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PENKER1 METAI

Su šiuo numeriu SANTARVĖ baigia savo, kaip žurnalo, penkerių 
metų amžių. Apskritai paėmus, amžius nedidelis, taikant jį žmogui, 
galima sakyti, vaikiškas. Tačiau tą patį laiko tarpą taikant spausdin
to žodžio ir idėjos leidiniui — mastas gaunasi kitoks.

Vadinamomis mūsų „ypatingomis sąlygomis“ pastoviai išlaikyti 
periodinį leidinį penkeris metus nėra taip jau paprasta ir lengva. Tam 
reikia nemaža darbo, užsispyrimo ir pasiaukojimo. Tai atlikti įmano
ma tik, jei yra gražus būrys užsispyrusių idealistų bendradarbių ir 
dar didesnis būrys skaitytojų ėmėjų, kurių vienokie ar kitokie įnašai 
sudaro finansinį pagrindą leidiniui gyventi. Jeigu pirmoji sąlyga 
SANTARVEI nuo pradžios ligi šiol buvo prieinama ir palanki, tai ant
roji, ryšium su pastebimu bendru mūsų išeivijos lietuviškosios sąmo
nės blėsimu, iš metų į metus vis sunkėjo. Tai neišvengiamai turėjo 
atsiliepti į žurnalo leidimo dažnumą.

Tačiau nemažas būrys susipratusių ir ištikimų SANTARVĖS bi
čiulių įgalino ją būti ir sakytis, ir reikia manyti, kad sudarys jai pa
grindą toliau būti ir reikštis.

Minime SANTARVĖS penkerių metų sukaktį be triukšmo ir fan
farų. Nešaukiame apie tai garsiai, nesiuntinėjam pranešimų kitai 
spaudai, prašydami paskelbti musų sukaktį. Minime ją tyliai savybė
je, Redakcinis Sambūris, bičiuliai ir skaitytojai rėmėjai, laikydami, 
kad atlikom savo pareigą lietuviškosios kultūros srityje ir tikėdamie
si, kad įnešėm į ją kiek pozityvaus įnašo.

Pro išeitų penkerių metų tarpą žiūrime į ateitį su viltimi, tikėda
miesi savo darbą tęsti, gerinti ir gal plėsti.

Nemažas mūsų džiaugsmas, kad į mūsų tarpą įeina vis veikliau 
jaunesniosios kartos žmonės, kuriems juk netrukus teks į savo ran
kas perimti lietuviškojo gyvenimo išeivijoje reiškimosi visumą.

lETl’VCS Redaktorius
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NAUJOS EROS ANGOJE

1. OIROŽIVS-KLAVSVTIS

1957 metai sovietinėje imperijoje pasižy
mėjo dvejopai: ideologine krize ir fizinės 
jėgos augimu.

„Mokslas“, t.y. naujasis „opiumas liau
džiai“, nors ir įrodė savo tuštumą bei pai
kumą — tačiau, be jo neapsieinama. Chruš- 
čiov dėjo visas pastangas atstatyti „vietos“ 
vienybę ir svarbiausieji atskalūnai (Tito, 
Gomulka, net ir Mao) vėl ėmė linkti Mask
vos pusėn. „Opiumas“ jiems patiems rei
kalingas „savi-indoktrinacijai“ ir savos val
džios konsolidacijai.

1957 m. ruduo kartu atžymi milžinišką 
fizinės jėgos priaugimą, kuris pilnai papildo 
išblukusią ideologiją. Čia kalbu apie sovietų 
pirmavimą tarpžemyninių raketų ir kosmi
nės erdvės užkariavimo srityje. Šiedu faktai, 
šalia atomo-vandenilinės bombos ir bran
duolinės energijos versmių atskleidimo, so
vietų rankose taps realios, brutalios ir ne 

tik psichologinės grėsmės įrankiais.
Visur gyvai svarstomas klausimas: kaip 

tai galėjo atsitikti, kad palyginti atsilikusi 
sovietų technika pirmoji pasiekė erdves? 
Žinau tik vieną atsakymą — ir jis nepriešta
rauja, bet apima eilę kitų argumentų: ki
taip ir būti negalėjo: Sovietai visas savo jė
gas koncentruoja į jėgos įsisavinimą; tam 
jie turi ir tinkamą aparatą — iki maksimu
mo sukoncentruotą visuomeninę santvarką. 
Laisvasis pasaulis tokio, absoliutinės jėgos 
įsisavinimo betkuria kaina, tikslo neturi; 
pagaliau jo laisvės principais paremtoji vi
suomenės santvarka tiesiog prieštarauja ir 
trukdo tokią jėgą gamintis. Šiandien ir ei
linis pilietis mato, kaip pasitvirtina taisyklė, 
kad jėgos principais tvarkomuose tarpt, po
litikos reikaluose, totalinės diktatūros apa
ratas yra pranašesnis už demokratiją. Bent 
taip būna taikos metu.

KARAS IR TAIKA

Bet kur šiandien yra riba tarp taikos ir 
karo? Jos nėra: vyksta šaltasis karas, o gal 
šaltoji taika? Sovietai labai saugosis tą ribą 
peržengti — nes tikrojo karo atveju laisva
jame pasaulyje tuojau išnyktų valstybinių 
jėgų išskaidymo principas. Tuo atveju lais
vųjų kraštų sukoncentruotoji jėga dar ir 
šiandien sutriuškintų visą sovietizmą. So
vietai tai gerai žino ir todėl laikosi Levo 
Bronšteino-Trockio „taikos“ receptų, pirmą 
kartą išreikštų Lietuvos-Brastos Taikos de
rybose Pirmojo Pasaulinio Karo metu: „Ne 
Karas — bet ir ne Taika“.

Vakarų viešoji opinija tik dabar ima jus
ti, kad ligi šiol „tariamoji“ sovietų grėsmė 
yra visai reali. Reikia tikėtis, iš to bus pa
darytos ir išvados — tik prisibijau, jos bus 
tradicinės-vakarietiškos: pervėlai ir perma- 

žai. Tiesa, jog dabar vakariečio smegenyse 
aušta supratimas, kad šaltasis karas irgi yra 
karas\ kas nori jame laimėti, turi pirmoje 
eilėje pripažinti, kad gyvena karo metus! 
Tačiau, supratimo čia maža — reikia ir 
praktiškų išvadų, apsaugos ir karo meto sto
vio! Demokratijoje jo veikimas sąlygoja
mas tam tikromis prielaidomis, svarbiausia, 
sąlygojamas laiko atžvilgiu. Kaip ilgai gi tę
sis tas šaltasis karas? Atsakymas baisus: 
neribotą laiką, kol sovietams patiks jį ves
ti : kol jie valdys, tol jie jį ves.

Šioje vietoje ir vėl tenka įspėti pasaulį gy
venti realybe, o ne spekuliacijomis bei sap
nais. Tiesa, kad „Sputniko“ pavidalu dangu
je pasirodžiusi nauja jėogs grėsmė pirmiau
sia nukrypo ne prieš Vakarus — o prieš 
maršalą Žukovą! Tačiau, būtų vaikiška ir
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naivu ateities viltis paremti tikėjimu, kad 
sovietai tuo keliu eidami patys „susilikvi- 
duos“. Žiauriu vidaus kovų keliu išryškina
mas stipriausias, žiauriausias ir apsukriau
sias jėgos valdytojas ■, tačiau, bendros jėgos 
didinimo klausimu visad jų tarpe bus sutari
mas. Tas naujas „valdytojas“ nebūtinai tu
ri būti bulviagalvis Nikita — gali būti ir ki
tas. Bet ar tai pakeis reikalo esmę?

Ir, jeigu dar kiltų įtarimas dėl „ideologi
jos“ teisingumo, tai reikia atsiminti: „Sput- 
niką“ nepagimdė koks „neklaidingas mark- 
sizmas-leninizmas“. Ne leninistinė magika, 
bet technika — žmogaus dvasios, o ne rau
menų produktas — atvedė žmoniją prie 
naujos, planetarinės, eros angos. Atsimin
kim, kad sovietai yra jėgos monopolininkai, 
o ne kokie „ideologinio opiumo“ aptiekoriai 
ar pirkliai!

SA VI KRITIKA

Laisvasis pasaulis atsidūrė realioje grės
mėje ir jo nebeapsaugos jokie nuotoliai, 
erdvės plotai. Jo saugumo nebegali užtikrin
ti nė kalnai, nė vandenynai. Ar tai nauja si
tuacija? Ne, nenauja. Naujas yra tik tos 
grėsmės globalinis mastas.

Nereikia dairytis pavyzdžių toli: panašio
je (kaimynų) grėsmėje anais „lokalinės“ eros 
laikais juk gyveno mūsų Nepriklausoma 
Lietuva. Ak, daug sugadinom rašalo bei 
nervų nagrinėdami ir nekaip neišsiaiškinda
mi „Smetonos valdymą“. Jame daug kas 
teikėsi įžiūrėti ir piktos valios, ir atžagarei- 
viškumo, fašistinių, net nekrikščioniškų 
bruožų. Visokių bruožų tikrai buvo, — kur 
jų nėra, — ir kritikai visad geriau išmano. 
Bet visi tie išvedžiojimai yra niekis prieš tą 
didžiulės grėsmės faktą, kuris tada buvo už
gulęs Lietuvą; o tiktai toji grėsmė ir pa
gimdė tą „smetonizmą“.

Dėl jo apibūdinimo mūsų išminčiai nesu
sitarė ir nesusitars. Jeigu bendro apibūdini
mo neturim, tai lieka klausimas, kuo pasi
žymėjo toji valdžia, koks buvo jos esminis 
„modus operandi“? Nebuvo tai koks fa
šizmas ar pseudo-monarchija — tai buvo iš 
dalies suspenduotos demokratijos laikai, ir 
valdymo forma ilgiausią tarpų vyko karo 
stovio, išimties meto pagrindais!

Tai buvo tragiška situacija: grėsmė verste 
privertė kraštą pasirinkti tarp dviejų blogy
bių — apriboti piliečių teises viduje ir iš
gelbėti valstybinę laisvę, arba to nedaryti 
ir visai prarasti laisvę tiek viduje tiek ir tau
tų šeimoje. Teko rinktis mažesnę blogybę — 
vidinės: krašto laisvės suvaržymą, kad išlik

tų nors valstybiniai namai, Ar žinojo kas 
kitą receptą — ne, žinojo tik „principus“. 
Tokios situacijos padiktuotos santvarkos 
valdymo raktas ir buvo karo stovis, prak
tiškai laiko neberibotas karo stovis (nors su 
viltimi, kad grėsmė kartą atslūgs ir bus ver
čiamasi be jo!).

Beje, kas yra karo stovis? Tai yra demo
kratijos išimtinė forma, ne pati „maloniau
sia“, tai tiesa. Bet kiekvienu atveju, tai yra 
ir palieka teisės forma. Tai nėra bekraštė 
sauvalė ir tuo pačiu ne fašizmas ir ne bol
ševizmas.

Tenka bijoti, kad panašų tragišką sprendi
mą reikės darytis ir laisviesiems Vakarams. 
Bijau, kad ilgainiui ir jie neapsieis be pana
šaus „karo stovio režimo“ ?— ir dar daugiau 
bijau, kad neatsiras pakankamas skaičius to
kių nuosaikių asmenybių, koks buvo Anta
nas Smetona.

Pridėkim dar ir kitą momentą: Lietuva 
iš viso buvo permaža, kad joje galėtų įsi
viešpatauti totalinė diktatūra. Perdaug žmo
nės vieni kitus pažinojo, gabūs biznieriai nė 
„padoresnės“ aferos negalėjo susukti. Kraš
to mažumas beveik automatiškai apsaugojo 
sukoncentruota jėga nuo totalistinio išsigi
mimo. Laisvasis pasaulis yra didelis —■ jis 
yra ne kraštas, bet pasaulis. Jeigu jis bus va
ru varomas prie laiko neriboto karo stovio, 
jėgos koncentracijos, vidinės katastrofos to- 
talizmo pavidalu, pavojus pasidarys tiesiog 
milžiniškas. Jokių automatinių stabdžių ne
matyti. Tai toks yra esminis ateities skirtu
mas, palyginti su mūsiške praeitimi. O kiek
vienu atveju, būtume geriau padarę nuodug
niai ištyrę visas tas sąlygas, kurios pas mus
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buvo privedusios prie tokios valdymo for
mos, nes šiandien galėtume blaiviai nurody
ti ir josios pavojaus mechanizmą... Tai 
šiandien padėtų Vakarams lengviau išspręsti 
naują jų istorijoje eksperimentais daroma su 
žmonėmis, ne daiktais. Tiesa, ne tik pas 
mus, bet visoje vidurio-rytų Europoje bend
ra grėsmės situacija buvo pagimdžiusi vis 

tokius pačius „režimus“. Tai nebuvo nei 
masonų konspiracija, nei žydų išmistas — o 
tipinga panašios padėties išdava. Taigi už
davinį ją išstudijuoti turi ir kiti; bet tik Lie
tuvos himne yra anie prasmingi žodžiai: 
„...iš praeities Tavo sūnūs te stiprybę se
mias ! “ Atrado sėmės — tik bene ir vėl kiau
rais samčiais...

PLANETARIN1S AMŽIUS 
» ■

O visgi yra viena viltis: naujoji grėsmė 
yra visiems matoma, akivaizdi, dėl jos egzis
tencijos negali būti jokio ginčo (nors mūsų 
istorijos nepriklausomo gyvenimo meto 
grėsmės irgi niekas negalėtų nuginčyti). 
Šiandien visi žmonės laisvajam pasaulyje 
mato, kad reikia „ką nors daryti“. Tikėki
mės, kad jiems geriau pavyks tasai eksperi
mentas.

Tačiau, ir toji viltis stovi tamsiame šešė
lyje. Kartu su planetarine grėsme, vyksta 
didžiulė technikos revoliucija, kuri neišven
giamai atsilieps į gamybos procesą ir tuo 
pačiu į visuomeninę santvarką.

Tai pirmiausia branduolinės energijos šal
tinių atskleidimas. Gamybinė energija vi
siškai atpigs; dabartinių energijos monopo
lių laikytojai (anglies, alyvos savininkai) jau 
griūva. Pramonė vis stambės, produkcija 
pigs. Vadinasi, tikras aukso amžius...

O kaip su produkcijos automatizacija? 
Bus aiški antprodukcija, neišvengiami dar
bininkų atleidimai. Bet tai ne tiek svarbu, 
tai nugalima. Bet kaip su automatizacijos 
neliečiamomis ūkio sritimis? Juk ūkis aiš
kiai nustos pusiausvyros, jo veikimas galop 
tebebus garantuojamas tik bendros, subven- 
cinės kasos.

Bendroji militantiška akivaizdi grėsmė ne
leis visų šių procesų spręsti iš lėto, laipsniš
kai. Bet jeigu ir leistų, ilgainiui pasaulis su
sidurs su problema, kad atsirado nauji „sa
vininkai“, branduolinės energijos šaltinių 
„manadžeriai“, suautomatintos super-pra- 
monės valstybiniai ar pseudo-valstyoiniai 
biurokratai. Kas gi juos sukontroliuos? Kur 
yra reali jėga, kuri juos vers paisyti kontro
lės?

Kad būtų aiškiau, apie ką kalbama, imki
me tą pačią problemą nagrinėti iš kito taš
ko. Kas gi taip jau „nauja“ šitoje epochoje, 
kad taip žiauriai atsilieptų į visuomeninius- 
politinius žmnoių santykius? Pirmiausia, to
kia „naujovė“ tikrai yra. o antra, visus žmo
nių vis-politinius santykius apsprendžia val
dančiųjų santykis su jiems patikėta jėga. Čia 
negalima tenkintis valdančiųjų „gera“ ar 
„bloga“ valia, čia reikia atsargūnų prieš jė
gos piktnaudojimą, kuris gali vykti ir tyčia 
ir netyčia. *

Nauja grėsmė yra ta, kad jėga įgijo nie
kad istorijoj dar nežinomą koncentracijos 
formą; atominės grėsmės nebeišskaidysi. 
Kaip ilgai truks, kol d:gtukų dėžutės dydžio 
atominė bomba suteiks jos savininkui „vis- 
galybę“?!

Bepigu ligšiol buvo skaidytį jėgą valsty
bėje ar betkur kitur — nes toji jėga visad 
buvo kauptinė, jėgų suma: šimtas durtuvų 
stipriau už dešimt, trys tankai galingesni už 
vieną. Taip per šimtmečius manėm, kad jė
ga yra be galo didelė jėgų suma. Tai buvo 
visai logiška, nes kitos superjėgos niekas ne
žinojo. Reikalas iš pagrindų pasikeitė. Su
radome jėgą, kuri tarsi vienu smūgiu gali 
sunaikinti visą biologinę gyvybę žemėje. Ir 
kuriuo keliu ją suradom? Ne jėgos kaupi
mo keliu, ne begalybės, bet nuliaus kryp- 
tin žengdami! Ar matė kas Įcada atomą, 
mažesnį už nieką? Nematė. O stipriausią 
pasaulio jėgą pagamino ne atomų suma — 
bet vieno tų mažiausių vienetų suskaldy
mas}

Nėra abejonės, kad demokratinio principo 
nebepakaks šiai jėgai suvaldyti. O ją reikia 
suvaldyti, jeigu nenorim tapti jos vergais!
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Demokratija žino tą vieną objektyvinj prin
cipą : jėgos skaidymą; jis tiko, kol jėga bu
vo kauptinė. Tai buvo politinė, objektyvi 
laisvės garantija. Dairykimės po esamus vi
suomeninius receptus, gal rasim nors vie
ną, kuris tiktų naujai „visgalybei“ tram
dyti?

Religinės pasaulėžiūros visą svorį meta į 
atskiro asmens, ypač „valdovo“ ar „valdo
vų“ asmeninę indoktrinaciją; tame, jie ma
to geriausią garantiją, kad kiekvienu atve
ju būtų žiūrima etikos normų. Receptas bū
tų geras ir' patvarus — jeigu ne istorija, kuri 
parodė ir jo neigiamybes. Žinome visokių 
rūšių „teokratijas“, ir išsigimimo formas. O 
svarbiausia — neviskas priklauso nuo val
dovų geros ar piktos valios. Jeigu kuris ir 
stengsis šventai vykdyti visas etikos normas, 
ar jam kiti leis? Ar neįrodyta, kad atskiros 
gyvenimo sritys mėgsta įgauti automatiškus 
bruožus ir nebūtinai klauso etikos normų? 
Taip. Šios rūšies santvarkos, be didelės kil
nios ir šviesios intencijos, neduoda politiškai 
pilnai patenkinamo rezultato. Jos pervertina 
asmens įtaką jėgai; surasti žmogų, kuriam 
automatiškai ir garantuotai pavyktų užtik
rinti saugią visuomeninę santvarką —tai tas 
pat, kaip iš maišo su gyvatėmis ištraukti un
gurį...

O kaip socialistai? Jie mažiau pasitiki ats
kiru žmogumi; jie labai teisingai iškėlė ga
lios mechanizmo ypatumus. Jų receptai, ga
mybos priemonių suvisuomeninimas, asme
ninių antpelnių eleminavimas, geresnis 
bendrųjų pajamų padalinimas, yra puikūs. 
Atsiprašau, buvo puikūs 1905 metais. ..Nė
ra reikalo tuos reikalavimus šiandien kelti, 
nes socialinės struktūros ratai vistiek neiš
vengiamai rieda ton pusėn. Technika — ne 
kokia marksistinė pranašystė — prie to at
veda. „Eksploatacija žmogaus žmogumi“ iš
nyks, nes įtakingų asmenų savininkų ateity

je kaip ir nebus. Juos pakeis arba valstybė 
arba pluralistiniai savininkai. Bet iš kur ži
nome, kokia yra garantija, kad tie pluralis
tiniai savininkai netrukus netaps kastomis, 
klasėmis, neįgys lygiai tuos pačius asmenų 
eksploatatorių bruožus ir nevykdys tokias 
pat, jeigu ne žiauresnes išnadojimo politi
kas? Ką čia padės rinkimai, jeigu žmonių 
masės dauguma neatitiks realios jėgos? Juk 
demokratija tuomet paliks tik optiška „fa
ta morgana“! Liktų ir vėl tikėjimas“, kad 
padorus socialistas — „manadžeris“ visad 
bus ypač socialus ir nesavanaudiškas. Tai 
graži paguoda, bet tai nėra objektyvi garan
tija, kokią duoda demokratija. Žiūrėk, mai
šas su gyvatėmis ir ungurys...

Apie kitus receptus, pvz., liberalistinius, 
nėra ko kalbėti. Liberalai jokių dogmų nė
ra sukūrę.

Netenka stebėtis, kad neturime naujų vi
suomeninių receptų. Jų negali būti. Tech
niškoji revoliucija tik prasidėjo. Tik tada 
kai nusistovės putos ir atauš sriuba, tik tada 
bus galima suvesti taisykles. Iki tada lieka 
tik eksperimentas. Abi didžiosios visuome
ninės srovės pasiekė savo: socialistiškai-ma- 
terialistinė gali didžiuotis, kad technika at
vedė prie daugelio jų planų įvykdymo. 
„Krikščioniškai“ — idealistiškoji srovė taip
gi gali būti patenkinta, nes mokslas, kurį 
laiką tikėjęs pats save, šiandien tik skuba 
patvirtinti, kad gamta nėra amžina, o sukur
ta, kad yra jos kūrėjas. Bet tarpe tų hipote
tinių principų šalininkų,—kiekvienas jų tei
sus — stovi susirūpinęs liberalas. Jis dogmų 
neturi, jis žino tik viena, kad, be Dievo ir 
Nedievo, žmogui reikalinga kiekvienu at
veju LAISVĖ. Ji yra grėsmėje; todėl jaunų
jų išeivių lietuvių tarpe vis auga liberalų 
skaičius. Tas naujasis liberalizmas pamažu 
įgauna jau nebe „pažangumo“, bet susirū
pinusio konservatyvizmo bruožų!

TEGYVUOJA LAISVĖ

Atominė grėsmė iš lauko, techniškoji re
voliucija viduje — tai yra tuodu ateities 
baubai. Jeigu jie užsmaugs laisvę, naujoji 
planetarinė era bus totalinių viduramžių 
era.

Receptų prieš tą baisybę niekas nežino, 
ir pavydžiu visiems, kurie yra pakankamai 

naivūs, kad tebetiki naujoms ar senoms ma
giškoms formulėms.

Liks tik eksperimentas. Neapsunkinkim 
jo dirbtinėmis hipotezėmis ir visokio plauko 
dogmomis. Baigsis ir šioji era; kada —- to 
niekas nežino, bet galima spėti, kada. Bū
tent, kai jr visuomeniniame gyvenime žmo-

7



158 SANTARVĖ

IŠEIVIU KELIAI IR KLYSTKELIAI

JONAS BALĖNAS

PASAULIS ŠIANDIEN

Suėjo dvylika metų, kaip esame išeiviai, 
išsiblaškę svetimuose kraštuose, toli nuo Tė
vynės. Tautos gyvenime tai labai trumpas 
laikotarpis, o žmonijos istorijoje yra tik la
šelis jūroje. Tačiau yra tokių istorijos mo
mentų, kai ir trumpu laiku įvyksta dideli 
dalykai, šimtmečiams nulemtą tautų likimą. 
Vakarų Europa pergyveno visą eilę istori
nių laikotarpių. Buvo antikinė gadynė, tautų 
kilnojimasis, krikščioniškasis viduramžis, 
absoliutizmo, vėliau humanizmo ir renesan
so gadynės, užėjo didžiosios revoliucijos 
ir didieji pasauliniai karai. Kokią gadynę 
mes gyvename dabar? Rytuose nesulaikytas 
žygiuoja bolševizmas, Vakarai dreba ir tūp
čioja vietoje, vengia betkokio ryžtingesnio 
žingsnio, gyvena šia diena ir nenori galvoti, 
kas atsitiks rytoj. Gal geriausiai tiktų mū
sų laikus pavadinti suirimo arba vakarietiš
kos kultūros desintegracijos gadyne. Pergy
vendami medžiaginio atsigavimo ir net per
tekliaus laikus, vakariečiai be jokio rimtes
nio pasipriešinimo leidžiasi nešami srovės ir 

nenori matyti povandeninių uolų. Matosi 
daug pačių savęs apgaudinėjimo ir noro gy
venti iliuzijomis. Tiesumas pakeičiamas 
veidmainyste. Valstybės vyrai dalinasi dirb
tinėmis šypsenomis, kalba apie taiką, o ruo
šiasi karui, vieni puolamajam, kiti apsigy
nimo. Politikoje vis paaukojama moralės ir 
teisės dėsniai menkam ir laikinam patogu
mui, kai nusilenkiama jėgai ir įžūlumui, lei
džiama despotizmui pavergti ir naikinti tau
tas ir ištisus kontinentus, kol ateis paskuti
niojo eilė. Tokia laiko dvasia. Nemalonu ir 
sunku yra kovoti, atsižadėti patogumų, tad 
vis norima tą karčią taurę atidėti rytdienai, 
gal iš viso nereikės jos išgerti, įvykus ko
kiam stebuklui. Bet gali atsitikti, kad ramų 
miegą bemiegant priešas užmes ant kaklo 
tamprią kilpą, ir pabudimas galės pasibaigti 
trumpomis konvulsijomis. Žmonija niekados 
nepasimoko iš istorijos ir praeities politikos 
klaidų. Pažvelgę į istoriją, mes matome 
daug pasikartojimų, daromos vis tos pačios 
klaidos, nes žmogaus prigimtis vis pasilie
ka ta pati, ir jis panašiose aplinkybėse pa
našiai elgiasi per amžiij amžius.

nės supras, kad didesnis už visą „one 
world" yra žmogus.

Netrukus žmonės skris į mėnulį, ap- 
šniukštinės planetas, žvaigždes ir Grigo Ra
tus. Ir jau dabar žiūrėkim taip: gerai, visur 
galima nuvažiuoti, viską ištirti — tik pasa
kykit, kam, kokiam tikslui, ką jūs manot ten 
veikti? Ar neužtenka jums saulės, trūksta 
jums oro? Paslaptys, kurias jūs norite ten 
surasti —• kaži, ar jų nėra ir žemėje, gal Jū
sų pačių širdyse?

Tikėkim, kad baigsis dabartinė žmogaus 
liga — pažinimo karštligė ir skilimas į prin- 
cipomaniją iš vienos ir mechanomaniją iš 

kitos pusės. Tada ateis noras suprasti abiejų 
derinį, tada imsime iš naujo vertinti organinį 
pasaulį. Pagal organinį principą persiorgani
zavę, atrasim mažųjų vienetų, daiktų ir pa
darinių, ne tik reikšmę, bet įvertinsim ir jų 
prasmę. Tų mažųjų vienetų tarpe rasime ne 
tik atskirą žmogų, bet ir mažąją žmonių 
bendruomenę — šeimą, taipgi ir mažaią 
valstybę, kaip visuomeninį organinį vienetą.

Pamatysim ir dar patys sulauksim, kad 
mūsų tėvynės laisvė — jau 1918-40 m.m. ii 
daug kam atrodė „nemoderni“ — yra ne 
praeities relikvija, bet gyvas ateities vienetas.
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ADOMO MICKEVIČIAUS GENIIUS

Didelis genijus buvo Ad. Mickevičius, mi
ręs prieš šimtą metų. Jis buvo lietuviško 
kraujo, bet lenkiškos kultūros žmogus, sa
votiškas mišinys, bet didelė asmenybė. Jis 
mums artimas tuo, kad mylėjo istorinę Lie
tuvą, o kitokios jo laikais ir nebuvo, nes 
lietuvių tautinio atgimimo aušra jo laikais 
dar nebuvo prašvitusi. Ilgą laiką, kaip ir 
mes dabar, jis išgyveno svetimuose kraštuo
se ir sielojosi dėl tų pačių reikalų, kuriais 
dabar nevienas iš mūsų sergame ir jieškome 
išeities. Ad. Mickevičius turėjo pranašo nu
jautimus. Viename laiške, rašytame 1829 m. 
Odiniecui iš Petrapilio, Ad. Mickevičius taip 
vaizdavosi, kas atsitiksią apie 2000-sius me
tus. Technikos pažanga tiek būsianti išsi
vysčiusi, kad geležinkeliai apjuosią visą že
mę; sėdėdamas prie savo namų židinio, 
betkas galėsiąs klausytis muzikos koncertų, 
atliekamų už daugelio mylių ir net galėsiąs 
matyti vaidinimą. Teleskopai leisią matyti, 
kas vyksta kitose planetose. V'sa tai jau 
įvyko. Ad. Mickevičius dar rašė, kad oro 
laivai skraidysią po erdves ir užmegsią ry
šius su kitomis planetomis. Paskutinė pra
našystė dar neišsipildė, bet labai galimas da
lykas, kad jo nustatyta data, 2000-siais me
tais, jau bus ir tatai įvykę. Ad. Mickevičius 
dar pridėjo, kad visa ta technikos pažanga 
atnešianti pasauliui pasibaisėtiną moralinį 
ir dvasinį nusmukimą. Ir šitas numatymas 
buvo teisingas.

Gyvendamas tremtyje, Ad. Mickevičius 
1832 m. parašė knygas apie savo tautos (su
prasdamas lenkus ir lietuvius kartu) pili
grimo kelius („The Books of our Pilgrima
ge“, angliškai išvertė J.K. Tautmyla, Chi
cago, 1950). Prisiimdamas mokytojo ir pra
našo vaidmenį, Ad. Mickevičius davė pata
rimus savo tautai. Daugelis jo tuomet pada
rytų padėties įvertinimų nuostabiai tinka 
mūsų laikams ir mums patiems verta su jais 
susipažinti.

TRUMPAREGIAI IR GAISRAS

Gilioje senovėje, rašė Ad. Mickevičius, 
kai žemėje buvo pastatytas pirmasis miestas, 
kilo jame gaisras. Kaikurie žmonės pabu
dę pasižvalgė pro langus ir pastebėję, kad 
gaisras yra toli nuo jų, vėl nuėjo miegoti. 
Kiti, matydami gaisrą artėjant, stovėjo sa

vo namų duryse ir sakė: „Mes gesinsime 
ugnį, kai ji mus pasieks“. Gaisras didėjo, 
sunaikino namus ir tų, kurie stovėjo dury
se ; o kurie miegojo, tie sudegė kartu su sa
vo namais. Tačiau buvo ir teisingų žmonių, 
kurie, matydami siaučiant gaisrą, bėgo iš 
savo namų ir padėjo gelbėti kaimynus. Bet 
tokių gelbstinčių buvo nedaug, jie negalėjo 
visų išgelbėti... Tas miestas yra Europa, o 
gaisras yra jos priešas despotizmas (p. 31). 
Lygiai tas pats vyksta ir šių dienų Europo
je: nedaug tėra tokių, kurie rūpinasi gel
bėti kaimynus nuo bolševikinio despotiz
mo, tad ir jie patys anksčiau ar vėliau taps 
to gaisro aukomis.

