. Sąjungos „Augščiau- 
siojo Sovieto“ priimtas įstatymas, įormališ- 
kai įvedąs gana augšto laipsnio decentrali
zaciją komunistinio ūkio valdymo sąran
goje.

„...Šiuo metu, kai musų šalyje yra dau
giau kaip 200 tūkstančių pramonės įmonių 
ir 100 tūkstančių statybų, negalima konkre
čiai ir operatyviai vadovauti gamybai iš ke
lių bendrasąjunginių atskirų šakų ministe
rijų ir žinybų. Pribrendo reikalas dar la
biau išplėsti sąjunginių respublikų teises 
ūkinės statybos srityje, perkelti operatyvi
nio vadovavimo įmonėms ir statyboms svo
rio centrą į vietas, į ekonominius adminis
tracinius rajonus...“ — šiais žodžiais nusa
komas reformos pagrindimas įstatymo įžan
goje.

„. ..Perėjimas prie naujų pramonės ir sta
tybos valdymo formų įgalins pagerinti vado
vavimą ūkinei statybai, pašalins daugybę 
žinybinių barjerų, trukdančių toliau vystyti 
specializavimą, kooperavimą pramonėje, ko 
pilniausiai panaudoti turimus rezervus. Pa
grindinė pramonės ir statybos valdymo or
ganizacinė forma turi būti Liaudies ūkio ta
rybos, sudaromos ekonominiams ir admi
nistraciniams rajonams...“ — tęsiama to
liau įstatymo įžangoje, nurodant naujuosius 
ūkinės sąrangos elementus po reformos.

Tolesnį decentralizavimo reformos orga
nizaciniai, konkretūs elementai nusakomi 
įstatymo straipsniuose šiais žodžiais:

„...2 straipsnis. Nustatyti, kad pramonė 
ir statyba turi būti valdomos pagal terito
rinį principą ekonominių administracinių 
rajonų pagrindu.

buvusi darbo, dabar užsienio reikalų minis- 
terė, ypatingai gabiai atlieka jai pavestas pa
reigas ir yra dviejų vaikų motina. Danijoj 
teisininkė H. Pederson teisingumo minis- 
terė, Anglijoj F. Horsborough švietimo mi- 
nisterė. Čilėj Eva M.T. dėl Conto paskirta 
švietimo ministere.

Taip pat paskutiniuoju laiku nemaža mo
terų išrenkama ir į parlamentus. Ir ypač 
paminėtina 10-ties vaikų motina ir vieną 
įsisūnijusi, Danijos prekybos ministerė Lis 
Groes, kuriai net ir labai gausi šeima ne
trukdo eiti svarbias ir atsakingas pareigas.

Kaikurie didieji pedagogai tvirtina, kad 
motinos dalyvavimas ^Visuomeninėse orga
nizacijose net padeda sustiprinti jos auto
ritetą šeimoje. Juk dar taip neseniai šeimos 
galva su savo moterimi tekalbėdavo tik šei

mą liečiančiais reikalais, o pasikeisti nuo
monėmis platesnio gyvenimo klausimais 
jieškodavo draugų kitur; tai atitraukdavo 
jį nuo namų, kuriuose jis žmonos asmenyje 
nerasdavo draugės pilna to žodžio prasme. 
O vaikams visa tai stebint ir girdint, moti
nos autoritetas savaime mažėja.

Mūsų tautos dabartinė tragedija, mus, gy
venančias laisvame pasaulyje, įpareigoja at
likti dvigubai, negu turėtume tai padaryti 
laisvoj tėvynėj gyvenant. Turime dirbti ir 
už anas šiaurės taigose kenčiančias mūsų se
seris lietuves. Negalime apsiriboti vien savo 
asmens egoistiniu šeimos pasauliu. Turime 
auklėti ne vien vaikus, o ir save nuolat pa
pildyti, tobulintis, kad galėtume būti nau
dingos ne vien savo šeimai, bet ir visai tau
tai, o per ją ir žmonijai.

13



108 SANTARVE

Ekonominius administracinius rajonus su
daro sąjunginių respublikų Augščiausios Ta
rybos.

3 straipsnis. Pramonei ir statybai valdyti 
kiekviename ekonominiame administracinia
me rajone sudaroma Liaudies ūkio taryba.

4 straipsnis. Ekonominio administracinio 
rajono Liaudies ūkio tarybą sudaro sąjungi
nės respublikos Ministrų Taryba iš Liaudies 
ūkio tarybos pirmininko, pirmininko pava
duotojų ir Liaudies ūkio tarybos narių.

Nustatyti, kad Liaudies ūkio tarybų pir
mininkai, sąjunginės respublikos Ministrų 
Tarybos pirmininko teikimu sąjunginės 
respublikos Augščiausiajai Tarybai, gali bū
ti skiriami ministrais ir įeiti į sąjunginės res
publikos Ministrų Tarybos sudėtį.

5 straipsnis. Ekonominio administracinio 
rajono Liaudies ūkio taryba visoje savo 
veikloje yra netarpiškai pavaldi sąjunginės 
respublikos Ministrų Tarybai.

TSRS Ministrų Taryba vadovauja Liau
dies ūkio taryboms per sąjunginių respubli
kų Ministrų Tarybas.

6 straipsnis. Prie ekonominio administra
cinio rajono Liaudies ūkio tarybos pataria
mojo organo teisėmis veikia Technikos-eko- 
nomikos taryba.

7 straipsnis. Ekonominio administracinio 
rajono Liaudies ūkio tarybos struktūrą tvir
tina sąjunginės respublikos Ministrų Taryba.

8 straipsnis. Ekonominio administracinio 
rajono Liaudies ūkio taryba savo kompe
tencijos ribose leidžia nutarimus ir potvar
kius, remdamasi TSRS ir sąjunginių respub
likų įstatymais, taip pat TSRS Ministrų Ta
rybos ir sąjunginės respublikos Ministrų Ta
rybos nutarimais bei potvarkiais ir juos vyk
dydama.

Liaudies ūkio tarybos nutarimus ir po
tvarkius gali panaikinti sąjunginės respubli
kos Ministrų Taryba.

TSRS Ministrų Taryba turi teisę sustab
dyti Liaudies ūkio tarybos nutarimus ir po
tvarkius.. .“

Ryšium su šiuo ūkio valdymo perorgani
zavimu, tolesniais to paties įstatymo straips
niais panaikinamos šios bendrasąjunginės 
Sov. Sąjungos ministerijos (9 straipsnis): 
Ąutomobilių pramonės, Mašinų gamybos, 

Prietaisų gamybos ir automatizavimo prie
monių, Staklių gamybos ir įrankių pramo
nės, Statybos mašinų ir kelių mašinų gamy
bos, Naftos pramonės įmonių statybos, 
Traktorių ir žemės ūkio mašinų gamybos, 
Transporto mašinų gamybos, Sunkiųjų ma
šinų gamybos ir Elektrotechnikos pramonės.

Elektrinių ministerija ir Elektrinių staty
bos ministerija sujungiamos į bendrasąjun- 
ginę Elektrinių ministeriją. O Gynybos pra
monės ir Bendrųjų mašinų gamybos minis
terijos sujungiamos į bendrasąjunginę Gyny
bos pramonės ministeriją. (10 straipsnis).

Be to, įstatymo 1 l.-ju straipsniu dar pa
naikinamos šios vadinamos sąjunginės- res
publikinės Sov. Sąjungos ministerijos: Po
pieriaus ir medžio apdirbimo pramonės, 
Miestų ir kaimų statybos, Lengvosios pra
monės, Miško pramonės, Naftos pramonės, 
Mėsos ir pieno produktų pramonės, Maisto 
prekių pramonės, Statybinių medžiagų pra
monės, Žuvies pramonės, Statybos, Metalur
gijos ir chemijos pramonės statybos, Anglies 
pramonės įmonių statybos, Anglies pramo
nės, Spalvotosios metalurgijos ir Juodosios 
metalurgijos. Ryšium su šių ministerijų lik
vidavimu nutarta dar „pripažinti reikalingu 
panaikinti atitinkamas sąjungines-respubliki- 
nes sąjunginių respublikų ministerijas“.

Tęsiant biurokratinio aparato iki šiol bu
vusioje formoje įstatyminį likvidavimą, toli
mesniuose įtatymo straipsniuose dar sako
ma :

„...12 straipsnis. Panaikinamų ministeri
jų žinioje esančias įmones ir organizacijas 
perduoti betarpiškai priklausomybei atitin
kamoms ekonominių administracinių rajonų 
Liaudies ūkio taryboms.

13 straipsnis. . Perduoti betarpiškai pri
klausomybei atitinkamoms ekonominių ad
ministracinių rajonų Liaudies ūkio tary
boms pagal TSRS Ministrų Tarybos patvir
tintą sąrašą įmones ir organizacijas, esan
čias bendrasąjunginių ministerijų: Aviaci
jos pramonės, Gynybos pramonės, Radio
technikos pramonės, Laivų statybos pramo
nės, Chemijos pramonės ir Elektrinių minis
terijų žinioje.

Nustatyti šiame straipsnyje nurodytoms 
TSRS ministerijoms šias funkcijas : planuoti 
atitinkamas pramonės šakas ir užtikrinti 
augštą technikinį lygį vystant gamybą. Nu-
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statyti, kad šias funkcijas ministerijos vykdo 
per ekonominių administracinių rajonų 
Liaudies ūkio tarybas.

14 straipsnis. Perduoti betarpiškai pri
klausomybei atitinkamoms Liaudies ūkio ta
ryboms nepramoninių TSRS ministerijų ži
nioje esančias įmones pagal TSRS Ministe- 
rių Tarybos patvirtintų sąrašą...“

Formališkai panaikinus eilę Maskvos mi
nisterijų, t.y. faktiškai Kremliaus ūkinių 
monopolijų kaikurias centrales, atsirado rei
kalas atitinkamai keisti vadinamąją SoV. 
Sąjungos konstituciją. Tai irgi buvo padary
ta atitinkamu š.m. gegužės 10 dienos įsta
tymu. Pagal jo 6-'i straipsni konstitucijos 
77 straipsnis pakeičiamas taip, kad dabar 
lieka šios bendrasąjunginės ministerijos: 
Aviacijos pramonės. Užsienio prekybos. Jū
rų laivyno, Gynybos pramonės, Sus:siekimo, 
Radiotechnikos pramonės. Vidutinių mašinų 
gamybos, Laivų statybos pramonės. Trans
porto statybos, Chemijos pramonės ir Elek
trinių.

Konstitucijos 78 straipsnis pakeistas taip, 
kad iš buvusių vadinamųjų sąjunginių-res- 
publikinių ministerijų lieka šios: Vidaus rei
kalų, Augštojo mokslo. Geologijos ir gelmių 
apsaugos. Valstybės kontrolės. Sveikatos 
apsaugos, Užsienio reikalų. Kultūros, Gy
nybos, Ryšių, Žemės ūkio. Tarybinių ūkių, 
Prekybos, Finansų ir Grūdų produktų.

Pagal konstitucijos 70 straipsnio pakeiti
mą dabar, be čia išvardintų bendrasąjungi- 
nių ir sąjunginių-respublikinių ministerių, 
Sov. Sąjungos Ministerių Tarybą sudarys 
Tarybos pirmininkas su pirmaisiais ir eili
niais pavaduotojais ir šių žinybų vadovai:

Valstybinio plano komiteto pirmininkas. 
Valstybinio darbo ir darbo užmokesčio 
klausimų pirmininkas, Valstybinio mokslo- 
technikos komiteto pirmininkas, Valstybi
nio statybos reikalų komiteto pirmininkas, 
Valstybės saugumo komiteto pirmininkas. 
Valstybinio banko valdybos pirmininkas, 
Centrinės statistikos valdybos viršininkas ir 
sąjunginių respublikų Ministerių Tarybos 
pirmininkai.

Pagal pakeistą konstitucijos 83-jį straips
nį į respublikinių Ministerių Tarybų sudėtį 
be pirmininko, pirmųjų ir eilinių pavaduo
tojų ir atskirų sričių ministerių įeis dar: 

Valstybinės plano komisijos pirmininkas, 
Sąjunginės respublikos valstybinio statybos 
ir architektūros reikalų komiteto pirminin
kas ir Sąjunginės respublikos valstybės sau
gumo komiteto pirmininkas.

Į šį Sovietų Sąjungos rėminį įstatymą ir 
atitinkamus Sov. Sąjungos konstitucijos pa
keitimus kaip aidas atsikartojo ir okupuo
toje Lietuvoje š.m. birželio 5 dieną paskelb
tas to paties vardo ir analoginio turinio res
publikinis įstatymas bei taip pat atitinkami 
vietinės „konstitucijos“ pakeitimai. Pagal 
juos Lietuva sudaro vieną ekonominį admi
nistracinį rajoną ir tuo būdu respublikos ri
bos sutampa su ūkinės administracijos ribo
mis. Pagal konstitucijos pakeitimus okupuo
toji Lietuva dabar turi šias sąjungines-res- 
publikines ministerijas:

Finansų, Gynybos, Kultūros, Prekybos, 
Ryšių, Sveikatos apsaugos, Užsienio Reika
lų, Valstybės kontrolės, Vidaus reikalų ir 
Žemės Okio,
ir šias respublikines ministerijas:

Automobilių Transporto ir Plentų, Miš
kų Ūkio ir Miškų Pramonės, Socialinio 
Aprūpinimo, Statybos, Švietimo ir Teisin
gumo .

Be to, į okupacinės Ministerių Tarybos 
sudėtį įeina dar Valstybinio mokslinio tech
nikos komiteto. Valstybinio plano komisi
jos ir Valstybės saugumo komiteto respubli
kiniai pirmininkai. Ir, savaime aišku, naujai 
kuriamos Liaudies ūkio tarybos pirmininkas.

Pagal Sov. Sąjungos ir respublikinius įsta
tymus ūkio valdymo perorganizavimas tu
rėjo įvykti iki š.m. liepos 1 dienos. Oku
pacinė ministerių taryba įpareigojama 
„trumpiausiu laiku įdarbinti atpalaiduoja
mus iš ministerijų ir žinybų aparatų darbuo
tojus, rodant reikiamą atidumą ir jautru
mą“. Tokia pati pareiga įstatymais pavesta 
ir Sov. Sąjungos Ministerių tarybai.

Čia išminėtus Sov. Sąjungos ir jos oku
puotųjų sričių įstatymus, bent jų svarbiau
sius bruožus verta kiek išsamiau referuoti. 
Kiekvienam asmeniui, kiek plačiau besido
minčiam padėtimi Krašte ar iš viso komu
nizmo reiškiniu, tektų šiuos formalius pakei
timus komunistinės sistemos ūkinėje sąran
goje įsidėmėti, nes tik jų lyginimas su da
barties ir ateities realiaisiais faktais tegalės
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teikti galimai tikslesnį sovietinio gyvenimo 
pažinimą.

Bandymai dėstyti, kokių faktiškų pakiti
mų, cituotieji įstatymai įneš sovietų realy- 
bėn ir kokiu laipsniu jie pakeis ligšiolinį 
komunistinį ūkį, reikštų spėliojimas, reikš
tų hipotezių kūrimą. Tiksliau būtų palaukti 
faktų, kurie su laiku, anksčiau ar vėliau, 
neabejotina išaiškins dabar formališkai pa
skelbtos „decentralizacijos“ tikrąją esmę ir 
prasmę.

Naudojame žodį decentralizacija kabu
tėse, nes niekad sovietinėje sistemoje ūkis, 
socialinis gyvenimas, kultūrinis gyvenimas 
ir kitos visuomeninio ar žmogaus gyvenimo 
sritys negalėjo gyventi pagal jose atskirai 
slypinčias taisykles bei organiškus interesus. 
Visos jos buvo pajungtos „proletariato dik
tatūrai“ išlaikyti, Kremliaus absoliutizmui 
stiprinti. Ir dabar, kalbamuoju atveju, tenka 
turėti galvoje, kad kompartijos organizacija 
lygiagrečiai nedecentralizuojama. Ji ir toliau 
lieka virš valstybės, virš ūkinės organizaci
jos ir be jos sovietiniame rojuje ir toliau 
„nei plaukas nuo galvos nenukrenta“.

Iš 1940-41 metų patirties mes gerai žino
me, kad vadinamojo Lietuvos Augščiausiojo 
Sovieto įstatymai ar potvarkiai buvo ne sa
vaimingas tos institucijos darbo vaisius, bet 
tik išdava telefonu paskambinimo iš kom
partijos centralės ar iš ten atnešto, kartais 
pieštuku, kartais mašinėle jau gatavai su
rašyto „įstatymo“ teksto. Tai nėra pasi
keitę ir šiandien. Tuo būdu, ar ateityje ūkio 
valdymas eis per „Liaudies ūkio tarybas“, 
prižiūrimas ir faktiškai kompartijos valdo
mas ,ar, kaip anksčiau, per maskvines mi
nisterijas, taip pat kompartijos diriguoja
mas, šandien esminių skirtumų įžiūrėti ne
įmanoma. Kompartijos centralizmas lieka 
nepasikeitęs, ir tai dar ir šiuo metu sako 
daugiau, negu žodžiai, kurie komunistinėje 
sistemoje, prisimenant, pvz., „Stalino kons
tituciją“ ir jos „vykdymą“, yra tuštesni, ne
gu betkur kitur.

Skaitant pacituotųjų įstatymų bei „kons
titucijų“ pakeitimų tekstus, gali pagrįstai su
sidaryti įspūdis, kad kalbamoji „decentra
lizacija“ yra tik didelio masto biurokratijos 
pergrupavimas iš esmės nesikeičiančios ko
munistinės sistemos ir kompartijos centraliz

mo rėmuose. Milžiniško krašto pramoninės 
gamybos apimties padidėjimas verčia jieš- 
koti lankstesnių ūkio valdymo formų. Gal
būt, dar ir vidinės įtampos pačiame Krem
liuje ir vieno absoliutaus valdovo, kaip kad 
juo buvo Stalinas, nebuvimas diktuoja „de
centralizaciją“ kaip tam tikrą priemonę pa
didėjusios ūkinės veiklos laisvės iliuzijai su
kelti. Tačiau taip pat neabejotinai Kremlius 
tikisi, ir tai jam svarbu, pramoninės gamy
bos didinimo bei racionalizavimo, perke
liant žymią dalį ūkinių sprendimų iniciaty
vos į naujai kuriamus ekonominius admi
nistracinius rajonus, nors ir centralizuotos 
kompartijos ir jai pavaldžios respublikinės 
„ministerių tarybos“ biurokratinėje priežiū
roje. Visai eilei įmonių, o ypač stambiųjų, 
dabar, kaip atrodo iš įstatymo tekstų, nebe
reikės dėl kiekvienos vinies kreiptis į Mask
vą. Eilę reikalų galima bus jau bandyti su
sitvarkyti Vilniuje. Tai vietiniams ūkio va
dovams reikštų jau tam tikrą palengvinimą, 
jei realybėje iš tikrųjų bus elgiamasi taip, 
kaip įstatymo raidė sako.

Tačiau iš cituotų įstatymų visgi nesimato 
mus, lietuvius, labiausiai dominančio daly
ko. Būtent, ar tie „decentralizacijos“ per
tvarkymai padidins kiek esmingiau respub
likinių okupacinių institucijų savarankišku
mą. Be abejo, gamybai didinti ir raciona
lizuoti laisvė Lietuvos ekonominiame admi
nistraciniame rajone bent formališkai yra 
padidinta. Tačiau tai nėra esmė. Esminis 
pasikeitimas įvyktų, jei „decentralizacijos“ 
pasėkoje būtų kuriuo nors būdu padidinta 
kvislinginės okupuotos Lietuvos vyriausy
bės ir kompartijos filialės Lietuvoje teisė 
disponuoti gamyba, t.y. ją ne tik di
dinti, bet ir savo nuožiūra skirstyti. Tačiau 
kaip tik šiuo esminiu punktu, kaip matyti iš 
minimų įstatymų, Maskva „šposų nepažįs
ta“. Užsienio prekybos sritis lieka griežtai 
vien Maskvos monopolija, ir okupuotos 
Lietuvos ūkis ir toliau neturi nei mažiau
sios galimybės gaminius parduoti ten, kur 
už juos galėtų gauti daugiau. Be to, ir gy
venti likusi sąjunginė-respublikinė Prekybos 
(reikia suprasti — vidaus prekybos) ministe
rija liudija, kad gamybos paskirstymo Mask
va irgi nelinkusi paleisti iš savo nagų. O tai 
pasako labai daug. Tai pasako, kad iš esmės 
nuo kolonijališko išnaudojimo recepto ir to
liau neatsisakoma. Propagandinėmis ir for-
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maliomis ūkio vadovavimo struktūros per
tvarkymo priemonėmis pavergtieji skatina
mi daugiau gaminti ir tam reikalui tam tik
ru biurokratijos suprastinimu padidinama 
gamybinė bei žmogaus kūrybinė laisvė, ta
čiau galimybė pasinaudoti socialinio pro
dukto didėjimu lieka Lietuvos masėms ir 
žmogui ir toliau tik Kremliaus malonės ar 
nemalonės reikalas.

Todėl, neužbėgant ateičiai už akių, šian
dien norėtųsi tvirtinti, kad referuotoji ir 
preliminariškai aptartoji komunistinio ūkio 
„decentralizacija“ yra tik priemonė Mask
vos centralizmo vykdymui patikslinti, jo 
vykdymui suprastinti. Racionalizuodamas 
savojo absoliutizmo vykdymą. Kremlius 
bando iš to susikalti propagandinį kapita
lą. Aptariamo Sov. Sąjungos įstatymo 1-me 
straipsnyje sakoma, kad tų pastangų tiks
las tarp ko kito yra „užtikrinti dar plates
nį darbo žmonių masių dalyvavimą gamy
bos valdyme, visokeriopą jų kūrybinės ini
ciatyvos vystymą komunistinėje statyboje“. 
Be abejo, Kremlius to nori. Tai jam pasau
linei komunizmo misijai vykdyti reikalinga 
ir naudinga. Tačiau tai, kas dirbantiesiems 
būtų naudinga ,ir toliau pasilieka gobšiuose 
Kremliaus imperialistų rankose.

Okupuotos Lietuvos Augščiausiojo Sovie
to prezidiumo birželio 8 dienos įsaku Lietu
vos Liaudies ūkio tarybos pirmininku pa
skirtas E. Ozarskis, ėjęs jau anksčiau įvai
rias pareigas vyriausybėje.

Liaudies ūkio taryba, pagal ministerių ta
rybos patvirtintą schemą, turėsianti 9 vadi
namus fukcionalinius skyrius (planavimo- 
ekonomikas, darbo normavimo ir darbo 
užmokesnio, kadrų, finansų ir t.t.) ir 11 ga
mybinių valdybų, jų tarpe — mašinų gamy
bos, prietaisų gamybos, energetikos, kuro 
pramonės, statybinių medžiagų pramonės ir 
kt.

Valdybų viršininkais ministerių taryba 
jau paskyrė A. Speičį, A. Didžiulį, L. Pap
lauską, G. Molotoką, S. Filipavičių, J. Ši- 
pylą, V. Mickevičių, P. Kurį. (įMolotok ir 
Kurys, kiek žinia, yra rusai):

Įdomios pavardės tiems valdybų viršinin

kams paskirtųjų pavaduotojų. Jų tarpe — - 
F. Teriošin, N. Telyčev, L Matycyn, J. 
Moskovič, S. Perevedencev, I. Slučevskij, B. 
Diomidov, R. Gorevoj, L. Desiatnik. Taigi, 
iš esmės sistema, kiek klausimo apie „leni- 
nistinį tautybių principą“, ta pati kaip ir 
anksčiau — formali viršininkų dauguma lie
tuvių, o prie jų „pilkosios eminencijos“ — 
rusai.

Beveik visi išvardintieji pareigūnai jau bu
vo ėję augštesnes ar žemesnes pareigas oku
paciniuose organuose. Susidaro tuo būdu 
įspūdis, kad iš likviduotų 8-ių sąjunginių- 
respublikinių ir 2-jų respublikinių ministe
rijų sukurta lyg kokia „superministerija“, 
centralizuojanti savyje likviduotų institucijų 
funkcijas. Taigi, bent ūkinio administraci
nio rajono rėmuos, t.y. okupuotos Lietuvos 
teritorijoje, ūkinio vadovamimo centraliza
cija yra tik padidinta. Tuo būdu Maskvos 
skelbiamoji „decentralizacija“ šiuo metu at
rodo, kaip jau buvo sakyta, tik tam tikru 
perorganizavimu Kremliaus įsakymų perda
vimo ir vykdymų aparate. Vietoj eilės pa
naikintų bendrasąjunginių ir mišrių minis
terijų sukurta 71-me ūkiniame administra
ciniame rajone faktiškai toks pats skaičius 
stambių ūkinių ministerijų, vadinamų Liau
dies ūkio tarybomis. Juk ir pats Ozarskis 
dabar yra okupuotos Lietuvos ministerių ta
rybos narys, kaip Liaudies ūkio tarybos pir
mininkas.

Maskvos „decentralizacija“ sudaro sąly
gas naujai rusų infiltracijos bangai Lietuvo
je — iš likviduojamų centrinių ministerijų. 
Tuo būdu šiuo metu tikrai dar nematyti 
prielaidų, kad „respublikų kompetencijos 
padidės“. Nematyti mums tiek rūpima tau
tine prasme. Okupacinis santykis tarp Mask
vos ir Lietuvos nesušvelnėjo. Rusiškojo ir 
kompartijos centralizmo rėmuose okupaci
nės institucijos Lietuvoje gal ir turės dides
nių kompetencijų, bet tai turės ne lietuviai, 
ne Lietuva, kaip „tautinė respublika Sovietų 
Sąjungos rėmuose“, bet tik Maskvos rusiš
kieji emisarai ir jiems pavaldžios respubli
kinės institucijos.

k. DRUNGA
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LITERATŪRINĖMIS TEMOMIS

Apie didvyrius ir didvyriškumą
PALYS GRAŽULIS

Neperseniai buvau vieno meno kolektyvo 
paprašytas paruošti poezijos ir dainos pynę, 
mūsų partizanams pagerbti. Ėmiausi darbo 
krūtinei šylant nuo minties, kad. pagaliau, 
bus pegerbtas didvyriškumas, bus pegerb- 
tas didvyris partizanas — aplaužytas, bet 
nenulaužtas — tas laisvės simbolis, valia 
laimėti. Gana jau priverkšlenom apie pra
rastąjį rojų.- Laikas užtraukti apie ryžtą ir 
žygius.

Linksmai pradėjau knistis po mūsų poe
tų eiles, jieškodamas kūrinių apie didvyrį 
partizaną. Tiek eilių! Tūkstančiai apie tėvy
nės ilgesį, tūkstančiai apie žiaurųjį okupan
tą ir tėvynės vargą. Ir, neįtikėtina, beveik 
nieko apie partizaną! Nieko apie nepalau
žiamą kovą dėl laisvės. O taip dažnai pakal
bam apie partizanų kraują, apie laisvę. Ir 
dar liūdniau. Net tie poetai, kurie prabėgo
mis partizaną paminėjo, neapdainavo jo 
taip, kaip jis nusipelnė būti apdainuotas.

Štai kaip partizanų žygį apdainuoja P. 
Orintaitė:

Vieną naktį jau negrįžta broliai —
Gula vieškely vienturtis amžinai...
— Motinai Snūaus net kapo nežinai — 
Kaip klevelį žaliuojanti auginai...
— Už tėvynę, už savo laukus, šilojus 
Miršta vieškely pašautas miško brolis...
A. Kairys verkia:
Regiu apkaltą tikrą brolį, 
o tėvą krentant karžygio mirtim.
O štai I. Neverdausko partizanai puola: 
Nekantriai plaka vyrų širdys, 
O kokia slegianti. rūsti naktis!
Artėja mašinos ir verksmas girdis, 
Pakilsta vyrai — šūviai ir ugnis.
Labai gražu. Net kraujas šyla beskaitant. 

Tik štai tas galas:
Lapus nuo medžių kulkos skina,
Ir glaudžia sūnus žemė mylima.
— Per amžius bus gyvi, kas Laisvę gina,
— Didvyriai juk nemiršta niekadal

Ir vėl nėra pergalės. Vėl ne priešai, o par
tizanai krito.

J. Aistis graudenasi:
Ratu apstoję varnos krankia, piaunas

/šunės. 
Pasibaisėtinai isteriškais balsais.
Suspigę medžių blaškosi viršūnės,
O tujen vienas vieškely, rudens purve 

f tysai...
Net B. Brazdž'onis. tas šių dienų mūsų 

patriotinės poezijos pirmūnas, partizaną pri
miršo.

Dar vienas kryžius tėviškės laukuos ant 
/kapo partizano.

Dar vienas lašas aukurui pralieto kraujo.
Ir kitur:
Kai neliks jūsų kapo nė ženklo. — 
Tartum lašo likimo taurei. — 
Amžinai būsit gyvas pamink’as 
Už gyvybę mūs kritę kariai.
Tai visa Brazdžionio duoklė partizanų žy

giams.
S. Santvaras kad ir drąsinasi, bet ir jis 

ruošiasi mirčiai:
Kovon be baimės stosim —
Ir mirti mums garbė didi!..
Tik J. Krūminas su J. Mikuckiu kiek rim

čiau i partizaną žvelgia :
Čia vėlas viršūnėse drebulių ūkia. 
Ir ilsisi vyrai miške ant kalvos. — 
Kiekvienas apleido sodybą ir ūkį. 
Nė vienas tačiau mylimos Lietuvos.
Jei J. Krūminas neduoda žygio, tai bent 

ir nežudo savųjų. Nelieia savųjų kraujo ir 
J. Mikuckis:

Kišenės šovinių prigrūstos.
Už įuosto pi stalėtas.
Ir žvilgsnis jų aštrus, veidai ių rūstūs.
O žingsnis atsargus ir lėtas. .
Ramiai, be poetiškų šūkių ruošiasi vvraf 

mūšiui. Ir gali jausti, jog jie nigiai vieškelv 
nekris, kad pergalė bus jų. šie du eilėraš
čiai vieninteliai visoje mūsų patrijotikoj, kur
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partizanai nežūsta. Tiesa, jie tik ruošiasi ko
vai. Šiaip jau, visoje kūryboje apie partiza
nus, matome juos žūstant ir neužtinkam 
pergalės. Argi partizanai vien tik mirti te
mokėjo? Ar nebuvo žinių apie jų žygius ir 
pergales? Juk jų dvasia dar nenugalėta. Ir 
galime būti tikri, kad galutinė pergalė bus 
jųjų dvasios. O dainuojame vien apie pra
laimėjimus ir mirtį. Užuot šildęsi prie parti
zanų kovos laužo, kasame jiems duobę. 
Užuot didžiavęsi jų žygiais ir valia laimėti, 
mes nusiminę verkiame ant partizano kapo. 
Tokios eilės, kurias rašome apie partizanus, 
tinka tik save pagraudenti, padūsauti, o ne 
didvyrius pagerbti. Užuot uždegę jaunimą 
kovos ugnimi, stumiame jį neviltin. Kas iš 
tų pigių šūkių, kad nebijome mirti, jeigu 
vien kapus temokame puošti. Ir užmirštam, 
kad net žuvusiam savo kape smagiau žygio 
dainos, negu graudžių verksmų klausytis.

