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Vardai) tos t Lietuvos vienybė težydi

„NAUJuSlvS RUfiiUVOS" KELIU.

Mes visi sielojamės Lietuvos ateitimi. Sunkios ir netikros 
yra m’si? tremties gyvenimo dienos, turime daug rupesci? dėl kas
dieninės duonos ir ateities, o tačiau vistiek visiems riipi, kas 
bus su muši; tėvyne, kada baigsis jos kryžiaus keliai ir kančios, 
kaip tvarkysime jos nepriklausom? gyvenim?, kada vėl juo pradėsi
me gyventi .Nerimstantis yra muši? visi? tėvynės ilgesys, neišmatuo
jamas vra muši? troškimas kuo greičiau atgauti laisvę ir atstatyti 
Lietuvę. taip graži?, kaip graži yra mosi? meilė jai.

Šis leidinėlis, neatsitiktinai pasivadinęs „Tremtini? Romu- 
vos:i vardu ir yra kaip tik išdava muši? sielvarto Lietuvos ateiti
mi. Čia mes bandome keiti ir gvildenti tuos Lietuvos ateities gv - 
vėmimo klausimus, kurii? išryškinimas ir išsprendimas turėti? įw>- 
ti pirma, negu mes atkersime vartus į išlaisvint? Gedimino Pi1 j. 
ir Anė • •'o Vartus, į Rambvn? ir Birutės kain?.

-Ukoma, kad istorija y-ra geriausia mokytoja, kad reikia mo
kytis .iš praeities klaidi?. Tokii? klaidi? netolimoj praeity et ame 
juk apsčiai pridarę- Taip būti? gera, kad ji?, bent pa 6 ii? star Vizi
jų, nebekartotume atstatydami Lietuvos valstybės rūmę. is klai
kiausi? muši? istorijoj sv.naikinimi? ir griuvėsi1?.

Netenka smerkti tu .misi? kui turinio ir politinio gyvenimo 
pi joniexii?, kurie statė • - stvbės riirn? po pirmojo pasaulinis ka
ro, nors toji anuometinė statyba daug kam šiandien atrodo buvusi 
netinkama. Ti? statytojų tada buvo labai maža, o ir tie oatvs bu
vo išėję svetimas mokyklas, gyveno revoliucinėmis Rusijos idėjo
mis. Nei to ir anuomet.:..m. s Lietuvos politinis gyvenimas buvo bu
dingos ne tiek vieo.i-g- ir solidaria kova dėl Lietuvos neprikiau- 
scmvkes, kiek kova ui paskiri? parti ji? programas ir ji? įtak? vos 
atgimstančioje valstybėje, Taip vadinamais s e imi? laikais partiniu 
tov? ai s uros bene dar iabiau.jsiliepsnojo. Tada nepasižymėta nei
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tarppartiniu, kovos metodu kultūringumu, nei gilesniu ir plates
niu T.ietuvos reikaly pramatymu, nei naujy jėgy atranka bei jy 
ugdymu. Visose srityse buvo dirbama ne soiidariškos taikos būdu, 

- kaip derėjo būti, bet siauruose partiniy grupiy rėmuose, nesyks- 
tinti nei demagogijos, nei kity iš rūsy pasiskoiinty metody. 
1926 mėty gegužės'mėnesio seimo rinkimai buvo krikšcioniy demo
kratą blokui pirmas skambutis, kad ne viskas gera, kas ir geru 
vardu pridengta, Kairiyjy grupėms laimėjus rinkimus prasidėjo 
"laisviy" metas. Patrijotinės studenty eisenos sklaidomos poli
cijos bizūnais, komunistiniai ei ementai daužo generolams kepu
res, v _.'sdarni juos pagerbti raudony skarmalą, paskubomis už
smauktu .ant štankėto.

Ir taip pradėjo riedėti mūšy valstybinis vežimas į. pakal
nę, kol atsimušė į. gruodžio 17-sios perversmą. Taikinai buvo su
rasta bazė dirbti 1 ietuvišką darby,-tačiau ir vėl tik neilgam, 

. Va’-dantieji netrukus atsikratę dešįniyjy grupiy bendradarbiavi
mo, vėliau nutarė apskritai "pabaigti'' su politinėmis partijo
mis, paskelbdami jas pa1 eistomis. Prasidėjo vėl naujas etapas 
mūšy politiniame gyvenime, kuris kaišiodamasis svetimomis ita- 

. , niekojo fašizmo plunksnomis nuvedė į komunistinį totaiizmą,nors 
ir nesąmoningai paruošęs jam dirvą.

Nemiela yra minėti šias mūšy praeities gyvenimo negeroves. 
Tačiau jy priminimas tebūnie įspėjimu ateičiai.

Šitie mūšy gyvenimo šešėliai jau daug-anksčiau buvo pa
stebėti, jais susirūpinta, pradėta apie juos kalbėti šiaures
niuose rateliuose, o vėliau prabilta ir viešai šimtuose "Nauja- 
sios P-p.EU.yos.” pusiapiy. Smonės pradėjo atsigodėti, apsidžiaugė, 
susispietė prie bendro stalo kultūringai pasvarstyti mūšy pilky
je dienu godas. Is sity sueigy susidarė "Naujosios Romuvos" bi- 

- ciuiįy sąjunga, kurios siekimai visuomet buvo gvvi, įdomūs, pa
traukius, nes atitiko kiekvieno doro lietuvio lūkesčius ir troš
kimus .

"N? U .1 o j i Ro my ya" pirmuoju savo uždaviniu laikė lietuviš
kosios kultūros kėlimą ir jos ugdymą visuose įietuviy siuogs- 
niuoso pradedant politikos vairuotojais ir baigiant darbo ma
sėmis. iluos uždavinius bevykdant jai labai dažnai tekdavo pa
ke 'ti baisą £rįf.^_fcąxjerizmą, savanaudiškumą, socialinės atsakę- 

stoką ir visokio pavidalo material izmą, kuriuo buvo užsi
krėtusi didelė dalis mūšy senesniosios šviesuomenės. Ji dažnai 
nebesu^hAdavo atskirti Tietavos jiuo-,- Rusijos ir suprasti, kad
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Lietuvai bei jos ateičiai ■>ribai nesveika kitatautėmis užgrioz
dintas lietuviškasis sa^ionas. Bar -liūdnesni dalykai dėjosi ten, 
kur svetima siela ir širdis ėmėsi ’’tvarkyti" miisu kuT turinio gy
venimo reikalus. Jautriausia vieta buvo teatras. Katras gi neat
simena, kaip dažnai mUsų meno šventovėse ne tik svetima dvasia 
ir šie-'a, bet ir svetimais keiksmažodžiais švaistėsi jų „nepa
keičiami” vadovai. Anekdotu jau buvo virtęs posakis "mv tože 
tovtininki"... Tokios biities akivaizdoje "Naujajai Romuvai" bu
vo "iemta išvaryti gilių lietuviškosios minties ir tautinės kul
tūros ugdomo vagų.

Nuo 1953 metų "Naujosios Romuvos" bičiulių s-gos skvrių - 
kultūrinių klubų, atsir'i. • beveik visuose Lietuvos apskričių, ir 
šiaip didesniuose miestuose. Taigi sęjudis jau anuo metu buvo 
pasidaręs platus ir apėmė daug maž visų Sietuvų, '"'pac noriai jin 
būrėsi ir rėmė jaunesnės kartos inteligentai, idealistai patri- 
jotai, kurie nepritapo prie to meto valdančiosios partijos ir ku 
riems lygiai nepriimtinos buvo senųjų, opozicijos partijų progra
mos* C kai su pirmuoju bonševikmečiu šio žurnalo leidimas buvę 
nebeįmanomas, jc pravadvriui pagaliau pavyksta įkelti kojų į 
Kauno Universitetų ir.su tomis pačiomis idėjomis laimėti akade
minės jaunuomenės auditorijų. Čia vietoj anksčiau veikusios stu
dentų. naujaromuviešių korporacijos "Grandis" atsiranda "Atžaly
nas"- bandęs išplėsti savo veiklų viso krašto jaunimo siuogsniuo. 
se. Nors jam ir nebuvo ’’emta plačiau pasireikšti, tašiau jis gi
liai įsidėjo širdin "Naujosios Romuvos" skelbtas idėjas, kurios 
ir šiandienų miisų idealistiniame jaunime tebėra gyvos.

Vokiečių okupacijos metu "Atžalyno" indėlis bendrojoj mu
sų tautos resistencijos kovoj buvo itin reikšmingas.

K < k gi"1 i ir reikšminga vra toji vaga, kurių "Naujoji Ro
muva 11 su jos bičiuliais ir pasekėjais savo laiku išvarė Lietu
vos kultūros ir visuomenės gyvenime, rodos, nebūtų reikalas dės
tyti. Kiekvienas objektyvus lietuvis, manome, pripažįsta jos 
nemenkų pozityvų vaidmenį, suvaidintų ir tam tikra prasme tebe
vaidinamų Lietuvos ir lietuvių gyvenime.

Ar l'Naujosios Ro.muy.os" idėjos ir anuomet į plačius tautos 
SiiAPRanius mestieji . šuU.y, \ šiandien, vra. atgyvens, ar jie jau ne
beaktualus? Deja, taip negalėtume manyti. Kova su tomis negero
vėmis, kurios reiškėsi ano meto miisį tautos gyvenime ir prieš 
kurias tada drųsiai ir atvirai keltas balsas, šiandien tebėra 
lygiai nktixai nuo up -tik. jiepegi-bet. kuriais
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atžvilgiais esame dar giliau. į tas negeroves įklimpę.

■s-r mes jau sugebame praktikoje žodinę (propagandinę) bei 
nuderint i su išvidinės katalikybės turiniu 

P-r’,c,ai Kristaus mokslo reikalavimus, ar išsižadėjome pagundą, ne 
s., varžų? oi priemonėmis, stengiantis kitiems primesti savo pažiū
ras ir vieniems apvaldyti visą viešę.ji gyvenimą, užmiršus tauti- 
me. so1 idarumo, tolerancijos ir krikščioniškosios meilės ąstaty. 
mus?

^l\„P.ą...?tiome _ nuęausorit etinio-diktatūrinio rež imo idė ją, 
kuries suvaržo asmens teises, niveliuoja jo kūrybines laisves 
ir stabdo žmogaus kūrybinį. pasireiškimą, kurios visuomenę degra. 
duoja į akiai paklusnią, bereikšmę, neatsakingą ir pasvvią masę 
ir sudaro sąlygas atsirasti privilegijuotąją siuogsniui?

Ar mūsą patrijotizmas, suprantant ją kaip tautiną sąmonin
gumą ir gerąją tautinią savvbią ugdymą, tą patą Tojai iai pripa
žįstant ir kitoms tautoms, vra jau pakankamai gilus, nuosaikus 
i.'?-?vi~_tiiPtngasar jis nesireiškia šovinistiniu nacionalizmu, 
per-’etai ir vienpusiškai apoteozuojanciu savąją tautą ir nepakai 
karnai toleruojančiu net niekinančiu kitas tautas?

ii; išsižadėjome marksistinės k^asią nesantaikos ir kiasią 
kovos, pakeičiant ją tautos visuomenės kaip viena^vcio organiz
mo, pasireiškiančio darnia diferenciacija profesijomis ir darbo 
sritimis, supratimu?

A i s sužadėjome visokį o pavidalo materializmo ir "proię- 
tarioi \ -i - ktaturosi: idėją, kurios bent i ietuvią tautoj juk netu
ri nė : ■ -ausio raison d’etre?

•ItM-sv visuomeninės kultūros lygis vra jau pakankamai 
auketas, kad nebereikėtą jo kilimo dar vis ir nuolat skatinti, 
gyvinti?

Ar demagogija, vien jjoj.įėkumas, partiškumas, kitaip gai- 
vojanęi'., imonią nuvertini .’nes ir savąją išaukštinimas yra jau 
tapę atgyvenusiais praeities dalykais?

Ąr '•■autinė vienybė Įgyvendinta, ar pakankamai esame soli-r 
dą rus. _k o y.o ~je dėi tautos laisvės, ar išmokome bendruosius tautos 
reikg''us. statvti aukščiau asmeninės naudos, ar rūpinamės ta"> en- 
ttą atranka, asmenvbią auklėjimu, idealizmo ir pasiaukojimo ug- 
dym-.i ir jo vertinimu, ar išmokome tolerancijos ir ar sugebėjo
me si lemtingą mūsą tautai momentą suteikti visus lietuvius be 
rąjįtiu skirtumo i vieną ideal ištini tautini.sajudi, siekianti 
lietuviu tautos laisvės, kultūros ir gerbūvio idealo? ir t»t. 
ir t.t.

5



1. /f
t šiuos kausimus teigiamai atsakyti, deja, negalime. Dė-1 

to ir savo Taiku "naujosios’Romuvos” iškeTtę idėję pakartojimas, 
ję priminimas ir ryškinimas gyvenamojo Taiko rėmuose, mes mano
me r nėra nereiks? ingas.

Tatai ir darome ateidami j. Tietuvię tremtiniu visuomenę 
su šiuo neperi Įminiu "Tremtiniu Romuvos" Teidiniu.

Nors tautifišs kultūros kausimai mums riipi pirmoj eiTšj, 
tačiau visuomealĄį bei politinį, aspektu tautos gyvenime tenka 
Taikyti Tygiai reikšmingu ir svarbiu. Taigi leidinys siekia kuT- 
turiniai visuoiaoinię arba jei gaTima taip išreikšti kuiturpoii- 

J tiniv tikst p.
L^tuvijj ybė yra musę, visuomeninės programos pagrindas, 
Musę nor&gf trra pirmoj eiTėj prabiTti į tę tremtiniu visuo

menės dalį, kuri ne pritampa pi’ie jokios poTitinės partijos, kuri 
dirbdama kuT tiįhMI ir ūkio srityse yra abejinga bet kokiai poeti
nei veikTai ir vra nepa'iankiai nusiteikusi partiniam visuomenės 
s'ūslskaT jymui.

Visais b&ęis kT vuivti per dideTį. tautos skaidymęsi parti
jomis, s ve t niiĮ^ tę partiję tarpusavės kovas ir nepaliaujamai 
šaukti jas prj.Ą,.gvtarimo ir visę Tietuvię vienybės, siekiant 
tautos iš1 ai svirimo ideaTo,- bus musę pirmaeiTis uždavinys.

Per.maža ir perdaug kentėjusi yra Tietuvię tauta,kad ję 
dar skaidytume* nebesugebėdami sutarti skirtingumuose,

Meilė TĮe/ĮV-Vio t je tuviui - turi būti musę garbės Įstatymu!
Krik sę į j i_kul turą ir i d eaTjzmas, toTeranci ja ir de

mokratija, vi%B,lietuvię soTidarumag ir vienybė - štai ginkTai, 
kuriais eisima lšTaįsvįnįį pavergtęję tėvę žemę!

Garbė tieufift tautos siinums,kurie kovoja sunkię gyvybės ir 
mirties kovę tAv^nėje!

Mes gi tremtiniai bukime verti tos kraujo dr gyvybės au
kos !

Wurtte.’.'1 srgas,
t946 m?!sp^siėię įį|n.25 d.
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M I B r I S ir A i n 1 i’ I E G Y V A h I k a S

i/LuuipiA'XI-jA, KaIP TaUxMES VILIfYBnS PAGLILiBAS.
(Vienybės ideoi ogi jos principai)

Kaip kiekviena ideologija, tjiip ir politinė ideologija turi 
išaugti is dabarties riipęsčią, ir tačiau drauge ji turi 
.nukviesti kelią a te i c l a i # "Išaugti is dabarties rupesči 
reliktą: imti gyvenimą toki, koks jis faktiškai yra - visada ir

■ ypačiai šiuo momentu, ” Uusvics t i kelią ateičiai” reiškia: neužmir 
ti ąukstcsnio reikalavimo siekti tokio gyvenimo, koks jis visada 
privalo būti,’uore labai dažnai ir nėra. Reikia gyvenimą imti to
ki, koks jis visada yra, :.*g kiekviena ideologija, kuri užmiršta 
faktine žmogaus prigimtį, lieka nereali, iė anksto pasmerkta lik- 

-«’ t i kergsažia, Ir tačiau drauge tenka siekti tokio gyvenimo, koks 
. jis privalo bilti, nes kiekviena ideologija, kuri netiki pažangos 

galimybe; lieka konservatyvi,- iė anksto atsisako skaidresnės atoi 
ries siekimo,

■ Kokia šią bendrąją reikalavimą prasmė, konkrečiai juos tai
kant vicnvbinės ideologijos atžvilgiu?