IŠEIVIŲ KELIAI

Išeivių likimą, jų psichologiją ir gyvenimo 
sąlygas Ad. Mickevičius taip pavaizduoja. 
Jūs esate tarp svetimųjų, kaip audros su
daužyto laivo įgula, išsigelbėjusi svetimame 
krante. Laivas buvo suda’'žvtas •>‘v'r~;» 
roję, bet kaikurie sugebėjo išplaukti į 'rant” 
ir atsidūrė svetimame krašte. Išsigelbėjusių 
tarpe buvo kareivių ir jūrininkų, amatinin
kų ir mokytų vyrų, kurie rašo knygas. Jie 
visi apverkė savo nelaimę ir troško grįžti į 
savo tėvynę. Jie pradėjo tartis tarpusavy, ką 
jie turėtų daryti. Svetimieji nenorėjo jiems 
duoti laivo ar net mažos valties. Jie atsisa
kė duoti jiems maistą ir pastogę be pinigų. 
Tada išsigelbėjusieji nuėjo į mišką ir pradė
jo dairytis į medžius. Jie veikiai pradėjo tar
pusavy ginčytis, kiek daug medžių būtų rei
kalinga ir kokio tipo laivą reikėtų statyti: 
ar tokį pat, kaip buvo senasis, ar kokį kito
kios rūšies. Tuo tarpu to krašto gyventojai, 
girdėdami besiginčijančių balsus, atėjo ir iš
varė juos iš miško. Tada nelaimingieji kelei
viai vėl pradėjo tarpusavy tartis. Vieni jų 
kaltino vairininką dėl juos visus ištikusios 
nelaimės i norėjo jį užmušti. Tačiau vairi
ninkas jau buvo žuvęs kartu su laivu. Kiti 
kaltino buriuotojus, tačiau tik nedaugelis 
buriuotojų tebuvo išlikusių. Jeigu ir juos už
muštų, tai nebeliktų nei vieno, kuris galėti} 
buriuoti naują laivą. Užtat pasitenkino iš- 
kolioję ir išjuokę buriuotojus. Kaikurie sa
kė, kad laivą sudaužęs šiaurinis vėjas, kiti— 
vakarinis, o dar kiti kaltino povandenines 
uolas. Ir taip iškilo jų tarpe didelis ginčas, 
kuris užtruko visus metus, ir nieko nebuvo
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nutarta. Pagaliau jie nusprendė: „Išsiskirs- 
tykime ir pasirūpinkime savo pragyvenimu“. 
Tada dailidės nuėjo statyti namus, mūrinin
kai kloti plytas, o mokyti vyrai rašyti kny
gas svetimiems, kiekvienas pagal savo ama
tą. Ir taip atsitiko, kad visi rimtai ilgėjosi 
savo tėvynės. Kaikurie nemokėjo statyti na
mus pagal svetimos šalies statytojų nuro
dymus, jų raštų nesuprato to krašto žmonės. 
Tada jie pradėjo vėl skųstis ir verkšlenti, ir 
pradėjo tarpusavy tartis. Tada iš jų tarpo 
pakilo paprastas vyras, kuris iki tol tylė
jo, nes jis buvo ramus vyras. Ir jis jiems ta
rė: „Kai dirbame ir pelnomės pragyveni
mą, nepamirškime, kad turime sugrįžti į 
mūsų tėvynę. O tatai mes galėsime padaryti 
tik perplaukdami laivu jūrą. Tegul kiekvie
nas iš mūsų tarpo, pagal savo užsiėmimą, 
ir toliau stato namus, ar kloja plytas, ar ra
šo knygas, bet tuo pačiu laiku pirkime kir
vius ir išmokime plaukti. Tegul mūsų bu
riuotojai renka žinias apie jūrą ir jos kran
tus šiame krašte, teiraujasi apie vėjus. Tada 
statysime laivą. Visi kiti atsakė: „Pirmiau
sia išsirinkime kapitoną“. Vieni norėjo rink
ti seną ir patyrusį, kiti jauną vyrą. Mūrinin
kai norėjo išsirinkti vieną, mokyti vyrai siū
lė kitą asmenį. Tas ginčas užtruko pusantrų 
metų ir jie nieko nepadarė. Tada vėl atėjo 
paprastas vyras ir jiems tarė: „Pirmiausia 
surinkime dailides, kurie gali pastatyti lai
vą, ir tegul jie stato jį senojo stiliaus, nes 
mes neturime laiko išbandyti naujų stilių. 
Kai būsime ištempę bures, tegul buriuotojai 
išrenka kapitoną. Tie buriuotojai, kaip ir 
mes visi, nenorės paskęsti, užtat išsirinks ge
riausią vyrą. Ir jeigu atsiras tarp mūsų ne
sutarimas, jis bus nugalėtas, nes stipresnis 
arba suriš silpnesnį, arba išmes jį iš laivo 
į jūrą. Bet kol mes esame šiame krašte, gin
čai niekados nesibaigs, nes mes nedrįsime 
neramumo kėlėjų nei užmušti, nei jų su
rišti“. Jie padarė, kaip buvo patarta, ir lai
mingai išplaukė (p. 35-36).

Šis simboliškas pasakojimas nuostabiai 
gerai vaizduoja ir mūsų gyvenimo išeivijoje 
sąlygas bei nesutarimus. Laivas — nepri
klausoma valstybė, jo sudužimas — nepri
klausomybės praradimas. Išsigelbėjusieji 
ginčijasi, kas kaltas dėl tautą ištikusios ne
laimės. Kaltina vairininką ir buriuotojus, t. 
y. asmenis, vadovavusius valstybei. Negali 
sutarti, kokio tipo naują laivą reikia statyti 

ir ką išsirinkti kapitonu, t.y. kokia turėtų 
būti atstatyta valstybė ir koks jos vadovas. 
Paprasto žmogaus patarimas, kitaip tariant, 
sveikas protas, suranda praktišką būdą baig
ti ginčus ir pasiekti tikslą.

PATARIMAI IŠEIVIAMS

Daug kitų gražių ir prasmingų patarimų 
duoda išeiviams Ad. Mickevičius. Štai kele
tas jų.

„Nejieškokite praeities klaidų ir svetimų 
nuodėmių.. Yra labai lengva matyti kitų 
klaidas, bet sunku yra pastebėti nuopelnus“ 
(p. 34).

„Savo pasitarimuose ir suėjimuose nepa
mėgdžiokite stabmeldžių. Kaikurie iš jūsų 
pradeda visus suėjimus, pasitarimus ir pla
nus, kur yra labai reikalinga išminties ir vie
nybės, puotaudami prie stalų, valgydami ir 
gerdami. Bet kas yra matęs, kad pilvas duo
tų išmintį ir girta galva vienybę, ar kad prie 
mėsos ir vyno kas nors galėtų prikelti Tė
vynę.. Nepamėgdžiokite netikinčiųjų (t.y. 
svetimųjų), kurių tarpe gyvenate, nes jie sa
vo tautines šventes, laimingas ir nelaimin
gas, visados švenčia tuo pačiu būdu, t.y. 
daug valdgydami ir gerdami. Stalas yra jų 
gerbiamasai altorius ir pilvas ju dievas“ 
(p. 37).

„Jeigu kas jaučia reikalą dėvėti brangius 
drabužius ir išgali juos pirkti, tegul tai da
ro. Jei drabužiai kaštuoja dešimt dolerių, 
tegul jis juos perka, bet atideda į šalį kitus 
dešimt dolerių dėl drabužių mažiau laimin
giems mūsų broliams Tėvynėje. Eikis tokiu 
pat būdu su savo maistu ir namais. Turi pa
sitenkinti kukliu daviniu, kaip kareivis, o 
perteklių vis laisva valia atidėk į šalį, kaip 
duoklę savo Tėvynei“ (p. 39).

„Atsiminkite, kad esate tarp svetimųjų, 
kaip avių banda vilkų tarpe, kaip stovykla 
nedraugiškoje šalyje. Jei visa tai atsiminsite, 
tada atsiras jūsų tarpe vienybė ir sutarimas. 
Tie, kurie nesutaria savo tarpe, yra kaip 
avys, kurios atsiskiria nuo būrio, nes jos ne
mato vilko, arba kaip kareiviai, kurie aplei
džia stovyklą, nes jie nemato priešininko: 
jeigu jie matytų, tada laikytųsi drauee“ 
(p. 33).

„Kas giriasi, kad jis yra labai daug savo 
talento atidavęs Tėvynei, tas bus išjuoktas, 
nes kiekvienas žinos, kad tas, kuris taip gi
riasi, jieško sau asmeninės garbės“ (p. 42),
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„Yra tokių žmonių, kurie, kalbėdami sve
timiems apie savo šalį, pradeda ją kritikuoti 
ir iškelia tokius dalykus, kurie nėra geri ar 
tobuli; kiti, priešingai, kalba tik apie tuos 
dalykus, kurie yra gražūs ir verti pagyrimo. 
Taigi dabar kuris iš jų yra kvailys ir kuris 
išmintingas?“ (p. 44).

Prisiminkime tik, kaip dažnai kaikurie 
mūsiškių mėgsta svetimiems kalbėti apie 
buv. Nepriklausomos Lietuvos „fašistinę 
valdžią“ ir visokius „persekiojimus“.

„Jūsų tremtyje saugokitės murmėjimų, 
skundų ir abejojimo. Tie dalykai yra nuodė
mingi, jie gali pratęsti jūsų tremties die
nas. . Taip kaip išrinktųjų žmonių stovyk
loje pasitaiko asmenų, užsikrėtusių raup
sais, taip ir jūsų tarpe yra žmonių, sergan
čių patriotizmo anemija; tai blogi tautie
čiai, saugokis ir bėk nuo jų. nes jų liga yra 
mirtingesnė, negu raupsai“ (p. 49).

GINČAI APIE VALDŽIĄ

„Nesiginčyk perdaug apie busimosios Lie
tuvos valdžios formą. Ne tie, kurie daug 
ginčijasi, sudarys geriausią valdžią, bet tie, 
kurie giliausiai myli (savo kraštą) ir yra pil
ni pasiaukojimo“ (p. 54).

„Yra jūsų tarpe tokių, kurie išdrįsta sa
kyti: „Tegul Tėvynė geriau pasilieka ver
gijoje, negu ji būtų atstatyta pagal aristo
kratiją“. Kiti sako: „Geriau tegul ji taip 
būna parblokšta, negu ji būtų atgaivinta pa
gal demokratiją“. Dar kiti sako: „Tepasilie
ka, kaip dabar yra, jeigu ji neatgaus tam 
tikrų sienų“. Visi tie, kurie taip kalba, yra 
gydytojai, bet ne sūnūs ,ir jie nemyli savo 
motinos Tėvynės“ (p. 56).

Mūsų išeivijoje irgi pasigirsta tokių bal
sų, girdi, Lietuva turi būti katalikiška (t.y. 
krikščionių demokratų partijos valdoma), 
arba jokios . Mūsų politinės grupės jau 
skirstomos į „krikščioniškas“ ir „laicisti
nes“. Dar tik „pagoniškų“ betrūksta.. Kiti 
vėl užsispyrę šaukia, kad ateities laisva Lie
tuva turi būti tvarkoma „demokratiškais pa
grindais“. Statymas visokių tokių sąlygų yra 
tolygus tūlo Jono tvirtinimams Onai, kad 
jis ją ves ir mylės, bet su sąlyga, kad pirmas 
kūdikis būtų berniukas. Ona turėtų pagrin
do abejoti tokio Jono meile ir pažadais. Im
kime „demokratinių pagrindų“ reikalavimą. 
Jų supratimas yra labai nevienodas. Štai so
vietai visados skelbiasi, kad jų kraštas esąs 

„demokratiškiausias visame pasaulyje“. Mes 
žinome dar prancūziško ir anglosaksiško ti
po demokratijas. Lietuvoje ir kitose Pabal
tijo valstybėse apie 6 metus vyravo pran
cūziško tipo demokratija. Tačiau gyventojų 
daugumos nepasitenkinimas buvo didelis, ir 
pats gyvenimas jas nušlavė, kaip netinka
mas krašto valdymui ir kenkiančias jo gero
vei. Ar daug kas žavisi šių dienų Prancūzi
jos padėtimi, kai vyriausybės vidutiniškai iš
silaiko tik šešis mėnesius ir visi mato, kaip 
turtingas ir visokių galimybių pilnas kraštas 
skęsta netvarkoje, yra gerokai netekęs reikš
mės tarptautinėje plotmėje, žodžiu, paliegė
lis. Mažam ir neturtingam kraštui tokia 
būklė būtų dar pavojingesnė. Kaip žinome, 
Lietuva (taip pat Latvija ir Estija), atmetusi 
prancūziškos demokratijos tipą, ilgą laiką 
buvo valdoma anglosaksiškos demokratijos 
principais, kur valstybės Prezidentas turėjo 
plačias teises, panašiai, kaip JAV-se ar Suo
mijoje. Kaip tik tada maži Pabaltijo kraštai 
pasiekė didžiausių kultūrinių ir ekonomi
nių laimėjimų, nes buvo atstatyta tvarka, 
buvo galimas kūrybinis darbas. Tačiau kaip 
dažnai šis kūrybingas laikotarpis apšaukia
mas „diktatorišku“ ar „vadistiniu“. Žinoma, 
jis nebuvo be trūkumų, bet pasiekti laimė
jimai kalba patys už save. Kas yra svar
biau : esmė ar forma? Nėra vienos tobulos 
ir visur tinkamos valstybės formos. Dides
nis ar mažesnis jų tinkamumas pareina gry
nai nuo vietos ir laiko sąlygų. Mes nežino
me, kokios sąlygos susidarys atsistačiusioje 
Lietuvoje, tad ir jokio recepto iš anksto ne
galima nustatyti. Anot Ad. Mickevičiaus, 
būkime Tėvynės sūnūs, bet ne gydytojai. 
Nesvarbu, kokia bus valdymo forma, svar
bu tik, kad Tėvynė būtų laisva.

Kraštui keliantis iš griuvėsių, gal negali
ma bus išsiversti be lietuviškojo De Gaul, 
kaip neišsivertė ir „klasiškosios“ demokra- 
tiojs kraštas Prancūzija po antrojo pasauli
nio karo. Tas lietuviškasis tvirtos valios ir 
šviesaus proto patriotas, tegul ir ne genijus, 
dabar yra gal Lietuvoj užsislėpęs kur kolū
kyje ar fabrike, bet tikrai jo nėra tų tarpe, 
kurie dabar gastroliuoja laisvuose vakaruo
se. Kraštui daug ko reikės, tik vieno dalyko 
tai tikrai nereikės — importuotų vadų. 
Krašte kovojantieji vyrai pasirūpins, kad 
bėglių politikų sukeltos dulkės ir pasiliktų 
svetimuose kraštuose. Reikalingas visai nau-
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jas kovojančios Lietuvos žmogus. Kai jau 
kraštas atsistos ant kojų, tada galės prasidė
ti demokratinis žaidimas, bet nebūtinai 
prancūziško tipo. Šiaip ar taip žmonės pa
geidaus tvirtos valdžios.

Visos dabartinės politinės partijos, reikia 
manyti, nustos betkokios reikšmės. Susikurs 
visiškai naujos, ne popierinės, bet realios 
partijos, ir jų įtaka remsis ne fiktyviu, bet 
realiu piliečiu pritarimo procentu. Jų turbūt 
nebus daug, kokios trys ar keturios. Tad vi
sas tas dabartinis senųjų partijų žaidimas, 
siekiąs iš anksto užsitikrinti savo partijai vy
raujančią rolę atsistačiusioje Lietuvoje, yra 
vaikiškas darbas ir bereikalingas jėgų eik
vojimas.

AMBICIJŲ APRIBOJIMAS

Joks asmuo ar politinė grupė iš dabar 
tremtyje esančių svarbaus vaidmens atsista
čiusioje Lietuvoje neturės. Tuo pasirūpins 
tie, kurie dabar yra Krašte ir kovoja ne žo
džiais, bet veiksmais ir viskuo rizikuoja. 
Mes išeiviai (tikriau dezertyrai arba bėg
liai) esame, kaip pakrikusi banda, smarkiai 
paliesti nutautėjimo, pasidarę visokių sveti
mų valstybių piliečiai, sugadinti gyvenimo 
sunkumų ar patogumų, nebetinką nei ko
vai, nei vadovavimui. Tai džiūstanti Tautos 
šaka. Mūsų įnašas nebus lemiantis, bet tik 
pagalbinis. Tenebūnie jis kenkiantis.

Pagaliau turime susiprasti, kad gal nevie
nas mūsų suaugusių į laisvą Tėvynę sugrįž
ti negalės. Gal mūsų vaikai galės, bet ar jie 
norės? Mes esame, kaip nuo kamieno at
kirsta šaka, kuri, negaudama gimtosios že
mės syvų, anksčiau ar vėliau turės nudžiūti. 
Gyvendami svetimoje teritorijoje nevykdo
me piliečio funkcijų, kaip balsavimas ar rin
kimai. Tuo pačiu mes neturime teisės nei 
konstitucijas keisti, nei statyti kokius reika
lavimus krašte buvusios vyriausybės įgalio
tiems atstovams. Dezertyravę generolai ne
gali įsakinėti armijai, esančiai kovos lauke.

VADŲ AUTORITETO SUNYKIMAS

Išeivių gyvenimo tragedija visa savo pil
numa reiškiasi vado autoriteto stoka. Ad. 
Mickevičius, kaip anksčiau matėme, nurodė 
priežastis: saujelės žmonių svetimame kraš
te vadu apšauktasis neturi autoriteto ir val
džios, kurios netrūksta betkuriuo būdu sa- 

varne krašte pasidariusiam vadui. Kur yra 
sava teritorija, ten yra ir vykdomoji valdžia, 
o ji ir demokratiškiausiame krašte turi prie
monių sudrausti nepaklusnius ir neramumų 
kėlėjus. Tremties vadui lieka tik moralinis 
autoritetas, o jis paprastai yra toks menkas, 
kad jam tepaklusta vos saujelė artimųjų. 
Autoritetui atsirasti tremties sąlygos yra blo
gos.- Šiandie nė vienos tautybės tremtiniai 
negali pasigirti turį autoritetingą vadą. Ne 
tik mūsų lietuvių tarpe taip yra, tas pats 
lenkuose, čekuose ir kitų tautybių tremti
niuose.

Kuo mažesnis būrys, tuo sunkiau surasti 
vadą. Tad tenka remtis nebe autoritetu, bet 
„paprasto vyro“ patarimu, vadinas, vado
vautis kiekvieno eilinio žmogaus sveiku pro
tu, bet ne partijos vadų, arba generolų be 
armijos, diktavimams. Ir iš tikrųjų, šiandie 
mūsų kūrybiniame gyvenime, kiek jo iš vi
so yra, dalyvauja ir jį ant savo pečių neša 
kaip tik tas vidutinis žmogus. Vienas iš 
Lietuviškosios Enciklopedijos redaktorių ra
šo: „Pakankamai gerai atsiliepė į Enciklo
pedijos leidimą „liaudis“ (taigi, vidutinis 
žmogus), bet begėdiškai liko nuošaliai dide
lė augštuomenės dalis, esanti pažiūros, kad 
Enciklopedija reikalinga liaudžiai skaityti, 
o augštuomenei dėti“ (t.y. apie juos rašyti). 
Tas pats ir kituose svarbesniuose užsimo
jimuose, kuriems susidomėjimo parodo tik 
vidutinis žmogus. Užtat visi tie liežuviniai 
„visuomenės veikėjai“ neteko įtakos mūsų 
lietuviškoje išeivių bendruomenėje, — kad 
ir kaip stengiasi srovinė spauda juos rekla
muoti, niekas nebekreipia dėmesio, visa tai 
įkyrėjo, kaip telezivijos prekybiniai skelbi
mai.

Dar vieną gražų palyginimą duoda Ad. 
Mickevičius. Būrys žmonių, keliaudami sve
timame krašte, sukrito į vilkduobę. Vado
vas suklydo, tačiau kiti neužispuolė jo bar
ti, bet sulipo viens kitam ant pečių, iškėlė 
vadovą į viršų ir kantriai laukė, kol jis, vis- 
dėlto geriau žinodamas kelius, suras ir atves 
pagalbą visiems iš duobės iškelti. Jie taip 
galvojo: „Vadovas padarė klaidą, bet jis 
pametė kelią ne iš blogos valios, tik dėl sa
vo kvailumo; jis irgi pakankamai išsigan
do, tad palikime jį ramybėje, kitąkart pasi
rinksime geresnį vadovą“. O vadovas, atve
dęs pagalbą kitiems iš vilkduobės ištraukti, 
taip galvojo: „Aš pamečiau kelią ir beveik
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pražudžiau tuos gerus žmones; daugiau nie
kados neprisiimsiu vadovo pareigų” (p. 47- 
48). Tai supratingų žmonių ir sąžiningo va
dovo elgesys: padaręs klaidą, jis prie jos 
prisipažino, padarė kas galima padėčiai pa
taisyti, o tada pats atsisakė toliau vadovauti, 
tegul bando kiti, gal jie bus sumanesni.

PLANAVIMAS ILGAM LA IK,UI

Turime mūsų darbus ir žygius planuoti 
ne dešimčiai, bet penkioms dešimtims ar net 
šimtui metų — tiek laiko galės prabėgti be 
pasikeitimų, bet jokios prošvaistės. Ką mes 
galime padaryti ir ko neturime daryti, 
štai pirmos svarbos klausimas. Vienas daly
kas visiems aiškus ir be didelių svarstymų, 
būtent: mes turime prie kiekvienos progos 
informuoti svetimuosius apie tragišką mū
sų gimtojo krašto padėtį, apie didelę netei
sybę, padarytą mūsų tautai, nors dėl to 
daugelis liks visiškai abejingi. Reiks įrooinė- 
ti, koks didelis yra pavojus visoms dar lais
voms tautoms, jei bus nepaisoma teisės ir 
žmoniškumo, jei piktadarys nebus sutram
dytas, — anksčiau ar vėliau ir juos sutiks 
toks pat likimas. Vakar buvo Baltijos kraš
tai, šiandie Vengrija, o rytoj kieno eilė?

Jau visiems atsibodo nuolatinis kartoji
mas, kad mes visomis jėgomis turime ugdyti 
mūsų kultūrines vertybes, lietuvišką moks
lą ir meną, kurių vystymasis Tėvynėje yra 

sutrukdytas. Deja, daugiau kalbama, negu 
daroma. Tokių svarbių įstaigų, kaip Litera
tūros Instituto ir Kultūros Tarybos veikimas 
negali įsisiūbuoti dėl kažkokių paslaptingų 
priežasčių..

IŠEIVIŲ MALDA

Pabaigai verta pakartoti keletas sakinių iš 
Ad. Mickevičiaus „Piligrimo maldos“, ku
rios daugelis vietų už širdies tveria ir labai 
gerai tinka mūsų dienoms:

„Galingasai Viešpats Dieve! Narsios 
tautos sūnūs kelia savo nuginkluotas ir su
rištas rankas į Tave iš visų žemės kraštų. Jie 
šaukiasi prie Tavęs iš Sibiro kasyklų gilumų 
ir iš sniego sukaustytos Kamčatkos.Bet 
mūsų Tėvynėje Lietuvoje, kuri yra Tau iš
tikima, jiems yra uždrausta šauktis į Tave 
maldose..

Vardan jaunų Lietuvos vyrų kankinių, 
užmuštų vėzdais ir tų, kurie mirė Sibiro ka
syklose ar tremtyje, išgelbėk mus, o Viešpa
tie.

Vardan žaizdų, kraujo, ašarų ir kančių vi
sų Lietuvos pavergtųjų, tremtinių ir piligri
mų, išgelbėk mus, o Viešpatie.

Visuotinio pasaulinio karo dėl tautų lais
vės, mes meldžiame Tave, o Viešpatie.

Nepriklausomybės, vienybės ir laisvės 
mūsų Tėvynei, mes meldžiame Tave, o Vieš
patie.

Geriau maža šildanti ugnelė, negu didelis deginantis laužas.
JOHN RA Y
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TAUTINIS KOMUNIZMAS

FRANZ BORKENAU

1957. V.23, Zueriche, širdies smūgiu mirė Prof. Dr. Franz Borkenau, žymus publi
cistas, istorikas ir komunizmo reiškinių tyrinėjimo ekspertas. Pats jaunystėje bu
vęs komunistas ir net Prof. A. Vargos, vieno iš svarbiausių Sov. Sąjungos ūkio te
oretikų, asistentu, Borkenau 1929 metais nutraukė ryšius su kompartija. Nuo 1949 
metų jis buvo ekstraordinariniu prof. Marburgo universitete, Vakarų Vokietijoje. 
(Borkenau gimė 1901 metais Vienoje).

Jis yra paskelbęs daug straipsnių bei studijų apie komunizmą ir laikomas vienu 
iš pagrindinių sovietologų, pažinusių komunizmą jo pačiuose šaltiniuose. Viena iš jo 
tezių, kad giliausioji visų komunizmo reiškinių priežastis slypi kompartijos vadovų 
karjerizme ir nežabotose tarpusavio kovose tuo tikslu, nevisur rado pritarimo. Ta
čiau, kai būdavo reikalo padėti išskaityti iš komunistinės spaudos ar publikacijų tarp 
eilučių, kas vyksta Kremliuje ar kitose kompartijų centralėse, Prof. Borkenau būda
vo kviečiamas pasisakyti.

čia spausdiname vieną iš paskutiniųjų jo straipsnių, paimtą iš žurnalo „Politi-
sche Studien“. Red.

„Tautinio komunizmo“ šūkis tapo plačiai 
žinoma, bet drauge ir pavojinga sąvoka. Tas 
šūkis be abejo nėra visiškai iš ' piršto 
išlaužtas, bet realybė yra gana sudėtinga, 
ir tautinio komunizmo pakraipos žymiai ski
riasi viena nuo kitos. Todėl, norint įvertin
ti šį reiškinį, reikia visuomet žinoti, apie ku
rią pakraipą kalbama.

Pats pavadinimas klaidina, esą, tautinis 
komunizmas yra „tautiškumas komunisti
niu pavidalu“ arba „tautiškai sušvelnintas 
komunizmas“. Susidaro įspūdis, kad tautiš
kumas yra tos komunistinės pakraipos tik
rasis variklis, kad čia tautiškumas pralau
žė komunizmo pančius. Kaikuriais atvejais 
taip gal ir yra, bet kitais atvejais tai visiškai 
netinka, ir tautiškumas tenka imti į kabu
tes.

Tautinių pakraipų yra buvę nuo pat ko
munizmo atsiradimo pradžios.Pirmiausia pa
čioje Rusijoje („autonomistai“) tautinių ma
žumų, ypač ukrainiečių, tarpe. Paskui tauti
nis komunizmas pasireiškė kaikuriose Va
kariu kompartijose, kurios nebenorėjo klau
sytis Maskvos komandos. 1920-jų metų pra- 
dižoje tos pakraipos buvo gana reikšmingos, 
tačiau apie pastarąsias čia nekalbėsim, nes 
jos mažai siejasi su dabarties reiškiniais.

KINIEČIAI

Kiniečių tautinis komunizmas yra visų se
niausias, atsiradęs tarsi nesąmoningai. Jo 
kilimas glaudžiai susijęs su karjera Maoce- 
tungo, kuris iškilo į vadovus be Maskvos 
palaiminimo. O tai — išimtis. Tačiau jokio 
sukilimo prieš Maskvą kin:?čių tarpe nebu
vo, nes Stalin po 1927 metų blamažo su ki
niečiais, iš viso ta kompartija nebesirūpino.- 
Jis tada sakė, kad Kinija komunizmui žuvu
si ir nebekreipė dėmesio į atskirus komu
nistų centrus, susidariusius Kinijos provinci
jų kalnuotose vietovėse. Maskva domėjosi 
vien komunistų sąjūdžiais didmiesčių darbi
ninkijos tarpe. Tuo būdu Maocetung iškilo į 
Kinijos komunistų vadus, net nepastebėtas.

Tačiau dar 1937-1941 metais vyko atsar
gios dvikovos tarp Maocetungo ir Maskvos 
agentų Kinijos kompartijoje. Prieš pat So- 
vietų-vokiečių karą Maocetung pagaliau nu
simetė kaukę ir pradėjo vadinamą „atitaisy
mo vajų“ (kinietiškai Čeng-Feng):’ neminė
damas Stalino vardo, jis griežtai pasmerkė 
jo metodus, vykdant terorą pačioje kompar
tijoje ir masiškai žudant senus partiečius. 
Maskvos agentai buvo pašalinti iš kiniečių 
kompartijos. Tiesa, tada jie negavo jokios 
paramos iš Maskvos, bet užtat liko nepri
klausomi.
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,,NETIKRASIS“ KOMUNIZMAS

Ši istorija įdomi todėl, kad ji parodo, jog 
visokie tautin ai argumentai (ūkiniai, Kini
jos gyventojų perteklius, sienų su Rusija 
klausimai) čia jokios rolės nevaidino. Svėrė 
tik partiniai vidaus reikalai. Kiniečiai ne
mėgo perdidelio Maskvos centralizmo, te
roro partijos viduje, grubaus nesiskaitymo 
su sąlygomis. Jie pyko dėl Maskvos centro 
neapdairumo, siunčiant kontrolierius, nieko 
neišmanančius apie sritis, kurių j:e net nepa
žinojo. Žodžiu, kiniečiai skundėsi tomis pa
čiomis bėdomis, kaip dažni komunistai pa- 
čoje Rusijoje.

Kinų tautos interesai čia reiškėsi tik ne
tiesiogiai : kinų kompartija pyko ant Mask
vos, kad jos nelankstumas ir grubios direk
tyvos trukdo kinu kcmuunistams plačiau 
veikti savo tautoje ir laimėti sau platesnių 
simpatijų. Vienintelis „tautinis“ aspektas 
buvo tas, kad Maocetung įsiviešpatavo kai- 
kuriose Kinijos srityse ir jose išsilai
kė. Ta aplinkybė, žinoma, apsunkino 
Maskvos siekius spausti kinu komunistus, 
kad paklustų. Maskva tose srityse negalėjo 
panaudoti „kapitalistus“ prieš savuosius ne
klaužadas, kaip ji tai darė beveik visur. Ta
da — 1945 metais — komunizmo valdomos 
sritys Kinijoje buvo vienintelės komunizmo 
salos už Sov. Sąjungos ribų. Kiniečių tauti
nis komunizmas tada tikrai buvo kabutėse.

SPECIFIŠKAS „TAUTIŠKUMAS“

Vėliau kabutės iš dalies dingo. Kinija pir
moji komunistinė šalis, kur platesnės visuo
menės ir inteligentų masės įsiliejo į judėji
mą. Bet tie inteligentai iš tikrųjų buvo na
cionalistai. Jų vadovaujanti rolė komparti
joje iki pergalės automatiškai privedė prie 
komunizmo pasipildymo tautinėmis idėjo
mis. Tik tuo būdu komunizmas Kinijoje ir 
pasidarė vadovaujanti jėga kovoje už tauti
nę nepriklausomybę ir tautinę didybę.

Tuo keliu eita sąmoningai. 1937 metais 
visgi 11 metų po pirmųjų komunistinių sa
lų Kinijoje įkūrimo — Maocetung specialiu 
atsišaukimu kreipėsi į tautinę inteligentiją. 
Nuo tada jos naudojimas komunizmo reika
lams pasidarė strateginė dogma. Tokia stra
tegija visiškai sutinka su Lenino samprota

vimais, nors tie samprotavimai visu- pritai
komi praktikoje visiškai kitaip. Kaikuriose 
Azijos šalyse tas dėsnis taikomas grynai de
magoginiais sumetimais (pvz., Japonijoje). 
Kinijoje betgi tikrai sutapo abu sąjūdžiai: 
tautinis ir komunistinis. Tai galėjo įvykti tik 
todėl, kad susikūrė tikrai nepriklausoma ki
niečių komunistų valstybinė valdžia savoje 
teritorijoje.

TAUTINIS REŽIMAS?

