
yra jau tiek tautiškai susipratęs ir politiškai 
sąmoningas, kad iš nelegalios spaudos pagei
dauja ne agitacijos, bet vidaus ir užsienio ži
nių, nurodymų, kaip laikytis, ir pozityvių min
čių, kaip busima Lietuva atrodys. P&r visus 
dvidešimt tris praeitų metų numerius ir sten
gėmės tą lietuviškosios visuomenės pageida
vimą tenkinti. Pranešinėjome svarbiąsias vi
daus ir užsienio žinias. Skelbėme lietuvių ko
vos dėl nepriklausomybės atgarsius užsienyje. 
Atsidėję sekėme karinę bei politinę padėtį ir 
bandėme įžvelgti ateisiančius įvykius.

Tačiau daugiausia dėmesio skyrėme kovai 
dėl Lietuvos politinės laisvės ir lietuvių vokie
čių santykiams. Čia mes, k-.ip ir kita nelega
lioji spauda, reiškėme tikrąją lietuvių tautos 
politinę valią. Kova vidaus ir iko-ės bolševiz
mui, o santykiuose su vokiečiais — bolševiz
mą atmušant bendradarbiavimas kaip lygaus 
su lygiu — buvo mūsų politikos principas. Kol 
to lygumo nėra, kol Berlynas pats nori vado
vauti lietuvių tautai, męs pasyviai sutikdavo-
me kiekvieną tiesioginį ar netiesioginį civiifer- 
vaitungo bandymą įtraukti lie tomis į vienaša
lišką su vokiečiais bendradarbiavimą. Tauta tai 
gerai žino ir jos agituoti nereikia. Kai praei 
tais metais vokiečiai organizavo SS legioną, 
nekurstėm į jį n<estotį tik nurodėme tikrąją 
jnadėtį ir palikome Šaukaadeslems laisvę, pa
tiems individualiai apsispręsti. Rrzuluias — 
visuotinis SS legiono boikotas.

Kaimas ir miestas nelegalų lietuvišką žodį 
brangina ir šventai juo tiki. Todėl jautėmės 
moiališkai įpareigoti atstovauti ne kuriai nors 
visuomeninei grupei, bet kalbėti į visą lietu 
yių tautą. Toji pastanga reikalavo įvykius ver
tinti visos taut, s mastu ir at ifvalgta į daugu
mos nuotaikas. Aliuzijų ir paslepiu grybštelė
jimų nernėgome.

Reikale rašėme tiesiai ir atvirai. Gynėme 
1941 m. sukilimo prieš bolševikus kritusiųjų 
kraują nuo bandymų jų auką suniekinti. Pri
mindavome, kad moralinę teisę kalbėti visos 
tautos vaidu turi visuotinio prieš bolševikus 
sukilimo pastatyta Laik. Vyriausybė, kuri, ci- 
vilfervaifungą Lietuvoje įvedus, nepasitraukė, 
bet tik laikinai sa-o darbą sustabdė. Pasisa
kėme prieš Vyriausiojo Lietuvių Komiteto pas
tangas kalbėti visos tautos vardu: į j.į neįėjo 
didesnė pusė buvusiųjų politinių partijų ir pa
tys ryškieji naujieji sąjūdžiai, ir jo jau nebė
ra. .Pasmerkėme Ant- Smetonos „Pro memo-, 
rijos“ platinimą: jos paskelbimas ardė tautos 
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vienybę, gi vertinti fio ką tik mirusio valsty
bės vyio politinę veiklą ir dabar laikome prr 
ankstyvu dalyku. Nurodėme į tokių leidinių, kaip 
„Lietuvos Laisvės Trimitas“, nepasitarnavimą 
bendriesiems tautos interesams. Ir lt.