" i m t i gvvenimą tokį, koks jis
visada v ra" vienvbinės ideologijos požiūriu reiėkia: at 
virai pripažinti faktinę deferenciaciją skirtingais ar dargi tie
siai priešingais nusistatymais. Kurią gyvenimo sritį imtume,visur 
sutiksime skirtingą nusistatymą kovą; kuituriniame gyvenime kovo
ja skirtingos pasuul ėž :'iros, socialiniame - skirtingi luomai, po
litiniame - skirtingos partijos, Kovojo, kovoja ir kovos - tol, 
koi žmogus liks žmogumi, vadinasi, visada. Nusistatymą 
i fe s i s k v r i u a s v r a pačio žmogiško
sios prigimties laisvumo apraiška, 

Siekti gvvenimo tokio, koks ji 
p r i y a 1 o b ii t i, vienatinių požiūriu ręiškia; neatsisa- 
kvti vienvbės siekimo, neužmerkti akią pries gvvvbinį 
vienybės reikalą. Kad, nežiūrint visą susiskaldymą: 
vienvtą visi laiko būtinąja tautos stiprybės sąlygą,aiškiai liud: 
ja fo.Bzr&s, jog Įskilus pavojui skubama draugėn susispiesti (daž
ni ausiai, deja, psr volai;). Bet ar ne tokia pat būtinybė biiti 
tautai vieningai ne tik pavojaus momentu, bet ir visą laiką? Ar 
nėra—-būtina visas.jtautos energi jas..skirti konfcrę&įrun ovutaj-'t-lnlaii.
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darbui, užuot jas eikvoti vidaus kovoms?
Esame pastatyti prieš faktiškai dažną nevieningumą ir tačiau 

drauge prieš gyvą vienybės reikalą. Ką tokia padėtis atskleidžia? 
Ne ką kitą, kaip tai, kad tenka iė anksto atsisakyti pastangos pa
siekti vienybę skirtingumą paneigimu, skirtingą pažiūrą, suvedimu 
i vienos pažiūros' vardiklį. Tokios vienybės siekimas yra ne tik 
įprgž:džia, bet ir pragaištinga utopija. Bergždžia, nes tokiai vi-: 
nvbei. pasiekti reiktu ne mažiau, kaip pakeisti pačią žmogaus pri-» 
.gimti, apdovanoti žmogą neklystančiu protu - padaryti jį grynąj? 
dvasia, angelą, Pragaištinga, nes kol žmogus lieka žmogus, tol 
kiekvienas Paražinis vienybes skelbimas, siekiąs nusistatymą sk.i~ 
tingumus nuveikti vieno nusistatymo praradimu, praktiškai išvirs** 
prievartos skelbimu. Nesvarbu: ar ši prievarta skelbiama tautin'e 
(naciai) ar proletarinės (bolševikai) vienybės vardu, - abiem 
vėjais sukuriamas tas pats žmogaus prievartavimo ir niekinimo 
garas-. Tai. diktatūrinis vienybės supratimas.

t ir yra pirmasai perspėjimas; nė viena politinė parti j 
az .v. ’.is neturi gyventi iliuzija, kad jam pavyktą savo poiiti. 
prc;t-v5 paversti visos tautos programa. Ir jeigu kuris politinis* 
cams .krisi; tokią • fanatinę iliuziją turėtą, jisai virstą paprastu 
prievartos sambiiriu.

Bet ar tokiu perspėjimu apskritai nepaneigiame tautinės vie
nybės reikalavimo prasmes? Jei vienybė teturėtą šią vieną skirti;-.- 
gumą į bendrą vardikli -vedimo prasme, - taip. Baimingai to nėra, 
ir todėl anasai perspėjimus tėra pozityvus nurodymas, kad vie
nybę turime suprasti ne kaip aki z- 
tingumą paneigimą, o tik ’kaip vien y- 
b ės skirtingumuose galimumą. Ta ir yra 
vienintelė reali vienybės prasmė - ne prievartinis skirtingą nu
sistatymą suvedimas į vieną, o tiktai skirtingą nusistatymą žmo- 
nią bendradarbiavimas, nepaneigiąs ją nusistatymą savotiškumo.5: 
tais žodžiais: vienintelė reali vienybės prasmė - d e m o k r a 
•t in ė vienybė, ne prievarta, o laisvės, ne paklusimo, o bendr 
-darbiavimo vienybė.

Todėl ir tasai politinis sąjūdis, kuris nori specialiai ak 
centroti tautinės vienybės reikalą, pagrindiniu savo uždaviniu 
laiko ne tiek ’’savos" programos pateikimą, kiek atskleidimą pag- 
do, kuriuo ir skirtingos programos-.gaiė-tą~ viejLingai__.bendradark.L< k. 
tie Tiksliau tariant, to sąjūdžio, kuris n o ... 
ri atstovauti tautinės vienybės 
reikalą, programa visą pirma ir y .
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ne kita, kaip patsai Šisai atsklei
dimas sąlygą, kuriomis politinis 
gyvenimas,' nežiūrint partines di
ferenciacijos, g a 1 ė t v tapti vieni n 
gu tautai tarnavimu, užuot buvę, s 
p a r t i n i ą kovą arena.

Kaip galima tautos vienybė, neneigiant partinės diferencia
cijos fakto? - Štai mums visą pirma rūpimas klausimas. Jam ir yra 
skiriamas šisai straipsnis.

Imkime tris pagrindines'sritis, kuriose galimas pažiūrą bei 
interesą išsiskyrimas, ir žiūrėkime,kuriomis sąlygomis kiekvieno
je ją galimas bendradarbiavimas. Pirmiausia paliesime pašau! ei:'ū -- 
rinius-kuitūrinius skirtingumus pagal skirtingą tiesos-žmogaus g< 
venlmo prasmės supratimą, toliau socialinius-ekonominius skirti:*.- 
ganus pagal skirtingus ūkinius interesus-skirtingą duonos kl.au.-.-i 

.mo sprendimą, ir pagaliau grynai politinius skirtingumus pagal 
skirt--r? asmens ir valstybės santykiu klausimo sprendiną-skir- 
g 1. " ■- ~ 3 ve rt inimą.

a° Kul tArinės demokratijos principai.
1-r z niausią pasaulėžiūriniai skirtingumai, iškylą kultūrinė

je gyvenimo srityje pagal skirtingą tiesos supratimą, skirtings 
žmogiškojo gyvenime prasmės klausimo atsakomą. Pasaulėžiūrinis.;, 
skirtingumai yra patys giliausi - patys giliausia ir savo sub jo-.- 
tvviu reikšmingumu žimoruū ir savo objektyviu absoliutiškurnu,iėski 
rianolu kompromisą ga"; ..ybęa Tarp teistinės ir ateistinės pasam*’ ė- 
žiūros neįmanomas joks kompromisas- arba vra Dievas arba nėra,-tie- 
ciasai vidurio kelias is anksto .iškirtas* Ir kiekviena pasaulė
žiūra yra pasisakymas arba už viena, arba už antra, nes ir bet 
koks neutralumas, "susilaikymas”, "savo nuomonės neturėjimas” ir 
tiesą praktiškai yra jau pasisakymas, ir būtent - neigiamas pas!--- 
sakymas. Neutrali pasaulėžiūra yra priešingybė savyje. Ir tada.- 
nebūtą pragaistingesnės klaidos, kaip bandyti is pasaulėžiūrinė*, 
alternatyvos kylančią pasaulėžiūrą kovos problemą išspręst! ”pe■ 
kirtimu", vadinasi, apskritai pasaulėžiūros prasmės neigimu,priu 
cipmic, bepasaulėžiūriškumo skelbimu pagal šūkį: "nėra ko drasky
tis dėl metafizikos". Pasaulėžiūra yra gyvybinė žmogaus būt-inv;: 
nusylo-.ti sau pačiam žmogiškojo gyvenimo prasmę. Visas kultūrir? 
žmogaus reiškimasis ir yra ne kas kita, kaip patsai žmogiškojo ;■ ■ 
venjmc prasmės ieškojimas. Ir todėl norėti neigti pasaulėžiūrą 
yra lyga norėti neigti kultūrinės kūrybos versmę - stingdyti : 
tos kul tūrinį gyvenimą/ Pakankamai taj .mume įrodė. tautlninkiši

9
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t aikotarpis. /

Ar neatrodo, kad bitais konstatavimais is viso paneigiama? 
tautinio vieningumo mintis? Ar nenurodoma, kad pasaulėžiūriniai 
skirtingumai yra bekompromisiniai, ir ar drauge neteigiama, kad 
pasaulėžiūrinė kova vra ne tik neišvengiama, bet nėra nė vengti
na?

Sprendimų klausimo, kaip galima suderinti tautinės vieny
bės reikalavimų su pasaulėžiūrinės kovos fakto pozityviu pripaži
nimu, teikia patsai gilesnis pasaulėžiūrinės kovos pobūdžio su
pratimas, Ir būtent, pasaulėžiūrinės kovos 
tikslas yra tiesa, ir todėl tikra- 
sai pasaulėžiūrinės kovos laukas 
vra asmens vidus - ne politinis, o 
k u T ■ ū r i n i s gyvenimas. Pasaulėžiūrinės ko
vos tikri as - tiesa; tai, dėl ko kovojama, yra ne prie
šo sunaikinimas, is kovos 1 a u k o 
pašalinimas, o savosios tiesos ir 
priešui atskleidimas, kuris tuo pačiu lė 
pxfebo pasidaro tiesos iėskojlmo bendrininku. Šita prasme pašau- 
Težiūri;-.ė kova ir nėra vieno prieš antrą; kova, o greičiau abie
jų kov- .junėięję solidar ‘.ova už tiesę. Todėl pasaulė
žiūrinė kova ir nereiškia tau
tos s k a 1 d y m o. Ar skaidė musę tautę. Kudirka ir Mairo
nis, nors abu stovėjo pasaulėžiūrinės kovos santvkyje - pirmasai 
kurdamas ateistine, antrasai - teistinę kūrybę? Ne. Tautos skal
dymo veiksniu pasaulėžiūrinė kova virsta tiktai tuo atveju, kai 
ji, pamiršdama savo tikrųjų esmę, imasi naudotis politinėmis ko
vos priemonėmis, vadinasi, is savo tikrojo kovos lauko - kultū
rinio gyvenimo pereina į politinę arenę. Neskaldė tautos Kudirka 
ir Maironis, bet skaidė jų, pvz . , tautĮninkiskasui'kitę pasaulė
žiūrinių jaunimo crganizaciję ar kultūrinių institucijų persekio
jimas, Tačiau toksai prievartinis savo pasaulėžiūros brukimas yra 
priešingas ir pačiai pasaulėžiūros esmei. Pasaulėžiūra negali 
būti iš suiies prievarta užmetama, o tik laisvai iė vidaus pri
imama p ’

Takiu budu savaimingai is pačios pasaulėžiūrines kovę -pri
gimties atskleidimo iškyla ir mūsasai atsakymas į ankstesnį kla 
s:;n:', - .tp galima tautinės vienybės reikalavimų suderinti su pa- 
sav';•; ,-inię skirtingumų fakto pozityviu vertinimu: -

vai tybė privalo pozityviai laiduoti pasaulėžiūrinę sęž.'.r.ės 
— vadinasi, kul tūrinio gyvenimo — laisvę, ir tačiau..bei turų puolu
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pasaulėžiūrinę kovą išjungti iš politinio gyvenimo. Kitais žo
džiais: vaistvbš pripažįsta pašau!ėžiūrems pozityviu reikšmę kul
tūriniame tautas gyvenime, ir tačiau pati valstybe lieka pašau:ė 
žiūriškai neutrally vadinasi, ne vienos pasaulėžiūros nepadaro 
vaistvbins pašau!65iūra,

Toksai sprendimas atitinka ne tik pačios pasaulėžiūrinės 
kovos esmę, bet ir valstybės uždaviniu. prigimtį. V a 1 t y b ė s 
uždavinys yra spręsti konkrečius 
krašto gyvenimo klausimus, o ne p a- 
s a u 1 e z i ū r i n e s kovas vesti. Toks pat 
ir po < iv n.rą partiją už-davinvs - ne pasaulėžiūrą pateikti, o 
koni'.r-fc: ę. aktualiąją dienos klausimą sprendimo programą. Imtis 
po'iĮtinsi partijai atstovauti pasaulėžiūrą lygu ryžtis šią'pašau 
Tįžj.ūrą reairzuoti politinėmis priemonėmis. Pasaulėžiūrinė pu.--., 
tija; pasiekusi valdžią, savaime links realizuoti politinėmis 
nriek-oušmis ir savo pasaulėžiūrą, kaip savo programos dalį.Pi a.

; į i toks vienos pasaulėžiūros realizavimas pelitinėmis prism
_.l_ - Įsą pirma per mokyklai užmetimą vienos pašau! ėž tūrinė..

' savaime virsta kitą prievartavimu. Šita prasme kiekv
.... ę-asav.’ ėž tūrinė partija, pasiekusi valdžios, savaime padaro j.r 

va"stvbę pašau! ėžiurišką ir tuo-pačiu diktatūrišką, nes
\ ^y lo-nėią dalies pasaulėžiūrą užmesti visiems, visai tautai.

išlikti demokratiška, valstybė privalo likti pasaulė- 
tvai neutrali, aw •« pasaulėžiūrą kovos.

Tuo būdu kultūrinus programos išplėtojimui vienybiniu po-
ir iškyla du principais

a. Negatyvus principas: Pašau! ėžiūrinė

k ° 
P 0 
P a 
f 3

V a p r i vaj o b ti t i i š j u n g t a i š

1 i tini 0 g v y e n i m o, P a n e i g i a n t

s a u 1 ė ž' i ū r- ą, k a i p P G 1 T_ t i n ė s d i -
-« o n c i a cijns P agri n d a,

b. Pozityvus principas: Vai s t y.b ė, 1 i k d a m ą 
0 a u 1 ė ž i ū r i š k a i neutrali, po z i t y

ž
t al
fe

1 į

a į vertina pasaulėžiūrinį veiks 
ir laiduoja pasaulėžiūrinę

į s v ę kultūriniame gyvenime, k u- 
a ± r v r a natūralus pasaulės 
arinės kovos laukas. Vienu sakiniu

vai. S t y c ė t e i k i a g 1 o b ą k u i

n i a m gyve n i m u i, bet n e u ž m e -
j a m vi ano s P a s aule ž i ū r i n ė s
m ės.

11



j -

r

V

P
1

,e?

12 -

1

pa =

C.'

b Soc•’ 
Toliau sct'al

c;

3 0 P

a i i, 
lis tik ne

al v.

