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MALONŪS SKAITYTOJAI,

Į LAISVĘ nori būti ne tik leidėjų bei redaktorių minčių ir 
nuotaikų reiškėjas, bet ir savo skaitytojų gyvosios minties veidrodis.

Neretai labai vertingos mintys ir konstruktyvūs sumany
mai ateina žmogui ir stovint prie savo darbo staklių. Reikia turėti 
tik truputį daugiau lankstumo apie tai pora sakinių pranešti į 
Laisvę redakcijai.

šių dienų gyvenime gausu problemų. Kiekvienas į Laisvę 
skaitytojas turi savo išvadų dėl jų. Reikia tik truputį daugiau "ar
timo meilės” — nelaikyti savo idėjų pavožus po "saiku”, kaip šykš
tuoliui turtus, o leisti jomis pasidalinti ir plačiai į Laisvę skaitytojų 
šeimai.

Redakcija kviečia skaitytojus nesitenkinti tik pasyviu idėjų 
priimtuvo vaidmeniu, o tapti aktyviais gyvosios minties dalininkais.

Su sveikinimais po vasaros

į LAISVĘ
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MA IS VĘ NR. 7 (44)

1955 M. RUGSĖJO

Laiškas į Europą
JUOZAS BRAZAITIS

STUDIJŲ SAVAITĖ jau antra Europoje... Joje pasvarstant, kiek šios dienos lietuvių sąlygose pajėgiame vykdyti tremties uždavinius, tinka stebėti konkrečios aplinkos gyvenimo reiškinius ir juos vertinti atsakymu į klausimus: ar jie stiprina gyvą ir kuriančią lietuvio dvasią tremtyje; ar jie ruošia tinkamą dvasią, parneštiną į Lietuvą; ar jie prisideda prie tėvynės laisvinimo pažangos.Taigi stebim žodžius ir darbus .. .
Išmokom tremtyje vieną žodį, kuris apėmė mūsų sąmonę ir pasąmonį, protą ir jausmus. Tai 

išlaisvinimo žodis. Jis skirtas išreikšti mūsų nusistatymams ir pasiryžimams tėvynės atžvilgiu. Tačiau šio žodžio sąvoka linkstame vertinti ir savo asmeninius veiksmus, vadindami juos išsilaisvinimu iš asmenybę varžančių pančių, prietarų, kliu

vinių. Laisvės siekimu mėginame savo veiksmus įprasminti.Tik kiekviena didelė vertybė susilaukia falsifikatų. Netikras pinigas veda į kalėjimą. Suklastota tiesa veda į klaidą ir gyvenimo akligatvį.Vienas išsilaisvinimo falsifikatas, kuris virsta masiniu reiškiniu, tai —
INDIVIDO IŠSILAISVINIMAS 
IŠ PRIKLAUSOMYBĖS ORGA
NIZACIJAI.Su bendruomene ar kitos rūšies organizacija individas jaučia ryšį, kol ji jam yra naudinga — gali jį paremti materialiai, saugoti teisiškai. Kai tik individas atsistoja ant savo kojų, daros nebepriklausomas nuo organizacijos, dažnas ima jos šalintis — taip kaip suaugę vaikai šalinasi tėvų ar juos išauginusios šeimos. Bendruomenėje, organizacijoje jį pastebim vis rečiau, o juo labiau jam bus

LIETUVOS 
NACIONALINI" ; 
M. MAŽVYDO 
BIBLIOTEKA
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JUOZAS BRAZAITISsunku prisiminti betkurias pareigas organizacijoje.Tai gali jis aiškinti ir pats pergyventi kaip .išsilaisvinimą, kaip emancipaciją iš organizacijos kelyje į savo asmenybės savarankiškumą, nepriklausomybę.Toks išsilaisvinimas dabartiniu metu toliausiai bus pažengęs Amerikoje, kur daugiausia bus atsistojusių ant kojų. Iškalbinga jo iliustracija — bendruomenės rinkimai, kuriuose dalyvavo tik 30-40% tremtinių, galėjusių balsuoti.. Vaizdingą tokio išsilaisvinimo procesą iliustruoja vieno lietuvių choro dalyvio pasakojimas: pirmaisiais metais lankęsi visi choristai, antrais jau tik pusė, nes kita pusė buvo nusipirkę automobilius; trečiais metais jau tik du, nes tik tuodu neturėjo automobilių... Kažin ar tos emancipacijos mažiausia nebus padariusi Vokietija, kur šiokios ar tokios organizacijos buvimą daugelis pajaučia? realiau ir kovoje dėl jos nueina iki kraštutinumų (plg. Vokietijos bendruomenės rinki- mus). ¥Individo išsilaisvinimas iš organizacijos susiranda daugel pateisinamų argumentų. Nėra tokios fikcijos, kuri savo buvimui pagrįsti neturėtų eibės įtikinamiausių argumentų. Tačiau nors ir kaip jie būtų skambūs, 

šios rūšies individo išsilaisvinimas yra priešingas tremties misijai. Jis yra išsilaisvinimo falsifikatas. Tremtis reikalauja išlaikyti asmenį gyvos ir kūrybinės dvasios. O nutolimas nuo lietuviškos organizacijos yra tos pačios reikšmės tremties sąlygose kaip normaliu metu nutolimas nuo savo krašto, nuo savo žemės.
* • •’ Įį ,r " 1' ■ ‘ ,, ” / '• "Šios rūšies išsilaisvinimas yra apsigavimas, nes jis reiškia dvasinio suskurdimo kelią, kurio gale — dvasinė mirtis. Ir priešingai: organizacinės priklausomybės pajautimas reiškia dvasinę atramą į kitus tautiečius. Kas dalyvauja organizacijoje, gera daro ne kam kitam, bet pirmiausia pačiam sau. Kas tolsta, skriaudžia save.Dėl to prieš individo išsilais

vinimą iš organizacijos reikia 
statyti priešingą kelią — ryšio 
su organizacija pajautimą ir jo 
stiprinimą.Išvada iš to — su palankumu tenka žiūrėti į kiekvieną realiais pagrindais organizaciją, kuri pajėgia sutelkti kuo daugiau tremtinių, nes juo daugiau asmenų bus susitelkę organizacijose, juo didesnis skaičius naudosis viena iš priemonių, padedančių išlikti tremtyje nepalaužtam, neatplėštam, nenumes- tam į vienatvę. Organizacija bus tiek atlikusi savo misiją,
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LAIŠKAS Į EUROPĄkiek ji pajėgs atskiram individui sudaryti jam reikalingą užuovėją.Išvada ir kita — vienos organizacijos santykiuose su kita siektina ne kovos, bet galimo sugyvenimo. O santykius tarp narių toje pačioje organizacijoje turi tvarkyti ne tik formalinė priklausomybė, ne tik tų pačių idealų, principų išpažinimas, bet ir asmeninis susigyvenimas, kokis atsiranda iš betarpio susigyvenimo akis į akį. Vienas kito supratimas, vienas kito gelbėjimas, kartais bent moralinis, simbolinis yra ženklai to solidarumo, kuris stiprina ne tik individą, bet ir pačią organizaciją.
2.Svarstytas išsilaisvinimo falsifikatas veda į antrą, dar platesnį ir gilesnį, į —

INDIVIDO IŠSILAISVINIMĄ 
IŠ VISO NUO VISUOMENINIŲ 
RŪPESČIŲ.Izoliavimasis nuo visuomeninių reikalų reiškiasi šiuo tarpu įvairiomis formomis: aukos nedavimu viešiesiems reikalams, nesidomėjimu lietuviška knyga, laikraščiu, nesidomėjimu lietuvių ateities ir dabarties klausimais, užmiršimu tų, kurie neturėjo laimės emigruoti, savo vaikų neleidimu į lietuvišką mo

kyklą, jei tai galima... Vis tai yra viešųjų reikalų išmetimas ne tik iš savo darbų, bet iš širdies ir minties.Būdinga betgi, kad ir šitie tautiečiai savo nuvisuomenėji- mui pateisinti griebiasi visuomeninių motyvų. Vieną iš “moderniausių” išreiškė tūlas tautietis net raštu: esą jis negalėsiąs remti gimnazijos Vokietijoje, nes Vilkas ir Lozoraitis nesusitaria... Yra ir gudresnių motyvų, bet jie daugumas remiasi visuomeninio reikalo falsifikatais.
Prieš šitą dvasinę izoliaciją 

nuo visuomeninių, reikalų reikia 
statyti sąmoningą nusiteikimą 
jais sielotis.Pabrėžtina — sąmoningą, nes jausminis malonumas į viešuosius darbus netraukia—nei p?l- no, nei garbės, nei gero posto. Reikia čia sąmoningo apsisprendimo, valios, prisivertimo. Pasitenkinimas atsiras tik paskiau, kaip visuomeninių rūpesčių ir atlikto darbo išdava. Bus moralinis atpildas. Bet tas, kuris prisiverčia imtis visuomeninių reikalų, turi sąmoningai taip pat žinoti, kad jie bus naudingi pirmiausia sau pačiam — išdirbs žmogaus dvasią, kaip sportinis treniravimasis fizines galias.Praktinė išvada — reikia sau ir kitiems demaskuoti tas fik-
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JUOZAS BRAZAITIScijas, falsifikatus, kuriais mėginam pridengti izoliavimąsi nuo visuomeninių reikalų. Pastangose išlaikyti viešuosius reikalus savyje ir kituose reikia žiūrėti blaiviai į rezultatus. Tiesa, kad tremties sąlygos veikia panašiai kaip jūra, vis daugiau asmenų nuplaudamos iš visuomeninio rūpesčio srities. Neturim pretenzijų tereną iš jūros atkariauti. Bet lieka galimybė ir misija sudarinėti užtvankas, kad tremties jūra galimai lėčiau retintų eiles tų, kurie tebeserga visuomeniniais reikalais.Nereikia prarasti optimizmo tik dėl to, kad daugel nuo visuomeninių reikalų nutrupa. Optimizmą palaiko faktas, kad nutrupančių vietoj ateina iš priaugančiosios kartos...
3.Susiauriname stebėjimo ratą ir jame sekame tuos, kurie visas savo jėgas skiria visuomeniniam darbui — kaip dabar sakom, laisvinimo ir lietuvybės išlaikymo darbui.Laisvinimas nevienam virto šventu žodžiu. Tačiau laisvinimo vardu pažymėtoje veikloje nesunku supainioti vertybes ir atsidėti netikrų idealų tarnybai. 

tŠiuo tarpu vienas tokių pervertintų idealų tai —

LAISVINIMO ORGANIZACI
JOS SUPLAKIMAS SU LAIS
VINIMU.Veikėjai kovoja dėl laisvinimo organizacijos su tokiu atsidėjimu, lyg nuo to priklauso jau ir Lietuvos išlaisvinimas. Vardan organizacijos sukeliamos ant kojų politinės grupės ir apeliuojama į visuomenę. O viso to tikslas — stiprinti savo grupės įtaką laisvinimo organizacijoje. Kova dėl įtakos pakeičia kovą dėl Lietuvos. Kova eina ne dėl laisvinimo darbo, o tik dėl jo vairavimo.Permesta į visuomenę ji gali turėti žalos individui, net stovinčiam visai šalia tos kovos. Ja rimtai susisielojęs, gaudo spaudoje ir žodžiuose informacijas apie tą kovą, tarpusavio intrygas, asmenines istorijas veikėjams ar grupėms kompromituoti. Ilgainiui tai gali virsti visuomenės reikalu besidominčiam liga. Taip, kaip tam tikra liga yra tesidomėjimas kriminaliniais ar nuotykių romanais ir jų telaikymas tikrąja literatūra.Laisvinimo organizacija yra tiek naudinga, kiek ji atlieka laisvinimo uždavinius, ir gali būti žalinga tada, jei tevirsta arena grupių politikavimui, t. y. kovai dėl įtakos toje organizacijoje ir jei tai atitraukia dė-
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LAIŠKAS Į EUROPĄ

mesį ir energiją nuo laisvinimo 
veiklos.

Dėl to vietoj perdėto politi
kavimo, t. y. kovos dėl [takos 
laisvinimo organizacijoje, reikia 
statyti pirmoje eilėje politinę 
problematiką, kurios sprendi
mas ir vykdymas būtą naudin
gas Lietuvai.