Jeigu jau ir sutiksim, kad pergalių parti
zanai neperdaug pasiekė, kad jų kova tesi- 
reiškė didvyriška mirtim, vistiek labiau tik
tų apdainuoti pergalę, nei mirtį.

Ne taip jau seniai partizanai 1941 metų 
birželio sukilime pasiekė visišką pergalę. 
Tokio pakilimo, tokio didvyriškumo, kada 
nepilnamečiai plikomis rankomis ėmė prie
šo tankus, net nepriklausomybės kovų me
tu nematėm. O ar apdainavom pergalę ir 
didvyriškumą? Daugumas poetų to sukili
mo net nepastebėjo. O tie, kurie pastebėjo, 
vien savųjų kapus tematė.

Tuometinę poeziją galima išsakyti vieno 
S. Santvaro posmais:

Eilė kapų, eilė medinių kryžių.
Oi, kiek širdžių nustojo plakti!
Pačiam pavasary, pačiam gėlių laike — 
Jie įžengė į amžinųjų naktį.,..
Kaip Santvaras, taip ir kiti padėjo po 

gražią gėlių puokštę ant žuvusiųjų kapo. Gi 
to pakilimo, pačios pergalės, net nepastebė
jo. J. Krūminas vienintelis tai matė ir stip
riai išreiškė:

Ir nebuvo namų, nei dirbtuvių, 
Anei rūmų, nei griūvančios kalvės, 
Kur nebūtų stovėjęs lietuvis 
Kulkoms grojant prie savo trispalvės. 
Ar tie žodžiai neuždega labiau negu dai

nes apie kapus? Jie pagerbia kovotojus 
gražiau negu giliausia malda. Ir net kai po
etas kalba apie kapus mes jaučiame pasidi
džiavimą.

ir popietė draikės sunki ir šalta,
Ir vėliavų suposi spalvos —
Į kapines žengė lygiuojant gretas 
Sušaudytos rankos ir gaivos.
Tai kas, kad laidojam nevieną, — vėlia

vų supasi spalvos, laisvė laimėta!
Kad mūsų poetai, lyg susitarę, ignoruo

ja partizanų žygį, čia jau matėme. Dabar 
pažiūrėkime, ką jie iš viso yra parašę apie 
didvyrį, šiuo atveju karžygį, — kovotoją, ir 
apie didvyriškumą apskritai.

Nevienas mūsų pastebėjome, kad liaudies 
dainų, apdainuojančių žygį, visai neturime. 
Ir keista ir tikėt nesinori, jog tokie karingi 
mūsų protėviai, atlikę tokių nuostabių žy
gių, mušę priešus iš kairės ir dešinės, nebūtų 
apie savo pergales dainų sudėję. Aš many
čiau, kad žygio dainų jie turėjo, tik vėlesni 
vergijos amžiai jas užmarštin nustūmė. Pa
galiau, ką žinai, gal ir tų laikų beraštis po
etas ignoravo žygį, kaip tai daro šių dienų 
jo raštingas vaikaitis. Faktas yra, kad liau
dies žygio dainų neturime.

Vėlesnių laikų liaudies dainose žygį ret
karčiais užtinkame, bet jis vis siejamas su 
mirtimi. Kaip antai:

Kirto galvelę kaip kopūstėlį — 
G ui liemenėlis, kaip ųžuolėlis.
Arba:
Antrų dienų krito pirmasai brolelis, 
Trečių dienų — greta guli ir antrasai... 
Ir vėl:
Guli guli kareivėlis
Lankelėj pašautas.
Gal dėl to, kad tuo metu pavergtas lietu

vis nesikovė dėl laisvės, o varu išvarytas tu
rėjo muštis už imperialistinius pavergėjų 
interesus, užsidegimo žygiui jo dainose ne
randame. Ir tas drąsus lietuvis po kovos 
vis tai be rankelės ar be galvelės. Pagaliau, 
žygis jam lieka pasibaisėtina nelaime. An
tai sūnus sako išleidžiančiai jį į kariuomenę 
motinai:

Geriau būtum, motinėle,
Geldelėj prigirdžius,
Negu dabar mane jaunų
Ašarėlėm virkdžius.
Didvyriška nuotaika, Simano Daukanto 

ir Teodoro Narbuto uždegta, grįžta su auš
rininkais. Aušros meto poetai budindami 
tautą dainuoja prabočių žygius, ir vis per
galę, tuo įdiegdami lietuviui viltį išsikovoti 
laisvę. Štai Maironis sako;
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Bet nebus, nei tekės Nemune tiek van- 
/dens, 

Kiek priešų ten kraujo tekėjo.
Arba mūsų kareivių taip pamėgta jo dai

na „Milžinų kapai“:
Sutrinko miškai.
Lyg perkūnas augštai,
Ir štai, netikėtai, lietuviai,
Tarytum ugnis,
Kad ant stogo užšvis,
Apraitė kryžeivius užgriuvę.
Ir net kai Maironio mergelė verkia žuvu

sio bernelio, mes nerandame pralaimėjimo, 
nes jos draugės „gieda linksmos ir šilkais 
dabinas“. Reiškia lietuviai grįžo nugalėję.

Lupa priešus ir Petras Arminas:
Stipriuos mūruos sėdi lenkas,
Bet narsumas ano menkas
Prie tų mūrų vos priėjom, 
Tuojau lenkus apgalėjam.
Sugriovėm pilis.
Pergalingi ir Prano Vaičaičio lietuviai:
Nuo Žalgirio rytinės pusės,
Kur tik akims vos užmatai,
Kryžiokai guli kaipo musės,
Ir druska kūnus jų vilkai.
O lietuviai linksmai dainuoja,
Jų grobio nė nesuskaityt.
Dainuodami namuosna joja
Baltų tėvelių aplankyt.
Čia cituoti eilėraščiai, virtę dainomis, bu

vo traukiami einančių į kovą savanorių. Mė
go juos kareiviai nepriklausomybės metais, 
rėkėme ir mes kiekviena proga priešų oku
puoti. Ar tokiu populiarumu gali pasigirti 
nors viena kapinynų daina, su tokiu pomė
giu poetų kultivuojama?

Kovoms dėl nepriklausomybės prasidėjus, 
Maironį pavadavo K. Binkis, duodamas 
taip pamėgtą geležinio vilko maršą. Pamėg
ta dėl to, kad išreiškė ryžtą ir pergalę.

Areni sėjame laukus,
Drauge pjovėm lankoj šieną...
Dalgis — kardas to pat plieno —
Išguldysime, kaip šieną,
Priešus plėšikus.

Marš, marš pilnu šuoliu, 
Lenkai kraštą mūs užpuolė, 
Marš, marš, pirmynl

Tiesa, dar laisvės kovų metu susilaukė
me, man nežinomo poeto, kapinynų dainos, 
pasiekusios tam tikro populiarumo:

Ten papūtus vėjui krinta kaikada 
Ant karžygio kapo sidabro rasa.
Girios, kalneliai, sveikiname jusi
Ruoškite drąsuoliams tinkamus kapus.
Šiandieną, kaip matome, šis motyvas nu

stelbė karžyginę dainą.
Laisvės metais, pradėję miesčionėtį ir tur- , 

tėti, žygį visai, primiršome. Tik senesnieji 
dar retkarčiais jį primindavo.

Brangios tėvynės narsūs sūnūs 
Atras kelius naujos buities.
Nuo arklo vėl prie kalavijo
Jie kitą dešinę išties.
Rašė Putinas. Jam pritarė M. Vaitkus:
Už tėvų kariauti šalį,
Skyrė mums Augščiausias dalį —
Laimę karžygių narsių.
Jaunesniesiems savanorių laimėjimai įspū

džio nepadarė. Jei kuris laisvės kovas ir pa
minėjo tai tik kaip faktą. Kaip A. Miškinis:

Vieni laisvi sugrįžo,
Kitiems rankas pašovė,
Tretiems ant lygaus lauko
Mediniai kryžiai stovi.
Patsai žygis, jeigu jau buvo minimas, taip 

atrodė:
Priešų mes nebijom, nebaisi mirtis.

Gyvent, nei mirt kovoj nebijo 
Brangios tėvynės narsūs sūnūs.

Kelias mūsų nekaišytas,
Vien kraujais jis nušlakstytas, bet lietu-

/vis — ne bailys.
Tokie ar panašūs žodžiai buvo ir yra 

kartojami dabar mūsų poetų, rašant apie di
dvyriškumą. Vis kad nei priešo, nei mirties 
nebijom, kad lietuvis drąsus. Gražu ir tai, 
bet norėtųsi matyt skelbiant pergalę, ne mir
tį. Ir vis tik žuvę yra didvyriai, tik iš žuvu
siųjų stiprybės esam mokomi semtis. Apie 
gyvuosius nė garso. Ne be to, kad ant kritu
siųjų dėl laisvės kapų nepasisemtum stipry
bės. Susimąstai, įgauni ryžto. Tačiau argi 
kapai tėra vienintelis įkvėpimo šaltinis? Ar
gi kario mirtis yra jau toks ypatingas didvy
riškumas? Juk žinome, kad dažniausiai žūs
ta kvailys ir bailys. Drausmingas ir suma
nus karys rečiau pasitinka kulką. Pagaliau, 
drąsumas nėra vienintelė kario dorybė. Bi
joti yra žmoniška. Nuo baimės jausmo nė
ra laisvas ir didvyris. Antai gi sakoma, kad 
tik kvailys baimės nepažįsta. Geriausias ka-
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rys yra tas, kuris ir bijo ir eina, kuriame 
ryžtas ir pareigos jausmas stipresni už bai
mę. Ir kaip nebūtų keista, o pareigos jaus
mas visada stipresnis už baimę. Tokių ka
rių reikia tėvynei. Iš tokių išeina didvyriai. 
Ir vėl. Reika tėvynei žuvusių, ant kurių ka
pų gyvieji stiprybės semtųsi, bet dar labiau 
jai reikia gyvųjų, kurie nuo priešų gintų. 
Reikia jai didvyrių, ir dar labiau reikia pa
reigingų piliečių. Niekada nebuvo duotas 
puikesnis įsakymas pradėti mūšį, kaip tas 
kurį davė anglų admirolas Nelson prieš 
Trafalgaro jūrų mūšį: „Anglija laukia, kad 
kiekvienas atliktų savo pareigų“. Pareiga 
gimdo didvyrius ir duoda pergalę. Ji ly
giai stipri, kaip ir tikroji tėvynės meilė.

Čia tai sakau ne dėl to, kad norėčiau pa
garbų kritusiems ar drųsuoliams sumenkin
ti. Noriu tik parodyti, jog yra ir kitų di
dvyriškumo formų, stipresnių, gal būt, ir už 
mirtį. Kad mūsų taip negausi herojinė poe
zija perdaug vienapusiška, kad nėra reikalo 
vien tik kapinių tvoros įsikibus laikytis. Jog 
laikas pagalvoti, kad galbūt svetimoje šaly
je augančio jaunimo, kuris kasdien televizi
joje mato laiminčius didvyrius, tokia poezi
ja jau neuždega, ir kad, iš viso, pralaimėjęs 
nėra didvyris. Sakau todėl, kad poetai, api- 
pylę mus patriotiniais ilgesio eilėraščiais, 
neužmirštų ir ugningos žygio dainos, kuri 
taip reikalinga įžiebti ryžtingos kovos ugnį.

Savo laiku B. Brazdžionis viename savo 
eilėraštyje davė tokį posmų:

Gyslos kaip virvės, karktos ir kietos. 
Duokite ženklą ragu.
Jeigu nors kojai padėt bus vietos —- 
Laisvei užteks pajėgų.
Man šis posmas jo poezijoje reikšmin

gesnis už jo peticijas į U.N. ir garsias mal
das. Ta proga noriu pabrėžti, jog čia niekur 
neliečiu kūrinio meninės vertės.

Kai rašome apie tėvynę ar žygį, rašykime, 
kaip sako J. Kruminas:

Reįkia, žodis kad būtų kaip šūvis, 
Kibirkštis iš liepsnojančio žaizdro. 
Kad jis eitų, kaip ėjo lietuvis, 
Kada degė jam gyvosios žaizdos.
Taip pat, be didvyriškumo apskritai duo

kime asmenį didvyrį — tikrų, ar sukurtų. 
Atskiro didvyrio žygiai labiau atmintini ir 
įspūdingesni už betkokį didvyriškumų bend
ra prasme. Tokių kūrinių mes visai neturi
me. Tiesa, atskirų didvyrį iškelti geriau 

tinka epas — poema ar baladė — šiuo metu 
užmirštos formos. Betgi ir eilėraštyje galima 
apdainuoti didvyrį.

Didvyrį aprašyti ar sukurti geriausia tin
ka proza. Tačiau su proza pas mus dar liūd
niau. Be keletos smukių apysakaičių, kiek 
didesnį ir reikšmingesnį kūrinį iš laisvės ko
vų, turime tik J. Švaisto „Kerpių ber
niūkštį“. Tačiau ir Švaistas savo didvyrio 
nepaliko gyventi, A. Mickevičiaus duotu 
pavyzdžių „Gražinoje“ mūsų rašytojai iš
tikimai seka — didvyriai vis žūsta. Gyvus 
didvyrius mėgo gal tik vienas VI. Andriu
kaitis. Gal todėl ir jo knygos „Žvalgo užra
šai“ ir „Audra Žemaičiuose“ buvo jaunimo 
mėgiamos. Taip pat ir su V. Pietario .Al
gimanto“ populiarumu reta knyga gali ly
gintis. . : . ’

Mūsų rašytojai, kaip ir poetai, nesirinko 
temų iš laisvės karo. Nerasime jų kūriniuose 
savanorio, Vyties Kryžiaus kavalieriaus ir 
jo žygių. Rasime jį paminėtų, bet nerasime 
jo iškelto. Ogi kiekvienas Vyties Kryžiaus 
kavalierius tinka būti didvyriu rašytojo kū
rinyje. Juk ne už bulvių skutimų jis tų Kry
žių gavo. Nerandame jų todėl, kad herojinių 
ir istorinių temų mūsų rašytojai vengia. Ir 
jei jau pajudina, tai didvyrį būtinai nužu
do. Gal didvyrio mirtis reikalinga kūrinio 
meninei vertei pakelti, bet ji nebūtina jau
nimo auklėjimui. Žuvę didvyriai negali var
žytis su tais, kuriuos svetur augus jauni
mas randa komikuose ir mato televizijoje.

Pagaliau, jeigu didvyrio mirtis prasminga, 
jeigu jį atneša laimėjimų, ji reikalinga ir ko
voje ir kūrinyje. Tačiau paskiausioje lite
ratūroje užtinkame partizanus žūstant vis 
nei šiaip nei taip. Žūsta, kad tik žūtų, kad 
tik didvyriais liktų. Žiūrėk, partizanas, per 
kokį nereikšmingų susišaudymų, buvo nu
šautas ir jo lavonas išniekintas. Tai vėl jis 
liko nukankintas. Vis pralaimėjęs. Ir tik dėl 
to, kad rašytojai labau mėgsta aprašinėti 
priešo žiaurumų, negu savųjų žygius. Ne
bando iškelti partizano didvyriškumų, o 
stengiasi sukelti jam užuojautų, pasibaisėji
mų žvėriškais priešo darbais. Ir kad nors 
jie žūtų paprastai, kaip eiliniai kovotojai ir 
net didvyriai žūsta. Bet jie žūsta įspūdingai, 
teatrališkai. Dažniausiai lyg komiškoje ope
retėje. Antai vieno žinomo rašytojo didvy
ris, enkavedistų tardomas, sušuka „Tegy
vuoja Laisva Lietuva“ ir iššokdamas per
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trečio augšto langą ant gatvės grindinio nu
sižudo. Kito rašytojo sužeistas partizanas 
granata susisprogdina. Bet prieš nusižudy- 
damas jis dar pakalba ant paminklų, žuvu
sioms iškaltais žodžiais: „Žūstu, kad Tu, 
Tėvyne, gyventum“ ir panašiai. Panašių sa
vižudžių didvyrių rasime ir daugiau. Lietu
vis vis žūsta, ar nusižudo, kaip tas Pilėnų 
kunigaikštis Margis, bet nepasiduoda. Jaus
mu tokius didvyrius priimame ir pateisina
me, netgi jais didžiuojamės, tačiau protu jie 
nepriimtini. Man didesnį įspūdį daro ameri
kiečiai savanoriai iki vieno žuvę kovodami 
prieš Meksikos armiją Alamo tvirtovėje. 
Taip pat ir prancūzų svetimšalių legijono 
batalionas kritęs Meksikoje. Ir tie ir šitie 
krito iki vieno, bet krito kovodami, nenusi
žudė. Kad ir kaip mums būtų brangus Mar
gis, o jis nėra didvyris, kaip ir tas per lan
gą iššokęs. Kęstutis man didesnis už Mar
gį. Jis nepabūgo net du kartus patekti į' 
nelaisvę. Sugebėjo išsisukti ir atkeršyti. Taip 
pat ir tas lietuvis, raudonųjų suimtas, kan
kintas ir nepalaužtas. Dažniausiai kario nu
sižudymas reiškia ne drąsą, o bailumą. Mar
gis pabūgo nelaisvės, anas partizanas kanki
nimų ar baimės draugus išduoti. Dažnai 
reikia daugiau drąsos gyventi, negu mirti. 
Didvyris nebijo nei nelaisvės, nei kančios. 
Kol jis gyvas, tol jame rusena viltis išlikti 
■ir atkeršyti. Neretai jam ir pavyksta. Juk 
jeigu visi lietuviai sektų Margio pavyzdžiu, 
pati tauta jau būtų išnykusi. O ir verga- 
vom, ir Sibiran, ir kalėjiman ėjom, ir iš- 
tvėrėm. Nekartą atkeršijom ir dar priešas 
mus minės. Pagaliau, niekas neturi teisės 
atimti sau gyvybę, paties Dievo duotą. 
Krikščionių religija nepateisina savižudybės 
jokiu atveju. Bendroji moralė tik labai iš
imtinais atvejais. O apskritai, savižudžiai į 
didvyrius nelabai tinka. Gi šių dienų taip 
negausioje partizaninėje literatūroje vyrau
ja tos rūšies didvyris. Todėl mus taip malo
niai nustebina V. Alantas, novelėje „Lietu
vės kerštas“ davęs modernios Gražinos pa
veikslą. Jo didvyrė įvykdo kerštą ir lieka gy
venti ir toliau kovoti.

Tiek prikalbėję apie didvyrius, pažiūrėki
me, ką tas pats žodis reiškia. Ko reikia, kad 
didvyriu būtum. Žodį didvyris mes pasida
rėme iš kitose tautose tai prasmei naudoja
mo žodžio herojus. Herojus yra graikų kil
mės žodis. Pas Homerą jis reiškė žymesnį 

kūrinio veikėją, karį ar augštesnės kilmės 
pilietį. Po Homero, spėjama, kad dar prieš 
įj, susidarė herojaus kultas. Herojum buvo 
laikomas asmuo, turįs dieviškų galių. Ne 
Dievas ar pusdievis, bet galingesnis už 
žmogų, atliekąs žmogui neįvykdomus žy
gius. Buvo tikima, kad mirę herojai, kaip 
dabar mūsų šventieji, turi dieviškų galių 
žmogui padėti ar jį gelbėti. Todėl ant jų 
kapų buvo dedamos aukos, jų garbei gieda
mos giesmės. Iš to kilo šių dienų žuvusiųjų 
karių kapų gerbimas.

Graikus pasekė germanai ir kitos tautos. 
Germanų legendarinis Zigfridas, ar anglų 
karalius Artūras vaizduojami kaip antžmo
giai. Ilgainiui herojai neteko dieviškų ypa
tybių, bet vis liko asmenys, nuveikę žmo
gaus jėgomis neįmanomus darbus. Iš to se
ka, kad nei drąsumas, nei mirtis, patys sa
vaime dar nereiškia herojizmo. Didvyrišku
mui reikia vien antžmogiškų žygių. Kiek 
nusileidus, didvyriu laikytinas kiekvienas, 
kuris atliko išimtinai retą žygį. Be pergalės 
nėra didvyrio. Antai paskutinio karo me
tu lenkų raiteliai kardais puolė vokiečių 
tankus. Į tą jų žygį pasaulio spauda žiūri 
kaip į retos drąsos pasireiškimą, bet kartu 
ir šaiposi iš jų beprotystės. Jei žygis būtų 
pavykęs, tie lenkai būtų minimi didvyriais. 
Todėl ir mums labiau tiktų iškelti žygį at
likusius, o ne beprasmiškai žuvusius. Kiek
vienas lietuvio laimėjimas yra didvyriškas 
žygis, nes jis visada atliekamas prieš stip
resnį priešą.

Didvyriškumas bendra prasme lengviau 
apibrėžiamas. Sakysime pati lietuvių tautos 
kova su rusiškuoju okupantu jau yra didvy
riškumas. Nesgį reikia antžmogiškos drąsos 
ir valios priešintis milžinišką persvarą tu
rinčiam priešui. Ne kiekvena tauta tai ga
li. Ta kova dar nepasibaigė, todėl niekas ne
gali prikišti, kad pati kova dar nereiškia 
pergalės. Mes tikime, kad ji pasibaigs lietu
vių naudai ,tuo duodama dar kartą teisę 
lietuvių tautai didvyrių tautos vardu vadin
tis. Tą vardą juk mes ne kartą gavome ir jį 
ištikimai nešiojome.

Tiek prikalbėję apie didvyrį literatūroje, 
pažvelkime, kaip į jį žiūri mūsų visuomenė 
ir periodinė spauda. Pradėję nuo laisvės ka
ro, rasime Vyties Kryžiaus kavalierių už
mirštą. Visuomenė pagarbos jam nereiškė, 
o spauda retai jį minėjo... Užtai visas kul-
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tas buvo sukoncentruotas ties kritusiais ir 
karo invalidais. Dabar didžiausiai nusipel
niusiu tėvynei laikome dėl jos kalėjime sė
dėjusį, ar kaip kitaip nukentėjusį. Per tau
tos švenčių minėjimus garbės prezidiume 
matome įvairius veikėjus, šioje šalyje, daž
niausiai klebonus, savanoriams atstovauja 
invalidas ar šiaip augštesnio laipsnio karys, 
o pogrindžio kovotojams — politinis kali
nys. Taigi, didvyriškumas, arba kitaip sa
kant nuopelnas tėvynei, jei ne mirtimi, tai 
kančia matuojami. Tikrumoje gi, tikrasis 
didvyriškumo simbolis yra Vyties Kryžiaus 
kavalierius. Yra kavalierių ir invalidų tar
pe, bet bendrai imant, sveikatos nustojimas 
dėl tėvynės ar tai kare, ar kalėjime nėra 
nuopelnas, o tik nelaimė. Jiems priklauso 
mūsų užuojauta ir parama, bet kelti juos 
augščiau už pasižymėjusius kovoje ir svei
kais išlikusius nevisai tikslu.

Kaip bekalbėtume, o tiesa yra ta, kad 
okupacijų metais į kalėjimą pateko daugu
ma ne už aktyvų pasipriešinimą, bet kad 
buvo lietuviai, kad okupantas jais nepasi
tikėjo. Iš aktyviųjų pogrindžio narių dau
guma pateko per neatsargumą ar buvo 
įskųsti. Vienaip ar kitaip, o vien pats sė
dėjimas kalėjime nėra joks nuopelnas. Ir tas 
nukentėjęs pogrindžio karys nėra labiau 
gerbtinas už tą, kurs buvo atsargesnis, ap
sukresnis ir kalėjimo išvengęs ilgiau dirbo 
ir daugiau nudirbo.

O ką mes matome gyvenime? Patys bu
vę kaliniai jaučiasi labiau nusipelnę už sa
vo laimingesnius draugus ir mes jiems pri
tariame. Tartum tai pabrėžt norėdami, bu
vę kaliniai įsisteigė Buvusių Politinių Ka
linių Sąjungą. Bendruose rezistentų sambū
riuose jie jau nebetilpo. Tuoj po karo Vo
kietijoje net kriminaliniai nusikaltėliai iš
ėję iš kalėjimų laikė save pirmaeiliais trem
tiniais. Nenukentėjusiam lietuviui kartais 
net gėda buvo prisipažinti, kad kalėjime ne
sėdėjo. Žinoma, save augštino dažniausiai 
tie, kurie nei jokių nuopelnų, nei nieko 
bendro su politika neturėjo. Bet tokių gi po
litinių kalinių sąjungoje ir dabar dauguma. 
Apskritai, tie žmonės linkę savo sėdėjimu 
kalėjime didžiuotis. Vienas poetų net tokį 
eilėraštį sudėjo:

Čia kalėjimas — aš belaisvis
Man baugu\
Už tėvynę kalėti —
Tat brangu!
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Pažinau vieną pogrindžio vyrų pirmosios 
rusų okupacijos metais. Jis buvo vienas ry
šininkų tarp pogrindžio Lietuvoje ir jo vadų 
Berlyne. Jis sugebėjo keletą kartų prasi
skverbti pro sienų sargybas, nekartą net 
ginklu pro jas prasimušdamas, ir sėkmin
gai atliko savo uždavinį. Tam reikėjo išim
tinos drąsos ir sumanumo. Ar su jo dar
bais gali lygintis betkoks sėdėjimas kalėji
me? O mes matome vien nukentėjusius, tuo 
pačiu lyg pabrėždami, kad didvyriškumui 
jei jau ne mirties, tai bent kančios reikia.

Dar liūdnesnė mūsų pažiūra į didvyrišku
mą bendra prasme. Po 1941 m. birželio su
kilimo šaukėme, ir dabar didžiuodamiesi 
kartojame, kad trys tūkstančiai sukilėlių sa
vo gyvybes paklojo ant tėvynės aukuro. 
Paskutiniu laiku tas skaičius pakeltas jau 
iki keturių tūkstančių. Ir niekur neužtikau 
skaitlinės, rodančios nukauto priešo skai
čių. Apie priešą tylim. Mažai kalbam ir 
apie paties sukilimo reikšmę ir laimėjimo 
dydį. Tokie raštai ir kalbos nepagerbia, o 
išjuokia sukilime kovojusius. Ir koks gi čia 
didvyriškumas, jei savųjų kalnais krito, o 
priešo gal tik vienas kitas. Laimė, kad tik
rovė yra daug gražesnė. Menkai ginkluoti 
sukilėliai sumušė daug daug kartų stipresnį 
priešą ir ta pergalė labai mažai aukų parei
kalavo. Žuvusiųjų sukilėlių skaičius yra de
šimteriopai išpūstas. Kauno miesto kapinė
se buvo palaidoti šešiasdešimt ir keli kritu
sieji. Šeši Šančiuose, devyni Aleksote, kele
tas Vilijampolėje. Su vėliau nuo žaizdų mi
rusiais, Kaune priskaitytumėm gal šimtą. 
Gal kita tiek žuvo provincijoje. Viso Lietu
voje galėjo žūti koks trejetas šimtų. Iš jų 
rastumėm tik pusę sukilėlių. Kiti žuvo 
smalsumo išvesti į gatvę ar šiaip per ne
laimę žuvo kovų metu. Mes gi kalnus pri- 
klojom. Kad tik daugiau aukų ant tėvynės 
aukuro. Jei tai būtų kokie netikėliai, dar 
tiek to — čia gi mūsų broliai. Kokiam 
tikslui ne priešo, o savų aukų skaičių kelia
me, negaliu suprasti. Jei tuo norime paro
dyti pergalės dydį, tai graudus nesusipra
timas. Pergalės dydis ne žuvusiųjų skaičiu
mi matuojamas. Laimėjimo visiškumas ir 
jo svarba yra tikrasis matas. To sukilimo vi
suotinumas, laimėjimo vispusiškumas ir jo 
svarba yra tikrasis didybės mąstąs. Jo sukel
ta liepsna” ilgai dar bus juntama Lietuvoje. 
Bet apie tai mes nekalbame.

Lieti ktaują ant tėvynės aukuro taip įsi-
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KULTŪRINĖMIS TEMOMIS

■ .... ..... y ......-r

BUITINES MUZIKOS KLAUSIMAIS

V. BANAITIS

„Lietuviai muzikai, kad ir labai rimti, 
malonėkite paaiškinti, kodėl taip atsitiko: 
ar per neapsižiūrėjimą, ar lengvosios mu
zikos žanro nevertinant, ar dėl kokių prie
žasčių... duokite lietuviškos pramoginės 
muzikos“.

Taip „Muzikos Žinių“ 1956 m. gruodžio 
mėn. numery klausia Algirdas Gustaitis, 
„rizikuodamas gauti iš muzikų pylos“. Muš
kit kas norit, aš tik prisidėsiu prie kolegos 
Algirdo „graudžių verksmų“. Tai galiu drą
siai padaryti, nes nepretenduoju j „rimtu
mą“. Tema verta dėmesio, bet ją reikia 
kiek kitap „pakabinti“.

Išeikime iš principo, kad yra tik vienas 
„muzikinių dalybų“ principas: gera muzi
ka —, ir ne tiek gera muzika. Taigi, skirtu
mas tarp „moderniškos“ ir „senovinės“, 
„lengvos“ ar „rimtos“ muzikos yra visad 
relatyvus dalykas. Tačiau, gerai suprantam 
apie ką kalba Alg. Gustaitis, apie „pritai

komąją“ muziką, apie „Buitinę Muziką“, 
kaip aš bandau apibūdinti. O tai netelpa i 
„šokių muzikos“ ar „pramoginės muzikos“ 
rėmus. A propos, „pramoginė“ — nomen 
ėst omen: „pramogų“ dar negalėjom sau 
leisti, buvom dar perbėdni. Bet tai nėra 
pilnas atsakymas.