Pradėtame programinių straipsnių cikle „Į 
reformuotą demokratiją“ bandome įžvelgti bū
siančios Lietuvos pavidalą. Manome, kad dvi
dešimties metų nrpriklausomo gyvenimo pa
tyrimas ir modernios valstybės reikalavimai 
'.'erčia ieškoti naujų formų mūsų valstybiniam 
politiniam gyvenimui organizuoti. Tos refor
mos turi siekti ne tik paviršių ar atskiras sri
tis, bet paliesit ir pačius mūsų valstybinio po
litinio gyvenimo pagrindus. Todėl atsisakome 
šeiminių laikų vknžališko susini ganizavimo tik 
politinėm ^partijom, papildydami jį profesiniu 
tautos susiorganizaviwm. Taip pat atsisakome 
ir mūsų demokratinės trad'cijos — politinius 
kolektyvus gristi rcligįniais skirtingumais Tau
to ■■ vienybė iTTTTaTmu^T^iv.ūStaTfetiėrgijos 
valstybės reikalams daugiau sutaupyta, jeigu 
piliečiai būrais pagal skirtingus socialinius ir 
politinius nusiteikimus.

Pradėjome metus, kurie Lietuvos likimą 
greičiausiai nulems ilgiems, ilgiems laikams. 
Jie gali iš visos tautos pareikalauti didžių au
kų. 't ačiau nepriklausomybei atgauti ir jai iš
laikyti jokios aukos nebaisios. Čia pirmoj ei
lėj mūsų akys krypsta į kaimo ir miesto jauni
mą. Tą patį jaunimą, kuris 1941 m. birželyje 
pirmasis stvėrėsi ginklo ir kuris ant savo pečių 
tarės išnešti visą kovos dėl nepriklausomybės 
naštą Šventai tikime, kad tauta, kuri turi tokį 
jaunimą ne tik atgaus ir išlaikys savo politi
nę nepriklausomybę, bet ir gražesnę Lietuvą 
sukurs.

(šAttelfca iš 4 pusi.
ganda užsienyje. Ateityje prie Lietuves pasiun
tinybių turės būti kultūros attaches, kurie spe
cialiai megs kulfūrinltrs ryšius su užs eniu. 
Siutimas j.mnimo į užsienius specializuotis tu
rės būti dar labiau suintensyvintas. Dalyvavi
mas tarptautiniuose suvažiavimuose turės būti 
ne kieno nors pomėgio, bet pareigos dalykas. 
Mokslo ir meno veikalų vertimas į svetimas 
kalbas taip pat turės būti suorganizuotas. To
kiu būdu mes pralaužime ankštas savo sienas.

— XII.25 iš IX fort® Kaune, sttgręžioję ge
ležines duris ir yas išvertę, išsiveržė iš rūsio 
ir pabėgo 64 sovietiniai pofiirukai, daugiausia 
žydai. Keli netrukus prisist-aiė policijai, o dau
gumas tebesis-lapsto.

Lietuvos TSS 
Valsty^inž- 
biblioteka

Wj-w,
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| LIETUVIŲ TAUTAI PRANEŠAME, KAD MIRĖ LIETUVOS VALSTYBĖS j 
j PREZIDENTAS A N T A N A S S M E T O M A

| Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas
r’

1.9 Klevelande, apsinuodijęs dujomis gais
ro melu, mirė A. Smetoną, ilgametis Lietu- 
tuvos prezidentas, publicistas, tautininkų sro
vės pradininkas ir ideologas. A. Smetona gi
mė 1374 m. Politikos darbą pradėjo kaip pu
blicistas ir redaktorius dar prieš aną pasauli
nį karą (Liet. Ūkininkas, Viltis, Vairas, Liet. 
Aidas). Vilniaus konferencijoj buvo išrinktas 
į Lietuvos Tarybą, beveik visą Jdlką jai pir
mininkavo ir pasirašė Vasario 1b aktą. 1919 
m. buvo išrinktas pirmuoju Lietuvos prezi
dentu. Juo išbuvo ligi Pirmojo Seimo 1920 
m. sušaukimo. 1920 26 m. sugrįžo prie publi
cistikos ir skaitė paskaitas universitete. Po 
1926 m. perversmo vėl tapo respublikos pre
zidentu. Raudonosios Armijos tankams rie
dant per Lietuvą, 1940.VI.16 išvyko į Vokieti
ją. Po poros mėn. per Šveicariją, Prancūziją 
ir Portugaliją nuvyko į Pietų Ameriką. Iš ten 
į JAV ir apsigyveno Klevelande.

Berlynas A. Smetonos mirtį nori panau
doti antibolšcvikinei propagandai. Tuo tarpu 
Lietuvoje ne tik minėjimai ^neleidžiami, bet 
ir nekrologai išbraukiami.