Vertybių eilė ir pirmumas 
aiškės, kai kiekvienai jų kelsim 
klausimą: ar reikalas yra nau
dingas Lietuvoje likusiems, 
Lietuvos propagandai, Lietuvos 
ateičiai?

Praktiška išvada čia teįmano- 
ma trumpa — negalima kovos 
dėl laisvinimo organizacijos ne
matyti ir nežinoti, jeigu ji yra; 
tačiau reikia praeiti pro ją kaip 
pro tam tikrą ligą: nesižavėti 
ja, nedėti į ją širdies ir nevirsti 
pačiam tos kovos smaguriauto
ju.

Kas pats dalyvauja politinėje 
veikloje, neturėtų vadovautis 
mintimi: pirma turim sutvarky
ti organizaciją, o jau paskui 
kad laisvinsim, tai laisvinsim... 
Tai logiška, bet negyvenimiška. 
Gyvenimas rodo, kad dėl orga
nizacijos daugiau kovojama nei 
dėl Lietuvos. Dėl to linkint, 
kad organizacijos reikalas atsi
tiestų į teisingą kelią, tuo pačiu 
laiku reikia pačiam imtis tie
sioginės veiklos, kuri būtų nau
dinga Lietuvai ar lietuviams.

4.
Laisvinimo politinis darbas 

teįmanomas labai ribotu mastu. 
Kita sritis — lietuvybės išlai
kymas — daugiau priklauso 
nuo mūsų pastangų. Ir tatai vis 
daugiau imama suprasti mūsų 
tremties visuomenėje. Supran
tama, kad dalį jėgų aukojant 
darbui, kurį vadinam teisingai 
suprastu laisvinimo darbu in
formacinėje ar diplomatinėje 
srityje, didžioji jėgų dalis ten
ka skirti lietuvybei.

Tačiau ir apie lietuvybę kal
bant, dėmesys tenka nukreipti 
į galimą jos idealų iškreipimą. 
Vienas toks lietuvybės iškreipi
mas, tai —

NETIKRAS LIETUVYBĖS 
KULTAS.

Jei lietuvis patriotas rūpes
tingai lankosi Vasario 16 minė
jime ir traukia “Lietuva, tėvy
ne mūsų”, o namo parėjęs šei
mos gyvenimą daro nepakenčia
mą; jei veikėjas visą sumanu
mą įkinko į bendruomenės ve
žimą, bet sykiu griebiasi nele
galių kelių paversti savo gru
pės filija; jei politikas aukojasi 
visas politikai, o gyvuoti tepri
pažįsta teisę savo grupei; jei 
organizacijos narys rodosi veik
lus, o užkulisiuose pina intry- 
gas prieš savo draugus, — tais 
tautiečiais negalim didžiuotis 
pilna širdimi.
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JUOZAS BRAZAITISfe • < %
i • 1 .v —Tremties dauguma susižavėjimo tokiais ir nerodo. Tai ženklas, kad dauguma tebeturi sveiką nuovoką apie vertybes, kurios lietuvius daro simpatingus kitiems ir naudingus pačiai Lietuvai. Jei lietuviai lig šiol yra palankiai svetimųjų sutinkami, tai kaip tik dėl jų žmoniškumo.Nesakome, kad vietoj lietuviškumo reikia statyti žmoniškumą. Tik lietuvybę reikia pri

pildyti žmoniškumo..Lietuvybė yra forma. Žmogus, kaip ir literatūros veikalas, yra neįdomus, jeigu neturi geros formos. Bet jis yra tuščiaviduris, jeigu neturi žmoniškumo vertybių.Būtų tuščias darbas, jeigu rūpindamiesi vadovėliais, mokyklų programomis, kursais, neturėtume mintyje, jog visa skiriama ne tik tam, kad lietuviškai kalbėtų, Lietuvos istorijos ar literatūros eilę faktų žinotų, bet kaip tik tam, kad su lietuvišku veidu žmogus išaugtų gražesnės tauresnės dvasios.Praktinė išvada — vertinti žmones ne pagal priklausymą tai ar kitai grupei, bet pagal jų minties ir dvasios taurumą, nors ir “ne mano” grupėje jis būtų išaugęs. Šitokia “atranka” prisidėtų prie asmenybės kilimo kasdieniniame gyvenime, 

laisvinimo ar betkurioj kitoj organizacijoje.
5.Susiaurinam dar sykį stebėjimo ratą. Ribojamės tais, kurie teisingai supranta visuomeninius idealus ir jiems aukojasi per bendruomenę ar kitas organizacijas. Čia aptinkame vieną organizacinio veikimo klystkelį, tai —
PERDIDELIS PASITIKĖJI

MAS PROGRAMOMIS.Organizacija paruošia puikias programas, statutus, organizacines schemas. Susodina pagal jas žmones. Padaryta visa, kas galima atlikti prie stalo. Bet visdėlto aparatas sukasi sunkiai, ir iš apačios dar staiga pasigirsta: duokit programas, instrukcijas... Tai nutinka dėl to, kad tos programinės ar instrukcinės idėjos nebuvo pastebėtos; kad gyvename tokiu laiku, kuriame visuotinai yra sumenkėjęs pastabumas idėjai. Dauguma tepastebi tą, kuri yra išreikšta reklaminiu būdu. Moksliniu filosofiniu būdu išreikštos idėjos daugelis nepastebi ir nuo jos atitrūksta.Vienas stebėtojas išsireiškė: programos kabo palubėj kaip lempos, o žmonės vaikščioja apačioje, ir idėjos į juos nenusileidžia... Tuo keliu žmogus
6
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LAIŠKAS Į EUROPĄ

nustoja savo intelektą gaivinęs 
savo organizacinėmis idėjomis, 
ir smunka ne tik organizacinis 
sąmoningumas, bet, svarbiausia, 
intelektualinis žmogaus lygis.

Norint išlaikyti žmoguje gy
vą mintį, intelektinį budrumą, 
reikia nesitenkinti programų 
skelbimu, o visais galimais bū
dais jų idėjas pakartotinai ir 
nuolat nuleisti į asmenį ir as
menį artinti į idėją.

Reikia, kad organizacijos idė
jos virstų iš pradžių medžiaga 
asmens galvojimui, paskui virs
tų jo nuosavu galvojimu ir 
jautimu. Paskui jos virs ir ap
linkiniuose galvojimo šviesa ir 
spyruokle veikti.

Praktinę išvadą šia kryptimi 
yra pasidarę Miuncheno bičiu
liai, kurie savo pobūviuose skai
to ir kolektyviai svarsto kai 
kuriuos “Į Laisvę” raštus, nes 
toks svarstymas gali turėti 
daugiau įtaigos nei kokia pa
skaita. Tokios pat prasmės turi 
ir Europos studijų dienos, ku
riose bendruose svarstymuose 
idėja suartinama su žmogum ir 
virsta veikimo paskata.

6.
Masinis reiškinys — maža to

kių, kurie mielai imasi organi
zacijai dirbti. Dėl to tas, kuris 
vadovauja, turi visus darbus 
nudirbti. To bėgimo nuo darbo 
organizacijoje vienas iš kalti
ninkų ar tik nebus —

ORGANIZACINĖS TECHNI
KOS NEĮSISĄMONINIMAS.

Organizacijos mechanizmas 
kaip laikrodis. Jis veikia, kada 
kiekvienas ratelis savo vietoje 
ir juos visus veržia spyruoklė 
ar elektros srovė. Kai kiekvie
nas narys organizacijoje atlieka 
savo darbą, ir tik tiek, atlieka 
laiku ir kruopščiai, tada ir or
ganizacija veikia. Kai darbai 
bus padalyti ir kiekvienas at
liks savo mažą darbelį, organi
zacijai vadovavimas nustos sa
vo baidančios naštos, nes ji bus 
išdėstyta ant daugelio pečių.

Jei organizacinis veikimas 
ima visuotinai šlubuoti, tai yra, 
pirmiausia, ženklas, kad reika
lingas ne tik tinkamas darbų 
padalinimas, bet ir kiekvienam 
asmeniui organizacinės techni
kos supratimas, kiek yra svar
bi ta smulkutė pareiga, kurią 
jis yra prisiėmęs. Pajautimas, 
kad veltui bus kalbama apie 
gražias idėjas, jei jos nebus 
realizuojamos kiekvieno prisi
dėjimu: laiku pranešimą para
šytį, laiku posėdį aplankyti, lai
ku prenumeratos ar nario mo
kestį surinkti ir t.t. Kariuome
nės drausmė tai pavyzdys orga
nizacijai. Tik čia ta drausmė 
augštesnio laipsnio, nes turi eiti 
iš laisvo apsisprendimo.

*
Stebėjimą ir išvadas kiekvie

nas gali pratęsti savoje aplinko-
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VALSTYBĖ IR ŠEIMA

1 PILNUTINĘ DEMOKRA 
TIJĄ ciklas buvo pradėtas Nr. I 
2(39) str. Valstybė ir kultūra; ! 
jame svarstyta, kaip demokra- / 
tijos principą. įgyvendinti kultū
ros srity, kad būtų pagerbti vi
sų piliečių pasaulėžiūriniai įsi
tikinimai.

Nr. 3(40) ir 4(41) buvo str. , 
žmogus ir ūkis: kaip demo
kratijos principą. įgyvendinti 
ūkio srity, kad kuo tikslingiau 
būtų suorganizuota ūkinių gė
rybių gamyba ir kuo teisingiau 
jos būtų paskirstytos tarp pi- / 
liečiu.

Nr. 5(42) str. Tauta tarp tau
tų: nepriklausomos Lietuvos įsi
jungimas į Europos tautų šei
mą.

Nr. 6(43) str. Valstybė ir 
valdžia: kaip suorganizuoti val
džią, kad ji kuo teisingiau pi- i 
liečiu demokratines laisves su
derintų su valstybės pažangai ' 
reikalinga tvarka.

Atsiliepdami į eilę paklausi
mų, svarstymą dar pratęsiame 
pora straipsnių.

Į pilnutinę 
demokratiją (6)

ŠEIMA — TAUTOS IR 
VALSTYBĖS PAGRINDASŠeima yra pirmykštė ir pagrindinė žmonių bendruomenė. Šeima yra ląstelė, iš kurios išaugo ir kuria laikosi tauta ir valstybė. Šeima nėra valstybės funkcija, bet savarankiška bendruomenė, turinti teisių, kurių valstybė nei nusavinti, nei panaikinti negali. Be abejojimo, augštos kultūros gyvenime šeima savo teisių negali įvykdyti vien savomis pastangomis. Jai į pagalbą turi ateiti valstybė. Tačiau šeimai teikiama valstybės pagalba šeimos teisių nesusiaurina, o tik sudaro sąlygų joms vykdyti.

j e ir joje atitiesti idėjas, surea- linti veiklą bendroje misijoje — kad tremties lietuvis išliktų gyvos ir kūrybinės dvasios.Tik ir einant į kitų tremties likimo bičiulių tarpą su savo idėjomis ir veikla, dera pasinaudoti Dr. N. V. Peale patarimu, kaip prieiti prie kito žmogaus:
“Rodykit ės tokie, kokie esate. 

Natūralumas visada patraukia. 
Parodykite kitiem nuoširdžios 

simpatijos. Kalbėkite su jais 
apie jų reikalus ir tik ne apie 
savuosius. Nebūkite per jaut
rūs. Visus sutikite su pagarba. 
Niekad neįžeiskite kito ambici
jos. Duokite pajusti, kad kitų 
gerąsias ypatybes pastebite ir 
vertinate. Jie atsimokės už tai 
meile ... Kiekvieną kartą, kai 
žmogų geriau pažįstame, pasiro
do, kad jis geresnis, nei apie jį 
galvojome”.
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VALSTYBĖ IR ŠEIMA

Kurti seimą, turėti vaiką, 
juos auklėti ir lavinti yra viena 
iš pagrindinių ir nenusavinamų 
asmens teisių.