Besidairydami po „rimtąja“ muziką, ran
dame visokių „sarabandų“, „menuetų“, 
„pavanų“ ir pan. Tai vis tikri šokiai ir pa
gal tą muziką kadaise sukosi poros ir solo 
šokėjai! Jeigu paimsim tokį baisiai praš
matnų terminą „Intermezzo“, turbūt nu- 
stebsim, sužinoję, kad taip vadinosi muzika, 
grojama prie puotos stalo, „tarpe patiekalų“. 
Tai vis tarsi „proginė muzika“, t.y., kuria 
nors proga parašytas veikalas. „Rimtumas“ 
grubesne prasme atsirado, kai tos formos 
tapo pripildytos kito turinio, kai ios atitrū
ko nuo savo pragmatinio uždavinio.

Tokia „proginė muzika“, tačiau, yra tik

smaginome, kad net baisu,, jog to aukuro 
visai neužlietumėm.

Toks didvyriškumo supratimas, koks da
bar vyrauja mūsuose, jei jau nežalingas, tai 
tikrai vienpusiškas ir neteisingas. Atiduoda
mi priklausančią pagarbą žuvusiems, ne
užmirškime, kad ne mirtis ir ne pralietas 
kraujas, o atliktas žygis duoda kovotojui 
didvyrio vardą ir nuopelnai tėvynei ne kan
čia, o atliktais darbais matuotini. Gerbdami 
žuvusius ir nukentėjusius, neužmirškime gy- 
vųjų-

Ta proga noriu pridėti, kad, jei didvyriai 

reikalingi Tėvynei, tai pačiam gyvenime ga
lėtumėm be jų išsiversti. Gal geriau, kad jų 
visai nebūtų. Matėme, kaip didvyriai, — 
dažniausiai tariami didvyriai, — savo gar
bėj apsvaigę net ištisas tautas pražudo. Jei 
šiaip jau didvyriai nelabai reikalingi, tai 
jaunimo auklėjime, bei tautos paruošime 
žygiui, be jų neišsiverčiame. Todėl jie tain 
reikalingi literatūroje. Tad jei rašom apie 
Tėvynę ir pralietą kraują, užuot verkšlenę 
ir graudenę, rašykim apie tikrą didvyrį ir 
tautos didvyriškumą. Rašykim apie žygį ir 
pergalę.
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vieno bendro fenomeno dalis. Tas fenome
nas nusakytinas labai trumpai: betkokia 
muzika yra pritaikomoji. Muzika kaip tiks
las sau neegzistuoja, ji yra giliausia pras
me humaniška, tarnauja žmogui, jam para
šyta. Muzika be auditorijos — kaip aidas 
be garso.

Kodėl, prie temos grįžtant, nerašoma 
„tokios“ muzikos — nors ir šiandien žmo
nės šoka, valgo, linksminasi, mėgsta pobū
vius, reikalingi muzikinių rėmų? Gal isto
rijoje rasime atsakymą — bendroje žmoni
jos ir muzikos istorijoje?

Taip.
Buitinė, „proginė“ muzika ir šiandien 

rašoma ten, kur atsiranda proga, kur išnau
dojama proga, kitaip tariant: kur užsako- 
koma. Muzika visados ir visais laikais bu
vo ir bus reikalinga mecenato. Tai yra už
sakytojas.

Žinoma, iš jo laukiama, kad atsilygintų. 
Bet dažnai to nedaro: Mozartui už „Re
quiem“ Mišias nesumokėjo. Haydn parašė 
„Jaučio Menuetą“ ne tam, kad jaučiai šok
tų, bet iškeldamas mecenatą-mėsininką. ku
ris už dukters vestuvėms užsakytą menuetą 
neturėjo atsilyginti kuo kitu kaip sveiku 
jaučiu.

Kiek veikalų užsakyta kitiems metams, 
kai įvyks Pasaulio Lietuvių Seimas? O vė
liavas į salę neš su muzika, o bus balius.?! 
Tas pats kol. Algirdo minimas „Spaudos 
Baliaus Valsas“ nebuvo Hofmeklerio para
šytas iš „idėjos“ o baliaus rengėjų užsaky
mu. Taip yra visam pasaulyje net ir lietu
vių tarpe.

Užsakykime — ir tiesiai bei asmeniškai. 
Su tais konkursais vis ne tai, ko reikia. 
Formalus, šaltas, bizniu atsiduodąs reika
las, — nors gera ir girtina intencija. Trūks
tamą pinigų kitąkart atstoja žodis: muzi
kas iš pašaukimo yra tarsi kunigas, pasiš
ventėlis. Jo garsinėje vaizduotėje yra tūks
tančiai planų, taip — ir šokių vakarai. Ir 
juo „rimtesnis“, juo didesnis kompozito
rius, juo našesnė jo vaizduotė. Niekas iš jų 
negyvena dramblio kaulo bokšteliuose „gry 
nai kūrybai“ — jie gyvena šioj mūsų že
melėje. Jiems dažnai daug nė aiškinti ne
reikia —■ minčių, kurios kuriam mecenatui 
ką tik ateina į galvą, — jam pilna terba. 
Užsakykime buitinės muzikos, imtinai su 
šokiais, ir jos atsiras.

Kame tad muzikų „rimtumas“? Jeigu 
muzika iš viso yra taikomoji, jeigu ir rimti 
muzikai yra tik žmonės?

Nelaukit iš manęs muzikos estetikos stu
dijos ! Bet bandysiu suminėti vieną kitą fak
tą, kurio pakaks dalykui išaiškinti.

Kaikada juokais sakoma: nuo „muziko“ 
iki „mužiko“ nepertoli. Tokiu juoku viso 
pasaulio muzikus galima mirštamai įžeisti. 
Tuo klausimu jie šimtą kartų jautresni už 
betkurį kitą žmogų. Kodėl?

Muzika tarnauja žmogui. Iš to žmonės se
niau ir padarė išvadą, kad muzika yra kaž
kokia tarnaitė, o muzikai eiliniai lekajai. 
Taip yra buvę — ir visados yra pavojus, 
kad ir šiandien tai gali grįžti. (Žiūrėk „pa
žangiuosius“ maskolių viduramžius!). Šian
dien pasikeitė laikai: muzikai su literatais 
lygiaverčiai, prilygsta ir dailininkams, kurie 
iau senovėje buvo labiau gerbiami. Kodėl? 
Dailės paminklas ar paveikslas pats kalba 
už save, jame atvaizduoti kiti daiktai betar
piškai suprantami kiekvienam žmogui. Jau 
sunkiau buvo literatams — ilgai truko kol 
poetai buvo prilyginti „žmonėms“. Atsirado 
spauda, ir tik tada, kai vis daugiau žmonių 
išmoko skaityti, imta vertinti ir poetus. Kas 
skaito, rašo —■ betarpiškai supranta litera
tūrą. O vis dar liko ir prieš literatus savo
tiškas nusistatymas: kažkokie anarchistai, 
puspročiai, nerimti. Atsiminkim, kad dar 
ne taip seniai kilmingieii žmonės bajorai — 
pav. tokiame Kurše — laikė gėdinga moky
tis rašto: bene jie miestiečiai, pirkliai, bene 
negyvena iš Dievo molonės ir savo dvarų?

O sunkiausia muzikams. Žodis „muzikas“ 
nusako viską. Muzikai tačiau su laiku nu
galėjo tą „prakeikimą“. Jie patys ugdė ir 
lavino žmonių ausies kultūrą. Jie parašė 
veikalų, prabilusių j žmoniją galingiau už 
pamokslą. Jie ėmė imponuoti kitiems savo 
išsilavinimu, savo idėjomis, didesnėmis už 
kūrinius. Bet muzikai ir šiandien be galo 
jautrūs jų asmens nužeminimui — iie neno
ri būti vergais, nors muziko pobūdis ir yra 
tarnauti. Netaip primityviai reikia supras
ti tą reikalą.

Tiesa, labai netolimoje praeityje muzika 
su kitais menais išgyveno paskutinį eman
cipacijos etapą: muzikai pradėjo savo me
ną „absoliutinti“, „1* art pour 1‘art“, muzi
ka sau pati tikslas. Tokia buvo ne vienų 
muzikų yda — ta emaricipacine liga sirgo
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visi menai. Ne tik menai—tai būtų „smulk
mena“. Apsirgo ir politika, o tai žymiai blo
gesnis reikalas. Paskutinis absoliutas šian
dien yra maskoliškas „marksizmas-leniniz- 
mas“, kuris pats save laiko viso ko vyriau
siu tikslu. Absoliutiniai laikai muzikoje jau 
atslūgo: paliko eilinio muzikos mėgėjo „mo 
derninės“ muzikos slogutiška baimė! Ir vi
sai be reikalo — tie „slogučiai“ tai ne kas 
kita, o garsų eksperimentavimas, naujų prie
monių suradimas, vulkaniškas išsiveržimas. 
Ir iš tikrųjų įsivaizduojama, tik klaidinga 
prielaida, kad muzika yra tikslas pats sau. 
Tačiau, be tos klaidingos prielaidos muziki
nė kūryba nebūtų prasikalusi naujų kelių, 
nebūtų įgavusi naujų priemonių, ir to būti
nai reikėjo. Muzika tarnauja savo laiko 
žmonijai. Haendel, kuriam kartą negailėjo 
komplimentų už vienos oratorijos karštą 
priėmimą iš publikos pusės, piktai, atsikir
to: „Nerašiau, kad jiems tik patiktų. No
riu, kad jie geresniais žmonėmis taptų dėl 
mano muzikos“.

Čia ir prieisim vieną iš rimto muziko už
davinių : jis per savo kūrybą reiškia idėjas, 
kartais dideles; išreiškia pagal jų didingu
mą — kartais tobulai, kartais ne tiek tobu
lai ; pagal talentą ir sugebėjimą jam pavyks
ta įkūnyti jas garsais — šimtu procentų, 
kartais mažesniu laipsniu. — Muzikos isto
rija tačiau jam uždėjo dar vieną pareigą: 
jis pats išeksperimentuoja naujas, idėją ati
tinkančias muzikines formas! Tas eksperi
mentavimas kaštuoja laiko —- štai kodėl 
modernieji kompozitoriai palyginti mažai 
parašo. Jie labai kritiški — to negalima pa
sakyti apie senuosius, kurie švaistėsi įpras
tinėmis frazėmis ir mažai jautė skrupulų. 
Tarp ko kito ir dėlto, kad jie gavo begaly
bes užsakymų ir nebegalėjo perdaug skirti 
laiko vieno veikalo „šlifavimui“! Nežinau, 
ar mada ar giliai jaugusi j muziko prisiim
tą galiią skirti, kas „savo“, kas svetima“. 
Kiek sunaikinta gražiausių muzikinių min
čių, išmesta į sąšlavyną dėl perdidelės „sa- 
vikritikos, sąžiningumo! Išmeta, atsisako 
temos kompozitorius — nes jam atrodė, o 
dažnai tik vaidenosi, kad toji tema panaši 
į kažinką girdėto! Modernusis rimtas mu
zikas tad pats sau stato didžiausius reika
lavimus. Jis jokiu būdu ne „įsivaizdina“. 
Bet jis kietas pats savu. Paklauskime mūsų 

muzikus, kodėl jie bėgo nuo bolševikų ir 
kodėl negrįžta priviliojami tikrai auksinių 
materialinų sąlygų. Čia ir bus tie du daly
kai : tau įsako skolintis „muzikinę frazeo
logiją“ iš kitų — ne tik leidžia, bet įsako!

Neleidžia tau išeksperimentuoti savo pa
sisakymo būdo ir formų, jiem visai nėra 
įdomu, kad tu savo talentą išugdytum, o 
tai galima tik eksperimento keliu, tai pat
virtino iš Dimitrij Šostakovič paskutiniame 
kompozitorių suvažiavime Maskvoje. Kom
pozitoriai mažai jaudinasi dėl įsakymų ką 
parašyti, ar užsakymų. Tai yra natūralu, — 
ir jie vargsta ir puola į cinizmą čia išeivijo
je, kai niekas jiem nieko neužsako!

Ar galima rimtam muzikui užsakyti ką 
nors „nerimto“? Visados — ir dieną ir nak
tį. Jo ambicija neleis, kad būtų „nerimta“. 
Jis sudės visą savo energiją, visą koncentra
ciją į tą darbą, daugiau kartais, kaip į dide
lį veikalą. Jeigu čia palyginti su literatūra: 
kartais lengviau parašyti romaną, negu 
nukalti aštrų, kaip deimantas, dvieilį! Tam 
tikra prasme — parašyti mažos apimties vei- 
kaliuką, „dalykėlį“ jam yra idealas. Prabil
ti į savo auditoriją taip, kad ii iš proto 
kraustytus! ar ansiverktų, pasiekti kuo pla
tesnį „masiškumą“ sakant, yra kitas siekti
nas idealas.

Anot Schumano — geriausia fuga bus to
ji, kuri skambės kaip Strausso valsas, — o 
vistiek: fuga. Didysis J. Brahms kaip vai
kas ilgėjosi paprastumo visą gyvenimą ir 
stačiai entuziastingai gerbė Vienos kavinės 
smuikininką J. Straussą. Kartą vienam vieš
butyje jam pakišo svečių knygą — „įsiam
žinti“. Na, ir „įsiamžino“: J. Strausso val
so „Prie Žydrojo Dunojaus“ pirmaisiais 
taktais ir prierašu: „Leider nicht von mir 
— J. Brahms. (Gaila, bet ne mano muzi
ka...).

Tad nė kiek neabejokime, kad ir J. Ka
činskas ir K. V Banaitis, V. Jakūbėnas ir 
Gaidelis su Bacevičium tikrai yra kada gal
voję ir planavę parašyti ir šokius, ir mar
šus, ir visokius „potpouri“.

Amžių būvyje prirašyta begalybė nrog:- 
nės, buitinės muzikos. Rašoma ir šiandien, 
ypač ten, kur yra pareikalavimas. Bet klaus
kime, kiek praeityje ir dabartyje iš tos bėga-
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lybės veikalų išliko, kaip „klasiški“, „ever
greens“, kiek liko vaižgantįškų „deiman
čiukų“? Kų gi — gal iš tūkstančio vienas... 
Kodėl taip? Dėlto, kad tokią „klasiką“ — 
tegu tai būna ir fokstrotas — parašyti la
bai sunku. Sunku „patropyti“! Arba kaip 
sakė Vilniaus Filharmonijos kontrabasistas 
Chaimke Dystelis: „Žinot, išgauti švaių to
ną iš kontrabaso —■ tai tik per netyčia... 
„Čia, pasirodo, neišsiversi daug nerašęs. Gi 
ambicija neleidžia prigaminti daug „brudo“ 
viliantis, kad iš dešimties prastų pasitaikys 
vienuoliktasis geras! Nežinau ar ta taisyklė 
gera — dažnas genijus nebūtų gimęs, jeigu 
tėvai būtų nutarę turėti tik vieną vaiką. Ne- 
paslaptis, kad gan žinomi pasaulinio masto 
kompozitoriai, droviai prisidengę slapyvar- 
dėm, yra parašę eilę puikiausių šlagerių! 
Bet dar bijo išsiduoti — kolegos dar ko ge
ro prikiš, kad tai tik dėl pinigo... Bet kaži, 
ar prikiš, „Serijos“ dėsnis kaikada gamina 
ir augštesnę kokybę, Dar prie tos temos 
grįšime!

Turiu Algirdui Gustaičiui atsakyti į jo 
klausimą — kitu klausimu: argi mes jau 
iš tikrųjų tokie bėdni su savo buitine mu
zika?

Nemanyčiau!

Visi mūsų kompozitoriai abiem kojom 
stovi „liaudyje“; jie visad stipriai išgyveno 
bendro gyvenimo pulsą. Kai kas pareikala
vo, tai ir parašydavo. Pirmosios lietuviškos 
gaidos: Stankevičiaus „Lietuviški Maršai“— 
ar ne „taikomoji“, buitinė muzika? O Šim
kaus „ever-greens“, kaip: „Plaukia sau lai
velis“, „Kur bakūžė samanota“ — ar tai 
nieko? OKačanausko romansai? Tiesa, „sa
loninis žanras“, pasakys kas nosį raukyda
mas. Taip: anais metais „saloninis“ žanras 
ir buvo toks pat modernusis, kaip šiandien 
„Rock‘n roll“! O kur klasiškasis Vanagai
čio „Stasys“ — tiesiog amžinas nepataiso
mo pesimisto humoro dalykėlis! Kurs iš mū
sų muzikų nerašė pritaikomosios, buitinės 
muzikos?! Tai dainas chorui, tai himnus, 
buitinės muzikos jie rašė įvairiausiom pro
gom.

O kur Hofmekleris, kur Dolskis? O kaip 
su Husarų pulko orkestru su Lechavičium 
priešaky, kuris, sako,—pirma pabrauks per 
vieną ūsą „Nepriklausomybės. ..“.paskui per 

kitą: „Karuose.... o paskui per abu: „Da
lyvavęs....“ O kaip su ta begalybe kariuo
menės Šaulių Sąjungos pučiamųjų orkest
rų? Kiek jų kapelmeisteriai neprirašė mar- 
šiokų, valsiukų, polkučių —■ ir kiek jų tarpe 
yra tikrų „ever-greens“! Dešimtimis, gal 
šimtais! Ir duodu betkokią garantiją: atriią- 
kit jų bent dešimtį, įgrokit į plokšteles — 
padarysit didžiausią sensaciją išeivijos pa
sauliui! Kodėl? Ogi todėl, kad tie dalykė
liai bus geri, tokie geri, kad juos bematant 
pamėgs ir jaunimas. Kiek dėl senimo nė 
nekalbėsiu: jie mintinai žino kiekvieną fra
zę ! Tik ilgai negirdėjus, kažin kaip nugrimz
do pasąmonėn. Ir paties pasamonėn, kolega 
Algirdai!

Bet kur tie veikaliukai? Yra? Tai kur?

Pavyzdžiui — stalčiuje pas Bronių Jonu
šą, kito kapelmeisterio lagamino dugne, gal 
pas prof. Žilevičių jo gyvenimo darbo cent- 
re-archyve! Kitaip sakant, kas atliks — nė
ra gaidų!

Apsileidimas, šiandien šaukiama „smeto
niškas apsileidimas“ ir tiek! Žinot, truputėlį 
juokas ima ne iš tų „kruvinųjų“ laikų, o iš 
rėksnių... Jeigu jūs, mielieji, būtumėte tada 
taip rėkę, kaip rėkiate dabar —- tų gaidų 
būtų. Bet tada rėkė, kol gerklė užkimo vie
ni tik muzikai, vieni plikame lauke. Esu rė
kęs ir aš, todėl atleiskit, kad šypsaus.

Buvo apsileidimas —- tikra tiesa. Bet tru
putį nesąžininga tai „pastebėti“ tik dabar. 
Gal ir gerai taip — politika turi savo dės
nius ir atpirkimo ožio nuomonės niekas ne
klauso.

Tokia pat tiesa, kad anais laikais prieš 
dvidešimt ir daugiau metų gaidų leidimas 
ir plokštelių gamyba buvo keleriopai bran
gesni, kaip šiandien. Šiandien plokštelė jau 
nebe liuksusas, o visai normali muzikos 
platinimo ir mokymosi priemonė. Iš to taš
ko žiūrint tačiau pasiutimas ima, kai šian
dien žiūri į Kraštą: nepaisant tų priemonių 
gamybos atpigimo, nepaisant jų visur pri
pažinto modernumo, nepaisant ir viso Kraš
to gyventojų apiplėšimo, gaidų nespausdina, 
plokštelių kiek reikia negamina. O kaip tik 
gaidos bei plokštelės yra šių dienų svarbūs 
„knygnešiai“, tai lietuvybės „evangelistai“ ir 
lietuviškumo tikrieji „Keleiviai“ — tiek jšei-
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vijoje, tiek po Rusijos platybes! Ir ne Mask
vą kaltinu, kaltinu savuosius komunistus: 
Sniečkų, Paleckį ir savo bendradarbį Juo
zapą Banaitį: negirdėtu apsileidimu šitoje 
srityje jūs ne „išlaikot“, bet „išvaikot“ lie
tuvybę.

Šitame pačiame SANTARVĖS žurnale 
muzikos temomis rašė J. Girdžius-Klausu- 
tis, kreipdamasis į Kraštą ir nurodydamas, 
jei ne pirmas, tai bent muzikos srityje pir
mas, kad yra skirtumas tarp tikrojo komu
nizmo ir tikrojo rusiškumo ir kad lietuvių 
muzikai daroma skriauda nėra pateisinama 
nei iš komunizmo nei iš rusiškumo taško. 
Tuo tarpu daugelis jo iškeltų priekaištų pa
tvirtino okupuotos Lietuvos spaudai ir nau
dojosi tais pačiais jo argumentais. Bet šian
dien padėtis kiek kitokia: šiandien Paleckiai 
turi truputį daugiau laisvės. O visdėlto vis 
dar negrojami išeivijos kompozitorių veika
lai, tai seniai jau daro latviai ir estai. Vis 
nėra pakankamų plokštelių, gaidų leidimas 
nesutvarkytas. Tad, jūs visi, kurie šiandien 
taip rėkiat dėl praeities apsileidimo, padė
kite rėkti ir šiandien! Būkit konsekventiški 
ir neleiskit vienam vargšui Kreivėnui šauk
ti „Muzikos Žiniose“.!

Visa bėda su muzika glūdi jos esmėje. 
Vėl palyginkime su menu ir literatūra. Abu 
veikia betarpiškai. Jiems nereikia atskiros 
„reprodukcinės“ aparatūros. Kas kita su 
muzika.

Ateis autoriui į galvą muzikinė mintis — 
jis ją užrašo. O tai dažnai trunka mėnesiais, 
metais, pav., kol išrašo instrumentuotę visai 
ilgo veikalo partitatūrai. Paskui sėda rašyti 
orkestriniam veikalui atskirus balsus — ži
note, kiek ten puslapių? Mažiausia šimtą 
kartų daugiau, kaip partitūroj! O jeigu tai, 
naktimis dirbęs, atliko — tai yra tik vienas 
vienintelis egzempliorius! Gerai, jeigu per 
stebuklą „tremty“ ar „namuose“ kas at
spausdina tą veikalą. Tada kelis šimtus eg- 
zenmpliorių partitūros galima išsiuntinėti 
įvairiems interpretantams. Tai reiškia —r iš 
šimto gal vienas ir atliks!

Bet tik tada, kai atlieka, tik tada ir pats 
kompozitorius gali kritiškai apsispręsti, kur 
padaryta klaida, ką reikia kur taisyti. Tik 
iš gyvo muzikos atkūrimo autorius paga
liau mokosi, bręsta, tobulėja ir kyla, kol pa

jėgia pasiekti savo idealą: kad muzika tar
nautų jo žmonėms, jų gerėjimui ir tobulė
jimui ! Štai kojlėl yra toks svarbu garsinis 
muzikos eksperimentas, štai kodėl dėl jo 
draudimo pagrįstai protestavo Dimitrijus 
Šostakovič Maskvoje. Štai kodėl viename 
laiške nusiminęs rašo Jeronimas Kačinskas: 
„Mūsų „žinovai“ priekaištauja lietuviams 
kompozitoriams, kad jų talentas esą nepa
kankamas, kad „nerašo pasaulinio lygio 
veikalų“... (Nesvarstant fakto ar tokie „ži
novai“ iš viso yra turėję progos išgirsti jų 
veikalus) ar čia yra ko stebėtis? Kompo
zitorius tik tada mokosi ir tobulėja, kai 
girdi savo veikalą. O girdėti — tai reiškia 
jį atlikti, ne vieną o daug kartų. Bet tai 
neįmanoma... Tai kaip mes galime „tobulė
ti“?..

Nieko čia negaliu pridėti nei atimti, čia 
pataikyta pirštu į akį. Taip yra. Muzikai 
praskambėti ir atlikti savo misiją, kaip ma
tome, reikia didžiulių organizacinių pastan
gų. O čia ir atsidūrėme politikos slenkstyje, 
nes mūsų organizacinis gyvenimas yra išim
tinai politikos ženkle, juk esame politiniai 
emigrantai.

Trūktų dar, kad dabar imčiau politikus 
mokyti „muzikos“. Dieve, jie mokyti žmo
nės ir nėra čia kam ką dėstyti. Reikia jau 
patiems muzikams išsikepurnoti iš klampy
nės, kaip tas vokiečių legendarinis melagis 
ir juokdarys Muelhausen, kai pats už plau
kų nusitvėręs išsitraukė iš balos. Bet nebe
galiu jį paklaust, kaip jis tai padarė — jis 
spėjo laiku pasimirti, mat.

Nebent galėčiau susumuodamas mintis, 
pasakyti visiems šauniesiems lietuvybės iš
laikymo pionieriams:

„Meskit klaidingą pažiūrą, kad muzikai - 
yra „bedarbiai-genijai“, juodų ir baltų kla
višų magikos monopolininkai. Nelaikykit 
jų nei kudlotais nei nuplikusiais fantastais! 
Jų menas — muzika — tarnauja žmonėms, 
jums, savo tautiečiams. Leiskit jai praskam
bėti — nes tik tada ji tarnauja. Duokit, 
jiems uždavinių, būkite mecenatais, suteiki
te jiems ne tik teoretinį žodinį pasitenki
nimą, kad jie reikalingi. Duokit praktiškus 
uždavinius, net ir nelaukdami kol jie — 
daugiausia nedrąsūs — patys pasisiūlys...“

Kas gi ir ko turėtų užsakyti?
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To, ko reikia.

Visų pirma, negyvensim visų laiką iš pra
eities „rentų.“ Iš tėvynės atsivežtas muzi
kos repertuaruas tiko anom sąlygom, ir 
anam laikui prieš dvidešimt metų. Mūsų 
muzika išeivijoj rieda tik ant dviejų, atleis
kit, net išglerusių, ratų: choras ir solistai. 
Baisiai jau gerai, jeigu abu pasirodo kartu. 
Bet pasikelti viršum fortepijono — juoda- 
balta piešinio — akompaniamento jau ne
beįstengiant.

Bene nėra kitų muzikos formų, bene nė
ra kitos lietuviškos muzikos žanrų? Yra. 
O šiandien tai taip : yra kurioje kolonijoj 
choras tai, vadinasi, ten yra kultūrinis gy
venimas. Nėra — tai ir nėra. O solistus iš
sikviesti perbrangu. Tada jau veikiau tauti
nių šokių ratelį...

Gerbiamieji parengimų rengėjai: apskai
čiuokite, kiek jums kainuoja išsikviesti cho
rą ar solistus? Apskaičiavę, pažiūrėkit, ar 
už tuos pačius pinigus nepasisamdytumėte 
*— ir lengvai — styginį kvartetą, instrumen
talistų grupuotę ar pan. Tokių veikalų yra! 
Ir patys pamatytumėte, kad lietuviškos mu
zikos dirvonai yra platesni už liaudies dai
ną. Ir dar kokie platūs! Lietuviška muzika 
visai nėra „perdėm kaimiška“, ir ją drąsiai 
galite lyginti su tos rūšies žanro svetimųjų 
veikalais.

O jeigu vietoje turite patogę instrumen
tų grupuotę, kuriai, nėra gaidų, kodėl ne
paprašyti kompozitorių, kad parašytų? 
Taip, tai liečia ir šokių muziką! Muzikinė
je kūryboje, anot Vlado Jakūbėno, didžiu
lė reikšmė tenka laikrodžiui. Aš esu matęs 
ne vieną mūsą kompozotorių, jų tarpe ir 
čia minėtą profesorių, kurie, paprašyti sku
biai parašyti muzikos, čia pat sėdo ir parašė 
— ir gražių ir puikių dalykėlių. Ir dar pas
kui patys pridėjo juokdamiesi: „Jeigu ne 
tas ultimatumas — turbūt niekad nebūčiau 
atradęs laiko užfiksuoti seniai galvoj turė
tą mintį....!“1

Dar grįžtant prie Algirdo Gustaičio te
mos, tenka paminėti faktą, kad jo pasigen
dama buitinė muzika yra miesto produktas, 
miesto išreikalauta, o pirmoje eilėje did= 
miesčio! Mes gerai žinome, kad Lietuvoje 
didelių miestų perdaug neturėjome ir dvide

šimtmetį gyvenome dargi be Vilniaus, di
džiausio Lietuvos miesto. Vien dėlto miestie
tiškos buities muzikos ir turime proporcin
gai mažiau. Ir ta, kuri yra, stipriai persunk
ta kaimišku sveikumu. Tai nieko blogo, bet 
reikia ir kitos.

Man, be to, neaišku, kas dabar bus tas 
„lietuviškumas“ muzikoje? Tai plati tema. 
Čia galima susipešti. Bet galima pareikšti 
atskirą nuomonę: man atrodo, kad mūsų 
kurtinė muzika visgi perdaug lipo ir dar vis 
limpa prie liaudies dainos. Tai suprantama, 
tai „relikvinis“ gražus žestas. Bet nežinau, 
ar liaudies dainos citata būtinai jau apspren
džia „lietuviškumą“? Čiurlionio „Miške“ 
arba Pakalnio „Romantiškoje Uvertiūroje“ 
nėra jokios liaudies temos, o vienas ir kitas 
veikalas perdėm lietuviškas, tarsi kempinė 
sugėrusi lietuvišką atmosferą. Gi kiekviena 
buitinė muzika — prie temos grįžtant — 
nebūtinai bus lietuviška, jeigu į ją sukišim 
kokią liaudies dainą. Jeigu joje atsispindi 
„lietuviškoji atmosfera“, tik tada ji pataikys 
į širdį! Tuo noriu tiek pasakyti, kad ne tik 
tas veikalas, kuriame vartaliojama liaudies 
daina, yra lietuviškas, bet geras, brandus 
veikalas gali būti lietuviškas ir be liaudies 
muzikos citatos! Ne čekų liaudies muzikos 
citatos išgarsino Dvoržaką ir Smetaną, bet 
abiejų geri veikalai išgarsino čekų liaudies 
muziką! Čia — „visi keliai veda į Romą! “

Bet Algirdas pylos susilauks. Ne už 
straipsnį, bet už „politiką“. Buitinė muzika 
yra pirmoje eilėje miestietiška, kaip matome. 
Kiek pas mus jos buvo, tiek buvo miestuo
se. Nedaug, bet buvo, ir tinka ji ir šiandien. 
Bet ką gi visuomenė, t.y. politika, padarė 
iš to miesto?! Pradėkim savikritiškai nuo 
muzikinės visuomenės. Skaitytojas man at
leis už cinizmą. Pats esu, kiek galėjęs, rė
męs „ansamblinį“ žanrą, pats vadovavau 
tokiam ir džiaugiuos, kad jų dar tiek yra. 
Tai parodo to žanro gajumą, bet gal ir be
viltiškumą, naujų formų nesurandant. Pra
dėkim nuo aplinkumos, ji apsprendžia bui
tinę muziką.