AMERIKOS LIETUVIŲ KONFERENCIJA
Pereitų metų rugsėjo 2—3 d.d. Pittsburge 

įvyko Lietuvai gelbėti skirta Amerikos lietuvių 
konferencija, kurioj dalyvavo vi-Hj lietuvių ko
lonijų atstovai. Svečių tarpe buvo matyti JAV 
senatorių, estų, latvių ir lenkų atstovų. Daly
vavo ir kalbas palakė Lietuvos atstovas Va
šingtone — min. Zfldeikia ir abu konsulai — 
Budrys su Daužvardžiu. Lietuvos Piliečių Ko
miteto pirm. pik. K. Grinius skaitė paskaitą 
„Nepriklausomos Lietuvos vieta Europos ir 
pasaulio taikos sistemoje“, o sekretorius •— 
prof. K. Pakštas — „Lietuva turi būti išgel
bėta“. JAV senato užsienio komisijos sekre
torius senatoriusTunelli savo sveikinamojoj kal
boj pareiškė: „šis karas, karas dėl civilizacijos. 
Jeigu bent vienas kraštas, sak., kad ir Lietuva 
vėl neatgautų savo laisvės, tai nė viena kuri 
kita tauta negalėtų pilnai džiaugtis ir naudo
tis savo laisve. Reikia panaudoti visas įmano
mas priemones,į>kad demokratiškieji principai 
šioje kovoje laimėtų ir pasiliktų visiems lai
kams“.

Konferencijoje Lietuvos klausimu nutarta: 
1. šelpti Lietuvos tremtinius ir organizuoti 
pagalbą nuo karo nukentėjusiems Lietuvos 
žmonėms; 2. remti demokratijų taikos tikslus, 
reikalaujant, kad Lietuvai būtų pi įtaikyti At
lanto Chartos principai ir kad Lietuva būtų at- 

sfatyta kaip nepriklausoma demokratinė res
publika; 3. priimti daugiau kaip 6 mil. dole
rių aukų; 4. konferencijos nutarimus paves'i 
vykdyti Amerikos Lietuvių Tarybai. Tarybą su
daro 11 narių: adv. F.J. Bagočius, P. Grigai
tis, V. Kvetkas, J.B. Laučka, S. Michelson, 
Peter L Pivoriūnas, J.V. Stilson, L. Simutis, 
kun. J„ Švagždys, M. Vaidyla ir M. J. Vinikas. 
Trys Čikagoje gyveną nariai sudaro Amerikos 
Lietuvių Vykdomąjį Komitetą: Šimutis — pir
mininkas, Grigaitis — sekretorius, Vaidyla — 
iždininkas.

Konferencijos nutarimai pasiųsti Roosevel- 
tui, Cordell Muilini ir ChurchiUiui. Cordell 
Kuiliui adresuotame rašte pareikštas pasitikė
jimas JAV vyriausybe, kad ji nenukryps nuo 
teisės ir teisėtumo principų'pavergtųjų atžvil
giu; Anglijos min. pirm. — kad karą laimėjus 
žmoniškumo teisės būsiančios sugrąžintos ken
čiantiems Europos kraštams.
\ Vašingtone sudarytas Pabaltijo Tautų Ben

dradarbiavimo Komitetas, kuriam vadovauja 
pik. K. Grinius. Neu Yorke steigiamas Lietu
vos Informacijos Centras, kuriam pavesta-leis- 
ti „Lithuanian Bulletin“ ir anglų kalba žurnalą.

PABALTIJO TAUTŲ TEISĖ
Gruodžio mėn. Švedijoj išėjo kelių Šimtų 

puslapių knyga apie Pabaltijį — „Ar turi jos 
teisę gyventi?“ Knygą išleido Stokholme vei
kiąs Pabaltijo komitetas, kuriam pirmininkau
ja švedų prof. Birger Nerman. Knygoje yra 
14 studijų. Jų autoriai — Ignas Šeinius, buv. 
Estijos prez.-A. Tįsi, latvių prof. Fr. Balodis, 
švedų profesoriai — Sigurt Erixon, Birger 
Nerman, Sten Karling, Johan Bergman ir kt. 
Šio didžiulio ir išsamiai dokumentuoto veika
lo pagrindinė mintis — Pabaltijo tautos turi 
pilnutinę teisę nepriklausomai gyventi: jos 
turi savitas kalbas, tūkstančius metų gyvena 
savose sodybose, yra sukūlusios savas kultū
ros formas, per trumpą laisvės ' metą tarp 
abiejų pasaulinių karų parodė nuostabius 
valstybinės kūrybos sugebėjirpus ir tt. Nei 
Rusija, nei Vokietiją neturinčios teisės į Pa
baltijo kraštus!