Kad šeima tikrai būtų “tau
tos stiprybės bei garbės lop
šys”, kaip kad Pijus XII yra iš
sireiškęs ir ko mes visi turėtu
me norėti, šeima turi būti ku
riama ir palaikoma pagal tam 
tikrus dėsnius. Šie dėsniai eina 
iš paties santuokos ryšio. San
tuokos ryšys, esmėje būdamas 
meilės ryšys, privalo pastovu
mo, nes pačioje meilės prigim
tyje glūdi amžinumo noras. 
Laikinė meilė tėra meilės iš j Uo
ka. Rišdamas dviejų asmenų 
gyvenimą, santuokos ryšys turi 
būti pagrįstas dorovingumu, 
nes asmuo yra dorinė vertybė. 
Kitokio pagrindo (naudos ir kt.) 
santuokos ryšys yra žmogaus 
pažeminimas. Be to, šis dviejų 
lyčių ryšys savaime siekia vai
singumo. Taigi
tik pastovi, dorovinga ir vaisin
ga šeima yra tautos stiprybės ir 
garbės lopšys. Valstybės pareiga 
padėti šeimai šias pagrindines 
savybes ugdyti ir palaikyti.

SANTUOKOS SUDARYMAS

Santuoka priklauso žmogaus 
įsitikinimų sričiai. Pvz. katali
kams santuokos aktas yra sak
ramentas. Popiežius Leonas XIII 
santuoką taip nusako: “Kadan

gi moterystės kūrėjas yra Die
vas ir kadangi ji nuo pat pra
džios yra tam tikras Dievo Žo
džio Įsikūnijimo paveikslas, to
dėl ji turi savyje kažką švento 
ir religinio, kas nėra atsitikti
nai atsiradę, bet nuo pradžios į- 
gimta; ne iš žmonių gauta, o 
josios prigimtyje įskiepyta... 
Moterystė yra šventa jau pati iš 
savęs, savo galia ir prigimtimi.” 
(“Arcanum divinae sapientiae” 
enc. liet. vert. 54—55 psl.). To
dėl katalikas negali sutikti, kad 
santuokos aktas būtų palenktas 
valstybės galiai.

Savo ruožtu demokratinėje 
valstybėje asmuo turi teisę pa
sirinkti savo santuokai tokį bū
dą, kuris atitiktų jo pasaulė
žiūrą ir turėtų teisinės galios. 
Praktiškai santuokos sudarymo 
būdas, kuris nekartą sukelia 
painiavos ir asmeniui ir pačiai 
valstybei, lengvai sprendžia
mas kultūros savivaldybės.

Santuokos aktų sudarymas 
turi būti pavestas kultūrinę sa
vivaldą turinčioms pasaulėžiū
rinėms bendruomenėms. Pasau
lėžiūrinei bendruomenei nepri
klausančių asmenų santuokos 
aktų sudarymas pavestinas ati
tinkamoms valstybės įstaigoms.

Valstybė gali iš savo piliečių 
reikalauti, kad jai būtų praneš
tas kiekvienas santuokos aktas, 
bet ji neturi teisės prievartauti 
žmogaus sąžinės, versdama vi-
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Į PILNUTINĘ DEMOKRATIJĄsus santuokos aktus daryti pas valstybės valdininkus. Jei žmogus yra įsitikinęs, kad santuoka yra šventas dalykas, jis neturi būti verčiamas santuokos aktą sudaryti ar sudaryto kartoti valstybės įstaigoje, kurią jis laiko tam nekompetentingą. Privaloma valstybinė santuoka yra nusikaltimas sąžinės laisvei. Demokratinėje santvarkoje privaloma valstybinė santuoka neturi rasti vietos.Yra nuoseklu, kad santuokinės bylos, kiek jos liečia patį santuokos aktą, priklausytų tos pačios kompetencijos įstaigoms, kuriose santuoka buvo sudaryta.
Kam žmogus pagal savo pa

saulėžiūrą patikėjo savo san
tuokos akto sudarymą, tik tas 
kompetentingai gali spręsti ir 
tolimesnį santuokos likimą. Todėl bažnytinės santuokos bylas turi spręsti bažnytinės įstaigos, civilinės — atitinkamos valstybės įstaigos.
ŠEIMA VAIKŲ AUKLĖJIMO 

SPRENDĖJAJungtinių Tautų priimtoji Visuotinė Žmogaus Teisių Deklaracija skelbia, kad “tėvai turi pirmumo teisę spręsti, koks auklėjimas turi būti teikiamas jų vaikams” (XXVI, 3). Tad valstybė, nenusikalsdama šioms pagrindinėms tėvų teisėms, ne

gali versti tėvų auklėti savo vaikus taip, kaip tėvai nenori.
Tėvai yra augščiausiasis savo 

vaiky, ugdymo linkmės sprendė
jas.Bet kadangi pati šeima neturi pakankamai priemonių savo vaikams išugdyti, kiek reikalinga augštos kultūros gyvenime, tai ji privalo bendruomenės paramos. Šią paramą natūraliai turi šeimai suteikti augščiausio- ji tautinės bendruomenės organizacija — valstybė. Valstybės pareiga šeimos ugdomąją vaikų teisę ne tik pagerbti, bet ir parūpinti reikiamų priemonių jai įvykdyti. Valstybės teikiamos šeimai reikalingosios vaikų ugdomosios priemonės turi būti teikiamos tokiu būdu, kad nepažeistų pačių šeimos ugdymo teisių vykdymo. Visai pagrįstai ir teisingai Pijus XI yra pastebėjęs, kad “visokis mokyklų bei auklėjimo monopolis, kuris materialiniu būdu priverčia šeimas naudotis valstybės mokyklomis prieš krikščioniškosios sąžinės reikalavimus arba kad ir prieš tai, kas joms teisėtai geriau patinka, yra neteisingas ir nedoras.” (Encikl. “Divini illius Magistri”, liet. vert. 324 psp.). Ta pati išvada eina ir iš minėto Visuotinės Žmogaus Teisių Deklaracijos nuostato. Ši išvada demokratinėje ateities Lietuvoje turi būti ne tik konstitu-
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VALSTYBĖ IR ŠEIMAcijoje įrašyta, bet ir gyvenime vykdoma.Mokykla yra šeimos ugdymo pratęsimas. Mokykla pirmiausia veikia tėvų vardu.
Tėvai turi teisę nuspręsti mo

kyklos auklėjimo kryptį ir jos 
laikymąsi.

ŠEIMOS PRIEAUGLIS IR JOS 
PAJAMOSKad mūsų tauta galėtų išlaikyti savo gyvybę, išskleisti savo tautinę kūrybą ir savo kultūra bendradarbiauti visuotinei žmonijos pažangai, jai yra būtinas nuolatinis prieauglis. Šeimos vaisingumas turi būti valstybės remiamas ir skatinamas.

Valstybė turi globoti gausias 
šeimas. Šeimos gausumas žmo
gui neturi būti ūkinė našta.Šeimos medžiaginė padėtis negali smukti dėl to, kad šeima susilaukia vaikų. Šeimos prieauglio išlaikymas yra ne vien tėvų, bet ir bendruomenės uždavinys, nes šeimos bendruomenė yra pagrindas ir šaltinis visoms kitoms žmonių bendruomenėms. Šeimos prieauglio padėtis pirmiausia turi atsispindėti šeimos pajamose.Moteris pačia savo prigimtimi yra šeimos židinio kūrėja ir jo saugotoja. Jos rankose vaikų auklėjimas. Labai didelė blogybė yra, kai dėl šeimos pajamų

stokos motinos verčiamos uždarbiauti. Nuo to kenčia , motiniškos pareigos, ypatingai vaikų auklėjimas. Reikia daryti visas pastangas, kad, šeimos motinai ir neuždarbiaujant, šeimos pajamų pakaktų visiems šeimos reikalams patenkinti. Gausėjant šeimai, ir pajamos turi atitinkamai didėti, z *Antra vertus, dirbančiojo šeimos tėvo pajamos neturi būti našta jo darbdaviui. Todėl 
šeimos pajamas, be dirbančiojo 
šeimos tėvo tiesioginio uždarbio, 
turi sudaryti socialinis šeimos 
priedas.Socialiniam šeimos priedui mokėti lėšų turi sukelti socialinio aprūpinimo fondas. Tai vienas pagrindinių šio fondo uždavinių.Mokesčių sistemoje ir kitose viešosiose prievolėse šeimos reikalai taip pat turi rasti tinkamą atspindį.

MOTINYSTĖS GLOBA IR 
PAGALBA JAUNAVEDŽIAMSMotinos namai turi aprūpinti motinas butais ir išlaikymu, jeigu jos dėl motinystės jų negali turėti. Motinos namai ne tik turi prižiūrėti nėščių, gimdyvių ir naujagimių sveikatą, bet taip pat turi organizuoti jaunimo paruošimą šeimos pareigoms.
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Į PILNUTINĘ DEMOKRATIJĄDaugelis socialinio gyvenimo negerovių savo šaknis turi šeimos pareigų bei uždavinių nesupratime. Jei tad valstybės pareiga rūpintis žmonių profesiniu lavinimu, tai juo labiau valstybė turi sudaryti sąlygų tinkamai jaunimui pasiruošti šeimos pareigoms.Šeimos gyvenimo trūkumai dažniausiai atsiranda iš to, kad susipainiojęs šių dienų socialinis gyvenimas, — butų, santaupų, pastovaus uždarbio stoka, — neleidžia jaunimui laiku kurti šeimos, verčia jį santuokos sudarymą atidėlioti. Šiuo atžvilgiu turi ateiti jaunavedžiams į pagalbą socialinio aprūpinimo fondas.
NUOSAVAS ŠEIMOS ŽIDINYSSavas kampelis suteikia šeimai tėviškę, padeda pagrindą, ant kurio įsitvirtina tautiniai papročiai, prisirišimas prie tėvynės, krašto meilė ir pagarba. Turėti nuosavą židinį yra natūralus žmogaus noras. Savas kampelis sudaro pagrindą pačiai žmogaus asmenybei išsiskleisti, jaunajai kartai auklėti, pagaliau, dvasinei, o iš dalies ir socialinei tautos gerovei tarpti.Nepriimtina ir nepateisinama yra tokia gyvenamųjų namų statyba, kuri verčia šeimas gyventi susispaudus, be tinka

mos erdvės vaikams. Tokie žmonių “skruzdėlynai” yra ne tik juose gyvenančių žmonių, bet ir pačios demokratijos karstai.
Gyvenamųjų namų statyba 

turi būti apspręsta šeimos ži
dinio.Šiuo atžvilgiu mūsų idealas yra, kad kiekviena lietuvių šeima turėtų nuosavą žemės sklypą ir namus. Materialiai nepajėgioms darbininkų, tarnautojų, valdininkų šeimoms valstybė turi ateiti į pagalbą ilgamečiu kreditu ir atitinkamu žemės nuosavybės tvarkymu.

GIMIMAS NESIAURINA 
TEISIŲPavainikių gimimas yra, be abejojimo, ir doroviniu ir socialiniu požiūriu netvarkingas dalykas. Tačiau dėl šios tėvų netvarkos neturi nukęsti pats pavainikis, kuris nieku dėtas. Todėl pavainikio teisės neturi būti siauresnės kaip santuokinių vaikų.Tėvui prisipažinus arba teismui tėvą nustačius, pavainikis turi turėti lygias su santuokiniais vaikais teises į tėvo pavardę, išlaikymą, palikimą. Suprantama, pavainikio pareigos tėvui taip pat yra tos pačios, kaip kad ir santuokinių vaikų.
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STEIGIAMASIS
SEIMAS

SIMAS SUŽIEDĖLIS

[Pradžia Nr. 6(43)]

Savanorių aukos reikalavo 
dar ir socialinės demokratijos. 
Buvo žadėta teisingiau išskir
styti žemę, kuri sudarė vienin
telį Lietuvoj nelygybės slenkstį.

*
ŽEMES REFORMA buvo an

tras stambus įstatymas. St. Sei
mas jį priėmė 1922 m. vasario 
15, Nepriklausomybės šventės 
išvakarėse, lyg tam tikrą dova
ną tiem, kurių viena politinė 
nepriklausomybė negalėjo pa
tenkinti. Mažažemiams ir beže
miams trūko atramos po kojo
mis ir nuo pono nepriklauso
mos duonos. Jiems reikėjo dar 
socialinės nepriklausomybės, 
didesnio teisingumo: nebuvo ge
ra, kai vieni tos žemės turėjo 
per akis, o kitiem nebuvo nė 
trupinio.