. Politiniu atžvilgiu iš tautinio režimo lau
kiama, kad jis gintų savo valstybės teritori
ją ir ūkinius reikalus. Tai iš dalies tikrai ir 
daro kinų komunistai: jie privertė pasi
traukti rusus iš Port Arturo ir Daireno uos
tų, jie išsikovojo daugelį ūkinių privil-gijų. 
Tikroji kova betgi tarp Maskvos ir Pekino 
vyksta dėl pirmavimo Japonijos, Indijos ir 
Pietryčių Azijos kompartijose. Tai kova 
partijos viduje dėl vadovybės ir kontrolės. 
Kadangi Maskva ir Pekinas lygiai mmia šias 
kompartijas kovoje prieš nekomumstus, to
dėl jiems svarbu laiku paruošti žmones ir 
juos pasodinti tų kompartijų vadovybėse. 
Nuo to priklausys, kuri kompartija, ir su ja 
visas kraštas, bus Maskvos, kuri Pekino ko
lonija.

Tokios padėties akivaizdoje yra aišku, 
kad kiniečių taut, komunizmas jokios nau
jos ideologinės platformos neturi. Tai tas 
pats Maskvos valdymo modelis. Skirtumas 
tik tas, kad centras ne Maskva, o Pekinas. 
Taigi, jei kas galvotų, kad tautinis komuniz
mas yra oportūnistinė pakraipa tarptautinio 
komunizmo rėmuose, tai toks galvojimas 
tikrai netiktų kinų komunizmo atveju. 
Įtempti santykiai su Maskva kyla dėl var
žytinių tarp dviejų partijos aparatų, kurių 
vienas vra lygiai toks pats, kaip ir kitas To
dėl kiniečių komunistai stipriai nuvylė ki
tus tautinius komunistus, pvz., jugoslavus, 
kurie buvo linkę kinuose įžiūrėti ideologi
nius simpatikus. Bet tai nekeičia fakto, kad 
kiniečių komunizmas yra reikšmingesnis ir 
svaresnis už visus kitus „tautinius komuniz
mus“, juos drauge paėmus, — dėl Kinijos 
didumo ir potencialumo, o ne dėl skirtin
gos „tautinės“ komunistinės ideologijos.
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JUGOSLAVIŠKAS VARIANTAS

Tiesa, kad jugoslavų komunizmas stovi 
arčiau tradicinio nacionalizmo, nors Vaka
ruose tas tautiškumo pradas ir pernelyg per
vertinamas. Jugoslavijos variantas pirmiau
sia negali iš viso remtis jokiu tradiciniu ju
goslavų nacionalizmu, nes jugoslavai nėra 
viena tauta. Jugoslaviškas nacionalizmas 
nėra Tito valdžios pagrindas, o jo kūrinys. 
Atskirose Jugoslavijos tautinėse grupėse tas 
naujasis „nacionalizmas“ turi nevienodo at
garsio bei pritarimo. Makedonija buvo ir 
lieka disidentinis kraštas. Kroatai, kaip ka
talikai, nepritaria režimui dėl katalikų baž
nyčios persekiojimų. Tačiau katalikų per
sekiojimas pačiam Titui yra tarsi valstybinė 
būtinybė, nes kroatiškas katolicizmas, vargu, 
ar betkada laisvu noru sutiks su Belgrado 
centralizmu.

Slovėnų laikysena bendros valstybės at
žvilgiu yra maždaug teigiama, bet paremta 
istoriniais prisiminimais, o ne meile nauja
jai valstybei. Serbai smarkiai skundžiasi, 
kad prarado vadovaujančią rolę, kurią jiems 
garantavo prieškarinė monarchija. Keis
čiausia, kad ištikimi režimo šalininkai yra 
juodkalniečiai ir Kosovo srities albanai. Te
gu čia nesusidaro įspūdžio, kad jugoslaviš
kas nacionalizmas yra iš viso tik muilo bur
bulas. Taip nėra. Bet jis stovi ant silpnų ko
jų ir vienas nebūtų pajėgus priešintis Mask
vai.

TITOIZMAS

Tito sukilimas prieš Maskvą irgi rėmėsi 
vidinės partinės kovos argumentais. Po Sta
lino mirties Vakaruose įsiviešpatavo klai
dinga pažiūra, kad tautinis komunizmas yra 
komunizmas sušvelninta forma. Jis esą reiš
kiasi švelnesne politika ūkininkų, smulkiųjų 
savininkų bei bažnyčios atžvilgiu ir mažes
niu policijos teroru. Nieko panašaus 
nebuvo matyti, kai Tito sukilo prieš Mask
vą. Šalia Ždanovo, Tito tada buvo kompar
tijos kairiojo sparno, tarptautinio komuniz
mo, siekiančio pasaulinės revoliucijos, pats 
žymiausias atstovas. Jo agresija krypo prieš 
Austriją bei Triestą ir jis buvo pats karin
giausias tos komunistų pakraipos vadeiva. 
Dar 1945 metais dėl tokių pastangų jį buvo 
sudraudusi įr kritikavusį Maskva,

Vidaus politikos srityje juogslaviškasis ko
munizmas buvo visų žiauriausias. Jau 1945 
metais sunaikintos visos opozicinės parti
jos. Kolchozai buvo įvesti visur negirdėtu 
žiaurumu. Tito buvo sudaręs stačiai bepro
tiškus supramoninimo planus. Jis žiauriau
siai persekiojo religijas. Jo policija procen- 
tuališkai išžudė daugiausia žmonių. Susikir
timas su Maskva jau įvyko 1942 metais, kai 
Tito atsisakė skaitytis su tuometiniais Mask
vos sąjungininkais — Vakarų demokratijo
mis. Maskva pyko, kad jis pergreit ir per- 
atvirai paskelbė „proletariato diktatūrą“ ir 
kad jis atsisakė bendradarbiauti su kitais 
priešnaciškais pogrindininkais, kaip kad ta
da liepė Maskva, Maskva tad ir siekė sulik- 
viduoti Tito 1948 metais drauge su Ždano- 
vu.

Rusijoje kairiųjų ekstremistų likvidacija 
vyko sėkmingai. Ždanov mirė tradicine 
Kremliaus liga — „gydytojo mirtimi“. Jo 
artimiausias bendradarbis Voznesenskij su
šaudytas. Jo pasekėjų dauguma mirtinai nu
kankinti (Leningrado afera). Jei Tito nebūtų 
sukilęs, būtų ir jį likvidavę. Jis galėjo betgi 
sukilti ir sėkmingai priešintis, nes dar karo 
metu buvo susikūręs savo imperiją ir 1944- 
45 metais atsikratęs Raud. Armijos pagal
bos.

Tačiau 1946-47 metais dar vyko žiauri 
pogrindžio kova tarp jugoslavų slaptosios 
policijos ir MGB agentų. Kovą laimėjo Ti
to ir jo policijos šefas Rankovič.

Jugoslavų tautinio komunizmo kelias — 
tai lygiagretė kiniečių komunizmui. Tik kad 
jugoslavuose tautinis bruožas žymiai silp
nesnis, kaip Kinijoje. Tito gynėsi nuo Mask
vos, išimtinai tik savo asmenine pozicija ko
munistiniame pasaulyje besirūpindamas. As
meninei pozicijai apginti jam reikėjo išeities 
bazės, ir tokią jis susikūrė Jugoslavijos 
valstybės pavidalu.

TITOIZMAS — NEMASINIS SĄJŪDIS

Tik po įvykusio sukilimo Tito virto jugos
lavų interesų nuo Maskvos gynėju. O reika
las buvo labai komplikuotas. Po sukilimo 
sovietinė blokada ir didelės kariuomenės iš
laikymo išlaidos sunkino gyventojų būklę. 
Bet dar iki 1950 metų Tito siekė įrodyti, kad 
jis yra „geriausias“, o tai reiškią, — aršiau
sią? komunistąs,
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Padėtis ėmė keistis 1951 metais. Visokių 
sunkumų spaudžiamas, Tito ėmė artėti prie 
Vakarų ir keisti vidaus politiką. Tik tada 
prasidėjo platesnis — atskiruose regionuo
se — kolchozų naikinimas, ypač Kroatijo
je, supramoninimo pristabdymas, decentrali
zacija ir policinio teroro švelnėjimas. Tik ta
da masės pradėjo domėtis režimo priešini
musi Maskvai. Tokiu būdu tautinis komu
nizmas, pradžioje tik kompartijos biurokra
tų tarpe žinomas augalas, pamažu ėmė leisti 
šaknis į žmones.

Tačiau drauge partijos pareigūnai ėmė 
baimintis dėl savo kailio, gerai žinodami, 
kad jų gyvenimo pagrindas yra tik policinis 
teroras. Čia ėmė augti jų simpatijos Mask
vai, ir Tito išigando, patekęs tarp dviejų gir
nų : antikomunistinės masės ir Maskvai pri
jaučiančio partijos aparato. Bet viena tebū
nie aišku: titoistinis „tautinis komunizmas“ 
aktyvaus pritarimo iš gyventojų masių nie
kad neturėjo.

NĖRA KOMUNIZMO BE MASKVOS

Tito bandė išsprukti iš tos padėties, ir tuo 
aiškinami jo politikos keisti vingiai. Džila- 
so byla 1953 metais čia pabrėžia posūki. 
Kaip žinoma, Džilas iš viso reikalavo pa
naikinti partiją ir tuo būdu vertė Titą, arba 
grįžti prie kieto kurso, arba palaipsniui at
sisakyti nuo komunizmo. Grįžtant prie kieto 
kurso, reikėjo pravesti aparato valymą; tai 
būtų labai susilpninę tą aparatą, kuris yra 
vienintelė paties Tito atramos platforma. Ją 
sunaikinęs, jis būtų likęs be atspirties taško 
ir nebūtų galėjęs gintis nuo liaudies masių 
sukilimo atveju. Todėl Tito pasirinko parti
ją ir jos nepanaikino.

Tito pirmasis patyrė tuos sunkumus, kurie 
gresia kiekvienam „tautiniam komunistui“, 
pasidariusiam kuriuo nors būdu priklauso
mu nuo masių. Komunizmas, kuris norėtų 
būti nepriklausomas nuo Maskvos, žus, 
nes masės tautinį komunizmą rems tik tada, 
kai tas „tautinis komunizmas“ sieks iš viso 
atsipalaiduoti nuo komunizmo. Jei „tauti
nis komunizmas“ bando sustoti pusiaukely, 
masės nuo jo atsisuks ir reikalaus savo. To
dėl ir tautinio komunizmo vadovybė bus 
priversta savisaugos sumetimais anksčiau ar 
vėliau atsipalaiduoti nuo masių ir jas terori
zuoti.

Kai Tito vėl ėmė jieškoti bendros kalbos 
su Maskva, jis negalvojo apie pasidavimą 
Maskvos globai. Vidaus politikos srityje Ti
to nenorėjo pigiai parduoti laimėtas pozici
jas. (Čia vėl prisiminkim, kad prieš 1948 
metus Tito jokiu būdu nesiekė tautinės ne
priklausomybės nuo pasaulinio komunizmo, 
o tik teisės dalyvauti jam vadovaujant). Ly
giai to paties jis siekė ir dabar. Jis norėjo 
būti trečiuoju „didžiuoju“, apsprendžiančiu 
komunizmo reikalus, lygus partneris šalia 
Maskvos ir Pekino. To jis nesėkmingai sie
kė ir 1948 metais Kominformo rėmuose.

Prisidėjo senovinio imperializmo pavyz
džiu juokingi, bet labai rimtai siekiami daly
kai. Dar prieš 1948 metus jugoslavai siekė 
sukurti imperiją visokiais pavadinimais: 
Balkanų, Pietų-Slavų, Pietų Europos federa
cijų priedanga. Kaip kiniečiai Pietų Azijos 
kompartijų atžvilgiu, taip ir Tito siekė už
viešpatauti būsimų federacijos narių, t. y. 
atskirų jos kraštų kompartijas. (Taip žiū
rint, Dimitrov Bulgarijoje, Markos Graiki
joje, Dzodze Albanijoje buvo Tito agentai; 
net pats Imre Nagy Vengrijoje pagal jugos
lavų galvojimą irgi tebuvo jų agentas — ša
lininkas, nors ir pats to nežinojo).

Norint, galima ir tą manevrą pavadinti 
tautinio komunizmo reiškiniu. Tačiau tai 
tik buvo labai vykusiomis intrygomis vyk
domas ir didybės manija paremtas planas 
pačios kompartijos viduje tam tikroms pozi
cijoms siekti. Kai iš to kilo audra, Tito pats 
išsigando — kortų namelis sugriuvo.

LENKŲ TAUTINIS KOMUNIZMAS

Lenkiškoji tautinio komunizmo atmaina, 
galbūt, labiausia yra pelniusi tą vardą. Len
kijos istorijoje tikras, revoliucionieriškas so
cializmas turi gilias šaknis. Skirtumas nuo 
Rusijos rėmėsi didesniu Lenkijos pramonės 
išsivystymu ir tradiciniais bei artimais len
kų darbininkijos ryšiais su Vakarais. Šie 
faktai jau prieš pirmąjį pasaulinį karą buvo 
atvedę prie artimų ryšių tarp lenkų darbi
ninkijos ir revoliucionieriškos inteligentijos; 
kiekvienu atveju prie artimesnių ryšių, negu 
Rusijoje. Be to, visi Lenkijos istorijoje žino
mi revoliuciniai sąjūdžiai drauge buvo ir 
tautiniai sąjūdžiai ir vyko neapykantos mas
koliams, tautinio bei socialinio išsilaisvini
mo šūkiais. Tos tradicijos negalėjo pakeisti
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nei Lenkijos kompartijos įsisteigimas. Ir ne- 
pripuolamai lenkų kompartija buvo užsi
traukusi žvėriškiausią Stalino rūstybę, prieš 
kurią nublunka baisūs Vakarų kompartijų 
valymai.

Visa lenkų kompartijos vadovybė buvo 
išskersta, partija uždaryta ir uždrausta Įkur
ti naują. Gomulka gerai žinojo tą tragediją 
ir, pasinaudojęs vykstančiu karu, 1942 me
tais atkūrė kompartiją, Stalino neatsiklausęs. 
Tai buvo sąmoningas veiksmas, panašus i 
kiniečių „Čeng-Feng“. Tačiau kaip tik len
kų atveju to neklusnumo šaknys glūdi ne 
tik kompartijoje, bet ir masėse. To draus
mės sulaužymo Maskva lenkams niekad ne
dovanojo.

GOMULKOS AFERA

Gomulka nuo Maskvos politinės linijos 
nukrypdavo ne tik retkarčiais, bet nuolat, 
išskyrus santykiuose su nekomunistiniais są
jūdžiais. Čia jokių nesutarimų nebuvo. Go
mulka yra kietos rankos, vienpartinės siste
mos šalininkas ir siekia jos įgyvendinimo, 
jei reikia, ir teroru. Tačiau šiaip vidaus poli
tikos srityje jis neklausė Maskvos': io pra
moniniai nlanai buvo atsargesni, ūkininkų 
kolchozinimas dar atsargesnis, bažnyčios 
persekiojimai, palvginti. švelnūs ir vidinis 
teroras partijoje gana nuosaikus. (Būdinga, 
kad valdžion grižęs Gomulka tuojau pasi
rūpino atleisti pertemptas vadžias visose mi
nėtose srityse). Visais tais reikalais lenkų 
komunistai visad buvo nuosaikesni už drau
gus kaimyninėse valstybėse.

Tokią liniją vykdydamas, Gomulka 1948 
metais rėmė Titą. Tai keistas reiškinys, nes 
Gomulka priklausė pačiam dešiniausiam. o 
Tito pačiam kairiausiam kompartijos spar
nui. Galime būti tikri, kad Tito niekad ne
būtų užstoies Gomulkos. bet Gomulka buvo 
užstojęs Tito, kai tas ėmė priešintis Mask
vai ir iškėlė tautinės neoriklausomvbės šū
kį. Gomulka niekad nesiekė teisės snresti 
pasaulinio komunizmo reikalus, bet jis vi
sad siekė teisės komunistiškai tvarkvtis na- 
čioje Lenkiioie. Todėl galima sakvti. kad 
lenkų tautinis komunizmas i yra visų logiš- 
kiausias, rimčiausias ir labiausiai atitinka 
savo pavadinimą.

Tačiau ir lenkų tautinis komunizmas ne

išvengė minėtų sunkumų. Gomulka pats yra 
nacionalistinis komunistas. Tačiau masė, ku
ri jį remia, yra ne tik nacionalistinė, bet ir 
antikomunistinė. Gomulka išsilaikys val
džioje tik tada, jeigu jis apkirps sparnus ir 
suvaržys laisvę tiems, kurie jį dabar palai
ko. Jeigu jis šiandien tebėra valdžioje, tai ne 
dėl stiprios atramos visuomenėje, o tik dėl 
Lenkijos silpnumo, palyginti jos menkas jė
gas su Sov. Sąjunga. Jei 1956 metų „spalio 
revoliucijos“ audra per Lenkiją ir Vengri
ją būtų prasiveržusi toliau į Rytus, — šian
dien Gomulka būtų jau nuverstas ar be- 
virstantis. Lenkijos izoliacija užtikrina Go- 
mulkai masių pritarimą. Po žiaurių istori
nių pamokų lenkai išmoko realistiškai gal
voti — jie suprato, kad Gomulkos kukli 
programa yra maksimumas to, ką ga’ima 
išgauti, išvengiant Maskvos karinei inter
vencijos.

PROLETARINIS
INTERNACIONALIZMAS

Čia išreikštos mintys parodo, kad tautinis 
komunizmas, kaip pradžioje sakyta, nėra nei 
vienalytė, nei nauja srovė. Tautinis komu
nizmas turi pasekėjų, tačiau tie pasekėjai jį 
įvairiai supranta, įvairiai panaudoja įvai
riems tikslams. Visiems bendras bruožas: 
pasipriešinimas Maskvos teroro diktatui. 
Tačiau iš tokios neigimo bendrybės sunku 
išvystyti teigiamą bendrą programą. Tik ati
tinkama jėga savojoje teritorijoje, kaip, pvz., 
Kinijoje, leidžia sėkmingai priešintis Mask
vos diktatūrai. Kitur tautinių komunistų 
sukilimai bus sėkmingi tada, jei jiems pri
tars ar su jais sutars kuri nors frakcija pa
čiame Kremliuje. Tačiau, kai tautinis komu
nizmas išeina už partijos ribų, jis neišven
giamai baigiasi antikomunizmu. Vengrijos 
ir iš dalies Lenkijos Įvykiai tai patvirtina. 
Vengrijoje nebuvo tokio stipraus ir revoliu
cingo darbininkų judėjimo kaip Lenkijoje. 
Dėlto Gomulka galėjo išsilaikyti, kai Imre 
Nagy iškilimas tebuvo tik pereinamas epizo
das.

Tautinio komunizmo pasisekimas pirmoje 
eilėie nriklauso nuo vidaus kovų ir jėgų 
santykio Kremliuje. Tik tuo galima paaiš
kinti faktą, kad tautinio komunizmo dru
gys staiga ėmė krėsti visai skirtingų sąlygų 
neišaiškintomis aplinkybėmis, jeigu ne ąvan-
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kraštus, net Vakarų kompartijas. Jeigu ne 
Stalino mirtis — keistomis ir ligi šios dienos 
tiūristo Chruščiovo liberaliniai šūkiai, — 
tautinio komunizmo „sumoksiąs“ niekad 
nebūtų įvykęs.

Keršto ir pykčio nuotaikos visame komu
nistų pasaulyje dėl Maskvos teroristinių me
todų neatlyžo nuo' 3O-tų metų pradžios ir 
jos neišnyks ateityje. Kremliaus vadovams 
turėjo būti aišku: tokios didžiulės vidinės 
įtampos komunistų pasaulyje nepanaikinsi, 
pragręžęs mažų skylutę statinėje. Tokia sky
lutė tegalėjo ir turėjo privesti prie sprogimo, 
kuris ir įvyko. Tačiau plačiau atidaryti du
ris ir leisti išgaruoti suspaustam orui ne
buvo įmanoma. Tai būtų pasibaigę Maskvos 
kompartinės vadovybės autoriteto žlugimu 
komunistų nerusų akyse" ir būtų padarę ga
lą komunizmui — pradžioje pavergtuose 
kraštuose ir vėliau pačioje Rusijoje.

Todėl Maskvos grįžimas prie stalinistinių 
metodų yra visai logiškas dalykas. „Prole
tarinio internacionalizmo“ frazė čia teturi 
iškabos reikšmę. Tuoj po vengrų revoliuci
jos buvo vėl iškelta tradicinė „proletariato 
diktatūros“ formulė. Joje „proletariatas“ tik 
tuščias skambalas, bet žodis „diktatūra“ nu
sako esmę. Taigi, iš tikrųjų siekiama sugrįž
ti prie geležinio priespaudos režimo Sov. 
Sąjungoje, pavergtuose kraštuose ir Vakarų 
kompartijose. Ne dėl vidinių partijos reika
lų, o tik dėl įspūdžio užsieniuose vėliau pa
sirinkta „proletariato internacionalizmo“ 
formulė pėdoms mėtyti ir neribotos valdžios 
atstatymo visame pasauliniame komunizme 
kėslams maskuoti.

Tai tačiau nereiškia, kad tautinio komu
nizmo audra praėjo, nepalikusi pėdsakų. Is
torinė eiga apsprendžiama ne magiškomis 
formulėmis, ne gerais ar blogais norais. Sta
lino valdžia pasižymėjo tobula policija, ku
rios bloga valia įsikūnijo visame ko
munistų pasaulyje. Bet tokia policijos apa
rato nebėra. Pilnas grįžimas prie stalinizmo 
sąlygoja to aparato pilną atstatymų. Kėsini
masis jį atstatyti turi sukelti griežčiausią pa
sipriešinimą pačioje pasaulinio komunizmo 
vadovybėje, nes policinio aparato atkūrimas 
reiškia jį,, valdančiojo naujo Stalino iškėli
mą. Antra vertus,'; tokio aparato neatsta- 
čius ,teroro neatkūrus, po ramiuoju pavir

šiumi kunkuliuos opozicinės srovės per visą 
komunistinį pasaulį, kol ir vėl prasiverš pa
viršiun. Kremliaus vadovai stovi prieš ne
išsprendžiamą klausimą — pakenkti sau pa
tiems, grįžtant prie senosios patvaldystės, 
vieno žmogaus diktatūros.

NE KOMUNIZMAS, O KOMUNIZMAI

Iš kur tie opoziciniai sąjūdžiai kyla, ne
sunku suprasti. Jų neišsenkamas šaltinis yra 
begalinis skurdas ir baisus teroras. Jie lydi 
komunizmą ir jo valdžią visuose pavergtuo
se kraštuose ir visose kompartijose. Toji ne
išvengiama opozicija, nukreipta ne tiek 
prieš kurią komunizmo formą, bet prieš ko
munistinę sistemą kaip tokią — nebūtinai 
turi prasiveržti tautinio komunizmo pavida
lu. Dar Marks teisingai buvo pastebėjęs: 
revoliucijų gaiia auga su dažnėjančiais pra
laimėjimais. 1 autinis komunizmas yra neto
bula ir pilna priešingumų tezė atsikratyti pa
čiu komunizmu. Juo smarkiau Maskva 
šiandien bando išrauti tą negiliai įaugusią 
opozicinę „piktžolę“. Ir tai darysis juo vei
kiau, juo labiau komunistai matys, kiek jų 
maža ir koks didžiulis jų aukų bendras 
frontas.

Istorija, tiesa, rodo, kad saujelė gerai or
ganizuotų teroristų ilgą laiką sugeba engti 
didžiules neorganizuotas mases. Bet tam 
reikia gerai organizuoto priespaudos apara
to. Jo atkūrimas šiandien susiduria su ne
mažais sunkumais. Drauge reikia atsiminti, 
kad tautinio komunizmo dramatiškas su
žlugimas Vengrijoje pavergtųjų tarpe šiuo 
metu sukėlė gilų nusivylimą, sukrėtimą ir 
sąmyšį. Todėl nėra tikra, kad kitas žemės 
drebėjimas įvyks tuojau arba netrukus. Nu
rodant į caro patvaldystės laikus — praėjo 
dvylika metų nuo 1905 metų revoliucijos iki 
1917 metų.

Juo ilgesnė ta pertrauka, juo patogesnė 
proga režimui sunaikinti tautinio komuniz
mo idėją arba privesti ją prie isšigimimo ir 
nepavojingumo. Juo tikresnis bus spėjimas, 
kad naujoji pasipriešinimo banga prasiverš 
ne tautinio komunizmo šūkiais, o kuria nors 
kita forma.
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LITERATŪRINĖMIS TEMOMIS

„SUPASKUDYTAS“ VEIKALAS

MYKOLAS BIRŽIŠKA

Jurgis Lebedys, šiuo metu Vilniaus Uni
versiteto dėstytojas, yra man žinomas iš ke
lių savo rašto darbų: 1. „Smulkioji lietuvių 
tautosaka XVII-XVIIIa. — priežodžiai, pa
tarlės, mįslės“ (tekstai su J.L. įvadu ir pa
aiškinimais), 1956, 632 psl.; 2. Simono Sta
nevičiaus „Dainos žemaičių“ (tekstai ir gai
dos su J. Lebedžio ir J. Čiurlionytės paaiš
kinimais); 3. mano nematytos, bet irgi be
ne J. Lebedžio parengtos to paties S. Stane- 
viičaus „Pasakėčios“, Kaune, 1948 m.

Dabar, štai, pateko man į rankas J. Le
bedžio ištisai parengta monografija „Simo
nas Stanevičius“.*)

Simonas Stanevičius (1799-1848 m.), ži
nomas „Žemaičių Šlovės“ ir pasakėčių po
etas, dainų rinkėjas ir iš viso lietuvių kal
bos gaivintojas, populiarių leidinėlių vertė
jas, XVI-XVIIIa. senraščių perspausdinto- 
jas, be to dar lietuvių senovės tyrinėtojas ir 
lietuviškai lenkiško žodyno sudarytojas, ne
mažai svėręs tautiniame Vilniaus studentų 
lietuvių sąjūdyje — be abejo, vertas ne tik 
skaitytojų, bet ir tautinio atgimimo bei lite
ratūros istorikų susidomėjimo. Tad gerai pa
darė Jurgis Lebedys pasirinkęs jį savo mo
nografijos tiriamuoju asmeniu ir jam pasky
ręs per 300 puslapių. Kitas klausimas, kiek 
jam šis darbas yra pasisekęs, nors ir sutei
kęs autoriui — rodos neklystu — universi
tetinį mokslo laipsnį. Nepadėjo J.L. nei pa
tarimai nei kritinės pastabos 5-ių asmenų, 
kuriems jis dėkoja, ir kurių, atrodo, nei vie
nas nebus senosios lietuvių literatūros istori-

*) Jurgis Lebedys —Simonas Stanevičius 
(.) Monografija (.) 1955. Valstybinė Groži
nės Literatūros Leidykla. 336 psl. Pasira
šyta spaudai 1955.VIII.25. Tiražas 4.000 
egz. Spaudė valst. „Raidės“ spaustuvė 
Kaune, Spaustuvininkų 3. Kaina 7 rb. 
Pratarmę autorius pasirašė Vilniuje, 1955 
m. kovo 15 d. 

kas: nei kritikas-publicistas K. Korsakas, 
nei poetas ir moderniosios literatūros ste
bėtojas V. Putinas-Mykolaitis, nei kalbinin
kas B. Larinas, nei partietis E. Meškauskas, 
žymimas lietuvių literatūros katedros docen
tu, nei man nežinoma vyr. dėstytoja V. Za- 
borskaitė, kurią autorius ypač išskiria. Ne
bent E. Meškauskas ir paskutiniame veika
lo puslapyje minimas „redaktorius P. Čiur
lys“ bus čia cenzoriškai pasidarbavę ir au
torių įstatę į labiau ar mažiau būtinas „par
tiškumo principų“ vėžes, kurios veikalą tie
siog „supaškudino“

Pats veikalo turinio paskirstymas dar pa
kenčiamas :

I. Visuomeninis-politinis gyvenimas XIX 
a. pradžioje ir lietuvių literatūra: 1) Feoda
lizmo irimas ir kapitalizmo elementų forma
vimasis, 2) Socialinė ir politinė kova, 3) Mo
kyklos ir švietimas, 4) Literatūros pagyvėji
mo priežastys, 5) Literatūros raida.

II. S. Stanevičiaus biografija: 1) Kilmė, 
2) Kražių gimnazijoje, 3) Vilniaus Univer
sitete, 4) Tolesnis gyvenimas.

III. Literatūrinė-kultūrinė S. Stanevičiaus 
veikla ir leidiniai: 1) Lietuviai Studentai 
Vilniaus Universitete ir S. Stanevičiaus vaid
muo jų tarpe, 2) S. Stanevičiaus leidiniai: 
a) vertimai, b) savųjų raštų perspausdini
mas ir literatūrinių kalbos ugdymo klausi
mai, c) liaudies dainos ir jų melodijos, 3) 
Vėlesni darbai.

IV. Kūryba: 1) Kūrybos pobūdis, 2) 
„Šlovė Žemaičių“, 3) Pasakėčios, 4) Meni
nės išraiškos priemonės.

V. „Lietuvių mitologijos aiškinimas“
VI. S. Stanevičiaus reikšmė ir vieta lietu

vių literatūroje. Pastabos, paaiškinimai, šal
tiniai. Santrumpos. Vardų rodyklė. Iliustra
cijų sąrašas (daugiausia S.S. veikalų tituli
niai puslapiai).

Nors jau I-jo skyriaus' 1-ojo poskyrio ant-
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rašte (Feodalizmo irimas ir kapitalizmo ele
mentų formavimasis) ir juo labiau turinys 
nuo pat pradžios rodo mums bolševikinį 
štampą, be kurio literatūrinis-istorinis tyri
nėjimas lengvai būtų galėjęs išsiversti, bet 
šiaip buvęs humanitarinių mokslų fakulteto, 
tad mano, Putino, Maciūno ir kitų to fa
kulteto dėstytojų auklėtinis — „S. Stane
vičiaus“ autorius — įtraukęs socialines-poli- 
tines sąlygas į savo nagrinėjamo literato is
torinio veido aiškinimą, nenusidėjo nei savo 
auklėtojų nei iš viso literatūros istorijos 
mokslui. Tačiau jau nusikalsta tuo, kad 1- 
asis ir iš dalies 2-sis (Socialinė ir politinė ko
va) poskyriai nedaug teturi bendro su S. 
Stanevičium, bemaž nieko jame nenušvie- 
čia ir tėra parengti ne dėl autoriaus kokio, 
sakyčiau, metodologinio įsitikinimo ar nusi
manymo, bet tiktai dėlto, kad partinė 
„ukazka“ dabar taip verčia daryti. Tai yra 
„tarybinė kazionščina“ Tad šiuose (ir ki
tuose) poskyriuose netrūksta citatų ne tik iš 
Markso ir Engelso (ne iš vokiškų originalų, 
bet maskolberniškai —- iš maskoliškųjų ver
timų, nors J.L. nesvetima yra vokiečių kal
ba), bet dar iš Lenino, Stalino, Ždanovo, 
Bielinskio ir kitų maskolių. Cituojamieji 
dažnai tiesiog už plaukų traukiami kam 
nors teigti. Štai, pvz., Stalin (10 kartų ci
tuojamas, daugiau už Leniną. 7 kartus pa
cituotą), iš kurio 37 psl. kartojamas toks jau 
seniai prieš Staliną žinomas tautinis dėsnis, 
kad tautos kultūrą pakelti galima tik josios 
gimtąja kalba. Arba 178-179 psl. iš Gorkio, 
kad liaudies kūryboje slypi begaliniai lo
biai. Be Gorkio, turbūt, nebūtume to žino
ję?!