X*>

4

S

SCG3a'

■ C.U

. ..../Zd 
išplauni analus skirtingus 'ilki.jr:r^ 
dis visiškai kitas, negu paskui •'<. 
ėžiiiriniai skirtingumai išįu-. 'j

I.U 5_. 
i-ekonominia.i skirtingumai i-;ci. U, u. i j b

Ir atitinkamai: jei par;r.,, "•J; ■ 
' ‘ '■ t ,;j '( ‘

smens vidus, tax social
v . , ŠI O. '

.^era - nntsai vi.esas.a-i .
tai. skirt ragas ir vaistvbes santyk- «<

• “i . , , ~kJ* Pace
xu valstybe gal i ir primai 0 ->i1 

e k o n o n i >, .x 1 u
v a 1 3 t y b 1 

u t r a 1 j 1 1

-•uį.r.go.sV- at^ vi 
± a 1. i n i 

ii a 
n e p r 
bet i..?

m c
bei 

i 1 g i u

•t

? nes
e

šituo atveju vai
-

ck

ni- g;7vc: 
u ibrinė • ■-> o vs.

a v s

lygu 
kapsėtai i-.i, T

e k s -1-
i Uki.° 
r emokr a t j. <; 9»

jai buW

.120 pa.i.ąv 
ektvvist

3

alik
j

1 i b e r 
supratimu, nes jisai fakt 

o tik paprastu plutokratiją.
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pragaištingas ir toksai absoliutus ii 
•aistybei, koks ^vz., realizuotas to t

s, lygiai atiduotas Valstybės r 
temoje atiduotas didžiy.j^ kapii 
j atidavimas valstybės malonei 
ns, viena su antru konkuruojant 

ė ra vienas darbdavys - vai stybė, 'darbi.'

nū

■ ;.u.Cine to zotzio prasme, Net streikas, ta pati 
-o teises gynimo priemonė, darbininkui sovietinė

.■•i-3a.ro ne bei manomus, Ūkinio gyvenimo absoliutus v
v bes ši ra prasme nėra kapitalizmo nuveiksimas, c t

• O Kapitalo viešpatavimo pakei.timas valstybinio kapitalo

e j'esv

V,V

vuLkunsi, nei absoliutus va"1 stvbės neutralumas (1 iheralis- 
tinna ūkio supratimas) } v . ala oi lutus ūkinio gyvenimo suvaisty—
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Linimas (etatis tinis-marksistinis ūkio supratimas), o s a i -
k ingai pl a n i n g a s ūkinio g y v e n
mo vadovavimas. Priešais liberalistinį valstybė 
ūkinio neutralumo reikalavimą teigiame valstybės teisę į par ei.\
tvarkyti krašto ūktu*. gyvenimą,, Priešais sovietinį-marksistiri 
ūkini-: gyvenimo abs oi istaus palankumo valstybei reiksJ a-vimą r: 
rodome, ka-1 valstybė ūkiniam gyvenimui turi v a d o v a u t 
o u a viešpatauti, vadinasi, ne p 
neigti privačią ūkinę i n i c i a t y

nukreipti bendrajai k r
te ūkinei gerovei.

B«-niroji krašto ūkinė gerovė - štai tasai principas, kur 
turi epepręsri valstybės vadovavimą krašto ūkinei. gero ve i o Tedą 
kai. valstybė, vadovaudama krašto ūkiniam gyvenimui, turi vadovam 
bendrąja krašto ūkine gerove, reiškia reikalauti, kad šisai vu 
vsvimay i-ūią pagrįstas ne vien ekonominiu p 
r. i n g u m o, bet ir socialiniu t e i f 
g v m c princu, u c Bendroji krašto gerovė visą pi?:.-;, 
yra :oė tik. ekonominė, bet ir socialinė sąvoka. Iš tiesu,Lendre 
kžašt-i ūkinė gerovė negali Luti matuojama materialiniu krašto 
tjr-.v'iM'i, vadinasi' vien krašto sukauptu kapitalu, bet ir social 
kai X'oismngu šio kapitalo pasiskirstymu, Prnrrešiai kalbant ,k-ą 
dvąją krašte ūkinę gerovę išreiškia ne tai, kiek apskritai kr: 
te yra turto, bet visą pirma tai, ar visi turi žmonišką pray 
nti'-ą., Kiekvienas dirbantysis turi teisę į žmonišką pragyveniai 
nes darbas ir yra tikras ūkiniu gėrybių pagrindus-•lis 
ria krašto ūkinę gerovę ir jis suteikia kiekvienam dirbame ir, j • ■ 
teisę į duoną, žmonišką pragyvenimą. Visi ūkiniai 
klausimai turi' būti sprendžiami 
t n k t u i darbo principu, vadinasi 
t i k t a i r y & i u m su socialinių te 
ei ii g ūmu reikalavimu, Darbas y r ■ 
tasai principas, kuris turi si

kinius socialinius P ■<i r
g 3. • s , C-rynai ūkinis požiūris neišvengiamai vestu į zmor 
k'.-.ij u- rursiaubias : sprendimus, Grynai sociabiris požiūris,nei;; 
pentu d amas ūkinės tikrovės dssnią, vestą į ūkine ana r e c.’-ją, 'Į 
rius sku'? ie bet koks socĮali.nio teisingumo idealas liktą tikru 
m'os’ais pageidavimas. Vadinasi, dar kartą: nei kapitalistinio 
1 ir ozui ismas, okor.om.vnao realizmo vardu tuo pačiu paneigiąs sc 
olai ir.it? 'veksirguno ir apskritai žmoniškume principus, nei eks-
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Mkliuz/1stinis etatizmas, socialiniu utopijų vardu paneigiu 
pagrindiuį Ūkinio gyvenimo veiksnį - privačiu iniciatyvą.

niu sprendimu principą ir yra nurodytij kuriuo būdu galimas tau-
gi tuo būdu iškelti darbą į pagrindinį ekonominiu-sociali

tos vi 
jos n

.eningum; 
D a r b

m
P a> «Q

Ct
i 

LS O R
.

V

U?it
r y.

3 cis ūkinė>s
a

ir socialinės dif orerM -v
t as i principas ,

kur i s -1s -c c i p -* -i i 0 t e i s i n g u 51 0 re 1-
kai a v i m - į £ X n a t a u tos vienybę
n e ž i ū r i n t v i s V ūk i n i V bei so-
čia lini p. s k i £ t i n g ui mi p 0 Diferenciacija sklr-
tingais ūkini;ais eiuogi H (amatais, verslais bei apskritai
profesijomis)vra natūrali gamybinės technikos specializavimosi 
(o ne vien Kišnaudo jimoi) apraiška. Pati savaime ji nėra net 
apskritai blogybė, nei specialiai, tautos skaldymo veiksnys.. Tie
sa, atskiru Ūkiniu sivogsnią. interesai, egoistiškai žiūrint,yva 
skirtingi. Tačiau iš to dar neseka klasių kova (marksistine kiti 
klasių sunaikinimo prasme), nes, antra vertus, tie interesai, 
pi a i tau žiūrint, drauge vra ir solidarus šita prasme, kad kiek- 
vieno atskiro ūkinio siuogsnio gerovė priklauso nuo bendrosios 
krašto gerovės. Vienam ūkiniam siuogsniui sunykus, netrukus ji
sai sunykimas atsiliepia ir tam ūkiniam siuogsniui, kurie pir-v.;
naudojos.! anojo nykimu. Skaldymo veiksniu ūkinė diferenclaci ;•* 
virsta tiktai tuo atveju, kai is darbo įvairumo pradedama ego..- 
tiška! teigti ir nelygus darbo vertingumas, kai iškyla egolstirv 
kitu ;idojįmo valia. Priešais tokį sluogsninį (ūkiškai parti
nį) egoizmą ir tenka kelti: nors ūkiniu po
žiūriu darbai yra įvairūs, t a 6 i a . 
socialiniu požiūriu kiekvienas 
darbas yra lygiai vertingas ir 
lygiai suteikiąs teisę į žmonišką, pragyvenimą. Atstovauti šį 
principą yra lygu pašisokyti už socialinį pažangumą, nors ir be 
demagoginio radikalume

Is tokio nusistatymo į ūkinį gyvenimą bei socialinius san
tykius ekonominei-social inei programai vienybiniu požiūriu ir iš
kyla du principai.

a. Negatyvus principas: atmestinas tiek 
liberal ištini s, tiek etatistįnis 
(marksistinis) ū k i o supratimas. 
Firmasai, remdamasis vien ūkinio 
Pelningumo dėsniais, pane’igia so
cialinio teisingumo principą ir
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P^ktOkai reiškia piutokratiją. Antra šie 
residamasis vien socialine p- r i v a- 
° ~ ° s ir. i c i a t v v o s paneigimo u t o p i- 
•1 '-’v paneigia ii k i n ė g tikrovės d s ■; 
n i ’-1- s, ir praktiškai veda į prole- 

a j-' i a t o diktatūrą, kuri ekonomini

P ° £ ■ i ii r i u i v g i darbininko p a v e r g f ■
m u a "I. s t y t e i . Ii- vienas ir antras savo egoistiniu
e kr kl ivmu paneigia visą ukinip šiuo ganią socialinio sol Įdaru.“

T 1 U .

L’ o ?•112::1 tyrus principas s v a 1 s t v b ė j. p a r e i -

g o t a y a d o v a u t i k r a s t 0 ii k i n i <a m g y

v 3 n. i m - u i ir s o c i a 1 i n i V s a. n t y k i ¥
f o r m a v i m u i P a g a 1 d a r b 0 j k a i p v i s u

ii k i*n i ¥ si u. o g n i ą s 0 c i a 1 i n i o s o 1 i

d a ~ u m o p a g r i ; d o, p x« i n c i P ą. Vienu.i3 akinio.:

V £v . •_ £> t y. b ė tvarko ii k i :n i g y v■ e n i m ą s 0—

c - - ė*. J i n s prasme s u p 37 ia s t 0 s b e n d r 0 -

s los k rašto ii k i n ė s g e r o v ė s po ž i ii -

c. P oi it ine c_ demokra t i j o s prfao i pai. .
Pagaliau1. grynai politinė diferenciacija skirtingomis parti-- 

■iomic-i nagai skirtingas principines pažiūras j. valstybes santvarka 
įvairina konkrečius dienos klausimus. Partinė diferenciacija ne 
vienam atrodo pačiu tautos skaldymo veiksniu ir dažnas, tiesiai 
a pasatot partiją baimės kiekvieną partiją (ar net iš viso kiek
viena ct-gauj.se oi ją) laiko pačiu blogio įkūnijimą, o ’’politlkavim?’* 
- nueika.i.štamu. sukiiavįjuuo Tašiau iš tiesu partinė diferenciacija, 
v-a trek pat naturally kaip ir ekonominė - socialinė diferenciat.i- 
<?. ru<jomis« Ir kaip pastaroji nereiškia pati savaime tautos, 
skaldys.? .'.p jo savaime noreiėkia ir partinė diferenciacija. 

N o i e t i principiškai partijas lyg u 
a p d i: • ■ 1 t a i neigti demokratinį, vai. s- 
t y u ė s supratimą. Partijos yra natūrali demokrati
jos up r aišku t kaip laidavimas teisės kiekvieno,m politiniam pamt-.-j;— 
rlut laisvai reikštis politiniame tautos gyvenime. Tašiau partini 
tark?' .dif^renčiasija anaiptol nepaneigia tautinės vienybės, jei 
tik '■ i g/i’i o stovėti ant demokratijos pagrindo, vadinasi atsisako
ma j-.uvu'-'-iaiu-savo tiku .. siekimo, atseit diktatūrinės tendv-..i.ci- 
jos.> Išžiūrint visą sklr <: .verny.? kol neturima diktatūrinio siekimo 
naudoti prievartą, visada įmanomas bendradarbiavimas tarpusavio
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išsiaiškinimo ir abipusiu, kompromisu pagrindu.

Tautos vieningumu g r ė' s i a ne 
partijos, o tiktai k ] i k in is p a r 
tiškumas , savo partijos interesą demagoginis pastatyc 
aukščiau tautos interesą, Toksai kiikinis partiškumas, net jei 
jis formaliai skelbtųsi ir demokratiniu, iš esmės antidemokrai 
kas. .T e paisyt i savo ki ik.učkai suprastus partijos interesą. fakt 
kai lygu siekti savo k tikiną valią -išmesti visai tautaif vo.dir 
reikSti diktatūrinę tondonoi ją.

Jeigu toksai mūsą pasisuku J partijas, bet prieš pa: 
kurną kam nors atrodo paradoksiėr , tai tik dėl to, kad noretr 
esame įpratę ir pačią demokrati ; oiktaturiškai suprasti. Tur: 
galvoje tą demokratijos supratimą, kariam demokratija teretšk: 
daugumos. valdžią, Iš tiesu, gi demokratija re' 
k i a visumos, o ne tik. daugumo, 
(vadinasi dalies, tegu ir d i d e 
n ė s ) valdžią . Šita prasme U.Afley priim.i: Ck'mok. 
jai dygiai esminga ne tik patikėti valdžią daugumai, Lot ar š 
ipsraigcti respektuoti mažumos teises, ITė pakanka į valdžią at 
ti daugumos pritarimu (kad boksai pritarimas visada gali būti 
-oru. bei demagogija išprievartautas, '<iud.ija daugelio diktatu 
demokratinė kilmė), bet ir į valdžia atėjus demokratiškai vau 

Diktatūra lieka diktatūra, net jeigu ji butu vykdoma daug' 
valia! Dalvko nekeičia, ar diktatoriumi yra vienas atskiras a. 
r ištisinis kolektyvas - partijos centro Irėmi be tas.

Sitais pasisskvmais prieš betkokį diktatu*-iškurną, atvir. 
įgaubtą į demokratiną formą, nenorime užmiršti kiekvienai < 

ję-atijai gvvos butinvbės būti pajėgiu režimu-. Antra: 
a-arc.hinis demokratinio režimo nestabilumas tampa patsai pirm, 
^grindas iškilti diktatūriniam sąmokslui,. Pagrindinė sąlyga ė 

b a 1. a n 
ir parlnmen* 
domėsios ir 

■’-.telis nusvv.rir.c.s į presi< 
.o.tūrine tendencija, tai. be' 

" gražiau visiškas vykdomosios funkcijos palenkimas parlamentu 
a7i grėsti anarchija, •i'residentu.i? atstovaujančiam va'stvbės 

^.g-fstiumo vvkdomąją funkciją? priyąlo būti laiduotas atitirkamc 
.-j/ar ankišlcur.a.s , kuris jam leistą, konstituciškai numatytu kol. 
.p', ikti arbitro vaidmenį tarp parlamenta ir mint s t e i J. < tcnrj'bo, 

*
y-d prezidentas galėtą, turėti šitą autoritetą, 1 ar. ■ ■ j.luu tins

-..-T-atiios p a j b g. u m u i laikome deramą : ji--' v
v į m ą t.arp prezidentinio 

j p režimo demokratijos, kitais žoaora.rs, ta.rp 
ggisiatwr.nės funkcijos, Jeigu
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jo rinkimo teisę palikti betarpiškai tautai, o ne perduoti ją 
Tamentuio

Tuo pačiu betarpiško demokratiškumo principu vadovanjan- 
ir pačio parlamento rinkimo procedūra turėtu būti tokia,kurt •_ 
lintą tautos atstovybes sudarymą labiau “lemti. pačiai 
tautai, o ne p a r t i j o m s o Šita prasme paeit: 
kytina už asmeninį, o ne ' sąrašinį tautos atstovu .rinkimą: ne 
partijos centro komitetas, o patsai rinkikas turi asmeniškai 
spręsti, ką jis 'laiko pačiu tinkamiausiu asmeniu jam atstu?su- 
Situo atveju ir patsai išrinktasai jaus ne tik partinę discip? 
rąj bet ir tautinę discipl irę., w < anoniminį, ’bet ir asmenį 
atsakingumą.,

Tie ir via politinės demokratijos vienvbiniu požiūriu pg 
grindiniai principals

a<. Negatyvus principas? principinis pan 
girnas prievartinio režimo,, vis v 
na ar jis r eikš tąsi atvirui-dik 
t a t u r a ar slaptai- p s e u d o d e m o k r e 
tine daugumos diktatūra., nes. p 1 r m v
j u atveju paneigiama natūrali d 
gumos teisė į valdžią, antruoju ■ 
nepaisoma daugumos pareigos g e r 
t i mažumos teises. Visu. politini 
p a r t i j p. bendradarbiavimas p r i p a 
ž i n i m u kiekvienai ją lygią teis

b, Pozityvus -principas: demokratinio re 
ž i m o pajėgumas privalo atitinkam 
išbalansavimo tarp v y k d o m o s i o s 1 
1 e g i s t a t y v i n ė s funkcijos reiškia 
— prezidento ir parlamento, Taut., 
atstovybės sudarymas turi remti' 
dėsniu: tautos pr i m a t a s prieš
partijas, Įpareigojančiu visas 
partijas vadovautis bendraisiais, 
tautos reikalais,'- ne ki i kini ai: 
interesais e