Savo parengimuose rodome vieną kaimo 
vaizdelį; paskui kitą, na, dar ir trečią dėl 
šventos ramybės, dar po lenciūgėlį su vyže
lėmis; baisus įvykis, jeigu parodom gaspa- 
dorių ne su vyžom, o šu batais.;:
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Vadinas, tas musų kaimas, kaimas žalia
sis. ..

O ko kito visoj Lietuvoje kaip ir nebuvo: 
nebuvo nė susisiekimo, nebuvo studentų ro- 
baksų, nebuvo kavinių; žydelių, sako, kad 
buvo; tiesa ir policininkų, (nemažesnių, 
kaip 1.80 m., taip bent sako). Kariuomenės 
su margom uniformom, lėktuvų, automo
bilių, visokiausių „ponų viršininkų“, darbi
ninkų, smagių turgaus dienų. Nebuvo! Ka
ži? Visa ta Lietuva tarsi muzėjinė su vienais 
vyžuotais mužikėliais su dalgiais ant kupros 
ir visa mielą čėselį tešoka lenciūgėlį! Tiesa, 
buvo senovės vaidilų, vaidilučių, lietuvių 
barzdočių, įvairių „ministerijų“ — pardon
— misterijų. Bet, ne — ir tie, turbūt tebuvo 
tik teatre.

Bet štai kas tikrai buvo: valdžia kasdien 
persekiojo kitų partijų žmones; pirmadienį
— liaudininkus, antradienį socialdemo
kratus, trečiadienį — katalikus, penktadie
nį visi susitarę žydelius, šeštadienį eidavo 
mušti lenkų —• ir sekmadienį visi sutartinai 
į bažnyčią. Taip valdžia tvarkėsi, bet ačiū 
Dievui tik šešias valandas į dieną. Paskui 
kas į Ameriką atvyko be vyžų, tas buvo 
„engėjas“. O visi atvyko be vyžų. Bet niekas 
nenorėjo būti „engėju“, visi iš „žaliojo kai
mo“ — nė vieno iš Kauno!

Ir žiūri tasai tautietis byrančiomis ašaro
mis į ansamblio rodomą kaimo gyvenimą. 
Apsiverkia, nes šiaip kaime būdavo tik per 
atostogas. Bet perpyksta ant savo sponso- 
riaus seno amerikono, kai tas — tariamam 
kaimo bernui — paaiškina, kad nevalia iš 
klozeto vandenį gerti... Ko čia pyksta? 
Jeigu tu iš vyžuoto kaimo, iš kur tu žinai, 
kas yra W.C.?

Taip, kolega Gustaiti? Ar tokia buvo ne
priklausoma Lietuva? Čia, sakai, karikatū
ra. Aš Tau pasakysiu — jeigu jos gyvenimas 
būtų buvęs taip persunktas politikos, tą pa
čią dieną būčiau emigravęs į mėnulį ar į ki
tą svietą...

Kodėl stebėtis, kad nėra buitinės muzi
kos? Juk mes su lietuviškuoju miestu, kuris 
buvo pats būdingiausias nepr. Lietuvos ži
dinys, ją nurašėm į „nuostolius“! Mums tik 
kaimas.

Nebuvo to pulsuojančio gyvenimo kurį 

visi žinome?! Ar neidavai pro naują, mūsų 
masteliu, didžiulį pastatą ir didžiuodavais: 
štai jis mūsų! Ar nesidžiaugdavai kiekviena 
naujoviška smulkmena, ar tai miesto auto
busais ,ar tai — tąsyk naujiena — Pieno
centro sausais ledais, „Pieno Šampanu“, že
maičių plentu, naujomis automotrisomis, 
lėktuvų susisiekimu su Palanga? Tiesa, esu 
net pats mušti gavęs nuo policijos, demons
truojant prieš valdžią ryšium su lenkais, vo
kiečiais ir ruskiais — nepamenu, bet rodos 
buvo tai pirmadieniais ir antradieniais. .. 
Neatsimenu, kad stebėdami kareivių gretas, 
būtume skaičiavę, kiek jų tarpe bus kurios 
partijos narių.

Sujaudinta širdimi dalyvaujant Vėliavcs 
Nuleidimo Iškilmėse prie Karo Muzėjaus, 
man tąsyk neatėjo į galvą klausimas, ar 
Nežinomasis Kareivis buvo katalikas, ar ci- 
cilikas, o gal, Dieve neduok, tautininkas.

Bet aš žinau, kad ir piktinomės: jeigu kas 
girtas skandalino mieste, jeigu kur išaiškė
davo mažiausia afera. Iki pasiutimo mus 
siutino dar vis vietomis prasiveržiąs rusiš
kas burliokiškumas, ta mūsų tautos privers
tinio atsilikimo nelaimė! O šiandien, ką čia 
šiandien! Kokia ta Lietuva buvo — biuro
kratijos kaip ir nepažinojo, nes vienas su ki
tu pažįstami; nė padoresnės aferos susukti 
negalėdavai — tuoj visas miestas žinoio. 
Na, ir padoresniam biznieriui nė nevertėjo 
su tuo prasidėti — permažas objektas. O vi
sa tai buvo ir vyko mieste, ne kaime. Bet 
mes jį nurašėm į nuostolius su visu kuo.

Čia bandžiau kiek atvaizduoti, priminti, 
prikelti iš pasąmonės tą atmosferą. Ji bū
dinga ir miestietiškai buitinei muzikai, kole
ga Algirdai. Nuo jos pradėk savo vajų.

Jeigu iš tos atmosferos atsirastų buitinė 
anų metų gyvenimo žanro operetė — jų at
siras daugiau, kaip grybų po lietaus! Tada 
gal išeivis lietuvis namo parėjęs kitaip pa
vartys pageltusių nuotraukų albumą, gal pa
stebės, kad jau spėjo pasenti. Tada atsimins, 
kad negyveno muzėjuje, ne vyžom, bet ba
tais spardė futbolą. Tada gal su visu tuo 
pilnu, plačiu ir pasitikėjimo bei optimizm” 
pilnu gyvenimu atgys ir tas pats „Spaudos 
Balius“, prisiminimai iššauks klasiškąjį val
siuką „Sunku Gyventi“, ir viena muzika ga
mins kitą: „Nedėlios Rytelį“ ir žvalias dai-
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nas, ir koncertus Vytauto kalne, ir didžiu
lius sąskrydžius su savo elektrizuojančia 
nuotaika. Ir dar viena — toje pilnumoje ta
da tiko ir pritiko „šlagerinės svetimybės“, 
kurių aš nė šiandien nesibaidyčiau. Jos bu
vo „savos“ melodijos su Šabaniausko, Dva
riono ir kitų balsais. Ne tos melodijos mus 
padarė „svetimais“ — o gyvo gyvenimo 
asimiliacinė jėga jas padarė savomis, lietu
viškomis, Taip yra buvę. Ir tik iš tos ana
loginės nuotaikos ir gims kas nors naujo 
mūsų tarpe, mūsų sąlygomis.

Viso to maža, sakai. Maža, tikrai maža. 
Nereikėjo plokštelių gamyba nesirūpinti, rei
kėjo daugiau buitinės, pritaikintosios muzi
kos ir ne tik bambatrynei. Niekas, mano ži
niomis, nedraudė bažnyčiai tąsyk įsteigti 
vaikų mokyklą, pav., pamestinukus surin
kus, ir iš jų padaryti puikiausius muzikos 
specialistus. Vietoje to, nė pastovaus pado
resnio bažnytinio choro neturėjome. Marti- 
nonis su Šaulių Sąjungos choru atlikdavo 
pasaulinius bažn. muzikos veikalus. ..Dar
bo Rūmų“ organizuojamieji linksmavaka- 
riai galėjo būti žymiai geresni, jeigu į juos 
aktyviai būtų įlipę mūsų politinės kairės 
žmonės, nes kam jau kam, jiems tas dalykas 
turėjo būti prie širdies. Kas iš to, kad mes 
jaunesnieji, šiokie tokie poetai ir šiokie tokie 
muzikai, patys sėsdavom ir sukombinuoda- 
vom kokią dainą — reikėjo sistematikos, be 
kurios muzika neišsiverčia.

Bet kažkodėl užmiršom ir tai ką turime!

Himno bažnyčioje, girdi, nesveika giedoti, 
ir iš viso reikia pakeisti žodžius. Gailevi- 
čiaus puikų, jaunatviško išdykumo pilną 
maršą „Du broliukai kunigai“ irgi negali
ma groti — mat, jis dediktuotas Preziden
tui A. Smetonai! Ir taip mes prieinam prie 
to„kad iš viso nieko iš tos buitinės muzikos 
groti negalima, nes visa tai prikels „kruvi
nuosius Smetonos laikus“... Na, dar lenciū
gėlis —> kadangi su vyžomis; jau klumpako
jis — įtartinas. Taip ir virto lietuviai gry
nais „puritonais“.

Pikta gaida visu tuo klausimu turi savo 
prasmę: mes užmiršome lietuviškąjį miestą 
— iš dalies dėl „politikos“, vardan „ideolo
gijų“. Kuo mes, gerbiamieji, dar skiriamės 
nuo bolševikų? Jie varo lygiai tą patį — 

miestas buvo skurdas, vargas, valdžios te
roras! Mes vardan šventų ir nešventų ideo
logijų nurašėme su tuo miestu ir jo buitinę 
muziką. Lygiai tą patį daro ir bolševikai: 
a nei žodžio iš to laikotarpio, a nei gaidos 
iš anų dienų buitinės muzikos! Kai praėju
siais metais šiek tiek atleido varžtus, leido 
dainuoti Žilevičiaus „Anoj pusėj ežero“, lei
do groti vieną kitą ligi tol „nepageidauja
mą“ dainą ar groti kokį visiems tokį mielą 
valsiuką ar maršioką — žinoma, autoriaus 
neminint ir be pavadinimo, kaip ir pas mus,
— tada tarsi visas Kraštas aiktelėjo. Taip 
Krašte okupantas žlugdo tą muziką, nes no
ri sužlugdyti visą tą laisvės laikotarpį. Tą 
darom ir mes — tik iš apsileidimo ir var
dan „kilnesnių“ intencijų. Skirtumas be abe
jo, didžiulis. Tik rezultatas tas pats!

Ir vertėtų pabaigoje vieną atsiminti: 
krauju, ašaromis ir prievartos priemonėmis 
Lietuva subolševikinta. Bolševizmas ne am
žinas — lietuvių tauta už jį amžinesnė. Jis 
kartą žlugs. Bet vieną žinokime — sumies- 
čicnėjimo procesas yra įvykęs faktas. Kas 
mano Lietuvą vėl „atkaimins“, tas klysta. 
Jau šiandien ten kyla buitinės muzikos pa
reikalavimas. Jos ten kuriama. Ir neblogos
— ir tomis pačiomis formomis. Tai Dvario
no maršas „Gimtinės Laukai“, tai Gaižaus
ko variacijos „Kubilio“ tema, tai „Senoviš
kas Valsas“ (be autoriaus), tai senosios žy
gio dainos — jas leidžiama tik groti; dai
nuoti nevalia (per radiją).

t
Norėčiau tik vieno, kad šis' rašinys su

keltų nors kieno iniciatyvą susirūpintii bui
tine muzika. Ir čia iniciatyva turėtų išeiti ne 
tiek iš muzikų, bet iš visuomenininkų. Gal 
jis padės ir paskatins ką nors susirūpinti ir 
esama — nė plokštelėsna neįgrota — buiti
ne muzika.- Tegu ir Krašte kas paskaitęs ma
to, kad išeiviai gyvena dienos problemomis. 
Tebūnie buitinė muzika maža dalis lietuviš
ko gyvenimo — akcentas tebūnie ant žo
džių „Lietuviškas“ ir „Gyvenimas“.

Juk niekas mums negali atimti tos vienos 
vilties ir tikėjimo, jog ateis diena, kai lietu
viai iš Rytų ir Vakarų vėl kartą sudės ką 
kūrė ir kuo gyveno, ne ant vieno „auku
ro“, bet į vieną gyvą, realų ir laisvą gyve
nimą!
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IŠ MOKSLO PASAULIO

KELIONE I ERDVE
v

V. LA GENPUSAS

Palikę nuošalyje klausimą, iš kur ir kada 
atsirado žmogus, priimkime šį faktą tik, 
kaip jis mums šiandieną atrodo : žmogus 
gimė sausumos gyviu. Kiek tūkstančių ar 
milionų metų jam buvo lemta vartoti kojas 
savo kelionėje po žemės plotus — pasakyti 
sunku. Žmogus ir dabar gal būtų vien „pės
tininkas“, jei ne io proto veržlumas tapti 
ne tik sausumos, bet ir vandens ir oro val
dovu.

Prieš labai daug tūkstančių metų žmogui 
pavyko užkariauti vandens paviršių. Pasi
naudodamas įvairiomis priemonėmis, pra
dedant niaukiančiu medžiu ir baigiant liuk
susiniu garlaiviu, vandens paviršius yra ga
lutinai žmogaus užkariautas ir ši susisieki
mo priemonė pasidarė lygiai tiek ..kasdie
nė“, kaip ir vakščiojimas. Be laivininkvstės 
negalėtų tiesiog išsilaikyti betkuri valstybė, 
nes be jos neįmanoma jokia prekvba. vadi
nasi. ir su prekvba glaudžiai susietoji viso
keriopa pramonė. Dėl savo pigumo, laivi
ninkystė neabejotinai stovi pirmoie v;su esa
mų susisiekimo priemonių vietoie. Tačiau 
žmogaus protas tuo nepasitenkino. Žmogus 
matė skrajojančius paukščius ir panoro už
kariauti ir orą. Šis bandymas, neskaitant 
nasakiško Ikaro enizodo. turi tik keliu 
šimtu metų amžių, kur pirmą pagrista pra
džią buvo davės Leonardo da Vinci. Bet 
tik 20-me amžiuje oro užkariavimas pasie
kė augšta lygi, kuri šiandieną galima laikyti 
bemaž užbaigtos stadijos.

Ir vėl žmogaus protas nerimsta. Žemėje, 
vandenyse ir ore jam pasidarė perankšta. 
Jis nori toliau. Bet kur? Belieka trvs kryp
tys: į žemės gilumą. į vandens gelmes ir j 
erdvę.

Į žemės gilumą skverbtis sunku. Čia vy
riausiąja kliūtimi yra tai, kad juo giliau, juo 

labiau kyla žemės temperatūra. Pagaliau, 
tas skverbimasis yra grynai prekybinio po
būdžio.

Bandymai išnaudoti vandenų gelmes yra 
taipgi surišti su dideliais sunkumais, nes 
dėl milžiniško vandens masių spaudimo, vi
siškos tamsos ir nežinomo dugno reljefo 
reikalinga labai sudėtingų įrengimų ir prie
taisų. Pagaliau, žmogus nėra vandens būty
bė.

Todėl nenuostabu, kad žmogaus protas 
savo veržimuisi „toliau“ tuo tarnu pasirin
ko trečią kryptį, t.y. į erdvę. Šiuo atve'u 
kaip, tik dabartiniu metu labai daug dirba
ma ne tik teoretiškai, bet daroma ir daug 
bandymų. Apie šiuos bandymus ir jų rezul
tatus čia trumpai ir norima pasakyti.

I

Kad pasikeltum į erdvę, reikia pirmiau
sia praskristi tą sluogsnį, kuri mes vadina
me atmosfera. Atmosfera, tai junginvs įvai
rių duių, prie žemės ji didžiausio tirštumo, 
o augštesniuose sluogsniuose — žymiai ma
žesnio. Iki maždaug 10 km. augščio atmos
feros dalis vadinama trooosfera, nuo 10-80 
km. — stratosfera ir aukščiau 80 km. — 
jonosfera. Augštyie tarp 1000 ir 2000 km. 
atomsfera baigiasi. Čia duių atomai įgauna 
toki greiti, kad jie išlekia i erdvę. Šiai zonai 
duodamas kaikada vardas eksosfera ir ii 
sudaro lyg ir ribą tarp atmosferos ir erd
vės.

Bet skridimui svarbios yra kitos zonos. 
Jau 15 km. augštyje normalus žmogaus al
savimas negalimas, nes šitame augštyje de
guonie kiekis permažas. Vadinasi, kvlant 
virš 15 km. reikia turėti pagalbinių įtaisy
mų, kurie suteiktų žmogui pakankamai de-
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gnomo. Nuo 25 km, ir augščiau į sandariai 
uždarytą kabiną, kurioje yra žmonės, nebe
galima įpumpuoti iš išorės oro, nes jo tenai 
labai maža. Augštyje apie 120 km. prasi
deda visiška tamsa, o 200 km. augštyje 
praktiškai baigiasi oro pasipriešinimo jėga, 
taip kad nuo čia prasideda judėjimas be 
trynimosi.

įvedant šias zonas, gaunamas toks vaiz
das: iki 15 km. augščio skraidoma lėktu
vais, ir šią zoną galima pavadinti aerosfera. 
Augštis nuo 15 iki 200 km. yra tarpinė 
zona. Viskas gi, kas yra virš 200 km., pri
klauso jau erdvėnautikai.

U

Darant mažą kelionę į erdvę, sakykim į 
mėnulį, reikia, kad mūsą erdvėlaivis turė
tų pakankamą greitį pasiekti tą ribą, kurio
je žemės traukos jėga būtų lygi nuliui. Šiuo 
atveju pradžios greitis turėtų būti nemažes
nis, kaip 11,2 km./sek. Augštesniuose oro 
sluogsniuose tas greitis gali būtį ir mažes
nis, nes tenai ir žemės traukos jėga yra ma
žesnė. Ši sąlyga galioja tuo atveju, kai kū
nas gauna tik vienkartinį judėjimo smūgį, 
vadinasi, būna lyg įr iššaunamas, panašiai 
kaip artilerijos sviedinys. Savo laiku Jules 
Verne jau buvo iššovęs savo laivą „Colum- 
biadė“ į mėnulį. Visa laimė, kad tai buvo 
įvykę romane, nes iš tikrųjų iš to laivo būtų 
belikę tik trupiniai...

Kaip jau minėta, žemės trauka nėra vie- 
noda, būtent, kuo augščiau nuo žemės —•

trauka mažėja. Vadinasi, kylant reikia 
turėti per 11,2 km./sek. pradžios greitį, bei 
kiti judėjimo smūgiai jau nebereikalauja 
tokio greičio suteikimo. Mūsų pavyzdyje; 
darant kelionę į mėnulį, pasiekiama paga
liau ir tą ribą, kurioje pasireiškia mėnulio 
trauka, vadinasi, kūnas įgaus automatiškai 
didesnį greitį. Norint bent kur erdvėje „su
stoti“, kaip tai norime padaryti su dirbti
niu žemės satelitu, reikia turėti tokį greitį, 
kuris būtų lygus tenai esamai žemės trau
kos jėgai plius oro pasipriešinimo dydis.

Iš čia matosi, kad visa problema yra ga
na sudėtinga, tuo labiau, kad pati kūno ma
se vaidino prie šių apskaičiavimų tam tikrą 
vaidmenį.

111

Yra ir daugiau kliūčių. Iš jų paminėsime 
tik svarbesniąsias: augšta temperatūra, kū
no medžiagos sudėtis ir sudarymas žmogui 
tų sąlygų, prie kurių jo organizmas gali 
normaliai veikti.

Apskaičiuojama, kad kylant į erdvę teks 
susitikti su oro sluogsniu, kurio temperatū
ra gali būti arti +1000' C. Taipgi prilei
džiama, kad erdvėlaivio išorės dalys galės 
įkaisti iki +700° C, nes skrisdamas pats kū
nas kiek ataušta. Bandomieji skraidymai iš 
dalies pateisino šiuos samprotavimus. Taigi, 
kas darytina, kad kabinos viduje norma
lios sąlygos nebūtų išardytos ir kurios prie
monės yra tam geriausios?

Su tuo pačiu karščiu yra susietas ir pa
ties erdvėlaivio medžiagos sudėties klausi
mas. Iš vienos pusės toji medžiaga turi bū
ti pakankamai atspari tokiai augštaį tempe
ratūrai atlaikyti, iš kitos pusės kūno me
džiaga turi atlaikyti spaudimus, kurie dėl 
skirtingų tarp išorės ir kabinos vidaus sto
vių neišvengiami. Tai yra vienas iš pagrin
dinių klausimų.

Pagaliau, kyla klausimas, ar pats žmogus 
yra tiek atsparus, kad pakeltų tuos pakei
timus, kurie įvyks įr kylant, ir skrendant. 
Čia pirmoje vietoje reikia paminėti pačios 
atatrankos smūgį, kuris neabejotinai bus di
delis. Toliau vykstantieji sprogimai — jau 
lekiant — taipgi sudaro tam tikrą proble
mą.

Taigi, jau šie klausimai reikalauja labai 
nuodugnių ir sudėtingų apskaičiavimų, ir 
labai komplikuotų bandymų, be kurių visi 
apskaičiavimai turi tik problematiškos reikš
mės.

IV

Iš visų rūšių dabar vartojamų lėktuvų nė 
vienas netinka skridimui į erdvę. Ir štai 
dėlko:

1. Nė vienas iš jų negali išbūti ilgesnį 
laiką ore be tarpinio nutūpimo kurui pa
sipildyti ;

2. nė vienas iš jų neturi pakankamo grei
čio, kad nugalėtų nepaprastai didelius ats
tumus galimai trumpesniu laiku;

3. nė vieno lėktuvo konstrukcija neatitin
ka naujų skridimo sąlygų.
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Tačiau yra tokie prietaisai, kurie galėtų 
būti pritaikinti kelionei į erdvę. Tai yra 
raketos.

Pradžioje raketos buvo vartojamos, kai
po ginklas. Jos principas glūdi tame, kad 
uždegus užtaisą gaunama daug dujų, kurio
mis ir išmetama pati raketa. Užtaisui varto
davo beveik išimtinai kietą medžiagą pre
suoto parako pavidalu. Pirmoji šios rūšies 
raketa buvo pavartota bene 13 amžiuje Ki
nijoje. Apie 1800 m. anglams kariaujant In
dijoje, jie buvo patyrę šios rūšies ginklą. 
W. Cangreve įvedė raketą ir anglų kariuo
menėje ir ji sėkmingai išsilaikė iki 19 amž. 
pradžios. Kai artilerijos galia sustiprėjo, ra
ketos buvo bemaž užmirštos ir vartotos 
daugiausia pasilinksminimo tikslams, — fa- 
jerverkams.

20-jo amž. pradžioje amerikiečių prof. R. 
H. Goddard vėl pradėjo daryti įvairius 
bandymus su kieto užtaiso raketomis, o vė
liau ir su skystu užtaisu, kuris savo veiki
mu pasirodė žymiai galingesnis. Vėliau pa
našūs bandymai buvo daryti daugelio moks
lininkų įvairiose valstybėse. Čia ypač rei
kia paminėti Oberth, Valier, Winkler ir W. 
v. Braun.

Raketos ypač plačiai buvo vartotos per 
II-jį Pasaulinį Karą. Čia daug buvo dirba
ma Vokietijoje ir jos galingiausia raketa, 
vad. „V-2“, buvo viena iš didžiausių bet- 
kada pavartotų karo tikslams. Vėliau jos 
pavyzdžiu buvo daroma ir daugiau raketų,

II-jam Pasauliniam Karui pasibaigus, kai 
taikos idėja žmonijai pasidarė brangesnė už 
visas karo baisenybes, raketos numatyta pa
naudoti įvairiems moksliškiems tyrinėji
mams. Ir kai žmogaus protas sumanė nu
galėti erdvę, raketos buvo pripažintos tin
kamiausia priemone, kurios pagalba galima 
įvykdyti šį sumanymą.

Vistik ir raketos negali skristi neaprėž
tą laiką ir turėti savyje begalinį degamosios 
medžiagos kiekį. Vadinasi, ir čia kažkur rei
kia turėti tarpinę stotį. Svarbu tik, kad ši 
stotis būtų tokiame augštyje, kur atmosfe
ros neigiamoji įtaka į greičio mažėjimą ir 
žemės traukos jėga pasireikštų ko mažiau
siais dydžiais. Iš čia kyla klausimas įrengi
mo vad. dirbtinių žemės satelitų, t.y. dirbti
nių prietaisų, kurie skraidytų tam tikrame 
augštyje, sakysime eksosferoje. Žinoma, to

ji stotis neturi nukristi atgal ant žemės pa
viršiaus, todėl jai reikia suteikti greitį, ku
ris atsvertų žemės traukos ir trynimosi jė
gas.

V

Tokie įsivaizdavimai taip giliai įstrigo į 
kaikurių mokslininkų galvas, kad jie pradė
jo rengti suvažiavimus, kur šie klausimai iš 
pagrindų nagrinėjami, o daugelyje valsty
bių įsisteigė net „tarpplanetarinio“ susisie
kimo bendrovės.

Bet visi teoretiniai samprotavimai dar nė
ra absoliuti tiesa, nes operuojama dažnai 
nežinomaisiais dydžiais. Todėl praktiški 
bandymai yra neišvengiami, nežiūrint to, 
kad jie brangūs.

Visų pirma pradėta jieškoti tekio kuro, 
kuris prie mažiausios masės duotų didžiau
sią energiją. Tuo mažinamas bendras rake
tos svoris arba leidžiama vieton to svorio 
skirtumo paimti daugiau naudingų įrankių 
ar daugiau žmonių. Paskui pradėta gaminti 
sudėtines raketas. Jos susideda iš kelių ra
ketų, kurios visos turi užtaisus. Pakilimui 
sprogdinamas užtaisas Nr. 1 ir šios jėgos 
pakanka, kad visos raketos pakiltų į tam 
tikrą augštį. Kai užtaisas Nr. 1 savo paskir
tį atliko, jo dalis atskiriama nuo bendros 
raketes kūno ir tuo sumažinamas bendras 
svoris. Vėliau sprogdinamas užtaisas Nr. 2, 
o jam įvykus ir raketai pasiekus jo pagalba 
savo maksimumą, jo dalis taipgi atskiria
ma. Šitokiais tarpiniais sprogdinimais pa
siekiama tai, kad paskutinioji raketos dalis, 
kurioje kaip tik ir yra visas naudingas svo
ris, gali pakilti į erdvę žymiai augščiau, nei 
kad būtų įvykdytas tik vieno užtaiso sprogi
mas, nors ir tokio dydžio, kurio svoris bū
tų lygus bendram atskirų užtaisų svoriui.

Tinkamą užtaisui kurą gauti buvo daryta 
ir dabar dar tik daroma daug bandymų. Iki 
šiol gerų rezultatų davė alkoholis, anilinas, 
skystas deguonis ir kiti. Čia galimi dar žy
mūs pagerinimai. Raketų kevalams gaminti 
imta įvairių lydinių, k.t.: duraliūminiumas, 
chromo-nikelio plienas, titanas, iridiumas, 
tantalas, volframas ir šių elementų oksidai. 
Daug bandymų daroma su lakais, kuriais 
norima apdengti iš pigesnių elementų paga
mintą raketos kūną, nes išminėtieji elemen
tai yra reti ir brangūs. Raketos kevalo me-
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džiagos parinkimas yra vienas iš svarbiau
sių klausimų, nes kevalas turės atlaikyti la
bai augštą temperatūrą. Pridėjus tam tikrą 
atsargumo nuošimtį, gauname per +1000° 
C, kurį, kaip žinoma, atlaiko: chromo-ni- 
kelio plienas — iki 1350° C, nikelis — 
1450, titanas — 1800, tantalas — 2800, vol
framas — 3500 ir t.t.

VI

Kaip jau minėta, panašūs bandymai yra 
labai brangūs. Todėl nenuostabu, kad juos 
vykdo tik turtingos valstybės, pirmoj eilėj 
USA ir SSSR. Pirmoji valstybė — USA — 
taria šį reikalą gana atvirai ir teikia net 
daug smulkmenų. SSSR vykdo beveik vis
ką slaptai ir apie jų pas:ektus rezultatus 
mažai težinoma.

Daugumą po karo vokiečių raketų perė
mė USA, ypač V-2. Nuo 19’46 iki 1952 m. 
amerikiečiai paleido tyrinėjimo tikslams 47 
raketas V-2 tipo. Iš jų 26 pasiekė augštį per 
120 km., 7 — per 160 km. Nuo lapkričio 
mėn. 1947 m. iki 1953 m. amerikiečiai pa
naudojo 91 mažą raketą tipo „Aercbee“, iš 
kurių 49 pakilo per 90 km. Tarp 1949 ir 
1952 m. buvo bandyta 8 „Viking“ raketes, 
iš kurių 4 pasiekė 165 km., o 2 net 219 km. 
Svarbiausias bandymas įvyko 24 vasario 
1949 m. su raketa „WAC Corporal“, kuri 
buvo iššauta pagalba V-2 ir kurios pasiek
tas augštis buvo lygus 402 km.! Ši kombi
nuota raketa gavo „Bumper“ vardą ir lai
koma pavyzdžiu visoms sudėtmėms rake
toms. Trumpai aprašysime šį bandymą. Pir
miausia buvo uždegtas V-2 raketos užtaisas. 
Kai ji per 68 sekundės sunaudojo savo kurą 
ir pasiekė numatytą 35 km. augštį, ii pasi
darė tolimesniam lėkimui nereikalinga. To
dėl V-2 dalis buvo atskirta ir vienkart pa
galba radijo siųstuvo buvo uždegtas „WAC 
Corporal“ raketds užtaisas. Ši antroji rake
ta ir pasiekė 402 km. augštį.

Bandymai su V-2 yra baigti, nes visa šių 
raketų atsarga suvartota. Vieton ios dabar 
vartojamos „Aerobee“ ir „Viking“ raketos. 
„Aerobee“ gali su 70 kg. naudingo svorio 
pasiekti 100-120 km. augštį. Mažinant ar 
didinant naudingą svorį, gaunamas didesnis 
ar mažesnis augštis, kur kiekvienas 6 kg, 
svorio atitinka apie 5 km. augščio. „Viking“ 
turi naudingo svorio apie 250 kg., maksi
malus augštis —, apie 300 km.

Raketų pasiekti augščiai:
Aerobee 128 km. 30. 4.1952.
Viking 4 169“ 21,11.1950.
V-2 183“ 17.12.1946.
V-2 213“ 22. 8.1951.
Viking II 255 “ 24. 5.1954.
Bumper-WAC 402 “ 24. 2.1949.