Nors J.L. moka lenkiškai ir sugeba lyginti 
Stanevičiaus pasakėčią su lenko Krasickio, 
bet Krasickį apibūdina rusiškojo autoriaus 
žodžiais. Stanevičius Kražiuose ėjo lenkišką 
mokyklą, augo ir brendo lenkų kultūroje, ir 
rusų kalbos bei literatūros tegavo pažinti, 
kaip antraeilius (nors ir pučiamus) dalykus, 
bet jo pasakėčioms pavyzdžių L. jieško ne 
tiek lenkų pasakėšiose, kurių Stanevičiaus 
laikais netrūko kad ir Vilniaus lenkų žurna
luose, kiek visaip kaip lenkia į rusų pasakė
tininką Krylovą, nors niekas nerodo, kad 
Stanevičius būtų domėjęsis rusų literatūra. 
O ir visa jo aplinka buvo Jietuviškai-lenkiš- 
ka

J.L. knygos antraštė, leidykla ir spaustuvė 
paskutiniame pus.apyje pateikiama masko
liškai, kaip tat būtina dabartinėmis sovieti
nėmis sąlygomis (vietoje carinių laikų: „do- 
zvoleno cenzuroju), bet ar turinio maskol- 
berniškumas visur bus tik priverstinis, tik 
kitur gal ir savanoriškas uolumas — sunku 
iš tolo nustatyti.

Neįdomu čia beužsiimti L. stengimusi ne
nukrypti nuo partinės linijos, Lietuvos (ir 
ne Lietuvos) istorijos socialinius ir kultūri
nius reiškinius aiškinant pateikiamais duo
menimis ir jų komentavimu. Kiekvienas Lie
tuvos istorikas lengvai tat iškels ir sužymės 
ir atidus skaitytojas nesunkiai pastebės ten
denciją. Tad negaišindamas tam laiko, pe
reisiu prie labai būdingų kaikurių literatūri
nio nagrinėjimo technikos savybių.

Jau pratarmėje autorius visu sunkumu 
puola „buržuazinius literatūros istorikus“ 
nevertinus ir netyrinėjus S. Stanevičiaus, ne
skyrus jam nė vienos studijos, net nė vieno 
atskiro straipsnio, rėmusis itin negausia ir 
daugeliu atvejų neteisinga ir nepatikima me
džiaga, iškreipus jo gyvenimo ir kūrybos 
vaizdą, atplėšus jį nuo valstiečių prieš- 
baudžiavinės kovos“, nutylėjus „jo, kaip 
vieno realizmo pradininkų lietuvių literatū
roje, vaidmenį“, bandžius „padaryti jį kone 
estetizmo pirmataku, bajorišku romantiku“. 
„Tik tarybinėje santvarkoje S. St. susilaukė 
reikiamo dėmesio“. 1948 m. —'S Stanevi
čiaus mirties 100 metų sukakties proga — 
išspausdinta eilė straipsnių, o dabar L. pa
teikia ištisą monografiją, labiausiai pa
remtą, be paties S. St. išlikusios kūrybos, 
leidinių ir rankraščių, archyvine medžiaga...

Panašius kaltinimus lietuvių „buržuazijai“ 
ir „buržuaziniams“ literatūros istorikams, 
tik trumpiau, autorius kartoja savo knygos 
pabaigoje, 293 psl., prieš tai 287-292 psl. 
įrašęs eilę pavardžių, kurios kaip tik rodo, 
jog S. St. „buržuazijos“ laikais buvo bran
ginamas ir augštai vertinamas, nors ir ne 
L. požiūriu. Tačiau „buržuaziniai literatūros 
istorikai“ ir t.t.? Užuot kaltinęs ir puolęs, 
geriau būtų L. blaiviomis akimis pasižiūrė
jęs į aną mūsų „buržuazinę“ tikrovę — bent 
kiek tai liečia Stanevičių ir jo nagrinėjimo 
sąlygas.
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Ligi įsteigiant Vilniuje Lietuvių Mokslo 
Draugiją, nebuvo jokio centro, kur būtų ga
lima bent ką iš mūsų literatūrinės praeities 
išnagrinėti. Teko gaudyti ne tiek jau žinių, 
kiek pačius sunkiai berandamus literatūri
nius kūrinius. Taip man — Maskvos stu
dentui — pavyko užtikti Petrapilio Viešo
joj Bibliotekoj (per S. Baltramaitį) Stanevi
čiaus „Szeszes pasakas“, kurias sužymėjau 
(drauge su „Žemaičių Šlove“) savo užrašų
XII ar XIII sąsiuvinyje, kurie — kaip teko 
girdėti — ir palikti 1944 m. Vilniuje nesą 
dingę, bet kaip tik esą priglausti J. L-džiui 
prieinamoje LTSR Mokslų Akademijoj. 
Kaiką buvau radęs 1905 m. slaptoje St. Di
džiulio bibliotekoje Griežionėliuose, kur 
prieš tai ir V. Kapsukas (jieškojo ne „se
nienų“, bet draudžiamosios spaudos) ir kiti 
dar bus rausęsi. Lietuvių Mokslo Draugija 
ilgą laiką neturėjo Stanevičiaus raštų. Mas
koliškoje Viešojoje Vilniaus Bibliotekoje 
mudu su Aug. Janulaičiu aptikome Valan
čiaus „Žemaičių Vyskupystės“ rankraštį ir 
dar kaiką, bet ne St. Į maskolių budriai sau
gotus archyvus, visaip gudraudamas, Janu
laitis kartais įpuldavo, bet apie S- St. nieko 
nebuvo radęs. Kai man 1910-1911 m. Vil
niaus „Visuomenėje“ teko rašyti „Lietuvių 
Literatūrą Vilniaus Universiteto metu“, 
1911 m. Nr. 6 parašiau L. gerai žinomą
XIII skyrių apie S. Stanevičių, kuriam — be 
„Szeszių pasakų“ — tik kiek spaudos žinių 
tegalėjau surinkti. Vilniuje po lenkais dir
bant, žinoma, nieko negalima buvo nuveik
ti, o Kaune juk visą nepriklausomybinį lai
ką labai mažai tebuvo archyvinės ir litera
tūrinės istorinės medžiagos, nors ir uoliai ji 
buvo renkama Tumo-Vaižganto, Vaclovo 
Biržiškos ir kitų literatūros istorijos knisi- 
kų. Kokia gi monografija apie Simoną Sta
nevičių tokiomis sąlygomis begalėjo būti pa
rengta?

Kas kita, kai kauniečiai „buržuazai“ 1939 
m. pabaigoj ligi 1944 m. liepos mėn. gavo 
dirbti Vilniuje, kai tik įsiknisome ir į biblio
tekas ir į archyvus, kuriais dabar — kitaip 
sutvarkytais — naudojasi ir verčiasi J.L. ir 
kiti sovietiniai literatai. Mano, brolio Vac
lovo, Vinco Maciūno surinktoji medžiaga 
daugiausia liko Vilniuje ir dabar, be abejo, 
lengvina sovietinius tyrinėjimus... Ir J.L. 
darbe labai mažai terandame originalaus li
teratūrinio tyrinėjimo, kuris mums rodytų 
ką naujo.

Einame toliau. Ką L. laiko „buržuazi
niais literatūros istorikais“, susijusiais su jo 
nagrinėjama tema? Žinoma, rašiusius apie 
S. St, kad ir nemonografistus. O tai esu aš, 
Vincas Maciūnas ir mano brolis Vaclovas 
(savo Lietuvių Bibliografijoje, „Mūsų Se
novėje“ ir kitur). Kas mes per vieni savo 
kilme? Visi trys gydytojų sūnūs, bežemiai 
ir benamiai, šiaip ar taip, ne „buožių“ vai
kai. O juk V. Kapsukas, Z. Aleksa-Anga- 
rietis, Amerikoje Leonas Prūseika (Albertas 
Vabalas), Sniečkus ir daueglis kitų bolše
vikų, komunistų ir t.t. — neginčijami „buož- 
vaikiai“. Tą „buožę“ kaip tik Kapsukas bus 
vienas pirmųjų paleidęs ir dažnai juo švais- 
tęsis! Taigi L-džiui ne iš kilmės (kokia jo 
kilmė — nežinau) mūsų „buržauziškumas“ 
bus iškastas. Iš mūsų „buržuazinio“ veiki
mo? Pažiūrėsime.

1905-1917 m. drauge su V. Kapsuku dir
bau Lietuvos Socialdemokratų Partijoje, o 
Vaclovas dar ir 1919 m. drauge su juo Vil
niuje komisaravo. 1917 m. gruodžio mėn. iš
stojau iš Partijos, kurios Vilniaus viršūnė, 
bekrypdama į bolševizmą, ėmė trauktis iš 
kovos už Lietuvos Nepriklausomybę, bet 
dar 1918 m. rudeniop pasirodęs Kapsukas 
siūlė man 60.000 carinių rublių, kad tik ra
šyčiau lietuvių literatūros istoriją. Kaip lite
ratūros istoriką, jis mane pažino kaip tik iš 
augščiau minėto mano rašinio „Visuome
nėje“, kuriame, matyt, „buržuaziškumo“ ne
buvo aptikęs. Nekitoks esą ir vėlesnėje savo 
veikloje literatūros istorijos srityje — tiek 
rašto darbuose, tiek ir universitetinėje veik
loje. Pasitraukęs iš Partijos nenustojau būti 
socialdemokratas. Visuotinai pripažintas ir 
įgarsėjęs bibliografas brolis Vaclovas ligi 
pat savo mirties 1956 m. sausio mėn. liko 
socializmui dar ištikimesnis už mane. Tiktai 
Vincas Maciūnas su socializmu nieko bend
ro neturėjo ir neturi, politikon nesikišo ir 
nesikiša, pasiskyręs vien tik literatūros ir jos 
istorijos mokslui, kuriame betgi — mano 
mokinys ir Vaclovo artimas bendradarbis 
— iš esmės nuo mūsų nesiskiria. Taigi esa
me kaip ir vienodi „buržuazai“ J. L-džiui 
nebent vien todėl, kad nelinkstamc jokiai 
partinei linijai, net ir leninistinei.

Jurgis Lebedys — kaip žinome — irgi 
mūsų mokinys. Visai natūralu, jog savo dar
be jis daugiausia verčiasi mūsų „buržuazi
niais“ darbais. Daugiausia kaip tik šal
čiausiu leninizmui V. Maciūnu, kurio „Li-
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tuanistini sąjūdį XIX amžiaus pradžioje“ ci
tuoja daugiau negu 20 kartų, o be to ir kai- 
kuriuos jo straipsnius iš „Musų Senovės“. 
Vaclovo Biržiškos „Lietuvių Bibliografija“ 
cituojama 10 kartų ir dar daugiau „Mūsų 
Senovėje“ jo paskelbti rašiniai. Be to, jo ne
pasirašytas rašinys. Nežinomieji senieji lie
tuvių raštai ir rašytojai cituojami 5 kartus. 
M. Biržiška cituojamas bene 12 kartų — 
„Lietuvių literatūra Vilniaus Universiteto 
metu“ („Visuomenėje“), Antanas Klemen
tas, straipsniai iš „Lietuviškosios Enciklope
dijos“ — „Birutės daina“, ,.Arklys ir meš
ka“, „Chlop polski“. Vienur kitur L. krato
si „buržuaziniu“ teigimu ar aiškinimu, bet 
dažniausia tiesiog naudojasi savo mokytojų 
žiniomis, ne kiek nuo jų nesidrausdamas.

Cituojamieji autoriai, suprantama, tegali 
būti patenkinti, kad jų žinios ar išvados ro
do atbalsį sovietiniame L. rašinyje. Šypsoda
miesi paskaito apie, save, kaip apie buržua
zinius autorius, juo labiau, kad nė vienas 
jųjų nėra įvardintas, dažnai nei jų raštų 
antraštės. Kaip?1 Ogi taip; nei V. Maciū
nas, nei Vaclovas Biržiška, nei jo brolis My
kolas nė karto nėra knygoje paminėti. Jų 
rašiniai cituojami, lyg būtų anonimiškai pa
rengti : tiesiog Antanas Klementas, „Lietu
vių Bibliografija“, „Simano Stanevičiaus mi
rimo metrika“ ir pan.; rūpestingai rodoma, 
kuriais metais, kuriame žurnale ir jo pusla
pyje teikiamoji žinia yra paskelbta, bet kas 
yra jų autorius — nei žodelio. V. Maciūnui 
nesiteikia jo veikalo „Lituanistinis Sąjūdis 
XIX amžiaus pradžioje“ nei antraštės pažy
mėti, tik kaskart cituojant tenurodoma Hu
manitarinių Mokslų Fakulteto žurnalas, ku
riame išspausdinta: „Darbai ir Dienos“, 
1939.VH. ir cituojamasis puslapis. Nekalta- 
jai V. Biržiškos „Lietuvių Bibliografijai“ dar 
įdomiau pavyko: vienur kitur dar ji pami
nėta, bet kaikur tiesiog pridengta archyvi
niu ženklu — LKLIBVŽ, knygos gale te- 
paaiškinus, jog tuo ženklu žymima Lietuvių 
bibliografija! Tuo tarpu ne tik seniai nu
lenkto sovietinei linijai V. Mykolaičio-Puti
no ir daugelio kitų sovietų valdžiai patikimų 
autorių, bet ir mano, brolio Vaclovo ir kitų 
laisvųjų rašto darbininkų vienminčio Au
gustino Janulaičio, kuris sovietnėje tvarkoje 
ilgai buvo ujamas, veikalai cituojami, drau
ge nurodant jų autorius, taigi viešai pado
riai.

Tai kas gi čia, pagaliau, darosi? Vieni 
įvardinami, kiti — labiau naudojami — ne
įvardinami? Labai paprasta: M-B., V.B. ir 
V.M. pasitraukė iš bolševikų pavergtos Lie
tuvos į laisvuosius Vakarus, gi kiti, nekartą 
tokie pat, kaip ir anie, liko sovietinėje Lie
tuvoje. Pirmieji sovietininkams nustojo sa
vo vardo (ne žinių), antrieji labiau ar ma
žiau pakenčiami, tad pakenčiamos ir jų pa
vardės. Ne tiek vaikiška, kiek rytietiška, sta- 
liniškai ritietiška.

Kai dabar L. neįvardina ne vien trijų mi
nėtųjų, bet dar, pavyzdžiui, „Lietuvos Pra
eities“ 1941 m. I t. 2 sąs. str. „Lietuvos kai
mo ir dvaro santykiai XVIIIa. antroje pusė
je“ arba rankraštį „Lietuvos valstiečiai 
1795-1915 m.“ rodo lyg anonimiškai pa
rengtus, norom nenorom kyla įtarimas, jog 
ir jų autoriai bus kurie išeivijoje atsidūrę 
mūsų istorikai.

J.L. paskelbė nemažai archyvinės ir kito
kios medžiagos S. Stanevičiaus biografijai 
ir iš viso senojo Vilniaus Universiteto laikų 
mūsų kultūros istorijai, tiesa, daugiausia jau 
mums žinomos, bet mūsų dar neskelbtos. 
Tuo atžvilgiu tinka jam pripažinti „kredi
tą“. Tačiau suanoniminęs daugelį savo šal
tinių ir juos įgrūdęs tikrai archyvinių duo- 
menų-citatų tarpan, skaitytojams jis paky
la daug originalesnis, negu tikrai kad jis yra 
sovietinis. O visa toji anoniminimo akcija 
tikrai dvokia nešvarumu, kuris yra aptaškęs 
ir patį J. Lebedį. *)

1957.10.10.
Los Angeles, Calif., USA.

♦) Susilaikydamas nuo L. veikalo „aka
deminio“ nagrinėjimo, pasinaudosiu betgi 
proga ir paliesiu čia vieną —■ nedidutį — 
autoriaus pastebėjimą. Vaclovo Biržiškos 
prielaidą pateiktą anoniminiame rašinyje 
„Nežinomieji lietuvių raštai ir rašytojai“, 
jog 1823 m. išspausdintasis „Jonas isz 
Swisloczes“ esąs S. Stanevičiaus vertimas, 
L. nuneigia, nes ligi 1822 m. pavasario S. 
St. tebegyvenęs Kražiuose, o vertimui cen
zūros leidimas duotas jau 1822.X.19. (iš
spausdinta 1823); 1823.VI.15 cenzūros leis
tas „Apey darimą walge ysz kiarpiu Islan
du“ darąs įspūdžio pirmojo St. vertimo 
bandymo ir pan. Visdėlto ir L. prileidžia, 
jog „Svisluotį“ vertęs „koks Vilniaus stu
dentas“. Tačiau St. dar Kražiuose buvo 
pasireiškęs savo linkimu į lietuvių raštiją 
ir universitetan stojo jau 23 metų. „Svis-
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BE KOMETARU 
*

V. KUBILIUS APIE T. TILVYTI

Praėjusių metų pabaigoje Lietuvoje pasi
rodė Vytauto Kubiliaus knyga apie T. Til
vytį: V. Kubilius, TEOFILIS TILVYTIS 
(Vilnius, Valst. grožinės literatūros leidykla, 
1956). Knygos autorius yra jaunosios kartos 
kritikas. Literatūrinėje spaudoje pradėjęs 
aktyviau reikštis apie 1950 m., šiuo metu 
jis yra vienas produktyviausių kritikų Lie
tuvoje. 1955 m. jis apgynė disertaciją tema 
„Lietuvių revoliucinė poezija 1890-1907 me
tais“.

V. Kubiliaus knyga yro nors ir neplati 
(156 psl.), tačiau gana išsami monografija, 
kurioje duodama pagrindiniai T. Tilvyčio 
gyvenimo bruožai ir platokai nagrinėjama 
jo kūryba. Savaime suprantama, neįmano
ma sutikti su autoriaus, sovietinės ideologi
jos kritiko, esminėmis pažiūromis į literatū
rą, jo tendencingu priėjimu prie nepriklau
somojo periodo lietuvių literatūros raidos ir 
su T. Tilvyčio kūrinių įvertinimui taikomais 
ideologinais ir kartais estetiniais kriterijais. 
Tačiau antra vertus, yra ansčiai ir tokių ele
mentarių literatūrinio vertinimo kriterijų, 
kuriuose ir sovietinis ir vakarietis kritikas 
gali rasti ir randa bendrą kalbą. Štai turint 
galvoje tokius atvejus, reikia pripažinti, kad 
V. Kubiliaus knyga yra parašyta rimtai, įž
valgiai ir įdomiai. Autorius neabejotinai tu
ri literatūrinei analizei būtiną pastabumą, 
sugeba prieiti prie taiklių išvadų ir jas su
maniai argumentuoti.

Šie keli sakiniai, toli gražu, netaiko į kny-

t —

gos recenziją, Tai yrą tik įvedamieji žodžiai 
žemiau duodamai ištraukai. Parinktoje iš
traukoje trumpai aptariama T, Tilvyčio pas
tarųjų metų kūryba: „Sonetai apie laimę“ 
(1951), rinkiniai „Eilėraščiai“ (1952) ir „Tė
vynės laukuose“ (1953) ir viena kita satyra. 
Aišku, ši ištrauka jokiu būdu nereiškia, kad 
ir visi T. Tilvyčio kūriniai susilaukia knygo
je tokio paties įvertinimo. Anaiptol. T. Til
vyčio, Stalino vardo II-jo laipsnio literatū
ros premijos laureato (už poemą „Usny
ne“), kūryba, apskritai paėmus, yra įverti
nama, aišku, labai teigiamai. Kitaip juk ir 
pati knyga nebūtų buvus parašyta. Iš kitos 
pusės, duodama ištrauka nėra vien tik ant
raeilių ar trečiaeilių, prabėgom numestų 
pastabų rinkinys. Ji užima knygoje reikš
mingą vietą, ir autorius joje nurodomiems 
faktams ir prieitoms išvadoms skiria didelį 
dėmesį bei svorį.

Išskyrus tris nežymias, didesnės reikšmės 
neturinčias išleistas vietas, ištrauka duoda
ma ištisai (psl. 139-148). Vienas eilėraštis 
(„Debesų karalienė“), kurį V. Kubilius tik
tai nurodo, įtarpoje yra visas cituojamas, 
kad pavyzdžiu labiau išryškinus autoriaus 
mintį. Kaikurie autoriaus išsireiškimai bei 
teigimai turi būti, aišku, suprasti sovietinio 
kritiko terminologijos ir galvosenos šviesoje. 
Šiaipgi ištrauka pati už save kalba, todėl 
betkokie komentarai nėra reikalingi.

D.

luotį" leido jo giminietis kun. Rupeika. 
„Svisluočio“ ir „Darymo valgio“ vertimų 
kalba nėra dar tarpusavy palyginta. Tad 
V. B-kos prielaidos tebesilaikau ir dar 
drįstu ją papildyti, jog „Svisluočio“ gale 
pateiktoji, Poškos „Mužiko“ paveiktoji 
„Mužikalio giesma — Vos aušra užšvit“, 
greičiausia, bus S. St. sukurta. Ji atitinka 
Stanevičiaus pasireiškimą poetu dar Kra

žiuose, nežinomos dainos minėjimą pasa
kėčias 1823 m. įteikiant (su dwym dayne- 
lem) cenzūrai, kuri betgi 1829 m. leidime 
nepasirodė (1823 m. galėjo pro cenzūra 
prašokti, bet ne reakciniais 1829 m.), ir St. 
jąja nebesigyrė. Kas gi kitas galėjo ją su
kurti, jei ne Simonas Stanevičia? Nezabi- 
tauskį pats L. atmeta.

M, B-ka,
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„Skirtingai nuo daugelio soneto žanro 
pavyzdžių ir teorijos reikalavimų, T. Tilvy
čio sonetai nėra filosofiniai. Jų branduolys 
— konkretūs Tarybų Lietuvos gyvenimo ir 
gamtos reiškinių vaizdai, nuspalvinti poeto 
džiugesiu, vietomis palydimi platesnio po
būdžio apmąstymų. Daugelis T. Tilvyčio 
sonetų nepasižymi darniai kylančia minties 
įtampa, neturi griežtos formos; sonetams, 
kaip ir kitiems poeto lyrikos žanrams, bū
dingas minties šakotumas, formos laisvu
mas, vietomis pereinąs net į padrikumą.

Tačiau kaikur lengvutė ir laki soneto for
ma nepakelia turtingų autoriaus pastebėji
mų. Detalių gausumas užslopina minties te
kėjimą, poetinis pasakojimas netenka savo 
melodijos, subyra, vaizdai stovi šalti, su
stingę.

Mergaitės kelios skaitė Lenino raktus.
Jų žvilgsniai buvo gilūs, akys raidę sekė. 
Raudonus ženklelius jos buvo prisisegę, 
Tartum liepsnelės degė ant širdžių karštų.

Rytoj egzaminas—reiks pasakyt, ką moki... 
Pirmoji Gegužės visai nebetoli.
O kas gi, jei ne jos, pakels ratelį šokiui

l knygą grimzta jos kasdieną vis gilyn. 
Per žiemą jų dvasia ir sąmonė išaugo — 
Naujam kely didysis mokslų mokslas sau-

Igo.
(„Draugės“)

Jau „Sonetuose apie laimę“ išsikeroja ap
rašinėjimo stilius, plačiausiai pasreiškęs to
limesniuose T. Tilvyčio lyrinių eilėraščių 
cikluose. Autorius smulkiai, iš visų pusių 
aprašinėja vieną reiškinį, vieną daiktą ir ste
bi jį taip arti prisikišęs, kad nebemato reiš
kinių tarpusavio ryšių, negali atsiplėšti nuo 
jų į poetinės fantazijos, poetinių apibendri
nimų sritį. Todėl eilėje sonetų T. Tilvytis 
išreiškia gana paviršutiniškus keliautojo įs
pūdžius, pagautus plika praeivio akimi, ne- 
sukėlusius net pačiam poetui didesnio susi
jaudinimo.

Rambyno kalnas... Drebulės ir eglės šne-
[ra;

Po ąžuolais liepsnojus amžina ugnis.
Variklis gazo rauna kelmus ir šaknis — 
Baudžiauninkų vaikai užvaldę žemę dva- 

[ro.

Pasitiki jie savimi, o ne dievais;
Jie tiki ugnimi, kuri motorą gena.

(„Rambynas“)
Vaizduodamas naujus tarybinės tikrovės 

reiškinius, T. Tilvytis dar neturi didesnės 
įspūdžių atsargos, turtingesnio patyrimo. Jo 
poetinė galia dar nepajėgia laivsai vartyti 
gyvenimiškos medžiagos, jos savaip perlydy
ti. Autoriaus dėmesys dažnai prikaustytas 
prie pavienio reiškinio, jo išorės. Dėlto kai- 
kuriems T. Tilvyčio sonetams trūksta min
ties polėkio, vyrauja nykaus aprašinėjimo 
stilius.

.. .Kelionių įspūdžiai sudaro paskutiniųjų 
metų jo kūrybos turinį. Savo rinkiniuose — 
„Eilėraščiai“ (1952 m.), „Tėvynės laukuos“ 
(1953 m.), kuriuose aprašomi tie įspūdžiai, 
poetas nepaliečia aštriausių gyvenimo pro
blemų, tos kasdieninės tikrovės, kurioje yra 
ir sunkumų, ir kovos. Šiuose rinkiniuose at
siranda ta iš augštai stebinčio poeto poza, 
kai visa gyva, veržli jo asmenybė tartum 
prigęsta, kai žemė matoma tik iš tolo, o 
daiktų kontūrai neberyškūs.

Nemaža eilėraščių šiuose rinkiniuose — 
tai reportažiškas kelionės įspūdžių atpasa
kojimas, paprastas fiksavimas visko, kas ke
lionėje praslinko pro akis. Kaikur autorius 
pereina kone į sausą ataskaitą.

Mus pakvietė į miesto jubiliejų.
Nuvykome su džiugesiu ir dovanom;
Gražiai sutiko, gerbė ir mylėjo,
Lig ryto žodžiais keitėmės, dainom.

(„Svečiuose“)
T. Tilvytis aprašinėja garlaivį, kuriuo ke

liavo, pokalbius su bendrakeleiviais, pra
plaukiamus miestus. Bet daug ką jis stebi tik 
akimis, o ne visa būtybe. Savo prigimtimi 
tai grynai proziški įspūdžiai: juose nėra 
širdies balso, gaivalingo sielos išsiliejimo, 
kuo žavėjo skaitytojus ankstyvesnė T. Til
vyčio lyrika. Netgi poeto sakinys tapo sun
kus, proziškas, strofa gremėzdiškai nepa
slanki.

Žemę apskriejo žodis — Stalingradas;
Kančių ir drąsos pakrantė išgarsėjo pla

učiai.
Vakar čia krykštavo jaunimas iš Kana- 

[dos, — 
Užgriuvo dar tolimesni svečiai.

(„Tolimi svečiai“)
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Minties seklumas ir skurdumas — pati 
didžiausia daugelio paskutinių T. Tilvyčio 
eilėraščių yda. Iš daugelio jo kūrinių išnyko 
tasai proto ir širdies turtingumas, aistringas 
ir veržlus širdies polėkis, kuo pasižymėjo 
geriausi jo lyrikos kūriniai. Poeto mintis 
slenka daiktų paviršiumi, nepasiekia jų es
mės, tikrovės gelmių. Nuo reportažiško ap
linkos vaizdo autorius dažnai pereina į fi
losofinį apibendrinimą, kuris atrodo visiš
kai nepagrįstas, lėkštas.

Stebi rodyklių virpėjimą lakūnas, —
Tu gi čia nieko nesupranti.
Koks lengvas žmogaus kūnas,
Ir koks svoris jo minties!

(„Naktį virš Juodosios jūros“)

Daugeliui paskutiniųjų poeto kūrinių bū
dinga, kad didelius apibendrinimus jis ban
do daryti iš mažareikšmių faktų, kaio an
tai : moteris prakalbina poetą gruziniškai, 
Kaukazo kalnuose jis pamato lietuvišką 
juodalksni, kalnų krautuvėje lietuviškas 
„Menkes“. Gal būt, tų faktų ir užtektų da
romoms išvadoms, jei autorius juose būtų 
išvydęs tikrovės groži, suteikęs jiems poeti
nį svorį. Dabar gi T. Tilvytis tuos faktus 
traktuoja proziškai, todėl ir apibrendinimai 
kyšo pliki, kartais net primityvūs.

Žiūriu —’ ir netikiu akim!
Tarytum kad perkūnas trenkė...
Tarp Gruzijos kalnų, lauke
Lietuviškai prabilo: ... „Menkė" \
Kaip tigras sušukau : „Draugai!
Turiu aš užkandą puikiausiai 
O kąl Sakysite blogai!..“ — 
Nelauktu radiniu džiaugiausi.

(„Pakeliui“)

Kaikuriuose T. Tilvyčio eilėraščiuose vi
siškai suyra minties gija, išnyksta betkokia 
poetinio suvokimo dvasia. — visas kūrinys 
lipdomas iš padrikų primityvių frazių, sto
vinčių visai skirtingose prasminėse plotmėse.

Kur aš dabar — gyvens žuvis. 
Žmogus pakils augščiau.
Gyvenimas tam žmogui švis
Kasdieną vis greičiau.
...Mes kylame kasdien augštyn.
Nes esam žmonės mes.
Mes siekiam polėkių krašte 
Gyvenimo prasmės.

(„Jūros dugne“)

Pastaruoju metu poetas pamėgo dainos 
žanrą ir ėmė labiau jieškoti skambios for
mos. Tačiau kaikurie šio žanro kūriniai 
(„Vagono daina“, „Perone“) neturi rimtes
nio idėjinio turinio, tėra grynai formaliniai 
ekperimentai.

Donas ir Donas...
Duona ir Donas.
Duonos duos Donas“, —
Bildės į bėgius vagonas.

* („Vagono daina“)

Antra vertus, T. Tilvyčio poetiniam dar
bui jau nuo seno būdingas smulkus brokas 
— jis iki galo neišjieško vaizdo, neapšlifuo
ja formos. Dažnai gerą jo eilėraščio posmą 
griauna viena nevykusi eilutė, vienas žodis. 
Paskutiniuose poeto rinkiniuose — „Eilė
raščiai“ ir „Tėvynės laukuos“ ypač smarkiai 
sušlubavo poetinė forma. Čia ne tik daug 
proziškų vietų, nuobodaus aprašinėjimo, bet 
atsirado ir kažkoks lengvapėdiškas eiliavi
mas.

Lekia zisas
Baltas visas:
Vyras dairos —
Rankoj vairas,
Ant galvos plaukai širmi.
Žvilgsnis įsmeigtas pirmyn, —
Jis tarybų rūmą stato.
Jis toli į prieki mato...

T. Tilvytis negali rašyti tema, kuri spon
taniškai nekyla iš jo vidaus. Be įkvėpimo, 
be minties ir jausmo ekstazės griūva patys 
elementariausi kūrinio pastoliai, kalba da
rosi gremėzdiška, netaisyklinga („Pro Vil
niaus bokštus“. „Jūros dugne“).

1954 metais T. Tilvytis paskelbė nauių 
satyriniu eilėraščiu ciklą, kuriame buvo tik
rai meniškų kūrinių. Nuo 1948 metų poetas 
rašė satyras kone išimtinai tik užsienio po
litikos temomis. Daugumas jų nepasižymė
jo sąmoiingu sprendimu, emocine jtampa, 
kuri tokia stipri geriausiose T. Tilvyčio sa- 
tvrose. ryškesniu užsienio gyvenimo kolo
ritu, labai svarbiu satyriniame kūrinyje, šio
se satyrose buvo nemaža pigaus iuokinimo, 
netgi trivialumų („Debesų karalienė“)“.