Antra vertus, tai buvo ir tau
tinis reikalas. Žemės perteklių 
savo rankose turėjo senoji ari
stokratija, atitrūkusi nuo visos 
tautos ir priešiškai jai nusista
čiusi. Seime buvo nurodyta, kad 
pusantro tūkstančio dvarinin
kų valdė daugiau kaip trečdalį 
(38%) visos žemės. Nemaža iš 
jų nukūrė į Lenkiją ir įsivilko 
į lenkų karininkų uniformas.

Pirma šio straipsnio dalis 
Nr. 6(43). Ten buvo aprašyta, 
kaip Steigiamasis Lietuvos 
seimas sudarė vyriausybes ir 
ypačiai kaip kūrė pagrindinį 
įstatymą — valstybės konsti
tuciją, žinomą 1922 metų kon
stitucijos vardu. Ji padėjo pa
grindą Lietuvos politinės de
mokratijos santvarkai.

Lietuva gi buvo karo padėtyje 
su Lenkija.

Tačiau St. Seimas, žemės re
formą svarstydamas, nesivado
vavo nei kerštu Lietuvių tautos 
priešams, nei neapykanta dva
rininkams. Žemės reforma bu
vo remiama žmoniškumu ir so
cialiniu teisingumu: ji taikoma 
buvo taip pat lietuviams, o že
mė buvo dalinama ir nelietu
viams. Tautinis reikalas buvo 
pasiektas šalutiniu keliu, kurį 
paruošė pati praeitis: daugiau
sia žemės turėjo netekti nulie- 
tuvėję dvarininkai, kurie jau 
nebelaikė jos lietuviška. Že
mės reformai tai buvo atsitikti
nis dalykas, tačiau visai lietu
vių tautai labai reikšmingas. Ji 
čia laimėjo vidaus kovą už savo 
tėvų žemę.

Žemės reformos įstatymu St. 
Seime daug rūpinosi krikščio
niškojo bloko lyderis kun. My
kolas Krupavičius ir iš valstie
čių liaudininkų frakcijos — Al
binas Rimka. Žemės nusavini
mo klausimu rungėsi dvi nuo
monės: aprėžtos nuosavybės ir
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SIMAS SUŽIEDĖLISvisiško nuosavybės nepripažinimo, jos suvalstybinimo. Albi- bino Rimkos surinktais duomenimis, 98 procentai Lietuvos gyventojų buvo už aprėžtą privatinę nuosavybę. Buvo atskirų balsų, kad nuosavybė, kokia ji bebūtų, yra neliečiama, nes savininkui daroma skriauda ir nusikaltimas. Tiktai jis pats ir reikiamai atlygintas galįs savo nuosavybę perleisti kitam savininkui. Tačiau nė socialinėmis popiežių enciklikomis be- siremiant, negalima tokios turto neliečiamybės apginti, jei kitiems iš to yra skriauda. Žemės reforma pravesta per vidurį: primtas įstatymas, aprėžęs neliečiamos žemės kiekį (80 ha), ir nustatęs atlyginimą už nusavintą žemę. Už tokį įstatymą St. Seime balsavo krikščionių demokratų blokas, susilaikė valstiečiai liaudininkai (siekę mažesnių paliktinų normų ir be atlyginimo už nusavintą žemę), prieš balsavo socialdemokratai (visuotinio nusavinimo šalininkai).Žemės reforma nuėmė nuo svetimo delno daug lietuviškų pirkelių ir sustatė buvusiose dvarų žemėse. Viena Žiežmarių sulenkėjusi dvarininkė tas naujakurių sodybas, kurių visame krašte atsirado virš 20,000, pavadino “karpomis ant poniško veido”. Žinia, Lietuvos veidas 

pasidarė jau nebe poniškas, bet dar daugiau valstietiškas, sveikas ir gajus. Reforma buvo gera ir reikalinga. Ji mūsų dažnai vadinama epochiniu darbu, toli pralenkusiu kitus kraštus. Kaikuriuos iš tikrųjų pralenkė, tačiau objektyvi tiesa reikalautų iš to lietuviško garbės vainiko keletą žibučių išimti. Estija buvusiems vokiečių baronams nieko neatlygino. Ji tarė, kad jie su kaupų buvo atlyginti per šimtus metų čiulptu tautos prakaitu, kuris jiems turtus sukrovė. Latvija tuos pačius baronus padarė irgi naujakurius — atrėžė jiems 45 ha nuošalyje dvaro centro, be pastatų. Balkanuose buvo pravestos dar radikalesnės žemės reformos. Tačiau pasigirkime tuo, kad lietuviai yra nuosaikūs. Ir St. Seimo pravesta žemės reforma buvo nuosaiki. Uolus jos vykdytojas buvo žemės ūkio ministeris kun. M. Krupavičius.Po šeiminių laikų žemės reformoje buvo padaryta pakeitimų — stambūs ūkiai padidinti iki 150 ha, beveik dvigubai, tačiau monumentalaus darbo tai neužtemdė. Tų vingių, tiesą sakant, ir nereikėjo: ne ką jie valstybės ūkiui davė, tik labiau jos kišenę tuštino. Žemės skirstymas didesniais sklypais jos padauginti negalėjo. Nedaug jos turėjome, dalis žmonių ūkiuose14
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STEIGIAMASIS SEIMAS

netilpo. Jie turėjo kurtis mie
stuose.

Čia jau reikėjo ilgesnio laiko 
ir triūso. Visa mūsų žemė buvo 
apaugusi vasarojum, iš kurio 
tik šen-ten rūko fabriko kami
nų dūmas. Bet augant ir ske- 
čiantis miestams, jų vis didėjo. 
Būtų ilga kalba, jei imtume žiū
rinėti visus St. Seimo priimtus 
įstatymus (apie 300) ir rodyti, 
kasjbuvo jo padaryta krašto 
pramonei bei prekybai kelti, 
kultūrai ugdyti, valstybinei ad
ministracijai kurti, darbo san
tykiam tvarkyti, savo valiutai 
stiprinti. Galima prisiminti tik 
tai, kad St. Seimo buvo pagim
dytas litas, įsteigtas Lietuvos 
Bankas, Lietuvos Universitetas, 
Aukštieji Karininkų Kursai, 
Muzikos ir Meno Mokykla, M. 
K. Čiurlionio vardo galerija, 
Valstybės Spaustuvė, Valstybi
nio Apdraudimo Įstaiga, priimti 
darbo įstatymai, sutvarkytas 
mokyklų tinklas ir kt. Tai buvo 
kūrimosi, tvarkymosi stadija, 
naujakurio darbas, kurį vėliau 
šen-ten reikėjo taisinėti ir pa
pildinėti, bet kas buvo gero at
likta, liko ir ateičiai. Vėles
niuose įstatymuose randame 
daug seimo paliktų pėdsakų, 
nors į tą instituciją, kaip tautos 
valios reiškėją, ir buvo moste- 
lėjama atžagaria ranka. Gyve
nimas juk nestovėjo vietoje: jis 
skleidėsi, dygo atžalos iš nau

jai pasodintų medelių, augo 
vaisiai ant St. Seimo įstatymų 
pasėlio.

*
MOKYKLŲ ĮSTATYMAS bu

vo paskutinis, kurį St. Seimas 
priėmė 1922 spalio 6. Tai buvo 
ir paskutinė jo diena, paskuti
nis 257-tasis plenumo posėdis. 
Tardamas, kaip kiti turi būti 
mokomi, St. Seimas parodė ir 
savo parlamentarinio darbo pa
moką. Ji buvo palikta pačiai 
pabaigai. Dėl ko pabaigai?

Jaunosios kartos mokymas, 
kaip mes begudrautume, negali 
būti atsietas nuo pasaulėžiūros, 
nes kiekviena mokomoji me
džiaga jos turi ir jaunajai kar
tai reikia parodyti vienas ar ki
tas pažiūras į pasaulį. Ji to rei
kalauja, ir tai neapsieinama, 
nors kai kas ir norėtų rodytis 
visai neutralus, nepasaulėžiūri- 
nis mokytojas. Neutralumas taip 
pat rodo žmogaus pasaulėžiūrą: 
kaip jis dalykus vertina ir ku
riuos iš jų laiko abejingus; ra
sit, kaip tiktai tuos, kuriuos 
reikia jaunajai kartai įteigti, 
kaip gyvenimo pamatus. Tokis 
dalykas yra, sakysim, religija. 
Ar ji mokyklose dėstytina?

Šiuo klausimu St. Seimo par
tijų nuomonės buvo griežtai 
skirtingos. Krikščionių demo
kratų blokas buvo už tai, kad 
tikyba būtų mokyklose dėsto
ma. Tam buvo nurodytas dve-
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SIMAS SUŽIEDĖLISj opas pagrindas: viena, religija yra ne tiktai asmeninio gyvenimo ir moralės giliausia atrama, bet ir atspirtis visuomenei bei valstybei; iš jaunosios kartos religijos išrauti negalima, tai būtų jos žalojimas; antra, sąžinės laisvė reikalauja, kad tėvai turėtų laisvę ir valstybės paramą vaikus mokyti savo tikėjimo; mokykla negali tos pareigos nesiimti, jei ji tarnauja visuomenei. Socialdemokratai ir valstiečiai liaudininkai, remdamiesi ta pačia sąžinės laisve, nurodinėjo, kad negalima daryti prievartos tiems tėvams, kurie savo vaikų nenori mokyti jokio tikėjimo. Be to, socialdemokratai ir kažkurie liaudininkai religiją laikė prietaru, rautinu iš visuomenės gyvenimo. Kodėl religijos dėstyti nebuvo norima, aiškiausiai pasisakė J. Plečkaitis, teigdamas: “Jeigu laimės socializmas, pralaimės bažnyčia, arba jei bažnyčia laimės, turės pralaimėti socializmas”. Toje kovoje sąžinės laisvė buvo tiktai priedanga, kurią išvyniojo mokyklų įstatymų referentas K. Jokantas. “Jie sako, — dėstė jis,—jei tėvai katalikai nori vaikus mokyti ir tikėjimo, tai tokia mokykla nelaisva, bet jei paims mokyklas valstybė ir išmes iš jų tikybą, tada bus mokykla laisva; nėra logikos”.Iš tikrųjų šiose rungtynėse dėl 

jaunosios kartos ugdymo lėmė ne logika, o pasaulėžiūra. Laicistinė mokykla yra jau geras žingsnis į ateistinę pasaulėžiūrą. Kam ji buvo neprimtina, kovojo už religijos dėstymą mokyklose, o kam ji buvo artima ir sava, spyrėsi religiją išmesti iš mokyklų. Tuo ideologiniu pagrindu jokios koalicijos, kuri apimtų teistinio ir ateistinio nusistatymo grupes, nebuvo galima pasiekti. Čia “kova turėjo eiti po senovei”, anot Albino Rimkos. Tos kovos kirviai buvo atidėti pašalėn pirmuosius dvejus St. Seimo metus, nes buvo daug bendrų ir skubių reikalų tvarkyti. Pasaulėžiūriniai dalykai prasikišdavo, bet koalicijos nekrikdė. Jie nukelti į pabaigą, kai jau buvo matyti naujo seimo rinkimai ir savo rinkėjams reikėjo prisistatyti su išlaikyta pasaulėžiūrine savo linija — teistine arba ateistine. Dėl to ir mokyklų įstatymas liko pabaigai. Krikščionių demokratų bloko balsais religijos dėstymas mokyklose buvo įtvirtintas.Mokyklų įstatymas buvo suderintas su 1922 metų konstitucijos 80 paragrafu: “Religijos mokymas mokyklose yra privalomas, išskyrus mokyklas, į- steigtas vaikams, kurių tėvai nepriklauso jokiai tikybinei organizacijai”. Tas pats dėsnis buvo paliktas 1928 metų pakei-
16
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stoję konstitucijoje (§81). Tuo 
tarpu 1938 metų konstitucija, 
“vertindama religiją žmogaus 
gyvenime” (27 strp.), nustatė: 
“tikyba mokiniams... nedėsto
ma, kad negalima parūpinti jos 
mokytojo” (41 strp.). Tuo para
grafu galėjo pasinaudoti bet 
kas, sukišęs tikybos mokytojus 
į koncentracijos stovyklas, ta
čiau pačią religiją “vertinda
mas žmogaus gyvenime”.