Bandėme atskleisti, kuriuo būdu įmanomas tautos vieningu-- 
mas • rsžiūrint kultūrinės — pasauk ū litrinės, ekonomine s—s oriai i 
nes ir pnrtinės-’poj itinės diferenciacijos® Jlanome išryškč ius ,ka 
natūraliai tasai kelias, kuriuo įmanomas tautinis visnlūĮp.ur-as 
įvairiopoje difei-enciacijoje, yra ne kitas, kaip dsn-.-kratir.'.’.3>_
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Savaime tie sprendimai, kuriais vieningumas laiduojamas, yra der. 
klaniniai sprendimai® Is tiesy.. Atskleidėme, kad tautiniam vien;’ 
giimui išlaikyti, nežiūrint pasaulėžiūrinės diferenciacijos, prii 
lu pasaulėžiūrines kovas išjungti iš politinio gyvenimo, kiokvie 
nal pašau") et turai suteikiant laisvę kul tūriniame gyvenime# Ar r. 
ra tai patsai k u 1 t ii r i n ė s demokratijos 
principas i kiekviena kūrybinė iniciatyva ku-1 tūriniame 
gyvenime yra globotina.. Panašiai nurodėme, kad išlaikyti tautini 
vieningumui, nežiūrint ekonominis -s octal in ė s d if eren.c5.aoi jos, pr j 
valu visus ūkinius sprendimus atremti i socialinio teisingumo pr 
cipą® Ar nėra tai patsai social i n ė s d e mok r ai 
jos principas: kiekvienas dirbantysis turi lygia 
teisę į žmoniška pragyvenimą# Pagaliau akcentavome, kad tautini., 
vieningumui išlaikyti.- nežiūrint por lis diferenciacijos, prive. 
iškelti tautos primatą pries atskir.partijas® Ar nėra tai pats 
politinės demokratijos principas 
kiekvienas politinis sasbūrys turi lygią teisę laisvai reikėti r 
litinę iniciatyvą ir lygią pareigą respektuoti kitą politinę inl.. 
ciatyvą bendrąją tautos interesą dvasioje# Vienu žodžiu? Vie-- 
n i n g u m o s i. e k i m a s s1 a v a i m i n g u i ved 
j. demokratiją, ir demokratija s a 
v ai m ingai laiduoja tautos vieni- 
gumą® V i e n y b - laisvėje!

----------------- x X x ---------------------

valstybė ib privatinė INICIATYVA ŪKYJE,

Ūkis vra priemonių, visuma, įgadinanti žmonių, materialiniu 
reikalą tenkinimą# Pats savimi jis nėra jokia vertybė® Tuo pačiu 
pasakome? kad ūkis įgyja prasmės, kai jis tarnauja žmogui, Ūkinė; . 
veiklos uždavinys - nuolatos derinti turimas meterialines priemo
nes su-aukščiau pastatytu tikslu, Pagal tai, ekonomistui lieka 
specialius uždavinys - surasti geriausią or
ganizaciją, per kurią būtą galima 
pritaikyti priemones duotiems 
tiksi ams ®

' Tad ūkis privalo tam tikros organizacijos® Jis tos organi
zacijos juo labiau privalo, kai ūkis Įgyja vis platesnį visucme- 
n4nf pobūdi® Juk seniai, paliko amžių uiūdumoje tie laikai? kai 
ataklr-'-s žmogus. ar jo šeima galėjo p^usakinti visus savo ūkinius 
reikalus®. Mūsą ūkis - visuomeninis ūkis, kur tik darbo padala pa
grįstais mainais žmonės įgalinami tenkinti savus reikalus®
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Ūkis - priemonią organizacija. Juo daugiau suferiama prie 

moniu žmonią materialiniams reikalams tenkinti, tuo labiau tikis 
p-siekia jam pastatyt? uždavir.į _ suderinti priemone* su. reiki! 
v a d Ina s atskiro žmagous ūkinė veikla apsprendė i am ne.^ai to4 
kiek ji efektinga., Tuo pa-lu norima pasakyti;. k?.t va-sbybės ir 
visuomenes uždavinys - sudaryti žmogaus ūkinei kiū-ybai tokias 
veikimo sąlygas ,• kuriose jis galėtą is lys ryti didžiausi?, savos 
iniciatyvos p are lėkimą- 

uki-s, judamas socialinio pobūdžio reiė.ki
nys, negali būti pa’liktas visiškai atskiru jo subjektą nuožiūra:.
A c 1x0 ž m ■ j g B v s ii..* x m fe y 2 .k”: h y f 9 j jo naudojame s pri snores ga-
nesiderln-ūi su kitu žm.oūlą reikalais <, Žodžiu, ūkyje tu 
■*■ a- o U t i jungiamas okonomii^įg j r 
So' o i a 1 i n i s aspekto.-, t.,y0 realizuota kuo di
džiausią ekonominiu ir socialinių ?. atimą harmoniją.

Vai s t y b fe s ui d a v i n y s - s u k u r t i
tokią ūkio s a n t v ar k ą, atseit ū k i o
gyvenimo teisini a u t v a r k v r-. «-> i- -n -• 
d o r i n t p. s s individualiniai ± r vi 
e u o m e n i n i a i reikalavimai, y t te išeina 
kad.valstybės ir asmens santykiu klausimas P sprendė k: oaEtą ūk 
santva’rkąo Vienokia ar kitokia ūkio santvarka iP-.,c -,

-'•'A*.. -> ...X -• ' •-.)

privatinės iniciat^rvos santykiu, pobūdį0 Tuo atžvil gi.u yra p 
sireišk? du vienas antram griežtai priešingi supratimai; kurie 
dominuoja visose žmogiškos veikios srityse šią dienu pasaulyje. 
Valstybės totai izass ir ižmogans asmenybes pasii-oiškim: laisvė 
- etai. du. antipodais, kurie dalija mūsą 'pasaulį į įv-: p-jieėlngus 
story kl.a.3 visais klaus Jonais d

Pagal tai, kas yra ūkinės iniciatyvos subjekte.g ~ privatus 
asuu.?.; valstybė ar ją įvairios kombinacijos - okirotomas ir pa- 
čros ūkio spjitvarkcso ~ Ūkio santvarka, 'pagrįsta vienos rūšies 
j r c i.o. .-y ra, '. aci-’-.Uaiia m o n i s t i n e & krre ją tonka prrskir 
t?_ totalini ūkinį individual is mą ir ūkinį kolektyvizmą,

ūkinis individual ir mas, būdamas reakcija pri.s£ vidiframžiu 
Profesinės veiklos pąsireiškimo reglamentaciją ir naująją laimą 
valstybės abeoiiutlzmą visose srityse, skelbia visu 
t i n į asmens ekonominės i a į 3 v. a 3
P r i n o i p ą > Atskiras indi*?iCas yra vl.enintf-.iįs Tikinfee i:
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Vers"’ ovininko asmeninė iniciatvva, jo drysa, rizikos ne vengimas 
yra ne kas kita, kaip tiesioginė privatinio intereso išdava.

Privatinis interesas konkreėiai pasireiškia pe^no siekimu* 
Asmeninė iniciatvva,iššaukiama privatinio intereso,įgaiixia gamy
bos iki aukščiausio laipsnio išvvgtymy. Pe^nc siekimas skatina at
skiru. versi ovininky varžvtvnes bei konkurenciją.Pastaroji padaro 
tai,kad versi ovininkai stengiasi gamvby racionaiizuoti,piginti, 
norėdami atiaikvti tarpusavio konkurenciją. Lė'1 to kainos krenta 
ir laimi krašto visuomenė - pakala bendroji tautos nariy ūkinė 
gerovė.Vadinasi,individm'1 inis interesas,būdamas žmogaus veiklos 
geriausias akstinas,drauge tarnauja ir bendrajai gerovei.

Štai čia pasirodo aukščiausia individualistinės ūkio san-‘ 
tvarkos apoteozė: visuotinė privataus intereso ir bendrosios tiki
nės gerovės, bendryjy interesu harmonija. Palaimintas universa
linis egoizmas, nes jo rezultatai veda į visuotinį gerbūvį!

Jei gaunasi tokios asmenine iniciatvva bei privačiu intere
su pagrįstos ūkio santvarkos išdavos,tai vanstvbei nieko kito ne
lieka,kaip patikrinti iaisvy,savaime besireguliuojantį ekonominio 
gyvenimo funkcionavimu.Štai kokiy idėjy fone galima suprasti šū
kį: "Laissez faire,1aissez passez, le monde va de lui-mėme!” 

laisva konkurencija visose ūkinės veikios srityse- šitos 
santvarkos ideal as .Pabrėžiant ty ūkinės ''aisvės principu ir pat
sai režimas vadinamas ekonominiu 1 i b erai izmu.

Individual ištinę j ūkio santvarkoj gamvbos krvptį ir apimtį 
■* emia galėjimas produktus pelningai parduoti rinko j.Čia gamvbos 
pelnas vra netiesioginis žmonių ūkiniy reikalu, rodiklis.Tuo pačiu 
pasakome,kad individualinės gamybos pl any nulemia ne tiesioginiy 
žmoniy reikaly apskaičiavimas,© galimybė realizuoti gamybinį pei- 
ny.Ir šia aiškėja tiek gamintoją gaivališka konkurencija už rin
kės pakiausy patehkinimy,tiek ūkinės krizės pasireiškimas, kai 
gamybos nebegalima realizuoti pelningai.

Pagaliau,ūkio gyvenimo raida neišvengiamai veda prie to, 
kad pati gamyba vis labiau netenka individualinio pobūdžio.Indi
vidualinė bei amatinio pobūdžio gamyba užleidžia viety didžiuliu 

. ekonsminiy vienety organizuojamai produkcijai.Stambiosios versio- 
vės-štai tie gamybos vienetai,kurie dominuoja modernyjį ūkį. 
Technikos progresas ir vis tobulesniy darbo priemoniy pasirodymas 
įgalina versi evinį gamybos principu.Norint gaminti, 
reikia pirmiausia pasirūpinti techniniy įrengimy ir atitinkamy 
darbo priemoniy.Šis reiškinys privedė prie to,kad visiškai iš
siskyrė darbas ir gamvbos priemonės.Vieni teikia darSo jėgy - 
darbininkai,tarnauto.jai,technikai, ©--antrl^—^,disponuoja įmonė-
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mis, darbo priemonėmis, kapitalais - verslovininkai, kapitalistai 
Verslovės personalas darbo sutarties pagrindu parduoda ne savo 
veiklos produktus, bet savo sugebėjimą dirbti, gaminti tam tikrą 
gėrybę pagal versi,-vrininko nurodymus bei įsakymus„ Darbininkas n~ 
turi jokios teisės į savo darbo gaminius, nes jie yra išimtinė 
verslovės nuosavybė. Puola darbo sutartimi jis is anksto aįsisak. 
bet kokią teisią į savo gamybos prodcV!;ua<> Už tat jis gauna tam 
tikrą sumą pinigą, kuri reiškia atl.y ..-.imą už jo patarnavimą, pr: 
aidėjimą prie gėrybės pagaminimo* Darbininkas, gaudamas už savą 
patarnavimą pinigii algą, atpalaiduojamas rūpintis pačios vers
lovės ateitimi ir jos gaminamą gėrybią pardavimo rizika.

Tačiau verslovės principas gamyboje, ..išjungdamas darbinin
kus ir produkcijos priemones, veda prie gilią ekonominio bei so- 
nlalinio gyvenimo pakitimą, Jn išdava - aiškus dvieją Lūasią sus 
darvmas: 1)darbo klasė, kuri parduoda savo darbo jėgą gamybos 
priemonią savininkams? 2) verslovininkai, kapitalistai: Jie yra 
visą gamybos priemnnią savininkai, darbo jėgos samdytojai, įvai
riu gėrybią sava sąskaita gamintojai ir ją pardavėjai rinkoj tam 
kad realizuotą /einą, t .y .-.skirtumą tarp parduodamą kainą ir garny 
bos kaštą.

Pastarieji individualistinės ūkio, santvarkos bruožai pasid 
r ė taip T-emiantiejl, jog net visa-santvarka vadinama tiesiog ka- - 
p lt ai IštinęKapitalistinės ..ūkio sistemos ar tiesiai'kapitalizmo . 
vardu norima pabrėžti du dalykais

1) netiesioginio gamybos metodo vartojimas ūkyje. Tuo norima 
pasakyti, kad pirma pagaminamos pačios gamybos priemonės, "įrengi? 
mos įmonės^ t,y» daromos investicijos iš sutaupą, o jau vėliau t: - 
kimasi realizuoti gamybinį pelną* Žodžiu, gamybos procese vvrauja 
kapitalas , t „y, pagamintos produkci
jos priemonės naujoms .gėrybėms 
gaminti . Tad .technine prasme kapitalizmas yra režimas,kur 
gamyba vyksta kapitalo pagalba, aire panaudojant labai galin
gas technines darbo priemones.

2) Teisine prasme kapitalizmas apibūdinamas kaip 
ūkio sistema, kurioj gamybos priemcnią savininkas naudojasi pelnu 
be tiesioginio darbo įnašo. Tuo norima pabrėžti, kad pati kapital 
nuosavybė, nors ir kitą naudojama, teikia pelno.

Ūkinis-individualizmas bei liberalizmas, gryniausioj formoj 
pasireiskęs 19-jo amžiaus antroj pusėj, įgalino didžiąją, ekonomi
nę žmonijos pažangą* Deja, jo ūkinė sistema nesukūrė tos indivi— 
ąuallnią Ir bendrąją ūkinio gerbūvio interesą harmonijos, kurią
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realizuoti ji pretendavo. Vien privatinės iniciatyvos reguliuojamas 
ūkis iššaukė didžiulius socialinius kontrastus, į kurių sprendimą 
tu?, o jo įsikišti valstybė, 1 Tai išdava visiško dirbančiųjų ir gamy
bos priemonių nuosavybės atskyrimo.

Valstybės netvarkoma ūkinė laisvė privedė prie jos piktnaude- 
jimo bei išsigimimo, laisvoji konkurencija pasistengta ei i m-i nuo-H 
privatinio pobūdžio m o n o p o 1 i n i a i a junginiais 
(karteliais^ koncernais’, trustais) ir užviešpatauti rinką. Tuo 
būdu kapitalo >u telkimas į ne ė augelio rankas, tuo pačiu versiovi- 
ninkų sluoksnio mažėjimas, o bendrai ..ūkiškai ne javaraukisko ele
mento augimas, pasidarė visuotinis reiškinys. tikinės laisvės rezul
tatas - nuolatinis didėjimas žmonių skaičiaus, neturinčių jokios 
nuosavybes ir ekonomiškai priki ausanc-.tų nuo kitų. Pagaliau,didžiau
sias ekonominio liberalizmo ūkinės s r, žemos, vadinamas kapitalizmo 
vardu, konstruktyvinis trūkimas yra periodinis ūkio 
krizių pasikartojimas. Tos sistemos ekonomi
nio mechanizmo, per kurį vyksta tautos pajamų pasiskirstymas, pa- 

esmėj gludi superpro*dukcijos 
r , . i i

; krizes šaknys. Vien pelno motyvų reguliuojama priva
tinė gamyba veda prie pajamų ir vartojimo disproporcijos. Tai reiš
kia, kad pajamų susikaupimas nedaugelio rankose įgalina tokias in
vesticijas į gamybos aparatą, kuris pateikia tiek gėrybių pasiūlų, 
jog gaunamos kitų pajamos nebepajėgia jų nupirkti. Vadinas, nėra 
pusiausvyros tarp gamybos ir vartojimo, gėrybių pasiūlų ir paklau
sų, tarp pajamų ir galimų išlaidų. Dėl to gėrybių kainos krenta, 
įmonių pelnai tirpsta, darbininkų bei tarnautoją algos mažinamos. 
Rinkų užsikimšimas paraiižuoja įmonių veikimą. Pasireiškia daugelio 
įmonių bankrotai, kurie su savimi traukia, lyg lavina, kitas įmo
nes, neatskiriamai susietas tarpusavio ryšiais, ąu pirmosiomis, ib-j 

ūtuniarics i gatvą Vilžtūlės, bedarbių masės, reiki!ingos pašalpos, 
tuo tarpu kai įmanių eaudėliai pilni gėrybių. Čia darbininkE.!,tar
nauto jai,, ir verslovininkai. lyg’baudžiami už tai - vieni nedarbu, 

-jf ■ ■ ■«• • • ■

kiti - bankrotu, - kad per gerai dirbo j pagamino perdaug gerybių, 
štai gryną! individualistinės ūkio santvarkos paradoksas bei absur
diškumas : skurdas pertekliuje!