Nors V. Kubilius necituoja šio eilėraščio, 
vįsdėlto vęrta jį duoti ištisai;
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Fantazijų ir nesąmonių debesy
Gyveno melagė-ilgaliežuvė madam Bi-Bi- 

[Si.
Rytą vakarą ji niekus tauškė, gyrėsi, pyko, 
Argumentų pritrūkusi užpakalį parodyda- 

[vo, špygą,
Staugė, krimtosi, verkė, galvą į sieną dau- 

[žė,
Gaudė savo šešėlį, pilvu šliaužė.
Iš juodo balta, iš balto raudona padary

dama.
Rytą paleistus melus vakare atgal prary

dama,
Priterštą vietą liežuviu išviliodama. ..

Keletą metų neblogai pagyveno ši dama. 
Kol pagaliau jos proto Šri u belini išsiklibi- 

■ - [ho
Ir liežuvis nuo sniegenyno atsiklibino. 
Dabar ši dama.
Išsikvėpusi, kriokdama, šniokšdama.
Dėl sausgyslių pertempimo gerklės visai 

[nebeuždaro—

Bliauna ištisų parų.

Debesų karalienė priėjo tokį galą 
Dėl beviltiško įbridimo į melą.

(„Raštai“, t.l.)

„Stebint pastarojo meto T. Tilvyčio kūry
bą, aiškiai matyti, kad paskutinysis penk
metis poetui buvo mažiau našus, negu pir
masis, pokarinis. Tiesa, šiuo metu žymiai 
išsiplėtė T. Tilvyčio kūrybos idėjinis tema
tinis akiratis. Poetas ėmė atsiliepti j visos 
tarybinės šalies gyvenimo įvykius, jo poezi
joje sustiprėjo ir išaugo tarybinio patriotiz
mo dvasia. Bet tą naują turinį jam daug kur 
nepavyko išreikšti atitinkama menine for
ma. Apskritai, pastarųjų metų T. Tilvyčio 
lyrikos meninis lygis yra smukęs, palyginti 
su 1941 metų ar pokario laikotarpio jo kū
ryba. LTSR tarybinių rašytojų II suvažiavi
me, atsakydamas į savo eilėraščių kritiką, 
poetas labai aiškiai nušvietė ir įvertino pas
tarųjų metų savo kūrybos vystymosi proce
są. „Po „Usnynės“ aš norėjau apsidairyti 
aplink ; kas gi toliau už jos ribų matosi? 
Mano žvilgsnis nuslydo toli už Zarasų, 
Dūkšto. Aš pamačiau Volgos žmones, Uk
rainos juodžemius, Kaukazo kalnus ir pas
kubomis pabėriau ciklą kelionės įspūdžių, 
kaip pranešime pasakyta, mėgėjiškų foto 
nuotraukų. Nors tai ir kuklūs vaizdeliai, bet 
man jie brangūs. Leiskit, darugai, užtikrin
ti, kad tie eskizai, eiliuoti užrašai pasitar
naus mano būsimiems darbams“.

Literatūra yra žavingiausia, labiausiai nuvylianti ir pati pavojingiausia profesija.
MORLEY

Viena 13 mūsų literatūros blogybių yra tai, kad.mūsų mokytieji vyrai be sąmo
jo, o sąmojingieji — be mokslo,

JOUBERT

27



178 SANTARVE

SOVIETINIS GYVENIMAS

NAUJOJI SOVIETINIO MOKSLINIMO KRYPTIS

IR SOCIALINES JOS PASEKMES UKRAINOJ

BOGDAN FEDENKO

1950 m. Muenchene įsikūręs Užsieniečių 
Institutas Sovietų Sąjungai moksliškai ty
rinėti leidžia mokslo žurnalus, monografi
jas, straipsnių rinkinius ir biuletenius, 
skirtus politiniams — visuomeniniams ki
timams Sovietų Sąjungoje tirti.

Muenchene leidžiamas žurnalas Ukrai
niečių kalba „Ukrainos Apžvalga“, reda
guojamas profesoriaus P. Kurinnij. To 
žurnalo 1957 metų 9-je knygoje atspaus
dintas Bogdano Fedenko straipsnis, liečiąs 
naujas jaunimo mokslinimo kryptis So
vietų Sąjungoje ir Sovietinėje Ukrainoje.

čia pateikiame minėtojo straipsnio kiek 
sutrumpintą vertimą.

MOKYKLOS — INTERNATAI

1956 m. balandžio mėn. 8-10 d.d. įvykęs 
Komunistų partijos Centrinio Komiteto pa
sitarimas, buvo skirtas 20-tojo K.P. suvažia
vimo nutarimams apsvarstyti, kaip reikia 
organizuoti mokyklas internatus. Pasitarime 
dalyvavo: sąjunginių respublikų švietimo 
ministerial (taigi ir Lietuvos?), liaudies švie
timo atsakingieji vairuotojai, direktoriai, vi
duriniųjų mokyklų mokytojai, mokslinių 
institutų atstovai ir t.t. Pasitarimų darbuose 
dalyvavo taipgi K.P. C.K. nariai: N. Chruš- 
čiov, M.A. Suslov, K.O. Furceva, O,B. Aris
tov, M.I. Beliajev.

Pasitarimas peržiūrėjo naująjį mokyklų- 
internatų projektą, kurį parengė Pedagogi
nių Mokslų Akademija.

Šis pasitarimas nebuvo skirtas jau esa
moms mokykloms-internatams. Tokių mo
kyklą-internatų Ukrainoje yra prie viduri
niųjų mokyklų per 2000 su daugiau, negu 

50.000 mokinių. Kalba ėjo apie kitokius in
ternatus, kurie turi būti dar sukurti. N. 
Chruščiov savo kalboje 20-me K.P. suvažia
vime išaiškino, kokie turi būti sukurti inter
natai :

„Jeigu pažvelgsime į netolimą praeitį, tai 
pamatysime, kad valdančiosios klasės be 
bendrų mokyklų turėjo dar priaugančiai 
kartai auklėti savo sistemą, kuri tiko to 
laiko santvarkai ir laiko dvasiai. Valstybė 
kūrė specialias vaikams įstaigas, kuriose pri
augančios kartos buvo auklėjamos valdan
čiųjų klasių norima kryptimi. Tai — pažų 
korpai, kadetų korpai, kilmingųjų merginų 
institutai ir kiti. Šiose uždarose įstaigose 
vaikai buvo auklėjami aristokratiškai. So
cialistinis kraštas gali ir privalo vaikų auk
lėjimą pastatyti daug gražiau ir tiksliau, nes 
mes turime formuoti ne kastų aristokratiją, 
giliai priešingą tautai, bet naujos visuome
nės statytojus (pabrauk. B.F.), didžiadva
sius ir augštų idealų žmones, pasiaukoju
sius savo tautos tarnybai, kurie žygiuotų vi
sos pažangiosios žmonijos avangarde“. N. 
Chruščiov nurodė ir kaip tie „naujos so
cialistinės visuomenės statytojų“ internatai 
turės atrodyti.

„Aišku, kad tikslinga bus pradėti tų mo- 
kyklų-internatų (dėl jų pavadinimo dar rei
kia pagalvoti) statybą, statant juos prie
miesčiuose, vasarvietėse ir sveikatai tinka
muose miškų masyvuoe. Tose mokyklose 
turės būti erdvios ir šviesios klasės, geri 
miegamieji, tvarkingos valgyklos, stropiai 
išdabinti visokių rūšių užklasinių darbų 
centrai, kurie padėtų fiziniam ir protiniam 
jaunos sovietinės kartos išsivystymui. Į to
kias mokyklas-intematus turės būti priima
mi vaikai, tik tėvams pageidaujant. Vaikai
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turės stoti į tas mokyklas-internatus nuola
tiniam gyvenimui. Tėvai galės su jais susi
tikinėti tik šventadieniais, atostogų metu ir 
laisvomis nuo mokslo valandomis. Toms 
mokykloms turi būti parinkti geri auklėto
jai, tinkami būti priaugančios kartos „sie
lų inžinieriais“. Mažai uždirbančių tėvų 
vaikai bus išlaikomi valstybės lėšomis. Dau
giau uždirbą tėvai turės mokėti tam tikrą 
dalį už vaikų auklėjimą internatuose. Paga
liau, tam tikra tėvų dalis galės prisiimti ap
mokėti visas išlaidas, kurias kelia valstybė, 
už vaiko auklėjimą mokykloje-internate. 
Reikia įvertinti didžiulę šios auklėjimo siste
mos reikšmę. Šiam reikalui nereikia gailėtis 
išlaidų ir pastangų, nes jos apsimokės šim
teriopai“.

Balandžio 8-10 d.d. pasitarimas ir buvo 
paskirtas „kūrimui mokyklų-intematų“, bet 
ne „plėtimui esamųjų mokyklų-internatų“.

20-jo partijos suvažiavimo nutarimai at
skleidžia pakitimus, kurie bus vykdomi pa
renkant jaunuolius į augštąsias mokyklas.

VIDURINIOJO MOKSLINIMO 
PLĖTIMASIS

Penktame penkmetyje turėjo būti įgyven
dintas visuotinis vidurinysis mokslinimas di- 
didžiose gyvenvietėse, šeštame penkmetyje 
turės būti įgyvendintas visuotinis dešimtme
tis mokslinimas. 1930 metais buvo pradėtas 
visuotinis pradinis mokslinimas.

Nuo to laiko skaičius jaunuolių, baigu
sių pradines mokyklas, nepilnas vidurinią- 
sias mokyklas (septinmetes) ir vidurinią- 
sias mokyklas (dešimtmetes) nuolat didėjo.

1954 m. Ukrainoje baigė dešimtmetes 
mokyklas 200.000 berniukų ir mergaičių, o 
1955 m. brandos atestatus gavo jau 250.000 
jaunuolių. Tas skaičius turėjo dar didėti, 
nes per penkmetį turėjo būti įsteigta dar 
800 vidurinųjų mokyklų. Jau prieš karą bu
vo juntamas baigusiųjų vidurines mokyklas 
jaunuolių perteklius.

Jaunuolių veržimuisi į mokslus suvaržyti, 
Augščiausio Sovieto Prezidiumas 1940 me
tais išleido įsaką, nustatantį mokslapini- 
gius už vidurinįjį ir augštąjį mokslą. Tas 
įsakas prieštaravo 1936 m. konstitucijai, 
kuri garantavo nemokamą mokslinimą. Šis 
įsakas sukėlė didelį tėvų ir jaunimo nepasi
tenkinimą. Priviligijuotosios valdančios 
klasės vaikai galėjo mokslintis, darbininkų 

ir kolchozininkų vaikai negalėjo siekti 
mokslo.

Karas ir susiję su juo nuostoliai paleng
vino siekti mokslo ir gauti stipendijas, bet 
dabar pasireiškė žmonių trūkumas. Tačiau 
veržimasis į vidurinįjį ir augštąjį mokslą 
buvo toks didelis, kad sudarė padėtį, kurią 
šiokiu ar tokiu būdu reikėjo išspręsti.

VIDURINIŲJŲ MOKYKLŲ 
POLITECHNIZACIJA n

1952 metais 19-tasis KP suvažiavimas 
priėmė „politechninio mokslinimo“ nuosta
tus, 1954 metais prasidėjo akcija, kuri lei
do suvokti, kuriems tikslams turi tarnauti 
politechnizacija. Tais metais prie 26 Ukrai
nos pradžios mpkyklų buvo suorganizuotas 
vidutinės kvalifikacijos specialistų parengi
mas, o prie 6 mokyklų kvalifikuotų darbi
ninkų parengimas. Tū mokyklų 8-je, 9-je ir 
10-je klasėse buvo dėstomi tchnikos moks
lai. Mokiniai buvo rengiami metalurgais, 
tekintojais, kasyklų darbininkais, elektro- 
technikais ir t.t. Eksperimentas, matyti, pa
tiko, ir 1956 metais Ukrainoje tokių mo
kyklų buvo jau 259. Naujas 1955-56 metų 
planas išplėtė „politechnizaciją“ sąskaiton 
kitų dalykų, kaip gimtoji kalba ir literatūra, 
svetimosios kalbos, istorija, psichologija, lo
gika ir t.t. Logikos dėstymas visiškai iš
mestas.

Sovietų Pedagoginių Mokslų Akademija 
1956 metais „politechnikinį“ mokslinimą 
apibūdino šiaip: „Mokykla privalo „poli
technikinį“ mokslinimą pastatyti taip, kad 
brandos atestatą gavęs mokinys greit ir sėk
mingai Įsijungtų į gamybini procesą“. Pe
dagoginės Akademijos Prezidentas Kairov 
dar ryškiau kalba tuo reikalu:

„Jaunuolis gavęs brandos atestatą neturi 
gaišti, besirengdamas betkuriam verslui, o 
iškart turi būti panaudotas, kaip kvalifikuo
ta jėga gamyboje“.

ABITURIENTŲ „PARINKIMAS“ 
DARBAMS

Dėl stokos kvalifikuotų dėstytojų poli- 
tecbnizacija negalėjo paliesti didelės dalies 
mokinių. Nuo 1954 m. prasidėjo agitacija, 
kad jaunuoV'ai baigę viduriniąsias mokyk
las, nebesiveržtų į augštąją mokyklą. Buvo 
mestas šūkis: „Su brandos atestatu — ■ į
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gamybą“. Likimas 250.000 Ukrainos abitu
rientų buvo išspręstas iš artksto. Dar prieš 
baigiantis mokslo metams, įvairios ministe
rijos gavo abiturientų kontigentus. Taip vie
tinės pramonės ministerija gavo 4000 abi
turientų kontingentą. Abiturientų verbavi
mas į pramonę ir žemės ūkį vyko „savano
riškai“. Korespondencijos „Pravdoje“, liu
dija, kad: „X mokyklos abiturientai prašė 
„putiovkų“ (kelionės liudijimų) vykti į Ka
zachstaną dirvonus plėšti“. Ukrainos kom
jaunimo organizacijos sekretoriaus Droz
denko žodžiais, 1955 m. iš Ukrainos išvyko 
dirvonus plėšti 75.000 abiturientų.

NEPASITENKINIMAS JAUNIMO TARPE

Kombinacijos, užkertančios jaunimui ke
lią į augštąjį mokslą, sukėlė jame didelį ne- 

,pasitenkinimą. Kaip toli pažengė tas nepa
sitenkinimas rodo Kornijčuko kalba, pasa
kyta 19-me UKP suvažiavime 1956 m. 
„Dažnai mes skaitome laikraščiuose apie 
chuliganizmą, plėšikavimus. Neretai tas 
piktadarybes daro 9-os ir 10-os klasių mo
kiniai. Kodėl mūsų jaunimo tarpe plinta 
chuliganizmas? Ar galima už tai kaltinti tik 
jaunuomenę? Ne, čia kalti tėvai, mokytojai, 
komjaunimas ir mes visi. Reikia pagalvoti 
apie negerovių priežastis ir priemones, kaip 
tas negeroves pašalinti.

Vis daugiau ir daugiau mūsų jaunuolių 
baigia viduriniąją mokyklą, bet nevisi jie 
gali patekti į augštąsias mokyklas. Iki šio
lei dar tebeglūdi sąmonėje sena pažiūra, 
kad vidurinysis mokslas — tai tik pakopa 
į augštąjį mokslą. Dar iki šiol didžioji da
lis abiturientų galvoja tik apie augštąjį 
mokslą. Tuo tarpu kasmet didėja abiturien
tų skaičius, kurie negali patekti į augštą
sias mokyklas. Didelė šių jaunuolių dalis 
laiko tai didele skriauda ir būdami paskuti
nėse klasėse pradeda galvoti, kad nebeturi 
jokių perspektyvų. Juk iš čia tik vienas 
žingsnis patekti į palaidūnų įtaką. Įsigili
nus į šį reikalą, aiškėja, kad po skraiste 
siekti augštąjį mokslą slypi miesčioniška 
neapykanta fiziniam darbui, nežiūrint į tai, 
kad dėka dabartinės augštos technikos ne
bėra skirtumo tarp fizinio ir protinio dar
bo“.

Kornijčuk problemą pateikė aiškiai ir da
vė aiškų atsakymą. Padėtis vidurinėse mo
kyklose nematančius jokios galimybės to

liau mokytis jaunuolius, veda į protestą. Jis 
pasireiškia chuliganizmu ir piktadarystėmis. 
Kornijčuk aiškiai patvirtino, kad didžioji 
abiturientų dalis galvoja tik apie augštąjį 
mokslą. Jaunuolių troškimas siekti augšto- 
jo mokslo Sovietų Sąjungoje dabar vadina
mas „miesčionišku fizinio darbo nekenti- 
mu“. Kaip tai bevadintume, bet tai rodo 
didelį jaunimo nepasitenkinimą. Jaunuoliai 
jaučia, kad jiems daroma skriauda ir chu
liganizmo augimas yra vienas iš protesto 
reiškinių. Plinta jaunuolių tarpe ir girtavi
mas. A

DISKRIMINACIJA IR SEGREGACIJA

Nevisi jaunuoliai kartu su brandos ates
tatu gauna paskyrimus į fabrikus ir „pu- 
tiovkas“ į Kazachstaną. Kaip parenkami 
kandidatai į augštąsias mokyklas, galima 
tik spėlioti. Valdantieji sluogsniai turi prie
monių, kad jų vaikai nebūtų paskirti į fab
rikus ir į tolimą Kazachstaną dirvonų plėš
ti.

Dar 1940 metais įvestas mokestis už 
mokslą valdančiųjų klasių vaikus pastatė į 
geresnę padėtį, negu darbininkų ir kolcho- 
zininkų vaikus. Sekantis žingsnis buvo vi
suotinio privalomo viduriniojo mokslo įve
dimas. Suprantama, kad nėra galimybės su
teikti augštąjį mokslą visiems, esant privers
tiniam viduriniajam mokslui. Bet galima 
duoti lygias galimybes patekti į augštąją 
mokyklą. To nedaroma. Didžioji jaunimo 
dalis eina į paskirtus jam darbus, neturėda
ma jokios galimybės patekti į augštąją mo
kyklą. Mažoji dalis, priklausanti valdan
čiai klasei, ramiai eina į augštąsias mokyk
las ir jie nepravardžiuojami „miesčionių 
dvasia“, „kapitalizmo likučiais“.

Perėjimas prie visuotinio viduriniojo mo
kymo ir viduriniosios mokyklos politech- 
nizavimas visiškai keičia dabartinės viduri
niosios mokyklos tikslą. Ji tampa nebe ren
gėja į augštąją mokyklą, bet rengėja gerai 
kvalifikuotų darbininkų pramonei ir že
mės ūkiui.

Štai kam reikalinga kurti mokyklas-in- 
ternatus, apie kuriuos kalbėjo Chruščiov 
20-me KP. suvažiavime. Kalbėdamas apie 
pažų korpus, kadetų korpus ir kilmingųjų 
merginų institutus, Chruščiov visiškai aiš
kiai pasisakė, kas jam rūpi. „Naujos vi
suomenės statytojų“ mokyklos bus pasta-

30



SANTARVĖ ĮSI

tytos „priemiesčiuose, vasarvietėse ir svei
katai tinkamuose miškų masyvuose“. Tur
tingas ir liuksusinis mokyklų-internatų įren
gimas visiškai aiškiai sako, kad jos skiria
mos ne visų vaikų ir jaunuolių mokslinimui. 
Ypatingai gerų mokytojų parinkimas toms 
mokykloms kalba apie tų mokyklų ekskliu- 
zyvumą. Tai, kad tėvai turės pakelti dalį 
ar net visas mokslinimo ir išlaikymo išlai
das, aiškiai rodo, kam bus skiriamos tos 
mokyklos-internatai. Tai bus tikri nauji pa- 
žų-kadetų korpai ir kilmingųjų merginų 
institutai naujai komunistinei aristokrati
jai gaminti.

Su šių mokyklų-internatų steigimu jau 
formuojasi klasinis vaikų skirtumas: „že
mųjų“ vaikai turės mokytis atskirai nuo 
„augštųjų vaikų“. 20-as KP. suvažiavimas 
patvitrino valdančiosios klasės įsigalėjimą. 
Darbininkijos ir kaimo jaunuomenės diskri
minacija iš faktinės būklės perėjo į, galima 
sakyti, teisėtai-pastovią būklę.

Jaunimo masės tai jaučia ir skausmingai 
išgyvena. Ligi šiol augštojo mokslo gali
mumas davė jaunimui viltį, kad jam pa
vyks išsilaisvinti iš skurdžios jų tėvų dar
bininkų ir kaimiečių padėties. Ši viltis din
go. Ir tai yra krizės šaknis, kurią pašalinti 
nepavyks jokiai propagandai.

Aišku, kad šios mokslinimo reformos dar 
nepilnai įgyvendintos. Politechnizacija dar 
tik prasidėjo. Pirmosios mokyklos-interna
tai Ukrainoje atidaromos 1956-57 mokslo 
metais. Pirmaisiais metais jų bus 50 su 
10,000 mokinių 1-7 klasėse. Netolimoje 
ateityje numatoma atidaryti dar 200 tokių 
mokyklų-internatų. Tose 250 mokyklose- 
internatuose galės mokslintis 50.000 moki
nių. Tai dar padidins dabartinę mokslini
mo diskriminaciją.

BAIGMĖ

20-jo K.P. suvažiavimo dėmesio centre 
buvo viduriniosios mokyklos politechnizaci
ja ir su ja susietos problemos. Naujoji 
mokslinimo kryptis 6-me penkmetyje aiški. 
Vidurinė mokykla paverčiama kvalifikuo
tų darbininkų gamintoja. Vidurinė mokykla 
nebererigs kandidatų į augštąsias mokyk
las. Darbininkijos ir kaimiečių jaunimui 
užkertamas kelias į normalų vidurinįjį išsi
lavinimą.

Dabartinė valdančioji klasė kuria savo 
vaikams atskirą auklėjimo sistemą — mo- 
kyklas-internatus. Plačiųjų masių vaikams 
lieka politechnizuota mokykla, kuriai dar 
paliktas viduriniosios mokyklos vardas, bet 
ji jau yra nustojusi savo esmės.

Politechnizaciją ir darbininkų-kaimiečių 
jaunuomenės diskriminaciją nuspręsta pra
vesti iki numatyto galo, tai liudija Chruš
čiovo žodžiai 20-me K.P. suvažiavime:

„Nežiūrint į tai, kad direktyva 19-jo K.PI 
suvažiavimo numatė penktame penkmetyje 
pravesti mokyklų politechnizaciją, šis rei
kalas eina labai pamažu. Dauguma švieti
mo darbuotojų ir Pedagoginių Mokslų Aka
demija vis dar tebesiverčia bendromis kal
bomis apie politechnizacijos naudingumą, 
bet nieko nedaro jai praktiškai įgyvendinti. 
Reikia greičiau pereiti nuo žodžių prie dar
bų. Viduriniosios mokyklos programą rei
kia, šalia didelės specializacijos, sudaryti 
taip, kad jaunuoliai ir mergaitės, baigę 10- 
ties metų mokyklą, turėtų gerą vidurinįjį iš
silavinimą. kuris atidarytų jiems kelią į 
augštąją mokyklą ir kartu būtų gerai pa
rengti praktiškam gyvenimui, nes didžioji 
abiturientų dalis iškart bus paskirta dar' 
bams įvairiose tautos ūkio šakose". (Pa
braukimai autoriaus).

Vertė: T. VIDUGIRIS
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IDĖJINIAME FRONTE

„Ginčas dėl liberalizmo“ tebevyksta... 
Vėliausias jo epizodas tilpo Aidų 1957 m. 
6 nr. L. Dambriūnas, tarp kita ko remda
masis samariečių autoritetu, jame rašė:

„Natūralu, kad skelbdamas laisvę libe
ralas išpažįsta ne tik veikimo (moralinė 
plotmė), bet ir pažinimo (idėjinė plotmė) 
laisvę. Svarbiausios gi žmogui tiesos yra 
egzistencinės tiesos, kaip Dievas, žmogaus 
gyvenimo tikslas ir pan. Liberalas, būdamas 
laisvės šalininkas, pripažįsta kiekvienam tei
sę pačiam susirasti atsakymą į šiuos klau
simus. Bet kadangi kiekvienas asmuo lais
vam, t.y. individualiam, šių klausimų spren
dimui teturi vieną priemonę — savo protą, 
tad liberalas yra racionalistas ir tuo jis ski
riasi nuo tų, kurie proto nelaiko vienintele 
tiesos pažinimo priemone...“

Remdamas liberalizmą vienu racionaliz
mu, L. Dambriūnas stačiai prieštarauja to
kiam pačiam ateitininkui liberalizmo kriti
kui S.t. Ylai, kuris liberalizmą suprato ei
nančiu visiškai prieš protą... Ar nebus šio 
prieštaravimo priežastis tai, kad abu kriti
kai tesiryžo pažvelgti į kaiką iš liberalizmui 
būdingo santykio su tiesa, ir ignoruoti ki
tus to santykio bruožus?

Su egzistencinėm tiesom, kaip įsakmiai 

pastebėjo Paul Tillich, santykiaujama ne 
vien protu, o visa žmogaus egzistencija — 
tad ir jausmais, vaizduote, valia, net fizine 
savijauta. Egzistencinės tiesos nėra protu 
„patikimos“, kaip matematinės formulės, 
bet išgyvenamos, kaip visiškas žmogaus už
siangažavimas. Tillich šioje vietoje darytų 
skirtumą tarp belief faktiniais pareiškimais, 
pavyzdžiui, kad sniegas gana baltas, ir faith 
tais galutiniais tikslais, kurių negalima įro
dyti ir kurie visada žmogaus priirtiami su 
tikėjimo rizika („the courage to be“).

Lietuvių kalba šio subtilaus skirtumo ne
daro. Joje yra išlikęs primityvios religinės 
psichologijos stovis, kuriam religijos esmė 
yra ne moraliniame pergyvenime ir apsi
sprendime gyventi savo galutiniam tikslui, 
bet paprastame tam tikrų pareiškimų apie 
religijos objektą „priėmime“ teisingais („ti
kėjime“).

Kaikurie liberalai skelbia žmogų laisvą 
savosios būties egzistencinės tiesos sprendi
mui, jie vaizduojasi ne vien į protinį veiki
mų redukuotą žmogaus karikatūrą, bet tokį 
žmogų, koks jis yra. Liberalas nėra laisvas 
tuo, kad jis pripažįsta tik savo protu pagrįs
tus sprendimus, bet tuo, kad jis remiasi sa
vo paties apsisprendimais. Gi „aš pats“ yra 
kurkas daugiau, negu „mano protas“, apsi
spręsti daugiau, negu išspręsti, šia prasme
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L. Dambriūno racionalistinę liberalizmo 
sampratą ir St. Ylos vitalistinę būtų naudin
ga sintetizuoti, tuo būdu pašalinti ir vienoje, 
ir kitoje sampratoje pasėtą poleminį nuodą.

Tame pačiame Aidų, numery Juozas Gir
nius paneigia racionalizmą esant esminiu li
beralizmo pagrindu:

„Tolerancija yra esminis liberalizmo bran
duolys, nes ne kuo kitu liberalizmas iškilo, 
kaip praregėjimu, kad nėra laisvės be są
žinės laisvės ir kad nėra sąžinės laisvės be 
tolerancijos ne tik tarpusavio santykiuose, 
bet ir viešajame gyvenime... Liberalizmas 
nėra susijęs su viena kuria aprėžta pasaulė
žiūra pačiu tuo, kad ir tos moralinės verty
bės, kuriomis jis remiasi, nėra sąlygotos vie
na kuria specialia pasaulėžiūra“.

Dr. Girnius kreipia dėmesį į liberalizmo 
išraiškumą. Jeigu racionalistinės filosofijos 
vyravimo metais liberalai iš tiesų savo gal
vojimą rėmė jos prielaidomis, tai šiandien 
„daugelis liberalų“ grindžia savo galvojimą 
racionalizmui „gana priešingu egzistencializ
mu“. Liberalizmas nėra būtinai surištas nei 
su vienu, nei su kitu. Jis tik sutampa, isto
rinių jėgų veikiamas, su ta filosofine siste
ma, kuri leidžia giliau pagrįsti jo paties ir 
nekintamą santykio su žmogumi principą: 
sąžinės laisvę ir toleranciją. Šie principai yra 
moraliniai, valdą žmogaus elgseną, o ne gal
voseną, Gi galvosena, kuri glūdi už lib.ra- 
lios elgsenos, įvairuoja ne tiktai pagal žmo
nių skirtingumus, bet ir pagal vienu ar ki
tu metu vyraujančią „laiko dvasią“.

Istorinių pakitimų įžvelgia dr. Girnius ir 
lietuviškuosiuose liberaluose:

„Kad senieji aušrininkai ar kitos jauni
mo organizacijos kadaise buvo aiškiai anti

religinės, nėra pagrindas nematyti, kad, sa
kysime, dabartiniai santariečiai nebėra tokia 
antireliginė organizacija (tokia antireliginė 
organizacija nesiimtų, pavyzdžiui, auka pa
remti jėzuitų darbą, tegu ir jaunimui daro
mą).“

Pridurtume, jog liberalizmo „persikraus
tymas“ iš racionalistinės į egzistencialistinės 
filosofijos užuovėją neliudija jo nepastovu
mo. Atvirkščiai. Jei liberalizmas skelbia 
žmogaus laisvę, tai jis lieka pats sau ištiki
mas tada, kai jis keičia blogesnes priemo
nes laisvei siekti ir užtikrinti į geresnes, ne
gu tuomet, kai jis kurias nors priemones 
dogmatiškai priima už visiems laikams ge
riausias. Jei, kintant aplinkybėms, demo
kratinė valstybė ima naudotis ekonominiais 
ir politiniais receptais, kurie anksčiau buvo 
nežinomi, ir atsisako kaikurių tradicinių, tai 
lygia dalia ir liberalizmas ne tik gali, bet ir 
turi šiandien pasiremti ta filosofija, kuri ge
riausiai apibrėžia ir žmogaus užduotimi iš
kelia jo laisvę.

Liberalizmas dinamiškas kaip tik todėl, 
kad ir pati laisvė nėra kažkas visiem laikam 
duota, bet toksai žmogaus santykiavimo su 
savo aplinka būdas, kuriame jis pats save 
apsprendžia santykyje su konkrečiais šios 
aplinkos daiktais. Kadangi aplinka kinta, sa
vaime turi kisti ir konkretieji liberalinio 
žmogaus santykio su ja apibrėžimai — t.y. 
liberalizmo teorija. Antrą vertus, naujųjų 
socialinių mokslų padedamas žmogus pra
deda geriau pažinti pats save ir suprasti vi
dines savo laisvės sąlygas. Psichoanalizė ir 
sociologija suteikia kurkas daugiau empiri
nio pagrindo laisvės sampratą remti egzis
tencialistinėmis, negu racionalistinėmis prie
laidomis.

Laisvė yra žymiai daugiau, negu paprasta „sąlyga“ „geresnei“ egzistencijai. 
' Laisvė yra dvasios maistas.

Salvador de Madariaga
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Laiškas iš Vokietijos

FREIBURGO UNIVERSITETUI 500 METŲ

VYTAUTAS DONIELA

Š.m. birželio 24-29 d.d. Freiburgo univer
sitetas Vokietijoje atšventė 500 metų egzis
tencijos sukaktį. Ši mokslo įstaiga gerai ži
noma vokiečių tarpe, o jos garsas yra pa
sklidęs, daugiau ar mažiau, ir kituose kraš
tuose, tiek Europos, tiek užjūrio. Gyvas jos 
vardas ir lietuvių atmintyje; prieškariniais 
metais čia vis atsilankydavo vienas kitas Vy
tauto Didžiojo Universiteto auklėtinis, o po 
paskutiniojo karo lietuvių studentų čia buvo 
susibūrę berods apie šimtą. Feriourgo mies
tas savo ruožtu priglaudė šaunų būrį literatų 
bei dailininkų. Tik vėliau em.gracijos banga 
koloniją nepaliaujamai mažino ir galų gale 
visai iššlavė.