Steigiamasis Seimas dėl reli
gijos dėstymo neišsisukaliojo 
prieš žmonių akis: kas ją ver
tino žmogaus gyvenime, įtvir
tino į mokyklas; kas ją neigė, 
aiškiai kalbėjo ir atvirai prieš 
ją kovojo. Atvirai kovota ir ki
tais klausimais. Tačiau St. Sei
mo atstovams nestigo taipat 
pakantos vienų kitiems, bendra
darbiavimo dvasios ir noro da
ryti gera savam kraštui ir savo 
tautai. Stamantrios ir kietos 
partijų linijos, kai reikėjo, bu
vo suglaudžiamos, it geležiniai 
virbai statant naują pastatą. 
Lietuvos valstybę atstatant rei
kėjo daug to sutarimo, nes teko 
tvarkyti dar du sunkius reika
lus: etnologines sienas ir santy
kius su kitom valstybėm, ypač 
vaduojantis iš jų pretenzijų.

*
KAIMYNŲ PRETENZIJOS į 

etnologines Lietuvos sienas dar 
nebuvo atblokštos, kai St. Sei
mas susirinko pirmojo posėdžio.

Ligi to laiko buvo išvyti iš Lie
tuvos žemių bermontininkai, 
pasitraukę į Vokietiją, bet liko 
ir Lietuvai nenorimas priskirti 
Klaipėdos kraštas. Buvo atmuš
ta pirmoji bolševikų invazija, 
bet liko su Rusija dar nesutvar
kyti nauji valstybiniai ryšiai ir 
sienos. Lenkai buvo pristabdo
mi, bet dar neįveikti, ir jų kės
lai užimti visą Lietuvą nebuvo 
aprimę. Jie buvo užėmę Vilnių 
su plačiu rytinės ir pietinės 
Lietuvos ruožu, tebespaudė, te- 
bežvangino ginklais, Lietuvos 
viduje tebekėlė nerimą, o užsie
niuose zujo ir kalbėjo: “Ana, 
litvinai pridengia vokiečių nori
mą pasilaikyti žemę, kuri pri
klausanti Lenkijai iš unijos ry
šio”. Steigiamasis Seimas buvo 
pakartojęs Vasario 16 deklara
ciją, kad visi seni ryšiai su ki
tom valstybėm nepripažįstami, 
nupiauti. Reikėjo dabar veiks
mu parodyti, kad jų iš tikrųjų 
nėra, ir užmegzti naujus.

St. Seimui tai buvo nelengvas 
uždavinys, nes Lietuvos egzis
tencija daug kas netikėjo ir jos, 
kaip nepriklausomos valstybės, 
nebuvo dar pripažinęs. Viena 
Vokietija tebuvo Lietuvą de hi
re pripažinusi. Bet ji buvo nu
galėtoji valstybė. Rodytis su jos 
pripažinimu, ir pačiu pirmuoju, 
reiškė lįsti kitiems į akis kaip 
krislui. Lietuva ir buvo kitiems 
ir krislas — maža, o maudė, er-

LIETUVOS 1 
nacionaline 
M. MAŽVYDO 
BIBLiOT; "A
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žino. Antai, St. Seimo laikų už
sienio reikalų ministeris J. Pu- 
ryckis pasakoja, kad lordas 
George N. Curzonas, britų užs. 
reikalų ministeris (jo vardo ži
noma linija), pasakęs: “Negi to
kia maža tautelė, kaip lietuvių, 
gali svajoti būti nepriklausoma 
tarp tokių didelių imperialisti
nių tautų, kaip rusai ir vokie
čiai”. Tai jis pasakęs 1920 m. 
lapkričio mėn., kai ėjo spren
džiamos kautynės su lenkais, o 
ne su rusais ir vokiečiais; pa
starieji tada jau buvo nepavo
jingi. Tasai lordas, buvęs Indi
jos vicekaralius, ir pratęs po 
jungu matyti šimtus milijonų 
žmonių, poros milijonų lietuvių 
aspiracijų nesuprato, rodė į di
džiųjų kaimynų pavojų ir Lie
tuvai skyrė vietą prie Lenkijos. 
Dėl jos ir kliuvo užsieniuose 
Lietuvos pripažinimai.

Kai 1921 metų pradžioje Am
basadorių Taryba (Anglija, 
Prancūzija, Italija, Japonija) 
pripažino de iure Latviją ir Es
tiją, o Lietuvą aplenkė, Kaune 
ir St. Seime buvo labai prislėg
tas ūpas. Laimei, lietuviam ne
stigo rimties ir kantrybės, nuo
saikumo, kuris stebino anglų 
atstovą Kaune. Jisai (Wilton), 
anot J. Puryckio, prasitaręs: 
“Kitoje valstybėje minia būtų 
išdaužiusi langus didžiųjų vals
tybių atstovybėm”. Kaune jų 
buvo laikinam ryšiui palaikyti.

Vėliau mes jau pramoksime nu
sigriebti bent kiaušinio, jei ne 
akmens, o saviesiems po langu 
ir bombą pamesti, bet anuomet 
laikytasi dar santūriai. Tasai 
lietuviškas šaltumas, tikrai dip
lomatiškas (viduje gi širdis vi
rė), St. Seimui buvo nemaža at
spirtis Užsienio abejingumui ir 
spaudimui atlaikyti. Pamažu jis 
atsileido, mezgėsi nauji ryšiai, 
rodėsi mūsų etnologinių sienų 
kontūrai.

Dar prieš susirenkant St. Sei
mui, buvo pradėtos derybos su 
Sovietų Rusija; jos pasibaigė 
1920 liepos 12 sutartimi, kuri 
nustatė rytines Lietuvos sienas. 
Tos sutarties St. Seime itin rei
kalavo socialdemokratai, kurių 
vardu Steponas Kairys kalbėjo: 
“Su visu griežtumu stovime už 
tai, kad būtų susitaikyta su Ta
rybų Rusija”. Po trijų savaičių 
sutartis jau buvo, ir reikia pri
pažinti socialdemokratams tie
są — ji pasiteisino. Netrukus 
bolševikai ūžtelėjo į vakarus, 
užliejo visą rytinę Lietuvos da
lį ir nusitrenkė iki Varšuvos. 
Bolševikam dar tik pajudėjus, 
lenkai pripažino Lietuvą de fac
to (1920 liepos 4), tačiau kliudė 
Vilnių užimti; jį reikėjo iš bol
ševikų išderėti (1920 rugpiūčio 
6), pasiremiant ana Maskvos su
tartimi. Padėjo ir tai, kad bolše
vikai nuo Varšuvos buvo atmuš
ti ir tokiu pat trukčgalviu nešė-
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si atgalios. Tada iškilo nauja 
lenkų grėsmė, buvo sudaryta ir 
lenkų sulaužyta Suvalkų sutar
tis (1920 spalių 7), gen. L. Že- 
ligowskio užimtas Vilnius (1920 
spalių 9).

St. Seimą tai vertė savo dar
bus suglaudinti į vadinamąjį 
“Mažąjį seimą” (1920 spalių 22, 
iš 7 asmenų, posėdžiavusių apie 
3 mėnesius). Lenkų iš pasalų pa
šautas išsiskyrė iš gyvųjų tarpo 
ir vienas St. Seimo atstovas — 
Antanas Matulaitis.

Grėsmė kraštui buvo labai di
delė: gen. L. Želigowskio smū
gis taikė ne vien į Vilnių, bet 
į visą Lietuvą; Ji atsigynė tik
tai Širvintų—Giedraičių kauty
nėmis. Tai buvo paskutinės ano 
meto kovos už Lietuvos laisvę. 
Jas sustabdė didžiųjų valstypių 
tarpininkai, pažadėję taikiu bū
du mūsų teises ginti. Tačiau tas 
tarptautinis teisingumas mums 
buvo neteisingas. Jis sukūrė ak
ląją šiaudinę sieną, už kurios 
lenkams paliko dideli Lietuvos 
žemių plotai ir pati sostinė. Čia 
etnologinių sienų St. Seimui 
pasiekti nepavyko.

St. Seimo metu teko dar at
remti Hymanso projektą suves- 
dinti Lietuvą ir Lenkiją į naują 
unijos ryšį. Jis buvo lietuviams 
tiek priklus, lenkams dar sulau
žius duotąjį Suvalkuose žodį, 
kad šį kartą reaguota karščiau.

ST. SEIMO LAIKŲ 
KALENDORIUS

1920. 4. 14-15 išrinktas sei
mas.

1920. 5. 15 susirinko seimas.
1920. 6. 23 sudaryta K. Gri

niaus vyriausybė.
1920. 7. 12 pasirašyta Mas

kvoje taikos sutartis su Sovie
tų Sąjunga.

1920. 10. 7 pasirašyta Suval
kuose paliaubų sutartis su Len
kija.

1920. 10. 8 Želigovskis sulau
žė sutartį ir spalio 9 užėmė 
Vilnių.

1920. 19-21 lenkai sumušti 
prie Širvintų ir ‘Gedraičių.

1920. 8. sutartis su Latvija 
dėl sienų.

1920. 12. byla PO.W, lenkų 
slaptai organizacijai, kuri ren
gė sukilimą Lietuvai prijungti 
prie Lenkijos.

1921. 4. 20—12. 24 derybos 
dėl Tautų Sąjungos vardu Bel
gijos atstovo Hymanso siūlomo 
projekto sudaryti Lenkijai Lie
tuvai bendrą organą užsienių 
politikai, Vilniaus kraštą pada
ryti autonominį ir t.t.

1921. 9. 22 Lietuva priimta į 
Tautų Sąjungą.

1922. 1. 13 K. Griniaus vy
riausybė atsistatydino ir buvo 
sudaryta E. Galvanausko vy
riausybė.

1922. 2. 16 įsteigtas Lietuvos 
universitetas.

1922. 7. 27 Lietuvą de jure 
pripažino JAV, pirmoji iš di
džiųjų valstybių.

1922. 8. 1 priimta Valstybės 
konstitucija.

1922. 8. 16 įvestas, litas.
1922. 10. 6. priimtas mokyk

lų įstatymas, ir išsiskirstė St. 
seimas.

1922. 11. 13 susirinko jau pir
masis seimas.
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Kažkam pasirodė, kad naujas 
“Jogailos ir Jadvygos sutuoktu
ves” remiąs ministeris pirminin
kas Ernestas Galvanauskas. Ta
čiau Lietuva Hymanso projektą 
atmetė, o bomba, rasi, sprogo 
dėl to, kad jų dar buvo likę iš 
karų su kaimynais. Galima bu
vo pasiplakti tarp savęs, o lie
tuviai tam yra tikę. Jie antrąją 
bombą dar susprogdins prie mi- 
nisterio pirmininko Augustino 
Valdemaro kojų...

St. Seimo metu Lietuva jau 
atsistojo ant savų kojų bent to
kiame plote, kiek jo įstengė ap
ginti. Etnologinių sienų, deja, 
nė viename pasienio ruože ne
pasiekta. Lietuvą ir priėmus į 
Tautų Sąjungą ir didžiom vals
tybėm ją pripažinus (Amerika 
1922 liepos 27, padėjo milijo
nas parašų), Vilniaus byla ne
buvo mums teisingai išspręsta, 
ir dideli lietuviški plotai liko 
Lenkijai. Ji atskyrė nuo Lietu
vos su Sovietų Rusija nustatytą 
1920 metų sieną, sutrumpino 
ir mūsų sieną su Latvija, nu
statytą 1920 spalių 8. Tarpinin
kaujant anglų prof. J. Y. Simp
son ir komisijos pirmininku 
esant Antanui Smetonai, bro
liams latviams pasirodė tikrai 
broliški ir dosnūs: už lietuviš
kąją Palangą, kur buvo tik ke
lios latvių šeimos (jie slaptai 
padarė plebiscitą), atidavėme 
plačią lietuviškąją Ilukštos sri

tį (kai kur su 75 ir daugiau 
procentų lietuvių, 1920 metų 
pačių latvių statistika). Rasi, 
galvojome, kad dar sudarysime 
vieną valstybę?..