Ir taip pakaitomis vyksta šitos ūkio sistemos ciklo fazės: 
ūkinė depresija, atsigavimas,- visuotinė 'gerovė, .krizė.

Šiais laikais tos sistemos ūkio principams artimiausią san
tvarką turi JAV. j..

Taigi_ekonominis liberalizmas neįgaliu© ekonominių'ir sooia- •’ ; . c
linių reikalavimų harmonijos. Jo skelbtoji ekonominiųJautomatizmų,
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atseit savaime bėsireguliud janėią veiksnią sistema turi būti pa
keista raCisnaleste ir teisingesne 
ii k i 9 organizacija. Gamybos kryptį, tempą, ir 
apimtį turi nulemti ne aklas pelno jėgą, žaismas, o tikrąją žmonių 
reikalu patenkinimo motvvai.

Sprendimo beieškant mestas! į antrąjį monistinės ūkio san
tvarkos polią - ūkinį kolektvvizmą, arba 
totalinio planavimo ūkio sistemą, 
•’Reikia organizuoti ūkį tuo būdu ir tokia baze, kad gamybos augi
mas, kurs yra neginčijama žmonijos vertybė, nel-aptą prakeikimu dč 
to, kad egzistuoja privatinė verslovė ir kainą sistema, susidarar 
ti visiems pažįstama rinkos baze 1iberalis tinio ūkio mechanizme. 
Sis rezultatas yra gal ima pasiekti per ūkio racionalią organizaci 
ją, per totalinį planingumą’1 (B,V.Damalas "la crise d 
capital isme" , 1946, p. ?i8j. -

Kuo gi pasireiškia tas total inis ūkio planingumas? Ne apie 
planingą ūkį,* bet tik apie tautos ūkio p o 1 i t i - 
k ą kalbama, kai patsai visuomenės ūkis susideda iš visos eilės 
atoki;kią, susietą tarpusavy darbo padala ir mainą santykiais, 
o vai šerpė įstatymdavystės bei administracijos keliu siekia ūkio 
subjektus, tuo pačiu ir tautos ūkį planingai tata tikra linkme pa
kreipti, Dalyko esmės nepakeistą, jei tai ir stambiu mastu būtu d 
romą a

Nebūtą šia prasme planingo ūkio ir tada, kai vaistybė pati 
pasiima į savo rankas atskiras gamybos šakas ir joms vadovauja, o 
kitur pavieniai ūkiai p,-iiieka, Tokios priemonės vadinamos dali
niais planavimais. Jie tėra-neesminiai šiaipjau kapitalistinės 
ūkio sistemos pakeitimai, kuri pati pasiliktąo Ją tikslas, pagal 
totalinio planingo ūkio šalininką nuomonę, kapitalistinę sistemą 
pagerinti, ją per. ryškiausią jos blogumą pašalinimą,sutvirtinti,o 
ne pakeisti.

Planingas ūkis yra principle 1 lai kitokia ūkio 
santvarka, kurioj pati visuomenė ūkininkauja, o privatinis ūkio 
sektorius sudaro tik iš praeities liekaną, išimtį, kuri pagal ga
limybes turi būti apribota bei pasalinta.

Tuo būdu totalinis planingas ūkis
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kaip įiklnis' kolektyvizmas.
Pl^.kbt^kai tą fe^rezlntuo ja valdybė, Ji yrą gamybos

prle3k£dįą ėavi£Š£ij3& ir draugo versizrvįninkas, Tuo paėiu išsireiš
kiamą, kad visokius-Ūkinės inioiatyyas subjektas yra ne atskiri 
asiras > ,o valstybė.'Privati iniciatyva šioj santvarkoj prinoipia- 
liai’j olį..< ■ .i-.-jjo jama. Oia ūkinės i aišvės viet$ užima, iki detalią reg- 
•1 ai' .t-^s likis. Tai visuotinė tautos gyvenimo etatir.acija bei 
bį-urok-stiza-oi ja •

Ve? s 1 ovLninką vietą užima- valstyby atstovaują valdininkai. 
Krašto ūkis tvarkomas centrinės valstybės vadovybės nustatomais 
i SiizyĮ/tite, . To tvarkvmo įrankis - bendrasis kraš
to ūkio planas. Jei individualistinė j ūkio santvar
koj gamybos kryptį, temp;; cei apimtį nulemia paklausu ir pasiūlą 
mecfcariamo žaismas, tai šia viską lemia visuotinis ūkio planas bei 
„ekspertą sprendimas. Čia gamybą norima pritaikyti ir jos erganizą- 
eiją nustatyti pagal tai, ko vartotojai reikalauja bei kas eooia- 
liškat esą naudinga ir reikalinga. Vartojime rinka ir valstybės 
sočiai inės pol itikos užsimojimai ^-'vienintelis gamybos rodiklis. 
Kas naudinga bei reikalinga gaminti, galutinai sprendžia krašto 
vyriausybė,. nustatydama bendrąjį tlkio pianą. Atskiri žmonės tėra 
plano vykdytojai ir darbo jėgos teikėjai.

Nesant privatinės gamybos, nėra nė gamybos -priemonią rinkos; 
o.tik valstybinis ją paskirstymas pagal centrinį planą.

■ 'r Nurodoma, kad socialistinėj iikio santvarkoj gėrybią produk
cijos didėjimas yra visuotinė palaima, tuo tarpu kai individualis
tinėj santvarkoj, pagrįstoj privatine nuosavybe, ji yra nelaimė,, 
jei pradeda Trukti rinką. Dėl to socialistinė gamyba yra tolydžio 
augantį , nepertraukiama jokią ūkio krizią, Kolektyvistįnė santvr ■ 
ka ne p a'’į ••į ant i ne tik likio krizią, bet ir kl.asią kovos nė streis.-- 
Ne ve"-'’., jos šalininkai tvirtina, kad net dabartinė sovietinės 
Ūkio o;.;.. '.ižacijos fazė yra neginčijamai pranašesnė už kapitalis
tinę org’..uzaei ją (Damaias, op.citopsl.220).

' Ūkinį kolektyvizmą galima vertinti dvejopu atžvilgiu: iiki- 
nią išdavą bei bendrosios geroves ir žmogaus asmens tikslo požiū
riu.

Ūkinis kolektyvizmas gali pasiekti didžiulią užsimojimą įvyk) 
dymoę, Gali netilti jame ? : dkio krizią. Tačiau jis, eliminuodamas 

- privatinę iniciatyvą, privatinio intereso akstirią, drauge pašallnr 
viena, iš ešminią žmogiškos veiklos variklią. Valdininkas niekados 
.neduos tokio Ūkinio efektingumo, kaip privatinio intereso skatina
mas techninią Jik?.'adimą..ieskot-crjas- ir-vev^lusXs- pi-ivatinės- iniofa-
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tyvos verslovininkas» Tai brangi Ūkininkavimo sistema.
Totalinis planingas likis rikiuojamas pagal centrinės vado- 

vvbės komandą, todėl dažnai tiesiog vadinamas militaristiniu tiki; 
Jis nepažįsta ir negali patenkinti niuansuetp "bei nuolatos b®si- 
keioiancip žmogaus reikalavimai. Jame dažnai gana savavališkai nu

statoma gamybos linkmė, o tiįo pafciu eliminuojama ir vartojimo 
pasirinkimo. laisvė. Jo ligšiolihė praktika Sovietu. Rusijoj paro
dė, kad jis sugeba .sukurti vįguotinį skurdu, žmonip. ekonominio 
lygio niveile.ci.jp., o ne- padidį'nip bendrąjį gerbūvį. Visuotinio 
skurdo sistemoj, žinoma, negali rasti vietos nė iikio krizės ,ne.r_- 
jos - gėrvbiią pertekliaus, nor^ ir ne visuotini©, reiškinys.

; ’ Ūkinis kolektyvizmas bendrojo intereso, bendrosios gerovė-
prete - uU realizuoja totalinį žmogaus asmens pavergimą. Visiškas 
ūkinės laisvės eliminavimas ir žmogaus vergiškas panaudojimas ko- 

. 1 ektyvui yra paėios bendros gerovės paneigimas. Juk bendro
ji gerovė - savaime suponuoja lai s 
v ą . a s‘m enp.v geroves pal ik imp, jos 
g ar a n t i j p.

Z.ronip. ūkinė gerv e štai ūkio tikslas. Tik per jp. tikinę, 
gerove, suderintą su visumos interesais,_ pasiekiama bendrojo 
gerbūvio. •

Užuot teisės į darbą atsiranda visuotinė darbo prievartos | 
sistema, vedanti į didžiausią žmogaus fiziniu ir dvaainią pajėgp 
isnaudojimp. > •

Ūkinio kolektyvizmo praktika, būdama ekonominė•diktatūra, | 
drauge vra ir politinės bei visokios dvasinės laisvės laidoto ja 
Žmogus tėra priemonė visagalinčios valstybės rankose, todėl jisi 
negali savarankiškai spręšti nė apie savo krašto politinę san
tvarka. Ne veltui jj-Llumas, kalbėdamas apie deogmatinį marksiz
mą, kurio svarbiausia apraiška - ūkinis kolektyvizmas, išsireiš
kė i “Aitrodo, kad žmogus nori išsivaduoti nuo savo turimos lais
vės, kaip perdaug sunkios naštos” (l>e Monde, 51*8.46).

Nei nevaržomas ūkinis individualizmas kapitalizmo pavida
le, nei visiškai privatinę įniciatyvp eliminuojąs kolektyvizmas 
totalinio planingumo apraiškoj neišsprendžia valstybės ir iikio 
santykiu problemos.. Atrodo, kad tik p 1 i u r a 1 i s t i n ė. 
t.y„• ..ries rūšies iniciatyva pagrįsta iikio santvarka gali ge
riausiai suderinti asmens ir visuomenės interesus iiyje. Jos su- 

•kitriomas - mūsą laiko, didžiausias uždavinys.
Mūsą siekiamas iikio santvarkos idealas - žmogaus laisvią 

ir kolektyvo teisiu Val-styb-žc* už-davluyB —
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“ /Z/Latstovauti kolektyvo interesus, rūpintis bendrąja tautės gerove? 
Vienokia ar kitokia krašto ūkio organizasija taip įsakmiai drauge 
lemia ir bendrojo gerbūvio sąlygas, jog valstybė negani palikti 
ūkio ūž*savo veiklos r:' r- Ji negali leisti, kad krašto gamybą, 
o kartu ii’ vartojimą, t , vien gaivališkas natūralinįą ūkio jė
gą žs.tomas, nūs tat Ojas s g.nvbinio pelno siekime, Valstybė turi pa
siimti aukščiausias ūkio vadovybės funkcijas. Tai jos prerogaty
va ir pareiga, Toks.uždavinys suponuoja sąmoningą ūk i.e 
visumos p ,p * i t i k ą, t .v„priemonių sistemą, kuri suk
tą. reikiama kryptimi, derama apimtimi bei užeibrežiamu tempu kram
to ūkinę veikią.

Konkrečiai si politika išsireiškia atitinkamos ūkią progra
mos - p-1 ano pramatymu, Plane numatomas harmoningas visą ūkio saką 
išvystymas pagal turimus krašte resursus. Jam sudaryti panaudoti
nas privataus ūkio reikiamą šaką profesinės atstovybės. Tuo būdu 
jis darosi netik demokratiškas, kilęs iš pačią ūkio slucgsnią 
visuotinio bendradarbiavimo, bet ir susijęs bei išėjęs is kpn- 
fcečios ūkinės tikrovės, ,

•Savaime supr'antama, tokia ūkio plano' kilmė suponuoja ir ati
tinkama krašto politinę organizaciją (ūkic bei profesinią rūmą 
instijuoižus,ją reikiama įtaka krašto Istatymdavystėj),

i sąmoningai, ūkio politikai, išreiškiamai jo plane,pra
vesti vū'stybė nemonopolizuoja gamybos priemonių nuosavybės, Ji 
pasilaiko savo dispozicijoj jau turimus ar nacionalizacijos ke
liu įsi gijamus pagrindinius ūkio vadovavimo postus. Prie tokią 
praktinią ūkio gyvenimo'poziciją priklauso stambioji, monopoli
nio pobūdžio pramonė, pakasios rūšies susisiekimo įmonės .ir di- . 
die ji bankai bei draudiku bendrovės, Siu to sitį pagalba galima efek
tyviai imtis kontroline -isc .tautos ūkio gyvenimo linkmę, t,y. 
vykdyti aukščiausios ūkio vadovybės funkcijas ir pravesti užsi
motą politiką, ’ .

Tai nereiškia, kad vaistvbė pradeda kištis į kiekvieną ūkio 
procesą, Čia palieka didžiulis ūkinės veiklos ratas pasireikšti 
privatinei versi.ovininką ir sutelktinei kooperatyvą iniciatyvai. 
Tik ji negali būti taip neribota, kaip grynojoj individual ištarė. į* 
santvarkoj. Ji reikia suderinti su tikrąja demokratijos prag«^ J- 
surasti tinkamą pusiausvyrą tarp autoriteto bei kontrolės iJh , M* 

laisvės. į
v

Irivatąjį ūkio sektorią valstybė veikia daugiau netiesJ^w*^ 
ginėmls priemonėmis. Norėdama vairuoti sau pageidaujama linkme 
naują įmonią kūrimąs i valstybė gc.iltai .per atitinka-

26



- 2 r -
my įmonėms steigti 1eidimp sistemą. Turėdama savo žinioje stam
biojo kredito aparatu, ji tuo pačiu i emia ūkio raidai, nes gali 
viena ar kita kryptimi pasukti visgi investiciją srovę. Jos tži- 
nioj vra visa eilė ir-iltp netiesioginiu. į privatp. ūkio sektorių 
veikimo priemonip., J; j.;e minėtinos socialinės, mokesšipųmuitp 
bei suosidxjp. politikes priemonės.

Turėdama aukščiausios ūkio vadovybės postus, didžiumą ben
drojo naudingame įm'onip (susisiekimo, apšvietimo, kuro etc,) ir 
naudodama eilę netie-jioginip. į. privatp.'ūkio sektorip. veikimo 
priemonių, valstybė gali nemaža dalimi vairuoti ir tautos 
p a j a m p pasiskirstymu. Veikdama bendrija ger 
būvio sudarymo linkme, ji gali pakelti masių perkam?.j? gali?, jai 
vien savojo sektoriaus gamini?. kainp. numušimu plataus vartojime 
gėrybėms bei patarnavimams (anglims, Šviesai, kai kuriems tekat!' 
lės gaminiams etc.). Tas pat įmanoma padalyti ir su privataus 
gamybos sektoriaus masinio pareikalavimo gėrybėmis, kai valsty
bė padengia iki tam tikri? ribp perkamp. gėrybiy. kainp. dalį (duo
nos, cukraus etc,). Tuo būdu ekonomiškai silpnesnieji įjungiami 
į platesnį ūkio mainp tinki p.

Tad per vartojimo pakėlim?, jo organizaci
jos planą galima susiurbti augančiu gamyb?. Masinė au
ganti gamvba savaime pinga, pati prisidėdama prie vartojimo ir 
placl , /p sluogsnip. gyvenimo lygio pakėlimo. Ne veltui vartojimo 
ir gamybos pusiausvyros išlaikymas, keliant masiy. perkamąją ga
li?, turėt? būti vienas iė svarbiausi? bendrojo tautos ūkio pla
ne uždavinį?.