500 metų sukaktis sutraukė svečių iš įvai
riausių vietovių bei kraštų. Šios rūšies šven
tėms įprasta, kad kitos mokslo įstaigos bei 
draugijos siunčia atstovus ir sveikinimus, o 
turtingesnės institucijos net čekį prisega. Ir 
jei Freiburgas šios sukakties proga sulaukė 
virš 10.000 svečių, didesniąją jų dalį sudarė 
mokslo žmonės. 43 svečius universitetas pa
gerbė garbės daktaro laipsniu. (Individua
lusis Igor' Stravinsky šios garbės atsisakė, 
pareikšdamas, jog jo dabartiniai interesai 
esą kitoki). Pagerbtųjų tarpe buvo matyti 
Stravinskio kolega Hindemith ir Vokietijos 
prezidentas Heuss.

Vieną iš įspūdingiausių sukakties momen
tų sudarė atstovų sveikinimai. Kadangi įga
liotų atstovų buvo keli šimtai, sveikinimo ei
lė buvo nustatyta pagal sveikinančios insti
tucijos įkūrimo datą. Kaip veidrodyje, ats
tovų sveikinimuose atsispindėjo tautinės 
nuotaikos, būdas ir net politika (pastarosios 
buvo iš rytų bloko). Ilgiausią ir audringiau
sią kalbą (arabiškai) tarė Kairo universiteto 
atstovas, nes, pasirodo, ši institucija esanti 
seniausia (980 po Kr.). Anglai sveikino san
tūriai, o vienas iš škotų net burnos nepra
vėrė, tik rektoriui ranką paspaudė. Sovieti
nį’ bloką, išskyrus rytų Vokietiją, atstovavo 

vienintelis atstovas — Maskvos (Lomonoso
vo) universiteto prezidentas, kurio ilgoką 
rusišką kalbą išvertė atsivežtas vertėjas. Sa
lė džentelmeniškai sukruto, kai svečias pa
vadino Marksą ir Engelsą žymiausiais vo
kiečių mokslininkais, bet aprimo, kai prie 
šių dviejų vardų buvo prijungti Goethe, Le
ssing bei keletas kitų. Ta proga maskvietis 
Freiburgo universitetuti įteikė savo universi
teto istoriją, o vėliau turėjo atvykti ir di
desnis knygų rinkinys. Prancūzų, italų, švei
carų, belgų, olandų universitetai buvo ats
tovauti, berods, be išimties: Nelabai atsiliko 
ir kiti Europos kraštai, išskyrus rytų Euro
pą. Pastarųjų nebuvo nei vieno, išskyrus du 
suomius (Helsinkis ir Abo). Dėl didelių ats
tumų, užjūrio atstovų buvo palyginti ma
žiau, bet po keletą atvyko iš Australijos 
(Sydney, Melbourne, Canberra), Japonijos, 
Pietų Afrikos, Pietų Amerikos. Atstovus at
siuntė ir didieji Kanados universitetai. Iš 
Jungtinių Valstybių atstovauti buvo Harvar
das, Kalifornija,^Kansas, Chicago, Illinois, 
Hunter College, Mississippi ir keletas kitų. 
Prez. Eisenhower atsiuntė asmeninį sveikini
mą per prof, Murphy iš Kansas universite
to. JAV valdžia taip pat perdavė didoką 
knygų rinkinį Freiburgo universiteto ameri- 
kanistikos departamentui. Sveikinimai, nors 
ir trumpi, užsitęsė keturias valandas, ir vo
kiečių universitetams beveik laiko neliko sa
vo sveikinimus išreikšti, nors susirinkę buvo 
visi rektoriai.

Iškilmės tęsėsi visą savaitę. Iškilmingų 
aktų, įvairiomis priežastimis pagrįstų, buvo 
keletas. Į pagrindinį atsilankė Vokietijos pre 
zidentas Heuss, daugelis ministerių, svetimų 
kraštų ambasadoriai, kurių tarpe matėsi ir 
Sovietų pasiuntinys su dešimt palydovų. 
Truputį vėliau buvo padėti kertiniai akme
nys naujam universiteto pastatui bei studen
tų bendrabučiui, o specialioje parodoje sve
čiai buvo supažindinti su architektūriniu
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universiteto atstatymu pokariniais metais. 
Dėka dosnių federalinių bei krašto pašalpų, 
universitetas ne tik pajėgė atstatyti karo su- 
niokiotus pastatus, bet ir pradėjo realizuoti 
keletą naujų projektų.

Po iškilmingojo akto (antradienį) įvyko 
universiteto pietūs, į kuriuos koitelę buvo 
gavęs kiekvienas studentas. Universiteto pa
talpos virto viena milžiniška užkandine; 
kiekvienas nusitvėręs nešėsi abiejose rankose 
po kupiną lėkštę, o kišeniuje dar ir bonką 
išsigėrimui. Šis biblinis maitinimas trūko ke
letą valandų; tai buvo atošvaistė tų kilnių
jų laikų, kai studentų išlaikymas buvo mies
to pareiga. Nuotaikai įsisiūbavus, Freiburgo 
miesto mėsininkų gildija (kuries istorija 
apytikriai sutampa su universiteto istorija) 
atstūmė keletą jaučių, kurie bematant buvo 
apipavidalinti į „Ochsenspeise“ ir atitinka
mai sudoroti. Sotinimosi fene dūdų O'kes- 
tras be paliovos grojo maršus bei šiaip pri
deramas meliodljas. Ši programos dalis stu
dentiškosios publikos buvo šiltai sutikta. Sa
koma, kad panaši nuotaika vyravo ir tarp 
užsienio atstovų, kurie kelioms valandoms 
buvo tapę specialiais universiteto senato 
svečiais. Vakarop įvyko gigantiška žibintų 
eisena miesto gatvėmis į katedros aikštę. 
Tuomi buvo tradiciškai pagerbta jubiliatė 
Alma Mater — Alberto-Ludoviciana Frei- 
burgensis. Užgęsus paskutiniems fajerver- 
kams, universitetas ir stebėjęs miestas išsi
sklaidė į Alte Burse, Ratsstueble, zum roten 
Baeren, zum gcldenen Engel, zum Loewen, 
Ochsen, ir taip be galo, nes naktis buvo 
karšta ir troškinanti.

Antrąją savaitės pusę sudarė vadinamo
sios fakultetų dienos. Jose vyravo viešos 
paskaitos, forumai, diskusijos. Paskaitoms 
buvo parinkta didžiausia miesto salė, nau
joji Stadthallė, kuri, kaip taisyklė, beveik 
kiekvienu atveju buvo sausakimša. Čia prof. 
Welte skaitė „Die Philosophic ir der Thec- 
logie“, prof. Oehlkers „Die Mutabilitaet dės 
Lebendiqen“, prof. Friedrich „Dichtung und 
die Methoden ihrer Deutung“ ir t.t., o Hei
degger pasirinko temą „Der Satz der Iden- 
titaet“. Vakarais gi svečiai ir studentai rin
kosi į jubilėjinius koncertus, operą, teatrą, 
„revue“ ir t.t. Ne tik universitetas, bet ir 
miestas sukaktį giliai išgyveno. Gatvės 
skendėjo vėliavose ir papuošimuose, krau
tuvės plyšo nuo pirkėjų. Didžiausia spūstis 

virė prie pašto įstaigų; kadangi šiai sukak
čiai paminėti buvo išleistas ir specialus paš
to ženklas, kiekvienas glėbiais siuntė atvi
rukus į visus pasaulio kraštus. Jubilėjinė 
dvasia atsispindėjo ir abiejų Freiburgo nak
tinių klubų programose: gyvieji judantieji 
paveikslai vaizdavo „500 Jahre“.

Paskutinę dieną dar įvyko diskusijos tarp 
profesorių ir studentų („Die Stellung dės 
Studenten in der Gesellschaft“), visuotinis 
studentų susirinkimas su paskaitomis ir, pa
galiau, vietos bei užsienio studentų atsto
vų priėmimas. Šiuomi baigėsi oficialioji pen
kių dienų programa ir prasidėjo pasirengi
mas didžiausiam įvykiui iš visų — Fest- 
abend der Stadt und der Universitaet. Visas 
universitetas tapo atvertas pobūviui, kape
los griežė kiekviename universiteto augšte, 
pradedant rūsiu, baigiant stogu. Ir vėl nak
tis pasitaikė karšta ir troškinanti... Vokie
tijos ekonominis stebuklas čia buvo visapu
siškai reprezentuotas. Kelintą valandą links
mybės baigėsi, niekam neaišku. Užtat sek
madienį miestas buvo lyg išmiręs, išskyrus 
vieną kitą paklydėlį, kuris dar vidudienį 
jieškojo kelio namo. Per nevienos galvos 
ūžesį tai aiškiau, tai migločiau subanguoda
vo savaitės dažnai kartotas šūkis: „unsere 
liebe Alberto-Ludoviciana vivat, floreat, 
crescat usque in aeternum!“

* * *
Mirga Fre:burgo universiteto praeitis. 

Įkurtas jis buvo 1457 metais, viešpataujant 
habsburginės Austrijos archihercogui Al
brechtui VI. Kaip ir kiti to meto universi
tetai, tarnavo jis krašto valdovų garbės kė
limui, o tuo pačiu ir valstybei klusnių val
dininkų, teologų ir mokytojų ugdymui. Vis- 
vien, jei ankstyvesnieji Vokietijos universi
tetai (Praha, Heidelbergas, Leipzigas) buvo 
įkurti dar scholastikos laikotarpiu, užsibai
gusiu su didžiaisiais Bažnyčios susirinki
mais, Fieiburgo universiteto įkūrimą labiau 
nulėmė plintanti humanizmo srovė. Prisi
laikant to meto tradicijos, universitetas bu
vo patvirtintas specialia popiežiaus Kaliksto 
III bule (joje minimas „švelnus Freiburgo 
oras“ bei „maisto pigumas“), o profesoriai 
buvo dvasiškiai. Moderni universiteto sąvo
ka, implikuojanti centrines patalpas ir pas
kaitų sales, tais laikais dar nebuvo žinoma. 
Paskaitos bei disputai lotynų kalba vyko 
tiesiog studentų bendrabučiuose arba pro
fesorių butuose. Studentai dėvėjo tamsų
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„Gelehrtentracht“, apytikriai atitinkantį da
barties anglosaksų universitetų akademinius 
rūbus (XXa. vokiečių universitetuose šis ap
daras jau nebežinomas), ir betkoks rūbų 
margumas („nach Soldatenart“) buvo net 
griežtai draudžiamas. Net pentinai negalėjo 
prašokti rodiklio piršto ilgį.

Paskaitos prasidėdavo anksti: žiemą šeš
tą valandą, o vasarą — penktą, taip, kaip 
vienuolyne. Senieji bendrabučių statutai aiš
kiai pabrėžia, jog mokslo ir išminties sėklos 
yra barstomos apie saulės tekėjimą, o, pa
galiau, susivaldantysis esąs priimlesnis už 
prikimštapilvį (refertus venter ncn studet 
libenter). Studento papročiai turėjo apytik
riai atitikti vienuolio susilaikymą daugeliu 
atžvilgiu ; ypač draudžiami buvo gardumy
nai, nes „kraštuose, kur gerai gyvenama, iš
minties nėra“. Bet šias neigiamybes pakeis
davo ir geri bruožai. Iš užsilikusių dieno
raščių matyti, jog studentai buvo gerbiami 
mieste bei apylinkėse, o vietinėms įguloms 
išvykus karan, studiozai turėjo neribotą pa
sisekimą vietinių merginu tarpe. Kadangi 
valdovai buvo karingi, o kaikurie mūšiai 
baigdavosi skerdynėmis, studentu gerovė 
protarpiais tęsdavosi ilgokai.

Panašioms sąlygoms esant, Freiburgo uni
versitetan atvyko ir pirmieji lietuviai. 1575 
metų matrikula nurodo, jog 16 gruodžio tais 
metais įsirašė nobilis Lituanus Mykolas 
Monvydas Dcrogostaiskis iš Vilniaus diece
zijos, kartu su Stanislovu Zaremba. 1612 m. 
čia atvyko Jonas Jeronimas Chodkevičius 
su palydovais. Kaip iš 1619 metų matrikulos 
bei pastabų matyti, nemažą triukšmą sukėlė 
Vilniaus kanauninkas Ermanavičius, atvy
kęs Freiburgan su trimis palydovais, bro
liais Vainomis (Woyna, vienas iš jų Gargž
dų seniūnas). Universiteto vadovybė sukru
to, kai kartą Ermanavičius savo palydovus 
gerokai primušo geležine lazda. Tyrimai pa
rodė, jog panašiais darbais kanauninkas pa
sižymėjęs ir Ingolstadto bei Wuerzburgo 
universitetuose, tad senato nutarimu, buvo 
netrukus iš universiteto išskirtas (exclusus 
et relegatus). Šiame šimtmetyje lietuvių ir 
lenkų didikų vaikų Freiburge pasirodo gana 
dažnai, ir nevienas jų pasižymi „gausiomis 
aukomis“. Stiprokas lietuvių bei lenkų ant
plūdis išryškėja po 1831 metų suki imo. 

Šiuos pabėgėlius ano meto freiburgiečiai 
studentai sutiko su plačiomis solidarumo de
monstracijomis, nes ir vietiniai bruzdėjo 
prieš sunkią monarchinę priespaudą. Iš tik
ro, solidarumo demonstracijos galų gale iš
virto į rimtą studentų susidūrimą su vieti
niu garnizonu, net pats universitetas 1832 
metais buvo valdžios įsakymu uždarytas.- 
Tik perorganizavus universiteto vadovybę, 
buvo leista paskaitas tęsti ir toliau.

Nežiūrint vieno kito užsieniečio, Freibur
go universitetas, kaip ir kiti anais laikais, 
nepasižymėjo gausiu studentų skaičiumi. 
Bent porą šimtmečių studentų skaičius svy
ravo tarp 100 ir 200, o žemdirbių karo me
tu jame liko vos šeši. Kai Freiburgą 1677 
metais užėmė prancūzai, didelė dalis pro
fesorių ir studentų spruko į Konstanca, kur 
buvo įkurtas „antrasis“ Freiburgo universi
tetas. Ši padėtis užtruko net dvidešimtį me
tų. Natūralią konkurenciją Freiburgui su
darė netoliese esąs Heidelbergo universite
tas. Vienok mokslų iškilimas devynio'ikta- 
me šimtmetyje kiekvienam universitetui už
tikrino egzistenciją, ir Freiburgas pražydo 
naujais vardais. Dvidešimtame amžiuje Frei
burgo profesoriams du kartus tenka Nobe
lio premija (1935 zoologui Spemann ir 1953 
chemikui Staudineer). Politinės ekonomikos 
srityje išgarsėja Walter Eucken, istorinėmis 
studijomis pasižymi Friedrich Meinecke ir 
Gerhard Ritter, o medicinoje nauju išradi
mų davė Ludwig Aschoff, Paul Ulenhuth 
ir kt. Filosofas Edmund Husserl pagrindė 
fenomenologinę metodiką, kuri netrukus ta
po viena iš svarbiausiųjų moderniosios fi
losofijos srovių. Joje išaugo Martin Heide
gger, Jean-Paul Sartre, Merleau-Ponty ir kt. 
Pirmasis iš šių, Heidegger, Freiburgo uni
versitete dėstė ilgus metus ir net dabar, jau 
būdamas emeritas, veda privatų seminarą ar 
retkarčiais skaito viešas paskaitas. Jo minti
jimo įtaka ryški ir lietuvių filosofijoje. Už
baigiant, tenka pridurti, jog Freiburgo uni
versiteto dėstytojų tarpe matyti ir Vytauto 
Didžiojo univ. profesorius Antanas Macei
na. Čia prof. Maceina skaito paskaitas rytų 
Europos filosofijos temomis, praėjusios va
saros semestre išsamiau atsidėjęs sovietinio 
žmogaus fenomenologijai.
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LIETUVIŠKOJI PANORAMA TABOR FARMOJE

Atmintimi prasliuogia eisena visokiausių 
lietuviškų pavidalų, pradingstančių ir vėl 
grįžtančių, ir tokių gausių, kad tarp jų skrai- 
džioji, kaip tarp žiedų pievos, nebesusigau
dydamas atskirų įspūdžių. Kalbame apie š. 
m. rugsėjo 6-8 d.d. Tabor Farmoie įvykusį 
ketvirtąjį studentų santariečių suvažiavimą.

♦ * *

„Vištininke“ per naktis posėdžiauja visuo
menininkai, skirstosi pareigomis, aptaria bū
simus darbus, renka ir dalina pinigus... 
„Skalbykloje“ per naktis ūžia beveik klasiš
ka bohema, vartydama atsivežtus škicus, 
aptardama baletą ir psichiatriją... „Virtu
vėje“ tautininkai vaišina varpininku atstovą, 
prilaikydami vienas kitą partinio entuziaz
mo prasiveržimo momentais... Minia dai
nuoja ir šoka apie laužą... Minia šoka ir 
danuoja salėje, nukabinėtoje V. Varanec- 
kaitės ir K. Zapkaus paveikslais, Vinco Ku
dirkos prisiminimo parodėle, knygomis iš 
Lietuvos, lietuviškomis J. Čėsnos lėlėmis, 
pavergtos Lietuvos studentu gyvenimą vaiz
duojančiomis lentomis... (Visa ši puikybė 
sudėstyta D. Juknevičiūtės ir R. Šimansky- 
tės). Ir virš visko — metinis šūkis — „Žmo
gaus vertės mąstąs — jo darbai“. Psicbo- 
analitiškai gal ir nevisai teisingas, nes ir jo 
sapnais galima žmogaus vertę matuoti — 
ne vien darbais — bet po Kudirkos paveiks
lu tinkąs. Humoristiniame leidiny dar tiks
liau ir jaunatviškiau performaluotas: „Mei
lė, nemiga ir darbas“. Bet oficialiuoju palik- 
siąs pirmasai.

» • »

Suvažiuota virš 150 registruotų dalvvių ir 
nemaža neregistruotų, susmukusiu šeštadie
nį, kada nuo vasarvietės vartų buvo nuimta 
dvi dienas ten budėjusi „policija“. Tokiam 
netikėtam antplūdžiui įvykus, stovyklos štą- 

bas gavo susirūpinti nepramatytomis nak
vynėmis, ir „aktyvui“ buvo nurodyta mie
goti pamainomis, arba automobiliuose, arba 
visai nemiegoti... Kad, vaišingu lietuvišku 
įpročiu, svečiams lovų nepritrūktų.

* * *

Po trijų metų akis spanginančio žvalgy- 
mosi į degančias organizacines problemas 
buvo pagaliau prabilta pirmą sykį ir apie 
ideologinius pagrindus. J. Šmulkščiui mode- 
ruojant, juos išsidiskutavo Z. Rekašius, L. 
Sabaliūnas ir V. Kavolis, o susumavo, dis- 
kutantų prašytas, svečias dr. Juozas Girnius, 
radęs daug esminio bendrumo. „Visa laisva, 
kas sava“, sakė jis. O diskutantai patys pa
brėžė skirtingumą tarp dogmatinių ideolo
gijų, nustatančių žmogaus galutinį tikslą, ir 
egzistencinių ideologijų, nusakančių žmo
gaus turimosios tikslams rinktis laisvės 
reikšmę. Santarietiškoji galinti būti tik tokia 
pastaroji.

— Liberalas yra kiekvienas, kuris išpa
žįsta laisvę! — teigė bene didžiausio dėme
sio susilaukusioje paskaitoje apie „Krikčio- 
nybę ir liberalizmą“ dr. Juozas Girnius. „Li
beralizmas yra nesaugus, kaip ir kiekvienas 
kitas augštesnis dalykas yra nesaugus“. Bet 
nesą princip'nės priešybės tarp liberalizmo 
ir krikščionvbės, tiktai vaisinga ir galinti 
draug;ška būti įtampa. „Apie krikščionybę 
reikia spręsti iš šventųjų, o ne iš inkvizito
rių, kaip ir apie liberalus — iš kovotojų už 
laisvę, o ne iš libertinų, kuriems laisvė te
reiškia palaidumą“.

* * *

Laisvės pergalvojimas ir Marius Kati
liškis buvo aukščiausieji suvažiaviminės dva
sios pakilimo momentai, šeštadieniškame li
teratūros vakare buvo šiltai sutikti Julius 
Kaupas, Liūnė Sutema, Jonas Mekas ir Al-
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gimantas Mackus, bet Marius Katiliškis sa
vo žmogiškai ir žemiškai stilingais kareiviš
kais nuotykiais suraitė ir pačius rimčiausius 
daktarantus. Lietuviškoji literatūra pasirodė 
galinti užburti jauną žmogų, Amerikoje 
brendusi, viso ko užmiršimui.

Kaip viena jaunatviška šypsena, nuskam
bėjo ir literatūros vakarui pridurta koncer
tinė dalis: solistės D. Mongirdaitė ir L. Bo- 
reišytė, bei M. Vičiulytė, deklamavusi eiles.

Kitą vakarą, atidarant santariečių rengia
mus Vinco Kudirkos Metus, A. Mackus, J. 
Lintakas ir L. Narbutis literatūriškai per
žvelgė V. Kudirkos kūrybą.

* * *

Provokuojamai ir neįprastu būdu „Rašy
toją dvidešimtojo amžiaus vidury“ aptarė 
naujasis Vinco Krėvės literatūrinės premijos 
laureatas Jonas Mekas. Klausimą, ar indi
viduali meninė kūryba ar kolektyvinės jos 
išraiškos, kaip tautinių šokių šventės, la
biausia esančios mums šiandien reikalingos, 
'svarstė R. Žukaitė, E. Zabarauskaitė, V. 
Vairaitis ir L. Šmulkštys, moderuojant D. 
Juknevičiūtei.

Apie „Lietuvių instrumentalinę muziką“ 
kalbėjo Algis Grinius, pailiustruodamas for
maliai griežtais B. Dvariono ir gerokai jau 
atoalaiduotos formos V. Bacevičiaus kūri
niais.

Per iškilmingąjį aktą apie „Tautine Dile
mą“ kalbėjo Gabrielius Gedvilą. Mūsiškis, 
Amerikoje augąs, jaunimas jam išrodė pa
našus Lietuvos bajorams, ir jis visą dėmesį 
nukreipė jieško.iimui būdų apsisaugoti nuo 
bajoriško galo — išnykimo viską lydan
čiuose žemiškuose katiluose. Buvo pagerbti 
šių metų veikliausieji: V. Vaitaitis ir B. Da- 
nerytė, o kursantams, išėjusiems santarie- 
tiško visuomeniškumo programą, įteiktos 
Terros leidyklos V. Civinsko beveik pado
vanotos knygos.

Suvažiavimui pirmininkavo L. Šmulkštys, 

A. Vaitaitis ir B. Mačiuika, o sekretoriavo 
D. Modestavičiūtė, E. Zabarauskaitė ir B. 
Danerytė.

* * *

Tarp visų parodų, paskaitų, laužų ir kon
certų turėjo savo posėdžius filisteriai ir stu
dentai. Pirmiesiems prisistatė naujoji filis
terių valdyba: pirm. Julius Šmulkštys, sek
retorius L. Sabaliūnas, ir V. Kavolis, R. 
Mieželis, Z. Rekašius. Studentų santariečių 
valdybon išrinkti: V. Adamkavičius, G. 
Gedvilą, V. Vaitaitis, D. Žygaitė ir R. Val
tys. Revizijos komisijon: H. Žibąs, D. Mo
destavičiūtė ir A. Vaitaitis.

Prieš suvažiavimą per tris dienas vyko dar 
didesnio entuziazmo dalyvių tarpe sukėlę 
pirmieji santariečių visuomeninio veik'mo 
kursai, pravesti Gabrieliaus Gedvilos. Daly
vavo juose apie 20 jaunesnių žmonių, nuo 
ryto iki vakaro su pavyzdingu sušilimu 
laksčiusių iš paskaitų į darbo sekcijas, lei
dusių biuletenius, kalbėjusių pavyzdiniuose 
susirinkimuose, pavyzdingai kritikavusių va
dus ir save pačius, o naktimis, po laužų 
(per kuriuos reikšmingesniais vakarais dan
guje rodydavosi viduramžiškų minčių suke
liančios Šiaurės Pašvaistės) rašiusių savo ra
portus, protokolus, paskaitas, veiklos prane
šimus, laikraštėlius... Buvo džiugu matyti 
niekada anksčiau nerašiusius žmones nebe
pakylant nuo mašinėlės, einant miegoti su 
nebaigtomis paskaitomis rankose, nelei
džiant sustoti sukusis Tabor Farmos šeimi
ninko Juozo Bačiūno rotatoriui... Per kur
sus buvo išleisti trys laikraštėliai: Liberalis- 
tinis Impromptu, Rašytinės Pabiros ir Rau
donos Akys, ir galop kursantai taip įsisma
gino, kad, visi tapę redakciniu kolektyvu, 
susigalvojo (ir jau pradėjo) leisti nuolatinį 
studentišką mėnesinuką Žvilgsnius....

Kursai parodė, kad santariečiai jau išsi
vystė iš savo trimetiniu vystyklų ir norma
liomis jaunos organizacijos apgraibomis 
žengia į prideramomis spalvomis jiems pra
žydusį gyvenimą.

R.

'J . ?f?b
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LIEPSNOS IR DŪMAI

Nevaržomas juokas...

Kelios akimirkos iš sovietinės lietuvių literatūros ir gyvenimo

JURGIS LENGVENIS

Po galutinės Stalino kelionės į mauzolėjų 
suskambo balsai, jog gyvenimas Sovietų Ru
sijos tautų kalėjime pradeda keistis. Tie Bal
sai buvo itin ryškūs Vakaruose, kur taip la
bai laukiama pasikeitimų Rusijos viduje. 
Patys komunistai ir kiti Rusijos žmonės bu
vo santūresni. Pasikeitimais į gera jie ma
žiau betiki. Pagaliau, jiems ir pasikeitimų 
mastas labai nelygus. Jei žmogus gauna 
krautuvėje daugiau ko nusipirkti, jei uode
gos trumpesnės ir ypač jei kiek sumažėja 
emvedisto naktinio vizito grėsmė — tai jam 
jau labai dideli pasikeitimai ir pagerėjimas...

Iš tikrųjų, niekas esmiškai nepasikeitė, 
įskaitant ir „asmenybės kultą“. Miręs dikta
torius buvo kiek pakovotas, bet gana at
sargiai ir tik iki tam tikros ribos. Atėjo nau
jas diktatorius, naudojantis visiškai tuos pa
čius metodus. Ta pati ūkinė sistema, ta pa
ti propaganda, ta pati policinė diktatūra, 
tas pats opozicijos vadų ir varžovų šalini
mas, jų kaltinimas, smerkimas, trėmimas ar 
net šaudymas. Didžiausias pasikeitimas, — 
kad protarpiais leidžiama burnoms kiek pla
čiau prasižioti.

Tat atsiliepė ir Lietuvoje, nors žymiai ne
drąsiau ir silpniau, negu pačioje Rusijoje, 
jau nekalbant apie kaikuriuos satelitinius 
kraštus. Buvo leista grįžti iš kalėjimų ar iš 
užmiršties keliems rašytojams, daininin
kams ir dailininkams. Buvo leista vienam 
kitam sugrįžti iš Sibiro, bet kad lietuvių gy
ventojų skaičius Lietuvoje nepadaugėtų, rū
pestingai tebesistengiama žymiai daugiau, 
ypač jaunuomenės, įvairiomis dingstimis 
kelti į Sibiro „plėšinius“ ar kitas Rusijos 
sritis. Buvo leista laisviau susirašinėti su 

užsieniu, bet paimant už tai riebią kompen
saciją: už milionus gaunant iš užsienio 
siuntinių, kurių vertės didesnė pusė eina tie
siai į Chruščiovo iždą. Ir t.t.

Kokie kiti pasikeitimai? Literatūros reiš
kiniai duoda į tai vaizdžiausią atsakymą.

» » *
Lietuvių sovietinių rašytojų sąjungos žur

nalas „Pergalė" per 1957 metus mums daug 
ką gali pavaizduoti. Jis rodo, kiek buvo leis
ta sovietiniams lietuvių kultūrininkams pra
žiodinti burnas, kiek jos rizikavo pasakyti ir 
kiek teorija tebesiskyrė nuo praktikos.

Daina iš esmės visai ta pati.
Sovietinių Lietuvos rašytojų dabartinis 

politrukas Antanas Venclova savo praneši
me Rašytojų Sąjungos Valdybos plenumo 
posėdyje (Pergalė, 86-103 psl., Nr. 2, 1957 
m.) labai šviesiai dėstė pasikeitimus Lietuvos 
ūkiniame ir kultūriniame gyvenime. Iš tik
rųjų, tie pasikeitimai turėjo būti „milžiniš
ki“. Jis tarp kitko kalbėjo:

„Mūsų miestuose kilo naujų fabrikų ir 
naujų gyvenamųjų namų korpusai. Plačiai 
išaugo Kauno HES (Hydroelektros Stoties) 
statyba. Pagaliau išsipildo lietuvių tautos 
svajonė —- jau 1959 metais Nemuno vande
nys duos varomąją jėgą daugybei naujų fab
rikų, o mieste ir kolūkiniame kaime tūkstan
čiuos namų sušvis elektros šviesa. Lietuva 
jau greitai pradės naudotis televizija..

„Daug naujų laimėjimų pasiekė mūsų ko
lūkinis kaimas. 205 tūkstančiais hektarų per
nai padidėjo apsėjami plotai. Kolūkiuose ir 
tarybiniuose ūkiuose, įsigalinant naujai pla
navimo tvarkai, išaugo valstiečių suintere
suotumas ir iniciatyva.- Nors, kaip žinome.
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praeitais metais oras žemės ūkiui buvo labai 
nepalankus, derlius mūsų laukuose, tenorai 
paėmus, buvo didesnis negu užpernai. Pa
didėjo gyvulių skaičius kolūkiuose, o taip 
pat ir visuomeninės gyvulininKystės proouk- 
tingumas. Praeitais metais mūsų žemes ūkis 
gavo 1798 traktorius, 208 eKSKavatorius ir 
buldozerius melioracijai. Siame penkmety 
bus nusausinata papildomai dar 630 tūks
tančių ha žemės“...

Vaizdas, kaip matome, šviesus, progresy
vus, laimingas, gamybingas. Viskas kyla, 
viskas gerėja, eksKavatoriai ir buldozeriai 
daugėja. Tas viskas gana gražu, bet čia pat, 
tame pat „Pergalės“ numeryje įvyksta ne
susipratimas ar gryna nelaimė, kuri kitais 
plunksnos brūkšniais šluote nušluoja Venc
lovos social-ekonomines ir agrikultūrines 
pranašystes.

Net ir komunistai sutinka, kad literatūra 
yra geras gyvenimo veidrodis. Skirtumas tik 
tas, jog nekomunistai pageidauja, kad lite
ratūra būtų veidrodis, rodąs tikrąjį gyveni
mą. O komunistai pripažįsta tik tokią litera
tūrą, kuri būtų irgi „veidrodis“, bet rodytų, 
ne koks gyvenimas yra, o koks jis turėtų 
būti pagal ir Lenino ir vėliausio partijos bo
so teoriją.

Per redakcijos nemalonų neapsižiūrėji
mą ,tame pačiame „Pergalės“ numeryje iš
spausdinta keliolika naujo jauno sovietinio 
lietuvių poeto Justino Marcinkevičiaus eilė
raščių. Šis poetas turi dabar gerą markę Lie
tuvoje, apdovanojamas tūkstančių rublių 
premijomis, yra karštas komunistas, ir jam 
leidžiama daugiau pasisakyti.