Tautinių sienų nepavyko pa
siekti nė vakaruose. Ten nuo 
Vokietijos atskirtas Klaipėdos 
rėžis dar neapėmė visų mūsų 
etnologinių Mažosios Lietuvos 
plotų. Ir dėl pačios Klaipėdos 
reikėjo St. Seimui vesti sunkią 
diplomatinę kovą. Klaipėda pri
sijungta jau pirmojo seimo me
tu, tačiau ne taikiu žodžiu, o 
ginklu. Kur tik jis buvo pajė
gus, ten ir etnologinės Lietu
vos sienos pasidarė platesnės. 
Niekas ir nieko veltui mums ne
davė.

Antra vertus, mūsų pajėgu
mas, kiek jo turėjome, buvo ne 
tik mūsų fizinėje jėgoje, bet ir 
mūsų vienybėje, kurios tais lai
kais tikrai nestigo. “Mūsų galy
bė yra mūsų vienybėje” — pa
brėžė St. Seime Aleksandras 
Stulginskis, ėjęs Lietuvos pre
zidento pareigas. Tos vienybės 
tektų mums šiandien pasimoky
ti iš St. Seimo, prisimenant jo 
35 metų sukaktį, nes esame dar 
didesnės kovos bare už savo 
tautos laisvę ir gyvastį.

M. K. ČIURLIONIO galerijo
je, kurią St. Seimas įkūrė, ga
lima buvo matyti dar kitą jo 
simbolišką paveikslą — “Žalčių
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sonatą”. Tasai įžvalgus mūsų 
dailininkas įvairiomis spalvo
mis rodo, kaip vingrus dryžuo
tas gyvūnas, it strėlė, šauna pro 
pasaulį. Raičiojasi jisai aplink 
saulę, miestus ir jų bokštus, 
čiuožia pro vasarojus ir gėlėtas 
lankas, skrodžia debesis ir ma
rių vilnis. Susiraitęs į trilinką 
mazgą, ilsis jisai karalių sostuo
se su vainiku ant galvos ir su 
žalsva pagiežos liepsnele akyse. 
Galima tai laikyti pasaka, kaip 
ir Žalčių karalienės kraujo pu
tą. Lietuvis moka savo kančią 
ir pikto siautėjimą apdangstyti 
simbolišku pasakos rūbu, bet 
pro jį vis tiek sunkiasi kraujas.

Mūsų tautos likime jausti to 
pikto siautėjimo: vingraus šliu
žo apmaudas mus žudo kančio
mis ir žaltišku ištrėmimu. No
rėtų, kad mes palūžtume nevil
tyje ir vaiduose. Sukaupę visas 
savo sielos jėgas, savo galybę 
vienybėje, sakome — NE!

Mes stovime klaidingame kelyje. 
Užuot jieškoję pavergėjų draugystės, 
turėtume jieškoti draugystės paverg
tųjų. — “Neue Zuercher Zeitung”.

(Salvador de Madariaga, Oxford).

*
Ko siekia Sovietai su savo dvilie- 

žuve koegzistencija? Per dešimtį me
tų jie apginklavo milijonus kariuo
menės, bet vakarų tuo tarpu nepuo
lė. Dėl to turime pagrindą budėti. 
Jų dialektika reikalauja, kad jų dar
bai visada prieštarautų jų žodžiam. 
Kremliaus viešpačiai yra daug pa
vojingesni, kai jie juokiasi, negu ta
da, kai barškina kardais. — “Die 
Tat”.

KOVOJE DĖL LAISVĖS (2)

SVEČIUOSE PAS
KURMĮ

ADOLFAS DAMUŠIS

Jau keturios savaitės buvo 
praėję nuo 1941 metų sukilimo 
prieš sovietinius okupantus, kai 
nacių pareigūno Kurmio veiklos 
rezultatai Kaune pradėjo labiau 
ryškėti.

Sukilimo pastatytoji Laikino
ji Lietuvos Vyriausybė skubėjo 
grąžinti bolševikų sugriautą ūkį 
į galimai normalesnę padėtį. 
Skubėjo, nes buvo juntama, ksd 
naujieji okupantai yra nepaten
kinti Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimu ir Laik. Vyriau
sybės amžius bus neilgas. Per 
atskirus asmenis bei įstaigas, 
moraliniu teroru bei agresyviu 
įtikinėjimu naciai stengėsi 
įjungti lietuvius į karą prieš 
Sovietų Sąjungą ir kartu pri
versti savanoriškai atsisakyti 
nuo nepriklausomybės minties. 
Ši akcija buvo nukreipta ypa
tingai į Laik. Vyriausybę ir 
Liet. Aktyvistų Frontą.

Laikinoji Vyriausybė be to 
dar turėjo ir vidaus sunkumų. 
Voldemarininkai, kurių vieni 
išėję iš komunistinių kalėjimų, 
kiti atvykę iš Vokietijos, buvo 
priešingi Laikinajai Vyriausy-
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bei ir skelbė, kad jiems, volde- 
marininkams, yra atėjęs laikas 
perimti vadovavimą lietuvių ■ 
tautai. Jie esą nuo seniai jau bu
vo vokiečių nacionalsocialistų 
draugai, kai tuo tarpu Laikino
joje Vyriausybėje beveik visi 
esą aiškūs antinaciai. Tokios 
nuotaikos vyravo viename eks
tremistiniame voldemarininkų 
sparne. »

Voldemarininkams apraminti 
buvo padaryta visa eilė pasita
rimų, net siūlant įvairių vietų 
vyriausybėje, bet su viena sąly
ga, kad jie atvirai ir viešai rem
tų Lietuvos nepriklausomybės 
mintį. Pirmuose pasitarimuose 
jie su ta sąlyga sutiko, bet vė
lesniuose atsimetė. Pajutome, 
kad jie neturi savarankiškumo 
ir sprendimo galios, bet yra 
saistomi kažkokio užkulisio.

Liepos 23-24 naktį voldemari- 
ninkai įvykdė pučą komendan
tūroje Kaune. Mums buvo keis
ta ,kodėl jie nesikėsino į kitus 
Laikinosios Vyriausybės narius 
ir tesuėmė kuriam laikui tik vi
daus reikalų ministerį. Lietu
vių Aktyvistų Fronto daliniai 
sustiprino sargybą prie įėjimo į 
Laikinąją Vyriausybę, kuri bu
vo įsikūrusi Taupomųjų Kasų 
Rūmuose, Laisvės Alėjoje. Bet 
vokiečių okupacijos sąlygose tai 
tebuvo tiktai simbolinė apsau
ga. Ji lengvai galėjo būti įveik
ta nacių remiamų ginkluotų 

ekstremistų, kaip lygiai lengvai 
galėjo būti smurtu likviduoti ir 
vyriausybės nariai.

Mūsų vėliau pasitvirtinusiu 
spėjimu, voldemarininkams eiti 
į Laik. Vyriausybę nepatarė vo
kiečių saugumas, imtis gi smur
to prieš Laik. Vyriausybę vol- 
demarininkai vengė, bijodami 
lietuvių tautos neapykantos.

Tokiose sąlygose apie liepos 
mėn. 26-27 d. per porą įtakingų 
voldemarininkų man buvo pra
nešta, kad J. Brazaitis ir aš esa
me kviečiami atvykti pas “di
delį lietuvių draugą’ Kurmį. 
Jis esąs svarbus vokiečių parei
gūnas, lietuviškos kilmės klai
pėdietis ir norįs susitikti su lie
tuvių “katalikų antisovietinės 
rezistencijos” atstovais. Pas jį 
būsią ir voldemarininkai.

Apsvarstę nusprendėm, kad 
Juozui Brazaičiui, einančiam 
Laikinosios Vyriausybės minis
ter io pirmininko pareigas, nede
ra ten vykti. Tą misiją atlikti 
buvo pavesta prof. Zenonui 
Ivinskiui ir man. Buvome nusi
statę pasikalbėjime laikytis 
džentelmeniškai, bet kietai, aiš
kiai iškeldami mūsų pagrindinį 
tikslą Lietuvos nepriklausomy
bę, kurios reiškimąsi atvykę vo
kiečiai varžė.

Buvome tikri, kad pasikalbė
jimo metu būsime vaišinami 
stipriaisiais gėrimais. Sutarėme
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pirmąsias dvi taureles išgerti su 
visais kitais, vėliau gi tiktai 
kilnoti taureles, bet negerti. 
Tuo siekėme nukreipti pradžio
je pasikalbėjimo nuo savęs dė
mesį ir nevaržyti pasikalbėjimo 
partnerių. Pasikalbėjimas tufė- 
jo įvykti Donelaičio gatvėj už 
pirmųjų Universiteto Rūmų, 
dantų gydytojos Damijonaitie- 
nės namuose, pirmame aukšte, 
kuris buvo rekvizuotas Kurmio 
būstinei. • ‘

Lygiai 8 valandą vakaro ten 
nuvykę, jau radome Vytautą 
Reivytį, Vyt. Stanevičių, dr. 
Pr. Meškauską - Germantą, J. 
Vokietaitį, Taunj ir dar porą ki
tų. Neužilgo atėjo ir pats šeimi
ninkas Kurmis džino bonka ne
šinas. Jis buvo stambus, auga
lotas, ilgos nosies, bet smulkaus 
apatinio žandikaulio, apie 30 
metų amžiaus, šiek tiek kalbąs 
lietuviškai, šalto žvilgsnio, kie
tasprandis nacis. Man atrodė, 
kad jis nemirktelėjęs paleistų * ’ ' r - ...
kulką į kaktą, tiems, su kuriais 
šiandieną maloniai kalbasi, o ry
toj turėtų įvykdyti nepakeičia
mą partijos sprendimą.

Kurmis pasikalbėjimą pradė
jo taip: “Vokiečiai pageidauja, 
kad katalikiškasis lietuvių jau
nimas, kurio vadovybės atsto
vai, prof. Z. Ivinskis ir dr. A. 
Damušis, čia yra, ir voldemari- 
ninkai paduotų vieni kitiems 
rankas ir vieningai įsijungtų į 

kovą prieš komunizmą. Jeigu 
tos .dvi jėgos susijungtų, jos at
stovautų visai Lietuvai”.

Į tai aš pareiškiau, kad lietu
vių katalikų nusistatymas prieš 
komunizmą yra neabejotinas, 
bet pirmasis mūsų tikslas yra 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymas. Lietuvių katalikų vi
suomenės, o ypatingai jaunimo, 
nusistatymą šis siekimas spren
džiamai lemia. Su visais lietu
viais, kurie tam siekimui nuo
širdžiai pritaria, mes vieningai 
dirbsime.

Z. Ivinskis plačiai ir vaizdžiai 
nušvietė lietuvių nuotaikas, ku
rias jis turėjo progos prieš porą 
dienų patirti. Jo žodžiais, lietu
vis ūkininkas, darbininkas nori 
išgirsti per Kauno bei Vilniaus 
radijofoną balsus pažįstamų 
žmonių, kuriais pasitiki, kurie 
patikintų, kad lietuvių sukilimu 
prieš komunistus atstatytoji 
Lietuvos nepriklausomybė vo
kiečių nėra varžoma. Tada jie 
su dideliu pakilimu teiktų gėry
bes ir gamintų maisto produk
tus, kad karas prieš komunizmą 
būtų laimėtas”. Bet pirmiausia 
paaiškinkit ,kodėl lietuvių akty
vistų atstatytoji Lietuvos nepri
klausomybė yra varžoma. Pilna 
valstybinė laisvė yra mūsų pir
moji ir nekeičiama sąlyga”, bai
gė Ivinskis.

Tos mintys buvo pareikštos 
su pertraukomis nuolat įsiki-
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šant Kurmiui, bet mes gana 
veržliai savo nusistatymą išdės
tėme, pertraukdami ir jo įsiter
pimus.

Kurmio atsakymas buvo maž
daug toks: Fiureris dabar ne
svarsto išlaisvintų tautų nepri
klausomybės klausimo. Lietu
viai turi be sąlygų įsijungti į 
kovą prieš komunizmą. Pagal 
nuopelnus toje kovoje lietu
viams bus skirta atitinkama vie
ta naujoje Europoje.