Pripažinti valstybės atsakomybę už bendroj? ūkio raidę 
nereiškia eliminuoti asmeninę iniciatyvu, t.y. ūkinio sprendimo 
laisvę. Ji, skatiname. . vatinio intereso bei nuosavybės, pasi
lieka vienu is kertine.? visos ūkio santvarkos ramsčiu. J jungti 
tikrosios konkurencijos veiksnį, leidžiantį išvystyti iki aukš
čiausio •’aipenio ūkini efektingumu, ir įgalinti pasireikšti dar
bo bei vartojimo .pasirinkimo laisvei - tai tolimesni tokios 
santvarkos postulatai.

Sąmoningas puoselėjimas tiksi ingp. individualinio ūkio for- 
mp., palaikymas mainp., apsaugot? nuo privačios galios piktnaudo- 
jimo,į pasirinkt? tiksi? vedantis centrinis planavimas bei vie
šoji kontrolė turi užimti viet? komandinio totalinio piani ngn 
ūkio ir paTaido liberalizmo, Žodžiu,, sukurti sintezę tarp vals
tybės vadovaujamo bei planuojamo ūkio ir asmeninės ūkinės lais
vės - štai siektinos ūkio'santvarkos idealas.
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Tuo keliu užsimojo eiti po šio karo Vakaru Europos tautos 

su Anglija priešaky„ Pastarosios visuomenė laisvais praeiti; metv 
rinkimais nutarė paaukoti dalį ekonominės laisvės tam, kad vals
tybė per kredito, investiciji; ir monopol into pobūdžio pramonės 
kantra > •;. galėtą vykdyti aukščiausią ūkio vadovybę, J,A.7,16 es
mės y.--iek;.t prie ūkinio 1 ibcral ismo santvarkos, drauge siekda 
mos iėvyetyti plačiausia raseulJo ūkio bendradarbiavimą, kovir.o.-. 
Sąjunga su savo totalinio p.;aningsmo ūkiu., paneigiančiu bet kur;.; 
žmogiškai vertybei prider-iny laisvę, stovi diametraliai priešin
game Vakarą £-c-tvarkoms poliuje.

Norint pasiekti pastovesnės ūkio pusiausvyros, reiktą. de
rinti tautini;; ūkią. m k ...u s su tarptautinio ūkio reikalavimais.- 
Ne vgitu.i 1.943 m, J,M ..Kky.vus, angly ekonomistas, kėlė reikalą su- - 
kurti Pasaulio ūkio tarybą. Deja, kol nėra bendros pasaulėžiūri
nes bazės nė prošvaisė;v? turo kol pasaulis pasidalinęs į. totą- 
lizmo ir demokratijos blokus, tol bus bergždžias pastangos reali- 
zuoti ekonominę pusiausvyrą pasaulinio ūkio mastu,

Tad lieka vakarietiško tipo ūkio santvarkos kūrimas, kur 
būtu suderinti laisvės ir autoriteto, privatinės iniciatyvos ir 
bendrosios gerovės bei socialinės taikos reikalavimai.-

----------------- x X x -------------------

mūsų Santykių su lenkais klausimu. Dr o A»Stanys

Nūdieniu mus;; vargi; klampynėje lenkiškoji problema aktus — 
mo neteko„ Vargino ji mus nepriklausomvbės laikotarpy, vargino r 
pries Mūsą gyvenime ji visada buvo stambus veiksnys, Siandi. 
ir Lem ja ir lenką tauta mūs;; gyvenime nebėra joks veiksnys,ta- 
c:.au dar nereiškia, kad taip jau amžiais bus. Priešingai,meo 
nei v.-. ■; mementą neabejojome, kad grįš laikai, kada abieju, tau-
tę. ir ...,:.-iej;; valstybių santykiu problema bus vėl tokia pat aktu-■ • 
ali ir deginanti; kaip kad buvo netolimoje praeityje« Tad pravo?- 
tu bus ją kiek panagrinėti vėsesnėje dabarties atmosferoje,nusto 
jus veikti, erzinantiems veiksniams, sine ira et studio.

Šioje problemoje v;a trys saistantieji momentais
1) praeities skaude -Iniris pasireiškė senosios Lietuvos 

vai s-y .j:S3 pr aokėtesni c jo lietuviško visuomenės sl.uogsnio sul en- 
kej. .'j, j0 atsiskyrimu nuo tautos masės ir nusikalstamais darbelis 
nepriklausomos valstybės organizavimo laikais„

bepriklausomos Lietuves santvkiai su atgimusia Lenkija,
3) Naujos santykiu, perspektyvas pastarojo karo metu abi tautas
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ištikusiu smūgiu. akivaizdoje,

Norir.i; problemą-1*< semt i, reikštu. išnagrinėti šiiios visus 3 
momentus® Žinoma stax ne vieno piraipsne" io da'ykasel£es šia palc-U'- 
'dysime tik nužvmėtl pagrindines i' klausimams spręsti gaircs-o

Ketai kc<;.ly. r.iutp brp'm&vi j u’•■.‘.tykiai’y? a taip veikiami 
praeities, ilgaabyVr? atlc/’ą tartą _c-w .ndravimo formos, kaip jtetu- 
viv. ir leakį s ai? 7 k".ai .> 2. ? r; o t _ r . a palūkimas tie yra suformavęs nu: 
taikus ir iėu.ga§$ visą ei"! 9 • e ru . karias abi tautos nevienoda!
dažnai prie fe ir įjs i § j.p;..t.r ta i?? kur viena mato savo teisę, loy.-.i << 
išvadą, ten ar.-;rp įi įžiūri at;u skriaudą ir notoj s etom&ita prl- 
taravim?. pvne r.epryik“. ausomo gyvenimo laikotarpy two Aitnuv r?.;

''tr**taui;\t Visiškai nbrc.i-.i-/! lu.e/ e etirc for

mos santykius 3 Xlli-j ginei j airio ji klausimai ir ar i -.ii st:1 r ko n :■; u • -
taikoj beabejo d.-t* ilgai veiks □ Abieju, tarty, santykiai galėt lio:.'■ 

f- . ■,
lyginti tik gaxfM Vi-ėnlems antrus svor-.-tm, o -šito galima ow ...■■.■
siekti tik perpratus 'psamąju. snntvki u eu®, .i sria iš’linus abl-.-jp 
taury pozicijas, Siiiotomas isterines s ant ykiu. raidos sudarytos.-u.. 
eitumei jo s o.

Iki '1 "86 ff„ Jogailos ir Jrk.vvgos ve d v bu lenki ja T»ietuvor gy
venime buvo mezkao. veiksnys > Jei j!, /rp; e turėjo cilkew .r 
klos .roikža-šs “ietuvoy ušslanlc y.j s {yra 6 i '.Ubarto ir Ki-.; 
tuoin kovu, metu ė.ii 7o‘}ynes-'?a?.ič3 ?<vrlp"'.i ‘r-: -y pa.: ūkimo) , tai -•:-. 
daus gyvenimą 'J. jokie ivw.ri.-.- ro...o..r'r..?;>iple kir.'.' dar
buty. gal ima ka‘;t{;;io kai kuvir • ku u-iu-dv iyy-i Abraku? o)
bandymo,! įrodyti kn_. j.er.;..; ; ■: y y.-ie,L-.kr: : zsoienj tke jame
laikotarpy no 5, u ?;a i? o jokios Lvl •. j ko e: 'k t užtai -zi Jogarlop h si 
Vytauto laikais praplik.-ra ni."<??.• ’ :?. irsyto , kurį oaarakus.risuc•• 
ja nuolatinis ir t-.:-'y dilo aug-;-? : . }.-:.• a imi i/ii??os slevozbimusis
į Xiet’:-.vs.o

Ir Jogai lest mkrtjs buvo tvvo ė -s ta? .les jau j teigta, tai 
dar ginčytinus kluuormac, ra-',-.;,.-■-. ■■■■■■ ik;, kad jis lvv" '■užsimo-
jęe sietuvos ir lt-.?: k.-, j o s va ■v: t v iks -••leno «ra pety-o včlldži.'
je, ne vien nomine: tu? , bet ir zsa'Jui jus vaidyti, ir t-kj.as pa
likti tavo įpl.ūlĮ;..t.-m-.'S „ Dėj. to tc.i ruošdamas i. s yr2 imti ke.-cka kart- 
nę., jis nosiviižv;:. r-f'.<! yasj.iadojo savo tė von..ė f? w. e -. ww ourii?-- 
ti su gaunamo r; į ■.■>>. bd-ikt-t karūnos žemėmis (,... to v r-i o ...ty-šs ..X;kika£.rJ;yf 
et ’Bus šia e o lledni. Polonia ę .i.V.ALkdaak.£..i ..ei
Perkotę. mėty, jie- taip ir bandė lietuvy vaidyti 11- nvoKovos p®r &<- 
ve ago.utus, Ts&įsu. šita kone t vaksija neilgai teišsilaikė. Tjietuu. 
kasios visuomenės nenorę prarasti savo valstybinį savaraiik;jię. iš
naudojo Vytautas, kuris, greit is vietininko'pasidaręs tikru krai
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to vic. j, tciu, per 38 savo valdvmo metus valstybinį Lietuvos aa*y- 
rau.kiI.ia atstatę .ir įtvirtino .tę. ideję, visuomenėje. Tik reikale -'r 

■ jrayidį tikai sutvarkyti j:įs jau nespėjo 0 Tašiau 'savo va"’stybinj..:.
. savar-ankumo .-sauge, j ii o 'mintimi per si imu s:.', v ' sromėnė, vadavaujur- 
tieji jos sluogsniaį. .' ; ; ;ė ta ąąv-a.r&idu.s^ apginti ir labai pai
nioje vėlssrią-laiky. y ~ ..jįjoje, iki .pat i>59 m« unijos ir dar 
po jos.,

. Vytauto •i.p.’ki- , Jo. apgintas valstybinis Lietuves savam- 
kurias ir itu.tiyras apęaag# pasiėmęs •'lis pone mini s vėiksnvsj ta
čiau tuo i-ačtu siti u, tais pačiais Vytautiniais laikais,- buvo 
įdiegtas ir antros? Lietuvos valstybės ir- tautos gyvenime de- 
etiniktyviai pasireiškęs Veiksnys, būtent kai tariniai bei idėji
niai. ryčiai su lenkais. Jau tada Lietum atsistojo ant kelioP 
privedusio prie jos vadovaujančiojo visuomenės sluogenio nutau
tėjimo, jos valstybinės santvarkos ir jos visuomeniniu santykiu 
perslformavimo pagal lenkiškąjį modelį. Kodėl taip atsitiko, ve- 
surk.i a i supr an t aria „.

Vytauto laikais Lietuva žengė pirmuosius žingsnius savo 
n?.uj*:.r kely o Pagoniška valstybe, kurios net egz i stėnai jei Kril:*- 
čioriitojl Kuropi nepripažino jokios racijos, buvo tik kę d.>k.:.. •• 
z-avusi eou-iti krlksėiontska valstybė ir, norėdama gauti at it i: .•- 
ma 'L.tję ano meto Europos valstybių. koncerte, norėdama įgauti. 
jtg< ii ?. r':'itinka;ičio- svorio bent šito Europos regiono po? itinv.
gyto; - •. ji turėjo pasiekti atitinkamo autoriteto pa&au'iy-0 Pi.-
mlfic: ji tupėjo pasiekti, kad visi ja pzips^inty. kr:ikiti-r..- -
Kr; truss-u Ordinui skelbiant, kad Vytautas tik krikščionimi . .i- 
meręu pagonis, kad jo valstybė tebėra grynai pagoniška, pirmi.-.' 
šia. tek-j remtis i 6 se.-n kriklčioniškos Lenki jos autoritetu, ne r 
dėtis fcr.i’.aiikičko kur-..'. >us klusniu valdiniu, remtis jo ir jo
dvasi ei rj’i jos lt- uzl-i j 

santv.-ri-
Greta to teko į Lietuvos valstybės ir 
..;. vakarietišku, krikėėiozj.! sknsioms

vai .siybįim į prs>glu m’ ; ‘ ybindę, visuomeninio ir ūkinio gyvenimo 
P--j,n< ip-i, 'teko p-'-vUi.'.c :■ sutvarkvtl ir formalinę, valstybinio gy- 
vczx?L'.c bei valiį.Hcs organizacijos išviršinę puse. Kadangi kitp. 
pavy^vž.up Ifcr.gypi pi leinamą, nebuvo, tad buvo šokama Lenki ja ir 
no.'u'.ojomvni lenku tnonėmis, kurie be aoejo Lietuvoje buvo laiko 
mi aut ••-••ritėtais ir turėjo didelės reikšmės, nes savą, vakar-lev. i 
kai 2 ė..Joks“ inbi^ žiienią. is pradžiy visiškai nebuvo. Keikaliugl 
jie bu-’o valstybei, ypač valdovo kanoeliarl jai, o dar labiau ;.u- 
jai kariamai bažnyčios organizacijai, kuri neišvengiamai turėjo 
įgauti lenkišku..atspalvį. Juo labiau, kad ir juridiškai ji buve-
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surista su Lenkijos bažnyčia -..bu^Ęfr |flFiskirta prie Gniozno arki' 
vyskupijos. Nebuvo sudaryta sąlygą Lietuvos bažnyčiai išsiverst 
iš-1 enki ė ko šio s orbitos ir ateityje, nes iki pat XVI a0antrosic- 
puses Lietuvoje nebuvo ne tik jokią aukštąją bet ir auk&tc-eniy;■ 
mokyklą, kurios butą galėjusios paruošti nors dvasininką. Ka-J 
sxekė mokslo, turėjo vykti į užsienius. Didžiūną stotis padeki* 
vo net Italiją. bet smulkią ją bajorą ir miestiecią vaikai plūdo 
į, ąęz.-kį j os bažnytiiies mokyklas arba į Krokuvos unįvorait&t* f ku> 
ria,9 Jogailos atgaivintasjau iš pat pradžią buvo paskelbtas J/. 
Lietuvos mokslo įstaiga, 'Savąją neužtenkant, tiek į. Valst\bė.sr 
tiek i bažnyčios orgahizaoi ją skverbėsi ir at š j tinai., lenkai* 2i-> 
noma, be įtakos visa tai negalėjo likti.
-.- Kaip minėta, dar Vytauto laikais buvo perkelti i Lietuvą 
ir. kai kurie visuomen’- io gyvenimo principai. 5 Jai Jogailos ir V? 
tauto privilegijose mes randame įsakmiai akcentuojant) kai įve
damosios normos yra lenkiškos kilmės P tai Sterką manyti ,kad-’ta: 
hti. tinai skolin£.masis tebui esnią formą. bot greičiau momentu .* al
kai aujamas Lietuves ’’vakariotinimas bei krikščioninimas % užkli
javimas jai naujos etiketės.Kaip į tokį ’’europinimą” tenka liūs
ti ir į 1413 m. Horodle suvažiavime “Lietuvos majorams duotu si-; 
1enkiškus herbus.

Šitos lenkiškos freskos ant lietuvišką sieną butą galėju 
sies likti bereikšmės, jei ne įsimaišo: čia. o*ttą social ir.-i e .-.u.-- 
mestas; būtent ’Lietuvos diduomenės roros į.elgy.-i Lenki j c t. .ij.iž; 
ną, ,9 vėliau ir šlėktos turimąsias teises* Vytauto išves,a- j 
viešumą, Lietuvos bajorija ima grumtis d.ėj platesnią teisią, .p.-- 
vyzdžiu sau laikydama Lenkijos san-y/ki-ie-, Šitas mementas iš 
ką pusės dažnai buvo sąmoningai išnauu? .j-'imss ir Lietuvos Vajo?;: 
jos linkimai skatinami. Jau 1413 m, Ho r o ■*' ■.•‘.•f.' o-eime, jie ik-.c.- 
ja esą globėjais jie užtarią ir remįę. praus va'dovus, psle-.'.ą ’ 
gauti naują privilegiją. Šitos ju:,pro Leke •j'?-/5 vaisius buvo 1.;.