Ir kai Venclova plenume kalba apie derlių 
gausėjimą ir gamybos didėjimą, J. Marcin
kevičius keliais posmais sunaikina šį melą, 
sakydamas:

Aš apie duonų privalau rašyt,
Nes mano tėvui jos dar nepakanka.
Tiesa, kaip ištikimas komunistas, jis sten

giasi būti mandagus sovietinei santvarkai ir 
atsiprašinėja:

Aš tylėt negaliu, 
Man tylėt nevalia. 
Nesupykite, 
Dėdės ir tetos 1
Kaip atrodo, dėdė Chruščiov ir teta Fur- 

ceva dar nebus labai supykę. Jiems šiandien 
dar atrodo, kad nėra perdaug rizikinga, jei 
kokie nors Justinai Marcinkevičiai sovietų 

imperijos kalėjimo pakampėse pasiskundžia, 
jog sovietijoje car neviSK„s labai gerai. Bu
vo leista vienam sovietų autoriui, izudince- 
vui, savo romaną pavaomti „rse vien duona 
gyvi", ir Cnrusciov tuo tarpu pasitenkino 
tik romano pasmerkimu, bet autorius dar 
tebėra gyvas. Ir J. Marcinkevičius savo ei
lėraštyje pamėgdžiojamai Klausia: ,Ar vien 
duona gyvas?“.. Ir atsako, kad ne, „nes ži
nau, kad aš galiu būtį gyvas tik tėvynės 
duona“.

Anot Venclovos, duonos tėvynėje jau yra 
daug, ir bus dar daugiau, nes gauti 1798 
nauji traktoriai, 208 buldozeriai ir eKSkava- 
tonaį melioracijai, o taipgi išsipildo lietuvių 
tautos svajonė turėti eleKtrą. .. tai visai ge
ra svajonė ir neblogi sumanymai, bet pa
klausykime, ką čia pat J. Marcinkevičius 
dainuoja:

Jo kolūkietis pasakoja, kaip kompartijos 
pareigūnai su blizgančia „Pobieda“ (.sovie
tiniu automobiliu) buvo užsukę į Kolūkį, ap
žiūrėjo karvides, klėtį, kiaulidę, vištidę, vis
ką matę, — tik „į gryčią niekur neužėjo“ 
(pažiūrėti, kaip pats žmogus kolchozininkas 
gyvena). Jie „pakratus ir šieną išmatavo, 
tik dėl duonos nepasitelravo“... Duonos 
trūksta, jos nėra.

Ted kas čia meluoja: propagandistas po- 
litrukas, ar poetas? Sutikime, kad mažiau 
meluoja poetas. Bet ar ilgai jis naudosis ta 
laisve? Sovietų istorija rodo, kad laisvės tar- 
peliukai ten labai trumpi ir riboti.

* * *
Visą oficialią sovietinės Lietuvos maskol- 

bernių pliurpalynę apie mūsų pajungtos tė
vynės, ekonominę ir dvasinę padėtį sunaiki
na vienas jauno lietuviško komunisto eilė
raštis, pavadintas „Bloga eilutė“.

Justinas Marcinkevičius kolkas buvo drą
siausias iš visų, jis neabejotinai daug rizika
vo ir tai bene vienintelis iš jaunų Lietuvos 
komunistų, kuriuo galima kiek pasididžiuo
ti. Tarp sovietinių vergų ir padlaižių masės, 
tarp pataikūnų ir karjeristų, pagaliau atsi
rado vienas, kuris jaučia, kad negali visada 
meluoti ir, svarbiausia, reikalauja teisės pa
sisakyti. Komunistas idealistas, kuris tuo at
veju iš karto turi sueiti į konfliktą su savo 
pirmininko politruko A, Venclovos pasako
mis apie elektrifikacijos svajonę ir televizi
jas. (Beje, elektra Lietuvoje buvo ir buržua
zijos valdymo laikais, netruks ir dabar elek-
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tros nei televizijos aparatų „naujajai klasei“, 
tik klausimas, kiek iš to bus naudos liau
džiai, valstiečiam ir kitiems nekomunis- 
tams). Pacituokime ištisai tą Justino Mar
cinkevičiaus eilėraštį...
L

Gimto kaimo laukais einu, 
Išsiliejo danguj žara...
Čia pritiktų rimas „dainų“ — 
Bet, lyg tyčia, dainų nėra.

Juk ir aš tų damų prirašiau. 
Tokių, kurių nesigirdi.
O tikėjau šventai anksčiau: 
Jos ras kelią į liaudies širdį.

Buvo ten ir jauni jovarai,
Kaimas plieskė elektros šviesa....
Tik dabar supratau gerai, 
Kad gražiausia daina -— Tiesa.

Taip, yra čia liauni jovarai.
Elektra dar kol kas nešvyti.
Reik išbraukti, kas negerai
Ir iš naujo rašyti.

Platesni šio eilėraščio komentarai nerei
kalingi. Jis duoda visus atsakymus. Be abe
jo, jis neturi jokios poetinės vertės, ir „bur
žuazinės“ poezijos lygmens J. Marcinkevi
čius dar nėra nei pralenkęs, nei pasivijęs. 
Sovietinėje atmosferoje tikra ir laisva poezi
ja negali išaugti, ir mūsų jaunasis autorius 
čia nesudaro išimties ir asmeniškai jis dėl to 
nekaltas. Jam neįmanoma duoti ką nors ki
tą, kaip tik sueiliuotą publicistiką. Ir kai 
chruščiovinė cenzūra tokio straipsnio nepra
leistų, tai „poetiškai“ sueiliuoti straipsniai, 
kaip matome, kartais gali išvysti dienos 
šviesą.

Tokių eilėraščių praleidimas nėra ypatin
ga paslaptis. Kompartija supranta, jog slo
giausioje atmosferoje reikia kartais ventilių, 
reikia žmonėms duoti pasisakyti apie nuola
tinę gėlą, melo, priespaudos ir skurdo sute
mas, laisvės ir teisybės ilgesį. Iki tam tikro 
laipsnio, kol ir kiek tai negresia komunisti
nės diktatūros pagrindams.

« * *
Visi turime savus kentėjimus. Vakarietis 

rašytojas ir kultūrininkas ar ir šiaip padorus 
žmogus dažnai kenčia nuo laisvės, dėl lais
vės chaoso, nebuvimo aiškių saitų ir auto

ritetų. Jis klysta, blaškosi, mėtosi be direk
tyvų ir kenčia nuo — laisvės pertekliaus.

Sovietinis rašytojas ir žmogus, be abejo, 
kenčia dėl laisvės stokos. Jis jos ilgisi, gy
vena baimėje, neviltyse ir nerime suklysti 
tarp direktyvų, kurių taip gausu ir be kurių 
jis nei žingsnio pats negali žengti. Visų tų 
„generalipių linijų“ ir „amžinų tiesų“ relia
tyvumas ir ciniškumas jam labai aiškus. 
Kas gali atspėti, koks bus partijos nutari
mas kitais metais? Ir kuo bus pakeistas nu
vainikuotasis „asmenybės kultas“? Kas at
sistos į nugriauto titano vietą? Kokius nuos
tatus išleis partijos CK, partijos prezidiu
mas, naujoji vadovaujanti asmenybė? Kas 
bus pašalintas, ištremtas, suniekintas? Ko 
klausyti, kieno teorijos ir įsakymai yra ge
ri, o kieno pasidarys greit blogi ir klaidingi?

Savo pranešime A. Venclova dėsto, jog 
per pastaruosius keleris metus tarybiniams 
rašytojams daug kas „paaiškėjo“: kad as
menybės kultas (t.y. Stalin) buvo ne be prie
kaištų, kad Venclovos draugas Korsakas 
buvęs klaidingai kritikuotas už tai, jog rė
męsis Plechanovu, arba kad nesą teisinga' 
į literatūros reiškinius žiūrėti ne kaip į lite
ratūros, o kaip į politikos ar socialinio gyve
nimo faktus, „kaip į vienų ar kitų politinių 
tezių iliustravimą“... Grynas juokas su 
tais netikėtais „paaiškėjimais“. Sveiko proto 
žmogui tokie dalykai seniai buvo aiškūs. 
Bet komunistiniame pasaulyje „paaiškėja“ 
naujos tiesos tik tada, kai taip nutaria parti
ja ir jos diktatorius, kai jis įsako vienaip 
ar kitaip mąstyti.

Kas iš to, kad Venclova šiandien tarybi
nių rašytojų vardu skelbia, jog mes „pasisa
kome už laisvas kūrybines diskusijas, už 
laisvą literatūros ir meno problemų nagri
nėjimą marksizmo-leninizmo pagrindu“... 
Visa tai juk absurdas. Negali būti jokių 
laisvų kūrybinių diskusijų, kai toje pat pra
kalboje kitur teigiama, jog rašytojams pri
valanti vadovauti partija. Toks pats absur
das kalbėti apie „laisvą literatūros ir meno 
problemų nagrinėjimą marksizmo-leninizmo 
pagrindu". Marksizmas ir leninizmas yra 
politinės ir ekonominės doktrinos, ir apie 
kokią čia laisvę gali būti kalbama, kada jų
jų pagrindu tenka nagrinėti menas ir litera
tūra? Toms problemoms spręsti pirmiausia 
reikia turėti meno ir literatūros pagrindai. 
Marks ir Lenin tam nieko negali duoti, jie
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patys tais klausimais buvo tik eiliniai dile
tantai. Naudoti meną jųjų politinių tezių 
iliustravimui yra gėdingiausią meno prosti
tucija, ir sovietinis menas užtat per keturius 
dešimtmečius nieko didingo ir patvaraus nė
ra sukūręs nei literatūroje, nei tapyboje.

Visai nenuostabu, nes menui sovietijoje 
nepripažįstamas joks savarankus tiksiąs. 
Venclovos žodžiais, rašytojas turi nebijoti 
kelti balsą prieš „betkurį liaudies skriaudė
ją“ (žinoma, išskyrus sovietinį okupantą ir 
liaudies išnaudotojų „naująją klasę“, tariant 
Milovano Džilaso žodžiais), jis turi „atvirai 
ir drąsiai vaizduoti gyvenimą“, „mums rei
kia poezijos, kovojančios ir smogiančios, 
reikia poezijos apie liaudies žygius ir jos he
roizmą. .. reikia, kad poezijoje būtų ir gilios 
filosofijos, ir linksmo, nevaržomo juoko, 
reikia mums daugiau gerų posmų, kurie pri
gytų liaudies lūpose, kurie virstų masinė
mis dainomis“ ir t.t.

Justinas Marcinkevičius, kaip citavome, 
patvirtino, kad tų masinių dainų nėra, kad 
liaudis jų nepriima, jomis nesižavi, kad 
trūksta ir duonos ir elektrcs, ir kad nusibo
do kalbėti melą, o nors kartą reikėtų Tie
sos ir reikėtų „iš naujo rašyti“...

Tad iš visko išeina tik vienas „nevaržo
mas juokas“ —r nesąmonės ir melas;

« * *
Kaip ga'ima kalbėti apie laisvę, kada už 

laisvę tuoj grasinama bausti, išrauti, Su
triuškinti, sunaikinti?

Tokie grasinimai dažnėja ne tik komuniz
mo ir sovietinės okupacijos priešams, bet ir 
visai dar lojaliems sovietuos piliečiams, ku
rie aktyviai nesideda prie „komunizmo sta
tybos“, netampa jo propagandistais, bet no
ri nors šiaip taip ramiai pragyventi. Tai 
naujieji sovietiniai miesčionys, gausi tary
binės biurokratijos klasė. „Literatūros ir 
Meno“ savaitraštyje (1957.VII.27 d., Nr. 10) 
vienas iš prisiaugintų literatūrinių politrukų, 
Antanas Jonynas, rūsčiausiai atakuoja tuos 
gausėjančius sovietinius miesčionis, kurie 
nenori įsijungti į „kovą“ ir kuriems nepa
tinka visa komunistinė, neva literatūrinė 
grafomanija.

Nesugebėjimą ir neturėjimą teisės nei rea
listiškai, nei meniškai kurti autorius mėgi
na pateisinti tuo, kad sovietinės literatūros 
tikslas iš esmės esąs skirtingas. Ta proga jis 
paberia klasikinių sovietinių nonsensų šiupi

nį. Sovietinei literatūrai, esą, „svarbiausia— 
tvirti, pilnakraujai, drąsūs ir išdidūs hero
jai, žmonės su dideliais, kilniais idealais ir 
su didele valia bei energija tems idealams 
pasiekti. Pagrindinis tarybinės literatūros 
personažas buvo ir visada bus tvirtas, ga
lingas tarybinis žmogus, su drąsiais sieki
mais ir stipriomis žmogiškomis aistromis, 
žmogus klystąs, besiblaškąs, bet tvirtai tikįs 
savo svajonėmis ir savo jėgomis, žinąs, ko 
jis nori ir kur jis eina, pasiryžęs žengti per 
sunkiausias kliūtis, aukotis ir nugalėti. Toks, 
būtent, yra tikrasis paprastas liaudies žmo
gus gyvenime“...

Jau ši viena citata rodo, koks žiaurus ir 
nykus turi būti literato ir šiaip žmogaus gy
venimas sovietijoje. Iš jo reikalaujama tikė
ti ir paklusti paskutiniam nonsensui. Ir ko
kiu čia bepiešiamas tas paprastas liaudies 
žmogus gyvenime“, t.y. pirmiausia darbi
ninkas, kolūkietis? Nagi, nuostabiausiu ko
munizmo herojumi! Iš vienos pusės herojus, 
iš kitos — paprastas žmogus.. Na, o kaip 
tada su netvirtais, su nepilnakraujais žmo
nėmis, su abejojančiais, su nedrąsiais, su ne- 
išdidžiais, be didelės valios ir be aistrų, su 
tais, kurie negali ir nenori kovoti ir nuga
lėti, kurie pralaimi, kurie kitų primestomis 
svajonėmis netiki, — ir tuo būdu nebepa
tenka į „paprastų liaudies žmonių“ katego
riją? Literatas apie juos turi, aišku, nutylė
ti, jų nematyti, laukti, kol MVD juos išnai
kins, ir rašyti tik apie herojus. Jis turi 
bjauriausiai falsifikuoti gyvenimą ir žmogų, 
tik tada jis patarnaus komunizmui, partijai 
ir sau.

* * *

Toje atmosferoje pasidaro labai aiški vi
sa sovietinio meno ir literatūros samprata, 
kuri jau per trejetą dešimtmečių formuojasi 
„socialistinio realizmo“ terminu.

Sovietinėje Lietuvoje šiuo klausimu esa
ma daug bėdos. Tie minėtieji „miesčionys“. 
kurie dar mėgsta poeziją, nemėgsta sovieti
nės propagandinės poezijos. Matyt, kad jie 
skaito ir vertina senesniąją „buržuazinę“ po
eziją, jos retus leidinius gaudyte išgaudo, o 
naujus tarybinius autorius niekina. 1956 mė
liais Vilniuje išleistoje knygoje „Literatūros 
klausimai“, kur sudėta keliolikos autorių 
kritikos straipsniai ir knygų recenzijos, vie
nas iš riebiai apmokamų ir premijuojamų 
„naujosios klasės“ poetų, E. Mieželaitis, ta
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proga trumpai drūtai atsiskaito su „rnies- 
čionimis“ taip:

„Neįrodys jie mums, išsitraukę iš lentynos 
seną, dulkėtą vakarykščios dienos poezijos 
tomelį, kad štai kur, atseit, tikroji poezija. 
Melas. Mūsų poezija kokybiškai geresnė, 
novatoriška, kilni poezija. Mes turime, ne
paisant trūkumų, geros poezijos pavyzdžių. 
Mes turime, tikrų, gerų, talentingų poetų“...

Visas Mieželaičio įrodymas — politruko 
tonas. Toks įrodymas įtikina tik tol, kol už 
politruko nugaros stovi Lietuvos rusiškoji 
policija ir kariuomenė. Jei tik nebūti; šių 
„argumentų“, tai visi įrodymai kaip dūmas 
dingtų.

Ir lietuvis kultūrininkas jau antrą dešimt
metį turi gyventi atmosferoje, kada čia tas 
pats politrukas beria nonsensą po nonsenso, 
kaip, pvz., — „Mano nuomone, blogas 
šiandien tas poetas, kuris nedeklamueja. Va
dinasi, jis neturi minčių, jis neturi ką pasa
kyti žmonėms“ (!!!)...

O kitas kritikas, kažkoks J. Josadė, 
straipsnyje apie naują tarybinę satyrą, vie
nam pradedančiam ir rašyti dar nemokan
čiam autoriui aiškiai pataria: „Bet, kad 
žengtų tolesnį ir tvirtesnį žingsnį į literatū
rą, jaunam autoriui neužtenka vien moky
tis, kelti savo meistriškumą; tolesnio jo li
teratūrinio darbo sėkmė, mano manymu, 
pirmiausia priklauso nuo to, su kokia pilie
tine aistra ir drąsa jis dalyvaus kovoje dėl 
naujo mūsų gyvenimo, kaip stipriai jis my
lės savo liaudį, kaip giliai jis neapkęs jos 
priešų, kiek organiškai artimi ir savi jam 
bus liaudies siekiai ir lūkesčiai“.

Matome, kad svarbiausia yra ne mokėti 
rašyti ar turėti talento. Tai yra antraeilis da
lykas, tarp kitko. Svarbiausia — kovoti, bū
ti aršiu komunistu, neapkęsti prešų, na, ir 
mylėti „savo liaudį“.. Kaip visa tai tipin
ga naujajai mūsų tautos parazitų klasei, su
sikūrusiai sau užuovėją rusiškos okupacinės 
policijos ir kariuomenės užnugaryje! Lyg 
praeities didieji feodalai, kurie kalbėdavo 
apie „savo vergus“, „savo baudžiauninkus“, 
„savo žmones“, taip dabar mūsiškiai maskol- 
bemiai jau ima kalbėti apie „savo liaudį“...

Kai sistemos esmė yra pagrįsta melu ir 
apgaule ,tai ta pačia dvasia neišvengiamai 

turi persisunkti ir visi antriniai tos sistemos 
reiškiniai.

SSSR — reiškia Tarybinė Socialistinių 
Respublikų Sąjunga. Nei vienas iš šių pava
dinimo žodžių neatitinka gyvenimo tikrovės. 
SSSR valdo ne darbininkų tarybos, bet 
kompartija su diktatoriumi priešakyje. So
cializmo ten nėra, o žmogaus žmogumi iš
naudojimo santvarka, kur valdžios gal:a ky
la ne iš visuomenės valios. Respublikose 
valdžia yra renkama laisvais ir visuotiniais 
talsavima:s, gi sovietinės respublikos tėra 
tik administ:aciniai vienetai. Nėra jokios 
laisvų respublikų sąjungos, centralizuota 
didžiarus;ška Maskvos hieraichija...

Tas pats ir su „socialistiniu realizmu“ me
ne ar literatūroje. Realizmas yra realizmas, 
ir negali būti socialistinio, fašistinio, demo
kratinio, simbolistinio ar romantinio „re
alizmo“. Real'zmas yra pirmiausia tikrovės 
vaizdavimas meninėmis priemonėmis. O jei 
partija reikalauja vaizduoti tik melagingus 
herojus, tokią „tikrovę“, kurios nėra, bet 
kokia ji turėtų būti ir koks turėtų būti pa
keistasis žmogus ir jo pasaulis, — tai čia 
gal tiktų daugelis įvairių terminų, tik ne 
realizmas. „Socialistinio realizmo“ sąvoka 
yra gryna nesąmonė. Tąja nesąmone parti
ja prievartauja kiekvieną kūrė:ą jau dauge
li metų.

* * *

Suminėjus šias kelias akimirkas, tenka pri
eiti išvados, kad postalininė komunistinė 
ūkinė ir dva inė sistema Lietuvoje nėra nie
ku iš esmės pasikeitusi. Pavieniai smulkūs 
iškrypimai mums neturėtų kelti iliuzijų.

Lenkijoj atsirado jaunas komunistas, ku
ris drįso viešai pasakyti daugiau, negu mū
siškės papūgos Lietuvoje. Tai Leszek Kola- 
kowski, kuris šiandien jau uždarytame Var
šuvos laikraštyje PO PROSTU aiškino, kas 
nėra socializmas. Vienas iš jo pagrįstų teigi
mų buvo tas, kad socialistinės santvarkos 
nėra tokioje valstybėje, „kurioje rašytojai ir 
filosofai sake- tą patį, ką ministeriai ir ge
nerolai, — bet tik po to, kai šie pasisakė“...

Lietuvoje kitokio atvejo dar nebuvo. Gal 
išskyrus aną kuklutį Marcinkevičiaus eilė
raštį.
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RUSIŠKOS VARIACIJOS

Šių metų rugsėjo mėnesį, Muenchene, įvy
ko rusų politinių organizacijų konferencija, 
kurioje ilgą pranešimą padarė Stolypin. Sa
vo pranešime reliatorius palietė visus svar
biausius būsimos, demokratinės Rusijos, už
sienio politikos klausimus. Suprantama, kad 
eventuali Rusijos reorganizacija tiesiogiai 
liečia visus jos kaimynus, jų tarpe Lietuvą. 
Įdomu todėl labai trumpai paminėti svar
biausius pranešimo punktus.

Vienas iš pirmiausių naujosios Rusijos 
vyriausybės uždavinių bus priverčiamųjų 
stovyklų pašalinimas ir ištremtųjų grąžini
mas į jų senąsias gyvenimo vietas. Gyvento
jus sugrąžinus tam tikrose srityse k.a. va
karų Ukrainoje, vakarų Gudijoj, Besarabi
joj, Karpatų Rusijoj turės būti įvykdyti ple
biscitai šių žemių ir jų gyventojų priklauso
mumui nustatyti. Karelija ir Rytų Prūsija 
bus sugrąžintos Suomijai bei Vokietijai, o 
Baltijos Valstybėms bus grąžinta nepriklau
somybė, nes tarp kitko, anot Stolypino, prieš
kariniais laikais Baltijos Valstybėse šalia 
baltu tautinių grupių gyvenusi rusų grupė, 
turėjo plačias teises ir jos interesai nebuvo 
varžomi. Demokratinė Rusija ateityje rem
sianti federalistinius judėjimus Europoje ir 
pačioje Rusijoje. Demokratinė Rusijos vy
riausybė laikysis sekančių, pagrindinių prin
cipų savo santykiuose su svetimomis vals
tybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis: 
ji griežtai laikysis taikingos politikos, kovos 
už nusiginklavimą ir prieš atominius gink
lus bei karinius valstybių blokus, palaikys 
glaudžius ryšius su Kinija, nes tiktai per Ru
siją Vakarai galį pasiekti tam tikros įtakos 
Azijoj ir tiktai Rusijos-Kinijos „ašis“ ga
lėsianti paremti Azijos tautų kovą už geres
nį būvį. Pranešimas baigiamas pabrėžiant, 
kad naujsji, demokratinė Rusija laikysis 
tarptautinės teisės nuostatų, kovos už visu 
tautų solidarumą ir gerbs mažųjų valstybių 
teises.

Daryti šio pranešimo kritiką nėra lengva, 
nes ir labai paviršutiniškai perskaičius, tuo
jau gaunasi įspūdis, jog turima reikalo su 

visiškai nerealiom fantazijom. Jau pats pra
nešimo įvadas, kuriame reliatorius įspėja, 
kad yra atėjęs laikas galvoti apie demokrati
nės Rusijos ateitį, nes sovietinis režimas 
griūva — yra tokia hipotezė, kurios nepare
mia joks faktas ir jokia logika. O antra ver
tus, jei mes norėdami daryti abstraktinę 
gimnastiką ir prileistume, kad sovietinio re
žimo už kelių mėnesių nebebus, tai mums 
dar reikia įrodyti, kad rusų emigracijai li
kimas yra rezervavęs teisę ir galimybes per
tvarkyti naująją Rusiją. Tiesa, šitoks emi
gracinis optimizmas, sutinkamas ne tiktai 
pas rusus: berods ir pas mus lietuvius jau 
prieš dešimt metų buvo žmonių, kurie siūlė 
sudaryti vyriausybę ir buvo įsitikinę, kad 
sovietinė diktatūra turinti griūti sekančių 
24 valandų būvyje. Todėl, kalbėdami apie 
Stolypino pranešimą, užmirškime jo realią 
vertę, o tiktai palieskime tuos dalykus, kurie 
išreiškia baltųjų rusų pažiūrą į kaikurias vi
daus ir užsienio problemas, kuri iškelia jų 
galvojimo būdą.

Pirmiausia, turime būti dėkingi, kad Lie
tuvai kartu su kitomis Baltijos valstybėmis 
pažadama nepriklausomybė. Faktiškai šiai 
problemai išspręsti galima būtų suorgani
zuoti dar vieną plebiscitą, turint galvoje Sto
lypino pasakymą, kad Pabalty gyvena ne 
trys tautos, o keturios. Nes Stolypin Lietu
vos rusus net nevadina mažuma, o etnine 
grupe, tokia pat grupe, kurią esą sudaro lie
tuviai, latviai ir estai. Kiek blogiau atrodo 
reikalai su ukrainiečių „etnine grupe“, apie 
kurią Muencheno konferencija net ir neuž
simena. Matyt, kad šis klausimas jau yra iš
spręstas ir yra paruošti visi „ukazai“ suda
ryti naująją Kijevo guberniją. Čia prisime
na jau kažkur girdėtos dainos akordai, ku
riuos mes norėtume pavadinti: rusiškos va
riacijos mažų bei didelių tautų laisvės tema. 
Tačiau tuo netikėtumai nesibaigia. Nes Sto
lypin, moralizuojančios nuotaikos pagautas, 
užmiršta, kad Besarabijos, Karpatų Rusijos, 
Karelijos ir t.t. buvo įjungtos į Motiną Rusi
ją paprasčiausios agresijos dėka, ir kad tos
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LAIŠKAI REDAKTORIUI

VALSAS VISDĖLTO IŠ IDĖJOS

Domėdamasis muzika, ypač naujomis 
lietuviškomis dainomis ir mūsų chorų re
pertuarais, prieš porą metų rašiau Valte- 
riui Banaičiui laišką, prašydamas jį, kaip 
specialistą, tais klausimais plačiau pasi
sakyti mūsų žurnale. Rūpėjo nian tada ir 
lietuvių partizanų dainos, o už vis labiau
sia naujos „karo“ ir įvairios maršo ritmų 
dainos, kurios man atrodė labai jau reika
lingos turėti ir įtraukti į mūsų chorų re
pertuarą. Nekartosiu kitų savo laiško min
čių, tik pridėsiu, ką tuomet V. Banaitis 
man atsakė. O maždaug taip: — jis apsi
krovęs darbais ir tuo tarpu straipsnio ne
galįs parašyti, bet būtų labai gerai, kad aš 
pats surizikuočiau ir parašyčiau. Mano 
mintims jis pritariąs, jas užgirias, o suge
bėjimo man užteksią, nes esu kiek buvojęs 
muzikos mokykloje, taigi galiu būti laiko
mas specialistu...

Visdėlto jaučiausi tik muzikos diletan
tu. straipsnio rašyti nedrįsau, laukdamas, 
gal tais klausimais kada prabils daug ge
resni žinovai. Ir štai V. Banaitis juos vėl 
prisiminė ir davė mums straipsnį praėju
siame Santarvės numeryje „Buitinės mu
zikos klausimais“. Čia yra atsakymai ar 
bent nauji iškėlimai visų tų klausimų ir 
reikalu, kuriuos kadaise jam minėjau sa
vo laiške. Sveikinu straipsnio autorių, pa
galiau taip ryškiai mums iškėlusį lietuviu 
buitinės muzikos problemą, imtinai ligi 
naujų šokių, „šlagerių“, naujų maršų ir 

tradicinių liaudies dainų repertuaro refor
mų. O kas liečia lietuviško „kaimo“ ir 
„miesto“ santykiavimo problemą, tai jau 
bus antras dešimtmetis, kai esu šių nuo
taikų šalininkas ir kartkartėmis skelbėjas. 
Labai malonu, kai nebereikia būti solistu 
ir kai mūsų „lietuviško miesto civilizaci
jos“ šalininkų choras gausėja...

Noriu tačiau atitaisyti vieną klaidą V. 
Banaičio straipsnyje, kur minimas mūsų 
Spaudos Baliaus Valsas, vienas iš tos bui
tinės muzikos gabalėlių. Duodamas eilę 
pavyzdžių, kad buitinė muzika ir įvairūs 
šokiai paprastai būna kokių nors mecena
tų, asmenų ar organizacijų kompozito
riams užsakomi (suprantama, už atlygini
mą), V. Banaitis ta proga teigia, kad ,,... 
minimas Spaudos Baliaus Valsas nebuvo 
Hofmeklerio parašytas iš ..idėjos“, o ba
liaus rengėju užsakymu“. Tuo pat metu 
Amerikos lietuvių savaitraštyje DIRVOJE 
V. Banaitis pateikė platų pasikalbėjimą su 
mūsų žinomu pramoginės muzikos orkes
tru dirigentu M. Hofmekleriu, kuris apie šį 
vaisa suteikė dar fantastiškesnių informa
cijų: kad valso teksto autoriumi buvęs K. 
Binkis, kad muziką valsui sukomponavęs 
pats Hofmekleris Kauno „Božegraikos“ 
restorane ir t.t.

Visa tai yra smulkmenos, bet... nei vie
nas iš tų teigimų neatitinka tikrenybės. 
Valso teksto autoriumi buvo ne K. Binkis, 
bet kaip tik šių eilučių rašytojas. „Buitinę

agresijos rezultatams panaikinti nereikia jo
kių plebiscitų, o tiktai pritaikymo tų pačių 
principų, apie kuriuos jis taip karštai kalba.

Šitaip pranešimą toliau bekraoštant paaiš
kėja, kad jo skaitymas tėra galimas tarp ei
lučių. Tiktai tada išryškėja, rusiškų „pinze- 
lių“ nupieštas peizažas, kuriam suprasti ne
reikia didelės vaizduotės. Jį galima paaiškin
ti keliais žodžiais, būtent, kad Muenche- 
nan suvažiavę baltieji rusai tikisi sovietų po
nams pranykus atsisėsti j tas kėdes ir varyti 
didžiosios Rusijos politiką.

Mes lietuviai norime bendradarbiauti su 
visais, ir mūsų reikalavimai bęndradarbią- 

vimui patikrinti nėra dideli. Mes galvojame, 
kad toks bendradarbiavimas tarp įvairių 
tautų, kurios yra vienoje ir toje pačioje ba
rjero pusėje, tėra galimas, jei mes visi lai
kysimės tų principų ir idealų, kuriuos so
vietai yra pamynę ir kurių įgyvendinimą 
mes norime ateityje valstybių vidaus gyveni
me ir valstybių tarpusavio santykiuose. To 
mes laukiame iš visų, reiškia ir iš baltųjų 
rusų. Ir dar baigiant pridedame: neplanuo
kime perdaug rytojaus, sąžiningai ir gerai 
neatlikę visų šios dienos uždavinių.