PRANEŠIMAS
Kai kas bando „Į Laisve“ kolektyvui pri

skirti „Vardan Tiesos“, „Lietuves Judą“ ir 
„Pogrindžio Kunfaplį". Pranešame, kad 
Laisvę“ kolektyvas nė su vienu iš šių laikraš
tėlių neturi nieko bendro.
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BANDITIZMAS SMARKIAI DIDĖJA

Pereitą *licmą tik retkarčiais Vilniaus kraš
tam iš Gudijos įsibraudavo gaujos Šiemet 
banditai užplūdo didžiąją Lietuvos dalį. Jie 
kelintas mėnuo siaučia Zarasų, Utenos, Uk
mergės, Rokiškio ir Biržų aps. Jų židiniai jau 
susidarė Šiaulių ap. vakarinėje dalyje, Pakau
nėje, Kazlų Rūdos miškuose ir Dzūkijoj. Kur 
trk rusų kaimai, ten ir stambiausi banditų liz
dai. į juos bėga bolševikai belaisviai, žydai 
ir ukrainiečiai. Desantininkai taip pat nulei
džiami rusų gyvenamose vietovėse ir jiems 
duota instrukcija remti pabėgusius ukrainie
čius. Prie to airiško bolševikinio gaivalo 
šliejasi besislapstą bolševikiniai pareigūnai ir 
kriminalistinis elementas. Iš visų tų padugnių 
Maskvos ageniai organizuoja „patriotų“ bū
rius, o bolševikų lėktuvai nuleidinėja ginklus, 
instrukcijas, radijo siųstuvus, komunistinius 
lapelius... Vilniaus krašte šalia bolševikinių 
•gaujų atsirado ir lenkų partizanų šimtinės. 
Lenkai sakosi kovoją prieš bolševikus ir sten
giasi į savo eiles patraukti nesusipratusj gu
dų elementą. Tačiau pamažu toji kova virsta 
lenkų kova prieš lietuvius. 1.8 Ašmenos aps. 
Turgelių vai., Itn. Schnsbelio vadovaujamas 
76 vyrų būrys susidūrė su 203 lenkų gauja. 
Žuvo 19 lietuvių policininkų, 6 vok. žandarai 
ir pats Itn. Schnabelis... Kas savaitę Lietuvoj 
įvyksta po kelis stambius užpuolimus ir po 
keliasdešimt smulkių apiplėšimų, nužudymų, 
moterų išniekinimo, padegimų, traukinių iš
sprogdinimų ir kt. nusikaltimų. Metų gale 
Lietuvoj siautėjo apie 5000 banditų, kurie pe
reitais metais nužudė 289 savivaldos pareigū
nų ir paraližavo žymią dalį krašto administ-jos.

Civiifervaįtungas į kovą su banditais žiūri 
pro pirštus. Šią sunkią naštą neša bemaž vie
nas lietuvių saugumas ir blogai ginkluota lie
tuvių viešoji bei kriminalinė policija. Vokie
čiai tik retkarčiais dalyvauja banditų medžiok
lėse. Tačiau vokiečiams nesugebant vadovau
ti, susektos banditų gaujos labai dažnai iš
sprunka. Vienų vokiečių iniciatyva duoda net 
priešingų vaisių. XIL1S-20 Šiaulių komisaro 
iš SA, repatriantų ir kt. sudarytas 600-700 
vyrų būrys' valė Šaukėnų ir Vaiguvos valsčius. 
Rezultatai — 1 banditas nušautas ir du sude
ginti drauge su nek iltu dvaro derliumi, tačiau 
suardyta visa banditų sekimo tame rajone 
agentūra, daug nekaltų žmonių pabėgo į miš
kus ir pradėjo plėšikauti. Toje vietoje bandi
tų skaičius kelis kartus padidėjo.