Tuo klausimu kalbėjo visa ei
lė ir voldemarininkų. Jie aiškiai 
pasisakė už reikalingumą įsi
jungti į kovą prieš komunizmą 
bei į darbą kurti naująją Euro
pą. ir visai nekėlė Lietuvos ne
priklausomybės minties. Tas 
mus labai stebino, nes mes nea
bejojome, kad bent daugumui 
iš jų Lietuvos nepriklausomybė 
rūpi.

Apie valandą laiko tuo klausi
mu besidalijant mintimis mums 
neatrodė, kad kokia bendradar
biavimo bazė būtų išryškėjusi. 
Be abejo, jos rasti iš mūsų pu
sės nebuvo nė noro.

Gerdamas antrą gana didelės 
talpos džino taurelę, suabejo
jau, ar mudviejų su Zenonu 
pramatytoji norma neperdidelė, 
bet mūsų planas pasiteisino — 
mums vėliau susilaikant nuo 
gėrimo, kiti to nepastebėjo ir 
gana intensyviai toliau vaišino

si. Kalbos stiprėjo, nuotaika 
kaito. Pasikalbėjimo tvarkos 
niekas nesilaikė.

Kurmis, norėdamas, turbūt, 
nukreipti dėmesį nuo mūsų la
bai ryškaus nepriklausomybės 
minties akcentavimo, tekalbėjo 
apie naująją Europą. Čia pat 
pradėjo kelti, mūsų akimis, vo
kiečiams atsidavusių asmenų 
nuopelnus naujajai Europai ir 
pirmoje eilėje tame pasikalbėji
me dalyvavusio Taunio. Kurmis 
nenustebsiąs, kai to, jo žodžiais, 
krištolinio be dėmės vyro krū
tinę papuoš vokiečių geležinis - 
kryžius; tas vyras esąs šviesus 
pavyzdys visiems lietuviams.

Toje vietoje Taunys išdidžiai 
atsikėlė ir smarkiu judesiu nu
lenkė galvą, dėkodamas už to
kią, jo nusimanymu, didelę jam 
žadamą garbę. Šis momentas 
tikrai buvo nejaukus ir kvailo
kas.

Vienintelį draugišką žvilgsnį 
galėjome išskaityti iš dr. Meš
kausko Germanto akių. Jis sė
dėjo tylus ir nekalbus, bet su 
giliu dėmesiu sekė mūsų pasi
kalbėjimą. Nors jis po aktyvis
tų sukilimo atvykęs į Lietuvą 
kaip vokiečių saugumo remia
mas asmuo, bet matyti čia ras
tos realybės jame jau kėlė įvai
rių naujų aspektų ,kurie vėliau 
jį nuvedė kartu su visa eile 
idealistų kovotojų už laisvę į
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kacetą ir į mirtį. Beveik neabe
joju, kad jau tada naujosios Eu
ropos miražas, vokiečių milita- 
rinės jėgos pasisekimo svaigu
lys buvo jame užtemdytas lie
tuvių dvasinės stiprybės ir vis 
ryškiau įsiliepsnojančio laisvės 
troškimo.

Staiga Kurmis pakeitė pasi
kalbėjimo temą. Jis kreipėsi į 
mane ir pranešė, kad vokiečių 
saugumas turįs žinių, jog Akty
vistų Frontas esąs pasiruošęs 
šiąnakt užimti Kauno komen
dantūrą ir išmesti iš ten volde- 
marininkus.

Pranešiau, kad man nėra ži
noma, kad kas planuotų kontra- 
pučą.

Tada jis mane norėjo įkalbė
ti, kad aš eičiau nakvoti į ap
saugos dalinių, kurie saugojo 
komendantūrą, būstinę. Ir jeigu 
kas bandytų drumsti dalinių 
vyrų nuotaiką, kad aš įsikiš- 
čiau. Aš atsisakiau, nes laikiau 
tai betiksliu dalyku.

Valandėlę Kurmis iš pasikal
bėjimo kambario išėjo, vėliau 
grįžęs stengėsi suvaidinti labai 
susijaudinusį ir man pranešė, 
kad mano pareiškimais netikįs. 
Jis turįs aiškių žinių, kad akty
vistai ruošia šią naktį pasikėsi
nimą prieš komendantūrą. Da
bar jis man aiškiai jaučiąs rei
kalo pasakyti, • kad tokio kon- 
trapučo atveju vokiečių Gesta

po panaudos visą savo jėgą, 
kad Aktyvistų Fronto pasikėsi
nimas prieš voldemarininkų 
užimtą komendantūrą būtų nu
slopintas. To viso pasėkos akty
vistams bus labai skaudžios.

Po to pareiškimo Kurmis vi
sus pasikalbėjimo dalyvius pa
kvietė į gretimą kambarį, ku
riame buvo Žarskus ir dar vie
nas asmuo iš naujojo komen
danto patikėtinių. Jie buvo tie, 
kurie atbėgo su aliarmuojančio
mis žiniomis prašyti pagalbos 
pas Kurmį. Tos žinios buvo to
kios — pora aktyvistų buvo 
atėję į apsaugos dalinių karių 
valgyklą ir kalbino vyrus grą
žinti tvarką komendantūroje 
Nei tų vyrų pavardžių nei jokių 
kitų duomenų nei Žarskus nei 
jo palydovas nebuvo pajėgūs 
patiekti.

Susimirkčioję su Zenonu, pri
ėjome prie Kurmio, pranešėme, 
kad tie komendantūros žmonės 
neturi jokių tikslių duomenų, ir 
mes esame tikri, kad jokio pa
sikėsinimo neįvyks. Kurmis dėl 
to pareiškė savo pasitenkinimo 
ir nuomonę ,kad jis manąs su 
mumis esą galima kalbėtis.

Atsisveikinę išėjome šiek tiek 
po 10-os vai. vakaro. Valandėlę 
tylėjome kiekvienas paskendęs 
savo mintyse. Mums patiems ta
da aktyvistų pajėgumas neatro
dė toks didelis, kad prieš jį bū-
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tų reikėję net visos Gestapo jė
gos, norint apsaugoti pučininkų 
komendantūrą.

Mums buvo dabar aišku, kad 
štai čia yra destrukcijos .židi
nys. Iš to gestapinio židinio ėjo 
instrukcijos Laikinosios Vyriau
sybės darbui trukdyti ir akty
viai Lietuvos nepriklausomy
bei sabotuoti bei gundyti lietu
vius klasta įtraukti į vokiečių 
karo uždavinius.

Ši vertinga patirtis dar labiau 
sustiprino mūsų budrumą išlai
kyti kovos už laisvę dvasią ne
pažeistą naujojo okupanto klas
tos.

Po kelių dienų vokiškasis 
Sicherheitsdienst, įsikūręs Pa
ramos Rūmuose, Laisvės alėjoje, 
iškvietė L. Prapuolenį ir P. Na
rutį ir aktyvistų daliniams pa
siūlė ginklus ir visą paramą. 
SD motyvuose būdinga buvo 
tai, kad jie nenorį leisti, kad 
Gestapo remiami voldemarinin- 
kai perimtų visą lietuvių gyve
nimą ir reprezentuotų lietuvių 
tautą. Jie SD norį aprūpinti 
ginklais aktyvistus, kad tie ne
pasiduotų.

Tą pačią dieną sušauktame 
Aktyvistų Fronto štabo posėdy
je nusprendėme, kad tie pasiū
lymai yra ryški nacių klasta, 
kurios pagalba jie nori garbin
gas lietuvių rezistencines jėgas 
kompromituoti, todėl jau pats 
laikas viešąją Lietuvių Aktyvis-

Neeilinis kovotojas
Prisiminus gyd. Bronių Stasiu- 
kaitį, žuvusį bombarduojant 
Stettiną 1944.

PILYPAS NARUTIS

Rezistencija, rezistentai, po
grindis — tai žodžiai, kuriais iš
marginta nūdienė tremtinių 
spauda, o ypač minėjimai bei 
iškilmių prakalbos. Išrinktum 
tuos žodžius iš apyvartos, rodos, 
ir laikraščiai ir prakalbos būtų 
tuščios...

Jei atsistotų prieš mus dabar 
iš Pucko kapinių, greta vienas 
kito suguldyti, kun. A. Lipniū- 
nas, dipl. inž. A. Šapalas, iš 
Stettino kapinių gyd. Br. Sta- 
siukaitis arba Rygos kalėjime 
bolševikų pakartasis gyd. Zen
kevičius, prie Minsko bolševikų 
sušaudytasis Įeit. St. Tilinskas, 
Vokietijos kapinėse gulįs V. 
Vir šyla, Juozas Rudokas ir daug 
kitų, kurių kovingumu už Lie
tuvos laisvę atžymėtas praeitas 
dešimtmetis, ir jei jie žodžiais į 
mus prabiltų, tai kažin ar jų 
žodyne šių mados' žodžių ras

tų Fronto veiklą sustabdyti ir 
pereiti į priešnacinės rezistenci
jos pogrindį. Nuo to laiko iš 
viešojo gyvenimo pranykome, ir 
pogrindyje formavosi Lietuvių 
Frontas.
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tume. Tik tas kalba apie baž
nyčios bokštus, kas iš tolo į baž
nyčią žiūri arba ją prisimena, 
o ne tas, kuris klūpo bažnyčio
je ir meldžiasi.

Slaptame darbe

Buvo 1940 m. Neilgai teko 
šnekėtis su Broniumi, kai jo už
klausiau, ar sutinka įsijungti į 
prieškomunistinę organizaciją 
LAF (Liet.' Aktyvistų Frontą. 
Red.). Kovoti už Lietuvos lais
vę jam buvo savaime supran
tama pareiga: tegalvojo tik kaip 
ir ką jis gali. Sutiko. Pasakiau 
jam pirmuosius bendrai sutar
tus ženklus: baltas raištis su 
juodom raidėm TDA. Sutiko jis 
ir su jam skirtuoju uždaviniu: 
organizuoti sanitarinę pagalbą 
— žmones ir priemones. Kaip 
tiksliai, rimtai ir puikiai jis sa
vo uždavinį atliko, liudija ir 
tas faktas, kad per jo ryšinin
kus buvo gautas vienas iš svar
biausių LAF Štabui skirtų pra
nešimų iš Kumpio 54 (žr. A. 
Damušio str. “Į Laisvę” Nr. 4). 
Kumpis 54 buvo NKVD-istų 
veik mirtinai sužalotas: NKVD 
-istams imant jį gydyti, per 
medicininę pagalbą, Broniaus 
nutiestus ryšius, pateko ir mums 
reikalingos žinios. Broniaus ry
šininkai parūpino sukilimo at
vejui LAF štabui patogiausią 
buveinę: Senelių prieglaudoje, 
Žaliajame Kalne. Bronius pasi

rūpino tuo, kas buvo svarbiau
sia — slaptumu (nusipelnęs yra 
ir vienas Broniaus prietelių dr. 
X). Visą slaptojo organizavimo 
metą jis pats nesijautė saugus. 
Jo gyvenamame . name daug 
kartų lankėsi NKVD kratų ir 
areštų, nors ir ne pas jį patį. 
Paprastai, kulkos lekiančios pro 
šalį yra nemažiau bauginančios 
už tas, kurios tiesiai pataiko... 
Nemanau, kad jam tada kas bū
tų pavydėjęs tų apsiimtų pa
reigų.

Birželio 22, sekmadienį, “ma
nevrams prasidėjus” (taip bol
ševikai. aiškino karo pradžią. 
Red.), Bronius punktualiai pri
sistatė į LAF štabą sukilimo 
pradėti. Broniaus organizuoti 
būreliai ir sanitarinės pagalbos 
buvo darbui jau pasiruošusios. 
Jis organizavo štabui ir maistą, 
bet jo būrelių suorganizuotas 
maistas pirmadienį pietų metų 
buvo tuoj išdalintas pirmiesiems 
iš kalėjimų išvaduotiesiems ir 
išsivadavusiems.