Nemo
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196 SANTARVĖmuziką“ visada mėgau ir mokyklos laikais turėdamas daug reikalų su mūsų dainininkais, „mažosios scenos“ solistais ir kvartetais, taipgi ir su šokių orkestrais, aš tuomet esu nemažai vertęs koncertinių dainų, įvairių romansų ir ypač ,,šlagerių“ į lietuvių kalbą, kartais labai laisvai, kartais gi melodijoms tik pritaikindamas grynai savo lietuviškus tekstus, nieko bendro neturinčius suoriginalais. Tokia Ramona arba ispanų jūrininkų daina La Paloma mano buvo tada „išverstos“ visai saviškai. Panašių tekstų esu tada parengęs gal šimtą, ir vėliau nekartą tekdavo girdėti žmones juos dainuojant ne tik Kaune, bet ir provincijoje, dažnai su iškraipytais, savaip perdirbtais, „pagerintais“ tekstais.Kai Lietuvos Žurnalistų Sąjunga pradėjo ruošti iškilmingus metinius Spaudos Balius (iš jų gražaus pelno buvo statomi žurnalistų namai Girulių vasarvietėje), aš, kaip Sąjungos narys, buvau įpareigojamas prisidėti ir net tris kartus, šalia kitos balių programos, turėjau paruošti „premijinį numerį“ — kokį naują šokį su originalia daina. Galima tai vadinti ir „užsakymu“, bet šis užsakymas buvo grynai idėjinis, be jokio atlyginimo teksto autoriui ir kompozitoriams. Atlyginimą gaudavo tik dainininkai, ir tai nevisada. Spaudos baliaus programoje pasirodyti artistai laikė sau garbe, o gal kaikurie buvo ir suinteresuoti turėti spaudos palankumą ir simpatijas...Su baliaus vyr. organizatoriumi V. Kemešiu susitariau ,kad pirmajam mūsų iškilmingam baliui paruošiu naują lietuvišką valsą. Tuomet dar ir aš klaidingai galvojau. kad lietuviška daina ir muzika yra tik ta, kuri tiesiogiai remiasi lietuvių liaudies melodijomis. Išeities punktu pasirinkau liaudies dainą „Tris dienas, tris naktis“. Jos tekstą „modernizavau“ visai saviškai, mėginau įdėti humoro ir taikiau, kad būtų ko paprasčiausia, beveik primityvu ir lengviausiai atsimenama. Taip rašomi visi platu pasisekimą turintieji „šlageriai“, o aš šiame amate, kaip minėjau, jau buvau prityręs. Refreną tačiau ryžausi duoti nebe ..liaudišką“, o grynai sentimentalų - miesčionišką. Mano paimtos liaudies dainos melodijos ritmas turėjo būti pakeistas į trijų ketvirčių taktą, su- valsintas, paliekant tik kaikuriuos liaudies dainos melodijos pradmenis.Taigi, rašydamas tekstą, melodiją jau turėjau, tik dar buvo neaiškumų su refrenu, — jam rinkau net kelis variantus. Užrašyti pats nedrįsau, nes buvau dar visiškas profanas kompozicijoje. Tad kreipiausi pagalbos į Hofmeklerio orkestro pianistą ir gerą akordeonistą Banką, kuris mielai sutiko padėti. Dirbome gerą pusę dienos (ne „Božegraikos“ restorane, o jo bute). Bankas vikriai žaidė pianinu, jieško- damas visokių naujų variantų. Įžangos ba

zinė liaudies dainos melodija atrodė tinkanti ir mums nekėlė problemų, bet daug darbo buvo su refrenu, kuris turėjo atlikti svarbiausią vaidmenį ir nulemti valso likimą. Mano turėti variantai nei vienas pilnai mūsų nepatenkino. Bankas kombinavo juos šiaip ir taip, skambino po keliolika kartų, ir pagaliau ėmė kristalizuotis naujas variantas, kuris dar buvo ilgai taisomas, „išjieškomas", ir pagaliau valsas buvo baigtas. Kaikurie vėliau prikišdavo, kad valso refrenas esąs nevisai originalus, kad paimtas iš kažkokios užsieninės dainos (tiesa, ir aš pats žymiai vėliau, jau Amerikoje, per radiją esu girdėjęs vieną dainą, kurios melodijos keletas vietų turi panašumo į mūsų Spaudos Valsą), bet no- riu būti liudininkas, kad valso kūrimo metu mes nieko neplagijavome, o jieškojome melodijos iš savo turimų variantų. Abejočiau, kad būtų buvęs ir koks nesąmoningas svetimos melodijos pakartojimas. Jau greičiau būtų galima sakyti, kad gal kas kitas mūsų melodija pasinaudojo, išgirdęs ją iš vėliau įgrotos plokštelės. Tas poros taktų panašumas yra, be abejo, tik atsitiktinumas — dažnas reiškinys melodijų pasaulyje.Spaudos Baliaus Valsas turėjo didelio pasisekimo ir netrukus buvo įgrotas į plokštelę, kurios egzempliorių dar esama ir Amerikoje. Ten aiškiai įrašyti duomenys apie teksto autorių ir kompozitorių. Kadangi Bankas lemiamai prisidėjo prie valso muzikos sutvarkymo (ir instrumen- tacijos), tai musų buvo sutarta, kad jis teisėtai bus laikomas valso muzikos autoriumi, o aš — jo žodžių. Į plokštelę įgrojęs Hofmeklerio orkestras, ir dainininkas A. Šabaniauskas gavo kuklų atlyginimą, bet kompozitorius ir teksto autorius nėra gavę nei vieno cento, vadinasi, jei jau kalbėti apie idealizmą, tai jis šį kartą turėtų būti rašomas be kabučių. Valsas buvo dovana Lietuvos žurnalistams ir visuomenei.Mano kiti du ,.buitinės muzikos“ patyrimai per sekančius Spaudos balius buvo žymiai mažiau laimingi. Paskatintas dideliu pirmojo valso pasisekimu, sekančiais metais buvau paprašytas vėl paruošti kitą valsą. Šį kartą į taiką pasikviečiau kompozitorių Antaną Račiūną (jis, mano geras draugas, buvo jau anksčiau parašęs muziką vienam mano fokstrotui „Beduinas“, visai neblogam fokstrotui, bet kažkodėl neįgijusiam platesnio populiarumo). Bet šį kartą abu padarėme dvi mirtines klaidas buitinės muzikos repertuare, teisingiau, šokių muzikos žanre. Parašiau tekstą valsui labai romantišką, bet komplikuotą ir ilgą, itin poetišką, be banalybių, o su įmantravimais ir prisilaikydamas visų augštosios poetikos įstatymų reikalavimų. Tai pirmoji klaida, — toks tekstas niekad negali virsti populiarus, masėms jis persunkus, greit neįstringa atmintin, neprięi-
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namas. Tą pačią klaidą padarė ir Račiū
nas. Jo melodija buvo labai graži ir Įdomi, 
jis dirbo ilgai ir nekartą man, kaip pir
mam klausytojui, perskambindavo, taisy
davo, teiraudavosi patarimų. Tekstą turėjo 
dąinuoti ne solistas, bet kvartetas, kiek
vienas su atskira savo partija. Valsas pasi
darė labai komplikuotas, nuskambėjo, kaip 
kqkia oratorija, ir, deja, ne straūssiškai, 
bgt visai wagneriskai. Per balių Metropo
lyje jis buvo puikiai sugrotas ir sudainuo
tas ir — žuvo. Jis pasiekė publi
kos ausj, bet nepriėjo ligi širdies, neužgavo 
ritmo stygų, pagaliau neišjudino jų kojų... 
Per balių jis dar buvo porą kartų sugrotas, 
kaip eilinis šokis, ir po to niekad niekur 
nebegirdėjau jo grojant. Apsvarstę tokį 
liūdną mūsų kūrinio nepasisekimą, abu su 
Račiūnu priėjome bendros nuomonės, kad 
abu padarėme po klaidą, kuri yra mirtinė 
šokių muzikai.

Dar vieną kartą, trečiais metais, su tuo 
pačiu Banku sukomponavome naują šokį 
—• tango „Rožės ilgesys“. Praėjusių metų 
klaidos buvo rūpestingai išvengtos, ir 
tango (su gražia melodija dainininkų du
etui) savo premjeriniame atlikime turėjo 
patenkinamą pasisekimą, — bet mažesnį 
už Spaudos Valsą. Šis tango yra taip pat 
įgrotas į plokštelę, bet su tekstu išėjo ne
susipratimas. Man tada studijuojant už
sienyje (ne muziką...), A. šabaniauskas 

laišku paprašė leidimo jam įdainuoti mano 
tekstą, Kaip Račiūno komponuotas valsas, 
taip ir tas Banko komponuotas tango su 
visais tekstais žurnalistų baliams buvo at
liekami už dyką, kaip dovana. Bet kai 
įgrojamos plokštelės ir prasideda biznis, 
maniau, kad bus teisinga pareikalauti už 
tekstą honoraro. Šabaniauskui atsakiau, 
kad šį kartą nesutinku duoti savo teksto 
be atlyginimo. Susirašinėjimas nutrūko, 
plokštelė buvo pagaminta, bet ne su mano 
tekstu, o su kažkokiu nauju, sutrumpintu, 
suplagijuotu ir, man rodos, gana netiku
siu tekstu (o gal ir visai be teksto, dabar 
po ilgo laiko nebeprisimenu).

V. Banaičio straipsnyje iškeltieji musų 
buitinės muzikos klausimai reikalautų 
daug naujų išvadų ir praktiškų darbų. Bet 
tai nebe mano laiško tikslas. Man rūpėjo 
tik atitaisyti kaikurias klaidas, o ypač M. 
Hofmekjerio visai fantastinius anekdotus 
apie Spaudos Valso kilmę bei jo autorius 
ir ta proga pridėti keletą kitų prisiminimų. 
Bet lietuvių buitinės ir moderninių šokių 
muzikos kūrybos problema, kurią iškėlė 
pirmiausia Algirdas Gustaitis ir toliau tin
kamai panarpliojo Valteris Banaitis, yra 
labai įdomi, gyva, aktuali ir kasmet dau
giau reikalinga ne tik kelti, bet ir darbais 
spręsti.

Bronys Raila

SIUNTINIŲ I LIETUVĄ REIKALU

Kažkaip, palyginti, vienpusiškai ir dar 
nedaug lietuviškoje spaudoje iki šiol yra 
nagrinėtas siuntinių Lietuvon ir Sibiran 
siuntimo reikalas. Norėčiau pasidalinti ke
liomis mintimis šiuo klausimu. Tačiau, 
mano žodžiai neturi būti suprasti, kaip 
koks atkalbinėjimas nuo šios pagalbos ak
cijos. Priešingai. Manau, kad lietuviškoji 
emigracija su tais siuntiniais yra pada
riusi pavergtiesiems artimiesiems didžiau
sią paslaugą pastarųjų metų būvyje. Ir 
konkretesnių rezultatų savo tautiečių la
bui nėra pasiekę jokie „veiksniai“.

Tačiau dėl viso reikalo reikėtų plačiau 
kalbėti. Žvėriški muitai, kuriuos sovietai 
už tuos siuntinius plėšia, baigia daugelį 
bankrutinti. Ir mane patį jų tarpe. Savai
me aišku, kad padėti artimiesiems neveng
siu ir lindimo skolon. Tačiau, kaip tik ši 
aplinkybė verčia apie tai kalbėti, ypač, 
kad yra „tautiečių“, kurie įlindę į Sov. Są
jungos licenzijas turinčias prekybos agen
tūras tuo pačiu metu turtėja, kai daugu
ma savo artimųjų labui skurdinasi.

Dar yra ir kita aplinkybė. Iš pažįstamų 
man jau nekartą teko girdėti nusiskundi
mų, kad jie nebegali pakankamai remti 

lietuviškos veiklos užsieniuose ar prenu
meruotis lietuviškos spaudos, nes visas lė
šas suima tie siuntiniai. Man rodos, kad 
bolševikai, neatsitiktinai leidę tų siuntinių 
siuntimą, siekia čia labai aiškaus tikslo. 
Būtent, silpninti lietuviškos veiklos užsie
niuose materialinį pagrindą. Be abejo, tų 
siuntinių siuntimu dabar teisinasi ir tie, 
kurie ir anksčiau lietuviškos veiklos bei 
spaudos nerėmė. (Ir kurie, turbūt, ir tų 
siuntinių nesiunčia). Tačiau tikrai žinau 
eilę pažįstamų, kurie tai nuoširdžiai sako.

Man kilo klausimas, ar negalėtų visi lie
tuviškieji veiksniai — Diplomatinė Tarny
ba, ALT, LNT, Vlikas. visos partijos bei 
organizacijos ir t.t. — jieškoti būdų iškelti 
sovietinių lupikavimų reikalą į tarptautinę 
plotmę. Į UNO, į tarptautinį ir tautinius 
Raudonuosius Kryžius, tarptautinę spau
dą, į pasaulinę laisvųjų profesinių sąjungų 
organizaciją, į tautines profsąjungas ir pa
našiai. Juk yra visiems žinoma, kad tuos 
siuntinius siunčia ne Holyvudo žvaigždės 
ar Wallstreeto bankininkai, bet emigran
tai, kurie sau pragyvenimą pelnosi dau
giausia fabrikuose, rankų darbu, taigi 
darbininkai. Ir, štai, „pažangiausioji pa-
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AUTOMOBILISTŲ KLUBAS

Iš šių dienų kronikininko užrašųįvykis buvo nepaprastas, ir laikraščiai taip aprašė. Tik mūsų Tarybos skyrius pa sielgė tiesiog žioplai. Negalima lietuviškos patriotinės veiklos priekyje statyti žmonių, kurie neturi platesnės perspektyvos žvilgio. Minėjimui jie nusamdė pakankamai didelę salę, bet neapsižiūrėjo, kad aplinkui stinga vietos parkinti automobiliams.O proga buvo reta, įdomi ir tiesiog kilni. Baisiųjų Birželio įvykių minėjimas! Juk tai jaudina kiekvieno mūsų širdį. Argi mes galime užmiršti tuos baisiuosius Birželio įvykius Lietuvoje 1941 metais? Nerasi nei vieno padoraus lietuvio, kuris užmirštų anuometinius savo brolius tremtinius, išgabentus į tolimąjį Sibirą. Visų musų krūtines, tarsi įkaitinta geležis, tebedegina brolių tragedija: Kazachstanas, Krasnojarskas, Kamčatka, Vorkuta. Kaipgi kitaip ir būti gali, — anie mūsų broliai, kas dar gyvas paliko, tebekenčia Sibire, o mes čia irgi broliai tremtiniai Amerikoje. Jau vien tas lemties panašumas mus jungia nenutrūkstamais ryšiais.

Ir štai įvyko nesąmone. Paminėjimo salė paimta tokioje vietoje, kur nėra aplinkui pakankamai parkinimo vietos. Į šaukimą atsiliepėme šimtai, gal tūkstančiai, nes- gi tokia patriotinė proga. Suvažiavome, suskridome savo ševroletais, buikais, pon- tiakais, linkolnais, merkuriais, net su keletą kadilakų, su sportiniais kariukais ir užsienio markių nykštukais, — ir nėr kur jų pastatyti! Pirmieji dar rado vietos, bet mes kiti, kurie esame kuklesni, neskubame, nelendame į priekines eiles, pusvalandžiu ar valanda pagal gerą toną vėluoja- mės, neberadome vietos kur paparkinti savo automobilių ir su pasipiktinimu nusispjovę ant tokio Tarybos žlibumo grįžome namo ar kur į patogesnę vietą atsivėsinti nuo birželio karščių.štai žmogus kartais labai nori, atkakliai ryžtiesi prisiminti savo vargstančius brolius Sibire, stengiesi pagyventi bendromis tremtiškomis noutaikomis, bet negali, nes nėra kur paparkinti automobilio.Šis įvykis buvo akstinas giliau susimąstyti. Žinoma, nebe visiems, bet kaikuriems
šaulyje proletariato valstybė“ plėšia judo- šiškus muitus iš ne kito, kaip tik iš darbo žmonių, čia jau būtų ypatingai gera proga atkreipti pasaulinių ,,tradeunionų“ dėmesį.Galbūt, kaikas sakys, jog reikia tylėti, kad tik bolševikų neužpykinus. Aš nežinau, ar ši baimė pagrįsta. Bolševikai pradėjo siuntinių siuntimą leisti ne dėl emi
grantų prašymų. Manau, kad ir ne dėl emigrantų skundimosi jie jų siuntimą sustabdys. Bolševikai ir taip turėtų nemaža pelno, jei imtų normalius, visame pasaulyje taikomus muitus. Tuo atveju siuntinių siuntimas dar labiau padidėtų. Taigi, aš nemanau, kad bolševikai tą kelią užkirstų, jei emigrantai ims dėl lupikavimo protestuoti tarptautinėje plotmėje.Galbūt, dėl tokio viešo ir aktyvaus protesto pradės daugiausia siusti tie „tautiečiai“. kurie yra įsijungę į tą sovietų li- cenzijuotą biznį. Bet į tai reikėtų mažiausia kreipti dėmesio, nes tas, kuris daro biznį iš savo tautiečių nelaimės, stovi ju- došiaus draugystėje. (Morališkai švaru bū

tų, jei tą tarpininkavimą perimtų kuri nors lietuviška organizacija, dirbanti be pelno. Tuo atveju tokios labdaros organizacijos faktinis pelnas galėtų būti vėl sudėtas artimiesiems siunčiamus siuntinius, o ne turtinti paskirus, sąžinės neturinčius spekuliantus).Bolševikai yra kartais didesni realistai, . negu mes manome. Kur jiems reikalas sukasi apie biznį, jie yra nedurnesni už armėnus (Mikojan juk armėnas). Kol visi moka lupikautojiškus muitus ir tik privačiuose laiškuose ar pokalbiuose draugams dėl to pasiskundžia, tol sovietai ir lupa iš peties. Iškėlus gi šį klausimą tarptautinėn plotmėn, būtų visiškai realių vilčių, kad sovietai muitą sumažintų.Tegu tie augšti muitai nebūna kliūtis remti artimuosius, kiek tik kas įstengia. Tačiau kaip tik troškimas padėti artimiesiems turėtų mus įpareigoti daryti viską, kad tos lupikautojiškos muitų kliūtys su laiku nepasidarytų neperžengiamos visiems.
Chicago. USA.
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SANTARVĖ 199iš mūsų, tikriems patriotams, aktyviems lietuviams, kurie dieną ir naktį tebegyvename Lietuvos laisvinimo rūpesčiais, sapnuojame savo tėviškėlę ir esame pasiryžę nusivilkti paskutinius marškinius, kad tik jai ir mūsų kenčiantiems broliams kuo nors padėtume.Svarbiausias mūsų kovos įrankis yra mūsų lietuviškų širdžių kilnus nusiteikimas ir nenumaldomas pasiryžimas kovoje dalyvauti. Antroje vietoje eina kitas labiau materialinis momentas. Kadangi kovai, anot Napoleono, triskart reikia pinigų, tai ir šiuos pastaruosius mes telkiame. Mūsų draugija buvo apsidėjusi augščiau- siais ligtol istorijoje negirdėtais mokesčiais, kurie visi skiriami Lietuvos laisvės kovai, — kiekvienas narys moka vieną dolerį per mėnesi tam kilniam tikslui. Ar daug jūs rastumėt panašių draugijų lietuviškame pasaulyje? Rastumėte, bet nedaug.Va, šiame materialiniame momente ir prasidėjo mūsų bėdos. Dvasinio kilnumo, patriotizmo, pasiaukojimo ir pasiryžimo, tų pačių svarbiausių vertybių tautos gyvenime, mums niekad nestigo ir nestinga. Bet kažkaip vis stokodavo tų antraeilių, neesminių, net vulgarių materialinių vertybių. Mokesčiai buvo perdideli, persunkus, daugelis musų narių juos labai nenoriai temokėdavo, kaikurie skyriai visai sustodavo mokėti ir tik po dideliausių raginimų atsiliepdavo su dešimtdaliu to, ką privalėjo. Reikėjo tą problemą apsvarstyti iš esmės, reikėjo kokių reformų, kitaip persiorganizuoti ar nors kitaip dalykus pavadinti, kad būtų ir ožkutė sveika ir vilkas sotus.Tad nebegavę vietos paparkinti savo automobilių netoli Baisiojo Birželio minėjimo salės, čia pat persimetėme žodžiu kitu ir nutarėme susirinkti pas mūsų skyriaus pirmininką pasitarti. Pasitaikė, kad beveik visa valdyba čia buvome. O juk taip sunku tuos posėdžius sušaukti. Laiko Amerikoje amžinai trūksta. Vieni dirba dieną, kiti naktį, treti dienomis ir naktimis, šeimyniniai reikalai nuolat slegia, o savaitgaliais tai vestuvės, tai krikštynos, tai gimtadieniai, arba vardadieniai, arba šiaip įdomios nugertuvės. Niekad visų negali sušaukti.Susirinkę pas pirmininką Balvočių, pirmiausia atsigaiviname šaltais kietais ir minkštais gėrimais, — o Amerikos birželio nakties tvankumas gal dar bjauresnis, negu anomis birželio trėmimų naktimis Lietuvoje, — šokame svarstyti mūsų negerovių. Kodėl nariai savo mėnesinį mokestį taip sunkiai moka, iždas tuščias ir nėra kuo laisvinimo kovos paremti? Ką daryti, kad būtų tvarka, ir legalu, ir drauge kilnu?Pirmininkas Balvočius išsamiai paaiškina:

—- Mūsų draugijos nario mokestis visgi didelis. Ne man, bet daugeliui kitų. Todėl daugėja netęsėjimai. Gaunasi anarchija ir nelegalumas. Vieni moka, kiti ne. Griežtai reikalauti pildyti pareigas, arba pašalinti iš draugijos gerus narius negalima, sugriausime kilnų darbą. Būtų tikslu jieškoti naujų geresnių kelių, tai yra — arba mokesčius žymiai sumažinti, o gal ir visai juos panaikinti.Sekretorius Kapočius, smulkiai išnagrinėjęs Amerikos ekonominio gyvenimo negalavimus, infliaciją, didėjančias pajamas, bet ir tiek pat didėjančias išlaidas, o taip pat neišvengiamus tremtinių įsikūrimo reikalus, pasiūlė:— Šiaip ar taip, norėdami išlaikyti augštumoje mūsų tokių kilnių tikslų draugiją ir įvesti visiems lygią demokratinių prievolių tvarką, nario mokesčius turime sumažinti. Vietoj dvylikos dolerių metams, siūlau tris dolerius metams. Toks mokestis daugumai narių jau galėtų būti pakeliamas. Visgi nebe doleris mėnesiui, bet tik 25 centai. Manau, kad vieno cigarečių pūkelio per mėnesį mūsų visi nariai sutiks atsižadėti. O tuo būdu surinksime lėšas mūsų laisvės kovai, mūsų spaudai remti, mūsų kultūrai kelti ir finansuoti delegatams tarptautinėse konferencijose, idant ten jie Lietuvos laisvinimo reikalais galėtų tinkama proga tarti svarų žodį.Dar padiskutavus keliems valdybos nariams ir svečiams, radus, kad problema yra rimtai svarstytina ir kad ankstybes- nieji kalbėtojai iškėlė labai pagrįstas ir organizaciškai svarbias aplinkybes, ėmė žodį vicepirmininkas Arbočius ir visus nunešė savo argumentų stiprumu:—■ Ponai, kam jūs tiek daug kalbate! Visai aišku, kad turėsime daugiausia narių, ir tie nariai bus patenkinti, jeigu tuos juokingus mokesčius visai panaikinsime. Doleris per mėnesį, 25 centai, 10 centų... kam čia taip smulkintis, tarsi Lietuvos išlaisvinimo kova būtų reikalinga ir priklausytų nuo tokių išmaldų. Aš manau, kad mes tuo tik teršiame mūsų kilnią idėją. Idėjos, mano ponai, pinigais neperkamos, ir tik jau ne už 25 centus per mėnesį tamsta įsigysi laisvės kovotojo, rezistento, idealisto ar Lietuvos išlaivinimo rėmėjo titulą. Mėginti galima, bet visgi perpigu. Nejaugi kitaip dalykų negalima perstatyti? Aš manau, galima, reikia ir tai būtų pagrįsta nesugriaunamais pagrindais. Mes gi darome išlaidas, tik mūsų buhalterija amžinai šlubuoja ir jas vis įrašo į klaidingas sąskaitas. Vadinkime dalykus savo vardais ir pamatysime, kad mes Lietuvos išlaisvinimui jau prisidedame ne su doleriu per mėnesį, ne su tais juokingais 25 centais, bet tūkstančiais dolerių, gal jau ir.milio- nais dolerių! Lietuviui, kad ir tremtiniui (štai, kaip mes čia) reikia namų, reikia bakūžės samanotos. Matėme laikraščiuose
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200 SANTARVĖnuotraukų, kaip net Sibiro tremtiniai jau statosi bakūžes, tai ir mes laisvuose Vakaruose negalime atsilikti. Aš pats šešis tūkstančius dolerių pirmam įmokėjimui jau išleidau, ir tai gana kukli sumelė, žinoma, ne Sibiro, bet Amerikos sąlygomis. Lietuva bus stipri ir atgims ,jei pavienis lietuvis bus tvirtovė. Tad statykime tas tvirtoves: vieni Sibire, kiti Amerikoje, treti Kanadoje, ketvirti Anglijoje ir Australijoje... Amerikoje žmogui būtinai reikalingas automobilis. Tai ne prabanga, o būtinybė. Kaip ubagui terba, taip Amerikoje automobilis reikalingas. Visi juos turime ir visi privalome turėti. Tai aišku, kaip diena. Aš pats turiu linkolną, beveik ketų- rius tūkstančius dolerių sumokėjau. Pilnos ir geros apdraudos man kaštuoja 160 dolerių per metus. Dar moku automobilių klubui 12 dolerių per metus, — tą pačią sumą, kaip buvo mūsų draugijoje nario mokestis. „Gezas“, kaikurie pataisymai, priežiūra, švara, poliravimai ecetera ecete- ra man kaštuoja dar apie 500 dolerių per metus. Pirmininkas Balvočius turi mercury, kiek senesnį, jam kone tos pačios išlaidos, tik gal daugiau taisymų. Sekretorius Kapočius, deja,.vis negali išeiti toliau iš padėvėto ševroleto (suprantu ir nekaltinu, trys dar maži vaikai, žmona neuždirba, ecetera...), jam jis tekaštavo 700 dolerių, bet „gezas“, „inšiurensas“, „laisens“, pataisymai jam kaštuoja kitus 700 dolerių per metus, arba close to that... Ir niekas mes dėl to nedejuojam! Kas reikia, tai reikia, kam dar tuščiai aušinti burną. Kur reikia, kuo tikime, kas mums yra šventa, tai ir mokame dešimtis, šimtus ir tūkstančius dolerių nemurmėdami. O čia dabar diskusijos dėl tų 25 centų Lietuvos vadavimo ir laisvės kovos reikalams! Ponai, ar negėda, nejaugi jūsų skonis jau galutinai nuskendo Mičigano ežere?..—■ Kaip turiu suprasti, — staiga paklausė pirmininkas Balvočius: — ką bičiulis siūlote konkrečiai? Ar tai reiškia, kad visai nario mokesčius panaikinti ir tuo būdu atsižadėti nuo dalyvavimo kovoje už Lietuvos nepriklausomybę?Vicepirmininkas Arbočius tarsi tik tokio klausimo tebūtų ir laukęs.— Visai vietoje klausimas, kolega pirmininke, ir visai laiku. Kam tuščiai aušinti burną? Siūlau nario mokesčius visai panaikinti, bet tai nebus mūsų dezertyravimas iš laisvės kovos lauko. Tai bus tik apsauga nuo mūsų kilniųjų idealų pajuokimo. 25 centai per mėnesį laisvės kovai, kultūrai, spaudai, propagandai, organizacijai, —■ ponai, negaliu suvirškinti tokio galvojimo, kai kitiems lygiai svarbiems ir būtiniems reikalams, jeigu jau nesakyti idealams, mes kiekvienas išleidžiame šimtus ir tūkstančius dolerių. Mes tik ligi šiol 

visą reikalą vedėme klaidingai. Jeigu čia griebtis už tos ubago lazdos, tai sakau ir įnešu pasiūlymą: panaikinkime nario mokesčius, laikinai suspenduokime mūsų draugijos veiklą ir steikime lietuvių automobilistų klubą. Vienas iš jo uždavinių bus pasirūpinti, kad kai kitais metais ruošime baisiojo Birželio minėjimus, Šešioliktą Vasario ar Rezistencijos dieną, pagrindinis dalykas, kad netoli minėjimo salės būtų atsakantis parkingplotas. Tai labai svarbu. Iki šiol pinigai buvo mėtomi be jokios atskaitomybės ir be istorinių rekordų, vis tai laisvės kovai. Nuo šiol turėtume knygas taip vesti: surašomos narių automobilių kainos, visos išlaidos inšiuren- sai ecetera ecetera ir tai bus mūsų tiesioginis įnašas laisvės kovai. Kaip netiesioginis įnašas įrašomos išlaidos namams ir jų remontams. Kasmet sąrašus vedant, susidarys šimtai tūkstančių ir net milionai, ir tai liks istorijai, kaip neištrinamas dokumentas, kad užsienio lietuviai nesnaudė, o aktyviai dėjosi savo prakaitu ir centais Lietuvos labui. Visa tai pagal sveiką ir protingą principą: kas stiprina lietuvį už
sienyje ekonomiškai, tas jį stiprina ir dva
siškai. O ekonomiškai ir dvasiškai stiprus užsienio lietuvis yra vienas iš pagrindinių Lietuvos išlaisvinimo veiksnių.Vicepirmininko Arbočiaus kilnus pasiūlymas tuoj buvo paremtas, ir priimtas nutarimas: laikinai suspenduoti senosios draugijos veiklą, panaikinti nario mokesčius ir įsteigti Lietuvių Automobilistų klubą, kuris užmegztų ryšius su kitais Amerikos automobilistų klubais, siųstų delegatus į jų konvencijas ir tuo būdu aktyviai gintų Lietuvos išlaisvinimo reikalus tarptautinėje plotmėje. Rezoliucijoje kaip tik stipriai buvo akcentuota mintis, kad užtenka toliau trintis tik savo tarpe, bet labai svarbu išnešti Lietuvos laisvės bylą į kitataučius, sukelti jų simpatijas ir gal, ko gero, gauti aukų.Vienbalsiai buvo priimti ir klubo iždo nuostatai: viskas turi būti surašyta juoda ant balto, kad istorijai liktų šviesus dokumentas. Kaip tiesioginis įnašas Lietuvos laisvės kovai remti — visos išlaidos automobilius perkant, jų inšiurensai ir taisymai bei gesas. Kaip netiesioginis, bet didelės reikšmės įnašas — išlaidos namų pirkimams, dažymams ir taisymams.Tuo būdu ekonomiškai, dvasiškai ir ecetera stiprus lietuvis nuo dabar žymiai daugiau ir geriau parems Lietuvos laisvinimo bylą. Tai nebus nereikalingas pinigų mėtymas, ir jau jokiu būdu ne kokie 25 centai per mėnesį.

Klubo metraštininkas Anuprus
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RAUDONIEJI VIDURAMŽIAI
tai yra

DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS VIDURIO RAGANŲ MEDŽIONĖS 
KRONIKA 

podraug 
su 

apmąstymais apie tai, kaip atominiame amžiuje keliai 
į pragarą tebegrindžiami senoviška gerų norų skalda.

Dėl žmonių savų-lietuvininkų apšvietos ir geresnės 
musų laikų sampratos surašė

JONAS GIRDŽIUS-KLAUSUTIS
tremtinys, 

kapitalistu nė buvęs, 
nė tapęs.
****** * * *

Ant Paminklo
SPALIO REVOLIUCIJOS KETURIASDEŠIMTMEČIO 

bei
Ant Perspėjimo,

kad tikėjimas į netikėjimą taiogi yra opiumas liaudžiai, 
išleista kapitalistiniame

Londone — 1957 m., 
ir vien dėlto, kad Vilniuje nebėra Zavadzkio spaustuvės.

Šekit skelbimus spaudoje. Ši sensacinga knyga 
netrukus pasirodys.
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