Lietuvos nuo banditų išvalymas yra ne 
vien lietuvių interesas. Maskva per agentus 
ir kt. būdais varo sistemingą akciją už parti
zaninį karą Lietuvoje. Jugoslavijoj ir okupuo
tose Rytų srityse partizaninis karas kilo iš pa
našių gaujų. Jeigu vokiečiai savo politika Lie
tuvoj ir toli.iu banditizmą palaikys, bus blogai.

PETICIJA DIVIZIJAI ORGANIZUOTI
Prieš pat Kalėdas generalinis komisaras 

pasikvietė Kubiliūną, prof. Biržišką ir gen. 
Rėklaitį ir iš pasikalbėjimo paaiškėjo: 1. vo
kiečiai atsisako nuo reikalavimo Lietuvoje or
ganizuoti SS legioną, 2. sutinka, kad lietuviai 
organizuotų diviziją, 3. reikalauja, kad vietoj 
Lietuvos kariuomenės vado vardo butų gene
ralinio inspektoriaus vardas, 4. reikalauja, kad 
vietoj divizijos vado lietuvio būtų vokietis, 5. 
divizijai organizuoti lietuviai turi paduoti pe
ticiją. Visiems tiems klausimams apsvarstyti 
1.3-4 d.d.Kaune įvyko pirm. gen. tarėjo tarybos 
posėdis, kuriame paprašyta peticija, kad būtų 
leista organizuoti Pirmąją Lietuvos Diviziją. 
Be pirmojo tarėjo tarybos nariui dar ją pasi
rašė tarėjai ir nemažas skaičius aukštųjų lie
tuvių karininkų. L10 peticija įteikta generali
niam komisarui.

Nors Iniciatyva divfvijai organizuoti paro
dyta, bet dar nepaskelbta, kuriomis sąlygomis 
ji turės būti kuriama. Jei vokiečiai norės pa
tenkinti tik savus reikalus, tai divizija Lietu-, 
vai bus pragaištinga. Kad Ji patenkintų bent 
minimumą lietuvių reikalų-— L divizijos va
dovybė (gen. inspektorius Tr div. vadas) turi 
būti lietuviai, 2. divizija turi būti visų ginklų 
rūšių junginys, neišskirstytas po svetimus 
kraštus ir neišblaškytas dalimis į vokiškus da
linius, 3. diviz ja turi būti skilta Lietuvos te
ritorijai nuo naujos bolševikų invazijos ginti 
ir Lietuvos teritorijai nuo bolševikinio bandi
tizmo Išvalyti. Vokiečiai, atsižvelgdami į ban
ditų gausėjimą ir į bolševikų fronto artėjimą, 
greičiausiai nenorės lietuvių reikalavimų pa- 
tenk.ntl. Bet tada jie bus atsakingi ir už divi
zijos organizavimo nepasisekimą.

AUKOS
Aš, Baumanis, Lapuos, Mes, DSniegas, Vil

nius, Šaltis, Priešas Žibutė, Rūta, Ramunė, Jū
ra, Jūratė, Sl iputė, ’Rasa, Mėta, Aušra, AB, JS, 
QG, Žvėris, AB, Poetas, Spekuliantas, Svatki- 
josGėlė, AB, VD, AP, UŽ, VČ, GS, B, Naktis, 
Žiurkė, JP, Patrimp po5; LN 6; Amperas, Švie
sa po 7; DA, JO, StŠ po 8; Ūkininkas 9; JM, 
G, Putinėlis, Durtuvą, Plunksna, SU, DM, Ša 
pas, P, Vikruolis, Bijūnas, Laput, Grabas, LS, 
Trumpa, RD; VJ, Mr po 1G; Kalvis, AV po 13; 
SJirDS, AR, JS, PB, Aieks, AM, MM, BB po 
15; X2 15,5; Slaponis, Alyt po 17; Žemaitis, 
Stalius po 18; Šarūnas, Dimitravą, Lt, CK, J L, 
agr, Laks utė, Spekuliantas, Žemaitis, KK, BŠK, 
NS, Rg, ŽH, BB, LA, RR, MV, SK, Girvytas, 
AŽ, pGR, CP, Trimitas, Aguona, Eglė, Gen po 
20; Partizanas 21; aK, MD, BAT,SFE, VincasG, 
Pėdas, Lapė, Moterys ,PB po 25; Bambuolli 23; 
Totus 26; JC-is, Ak, no 30; KL 40; Kovotojas, 
Kardas, K, Dzūkas, VladasGražinutė, NN, A), 
VBD, Eglinėlis po 50, Užuovėja 5į; SS 60; Či
rentas 76; M 9 J; DėdėGėjus 2(D; IšSiaulių 500.
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[ REFORMUOTĄ
4. Kultūrinis Gusiorgunisavimas J