„V-2“ ir „Viking“ raketų charakteristika:
V-2 Viking

Raketos ilgis m. 14.0 12.8
Raketos skersmuo m. 1.65 1.15
Naudingas svoris kg. 1000 400
Kuro svoris kg. 8796 5350
Užtaiso degimo laikas sek. 68 102

Jau iš šių duomenų matyti, kad ir nau
dingas svoris ir pasiektas augštis yra gana 
maži, jei norima daryti kelionę į erdvę.Ap- 
skaičiuota, kad norint pasiekti mėnulį, ku
rio atstumas nuo žemės lygus 384 tūkstan
čių km. su 1000 kg naudingo svorio, reika
linga penkių dalių raketos, kurios bendras 
svoris būtų apie... 100.000 tonų! Tai yra 
šių dienų technikai perdaug ir sudaro kol- 
kas nenugalimą kliūtį.

Taigi, nuo -tiesioginio skridimo reikia at
sisakyti, Bet užtat rasta tokia išeitis: tam 
tikrame augštyje, kuris pasiekiamas mūsų 
raketų, įtaisomas dirbtinis žemės satelitas. 
Jo svoris gali būti ir nedidelis, sakysim, 
apie 50 kg ir jame būtų tik matavimojins- 
trumentai ir siųstuvas. Toks satelitas galės 
atlikti daug įvairių matavimų, be kurių ne
įmanomi tolimesni skaičiavimai. Žinoma, 
galima sukonstruoti ir didesnį satelitą, jį 
su laiku vis didinti, nugabenti į jį žmonių 
ir padaryti iš jo savotišką bazę, iš kurios, bū
tų galima raketas leisti toliau. Prie tokios 
bazės įrengimo svarbu ,kad ji būtų viršum 
atomsferos, nes atmosfera sudaro svarbiau
sią kliūtį kylant. Praktiškai tai yra augštis 
per 200 km.

VII

1955 metų vasarą USA vyriausybė pa
skelbė, kad ji planuoja sukonstruoti dirbti
nį žemės satelitą. Kiek vėliau ir rusai pra
nešė astronautikos kongrese Kopenhagoje, 
kad ir jie turi panašių sumanymų. Beveik 
tą patį įspūdį padarė anglų bandymai Aus
tralijoje ir prancūzų bandymai Saharoje, 
nors čia apie satelitus ir nebuvo minima,
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Stovinčių, tai yra nejudomų, satelitų ne
gali būti, nes jie neišvengiamai nukristų že
mėn. Po karo, apie 1948 m., visi moksli
ninkų darbai turėjo tikslų apskaičiuoti sate
lito kelią, jo busimąją konstrukciją (forma, 
užtaiso sudėtis, medžiaga ir k.), o taipgi tai, 
kokiu būdu galima tam satelitui duoti „pa
spirties“, nes su laiku jo greitis vis mažės. 
Ko rimčiausia studija bene bus „Marso pro
jektas“, sudaryta W. v. Brauno, buv. tech, 
direktoriaus vokiečių raketų bandomosios 
jstaigos, o dabar panašios USA įstaigos še
fo. Čia Braun „įtaisė“ satelitą, 1700 km. 
augštyje, kuriam reikėjo 950 pakilimų 6400 
t. svorio trilypių raketų. Tai yra šiandien 
truputį perdaug.

R. Engei apskaičiavo, kad viena sudėtinė 
raketa 220 t. svorio galėtų 2 t. naudingo 
svorio nunešti į 570 km. augštį.

1948 m. USA krašto apsaugos ministeris 
pranešė, kad Amerikoje sudaroma „sateli
to“ programa. Šis pranešimas kažkaip pra
ėjo plačių sluogsnių nepastebėtas ir buvo 
greit užmirštas. Bet jau 1953 m. astronauti- 
kos kongrese Zueriche fizikos prof. Dr. S. 
F. Singer (USA) kalbėjo apie „minimum“ 
satelitą. Tokių kongresų, į kuriuos suva
žiuoja daugelio valstybių mokslininkų, bū
na kasmet, pirmas įvyko Paryžiuje 1950 m., 
antras Londone 1951 m., Stuttgarte 1952 m., 
Zueriche 1953 m., Insbrucke 1954 m., Ko
penhagoje 1955 m. ir Romoje 1956 m. Tarp
tautinė Astronautikos Federacija turi 21 
grupę iš 18 valstybių, su apie 8000 atskirų 
narių.

VIII

Taigi, kelias į erdvę yra maždaug toks: 
augščio raketa — satelitas raketa — mata
vimo satelitas — erdvės stotis. Ir tik po to 
galimas skridimas į tolimesnę erdvę, saky
sim į mėnulį. Šie etapai bemaž visų moks
lininkų laikomi ir geriausiais ir patikimiau
siais. Augščio raketa jau yra. Belieka tik to
lesnis pagerinimas — Satelitas raketa. Čia 
turima galvoje raketa, kuri galėtų tam tik
rame augštyje (viršum atmosferos) judėti 
aplink žemę, panašiai, kaip mėnulis. Tokiai 
raketai, augštyje apie 600 km., reikėtų pu
sę tiek kuro, kad nuskristum į mėnulį. Šio 
tipo satelitas, kad ir aprėžto skridimo laiko, 
dabar gaminamas.

Matavimo satelitas. Tai yra kūnas su ma
tavimo instrumentais, išsilaiko erdvėje tam 
tikrą laiką ir siunčia savo pranešimus į že
mę, po kiek laiko (po kelių savaičių) — dėl 
sumažėjusio greičio nukris ant žemės pa
viršiaus ir pakeliui greičiausia sudegs.

Prof. Singer apskaičiavo, kad tokiam sa
telitui su 20 kg svorio pasikelti į maždaug 
300 km. augštį, pakaktų kiek didesnė V-2 
raketa. Toks mažytis matavimo satelitas ga
vo MOUSE pavadinimą (iš pirmųjų rai
džių: Minimum Orbital Unmanned of the 
Earth). Jie jau gaminami ir juos manoma 
1958 m. paleisti į erdvę. Čia įdomios kelios 
smulkmenos. Iš admirolo F.R. Furth ir Dr. 
R.W. Porter (USA) pareiškimų gaunasi 
maždaug toks vaizdas: raketa yra trilypė. 
Pirmoji dalis pasiekia 60 km. augštį ir te
nai atskiriama. Antroji dalis nuneša į 210 
km. augštį, nuo čia pasilieka tik trečioji ir 
pasiekia 480 km. Kai raketa bus nukreipta 
reikalinga kryptimi, sprogdinamas trečias 
užtaisas, kuris suteiks raketai greitį apie 
28000 km./val., pakankamą tam, kad išsi
laikytų augštyje ir nenukristų atgal ant že
mės per kelias savaites. Tokio satelito kai
na, su visais įrengimais apie 20 milionų do
lerių.

Dr. Kapland'o pareiškimui manoma pa
leisti 10 tokių satelitų, iš kurių bent penki 
pasieks tikslą. Be šių 10 matavimo satelitų, 
dar norima paleisti apie 170 įvairių raketų, 
kurių tikslas būtų vien mokslinio pobūdžio, 
k.t., duomenų gavimas apie temperatūrą, 
oro sudėtį, medžiagos atsparumą, magneti
nio lauko dydį, kosminių spindulių veikimo, 
ultra fioletinių spindulių įtakos ir t.t. Jau 
1954 m. kaikurios bandomosios raketos bu
vo paleistos su gyviais. Pasirodė, kosminių 
spindulių veikimas nebuvo didesnis už nu
matytą. Tik kelių žiurkių kailis pražilo.

Galutinis matavimo satelito tikslas yra 
tai, kad raketos trečioji dalis galėtų pasiim
ti ir žmogų.

Dabar seka jau erdvės satelitas. Žinoma, 
jis turi būti didesnis už matavimo satelitą, 
bent tiek, kad galėtų „priimti“ jam suinčia- 
mas transportines raketas, kurių pagalba 
būtų vis daugiau ir daugiau didinamas ir 
pasidarytų erdvės stotimi.
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IX

1953 m. W. v. Braun pasakė: „Per 10 ar 
15 metų žemė turės naują palydovą, pada
rytą žmonių ir jų gyvenamą. Tai bus pir
masis atramos taškas pakilti erdvę“. Žiū
rėsime, ar jis bus 1958 metais.

Įtaisymas panašių satelitų reikalauja la
bai gilių studijų. Jų dabar vykdoma jau ne
maža ir visos jos šiuo ar tuo viena nuo ki
tos skiriasi. Čia paminėkime dvi žymesnes.

Viena apskaičiuota 557 km. augščiui, kita 
1669 km. Dėl to ir raketos skirtingos. Čia 
kaikurie duomenys:
A ugštis 
557 km 
1669 km 
Prad. greitis 
8218 m/s 
8689 m/s 
Greitis augšty 
7582 m/s 
7039 m/s 
Apsisuka apl. žemę 
per 96 minutes arba 15 kartų į parą 
“ 120 “ 12 . “ “
Šiuos apskaičiavimus padarė Engei, kuris 

taip vaizduoja sau satelitą 557 km. augšty- 
je: jo bendras svoris yra arti 500 tonų. Ka
dangi viena raketa gali paimti naudingo 
svorio apie 3 t., tai visai stočiai įrengti rei
kėtų apie 300 transporto raketų, nes reikia 
ir žmonių. Priledžiant, kad raketos bus lei
džiamos kas trečią dieną, tai visa stotis ga
lės būti įrengta laikotarpyje... 3 metų. Visa 
operacija Engelio nuomone kaštuotu apie 
500 milionų dolerių.

Antrą studiją patiekė jau minėtas v. 
Braun. Jis laiko geriausiu augščiu 1730 km., 
taigi eksosferoje. Stotis turėtų greitį apie 
25400 km./val., taigi, apie 20 kartų greites
nį už garso greitį. Atramos stoties dalys ga
benamos į viršų, kur jos montuojamos. 
Brauno transporto raketos yra trilypės. Jis 
mažina transporto raketų skaičių, užtat di
dina jų pajėgumą: raketų svoris — 6400 t., 
ilgis — 80 m„ skersmuo — apie 20 m., pir
mos dalies užtaisas — 4800 t., kuris sudega 

per 84 sekundes. Antroji ir trečioji dalis yra 
bemaž 2 kart didesnės už „V-2“.

Pirmuoju užtaisu galimas pakilimas į 40 
km. augštį. Antras užtaisas dega 124 sekun
des ir juo pakylama iki 64 km. Pagaliau 
peleidžiamas trečiasis užtaisas, pakylama į 
1020 km. augštį, ir likusioji dalis igauna 
pakankamai jėgos pakilti iki 1730 km. ir 
turėti greitį 29650 km./val. Čia Įdomu tai, 
kad visas pakilimas trunka iš viso 56 min., 
iš kurių tik 5 min. veikia užtaisai. Tokia 
raketa galėtų turėti apie 33 t. naudingo svo
rio. Tuo būdu visai stočiai, kuri Brauno 
nuomone svertų apie 400 t., pakaktų apie 
12 naudingų transportų. Pati stotis būtų 
rato pavidalo, kurio skersmuo lygus apie 
75 m., o rato lankas apie 10 m. pločio. Ka
dangi 1730 km. augštyje oro kaip ir nėra, 
tai ir jis turi būti tiekiamas, o jo reikia te
nai.. . apie 24 1.1 Stočiai apsaugoti nuo me
teoritų reikia ją apdengti apsaugos „siena“. 
Yra, žinoma, ir daugiau klausimų. Juos vi
sus mokslininkai labai nuodugniai tiria ir 
daro daug bandymų. Tačiau, apie jų re
zultatus mažai tesužinoma, nes jų darbas 
skiriamas ne reklamai ar sensacijoms, o tik 
mokslui.

X

Šitaip maždaug atrodo mūsų kelionė į 
erdvę. Dar yra klausimų, kurie iš viso ne
išspręsti,- daug yra techninio pobūdžio sun
kumų, bet daug kas jau tikrai žinoma. Ne
tenka abejoti, kad „neviešai“ žinoma ir dau
giau, nes raketų pavartojimas busimųjų ka
rų tikslams yra lygiai tiek tikras, kaip ir jų 
atsiradimo tikslas. Bet, nors ir taip, visų ži
nių suma galutinai mūsų klausimo komp
lekso dar neišsprendžia. Dar praeis nema
žai laiko, kol mes jaučiamai arčiau prieisi
me prie apčiuopiamųjų išvadų ir kolkas 
vargu ar rastumėm žmogų, kuris nors tik 
apytikriai išpranašautų tą laiką, kada šis 
sumanymas galės būti realizuotas.

(Visi duomenys imti iš: Heiz Gartmann, 
Raketen, 1956 m.).
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DAIKTAI, ŽYDINTYS HUMANISTO PASAULY

Nėra humanisto nuomonė, kad tik žmo
gus vienintelė realybė. Ir apie humanistą 
prasiskleidęs pasaulis „daiktais žydi“. Ta
čiau humanistui pasaulis žydi nebūtinai, ir 
jis iš viso nežydi, kol į jį žmogus nepažvel
gia. O žmogus turi valią žvelgti ar nežvelgti 
į daiktus ,pro kuriuos jis praeina. Daiktai 
patys neįsispraudžia į akis. Reikia į juos 
įsiskverbti. Ir žmogaus akyse — ne pasau
ly — yra tikrosios spalvos, kuriomis daiktai 
pražysta, kai į juos žmogus žvelgia. (Dėlto 
ir žiūri žmonės vieni kitiems į akis, jieško- 
dami paties žmogaus spalvų, kuriomis jam 
visa pražysta). Ne pasaulyje, o žmoguje žy
di daiktai. Pasaulyje jie tiktai yra.

Dalykai žėri tik per žmogų, nes tik jis ži
no, kad jie gali ir nežėrėti, ir todėl kiekvie
nam įvykusiam žėrėjimui turi nuostabos. Ir 
dalykai apkarsta tiktai žmogui, nes tik j:s ži
no, kad jie galėjo ir neapkarsti, — ir todėl 
kiekvieną kartumą pergyvena su gražiosios 
galimybės praradimo skausmu. Tik žmogui 
daiktuose įsikūnija arba sudužta pasakos, 
kurios buvo anksčiau už daiktus. Tuo ir 
tampa realybė žmogiška, kad jos nebūtinas 
žėrėjimas pajuntamas su nuostaba, ir kad 
jos nebūtinas kartumas su skausmu. Šia 
prasme žmogus yra realybė — nuostaba ir 
skausmas, — o tai. kas apie jį išsidėsčiu
siuose daiktuose vyksta ir nyksta, tiktai ap
linkybės.

Žmogus tikras, kai žvelgia į daiktus (jų 
tarpe į save), kaip į šviežius stebuklus. Nėra 
stebuklingos cigarų krautuvėlės nei laikraš
čių kioskų, pro kuriuos kasdien praeini, 
kaip konvejeris pro mašinos žiotis. Nėra 
stebuklingi nė tie „miracle drugs“, kuriems 

senstelėjus, galima įsigyti už pusę kainos. 
Pro stebuklą nepraeinama, nes stebuklas pa
lieka jį išgyvenusiam. Ir stebuklai niekada 
netampa „senstelėjusiais“, nes jie visada rei
kalauja viso žmogaus jų reikšmei pajusti. 
Humanistas „neperka“ žmogaus už pusę 
kainos, įsprausdamas jį į kurį savosios kul
tūros stereotipą, bet pergyvena kiekvieną 
žmogų, kaip vaikas pasaulį t— kaip šviežią 
stebuklą, kurio peizažas dar niekada nema
tytas, ir kurio pelkėse visai kiti skenduoliai, 
kaip betkurio kito žmogaus praeities ir pa
sąmonės paslaptyse. Neužmirštamas lieka 
žmogus, kuris taip išgyvenamas.

Negali žmogus tapti stebuklu nei prake
liaujančiam miesčioniui, kuris jame mato 
tik sekmadieninį peizažą, nei avantiūristui, 
kuris vien braido po balas, jieškodamas me
džioklei laimikio ar užkastų lobių. Žmo
gus stebuklingas ne vienu kuriuo savo bruo
žu, o savo priešingybių neišsemiamu. Visa 
— ir tai, kas kitus daro laimingus, ir tai, dėl 
ko jis pats sau pelenais galvą barstytų, jei 
tikėtųsi pagalbos — jame telpa. Bet negali 
būti visa išskaityta, kol jis palieka žmogumi. 
Nuostabi ši knyga: raidės pakeičia savo 
vietą ir garsus, garsai keičiasi savo reikšme 
ir sąskambiais, ir kiekviena skaitomosios 
knygos vieta tiek pat yra įvadas į tai, kas 
perskaityta, kaip ir į tai, kas niekados ne
bus išskaityta. Humanistas priima žmogų, 
kaip galutinę neišskaitomą paslaptį, ir to
dėl jo knygos ir jo draugai — kaip ir jis 
pats — visada be vardų. Žmogus jam toksai 
rimtas dalykas,, jog apie jį ramia sąžine hu
manistas ką nors autoritetingai tvirtina tik 
tuomet, kai aiškiai matyti, kad juokauja.
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TARPTAUTINĖS POLITIKOS SŪKURIUOSE

LEONAS SABALIŪNAS

Neretai tarptautinėje politikoje pasitaiko, 
kad įvairūs gandai, spėliojimai, galimi pa
sikeitimai įgauna dėmesio spaudos sluogs- 
niuose, politinių veiksnių posėdžiuose, na, 
ir tais klausimais besidominčioje visuome
nės dalyje. Neperseniai sklido gandas, kad 
Sovietai ruošiasi paversti Lietuvą, Latvija 
ir Estiją satelitėmis valstybėmis; liepos 4 
dienos „Dirva“ išėjo su V. Rimvydo straips
niu — „Vilnius lenkams, o Lietuvai ar sa
varankiškos teisės?“; senatorius Knowland 
vėl uždavė galvosūkį savo sugestijomis ati
traukti Jungtinių Valstybių — Sovietų ka
rines pajėgas iš sutartų sričių Vakarų ir Ry
tų Europoje; Lenkijos — Vengrijos pavyz
džiai kelia klausimą apie „tautinio komuniz
mo“ pobūdį ir jo teikiamus galimumus ki
tuose kraštuose; Vokietijos galimo vieni
jimo galimybės — visa tai neišvengiamai, 
ir su pagrindu, yra mums opūs klausimai, 
nes savo tiesioginiu ar netiesioginiu Pabal
tijo kraštų ir ypač Lietuvos palietimu jie 
turi įtakos tų valstybių vienokios ar kito
kio būklės tolimesniam vystymuisi. Šiuo 
tad ir norėčiau pažvelgti į klausimą, ne kiek 
pajėgūs esam visas tas galimybes vienaip 
ar kitaip paveikti, o greičiau ką turėtumėm 
daryti, kaip turėtumėm orientuotis išeivijo
je, kad pavergtam Kraštui kuo daugiau pa
dėjus.

Būtų prasminga visų pirma pastebėti, kad 
betkoks galimas padėties keitimas ar ban
dymas keisti (išskyrus evoliucinio ar revo
liucinio pobūdžio atvejus, pareinančius gry
nai nuo paties „socialistinio pasaulio“ vi
daus) šiuo metu atrodytų įmanomas tik su
sitarimo su sovietais būdu. Nesvarbu ar Vo
kietijos suvienijimo klausimu, ar „saugumo 
zonos“ nustatymu, ar kariuomenės atitrau
kimo atveju iš tam tikrų sričių Europoje, 
Rytų-Vakarų (tiksliau Sovietų - Jungtinių 
Valstybių) susitarimas būtinas. Joks tarp
tautinės teisės ir teisingumo pažeidimo kėli

mas, joks „laisvinimo politikos“ deklaravi
mas, joks egzilų politinis veikimas neatro
do, kad pajėgtų norimų permainų atsiekti 
(nebent tuo atveju, kada siekimai abiejų pu 
šių kur nors sutaptų). Tai, aišku, jokiu bū
du nereiškia, kad panašios rūšies veikimas 
būtų beprasmis ar bereikšmis — ypač dar 
kai kitokiam veikimui nėra nei galimybių. 
Šiuo atžvilgiu ir šiuo momentu, kad Sovie
tų pajėgumas dar vistiek nekvestijonuoja- 
mas, padėtis Rytų Europoje iš dalies lygin
tina su galima padėtim Jungtinių Valstybių 
pašonėj —? jokie juridiniai ar moralistiški 
argumentai neleistų Jungtinių Valstybių 
kaimynystėj įsigalėti Amerikai nepalankiai 
jėgai, nekalbant jau apie anti-amerikoniškai 
nusistačiusią. Gvatemalos atvejis būtų vie
nas daugelio pavyzdžių.

Išeitų, kad, norint betkokių pasikeitimų 
Rytų ar Centro Europoje, reiktų liautis ta- 
rimosi su Sovietais. Gi mūsų visuomenėje 
tendencija atrodo visiškai priešinga — pies
tu stojama, kai tik kalbama apie betkokius 
pasitarimus su Sovietais ir kiekvienu atveju 
skatinama griežta laikysena Sovietų Sąjun
gos atžvilgiu. Griežta laikysena, žinoma, 
yra būtina tam tikrais atvejais (sakysim, ji 
buvo būtina Antrojo Pasaulinio karo pabai
goje), tačiau ta griežta laikysena, interpre
tuota, kaip stipriai anti-sovietinė, vargu ar 
gali būti naudinga dabartinėje padėtyje. Juk 
ir Vengrijos atveju, nesuvaldomai Sovietų at
žvilgiu griežta masių aistra pastatė okupa
cines pajėgas tokion bekompromisinėn pa- 
dėtin, kuri prileido tiktai dvi galimybes — 
visiškai laisvą ir nepriklausomą Vengriją 
arba okupacinės valdžios išsilaikymą betko- 
kiomis priemonėmis. Susidariusi padėtis ne
prileido jokių kitų išeičių.

Viena reikia suprasti — nei Jungtinės 
Valstybės, nei juo labiau Sovietų Rusija, 
nesileis būti supamos sau nedraugiškų vals
tybių. Ir ne komunistinio pasaulio vizija
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diktuoja tokią laikyseną, o totalinės apim
ties sukelti didžiųjų (JAV ir Sov. Rusijos) 
valstybių saugumo reikalavimai. Prileidžiant, 
kad Sovietai pajėgs dar kurį laiką išlaikyti 
savo turimą karinį pajėgumą ir atsižvelgiant 
į tai, kad nematyti betkokios galimybės, kad 
J.V. keistų savo laikyseną Rytų Europoje 
tvirtesnės akcijos kryptim, reikia susigyven
ti su mintimi, kad šiuo metu tik susitarimas 
su Sovietų Rusija gali atnešti betkokių pa
keitimų Centro ar Rytų Europoje.

Daugelis čia, žinoma, klaustų, ką gi reiš
kia susitarimas su Sovietų Rusija? Ką tai 
garantuoja? Tiesa, vien toks susitarimas ne
garantuoja nieko. Kaip jis negarantuoja, 
kad Jungtinės Valstybės nenukreips vieną 
dieną savo dėmesio į sovietams jautrią sri
tį, kaip lygiai negalima laukti ir garantijos 
iš sovietų, kad jie laikytųsi betkokių susita
rimų Rytų ar Centro Europoje. Susitarimų 
laikymosi klausimas šiuo atveju tačiau tu
rėtų būti svarstomas kartu su klausimu, kas 
būtų naudinga tam tikro laikotarpio Sovie
tų politikai Centro ir Rytų Europoje. Jei 
Sovietų interesai diktuos susitarimus laužyti 
ir jei nebus, kas tokias intencijas sulaikytų, 
yra tikra, kad susitarimai bus sulaužyti, ne
svarbu, ką tai reikštų teisiniu ar moraliniu, 
atžvilgiu.

Visai kitas klausimas, tačiau, ar modus 
vivendi atveju, Sovietai ras naudinga susi
tarimus laužyti. Kils klausimai: ar yra rei
kalo grįžti į prieš-sutartines sritis; kokia 
būtų Jungtinių Valstybių reakcija tokios ak
cijos atveju; kokios galimos klaidos apskai
čiavimuose ; kiek pajėgios atsispirti būtų 
valstybės, atsirasiančios betkokioje tokioje 
zonoje; ir šimtas kitokių atvejų, kurie vis
gi Sovietų turėtų būti išsiaiškinti. O be to, 
Lietuvos atveju, ar galima sulaukti bloges
nės padėties, negu dabar? Beveik, kad ne. 
Sakau „beveik“, nes yra, atrodo, dar kiek 
blogesnis atvejis, apie kurį žemiau.

*
Norėčiau dabar kiek paliesti klausimą, iš 

kur betkokia viltis Kraštui ir kas svarbiau
sia visoje išsilaisvinimo ar laisvinimo byloje.

Mes gyvename išeivijoje ir savo darbais 
kiek ir kaip kuris galime prisidedame prie 
tos bendros akcijos, kurią vadiname laisvi
nimo akcija. Į visą Lietuvos laisvės klausi
mą mes žiūrim iš savo pusės — tai yra, žiū
rim, kiek pajėgūs esam padėti Lietuvai, 

veikdami per visus savo veiksnius; savaip 
reaguodami į Jungtinių Valstybių ir kitų 
laisvųjų kraštų laikyseną Sovietų atžvilgiu; 
sielojamės, kad tik ta laikysena būtų tvirtes
nė ir griežtesnė. Ir man susidarė įspūdis, 
kad mes lyg ir pradedame toje akcijoje 
prarasti šaltą protą — pajėgumą įvykius gi
liai pergalvoti ir sau jų teikiamas galimybes 
išsiaiškinti — ir ne tik pervertinam savo, 
t.y. išeivijos ir dabartinės Vakarų pasaulio 
politikos įtakos lemtingumą, bet, užkietėję 
savo galvosenose, taip ir liekam įsitikinę, 

. kad Lietuvos išsilaisvinimo (ar išlaisvinimo) 
klausimas bus Jungtinių Valstybių ar lais
vojo pasaulio vienokios ar kitokios laikyse
nos išspręstas.

Tai būtų tiesa, jei būtų viltis, kad tas lais
vasis pasaulis turėtų betkokios intencijos pa
vergtuosius laisvinti ir kad tą intenciją ne
dviprasmiškai ryškesniu būdu bent tarpais 
reikiamu mastu vykdytų. Tačiau tokiai vil
čiai nėra pagrindo. Greičiau priešingai — 
didesni įvykiai Rusijoje, kaip Stalino mir
tis, suirutės Lenkijoje ir Vengrijoje, visai ne
buvo lydimi griežtesnės akcijos iš Jungtinių 
Valstybių pusės. Pagrindiniai deklaravimai, 
kaip „laisvinimo politika“, „pasaulio revo
liucija“, negali būti priimami su didesniu 
pasitikėjimu (nors ir iš Valstybės Departa
mento jie ateitų) tol, kol jie nebus veiks
mais patvirtinti.

Šios griežtos laikysenos nebuvimas iš Jung
tinių Valstybių pusės (o pasitenkinimas kar
tais tik griežtesniais pareiškimais) ir įvykių 
raida „socialistiniame pasaulyje“ veda prie 
vienos, vis daugiau ir daugiau pagrindo 
jgaunančios išvados — Lietuvos, kaip ir ki
tų pavergtų kraštų, išsilaisvinimas priklauso 
ne tiek nuo Vakarų laikysenos (jei toje lai
kysenoje atmetėme tvirtą akciją), kiek nuo 
visos įvykių raidos pačioje Sovietų Rusijoje 
ir pavergtuose kraštuose, žodžiu,išsilaisvini
mas gali greičiau pareiti nuo to, kas vyksta 
ar nevyksta pavergtuose kraštuose, o ne 
laisvajame pasaulyje. Čia, žinoma, neginčy- 
jama, kad Vakarai savo vienokia ar kitokia 
laikysena gali paveikti laisvinimo procesą 
teigiama ar neigiama kryptimi, bet vistiek 
atrodytų, kad lemties centras yra Rytų ir 
Centro Europoje, o ne čia.

Norėčiau tą Rytų-Vakarų abiašį paryš
kinti vienu pavyzdžiu. Antrojo Pasaulinio 
karo metu didysis vokiečių karo laivas „Tir-

40



SANTARVĖ 135

pitz“ plaukiojo kažkur šiaurės Atlanto van
denyne. Nepasižymėjo tas laivas kažkokiais 
didžiais mūšiais jūrose, tačiau jis savo bu
vimu laikė suparalyžavęs visą aliantų šiau
rės Atlanto laivyną. Taip kartais gali būti 
ir visos laisvinimo akcijos atveju — ne tiek 
svarbu, ką Jungtinės Valstybės darys ar ko 
nedarys, kiek svarbu, kad tokia jėga iš viso 
yra ir kad sovietams visada žinoma, kas 
toje šalyje p.anuojama, kas bus daroma. O 
tai jau daug. Bet visa kita, atrodo, priklau
sys nuo tą pavergtų milionų ir nuo jų vie
nokių ar kitąkių pastangų.*

Ką visa tai reikštų? Manyčiau, kad ga
na daug.

Tiktų visų pirma pastebėti, kad lemtin
gumo punktą nukėlus į „socialistinių kraš
tų“ pasaulį, nei kiek nesumažėtų nei svar
ba, nei pareiga čia esantiems dirbti ir veik
ti, kiek tik galima. Neatrodo, kad apie tai 
reikėtų aiškinti.

Sunkumai tačiau iškyla tais atvejais, kai 
pradedama kalbėti apie betkokius galimus 
pasikeitimus. Čia atrodytų, kad vienintelė 
blogesnė padėtis, kurioje Lietuva begalėtų 
atsidurti, būtų ta, kuri atneštų modus vivendi 
Rytų Europoje, bet kuri ne tik kad nepaleis
tų Lietuvos, o dargi visuotinio atmosferos 
pagerėjimo atveju privestų prie draugiškes
nės Jungtinių Valstybių laikysenos Sovietų 
atžvilgiu. Tai galėtų reikšti Pabaltijo kraštų 
inkorporacijos pripažinimą ar ir sustabdy
mą visos anti-Sovietinės akcijos laisvajame 
pasaulyje. Mums tai galėtų reikšti Lietuvos 
diplomatinės ir konsularinės tarnybos pra
radimą ir pasitraukimą iš kitų laisvinimo 
įstaigų. Tokią situaciją laikyčiau blogiausia.