Į .-'.ūdas pirmąją lenkiškąją vaistyti <1^ v.iskį tioiją i i c t-v.-, j • 
vaivadą bei kašto! ioną8 Jas sekė ilgo v>.‘ s ’.ybi.eė Lietu'o -n/pn 
zaoijos persiformavimo raida, privedusį prie
formą. Socialinis momentas visoje šitoje raidoje k-ivo pagrinde 
nis veiksnys.

Povytautinė Lietuvos gyvenimo raida buvo labai savotiškaJ 
Visa lietuviškoji vi --romėnė stropiausiai gina ir saugo, kad j r,.- 
kai net individualioj, neįsikurtą Lietuvoje,bet tuo pačiu metu, 
vyksta viso Lietuvos viešojo gyvenimo persiformavimas pagal ltr. 
kiškąjj. pavyzdį. Lenkiškoji kultūra ir lenką kalba tolydžio la-
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biau ir labiau įsigali -Lietuvos diduomenėje ir miestuose. Išren
kant Kazimierą didžiuoju Lietuvos“ kunigaikščiu be jokių skrupulų, 
nutraukiami politiniai ryšiai su Lenkija, Po septynerių metų lie
tuviai sutinka, kad jis butų, ir Lenkijos karaliumi, tačiau priima 
ma ne Jogailos meto karūnos žemių., bet personalinės unijos konoep 
sijas, Lietuva yra ne įjungta į Lenkų karūnos žemes, bet yra vi 
siėkaį savaa-ankiška valstybė, su Lenkija surišta tik valdovo a ■ 
mens? kuris kiekvienų valstybę valdo atskiru titulu ir per atski
rus r-” - «us» ;Yuo pat Kazimiero išvykimo į Lenki jų atsiranda spe- 
cia.'iū- Įstatymai, nustatų, kad visi Lietuvos visuomeniniai ergą— 
n ai būtų sudaromi tik iš vietos žmonių, kad nei į valstybinius 
nei į bažnytinius postus, nebūtų skiriami svetimšaliai. Jiems 
draudžiama Lietuvoje net įsigyti nekilnojamų turtų ir įsikurti., 
Ik-1 vedybų atvejais leidžiama tik piniginę dalį bei kraitį gauti, 
nors nuotaka ir neturėtų artimų giminių, 0 minint svetimšalius 
vlšo.da turima gaivoje .kai. Su jais mums žinoma ir daugybė tos 
rūšie:’ bylų.

Arsirubežiavimas nuo ienkų yra taip ryškus, kad bajorų tes- 
tamontuose mes užtinkame net tokių pareiškimų, kad dukterys iš- 
akiriamos iš paveldėtojų tarpo, jei po tėvų mirties drįstų ište
kėtu uzlenko. 0 vis dėl to XVI amž, šitokie testamentai jau daž
niausia rašomi lenkiškai.,.

Bajorija savo vaistvbinį savarankumų saugo, bet tuo pat m 
tu ji veržte veržiasi prie lenkiškųjų šlėktos laisvių, iš valdovę 
plėšte išplėšia vis naujas ir naujas atitinkamas privilegijas, o 
valstybėje atsiranda vis daugiau ir daugiau lenkiško tipo organų, 
lenkiškų valstybinių institucijų. Pagaliau 1563-1566 m, reformos 
Lietuvos valstybines santvarkos performavimų pagal lenkiškų, mode- 
Ii atbaigia, Lietuva virsta lygiai tokia paėia bajoriška respub
lika; kaip ir Lenkija. Ji taip pat padalinta į vaivadijas ( tai. 
įvyko dar XVI a-pirmeje pusėje), jos bajorija turi savus renka- 
mus teismus. o tam visas kraštas padalintas į pavietus. Joje ta 
pat veikla seimas sudarytas iš pavietų rinktų atstovų, kuris ka?. 
įr L-r . 'į jos seimas, leidžia įstatymus ir yra visagalis valstybėm 
vlsėėaT'3° Joj£ veikia tokie patys vykdomosios valdžios organai 
ir lysini ':cs paėios dignitorių korporacijos.

Visiškai teisingai yra laikoma, kad 1.563-6 m. Lietuvos vai s 
tybines santvarkos reformos buvo paruošiamasis žingsnis į unija, 
Suvienodinus abiejų valstybių santvarkas, jų susi! ie jlciui - f urme- 
linės kliūtys išnyko. I'-’-;a abejonės, kad Zigmantas Augustas, ku- 

g -troško*.^laudesnie'iablAj'U--va?frty'bių..snsdllejimo, o“ taip pat j-i
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patarėjai, ėitą mintį bus turėję. Tafeiau Lietuvos bajorijai lemia
masis buvo socialinis momentas, Ji džiaugėsi reformomis,nes dėka 
ją ji pasidarė valstybėje visagaliu viešpačiu, pasiekė tą, prie 
ko veržėsi per pusantro šimto metą - pasivijo benkijos■ėlektą.

Tas pats socialinis interesas rišo Lietuvos bajoriją su ben
ki jos šlėkta. 3 r ou Lenkija ir unijiniais laikais - po 1569 m.Liub
lino unijos o U..- _ akt*# Lietuvos vai «tykini o savarankumo nepanai
kino, į vieną va i s tybą su. Lenkija jos nesujungė. Tiesa,unijos ak
to įvedamo ji /ielc j a,ratyvinė dalis skelbė., kad abi valstybės sulie
jamos i vieną organizmą, į vieną kiną, kuri.s natūraliai turės vie
ną galvą - vieną bendrai renkamą valdovą. Tačiau santykius konkre
tizuojantieji akto nuostatai paliko visiškai nepaliestais dvi ats
kiras vaistvbir.es organizacijas, visiškai atskirus visus valstybi
nius organus, atskiras minister^ ... atskirus iždus,atskiras gyni
mosi organiracijas. Bendrą organą buvo numatyti tik du? valdovas, 
kuris ir aaknoiau buvo bendras, ir seimas - įstatymą leidimo or
ganas, kuris betgi turėjo leisti atskirus įstatymus, nes abiejose 
valstybėse liko savos atskiros, teisės, atskiri įstatymai. Tuo bil
du unijos akto dekiaratyviniai nuostatai sekančiąją paragrafą bu
vo sugriauti. Unijos akto paliktasis valstybinis dvilypumas vėles
niais laikais buvo dar labiau pagilintas. Kai kurie net aiškūs 
aktv nuostatai liko neįgyvendinti. Taip, pv.,unijos aktas .reikala
vo panaikinti visus Lietuvos įstatymus, nukreiptus pries lenkus 

/ 
ir panaikinti draudimą jiems įsikurti Lietuvoje. Esą, tiek lietu
viams lenkijo jo,tiek lenkams Lietuvoje turį būti visiškai laisva 
kurtis, Tačiau bis akto nuostatas taip ir liko paprastu pageida- 
■rimu. Naujoje, ponaijinėje,Lietuvos Statuto laidoje (15&8) pries 
lenkus nukreiptieji nuostatai buvo palikti kaip buvę ir visiems 
laikams liko kliūtimi lenką skverbimuisi į Lietuvą, Tuo būdu iki 
pat ableją vai s tykią nepriklausomo gyvenimo pabaigos lenkams du
rys į Lietuvą b’. • uždarytos ir iė tikrąją ją čia vos viena kita 
šeima tepajėgė įsibrauti.

Neįvil:dy tas n iko taip pat ir unijos akto monetarinės uni
jos reikalavimas. Lietuva su Lenkija bendrą pinigą niekad netu
rėjo. Lietuviškas skatikas bei lietuviškasis auksinas,kaip buvo, 
taip ir liko 25 % brangesnis už lenkišką skatiką bei auksiną .Apie 
fiskalinią organizaciją suliejimą niekad nebuvo net kalbama.

Apie abiejų vslstybią vis d suliejimą Lietuvos bajorija 
nenorėjo nė girdėti’, Nukrypimo tendenciją buvo pasirodę tik XVIII 
a.pačioje pabaigėje,didžiąją reformą laikotarpy.Kadangi reformas 
bandęs pravesti vad.patriotinis sąjūdis, buvo kil-ęs kaip reakcija
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p--:.es įsigalėjusią anarchiją, priyędusią prie skaudžią. valstybės 
t’.o i ainįą.(1 772), tad pirmuoju jo tikslu buvo centro val džios sv_- 
stiprinimas« Kęs tik s t.•.•yri centro valdžia tegalėjo atstatyti 
\a .;sty c'j y. autoritetą 1. . s i, autiniame forume, Lietuvos vai s
'bin.;, e .1 ■vt-?;■£.■ ncur.ub cent;o valdžią .stiprinant, žinoma, buvo labai 
ae ; g --..y . -p į. a suprantama, kodėl patriotą arba reformą, .par
tijai -prirl '■ ir 'ii m.? 11 grupė buvo palinkusi bent l/.i
seic zal F&Yai’bi.ifcj2C paaukotio Dabar iškilo paradoksali
situacija, ks/i Lietuvos savarankumo gynėjai atsidūrė atsilikėliu, 
re pstriotą. vaidmenys Pasisakydami prieš valstybių. unitarizavimąę 
jie buvo ir prj.es valdovo valdžios sustiprinimą, tad kliudė vi- 

■sc.i užmotąją! valstybės prestižo ir galios atstatymo politikai*- 
iit’.-un.-ivviško entuziazmo- pakilimo .mementu jie atrodė atžagareiviai", 
ret išgamomis., tad turėjo pratilti ir laukti, kas iš to bus» Bet 
negalima teigti, kad ją butą buvusi mažuma. Priešingai, truksmą 
11.." •..■.oleji "patriotai” sudarė palyginti nedidelę bajorijos dalį., 
die buvo stiprus tik savo aktyvumu ir skambiais Šukiais, Kad Pie
tį' vos raišty b;.r.5 o savarankumo siaurinamas buvo didelis skaudylyž., 
m<:~3 role ir. tai, kad. šito savarankumo atstatymą savo silkių iš
kėlė ir .■.rgovicėnai,
•- 1’ Grybinis 'Lietuvos savarankumas nežuvo ir vadlinijiniais
1 a ik.’..Ė; -• ai s tykinę idėja Lietuvos bajorijoje taip pat nemirė 
riebi, lasiau dar priešunijiniais laikais prasidėjęs diduomenės 
nutautėjimo ir lenkiškai bajoriška kultūra po.: s lėmimo procesas 
tol y akio iškerojo ir plėtėsi, Lenkybės skverbimasis į Lietuvą, 
žinoma, vyko dėl. daugel:., veiksnią. Bet kiek tai liečia viešajam 
ir vai. sty.bės 'gyvenimui vadovau jaut j aluogsnį - bajoriją, lėmė 
tas pats sočiai i nis r<v;.‘ .5,

unijiniu Taika i::. : a ir Lenkija yra tolygios bajoriškos 
-valstybes. Bajorija viena tesudaro piiiscią. visuomenę, jai pri- 
fcįe.tiso suverenumo taisės, o savo valią ji reiškia per savo ra- 
prezenmantus seime., Valdovas šitoje santvarkoje yra tik dekora
cija.. Kielnrienas valdovas betgi norėtu įgauti kiek daugiau val
džios, o kai kurie iš ją ztet bando bajorijos galią suvaržyti ar
ba be jos veikti. Tuo budu valstybėje natūraliai susidaro du an
tagonistiški veiksniai - iš vienos pusės valdovas, o iš antros 
- ptlieėią visuomenė - tauta, Bitam atvejy tauta buvo dvilypė, 
bot :ji jautėsi vienetu. Ji sudaro vieną socialinį junginį,turin
tį tas pairas•teises, tuos pačius interesus, tuos pačius pavo
jus.. tuos pačius rt.pesėius. Kadangi šita abieju valstybių pilie
čiu vifeuomenė- apibudina 1 enkiėkcsios siektą, teises,tad ji, ir va-
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. iria save "lenku tauta1* (narod polski).Visuomeniškai socialia® 

.„ame Lietuvos bajorija ir Lenkijos siekta sudaro--vienaiytĮ 

.metą, vadinantį save tauta, bet valstybine prasme yra dvi 
okiros tautos, seime kalba abieją valstybių, atstovai kalba 
Lp atskirą tautą atstovai, ir jungtinė valstybė oficialiai 
linama "Abi-eją Tautą Respublika" (Rzeczpospolita Oboyga Naro-
). Ano meto bajoriškoje kalboje mes dėlto matome labai margą 

■kinologiją# Lietuviai yra lietuviai ir lenkai. Bet tik bajo-
-1, Nes ir Lenkijcs,•pvs., valstiečiai nėra lenkai, Jie yra 

Lenki jos mužikai” (chl.cpi polscy). Lenkiškos erudicijos paveik
iu ir Lietuvos bajorai, kalbėdami apie savo bajoriškai respu- 

?likoniškosics santvarkos pranašumą prieš kitą vaistybią abso
lutist iniai monarchistines santvarkas, dažnai berte beria di

tirambus lenkiškosioms laisvėms ir didžiuoju i "savo tėvą" lai
mėjimais net Boleslavą laikais, užmiršdami, kad ją tėvai su Be
esi aru Lenkija turėjo tiek pat bendro, kiek ir su to pat meto 

Iranouzija ar Italija. Jie jau jaučiasi Įsilieję Į tą lenkišką 
siektą vis'ucm^nę ir su ja organiškai suaugę.

Suprantama, kad nuolat bendraudamas su lenkais, dalyvauda
mas bendruose seimuose, vykusiuose dažniausia Lenkijoje, o iki

I m.vien Lenkijoje, ir šiaip turėdamas Įvairią reikalą su 
aukštesnysis Lietuvos bajorijos sluogsnis išmoko lenką 

kai ir pradėjo ją vartoti net savo namuose. Lenką kalba pasi
daro Lietuvos aukštesniojo sluogsnio ir kultūrine kalba. Smul
kesnieji bajorija, kurios pretenzijos ir veikla neišėjo iš aavo 
pylinkės ir pavieto ribą, betgi dar iki pat XIX a.išlieka lie- 
Aviška. Šiuo atžvilgiu yra labai budingi jau XVIII a, pačios 
ibaigos mokykliniai nuostatai, kuriuose skaitome, kad tie vai- 
ii, kurie eis Į aukštesnes mokyklas, turi biiti mokomi lenkiš
ki, o tie, kurie aukštesnią mokslą nesieks, pradžios mokyklose
i biiti mokomi tik lietuviškai. Ir jau pačioje valstybės žuvi- 
?.švakarėje BeKarpis savo brošiūroje apie seime! ią tvarką skun- 

.iaoi,kad Žemaicią bajorai, bent rašyti, tik žemaitiškai temoka. 
0 tai buvo jau beveik 100 metą po to, kai Lietuvos kanošliarine 
kalba buvo pripažinta lenką kalba (1696).

Valstybei žiinant ir Lietuvos bajorijos aukštesnysis sluogs
nis kalbėjo lenkiškai ir buvo suaugęs su Lenkijos šlėkta į vieną’ 
visuomeninį vienetą, cementuojamą bendros bajoriškosios ideolo
gijos, bendru sociaiinlą interesą, tačiau t. i gražu nepametęs 
savo valstybinės idėjos, nepamiršęs savo tautinės-individualy
bes. Tarp kitko mums tai rodo ir tuojaus po to, kad ir labai ne-
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palankiose sąlygose, išryškėjęs kuiturinis lietuviškas bajorą 
ss. judis, kuris pasireiškė ne tik lietuviškai tebekalbančiu, že- 
.ęaicią bajorę, tarpe, bet ir tarpe tą, kurie lietuviškai jau ne
bemokėjo. Atsiminkim tik tokį Baužą arba T .Karintą., Naujoji si
tuacija, nepriklausomybę praradus, lietuviškosios sąmonės išlai- 
kymut buvo labai nepalanki. Bajoriją pribloškė ir netekinas sa
vos valstybes, ir rūpesčiai dėl savo socialinio siuogsnio atei
ties. Net toks B.Poška viename savo lenkiškame eilėrašty aus irti- 
pineb klausia;-rCay zostanieray Belakami (!), czv staniemy russa- 
kėmi?”»