Kultūrinis gyvenimas priklauso ideologinei 
sričiai. Todėl jame tini būti daugiausia lais
vės. Kultūros kūrėjas visados yra ne masė, 
bet stipri asmenybė. O asmenybė kuria patai 
savo pasaulėžiūrą ir apsisorendimžp Todėl de
mokratinės valstybės skelbiama sąžinės ir as
mens laisvė kaip tik labiausiai ir reiškiasi kul
tūrinėje srityje.

Vis dėlto ir kultūrinis gyvenimas negali 
praeiti pro valstybės rūpesčių šalį. Privatinė 
iniciatyva ir privatinis kūrybiškumas, tiesa, čia 
yra ir turi būti didžiausi. Tačiau šalia to val
stybė turi duoti kultūriniam gyvenimui pag
rindinių gainų. Valstybė turi taip organizuoti 
kulturinį gyvenimą, kad jis patenkintų tris pag
rindinius, kiekvienai tautinei kultūrai kylančius 
uždavinius: 1. kultūros gėrybės turi pasklisti 
kuo plačiausiuose tautos sluoksniuose, 2 mū
sų tautos kultūra turi būti pakelta kuo aukš 
čiausiai ir 3. mūsų tautinė kultūra turi įsijungti 
į tarptautinį gyvenimą. Pagal šiuo tris pi [neįpūs 
turėtų valstybė ir tvarkyti savo kultūrinę sritį.

Šiandien sav.>ųpe aišku, kad kultūra nega
li būti tiktai siaurų būrelių, bet visos t. utos, 
visų sluoksnių reikalas, inteligentijos ir liau
dies skirtumas turi būti vis mažinamas. Moks
lu, menu, literatūra, muzika turi naudotis visi. 
Visą, kas mūsų sukuriama, turi virsti visų tur
tu. Šiam reikalui kaip tik ir kyla valstybei už
davinys kultūros židinius taip paskirstyti no 
.TV. kraštą, kad jų būtų net ir tolimiausiuose 
užkampiuose. Kultūros židinių telkimas tiktai 
miestuose yra esminė kultūrinės politikos klai
da. Tokiais židiniais turi būti sustiprinti ypač 
valstybės pakraščiai, kurie susiduria su sveti
momis kultūromis. Prie tokių židinių priklauso 
mokyklos, bibliotekos su skaityklomis, teatrai, 
net ir administracijos įstaigos. Tinkamai su
tvarkytas ir pastatytas liaudies švietimas taip 
pat leidžia piatesniems sluogsniams pasisa
vinti kultūros turtus. Pas mus per visą nepri
klausomybės metą suaugusiųjų švietimas buvo 
netikęs, nes nesistemingas ir neplaningas. Atei
tyje šios klaidos turi būti pataisytos. Suaugu
siųjų švietimas turi būti vykdomas taip, kad 
toliau nelankantieji mokyklų įsigytų ir profe
sinių žinių ir sykiu bendrai lavintųsi. Atrooo, 