Kita galimybė (o čia tik apie galimybes 
ir kalbama) būtų ta, kuri įtrauktų Lietuvą 
kokion neutralion zonon. Diplomatinės ir 
konsuliarinės bei laisvinimo įstaigos tokiu 
atveju greičiausia prapultų, bet pati Lietuva 

gal ir atsidurtų kiek savarankiškesnėj padėty. 
Neina čia kalba apie tai, ko mes, lietuviai, 
norėtume, bet apie tai, kas būtų įmanoma. 
Ir kažin ar nebūtų Lietuvai geriau būti kiek 
savarankiškesnėj padėty (sakykim panašioj 
į Lenkijos), savarankiškiau tvarkyti ir tu
rėti šviesesnių vilčių ateičiai, negu likti da
bartinėje padėtyje — su inkorporacijos ne
pripažinimu iš Jungtinių Valstybių pusės 
(ką iš to žmonės Lietuvoje, šiuo metu, gau
na?); su priespauda Lietuvoje; ir be jokios 
vilties griežtos akcijos iš laisvojo pasaulio 
pusės? Tiesa, toks atvejis būtų smūgis vi
siems čia esantiems veiksniams, bet jei tai 
nors kiek padėtų pačiai Lietuvai, to ir tu
rėtų būti siekiama. Sunkina kiek šiuo atveju 
diskutavimą tai, kad nežinia kokio pobū
džio gyvenimas būtų tokioje aptariamoje 
padėtyje — ar maža pakitęs, kaip dabar 
Lenkijoje, ar dar toliau nuėjęs. Bet mūsų 
laikysenos nusistatymas šiuo atveju neturė
tų būti sunkus, jei jau visa straipsnyje ke
liama lankstumo mintis būtų priimta —kuo 
arčiau laisvo ir nepriklausomo gyvenimo, 
tuo geriau.

*
Tokios būtų kelios mintys visais šiais šiuo 

metu nesamais, tačiau galimais klausimais. 
Man rūpėjo peržvelgti keletą užsispyrusiai 
saugomų sąvokų ir įterpti kiek lankstumo 
mūsų galvosenon. Viso to rašyti nereiktų, 
jei kas mus liečiančiais atvejais mūsų nuo
monės klaustų ir jei ta nuomonė lemtų įvy
kius. Viskas tada būtų greitai ir lengvai iš
spręsta — Lietuva turi būti laisva ir nepri
klausoma. Bet, nežiūrint į mūsų norus, taip 

-ir neatrodo, kad būtų. O jau tokiais atvejais 
tik proto lankstumas, apsukrumas, takeliai 
ir šunkeliai, o ne vien tiesūs keliai tegali pri
vesti prie mūsų siekimų. O ir tikslas — 
laisvė ir nepriklausomybė — gal tik palaips
niui teateis, gal tik pirma per ribotą laisvę 
ir per ribotą nepriklausomybę.
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JAUNŲJŲ LIBERALŲ GALVOSENA

Apie liberalizmą kiekvienas kalba: pie
šia tokius vaiduoklius, arba stato tokias pi
lis debesyse, kokias tiktai užsimano. O 
mums kilo mintis atsiklausti pačių liberalų, 
ką jie liberalizmu supranta. Mums buvo 
įdomi jaunųjų nuomonė. Ir išsiuntinėjome 
labai paprastą anketą trisdešimt aštuoniems. 
Iš jų atsakė devyni. Kiti, galbūt, savęs ne
laikė liberalais, arba, jeigu laikė, nežinojo, 
ką tai reiškia. Arba tiek neturėjo savo pa
žiūroms įsipareigojimo, kad ne nejautė rei
kalo, užklausti, jas išreikšti. Tokiu būdu 
išreiktosios pažiūros atstovauja ne visus, o 
tik sąmoninguosius liberalus. Anketą atsa
kė: V. Adamkavičius, J. Bilėnas, V. Kavo
lis, Z. Rekašius, J. Slavėnas, R. Šilbajoris, 
J. Šmulkštys, H. Žibąs ir vienas anonimas.

LAISVĖ

Visi atsakiusieji sutaria laisvę esant„šven- 
tu ir neliečiamu dalyku,, ((6), bet astuoni 
iš devynių individų laisvę apriboja:, pen
kiais atvejais kitų individų laisvėmis ir tei
sėmis, o keturiais atvejais — pačios bend
ruomenės įstatymais ir etinėmis normomis. 
(Atsakymai nesusisumuoja, kadangi kartais 
vienas atsakymas patenka į kelias kategori
jas).

Idant sukūrus sąlygas, kuriose indivi
dui būtų užtikrinta minties ir veikimo 
laisvė, pastaroji... turi būtų kažkurio
se srityse ir iki tam tikro laipsnio ri
bojama. (8).

Individui užtikrinta laisvė pasireikšti 
ir skleisti betkokias pažiūras ar poli
tines idėjas, kol jos nėra pavojingos 
visuomenei (t.y. anti - demokratinių 
idėjų propagavimas). (2).

Individas laisvas kurti sau naujus tiks
lus ir priimti naujus įsipareigojimus. 
(5).

Tiktai du iš atsakiusiųjų nurodė, kodėl 
individas laisvės reikalingas: nr. 5— kad 
galėtų kurti sau tikslus ir įsipareigojimus, 
ir nr. 8— kad galėtų „išreikšti visas žmogiš
kas aspiracijas. Kitiems laisvė atrodė per
daug savaime suprantama, kad būtų reika
lo kelti jos tikslo ar prasmės klausimą.

Nei vienas nepareiškė dogmatinės min
ties, kad žmogus yra „gimęs laisvas.“ Grei
čiau: laisvė atrodo išplaukia iš žmogaus 
bendruomeninio gyvenimo sąlygų.

ATSAKOMYBĖ

Žmogus atsakomybės problema duoda 
tris atsakymų rūšis. Vienam:

Individas yra atsakomingas absoliučiai 
prieš Dievą; atsakomybė prieš savo 
sąžinę ir artimą iš to išplaukia savai
me. (1).

Penkiems atsakiusiems individas visu pir
ma atsakingas prieš savo sąžinę:

Prieš savo sąžinę (arba savo asmeniš
ką integralumą) už savo laisva valia 
padarytus asmeniškus įsipareigojimus. 
(7).

Ir, pagaliau, šeši žmogų pripažįsta atsa
kingu bendruomenei’:

Individas, kaip bendruomenės - visuo
menės narys, turi stoti už bendruome
nės gerbūvį. Ten, kur bendruomenės 
interesai nesutampa su individo inte
resais, individas privalo nusileisti. (2).

Pilnai atsakingas prieš įstatymą, kuris 
yra daugumos valia. (9).
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POLITINIAI SANTYKIAI

Septyni nurodė „demokratinę“ santvarką 
esant pagrindine politine liberalizmo žyme. 
Tuo niekas nesuabejojo. Vienas dar pami
nėjo mažumų teisių apsaugą, vienas — at
sakingumą prieš įstatymus (konstitucišku- 
mą), vienas — žmogaus teises ir vienas li
beralinės politikos ryšį su „iš realių situaci
jų išplaukiančiu būdu“ bendruomenės prob
lemoms spręsti:

Pavyzdžiui, kaikuriose Europos vals
tybėse modifikuotas socializmas gali 
daugumai gyventojų suteikti daugiau 
laisvės, negu vadinamoji „free enter
prise“ sistema; gi daugumoje Ameri
kos kontinento valstybių kain tik prie
šingi rezultatai lauktini. (8).

EKONOMINIAI SANTYKIAI

Du iš atsakiusiųjų atstovauja „kapitalisti
nes“ pažiūras, kad valstybė neturinti kištis 
į eonkominius santykius, išskyrus kur bank
rutuoja privati iniciatyva:

Kanitalistinė sistema... Socializmas 
varžo asmens ekonomine laisve. Vie
nintelis suvaržymas kanitalizmui mo
nopolio uždraudimas, kad apsaugojus 
kitų išnaudojimą. (3).

Čia visiškai sutinku su John Stuart 
Mill ir Kėynes. Jie savo ekonominėje 
sąvokoje duoda tam tikras funkcijas 
valdžios institucijoms. Bet valdžia tik
tai tada gali perimti šias funkcijas, ka
da individai visiškai subankrutuoja tų 
funkcijų pravedime (naštas, teismu 
formos ir kontraktinė teisė, ir t.t.l. (4)

Bet dauguma — šeši —■ pasisakė už bend
ruomenės organų — valstybės — daugiau 
ar mažiau visos bendruomenės gerovei kont
roliuojamą ūkj.

Nuosavybės teisė nėra šventa; ji yra 
grynai žemiška teisė, įgyjama garbin
gu darbu. (1).

„Laissez-faire“ yra atgyvenęs dalykas. 
Ekonomija turi būti planuojama pa
gal kiekvieno krašto aplinkybes. (2).

Ūkis yra bendruomenės ir individo 
laisvės tarnyboje. Turi jis būti palie
kamas laisvas, kol nekliudo kiekvieno 
žmogaus laisvės kurti savuosius tiks

lus; ir valstybės kontroliuojamas, kai 
jis individų laisvę pradeda varžyti ar
ba paneigia jiems sąlygas ją įsigyti. 
(5).

Individo laisvė ekonominiame veikime 
— riba: įstatymiškai apibržtais .atve
jais, individo ir tautos interesams su
sikirtus, laimi bendri tautos interesai. 
(7).

Vienas liberalas nurodė abi pažiūras ir 
neatrodė galįs tarp jų pasirinkti.

RELIGIJA

šeši pareiškė, kad liberalizmas reikalau
jąs tolerancijos visoms religijoms. Penki rei
kalavo visiško valstybės religinių bendruo
menių atskyrimo šiai tolerancijai užtikrinti. 
Vienas valstybei pramatė pareigą pozityviai 
užtikrinti: ideologinę laisvę

Valstybė turi prižiūrėti, kad individų 
sąžinės autonomija nebūtu varžoma. 
Visos ideologinės ir religinės bendruo
menės turi laisvę veikti ir skleisti savo 
mintis. Viešosiose mokyklose visos idė
jinės bendruomenės turi lygias gali
mybes prieiti prie visų mokinių. Auk
lėjimo procese uždarymas bet kokio 
individo vienoje idėjinėje bendruome
nėje yra jo bręstančios asmenybės pats 
žiauriausias prievartavimas. (5).

Dauguma tuo būdu liberalizmo - religijos 
problemą suprato valstybės sąntykyie su re
liginėmis bendruomenėmis ir ryžosi tvarky
ti visiškos tolerancijos pagrindu. Bet trims 
atsakiusiems liberalizmas reiškė ir tam tik
rą tiesioginį santykį su religija:

Dievo suvokimas yra tik asmeniškas; 
Dievą garbinti galima ir grupėmis, 
bendrai priimtų simbolių pagalba. Ab
soliutinė įvairių simbolių vertė — vie
noda. (1).

„Religija yra žmogų dorinantis veiks
nys — labai svarbus moraliniu atžvil
giu.“ (3).
Religija yra galutinis žmogaus tikslas 
ir įsipareigojimas. Religijos laisvė to-’ 
dėl turi būti ypač kruopščiai saugoma. 
Individas turi teisę kurti sau naujus 
religinius tikslus ir priimti naujus re
liginius įsipareigojimus, kai jie tampą 
jo sąžinei reikalingi. (5).
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Šiai mažumai religija yra svarbi, tačiau 
ne savo institucine prasme, o savo vidiniu 
išgyvenimu ir didžiule reikšme ją tikrai per
gyvenančio žmogaus asmenybėje.

Trys iš atsakiusiųjų įsakmiai pareiškė 1:- 
beralizmą pozityviai vertinant religiją (ypač 
žr. nr. 5, viršuj). Vienas pasisakė, kad libe
ralizmas religijos neliečiąs. Nebuvo nei vie
nos prieš religiją nukreiptos minties, nors 
keletu atveju pasisakyta prieš klerikalizmą 
(t.y. politinių priemonių naudojimą bažnyti
nės valdžios tikslams).

NACIONALIZMAS

Šeši pripažino įsipareigojimą savajai tau
tai esant, liberalų akimis, pozityvia vertybe, 
bet septyni pasisakė prieš kraštutines jo for
mas — šovinizmą, nacizmą, faš'žmą. Vie
nam tauta esanti palenkta žmogui, kurio 
(.sąvoka augštesnė negu tautiečio sąvoka“. 
(1). Kitas apie tautiškumą pareiškė:

Šios sąvokos, nemanau, kad liberaliz
mas turėtų imtis analizuoti. Visą laiką 
kalbama apie racionalų individo įsiti
kinimą, tuo' tarpu nacionalizmas neiš
plaukia iš betkokiu racionalių princi
pų. Grynai emocinis žmogaus prisiri
šimas prie vienos ar kitos aplinkybės, 
kas mano nuomone, sudaro didele dalį 
nacionalizmo, nėra faktorius, kurį ga
lima rišti į kitus virš minėtus klausi
mus. (4).

Tai buvo, tarp kitko, vienintelis atsaky
mas, liberalizmą įsakmiai grindžias racio
nalizmu.

Nacionalizmo priėmimas teigiama verty
be anketą atsakiusiųjų buvo paremiamas la
bai įvairią — kartais neperdaug liberaliai 
atrodančia — logika:

Nacionalizmas įgimta žmogaus savybė, 
todėl žmogiška — tik nenormalus žmo
gus šios savybės neturi. Iškreiptas na
cionalizmas (nacizmas) nacionalistine 
savybę panaudoja kitų tautų išnaudo
jimui. Tai yra tokia pati nacionalizmo 
parodija, kaip komunizmas socializmo 
arba klerikalizmas bei kryžiuočiai su 
visom inkvizicijom — Dievo mokslu. 
(3).

Nacionalizmas yra vienas iš žmogaus 
didžiųjų tikslų ir įsipareigojimų: sava
jai tautai. Tačiau savo tautai galima 
tik savanorišku sprendimu įsipareigoti, 
ir tuo savo įsipareigojimu negalima 
saistyti kitų žmonių... (5),

Nei viena tauta nėra geresnė už kitą, 
kaip tauta. Lojalumas savo tautinei 
bendruomenei neturi išvirsti į šoviniz
mą ir „My country, right or wrong“ 
pažiūrą. Laisvas tautų apsisprendimas 
savo valdymosi formai nustatyti. (7).

Mažai ir jaunai valstybei, kaip Lietu
vai, didesnė dozė nacionalizmo yra ne 
tik priešinga laisvės dėsniams, bet rei
kalinga jų įgyvendinimui. To, aišku, 
nebūtų galima pasakyti apie didžią
sias valstybes. (8).

KITI KLAUSIMAI

Du iš atsakiusiųjų buvo susirūpinę mo
kyklomis. Vienam imponuojanti atrodė 
amerikietiškoji sistema:

Skatinti privačias mokyklas, neimant 
iš jų mokesčių. Ir steigti valdžios mo
kyklas. kur jos reikalingos. Privačios 
mokyklos neišlaikytinos mokesčių pi
nigais iš Valstybės iždo. (3).

Antrasis (nr.5) norėjo valstybę įpareigoti 
budėti, kad mokyklose nebūtų jokiai ideolo
gijai atimama galimybė prieiti prie kiekvie
no mokinio.

Iš tų, kurie bandė liberalizmą giliau filo- 
sitfiškai pagrįsti, vienas rėmėsi John Locke, 
Rouseau, John Stuart Mill ir Keynes tradi
cijomis ir priėjo išvados, kad liberalizmas 
pripažįsta tik „racionalius įsitikinimus“. (4). 
Vienas samprotavo egzistencialistinėmis są
vokomis (5). Kitas pasirodė remiąsis hedo
nizmo ir pragmatizmo principais:

Liberalizmas yra metodas siekiant 
žmonijos gerbūvio (dvasinio ir medžią 
ginio). Jis yra grindžiamas prielaida, 
jog žemiškoji laimė (plačiausia pras
me) įmanoma tik tada, kai sukuria
mos tokios sąlygos, kuriose laisvai ga
li būti išreikštos visos žmogiškos aspi
racijos.... Kriterijai (laisvės) varžtams 
nustatyti turi būti išdirbti ne iš anks
to metafizikos pagalba sukurtomis 
dogmomis, bet iš realių situacijų iš
plaukiančiu pragmatiniu būdu. (8).

Tačiau nr. 4 norėjo „taikyti abseliučius 
standartus, kaip juos suprato John Stuart 
Mill“. Ir, pagaliau, žvelgdamas į save, nr.l. 
pabrėžė:

Liberalizmo sąvoką neįmanoma api
brėžti atsakymais į įvairias anketas; 
tai yra kūrybinga sąvoka, kuri auga, 
žmogui bemąstant.
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Tuo būdu.: filosofinis liberalizmo pagrin
dimas labai .įvairus, o dažniausia jo, atrodo, 
visai nesama. Atsakiusiųjų dauguma tokiu 
gilesniu pagrindimu nesirūpino, o kaikurie 
visiškai expromptu vėrė principus, perdaug 
nesirūpindami jų logine tarpusavio prik’au- 
somybe.

LIBERA LIZMO A T ST OVA /

Dviem atsakiusiems liberalizmą lietuviuo
se bendrai jokia organizuota grupė pilnai 
neatstovauja (7 ir 9). Trims liberalu galima 
būti tik asmenybės, bet ne grupmės pri
klausomybės prasme: ..liberalinę minti ats- 
tovauia įvairiu partijų ir ideologijų libera
lai“ (1). Iš organizacijų, šešis balsus gavo 
l'audininkai. penkis — santariečiai. keturis
— Šviesa, ir po tris Rezistencinė Santarvė 
ir tautininkai. Kitos grupės eavo mažiau. 
Trys žmonės pripažino liberalais ir social
demokratus, bet su rezervais: arba kaiku- 
riuos socialistus, arba kaikuricse srityse 
(kultūrinėje).

Būdinga, kad kaikurie liaudininkams arti
mi atsakiusieji tautininkus laiko pilnais li
beralais, gi kaikurie tautininkams pritaria
— nurodo ribas tautininku liberalumui. Ši 
savybė liudiia anketą atsakiusius bandžius 
būti objektyviais ir atsisakius riesti į save 
nagus.

LIBERALIZMO PRIEŠAI

Septynis iš galimų devvniu balsų, kaip li
beralizmo priešas, gavo krikščionių demo
kratų partija. Nacionalistai (LAŠI, tautmin- 
kai ir socialistai gavo po tris balsus, kitos 
grupės mažiau. Įdomu, kad ateitininkai ir 
Lietuvių Frontas tik dviejų liberalų buvo 
pripažintos antiliberaliomis organizacijomis, 
o krikščionys demokratai septynių. D'stink- 
cijos, pasirodo , daromos gana aštrios, ir 
„priešai“ nesuverčiami vienan kubilan, ne
paisant jų objektyvių nuopelnų.

Tautininkai pripažinti liberalais ekonomi
niu ir religiniu požiūriu, bet suabejota ju 
praeities politika. Krikščionys demokratai 
rasti neliberaliais religinėje, o socialdemo
kratai — ekonominėje politikoje. Tautinin
kai yra vienintelė grupė, dėl kurios liberalu- 

ą
mo aštriau nesutariama: tiek pat atsakiusių
jų juos pripažino liberalais, kiek ir priskyrė 
„liberalizmo priešams“. t

Vienas iš atsakiusių pareiškė:

Santara bando formuoti ir atstoyauti 
liberaline lietuvišką minti, bet. iki šio 
laiko patiems aiškiai nepaskelbus pa
grindinių principų, Santarai priskirti 
lietuvių visuomenės liberalinės minties 
reiškėjos titulą būtų netikslu. (9).

Ir. pagaliau, trys buvo nuomonės, kad li
beralizmo priešai yra tik individai, bet ne 
grupės:

Siaurapročiai ir dogmatikai yra tos 
minties priešai. (1). it 
Bet kurio plauko fanatikai. (7).N

IŠVADOS

Anketa atsakiusieji — visi Amerikoje bai
gę mokslus, turi įvairias specialybes, ir be
veik visi santariečiai — atstovauja tris li
beralizmo sroves, kurias būtu galima pava-' 
dinti humanistine (vienas), klasikine (du) ir 
socialine (šeši). Pirmajai individo vidinio pa
saulio laisvė turi lemiamą svarbą, antrajai
— jo iniciatvvos reiškimosi laisvė, trečiajai
— individo laisvės ir jo bendruomeninės at
sakomybės suderinimas. Pastaroji srovė 
maždaug sutampa su neo-liberalizmo sąvo
ka, kuria, be kitų, yra atstovavę John De
wey ir W.- Roepkė, o lietuviuose — Karolis 
Drunga Santarvėje.

Iš anketos išplaukia, kad jaunųjų libera
lizmas nėra vienalytis. Jame yra pagrindi
nių ir rečiau atstovaujamų krypčių. Religi
niai liberalai, sakysime, sudaro gana ryškią 
mažumą. Anketa atskleidžia pagrindinę 
krypti, tačiau tuo jos nepadaro ..autoriteti
ne“ liberalizmui interpretuoti. Liberalizmas 
nėra sveriamas tuo, kuo dauguma tiki, bet 
ka atstovauja žmonės, save Įaiką liberalais. 
Visa tai i:s talpina ir vra prievartaujamas, 
kai vardan ..gryno“ liberalizmo kas nors 
jam norima paneigti.

Bendrieji. ..pagrindiniai“ jaunųjų libera
lizmo principai galėtų būti taip susumuoti:

— Individas laisvas.
— bet to laisve saisto ir -apribota-kitu
— individų interesai ir bendruomenės 

įstatymai.
— Individas už savo veiksmus atsako 

prieš bendruomene ir prieš' savo sąžine.
— Valstybės valdymo forma yra demok

ratinė,
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SPAUDOJE PASIŽVALGIUS

MAUDYTIS SVEIKA — BET NE 
SENTIMENTUOSE

Spausdintas žodis nemėgsta sentimetalu- 
mo. Ir laikraščių užduotis tikrai nėra kibi
rais lieti jausmus, o nuosekliai ir protingai 
išnagrinėti padėtį, išryškinti jos reikalavi
mus, apibrėžti daromas klaidas ir siūlyti 
konkrečių, Įgyvendinamų receptų.

Bet mūsiškė spauda retai būna tokia rea
listiška. Tai iš vienų, tai iš kitų kanapių vis 
laikas nuo laiko kas nors išlenda su pasiū
lymais, kurie skamba labai išmintingai — 
liktai ir pats autorius žino, kad jų niekas 
nesiims vykdyti. O tokia išmintis ir nėra re
ali. Geriau būti neišmintingu, bet teisiu — 
tai yra, Įgyvendinamu. (Dar geriau — pa
čiam griebtis darbo).

Užtat sentimentuose maudytis mūsiškė 

spauda mėgsta. O tai sunki užduotis. Liudi
ja tai ir patirtis tų, kurie mėgino apie savo 
gerus draugus rašyti — ir labai retai išliko 
nejuokingi, nors jų jausmo nuoširdumu ir 
nebuvo galima suabejoti. Spaudoje neturė
tų būti draugų, bet tik įvykiai ir idėjos, nes 
tik jas galima nemeluotai paliesti spaustu
vės dažais.

Bet yra ir kita priežastis, kodėl sentimen
tai spaudoje nereikalingi. Apie jų kalba An
tanas Škėma Pabudime. Ten jisai duoda dia
logą tarp dviejų, bolševikų kalėjime laikomų 
lietuvių:

Kazys: ...Tokie, kaip tu, tegali būti su
kilimo dvasios vadais... Veikia naudingai 
ir žūva sukilimo skeptikai... Jie negeria 
kiaurą parą juodos kavos, kad palaikytų sa
vyje kovos dvasią, nes kai pritrūksta kavos, 
ateina pralaimėjimas.. .

Pranas: Aš negeriu juodos kavos.

—Pripažįstama ūkinės iniciatyvos lais
vė, tačiau valstybė kontroliuoja ūkį, kai 
to reikalauja bendruomenės ar ją suda
rančių individų gerovė, kuri yra augštesnė 
už nuosavybės principą.

— Visoms religijoms lygi tolerancija, ir 
jos užtikrinimui — visiškas valstybės at
skyrimas nuo religinių bendruomenių.
- — Savosios tautos meilė, bet ne zoologi
nis nacionalizmas.

Anketą atsakiusiųjų, „aktyviųjų“ liberalų 
nuomone, liberalizmo turinį nusako santy
kis tarp dviejų pagrindinių veiksnių: indi
vido sąžinės, ir bendruomenės intereso. Per 
pirmąjį polių jaunųjų liberalizmas suranda 
ryšį su krikščionybe (bet atmeta klerikaliz
mą) ir egzistencializmu. Per antrąjį — su 
tautiškumu (atmesdamas šovinizmą) ir de
mokratiniu socializmu. Susilietęs su šiomis 
minties sistemomis, liberalizmas tampa sin-. 
tetizuojančiu, nebe skiriančiu, dvasiniu judė
jimu ir vienija bendruomenę, suskilusią pa

gal šių minties sistemų ekskliuzyvumo ašį.
Tačiau beveik niekur anketose nesurasi

me „tradicinių“ liberalų tikėjimo bruožų, 
kaip racionalizmo, tikėjimo pažanga, „na
tūraliosiomis“ teisėmis. Liberalizmas šian
dien yra konkretaus individo sąžinės su jo 
bendruomenės įstatymais ir tradicijomis su
sidūrimo problema, kuriai išspręsti nėra 
lengvai pritaikomų receptų. Ją išspręsti gali 
tik paties individo dvasinė pastanga, kuria 
liberalizmas tiki ir kurios, kaip gausūs ne- 
atsakymai į anketą liudija, dar daug trūksta.

Prisiminus, kad nemaža neatsakiusiųjų da
lis mėgsta viešumoje deklamuoti apie libe
ralizmą, reikia baigti su kylančiu įtarimu, 
kad kaikam „liberalizmas“ tarnauja, kaip 
kaukė, slepianti negalvojimą, ir kaip dva
siškai mieguistųjų gynimosi mechanizmas 
nuo gyvenimiškųjų atsakomybių.

V.K.
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Kazys: Turėjau galvoje jausminę egzal
taciją.

Tai štai tokios egzaltacijos, kuri prieš 
laiką apeliuoja į žmonių jausmus, per pa
kartotines apeliacijas pagaliau juos išsemia 
ir patį žmogų imunizuoja žodžių reikšmei, 
ir yra pilna mūsų spauda ir gyvenimas.

Kas nors išeina taikos metu į Amerikos 
kariuomenę — visuomenės veikėjai sako 
prakalbas, iš kurių susidaro įspūdis, kad jis 
eina per didelius. pavojus Vilniaus vaduoti. 
(Pavojai be abejo dideli, bet pats pavojin
giausias šiuo tarpu yra dalinio seržantas).

Juodos kavos papylė ir chicagiškis Jauni
mo Kongresui Ruošti Komitetas, štai ko
kiais argumentais įpareigodamas mus jame 
dalyvauti:

— Ko vertas tas, kuris motiną palieka 
mirties patale, ko vertas jaunimas, neklau
sąs engiamos tėviškės balso, užmiršęs gim
tąją kalbą ar metąs į šalį mūsų garbingas 
tradicijas?

Tokių šaunių ir turtingų emocijų barsty
mo manifestacinių suvažiavimų proga aki
vaizdoje kyla mintis, kokių žodžių reikės 
imtis, kai mūsų lauks tikras, realus ir (kaip 
visi realūs dalykai) kietas darbas? Ar nebus 
iki to laiko visi žodžiai tiek nunešioti, kad 
grynu krauju išrašytos apeliacijos tesukels 
skeptišką šypseną?

Norėtųsi pridurti, kad engiamos tėviškės 
balso kurkas geriau galima klausyti, dirbant 
su skautais ar dėstant šeštadienio mokyklo
je ar parašant ką rimtai pergalvoto leituviš- 
kajai spaudai, — dirbant, kitais žodžiais, 
juodus ir prakaito reikalaujančius, bet rea
lius darbus, —■ negu važinėjant iškilmėsna, 
kad ir šauniosna.

Šiam juodam darbui reikia labiausia ins
piruotų žodžių, nes jei jam žmonių nelaimė
sime, per nieką bus visi išoriniai pasidžiau- 
gimai.

TARP POPŲ IR POL1TRUKŲ

Tikrovės nuotrupų iš dabartinės Lenkijos 
ir Vengrijos pagalba dr. Juozas Repečka 
Darbo 1957 m. 1 nr. skelbia vidinį komu
nistinio auklėjimo rytų Europoje pralaimė
jimą. Patsai komunizmo išugdytas žmogus 
prieš juos sukilo, paskelbdamas „huma
nistinio socializmo“ šūkius.

Nėra abejonės, kad Vengrijos ir Lenki
jos sukilimams pradžią davė ne tiktai ko

munistų išauklėtas, bet ir to išauklėjimo 
schemose galvojantis — taigi, „komunisti
nis“ — žmogus. Tai ir paaiškina, kodėl su
kilėlių skelbtieji šūkiai reiškė „humanistinį 
socializmą“. Sovietų išauklėti žmonės nėra 
susipažinę su jokia kita idėjine sistema, kaip 
tik marksistine, ir todėl savąjį laisvės ilge
sį negali išreikšti kitokiais žodžiais ir kito
kiomis vizijomis, kaip tik iš marksizmo pa
imtomis. Galėtume to laukti ir iš sovietų 
jungo. išlaisvintoje Lietuvoje.

Mes pripažįstame „humanistinį socializ
mą“, kaip rimtą žmogiškojo intelekto pas
tangą individo laisvės ir bendruomeninės at
sakomybės problemas sprendžiant. „Huma
nistinis socializmas" mums malonus bend
radarbis ir — (am tikrais atžvilgiais — opo
nentas. Bet mums neatrodo leistina visas 
ateities viltis pagrįsti šiuo rytų Ęuropoje pri
leidžiamai atigmstančiu „humanistiniu so
cializmu“ ir visas kitas idėjines kryptis su
versti į „vergiškumo tradicijų“ katilą, kūre
namą „popų, ideologų, teologų ar politru- 
kų‘.‘.

Nekeliant klausimo, kiek intelektualų 
skelbiamieji „humanistinio socializmo“ šū
kiai iš tikrųjų atstovavo vengrų ir lenkų ma
sių sąmoningai suprastus principus, ir kiek 
šių revoliucijos šūkių skelbėjai būtų realybė
je pajėgę sukurti bendro gyvenimo formas, 
garantuojančias „humanizmą“ (revoliucio
nieriai nevisada susigaudo biurokratiniuose 
kasdienybės reikalavimuose), norisi pastebė
ti, kad „humanizmo“ reiškėjais modernia
me pasaulyje yra ne vieni socialistai. Turi
me humanizmo bruožą pripažinti ir tam 
tikriems — jokiu būdu ne visiems — kata
likų elementams. Nuoširdų ir kūrybišką hu
manizmą atstovauja liberalų ir egzistencia
listų dauguma — nepaisant „klasinio libe
ralizmo“ atsirūgėjimų ir Jean Paul Sartre 
ideologinių flirtavimų.