Tiek Lenkijos šnektai, tiek Lietuvos bajorijai atsirado 
bendrac reikalas kovoti dėl nepriklausomybės atgavimo, bendras 
pasiprixūiaimas, bendras visą pajėgę, sukaupimo bei suorganizavi
mo reikalas. Buvo galvojama, žinoma, apie atstatymą senąją san- 
tykią, tačiau reikalui nusitęsus viską nustelbė bendra išsivada
vimo mintis, saisčiusi visas bajoriškosios visuomenės dalies nuo- 
ta.tkaa ir veiklą.

Tenka dar pastebėti, kad kaip tik XIX a<.pradžia nulėmė ir 
plačiųjų Lietuvos bajor. r masią sulenkėjimą. Jei ankščiau ben
dros lenkinimo politikos nebuvo vedama, tai dabar ji buvo varoma 
vijomis galimomis priemonėmis. 0 sąlygos tam susidarė labai pa- 
1ankios.

Iš visą Lietuvos ir Lenkijos žemes pasidalinusią vai sty- 
bią daugiausia laisvės naujiesiems savo vaidiniams davė Rusą ca
rai, ypač Aleksandras I, kurie flirtas su lenkais buvo nuėjęs 
tiek toli, kad daugelis iš ją tik iš Rusijos iš viso išsigelbė
jimo buvo- pradėję laukti. Dėka Aleksandro asmeniško bičiulio ir 
patarėjo Adomo Čartoriskio, kuris buvo paskirtas Vilniaus švie
timo apygardos kuratorių, Vilniaus universitetas ir pats Vilnius 
buvo pasidaręs lenkiškos kultūros centru, į kurį buvo nukreip
tos visą Lenką akys, nes pačioje Lenkijoje tokio centro nebuvo. 
Zrokjvcs universitetas, ypač po to, kai Krokuva buvo paskelbta 
miestu -- respublika, apmirė, o Prusą prisijungtoje Lenkijos- da
lyje nebuvo jokios aukštosios mokyklos.

Vilnius pasidarė kulturiniu centru ir lietuviams ir len
kams. Tarp savęs jie dar skirtumo nedarė, nes buvo tretysis, 
prieš k i teko veikti - pavergėjas, 6 kultūrinėje srityje skir
tumo a tie ją tautą bajorijos jau seniai nedarė. Liatuviškajai 
liaudžiai dar miegant, Lietuvos viešajam gyvenimui atstovavusi 
aplenkėjusi bajorija Visais atžvilgiais ėjo išvien su lenkais 
(įiaži niuansai šį: kartą gali likt i, nepaminė t i) -Turini prieš
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akis vien?, pavojingą priešę, ir gavus progos bent kultūrinėje 
srityje tvarkytis laisvai ir savarankiškai, buvo stengiamasi 
čia Lietuvoje sukurti stipru atsparos punktą pries rusus. Dėl 
to visas.sokvklinis aparatas ir kitos priemonės buvo panaudo
tos įsąmoninti ahtirusiskaį,visą visuomenę. 0 būti antirusiškai 
ano meto ke’t to je rėiškė-būti' lenkišku. Tad ir buvo griebtasi su
lenkinti viską, kas darinė buvo ' i enkiška, kas galėjo būti laiko
ma neatsparu. Taip nuo'šito meto visi, kas perėjo per mokyklas, 
buvo išmokyti lenką kalbos, įdiegia jiems lenkiškoji ideologija. 
Toliau tas buvo skiepijama ir gilinama per spaudą ir viešęją 
opiniją, visuomenines nuotaikas, o visa tai skambėjo vienu tonu. 
?c.siprie&inim.o griežto iš Lietuvos bajorijos dabar negalėjo kil
ti, nes tai būtą'buvęs nusikaltimas bendram patriotiškam reika
lu?;., butą reiškę bendrojo fronto silpninimą, pasitarnavimą pri- 
'•n.-uudė jui. Vaisiai viso to buvo labai -liūdni 1ietuvią tautai. 
.IĮ vienok pusės sulenkėjo smulkiosios'bajorijos masės j. sulenkė- 
j' lėtini re Į..r ai net valstiečiu, o iš kitos pusės besąlyginis 
Lietuvos I-o ? įjos įsijungimas į 'i.cnklėką ją kovą atitraukė ją 
Yniems 1 e.j..or.2 nuo lietuviškojo zsi?.£l.6, atplėšė ją galutinai 
nuo lietuviškosios liaudies ir ne>> < i.io jai sugrįžti prie tau
ros mąslu net tada, kada atbudusi ril išėjo į viešumą su aiš
kiai lietuviška ideologija ir y ado imą perėmė į. savo rankas.

Ir musu tautos tragizmas gludi ne tame, kad bajorija am
žiną bėgyje išmoko- lenką kalbos? :.r užsikrėtė lenkiška kultūra, 
bet tame, kad ji išsižadėjo t-.. Lines ideologijos ir prie jos 
jau nebegrįžo. Daugelis Euir.poe tautu pergyveno epochas, kada 
valdantysis sluogsnis buvo persiėmęs svetima kultūra ir sveti
ma kalba, tačiau visur tai buvo paprastas tam tikros epochos 
kultūrinis reiškinys, kuris po kurio laiko buvo išgyventas ir 
tautalnnuostoiią didelią nepadarė, nes ir svetima kultūra per— 
sišmusi visuomenės dalis gali dirbti savo kraštui, gali parau- — 
doti visus savo sugebėjimus, išmokslinimą ir savo rankose tu
rimus medžiaginius resursus savosios tautos naudai. Iki XIX a. 
tokia padėtis buvo ir Lietuvoja. Mūsą tautos didysis skaudulys 
išaugo tik XIX a,, o išryškėjo jis tik kovoje dėl kultūrinės 
ir politinės laisvės bei vaistybės kūrimo laikotarpy.Daugiau- 
sua galintį, -intelektuališkai ir ekonomiškai pajėgiausia visuo
menes dalis nuo savosios tautos nusigręžė, nuėjo svetimiems 
tarnaut?, ir net patraukė su savimi dalį lietuviškosios liaudies. 
Šitas atclnkyrimas įvyko pačiu lietuviškosios kovos įkarščiu.
XIX a. pradžio je susiformayuaia ideol ogi ja tėbegyveruinti.,.&ai-en.—-
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kėjusi bajoriją lietuvišką-jį-sąįižūį"palaikė nusikaitimu, bendrajam 
frontui pries rusus,pavadino jį 1itvomanija,liga,ir nuo jo nusi
gręžė,į lietuviško sąjūdžio veikėją kvietimą prisidėti prie ben
drosios kovos vieno savo nariu plunksna deki anuodama galutina 
"Kiekuomot-Psenigdy1'.

S5Pzenigdy5t nebuvo joks si ankstis,jis nieko nenulėmė,ir nu
tautusios bajo^iloe Iš tikrąi'u jis buvo ištartas daug anksSiau ne
gu pasirodo te TU?! o brošiūra, Lot tai buvo baisus žodis,kuris ap
skleidė visam? nuogame didįjį tautos skaudai į. f didžiąją jos trage
diją Žinoma,nuo savosios tautos nusigręžė ne visiškai visa bajo
rijos masė, b?,į sbsoliuėiai didžioji jos dalis. Kai valstybės oi- 
ganiaavimo ir laisvėj kovą metu s? misą visuomenės dalis pasiro
dė savo krašto pyįešą lagery su ginklu rankose arba stengėsi besi
kuriančią. vaistyk sprogdinti iš vidaus, lietuviškomis akimis ją 
laikysena buvo kvalifikuojama kaip dangaus korėto šaukiantis nusi
kaltimas, kaip išdavystė.

nutoldama ir visiškai atsiskirdama nuo tautos masės,lietu- 
vos bajorija su savimi nusivedė ir tą liaudies dalį, kuri buvo 
užsikrėtusi Į cnklška kuittira arba bent pasisavinusi 1 oaky, kalbą. 
Šitokią nutautusią plotą buvo gausu rytinėje Lietuvoje. Veik vi
si jie buvo be aiškaus tautinio apsisprendimo, be tautinės sąmo
nės. Nesijautė jię lietuviais, Tįes nebuvo pasiekti tautinio sąjū
džio meto lietuviškosios dvasios, nesijautė ir lenkais, nes netu
rėjo iš viso joklę. visuomeninią horizontą. Tai buvo dar minkštas 
vaškas, kurį galina įspausti į bet kokias formas. Šitokia situa
cija leido lenka&S užgrobti rytiną ir pietinę Lietuvos dalį su 
amžinąja Lietuvoj sostine Vilniumi, užgrobti ir jaustis lyg savo 
žemes pasiėmus, Noe iš tikrąją to krašto gyventoją masė tebebuvo 
ir.dof ar antiška, aktyviai pasireikšti dar nesugebanti,o.aukštesny
sis sluogsnis - bajorija ir miesčionija-daugurnoje priklausė anai, 
musą jau aptartaj&i atskilusiajai lietuvią tautos daliai,

20 m0Napuiki auscmo ji Lietuva kaip protestą laikė uždariusi 
sieną (domarkaeitt$. liniją), o reikalo giliosios prasmės nesugau- 
nąs lenkas tą nesuprantamu ir nepagrįstu lietuviu užsiapy- 
riraio Nenormalus tarpvaistybiniai santykiai,kurstomi klastingą ir 
apgaulingą iešką poelgią prisiminima (Suvaiką sutartis ir Želi
govskio smurto tirtas), santykius t; j abieją tautą taip sugadino, 
kad Lietuvoje latras virto klastingo apgaviko sinonimu. Tuo tarpu 
lenkai,lyg pieną I-aliejusi katė,gėdijosi anąją savo žygią,bet iš 
kitos pusės terįtoriną padėtį laikė natūraliausia ir teisėta,net 
dar nore jn.kifetXo K-$^ranimą nepriklausomos Lietuvos jribose likti—
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- by -
šią aplenkėjusią 1 ietuvią tautos atplaišą. Ginčo ne išsprendžiamu
mo priežastis buvo ta, kad abi pusės Taikė savo pozicijas teisė
tomis, o kitus Taikė arba keistais užsispyrėliais arba apgavikais 
ir'smurtininkaiso

Lietuva naują duomeną, kurie ją verstu pakeisti savo nuomo
nę apie įienkus, net šiandien dar neturi, Brolybės akcentavimas, 
kuris tęsiaei :• ,ž uni3.ir.i9. laikę.; lietuviui yra tuščias žodis,nes 
visiškai r,.s? vi.irk a nei esamąją situaciją, nei pastarąją Taiką 
gyvenimiškąją patirtį* Tuo tarpu lenkai apie tuos’*keistus užsispy
rė! iūn': lietuvius turi ir realią naują duomeną, Jie negaii pamirš
ti ir nepamiršta T 9'?9 m?rudens j.vyklą, kad Lietuva korektlakiau
siai išlaikė neutralumą, 20 metą laukusi progos atgauti savo sos
tinę, griūnancios Lenkijos nepuolė., nors buvo prie to verste ver
čiama ir net labai kilniadvasi ••'kai priglaudė T enką kariuomenės ir 
civil ią pabėgėiią mases.. Šią., dažnai aukštąją karininką ir įtakin
gą žmer-ią, patyrimas Lietuvos globoje nėra pamirštas ir dabar ne
retai prus Įmenamas» Suprantama, kad tas verčia ’’enkus apsigalvoti 
ir savo pažiūras j lietuvius ir Lietuvą reviduoti,

Del tą įvykią lenini visuomenėje linkimo suprasti liet-uvius 
vra pasirodę daug daugiau, negu prieškariniais laikais9 faktiškai 
ne priklausomybę praradusią Tenką politikai taip pat supranta, kad 
ją valstybes ateičiai lemtingas bus ir .Lietuvos likimas. Supranta 
jie taip pat, kad svajonę apie Lenkiją nuo jurą iki jūrą teks vis- 
tick palaidoti, Naujojoje pasaulio santvarkoje daugiatautė valsty
bė galės būti įmanoma nebent federalistinėje formoje. Dabartinėje 
šito Europos regijono santykią akyvaizdoje tai vargu ar įmanoma, 
ir Lenkija galvoti apie tokią savo federatyvinę valstybę negali. 
Darnus šio regijono tautą •sugyvenimas galės būti grindžįamas tik 
nuoširdaus susipratimo dvasia,Kokia tą vai stvbią bendravimo forma 
bus išdirbta, ne taip, svarbu. Ją padiktuos gyvenimas ir tie,kurie 
turės lemiamą žodį,

V .įsa t'i verčia manyti,kad ir lenkai, jau dėl savo intereso 
turės būti .-augesni, o dabar dažnai girdimi pareiškimai, kad r-i e- 
kas iš ‘•enką .neįsivaizduojąs Lenkijos be Vilniaus ir Lvovo, grei
čiau yra skambūs propagandiniai žodžiai, bet ne programa.

Dabartinė Lenkijos padėtis yra nedaug geresnė už mūsą, Kad 
ir lėttesnru tempu, bet jie pergyvena mūsą 1940 m„ vasaros įvykius. 
Kur šitą audrą bus nublokštas ją laivas, dar nėra aišku, Bet susi
rūpinimas yra didelis. Tad r .įstabu, kad šitokioje atmosferoje 
bendro likimo ištiktą tautą norai ir vadovaujantieji politini n-i. 
veiksniai susitikę gali rasti bendrą kalbą. Tai dar nereiškia,kad
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ana amžiais susinarpi iov'..■•i didžioji .proKiema„Jau., vra išspręs
ta arba lengvai 'bus išspręsta. Ji vra per paini ir via susikau
pę daug kartumo, kuris visada bus didelė kliūtis. Tačiau abiems 
tautoms stengiantis vieni kitus suprasti ir rodant geros valios, 
galima laukti g.>r'-;- vaisią, bcnu tekios abieju tautu santvkiavi- 
mo formos, kuri įgV iatu norara’u kaimyninių tautu bendravimu. 
Lies turime sutikti, kad amžiais formavęs! santykiai, išsidir
busios gyvenimiškos ivVm vis dėi to vra veiksniai ir ją pasi
reiškimas arta ju panaudojimas politiniams tikslams nebūtinai 
vra vien suktvbė ir nešvari machinacija, o lenkai taip pat ne- 
pi’i-vai o pamiršti, kad branginimas savo tautos amžiais kauptu 
kuit-riniu vertvbiu> sentimentai savajai, neginčijamai lietu
vi u. k",i žemei ir iietuviškiems žmonėms kartais (kad ir nekalbė
tum lietuviškai) tCi gražu nėra tuščias užsispyrimas, Mes ži— 
n.-ae, kad "tai vra miisu kraštas, gyvenamas lietuviu, juntame, 
'k'.'d r--,? su jais lengvai susikalbėtume ir niekas mums negabi 
pulki i kad mis nenorime ju išsižadėti. Jei išsižadėtume,mes 
ppu-v.'c uvę nusikaltimą pries savąją tautą, pries save ir dan
gau:- k e ..j to šaukiant j nusikaitimą pries tuos savo tautos na
rius, kurie išlaikė ir lietuvišką sielą ir lietuvišką žodį.
Jei j u kur ir mažuma, tai vistisk ju teisė vra visur pirmauti,x 
lies jie išiaike >savo krašto dvasią, jie vra savo tėvą pavendė— 
•to jai „Abieras pusėms'tinkd-nai supratus antrosios poziciją,gali
ma bus ieškoti ir formulės problemai išspręsti ir abieju tau- 
^U sugyvenimo formai n.,-tatvti»

---------- xxZ.xx--------
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turinys.

1. “Naujosios Romuvos” keiiu ............................. -... .2 pusia
2. Demokratiją, kaip tautinės vienybės pagrindas

(Vienybės i', eo"1 ogi jes principai) ......................................7 w
3. Vaistvbė ir privatinė iniciatvva ūkyje ................ ..13 "
4. Dr .A.Stanys. MU.au santykiu su i enkais ..klausimu. .28 ”
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