kad suaugusiųjų švietimo sutelkimas aplinkui 
pradžios "mokyklas būtų pats geriausias. Mo
kyklos vedėjas, atpalaiduotas nuo didelės dar
bo da4ies mokykloje, būtų šito švietimo vado
vas. Prie kultūros pasklidimo masėse priklau
so ir atskirų kultūros gėrybių paskirstymas 
krašte. Tai ypač pasakytino, apie meno kūri
nius. Meno kūriniai yra kuriami ne muziejam, 
bet gyvam tautos gyvenimui. Todėl jie ir tu
rėtų būti pirmoje eilėje perkami ne muziejam, 
kur juos mato tik vienas kitas, bet viešosiom 
įstaigom ir mokyklom, kurias lanko žmonių 
masės. Ateityje mūsų įstaigos ir rnokyklost-u- 
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rėtų būti įpareigotos pasipupšti lietuviškaisiais 
paveikslais, statulomis, bareljefais ir tt. Me
nas turi eiti į tautą. Teatrų tinklo išplėtimas 
kultūros pasklidimui yra būtina sąlyga. Prie 
kultūros pasklidimo priklauso ir aukštųjų mo
kyklų atvėrimas piatesniems sluoksniams. Pas
taraisiais nepriklausomybės metais kažkodėl 
mūsų aukštosios mokyklos buvo prievarta ati
tvertos puo visuomenės. Jų darbas buvo už
darytas tiktai jų sienose. Visuomenė nežinojo, 
kas ten darosi. Tuo tarpu ateityje turėtų būti 
kaip tik priešingai. Au .šiosios mokyklos, pir
moje eilėje universitetai, turėtų atsidaryti ma
sei ta prasme, kad jie organizuotų savo sri
ties paskaitas ne rik studentams, bet ir visuo
menei. Kiekvienas dėstytojas turėtų būti įpa
reigojamas paskaityti bent pora viešų paska 
tų iš savo srities. Kiekvienas fakultetas turėtų 
kas semestrą suorganizuoti bent vieną viešą 
kursą. Tokiu būdu mokslo laimėjimai gi eltai 
išeitiĮ iš profesorių kabinetų į visuomene. Uni- 
verritero suvisuomeninimas turės būti mūsų 
ateities rūpestis.

Bet mes neturime pasitenkinti tik tuo, kas 
yra sukurta. Mes turime stengtis, kad mūsų 
kultūra pakiltų kuo aukščiausia. Šiam reikalui 
valstybė turi rūpintis tais, kurie iš prigimties 
yra kūrėjai. Kūrybinių asmenybių ypatingas 
globojimas virsta pirmaeiliu kultūrinės politi
kos daviniu. Šitas asmenybes surasti galima 
atrankos keliu mokyklose. Todėl gabiųjų at
ranka ir jų lavinimas valstybės lėšomis turės 
būti ateityje kuo greičiausiai įvykdytas. Mes 
negalime leisti sunykti nė vienam talentui, nes 
esame per maža tauta. Mažos tautos pasau
lyje iškyla ir išsilaiko kaip tik tuo, kad jos iš
siugdo genijalių kūrėjų visose srityse. Ne tik 
svarbu kūrėjų išsiugdyti, bet ir sudaryti jiems 
tinkamas sąlygas kurti. Jeigu mokslininkai pas 
mus dar siigebėdavopragyventi iš tiesioginio 
savo darbo, tai įvaiius menininkai turėdavo 
griebtis pašalinių darbų. Ateityje taip neturės 
būti. Jeigu menininkas savo kūriniais yra reik
šmingas tautos kultūrai, tai jis turi teisę atsi
dėti ūktai kūrybai ir gauti iš jos reikalingą 
pragyvenimą. Valstybės pareiga jam duoti to
kį pat atlyginimą, kokį gauna ir kiti. Kūrybi
nių kultūros institucijų steigimas taip pat pri
klauso prie kultūros lygio pakėlimo. Pas mus 
yra Mokslo Akademija. Tiksliau, kad ji būtų 
Knltiin s Akademija, kurion tilptų ne tik moks 
tas, bet ir menas. Pasiskirsčiusi atskirais insti
tutais, ji paspartintų mūsų kultūros kėlimą.

Galop mums reikia su savo kultūra pasi
rodyti ir pasaulyje. Ales negalime likti tiktai 
vielinės reikšmės tauta, bet tuiime įnešti į ben
drą pasaulinę kultūrą savo dalį. Negalima bū
tų sakyti, kad mes nieko neturėtume pasau
liui parodyti. Tačiau ligi šiol mums trūko spe
cialių organų, kurie rūpintųsi kultūrine propa-
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