Kad šių balsų nesigirdi rytų Europoje 
— reikia kaltinti komunistinį auklėjimą. 
Nors jisai ir nepavergė galutinai žmogaus 
dvasios, bet pasiekė bent tiek, kad opozizi- 
ją sau įvilko į savo palies dialektikos rūbus. 
Šia prasme rytų Europos „humanistinis so
cializmas“ nebūtinai yra autentiškas reiški
nys, galutinai išreiškiąs žmogiškųjų aspira
cijų turinį. Ir todėl negalime pasitenkinti 
ramiu džiaugsmu, kad tenai žmonės sukyla 
prieš pavergimą. c
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PASAULIO POLITIKOS AIDAI

EUROPOS VIENYBES KLAUSIMI)

(Europos vienijimasis dabartinės būklės šviesoje)

J. F. MACIUS

Europos unifikacija, dėl kurios neatidėlio
tino būtinumo neturėtų, atrodo, būti abe
jonių, susiduria su eile žymių kliūčių, ku
rioms įveikti šie 1957 metai galės būti spren
džiamos reikšmės. Oficialių veiksnių tarpe, 
vadinamosios „Šešių Europos“ vyriausy
bėms š.m. kovo mėn 25 d. Romos Kapitely
je pasirašytas Europinės Ekonominės Bend
ruomenės ir Euratomo sutartis, dabar žodis 
priklauso tų šešių kraštų parlamentams šias 
sutartis ratifikuoti.

Čia gali būti ir staigmenų, nes tuose par
lamentuose, šalia karštų Europos suvieniji
mo šalininkų, yra nemaža priešininkų ir dar 
daugiau abejingai nusiteikusių Europos su
sivienijimo pastangų stebėtojų. Čia ir glūdi 

visas dabartinės Europos padėties tragiz
mas. Tai gyvybinės svarbos klausimas, nuo 
kurio pareina pati Europos tautų laisvė ir 
ateities likimas tiek dar tebesančių lais
vų tautų, tiek ir pavergtųjų, trokštančių pra
rastą laisvę atgauti.

Klausimas, susidūriąs su eile objektyvių, 
realių, nuo žmonių valios nevisada pareinan
čių kliūčių, kurį nebūtų lengva sutvarkyti, 
net visiems, be išimties, vieningai nusista
čius dėl būtinumo jį išspręsti, nes liktų dar 
prieiti vieningą nusistatymą dėl būdų bei 
priemonių jam spręsti.

Priėmus net idealiausią hipotezę, kad visi 
sutaria ir dėl Europos unifikacijos ir dėl 
būdų jai vykdyti, liktų dar didžiulių sunku-

Mūsų atsakomybė bus kada nors šiems 
sukilėįiatns pasiūlyti didesnį pasirinkimą idė 
jų, negu jie yra patyrę. „Jie“ nėra pasakų 
didvyriai, kurie viską žino ir visus paslėp-

tus lobius suranda, — tuo „mus“ išlaisvin
dami nuo betkokios atsakomybės už atei
tį. Jie bus reikalingi mūsų pagalbos, kaip 
mes jų. '

Redakcijos pastaba-, šiame numery spaus
dinami anketos apie liberalizmą duomenys 
liudija; kad idėjinis mūsų jaunosios kartos 
pasiruošimas be krašto prastas. Ši karta ne
išlaikytų intelektualinio ginčo su gerai ko

munistų indoktrinuotais jaunuoliais. Svar
biausia,, ji nėra pajėgi logiškai ir nuosekliai 
pagrįsti savo į paviršių iškeliamų pažiūrų, 
— jeigu ji kartais ir turi ka į paviršių iš
kelti. f '
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mų įveikti, sunkumų, glūdinčių pačioje da
lykų prigimtyje.

Todėl europeizmo klausimas yra toks su
dėtingas, todėl tokia lėta unifikacijos pa
žanga, o tai iš dalies paaiškina ir didįjį nuo
monių skirtumą ir nesutarimą pačių euro
peizmo veiksnių tarpe.

Europos unifikacijos veiksniais šiandien, 
savaime aišku, tegali būti tebelikusios lais
vos seaojo kontinento tautos, bet yra eilė 
faktų, rodančių, kad ir pavergtuose Euro
pos kraštuose suvienytos Europos idėja yra 
giliai jaučiama. Patys Vakarų Europos pas
tabesnieji europeistai pripažįsta, kad oku
puotoji Europa rodo pavyzdį ir teikia pa
skatinimo dar laisvos Europos dalies tau
toms ir morališkai įpareigoja jas jungtis, kol 
nėra pervėlu.

Jei kas klaustų, kaip atrodo europeizmo 
problema tremtinių bei išeivių iš pavergto
sios Europos kraštų tarpe, tikslų atsakymą 
būtų sunkoka duoti, nes tektų skirti įvai
rius klausimo aspektus.

Kaip ir Vakarų Europos liaudies masėse, 
taip ir laisvamae pasaulyje esamos centro- 
rytų Europos tautų emigracijos plačiuose 
sluogsniuose, europeizmo klausimams teikia
ma maža dėmesio. Abejingo nusiteikimo ar 
išvis nesidomėjimo tais klausimais rasime 
ne vien mažiau išsilavinusiuose socialiniuo
se sluogsniuose, bet tasai nesidomėjimas ar 
abejingumas yra plačiai pasklidę ir išlavin
tuose žmonėse.

Šitokiai būklei paaiškinti, o iš dalies ir 
pateisinti ,yra daug faktų. Jų tarpe sudėtin
gumas problemų, susijusių su būsimų Euro
pos Jungtinių Valstybių struktūra, sudėtin
gumas, reikalaująs tam tikros juridinės kul
tūros bei politinės kompetencijos tiksliai su
siorientuoti tose problemose, bene bus vy
riausias faktas drauge su tam tikru mintiji
mo inercijos poveikiu, inercijos, kuri kliu
do mintyti naujomis, apystovų pagimdyto
mis kategorijomis. Išdavoje pasidaro, kad 
plačiosios masės, kurių gyvybiniai interesai 
yra implikuojami europeizmo problemati
kos, nusiteikia tajai problematikai ir iš viso 
europeizmui nepalankiai arba, geresniu at
veju, abejingai.

Galima būtų tad pasakyti, kad europeiz- 
mas nėra populiarus, Bet kadangi visuose 
pasaulio kraštuose, o ypač pačioje Europoje, 

yra irgi nemaža žmonių, išmanančių ir ma
tančių padėties tragizmą, motyvų Europai 
jungtis realumą ir to susijungimo skubų bū
tinumą bei likiminę reikšmę, iš čia gimsta 
tasai įtempimas, toji abipusė akcija-reakcija 
tarpe tųjų, kurie norėtų problemą ignoruoti 
ar jąja nesidomėti, ir kitų, kurie, įsitikinę 
jos svarbumu, norėtų susidomėjimą jąja ko 
plačiausia paskleisti ir susilaukti ko karš- 
ciausio jai pritarimo. Čia ir yra dirva dar
bui įvairioms privačioms europinėms orga
nizacijoms.

Pridūrę dar prie to ir tai, kad pačių euro
peizmo apaštalų tarpe yra įvairių nuomo
nių tiek dėl siektino, jų išmanymu, unifi
kacijos laipsnio bei formos, tiek ir dėl prak
tiškai tinkamiausių būdų jai įgyvendinti, pa
matysime, kokie sudėtingi ir rimti yra eu- 
peizmo klausimai, rimtai ir visapusiškai į 
juos žiūrint ir tikrai trokštant visų Europos 
tautų ir kiekvienos skyrium bendrojo labo 
bei geresnės ateities.

Žmonijos istorijos vyksmas yra priėjęs di
džių plotų ir didžių politinių vienetų gady
nę — tai yra realybės primetamas, nors dar 
nevisiems įprastinis konstatavimas. Neišven
giamas šitokio istorinio momento reikalavi
mas mažiems vienetams yra: jungtis arba 
žlugti, — tertium non datum, — kitokios 
išeities nėra.

Tačiau taip radikaliai šimtamečius įpro
čius revoliucijonizuojančios sąvokos, ypač 
tokios margos tautinių atžvilgiu ir tokios 
turtingos atskiromis istorinėmis tradicijomis 
Europos atžvilgiu, negali būti čia pat bema
tant priimtos. O ir pritarus joms, nelengva 
tas sąvokas tuoj pat įgyvendinti. Aiškiai ma
tome, kiek daug ir kokių stambių esama 
subjektyvių ir objektyvių sunkumų Europai 
susijungti.

Stambios psichologinės kliūtys savo ruož
tu dar pasunkėja ,net ir toje pačioje psicho
loginėje plotmėje, rikošetu, t.y., kitų objek
tyviųjų kliūčių, politinių bei ekonominių 
institucionalinės rūšies sunkumų atsimušimu 
į tą sritį. Iš čia ir plaukia net ir ryžtinges- 
niųjų europeizmo apaštalų, toliaregių vals
tybės vyrų, visuomenininkų, mokslininkų 
bei politikų, neryžtingas svyravimas, delsi
mas, abejonės, nesutarimai.

Toji paradoksinė padėtis verčia atsakin
guosius europeizmo vadus būti ypatingai ap-
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dairiais ir atsargiais, kaip tai aiškiai gali
ma buvo matyti, sekant š.m. birželio 10-13 
d.d. įvykusio Romoje didžiulio Mouvement 
Europeen Kongreso darbus.

Šio rašinio pradžioje teko išsitarti, kad 
šie 1957 metai galės būti sprendžiamos 
reikšmės Europos unifikacijos pasisekimui. 
Netrukus tai žinosime tikriau, kadangi da
bar ,’,Šešių Europos“ kraštų parlamentuose 
svarstomųjų dviejų europinių traktatų (Eko
nominės Europos Bendruomenės ir Eurato- 
mo) ratifikavimas dėl eilės labai svarbių po
litinių kadencijų turi įvykti prieš tiems par
lamentams išsiskirstant vasaros atostogų ir 
kadangi Prancūzijos parlamentui teks pir
mam (dėl politinių psichologinių motyvų, 
pareinančių nuo ten žlugusio 1954 m. rug
pjūčio 30 d. C.E.D. — Europinės Gynybos 
bendruomenės) juos ratifikuoti.

Jeigu tos ratifikacijos neįvyktų, kalba 
apie Europos apsijungimą turėtų nutrūkti 
ilgesniam laikui ir Europos ateities viltys la
bai apsiniauktų, neįėjus gyveniman net tiem 
dviem gana blankaus ir praskiesto europeiz- 
mo dokumentams. Kruopštus jų redagavi
mas įrodo visus įmanomus nusileidimus 
tikslu, pasitenkinant šių dienų politinių-psi- 
chologiniu sunkumų padiktuotu minimumu, 
pravesti per dabartinius „Šešių Europos“ 
kraštų parlamentus bent būsimos suvieny
tosios Europos sėklą, iš kurios palankiomis 
sąlygomis ji galėtų ilgainiui išdygti.

* * *
Leidinio skilčių teikiamos vietos ribotu

mas verčia daugelį dalykų tik suminėti arba 
formuluoti, kaip įrodytus bei visų žinomus, 
ypač, kai rašinio tikslas yra supažindinti 
skaitytoją su kaikuriais europeizo aspek
tais, kurie yra verti ypatingo susidomėjimo 
sovietų nelaisvėje atsidūrusiųjų kraštų euro
piečių tarpe.

Pradžioje betgi norėtųsi pabrėžti išganin
gą Europos apsijungimo reikšmę keliais se
kančiais samprotavimais, kurių šviesoje ga
lima bus aiškiau suprasti tolesnį dėstymą.

Kas seka Europos vienybės klausimą, tas 
žino,s kad viena sunkiausiai įveikiamų kliū
čių yra suverenumo problema, nes pastovi 
valstybių susivienijimo forma, t.y., susidė
jimas vįęnpn federatyvinėn valstybėm supo
nuoja federacijon įeinančių valstybių atsiža
dėjimą suvereninių teisių bendrųjų interesų 

srityse: užsienio politikoje, ekonominėje ir 
finansinėje politikoje, karinės gynybos poli
tikoje. Tojo vadinamojo „supernacionali- 
nės“ valdžios prado įgyvendinimas tarpe sa
vo šimtmetines valstybines tradicijas turin
čių Europos valstybių pasirodo esanti ypač 
sunkiai įveikiama kliūtis.

Tai kliūčiai suprasti ir įvertinti mūsų 
spaudoje pasirodą straipsniai nevisada teikia 
reikiamos šviesos. Teorinis įvairių federa
cijos formų nagrinėjimas ir atskirų pavyz
džių citavimas kartais dar labiau aptemdo 
klausimą.

Klausimo branduolys glūdi suverenumo 
klausime. Suverenumas yra tai, kas atžymi 
valstybės nepriklausomybę ir todėl tautai, 
pasiekusiai savo politinio gyvenimo laisvės 
sukūrus savąją nepriklausomą valstybę, su
daro vyriausią vertybę, kuriai apginti nėra 
aukos, kuri būtų perbrangi. Cįa kaip tik 
ir yra taškas, kuris neturi būti išleidžiamas 
iš akių, svarstant federacijos problemą.

Savo suverenumui apginti prieš smurtą, 
vienintelė, priemonė prieš karinę agresoriaus 
pajėgą yra karinis pasipriešinimas. Tačiau 
ligšiolinės tarptautinės santvarkos netobu
lumas yra priežastis to, kad, esant suvere
numų lygybei ir nesant jokiai vyriausiai 
instancijai teisingumui apsaugoti ir pažeis
tai teisei atstatyti (kaip kad yra valstybės 
viduje piliečių teisėms garantuoti), jei už
pultasis yra galutinai pasmaugtas ir užpuo
likas tvirtai savo valdžią į visą kraštą iš
plėtęs, ilgainiui toji užpuoliko valdžia ga
li būti kitų valstybių net pripažinta teisėta 
(vad. „debellatio“ juridiniu pagrindu ir vi
sos teritorijos faktinės kontrolės akivaizdo
je). Gausūs Mao Kinijos pripažinimai ir 
pastangos Komunistinę Kiniją įvesti į Jung
tinių Tautų Organizaciją — labai aiškiai pa
rodo, kaip pastangos išsaugoti nuo užpuoli
ko kontrolės bent dalį užpultos valstybės 
(dvi Korėjos, dvi Kinijos ir kiti panašūs at
vejai) įrodo priešingą tendenciją: išlaiky
ti juridinį pagrindą, kaip teisingumui išlai
kyti hipoteką kada nors ateityje, jei bus ryž
to ir kantrybės laukti tinkamos progos, jei 
bus tebegyva tauta, kuriai laisvės grąžini
mas būtų revindikuojamas.

Aišku tad, kad didelių plotų ir didelių 
vienetų gadynėje mažos valstybės turi dėtis 
talkon savo laisvei ir nepriklausomybei ap-
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ginti. Sudarydamos sutelktinę valstybę, su
teikdamos visų demografinį, ekonominį ir 
karinį potencialą, jos gali apginti savo su
verenumą, t.y. laisvę ir nepriklausomybę, 
kiekvienos skyrium ir visų drauge suverenu
mą gindamos bendromis visų išgalėmis.

Psichologinis žmonių pasipriešinimas šiuo 
suverenumo klausimu kyla tada, kai pasa
koma: tu turi savo suverenumo atsižadėti. 
Mat, vis tūno viltis: o gal kaip nors iš
vengsiu užpuolimo ir laisvės praradimo.

Psichologinių kliūčių būtų kurkas mažiau, 
jeigu visad būtų sakoma: pilnutinio suvere
numo vykdymas ryškiausia pasižymi kaip 
tik pačiam sau laisvai nustatant ribas ar pri
imant įsipareigojimus — nes tik laisvas te
gali užsidėti pareigą ar nusistatyti ribą. 
Tad, jei racionaliai svarstant padėtį ir ne
ignoruojant realybės, bet drauge vengiant 
iliuzijų, prieinama išvados bei laisvo apsi
sprendimo keliese talkon sudėjus savo pa
jėgas bei išteklius ginti talkon sudėtąjį su
verenumą, kiekvienam būtų aišku, kad elg
tis priešingai — tai beprotybė, nes tai būtų 
savižudybė, kitaip: ir savęs ir savo suvere
numo pražudymas.

Čia ir susimezgia samprotavimo ratas: 
suverenumui apsaugoti nėra aukos, kuri bū
tų perbrangi! Kalba eina ne apie betkokį 
savo suverenumo atsižadėjimą, bet priešin
gai apie sutelktinį jo vykdymą tautos gyvy
bei apsaugoti, jos ateičiai ir pažangai už
tikrinti.

Pasidaro aišku, kaip skaudžiai pasivėlinta 

ir kaip rizikingai delsiama. Jeigu Europos 
valstybių susivienijimas būtų įvykęs tarpu
karyje, kai Ženevoje Briand buvo pasiūlęs 
svarstyti savąjį projektą Europos Jungti
nėms Valstybėms sudaryti — šiandien tik
riausia nei geležinės uždagos, nei pavergtųjų 
tautų, ir gal net ir paties tautų kalėjimo jau 
nebebūtų.

Tad kol nepervėlu, tesijungia laisvosios 
Europos valstybės, nes tąsyk priartės ir pa
vergtųjų valstybių išsilaivinimo valanda. At
siradus stipriai Jungtinei Europai, aiškiai 
besiorientuojančiai į pilnutinę savo inte
graciją, t.y. į įsijungimą likusių Europos 
tautų, šiuo metu trukdomų nelaisvės pančių, 
atsiras Europoje partneris, su kuriuo Sovie
tams teks rimtai skaitytis.

■Šiomis tad žiniomis ir samprotavimais ta
riuosi būsiu atrinkęs iš plataus, sudėtingo 
ir labai įvairaus europeinės problematikos 
repertuaro tas kelias būtiniausias informaci
jas, kurias reikia turėti prieš akis, einant 
prie klausimo „Europos unifikacija ir mes, 
šiandien pavergtieji kraštai“, kuriam visa
pusiškiau nušviesti būtų gera, kad išsitartų 
įvairūs mūsų išeivijos sektoriai.

Tokios diskusijos pradžiai šio rašinio au
torius ketina patiekti dar žiupsnį papildomų 
informacijų, nušviečiančių vieną konkretų 
bandymą, būtent, vieną europinį sąjūdį 
„Susitikimai Naujai Europai kurti“ (Rencon
tres pour la Nouvelle Europe), kurio veik
lai nuo pat jo įsisteigimo 1953 m. autorius 
turėjo progos duoti įmanomą savo įnašą.
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KNYGŲ PARAŠTĖJE

GULBINŲ GALERIJA
Prieš ketvertą metų mums pasidžiaugus Kazimiero Barėno pirmąja knyga „Giedra visad grįžta“, štai dabar jis mums pateikė naują novelių rinkinį „Karališka Diena“.Ar ir vėl gausime pasidžiaugti ar nusi- vilsime, paskaitę šią naują autoriaus dovaną lietuviškos knygos skaitytojui?Jeigu jau pirmame savo novelių rinkinyje Barėnas išryškino ne tik savo didelį talentą rašyti, bet pasirodė, kaip įžvalgus ir gilus žmogiškosios psichikos ir būdo tyrinėtojas, išbaigtų ir nuoseklių literatūrinių ir gyvenimiškų tipų kūrėjas bei geras novelės „statytojas“, tai ši naujoji jo knyga dar labiau jį Iškelia į pirmąsias užsienyje esančių mūsų beletristų eiles.Rašąs šias eilutes toli gražu nėra nusistatymo, kad visa, kas dabar mūsų „sunkiomis“ „tremties“ sąlygomis pasirodo literatūriniame bare, turi būti išgirta, iš- liaupsinta, arba jau mažu mažiausia neišpeikta, neiškritikuota. Priešingai, aš manau, kad mūsų sąlygomis literatūriniai kūriniai turi būti vertinami, kaip ir bet- kuriomis kitomis, vadinasi, normaliai, pagal savo nuopelnus. Kitaip — netrukus prieisime visišką literatūrinių vertybių smukimą, vis labiau skatinsim menkavertės makulatūros gamybą.Todėl imdamas į rankas naują Barėno knygą, buvau nusistatęs galimai nuodugniausia ją „išblusinėti“, buvau skeptiškai nusiteikęs. Tačiau jau pirmieji perskaityti puslapiai velniop išsklaidė visa sukauptą skepticiz.mą.Ir nebelieka man nieko kito, kaip pasakyti visai nuoširdžiai, ką apie ją manau.Iš kiekvieno tos knygos puslapio dvelkia nuoširdumas, gilus žmogaus prigimties su visomis jos silpnybėmis ir tauresniais polėkiais pažinimas, iš kiekvieno puslapio žvelgia į skaitytoją nuostabiai gyvi, tikri žmogiški veidai,“ veikia konsekventiški charakteriai ir novelės siužetui reikiamai išbaigti personažai, kuriems autorius jaučia vienodą meilę — ir tiems tauresniems ir tiems vienokios ar kitokios silpnybės apimtiems. Nė vieno jų jis neiškelia į herojus ir nieko'nesmerkia, kar

tais gal tik švelnučiu ironijos debesėliu apkloja.Vargu, ar Barėnas mėgsta miestą ir vargu, ar jis nori jame įžiūrėti, be blogybių, taipgi ir neišvengiamai gerų pusių. Vargu, ar jis norėtų sutikti su nuomonė, kad mūsų laikais pilnutinis tautos gyvenimas negali ribotis kaimu ir vien jo dorybėmis, vien jo kultūra ir pasiekimais, kad intelektualinės kultūros kūrimo židinys visvien turi būti miestas su visomis savo blogybėmis. Todėl gal veikiau visi jo novelių pagrindiniai personažai yra tam tikra prasme neigiami arba miesto neigiamybių tam tikra prasme aukos. Čia autorius neišeina iš tradicinio mūsų literatūros „kaimiškumo“.Tačiau ir tiems netikusiems miesčio- nims jis rodo savo meilę ir šilimą, kaip žmonėms, nes jam visų pima rūpi tas žmogus.Ar „rūpesčių“ apsėstas pašto viršininkas Sedula, ar neištikimos žmonos girtuoklės auka Rudėnas (tiesa, ta jo žmona kaimietė, bet va, ką iš jos padarė miestas, nors tiesą pasakius ir kaime ji buvo apsileidusi „murza“), ar augštų vedybinių aspiracijų vedamas inžinierius Balanda, ar girtuoklis, savo draugą parazituojąs laikraščio redaktorius, ar Morkus, būtinai norįs patekti į enciklopedijos skiltis, ar pakvaišęs policininkas, besukiojąs girtuokliams rankas, ar pagaliau ūkininkas Širmulis. norįs įsiteikti kitąsyk apšmeižtam generolui, ar juos supa ir drauge su jais veikią žmonės—visi jie autoriaus traktuojami su vienoda meile ir supratimo doze.Ir net ten, kur Barėnas ironizuoja, kur vos pastebimai šypteli dėl vieno ar kito savo veikėjo silpnybės, toji jo šypsena veikiau meili, švelni, nesatyriška ir nepikta, gal net atlaidi.Visos šio rinkinio novelės galėtų būti pavadintos anekdotinėmis. Ir čia nesvarbu, ar temas siužetams ir personažų tipus autorius ėmėsi iš gyvenimo tikrųjų įvykių ir iš tikrųjų žmonių ar visa tai yra sukūręs savo vaizduotėje — tiek jo pasą-
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SANTARVĖ 14?kojamos „istorijos“* tiek ir tas „istorijas“ darą žmonės yra ir gyvenimiški ir literatūriškai tikri. O čia turbūt bene ir glūdi rašytojo ir talento ir jo nemažos literatūrinės kultūros esmė, nes juk gyvenimiškoji tikrovė, perkelta į meninę sritį, toli gražu nevisuomet atitinka literatūrinę tikrovę ir neretai atrodo, lyg svetimas kūnas. Ir priešingai — neretai pagaunanti literatūrinė tikrovė, vaizduojamai nukelta' į realųjį gyvenimą, pasidaro jam svetima, dirbtinė, nenuoširdi ar net fantastiška.Gi Barėno novelių herojai, nužengę nuo ■knygos puslapių, drąsiai galėtų vaikščioti Nepriklausomos Lietuvos provincijos miesto gatvėmis, valdyti įstaigas ar tvarkyti vežimus turgavietėje, ir niekas juos susitikęs ten neįtartų, kad jie tik autoriaus vaizduotės kūrinys.Ir jeigu priešingai, visi jie rr dalis jų autoriaus didesniu ar mažesniu lainsniu pasemti meninės nuovokos samčiu iš tikrovės, tai Barėno knygos puslapiuose jie tokie pat literatūriškai tikroviški, įtikinantys ir įdomūs, kaip gyvi būdami' kad buvo.Realistinės novelės žanrui tai vienintelis galimas kelias, kad ji skaitytoją įtikintų, pagautų ir paliktų jam įspūdį.Barėnas savo naujoje knygoje yra tai pasiekęs, sakyčiau, bemaž tobulai.Jo novelių personažai — visi kasdieniai žmogeliai, provincijos miesto valdininkai, „tiligentai“, vienas kitas ūkininkas. Autorius šioje savo knygoje nekuria „herojų“, 

jo personažai neišsiskiria jokiais didvyriškais darbais, veikiau jau šiek tiek savo silpnybėmis. Ir kaip dėl to malonu atsikvėpti ir pasilsėti, skaitant tą knygą. Pajusti tą artimą ir taip pažįstamą Lietuvos provincijos miesto nuotaiką, pateiktą su didele doze šilimos, meilės iy kartu' švelnios ironijos. Ir nors nieko tose paprastose žmogiškose istorijėlėse nėra didingo, jos atrodo kaži kiek mielesnės ir brangesnės, negu išpūstas, manieringas jieško- jimas kažkokių, kito autoriaus nepasiekiamų gilybių, mandrybių bei išminties druskos. Barėno novelėse nereikia jieškoti išminties ir žmogiškumo druskos kasyklų uolose —■ ji čia pat paberta paviršium — tik semkis.Nuostabiai lengvas, nepergausus puikiai parinktais palyginimais bei epitetais stilius įdeda tas noveles tarsi į. kuklius, bet labai gero skonio rėmus.Knygos sukonstruavimas — irgi labai simpatiškas ir gražus. Novelės tai novelės, gali skaityti jas atskirai iš to ar kito knygos galo vieną kurią pasiėmęs, bet visos jos lokalizuotos Gulbinų mieste, . vienu laiko tarpu, dažnai ir tie patys žmonės jose padalyvauja.Užbaigti — tenka ne tik pasidžiaugti, bet sušukti autoriui: Barėnai, rašyk romaną, kur galėtum pilnai panaudoti savo talentą ir savo literatūrinę kultūrą.
Kazimieras Barėnas — KARALIŠKA DIENA — novelės. ..Nidos“ knygų Klubo leidinys Nr. 17, 1957 m., London.

F. Neveravičius„NAUJOJI KLASĖ“Artimiausiu metu Amerikoje bus šiuo pavadinimu išleista Milovan Džilaso knyga. Jau šiandien ji vertinama, kaip sensacija, ne vien dėl autoriaus asmens, šiuo metu kalinamo Belgrado kalėjime, bet ypač dėl savo turinio.Milovan Džilas, šio naujausio veikalo apie komunizmą autorius, yra buvęs senas prieškarinių laikų komunistas, partizanų vadas, ištikimas Tito pasekėjas ir vienas iš Jugoslavijos komunizmo kūrėjų. Tito prieš Staliną kovos metu jis buvo Jugoslavijos Komunistų Sąjungos propagandos vadovas ir vadovavo Belgrado gynimosi kovai prieš sovietinius draugus. Džilaso nerami inteligencija ir nesivaržanti logika greit jį suvedė į priešginybę su ponu ir meisteriu Tito. Džilaso ideologiniai straipsniai ir tezės greit išpopuliarėjo, gal ne tiek partijos viduje, kiek nepartinių masėse. Biurokratija pradėjo rodyti susirūpinimą, kai Džilas išėjo viešumon su tezėmis apie platesnę demokratiją, diskųsį-

- MILOVAN DJILASjų laisvę ir net laisvus rinkimus. Tačiau partinė biurokratija dar nesijautė šių teorinių pašnekesių trukdoma, kol nebuvo užkabinta režimo praktika. Dar 1953 metais Džilas išrenkamas net parlamento pirmininku. Jis stumiasi žingsnis po žingsnio pirmyn ir jieško režimo konstrukcijos klaidų. 1954 metais jis pradeda tikėti, kad priėjo dalykų branduolį. Jis paskelbia seriją straipsnių, kuriuose be gailesčio puola valstybinės biurokratijos sibaritišką gyvenimą. Aštri biurokratijos reakcija patvirtina, kad jis pataikė opiausion vieton: jis nuteisiamas sąlyginai 18-ka mėnesių kalėti, bet nepasiduoda, provokuoja toliau ir galų gale išstoja iš partijos. 1955 metais jis pradeda rašyti čia aptariamą knygą, ktirią baigia dar prieš vengrų sukilimą ir kuri slaptai išgabenama į užsienį. Kai 1956 metu spalio mėn. tautinio komuniz- md sukeltas sukilimas tampa masių judėjimu, Džilas reikalauja iš Tito daryti išvadas ir ątsisakytį valdžios monopolio,
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148 SANTARVETito, pats anksčiau pareiškęs, kad pritariąs daugeliui Džilaso idėjų, įkiša dabar jj kalėjimam Čia pirmą kartą paaiškėja, kad ne ideologijos yra komunistinės valdžios pagrindas, bet visai kiti realūs, konkretesni dalykai. Ir tas pasidaro pavojingu, kas šį pagrindą užkabina, t. y. valdžią, patvaldystę, politinį monopolį.Prieš keletą mėnesių amerikonus leidėjus pasiekė Džilaso pranešimas: knygą rei
kia tučtuojau išleisti, neatsižvelgiant į ga
limas išdavas autoriui ir nežiūrint tuo 
tarpu kilusių įvykių. Knyga yra prisipažinimas komunisto, pažinusio savo stabo perfidiją; tai yra sensacingas iš hipnozo pabudusio žmogaus dialogas su savo hipnotizuotojais. Ir, galų gale, tai yra marksistiškai formuluotas raktas į savęs pažinimą. Knygos efektas komunistinėje stovykloje prilygs atominės bombos sprogimui.Džilas savo knygą pradeda nagrinėjimu komunizmo šaltinių, kuriuos jis taikliai apibūdina, kaip despotiją. Pagrindiniai tos despotijos bruožai glūdi moderniojo komunizmo reikalavime laikyti dialektinį materalizmą augščiausiu, net absoliučiu ir neklaidingu mokslu. Tokio kladingo tikėjimo daigai yra jau Markso veikaluose. Komunistai rimtai tiki, kad tik jie vieni žino visas visuomeninio vystymosi paslaptis. Ši herezija atveda juos tad prie suprastinančių ir visiškai nemokslinių išdavų. Tačiau iš paslapties pažinimo jie visų pirma kildina savo pretenzijas į politinės ir ideologinės galios monopolį, kuris jiems teikiąs teisę visą visuomenę pakeisti ir kontroliuoti. Tuo būdu mokslas virsta politine propaganda ir, blogiausia, — politinė propaganda — tariamuoju mokslu.Marks nėra sukūręs tobulos filosofinės sistemo. Jo teorijų stiprybė glūdėjo jo tezių pritaikomume masėms, pranašystėje apie naują geresnį pasaulį.Marks, davęs naują aiškinimų ir stebėjimų būdą, sako Džilas, davė tik metodą visuomeninio gyvenimo reiškiniams aiškinti. Marks tikėjo šiuo metodu, galbūt net laikė jį vieninteliu teisingu, bet tikrai nelaikė jo vieninteliu galimu. Tik Lenin paskelbė šį metodą ne tik neklaidingu, bet dargi patį reikalą paskelbė šventu, ko Marks nedrįso sau niekad leisti. Nei viena iš Markso tezių nepasitvirtino, nei nuskurdimo teorija, nei kapitalizmo katastrofų pranašystės ir juo labiau tezė apie proletariato diktatūrą, kuri sukursianti beklasę visuomenę. Ne valstybė yra palaipsniui numirusi, priešingai, — ideologija, marksizmas istorijos faktų išdavoje tapo numarintas.Vakaruose klasiškasis marksizmas mirė natūralia mirtimi ir perėjo į Bemšteino socialinės evoliucijos teoriją. Bet ir Ry

tuose marksizmas yra miręs. Lenino į religijas iškeltas, piktai naudotas, kaip religinis nuodas žmogaus sąžinei numarinti, marksizmas tapo nužemintas iki despotijos socialistiško puošmenėlio. Istorija įrodė Markso klaidingumą.Pradžioje marksizmu besirėmęs, komunizmas turėjo greit įsitikinti, kad nusistatytieji tikslai neįvykdomi, išskyrus vieną —■ supramoninimą. Bet supramoninimas juk nebuvo komunizmo pagrindinis tikslas. Tai buvo, mano Džilas, istorijos pagrindinis tikslas. Tendencija, noras čia visiškai nėra svarbu, teigia Džilas: supramo- ninimo pasisekime jis mato tik istorinės būtinybės patvirtimą. (Tektų suprasti, kad tiek vienokia, tiek kitokia sistema būtų priėjusi iš esmės tų pačių išdavų).„ 1917 metais Rusija buvo atsidūrusi prieš alternatyvą — arba greit ir be atodairos industrializuotis, arba virsti didžiųjų pramoninių galybių objektu, dege- neruotis ir nužengti nuo istorijos scenos. Toks supramoninimas galėjo įvykti tk pagalba didžiausio beatodairiškumo. Tokio beatodairiškumo galėjo būti tik maža mi- litantiška mažuma — proletariatas ir, atsižvelgiant į jo silpnumą, jo avangardas, bolševikų partija.“Visi kiti tikslai buvo tik iliuzijos, mano Džilas. Ir šiandien komunizmas randąs pritarimo tik ten, kur reikia supramoninti šalis. Iki šio tikslo pasiekimo komunizmas turįs net tam tikro istorinio pasiteisinimo; bet pasiekus šį tikslą, jis turįs iš pasaulinės scenos pasitraukti, nes jam nebelieka jokio kito istorinio uždavinio.* * *Dėl šios tezės galima ginčytis. Industrinių galybių pagalba atsilikusioms šalims šiandien įgalina supramoninimą ir be komunizmo pagalbos. Tačiau yra tiesa, kad Vakarų pramonės pasaulis 1918 metais ir tarpukaryje buvo pasitikęs naująsias Europos valstybes — ne tik Rusiją — skeptiškai, įtaringai ir net išnaudotojiškais siekiais. * * ♦Kiek klausimo dėl Lietuvos, tai jos tariamas supramoninimas dabar jai esant okupuotai, nėra davęs ko nors ypatingo. Net karo metu sugriautos įmonės ne- visos atstatytos. Komunistai pučia dainelę apie pramonės gamybos padidėjimą 4, 5 karto, tačiau nesakydami kokiu matu tai matuojama. Tikime tiek: pramonės įmonės, anksčiau dirbusios 8 valandas į parą, dabar dirba 24 valandas. Taigi, be papildo- domo supramoninimo gamyba turėjo pakilti 3 kartus. Jeigu dar atsižvelgti į tai, kad padidėjimo koeficientas pasiektas tuo, kad viskas dirbama „piece-work“, akordi- nio darbo, pagrindais, tai darbininko našumas galėjo ar net turėjo pakilti mažiausia 30%. Kiek gi tada lieka iš tos taria-
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mos „industrializacijos“? Gal ir lieka keli 
nežymūs procentai, bet jau tikrai ne „ke
lis kart daugiau“.

Tokiu būdu Lietuva turėjo daug aukų 
žmonėmis ir gėrybėmis dėl tos „industria
lizacijos“, bet kas, iš tikrųjų, buvo indus
trializuota? Tik ne Lietuva, o Kazachsta
nas, Sibiras, Sovietinės Azijos kolonijos. 
Lietuviai buvo priversti darbu ir kaulais 
remti sovietinį „Drang nach Osten“.* * *

Labai svarbi yra Džilaso tezė apie cha
rakterį komunistinės revoliucijos, kurios 
modeliu yra Rusijos Spalio revoliucija.

„Kiekvienai revoliucijai reikalingi revo
liucionieriai. Bet pastarieji yra tik naujo
sios santvarkos akušerės. Jie sudaužo se
nąsias formas ir padeda įsigalėti naujie
siems socialiniams bei visuomeniams veiks
niams, kurie buvo prinokę jau senajam 
režimui valdant. Po revoliucijos revoliu
cionieriai turi atiduoti vadovavimą tiems 
naujiesiems veiksniams, kad prasidėtų 
naujas laisvės ir teisėtumo laikotarpis.

Bet Rusijoje caristinio režimo spaudi
mas buvo toks didelis, kad naujieji socia
liniai ir visuomeniniai faktoriai, būtent 
proletariatas, nesubrendo iki pajėgumo 
gyventi. Buvo tik viena pajėgi gyventi gru- 
pė-patys revoliucionieriai. Pastarieji gi 
buvo pasistatę tikslą nuversti senąjį re
žimą ir tik po to kurti naujus socialinius 
ir visuomeninius veiksmus — proletaria
tą. Revoliucija pavyko, senasis režimas bu
vo iš pagrindų sunaikintas, tik naujų, pa
stovių faktorių kūrimas užsidelsė. Kai pra
sidėjo industrializacija, ponai revoliucinie- 
riai buvo jau perdaug pripratę prie gero 
gyvenimo savosios galios ženkle ir nebe
galvojo pasitraukti. Naujasis pramoninis 
proletariatas tapo duoklių atidavimo 
sluogsniu profesonalų bonzų klasei, buvu
siems revoliucionieriams.

Komunistinė revoliucija tuo būdu iš es
mės skiriasi nuo visų kitų. Tai yra revo
liucija, kuri vykdoma pačių revoliucionie
rių interesams. Tik trijose šalyse tokia re
voliucija buvo savaime pavykusi: Rusijo
je, Kinijoje ir Jugoslavijoje. Kitose šalyse, 
nuo Pabaltijo iki Vietnamo, ji buvo atneš
ta iš užsienių ant komunistinių armijų 
durtuvų. Nežiūrint to, rezultatai visur yra 
vienodi. Rekalas sukasi apie revoliucionie
rių profesionalų klasinės valdžios įvedimą. 
Kadaise patrauklių socialistinių šūkių, ži
noma, prisilaikoma, vykdomas pramonini- 
mas ir naujos jėgos iš proletariato papildo 
bonzų klasę, kuri terorizuoja ne tik likusį 
proletariatą, bet visą visuomenę. Revoliti- 
cinės partijos pavertimas išnaudotojų kla
se tuo būdu pasidaro revoliucionieriams 
gyvenimiška būtinybe. Stalin buvo tas, 
kuris išvalė visas komunistines partijas 
nuo revoliucinių sapnutojų ir perpavidali- 

no likusią partiją į naujosios išnaudotojų 
klasės branduolį.

Štai šiame taške glūdi Džilaso lemiamas 
įnašas moderniajam komunizmui suprasti. 
Pripažindamas komunizmui pseudoreligi- 
jos ir socialrevoliucionieriškos ideologijos 
pramoniniame amžiuje defeniciją, jis pri
deda dar trečią apibūdinimą, kuris šio re
žimo perversingumą ištempia ryškion die
nos švieson. Komunizmas yra vienos nau
jos klasės išnaudotojiška sistema. Remda
masis savo patyrimu (o kas galėtų Juod
kalnijos senąjam komunistui jį peneigti), 
Džilas pateikia marksistinį, briliantiškai 
formuluotą paaiškinimą.

„Kiekviena klasinė valdžia remiasi nuo
savybės savininkyste. Romėnų teisė apibū
dina savininkystę, kaip teisę į materiali
nių gėrybių naudojimą, disponavimą ir 
pelningumą. Naujoji klasė (suprask — 
kompartija) kaip tik turi vienapati vi
sos nuosavybės naudojimo, disponavimo ir 
pelningumo teisę.“

Su kovos šūkiu: „Išnaudotojų nusavini
mas“ — kiekvienoje komunistinėje šalyje 
pirmiausia nusavinamos, t.y. suvalstybina
mos, gamybinės priemonės. Sekančioje fa
zėje įvyksta praktiškai visos nuosavybės 
atėmimas. Asmens nuosavybės nebelieka. 
Savininku lieka tik tas, kuris turi teisę 
disponuoti nusavintomis gėrybėmis.

Nereikėtų apsigauti dėl faktų, sako Dži
las, kad naujosios komunistinės išnaudo
tojų klasės neturi jokios legalizuotos as
meninės savininkystės teisės. Grupinė pri
vilegija naudotis savininkyste užtikrina 
praktiškai kiekvienam klasės nariui, ati
tinkamai jo padėčiai biurokratijoje, be
gėdiškai didelę tautinių pajamų dalį. Le
miamas dalykas vsuomenei yra, kad nau
jųjų savininkų sluogsnis, tiek pat ėdrus ir 
nepasotinamas kaip ankstyvesnioji buržu
azija, bet neturi pastarosios dorybių, t.y. 
darbštumo, taupumo. Naujoji klasė yra už
sidariusi, ekskliuzyvi, kaip kad senoji 
aristokratija, bet neturi jos privalumų, 
pvz., išsilavinimo, gerų papročių ir riteriš
kumo.

Kaip tik dėl asmeninės, įteisintos nuo
savybės stokos visuomenės eksplotacija 
per valdančiąją klasę yra baisesnė, negu 
betkada anksčiau istorijoje. Jokia iš anks
tyvesniųjų išnaudotojų klasių niekad ne
disponavo visos šalies turtu, visi turėjo 
dalintis su kitomis klasėmis. Komunis
tams gi nereikia su niekuo nuosavybe da
lintis, jų disponavimo galia yra pilnutinė. 
Jie disponuoja visa šalies nuosavybe. Iš
naudojimo laipsnis savo dydžiu yra isto
rijoje pirmutinis, nes naujoji klasė išnau
dojimo techniką stropiausiai išstudijavo 
savo pirmtakūno Markso, naudojasi išnau
dojimo metodais virtuoziškai ir įsisąmo
nino savo klasinius interesus geriau, negu 
betkuri ankstyvesnė išnaudotojų klasė. 
Nepasotinama, kaip kiekviena išnaudoto-
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150 ŠANTAkVĖjų klasė, komunistinė biurokratija siekia visuotinio savo privilegijų užtikrinimo, tobulo monopolio.Raktas šiam monopoliui gi yra politinė galia. Tik politinė galia užtiKrina savinin- kystės monopolio Įkūrimą, tik totalinė politinė galia užtikrina totalinį monopolį. Todėl naujosios klasės valdžia pirmoje eilėje remiasi politinės galios monopoliu. Ir tai reiškia, — siekia ne tik išimtinio naudojimosi materialinėmis, bet dvasinėmis valdžios priemonėmis. Todėl valstybinis policijos teroras yra tik viena galios pusė. Minčių kontrolė ir ideologinis monopolis yra dar svarbesni.Remdamasis savo patyrimu, Džilas aiškina, kad pirmoje eilėje tik minčių kontrolė, t.y. dvasinis valdžios monopolis, sudaro tikrąjį visuotinės politinės galios raktą.Faktas, kad šiandien jau nėra komunizmo ideologijos centro — ir Džilas mano, kad jo jau niekad nebebūsią — yra galo pradžia. Minčių laisvė yra komunizmo mirtis.. Kiekvienam galvojančiam žmogui turi būti aišku, kad komunistinėje sistemoje galiojus kolektyvinis gamybos būdas reikalauja ir kolektyvumo, t.y. politiškai mišraus tos gamybos kontrolės organo, maždaug parlamento forma. Jei tokia mintis įsigalėtų, tai režimas būtų priverstas leisti kitas partijas. Tai gi sudarytų valdžios monopolio praradimą, kurio naujoji klasė savo klasinių interesų ir išsilaikymo sumetimais niekad laisva valia neprileis. Tokiai evoliucijai sustabdyti komunizmas turi siekti minčių laisvę vėl panaikinti, nes minčių laisvė yra naujosios išnaudotojų klasės galas.* * *Tolimesnieji Džilaso knygos poskyriai yra tos pačios temos— „Galios mechanizmas“ — variacijos. Valstybė yra vienas iš naujosios klasės elementų. Valstybė prižiūrima įtaringai policijos, idant šis instrumentas, valstybė, nepasidarytų ko gero savaranki ir nepasektų savo pačios įstatymais. O šis pavojus yra. Valstybiniai įstatymai juk sukurti visiems. Bet tai mažintų valdančiosios klasės monopolį. Todėl į kiekvieną įstatymą įjungiamas paragrafas, kuris taikomas visad, kai reikia klasės interesus nuo egzistuojančių įstatymų apginti.Komunistinis planuojamas ūkis iš tiesų yra įrodymas, kad komunizmas yra naujų savininkų išnaudotojiška klasė. „Kas gali totališkai planuoti ir drauge ūkį komanduoti?“ — klausia Džilas ir duoda logišką atsakymą:“ tik tas, kuris yra savininkas, tik tai, ką jis turi, gali planuoti ir komanduoti.“ Gimusi iš pradinės valstybinio vairavimo būtinybės, komunistinis ūkis irgi yra virtęs tik instrumentu naujosios išnaudotojų klasės klasiškai susipratusių 

kontrolės virtuozų rankose. Visas ūkis, o taip pat pramoninių centrų perkėlimas, vyKsta pagal klasės interesus ir pajungiamas tos klasės ideologiniams ir politiniams tikslams.Vadinamoji proletariato diktatūra turėjo neišvengiamai nukrypti prieš patį proletariatą, nes nevisi proletariato nariai galėjo patekti į privilegijuotąją klasę. Butų jų perdaug pasidarę. Pradžioje įvyko visuotinis ūkininkų apiplėšimas ir, Kai ten nebeliko nieko grobti, atėjo darbininkų eilė.Klasė yra visų gamybinių priemonių savininkas. Remiantis šiuo monopoliu, darbininkija yra priversta pardavinėti savo jėgą už betkurią, net už žemiausią kainą, nes kito darbdavio, kaip tik toji naujoji klasė, nėra. Išnaudojimas pasiekia tik ten ribas, kur jis galėtų pradėti kenkti pačios valdančios klasės interesams. Ten nusileidžiama, ten dalinamos premijos, paskatinimui sukelti. Streikai uždrausti, nes jie visad pasuks kuria politine kryptimi. Viso blogio šaknis lieka klasės monopolis, tai jaučia kiekvienas, kuriam yra tekę gyventi komunistinėje šalyje.Ideologinė vienybė yra klasės ideologinės galios1 monopolio kardinalinis taškas. Todėl visos komunistinės partijos tučtuojau beždžioniškai pamėgdžiojama valymus Maskvoje. Pagrindiniu uždaviniu Klasė laiko apsigynimą nuo priešų ,t.y. nuo prispaustųjų masių. Tai nevyksta vien teroro pagalba, ideologinis nuodas yra dar svarbesnis. Tik dvasinis teroras įgalina pasireikšti kitas despotijos formas, nes ideologinė galia sukuria autoritetą. Viskas sukasi apie autoritetą ir pačios klasės viduje. Juo didesnis kurio klasės nario autoritetas, tuo didesnis jo pelnas. Visos priemonės leistinos autoritetui įsigyti. Iš to kyla ir nepabaigiamos kovos dėl valdžios, karjerizmas, padlaižiavimas, išdavystė, klasta, žmogžudystė — juo augščiau hierarchijoje, juo blogiau.Klasės interesai sąlygoją viską. Tai yra tik komunistų pavydo pasireiškimai atskirose šalyse. Tito, Gomulkai ir kitiems vadinamiems tautiniams komunistams pavyko apmalšinti, sovietiškų draugų klasinį imperalizmą. Jie siekė tik sovietinę įtaką išstumti ir patys išimtinį disponavimo monopolį pasilaikyti sau ir savo draugams. Džilas čia nedaro Jugoslavijai jokios išimties. Priešingai, nuolat ir nuolat jis nurodo savo tėvynėje viešpataujančias sąlygas, kaip klasišką klasinio šeimininkavimo pavyzdį.„Kad prisirinktų jėgų prieš Maskvą, mums reikėjo didesnės masių paramos“, — sako jis vienoje vietoje. Tik dėlto buvo įsteigtos darbininkų tarybos ir sušvelninta žemės ūkio kolektyvizacija. Šių sluogs- nių nepasitenkinimas buvo sušvelnintas tuo būdu, kad jiems buvo daugiau valgyti.
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Tačiau pagrindiniuose dalykuose, t.y. mo
nopolizuotuose savininkystės santykiuose, 
nieko nepasikeitė: gamybinės priemonės ir 
žemė su savo turtais liko klasės savininkys
tės monopoliu. Tik ten, kur šis monopolis 
paklibinamas, galima pradėti kalbėti apie 
nusisukimą nuo komunizmo, o tai vadina
mame tautiniame komunizme neįvyko.

Gale Džilas komentuoja dabartinius pa
sikeitimus komunistiniame pasaulyje. Jis 
mato tik taktikos manevrus, gudrių Tito 
metodų perėmimą kitose komunistinėse 
šalyse, bet nei mažiausio struktūrinio pa
sikeitimo. Ir Džilaso tezė patvirtina tokį 
prileidimą: kol galios monopolis nėra pa
laužtas, tol negali įvykti jokių reikšmin
gesnių pasikeitimų.

Pasauliniu mastu tačiau komunistinės 
išnaudotojų klasės kova dėl savų pozicijų 
sudaro paskutinę kliūtį pasauliui apsijung
ti. Ekonominės priežastys, technikos išsivys 
tymas prinokino Vakarus „one world“, vie
no pasaulio, idėjai. Komunistinių išnaudo
tojų klasė gi reikalinga izoliacijos, kad ga
lėtų išlaikyti savo gyvybę. Todėl ji ir suda
rinėja dirbtinius priešingumus vien iš sa
visaugos instikto.

Džilas prieina išvados, kad ši išnaudo
tojų klasė nebeturi jokio istorinio įprasmi
nimo ir bus sunaikinta, kaip visos jos 
pirmtakūnės. Ji nešiojasi jau pati savyje 
sunykimo sėklą. Maskvos ideologinio mo
nopolio sugriuvimas gali būti galo pra

džia. Klasės galiai palaikyti priemonės 
neberanda pateisinimo net atskirų klasės 
narių tarpe, o ypač jų nebeįmanoma patei
sinti socialistinio mintyjimo pagalba. Ga
lų gale pati ideologija pasisuks prieš kla
sę ir ją nušluos. Klasės vykdomas totali
nis teroras iki šiol darė kiekvieną pasi
priešinimą nebeįmanomą. Lieka tik' viena 
pasipriešinimo forma — masių sukilimas, 
— taip rašė Džilas dar prieš vengrų revo
liuciją. Prieš šią pasipriešinimo formą gi 
nesą jokių priemonių apsiginti.

Galima dėl Džilaso tezių ginčytis, gali
ma joms prikišt} dalyko suprastinimą, ga
lima nesutikti su marksistinėmis klasės są
vokomis, galima net pasakyti, kad ir ši 
tezė nėra nauja ir Vakaruose jau seniai 
pažįstama. Visa tai, be abejo, yra tiesa.

Jaudina tik tai, kad vienas iš žymiausių 
Europos komunistų yra priėjęs tokių iš
vadų. Tai leidžia spręsti ir apie kitų men
talitetą. Kiekvienu gi atveju, knyga para
šyta kalba, kuri yra pažįstama ideologiš
kai įtaigotų žmonių nuotaikoms komunis
tiniame pasaulyje ir pritaikyta jų dabarti
niam mentalitetui bei mintyjimo būdui. 
Galbūt, ši knyga kada nors įeis istorijon, 
kaip laisvės manifestas. Jos išvertimas, 
pirmiausia į komunizmo pavergtų tautų 
kalbas, būtų pasitarnavimas visų žmonių 
laisvei.

G. Girdžius-Klausutis

šis neseniai išleistos Sensacingos knygos apie dabartinio komunizmo esmę ap
tarimas mūsų bendradarbio G. Girdžiaus-KIausučio buvo duotas Stuttgarto (V. Vo
kietijos) radijui ir skaitytas ten š.m. rugpjūčio mėn. 7. d. Red.
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152 santarve

PRANEŠIMAS

Jau keletas metų, kaip labai sunku pasigauti tokią knygą, kurioje būtų su
dėta krūvoje juo daugiau mūsų literatūros turto. Tokios knygos pasigenda seni
mas, kai užeina noras vakarais paskaityti ką nors amžinesnio, ilgiau tveriančio, 
gal ir skaityto, bet primiršto. Taip sakant, pasigenda tikrąja žodžio prasme knygos 
lietuviškai atsigaivinti. Bet už senimą dar blogesnėje padėtyje yra jaunimas. Eina 
jis svetimoje mokykloje mokslus, neužmiršo lietuviškai. Mokykloje jis įsigija kul
tūros. Ko jam trūksta išlikti stipriu lietuviu — tai lietuviškosios kultūros aukšty
bių ir grožybių bent nuotrupomis. Pasiūlytum Maironį ir Brazdžionį, Aistį ir Miš
kinį, bent keletą nuotrupų Vaižganto ar Krėvės, Mazalaitės ar Alės Rūtos, ar Na- 
gio, ar kito kurio seno ar jauno, nes mūsų literatūra turi gausybę perliūkščių. 
Kaip pasiūlysi, jei namuose nėra tiek daug knygų.

Nidos Knygų Klubas Didž. Britanijoje nutarė čia ateiti į pagalbą visiems, 
seniems ir jauniems. Jis išleidžia K. Barėno paruoštą storą (apie 550 pusi.) lietu
vių literatūros skaitymų knygą, kurioje skaitytojas ras beveik visus mūsų litera
tūroje pasireiškusius autorius čia su pluoštu eilėraščių, čia su būdingiausiomis 
prozos ištraukomis ar net trumpesniais ištisais kūriniais. Dabar jau sunku bus 
skųstis, kad nėra ko pasigauti ar kad visų knygų vistiek neįveiksi nusipirkti ar 
pasiskolinti. Čia vienoje knygoje bus visa ko.

Šitoji knyga (ji pakrikštyta „Sauja Derliaus“) išeina rudeniop. Be jokių 
rūpesčių ją gaus Nidos Knygų Klubo nariai, Britanijoje ir Europoje sumokėję kaip 
už du eiliniu klubo leidinius. Neįrišta 8/-. kiet. įrišime 12/-. Rinkoje bus pardavi
nėjama; neįrišta 15/-. kiet. įrišime 20/-. Australijoje, nariams 10/-. kiet. įrišime 
17/6 (australiška valiuta). Pardavimui, neįrišta 20/-. kiet. įrišime 30/-. Dolerio 
kraštuose: nariai, 2.00 dol. kiet. įrišime 3.00 dol. Pardavinėjama neįrišta 3.00 dol., 
kiet. įrišime 4.00 dol. Visur kitur, taip kaip Anglijoje.

MIELI TAUTIEČIAI,

siųsdami dovanas į Lietuvą ir į kitus už geležinės uždangos 
esančius kraštus prisiminkite, 
kad

• augščiausios kokybės angliškos medžiagos, avalynė, bal
tiniai ir kitos prekės Jums kainuos žymiai pigiau ir pasieks adresa
tus greičiau, siunčiant

iš Didžiosios Britanijos per

P.&B. SUPPLY CENTRE LTD.
8 a, Thurloe Place, London S.W.7

Teleph: KENsington 4281 Telegr. adr. SUPCENTRE LONDON 
Reikalaukite katalogų. ■* Rašykite lietuviškai.
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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

DAR ŠIANDIEN ĮSIJUNKITE 
Į NIDOS KNYGŲ KLUBO NARIŲ 

EILES!
N.K.K-as aprūpina 2000 narių šeimą lietuviškomis knygomis. 
N.K.K-bui talkininkauja gausus ir įvairus autorių kolektyvas. 
N.K.K-bo knygos yra pigiausios knygų rinkoje.
Rašyti: Nidos Knygų Klubas, 3, Sau them Row, London W. 10.

REDAKCIJOS IR ADMINISTRACIJOS adresas:
SANTARVĖ, 46, Aberdare Gdns., London, N.W.6, Gr. Britain. Tel.: MAIda Vale »14»
ADMINISTRACIJOS JAV-ėse adresas:
SANTARVĖ, c/o M. Židonis, 78 Nash Str, New Haven, Conn., U.S.A.
ATSTOVAI:

AUSTRALIJOJE — P. Stelmokas, 139, Leichhardt St., Brisbane, Australia.
BRAZILIJOJE — M. Laupinaitis, Caixa Postal 118, Sao Paulo 
KANADOJE — A. Kuolas, 49, Oakmount Rd., 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, Fdif- 

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 — 13 ten, 
Šveicarijoje — 15 šv. fr.

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

Printed by NIDA PRESS, 3, Southern Row, London, W. 10.
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Užtikrinote žurnalo leidimą
Praėjusių metų SANTARVĖS parėmimo vajaus sąvadą užbaigę, 

su džiaugsmu galime pasakyti, kad jis užtikrino musų žurnalo leidi
mą. Be abejo, ne tokiu laipsniu, kiek lietuvių visuomenė užsienyje iš
gali ir kiek mes norėtume. Tačiau išleidome penkis stambius nume
rius ir galėjome sudaryti kuklų pagrindą žurnalui leisti šiais metais. 
Iš normalios prenumeratos pajamų žurnalas nebūtų galėjęs tokiu 
mastu išsilaikyti praėjusiais metais ir vargiai įstengtų išsilaikyti 
šiais.

Esame ypač dėkingi tiems, kurių pavardės atspausdintos žemiau 
dedamame sąraše. Jų stambus, ar keleriopi,- ar bent dvigubi įnašai, 
negu normali prenumerata, padėjo mums sudaryti fondą, kuris pa
tikrino leidimą. Taipgi dėkingi esame ir visiems ištikimiems ir sąži
ningiems prenumeratoriams, kurie ir toliau Sudaro žurnalo leidimo 
pagrindą. Kviečiame visus nedelsiant išlyginti užsilikusias skolas, 
tuojau pasiųsti Administracijai mokestį už šiuos metus ir, kam tik 
leidžia apimKybės, prenumeratą pasididinti ligi 10 dolerių, tuo budu 
tampant SANTARVĖS garbės prenumeratoriais.

Jeigu padėsite tęsti žurnalo vajų ir šiais metais, jei pakviesite sa
vo draugus ir pažįstamus būti SANTARVĖS garbės leidėjais, rėmė
jais, bičiuliais ir prenumeratoriais^ tai mūsų leidimo fondas tiek su
stiprės, kad padaznintas ir pagerintas SANTARVĖS leidimas bus įma 
nomas ir šiaiš metais. . , <

GARBĖS LEIDĖJAI:
1. N.N. — 600., 2. Inž. Bronius Budginas — 300 dol., 3. Adv. An

tanas A. Olis — 100 dol., 4. Jonas Budrikas — 100 dol., 5. Juozas V. 
Valickas — 100 dol., 6. ALRS Los Angeles Skyrius — 100 dol., 7 ALRS 
Detroito Skyrius — 100 dol., ALRS Kochesterio Skyrius — 100 dol.

, GARBĖS RĖMĖJAI:
1. ALRS New Yorko Skyrius — 72 dol., 2. LRS Medellino Skyrius 

A — 61 dol., 3. Dr. Inž. Juozas Vėbra — 50 dol., 4. Dr. P. Pamataitis
— 55 dol.
GARBĖS BIČIULIAI:

1. Bronius Gediminas — 25 dol., 2. K. K-as — 25 dol., 3. Joseph. 
Mason — 25 dol., 4. Bronys Raila — 25 dol., 5. Ignas šešplaukis — 
25 dol. i?

. GARBĖS PRENUMERATORIAI:
26 asmenys, kurių pavardės buvo paskelbtos SANTARVĖS 1956 

m. numeriuose ir šie 1957 m. A. Baliukonis, P. Budreika, K. Kalend
ra, M. Kojelis, A. Kuolas, A. Paulauskas, V. Skirgaila, E. Jurkevičius
— iš Toronto, Kanada. V. Ęastenis, L. ir B.Bieliukai — N.V., J.A.V.
AUKOJO:

1. J. Ramonis — 1 sv., 2. P. Simonavičius — 10/-, 3. J,. Maslįiuskas -v-4/, 
4. P. Mask vytis — 3/6 — iš D. Brit. 5. Vyt. Sakalauskas — 2.500 dol. — iš J.A.V.

Visiems aukotojams tariame nuoširdžią padėką.

REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA

!)©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©«

91-3 06, 6 2
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