Praėjo diena, naktis ir vėl 
diena ir vėl naktis — nemačiau 
Broniaus miegančio: kas porą 
valandų teko jį pamatyti arba 
štabe arba telefone jo balsą nu
girsti. Broniaus rūpesčiui buvo 
atiduotos pirmosios sukilimo au
kos: dipl. inž. Milvydas, žuvęs 
žvalgant Aleksoto pašlaites, ve- 
ter. Įeit. Stepulionis, mirštamai 
peršautas, saugoj ant Vilijampo-
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lės tiltą nuo susprogdinimo, 
Įeit. Norkūnas, kritęs Šančiuo
se sulaikant rusų divizijų kėli- 
mąsi ties Panemune, techn. Ži- 
vatkauskas, kritęs Senamiestyje 
einant ryšininko pareigas, ir vi
si kiti, su viršum 120 kritę ko
voje ties Kaunu.

Dažnai Bronius prisimindavo 
ir studijų draugą Gaidį, jo ry
šininką, bolševikų peršautą prie 
Ukmergės.

Dar kulkosvaidžiams beaižant 
Kauno mūrinių namų palanges 
Bronius atnešė man pirmąjį, 
šviežumu kvepiantį “Į Laisvę”. 
Papasakojo, kaip nelengva buvo 
surinkti redaguojančius — S., 
V., D., Baubą ir kitus. Kai ku
rie iš jų buvo net prie Pajėsio 
už Nemuno, o tiltai visi į Ne
muną sulindę... Tuo momentu 
nedaug laiko buvo grožėtis tuo 
pirmuoju “Į Laisvę”, paskubom 
prabėgo žvilgsnis per eilutes:... 
“Atstatoma laisva nepriklauso
ma Lietuva!.. Laikinoji Vyriau
sybė!..” Bronius dar pridėjo, 
kad jau paruoštas ir antras nu
meris.

Viešoje veikloje

Pradėjus veiklą, Bronius ap
siėmė LAF štabe spaudos pro
pagandos skyriaus viršininko 
pareigas. Su “Į Laisvę” jis jau 
nebeturėjo darbo, buvo pasto
vus redakcinis kolektyvas su 
redaktoriais: Bauba, S., V., o 

vėliau ir Julium Būtėnu. Ta
čiau kėlė kartumo vokiečių su
klaidintų vyrų pastangos per
imti visą darbą į provokiškas 
rankas. Ne kartą net “Į Laisvę” 
buvo prisistatęs laikraščio per
imti su nacionalistų partijos ski
riamaisiais raštais V-P. O Ž. su 
policijos uniforma bei naciona
listų partijos įsakymais bandė 
vaikus, bepardavinėjančius “Į 
Laisvę’*7 po gatvę gaudyti. Bro
niui teko tik būti tų nacinių 
metodų liudininku, nes visa tai 
neturėjo jokio realaus pasiseki
mo, kaip ir tas Geležinio Vilko 
“patriotų” suorganizuotas pu
čas: komendantūros nepajėgė 
paimti, L. Prapuolenį tepajėgė 
išlaikyti internuotą vos kele
tą valandų, o okupuojant LAF 
štabą patys okupuotojai pateko 
“į nelaisvę” Broniui.

Kiek daugiau rūpesčių sukė
lė Broniui įsifiltravusių į LAF 
štabą, neva pulk. K. Škirpos iš 
Berlyno atsiųstų, nacionalistų 
veikla. LAF buvo pirmoji rezi
stencinė organizacija, kuri su
talpino įvairių pasaulėžiūrų 
žmones. Nepavykus geruoju pa
keisti LAF pavadinimo į NP, 
nepavykus sulikviduoti LAF jė
ga, buvo pradėtas bandymas ar
dyti iš vidaus: nacionalistai 
ėmė kelti pasaulėžiūrinius gin
čus. Broniui kaip tik teko ties 
tuo plonuoju siūlu budėti. Vie
ną posėdį K. perskaitė LAF
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nuostatą: ...“Bažnyčia yra tei
giamas veiksnys Valstybėje, jai 
teikiama globa ir parama”... ir 
kalbėjo: “Tai KD-tų meškerė, 
ant kurios jie nori viską pra
vesti!! Aš siūlau tą nuostatą iš
braukti!” Susidarė paini ir sun
ki nuotaika: mes dar kovojam 
už valstybės likimą, o čia jau 
programos kaitaliojamos. Buvo 
aišku, kad čia norima ne iš
siaiškinti, o pradėti ginčus. Tie 
nuostatai buvo jau kartą inž. 
B. palaiminti (o berods ir jo 
paties atvežti), o dabar ir jis 
jau prieš... Tą kartą pasisekė 
Broniui nebuvusį darbo tvar
koje klausimą nukelti, kad ga
lima būtų pagalvoti.

Darbo pagrindu Bronius lai
kė susitarimą. Pirma susitarti 
— susitarti tvirtai ir iš širdies, 
o tada dirbti: ir darbas bus 
sėkmingas. Netaupė savo laiko 
Bronius deryboms su naciona
listais. Posėdis po posėdžio, iš
tisa grandinė jų tesėsi keletą 
savaičių. Bronius veik visuose 
juose dalyvavo. Neturėdamas 
savyje jokių piktų minčių, ne
galvojo, kad jų turi kiti. Bro
nius sielvartavo dėl negalėjimo 
susitarti. Neprileido jis min
ties, kad NP (nacionalistų par
tija) tariasi ne tam, kad susi
tartų, o kad propagandiniu bū
du išpopuliarintų savo dar vi
sai naują vardą NP ir susily
gintų su LAF. Bronius galvo

jo: negi galėtų ten visi būti 
Tauniai, kuris ministerių kabi
nete, stalą daužydamas, nurodi
nėjo ministeriams, jog negali
ma reikalauti nepriklausomos 
Lietuvos, nebent daugių dau
giausia autonomijos, o iš viso 
reikią su viskuo sutikti, ką fueh- 
reris duosiąs. Pagaliau iš tos 
“keblios padėties išbristi” siū
lė visas ministerijas perduoti 
nacionalistams... Galiausiai ir 
Bronius, kaip ir žemaičių dele
gacija, įsitikino, kad NP dar
bai netarnauja Lietuvai.

Didžiausia Broniaus informa
ciniam propagandiniam darbui 
kliūtis buvo vis didėjanti vokie
čių cenzūra. Vokiečių cenzūra 
“Į Laisvę” laikraštyje ne tik 
nebeleido rašyti, kad jį “leidžia 
LAF”, bet nebeleido dėti nei 
pranešimų su LAF parašu. Kai- 
ką Bronius sugebėjo atspaus
dinti Lietuvos provincijos laik
raščiuose. LAF nuostatus ir ei
lę LL vyriausybės nutarimų 
Broniui taip pat pasisekė at
spausdinti “Panevėžio Balse”, 
kur cenzorius dar nebuvo taip 
išprusęs. Tai reiškė, tai, ką 
LAF sukilimo pasėkoje per 
pirmas tris dienas, dar nesant 
vokiečiams, iškovojo ir atstatė, 
vokiečių planams neįtiko. Na
ciai palaipsniui viską naikino. 
Neužbaigus kovos prieš bolše
vikus, reikėjo pradėti kovą prieš 
nacius.
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Vėl nusileidus į pogrindį

Prie Nežinomojo Kareivio ka
po Bronius, kaip ir visas LAF 
štabas ryžtingu mostu nuplėšė 
nuo savo rankos baltą TDA 
raištį. Bronius taip .pat paliko 
savo parašą Karo muziejaus 
svečių knygoje. Tai buvo pir
moji vieša priešnaciška demon
stracija Lietuvoje, pirmas vie
šas protestas prieš vokiečių oku
paciją. Nepoilgo buvo įteiktas ir 
memorandumas vokiečių nacių 
viršūnėms. To pasėka: LAF bu
vo uždarytas, ir mums teko per
eiti į slaptą organizacinį dar
bą.

Kova prieš nacius vystėsi sa
vaime. Slaptas organizacinis 
darbas plėtėsi, nes savaime 
nieks nenori būti vergu. Bro
nius visas jėgas telkė medici
nos studijoms baigti. Artinosi 
paskutinieji egzaminai, bet nuo 
organizacinio darbo nesitraukė. 
Per vieną organizacinio sky
riaus posėdį, kuriame dalyvavo 
S., M., P., Šapalas, Bronius, 
buvo rasta, kad būtinas, ypač 
provincijai, informacinis biule
tenis. Buvo priimtas pasiūlymas 
leisti informacinį biuletenį — 
“Lietuvių Frontas” (iš trijų LAF 
raidžių, raidę A, kaip persidir
busią, “paleisti atsargon”).

“Lietuvių Fronto” Nr. 101, 
102, 103, biuletenių atspaus
dinimas buvo apmokėtas keleto 

žmonių areštavimu, o tarpe tų 
ir Broniui visai atsitiktinai te
ko “pasikalbėti” su Muelleriu. 
Broniui teko keletą mėnesių at
sėdėti gestapo rūsiuose, bet pa
vyko gestapą “įtikinti”, ir Bro
nius buvo paleistas. Tik gesta
po jo nebepaleido iš savo akių. 
Uždėjo naminį areštą: neleido 
iš Kauno išvažiuoti, ir turėjo 
kas savaitę registruotis gesta
pe. Visa tai jo kovingumo ne
sumažino. LF biuletenio pava
dinimas prigijo ir organizaci
jai. LF plito žmonėse.

Bronius buvo pakeliui į di
džiuosius vyrus, kurių mūsų 
niokojamai tautai taip reikia. Jis 
veržėsi į specialybę ir bendrą 
išsilavinimą, į mokslus ir visuo
meniškumą. Laisvės kovose jis 
iškilo į vadovaujančiųjų viršū
nes todėl, kad buvo iš tų, kurie 
tėvynės laisvei aukoja viską. 
Bronius su entuziazmu atliko 
natūralią, iš lietuvio prigimties 
išplaukiančią pareigą: kovoti 
dėl tiesos, kovoti dėl laisvės.

imi linu 111111111111111111111*111 aiiuiaiiiiiiiiiiiiiaiaiiiiiiBin.il

1 Lietuvą žiemojančią einu.
Prie kryžkelių stovėsiu smuikeliu, 
Milžinkapiuos varpais nakčia skam

bėsiu, 
Kad speiguose po stora miline 
Neliautų plakus Lietuvos širdis.
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JAUNIMAS STUDIJOSE

ANTANAS MUSTEIKIS

Prisimename triukšmingas studentų demonstracijas Lietuvoje, patriotinių nuotaikų reiškimą ar mėginimą paveikti valdžios nuomonę vienu kitu klausimu. Sakoma, kad studentija Lietuvoje buvusi visuomenės nuotaikų barometras.Tai buvo įmanoma Lietuvoje. Savame krašte jaunimo subrendimas ir polinkiai nepastebimai suaugdavo į vyresniosios kartos puoselėjamus kultūros rėmus. Nebuvo pavojaus, kad asmuo dingtų lietuviškajai kultūrai, kad viena karta atitrūktų nuo kitos, kad pati lietuviška kultūra nuskęstų svetimojoj.Emigracija ir tremtis priešingai: marina atsineštinį gimtojo krašto žodį, jausmą bei kultūrą; atskiria studijuojantį jaunimą nuo vyresniosios kartos; priverčia daugiau pasiduoti gyvenamos svetimos kultūrinės aplinkos srovei.Į kur ji lenkia ir į kur link galima ar reikia pačiam pavairuoti?1.
- I . *Jungtinių Amerikos Valstybių mokykloje šalia autoritetiz- mo buvo ryški europiečių pe

dagoginė laissez faire srovė, kuri prisiėmė Rousseau mintį, kad žmogus esąs gimęs laisvas; jo nevaržoma prigimtis savaime susiranda teisingą kelią, ir dėl to jis nevaržytinas jokių principų. Ją papildė daug toliau nužengusi amerikiečių pedagoginė sistema James pragmatizmo ir Dewey eksperimen- talizmo ar instrumentalizmo įtakoje.Pastaroji sistema pabrėžia materialinį žmogaus pradą, nekreipdama dėmesio į nekintamas dvasines vertybes. Iš jos tiesioginė išvada, kad mokykla turi siekti praktinio, tikrovinio pažinimo per patirtį (experience). Visa, kas nepraktiška, kaip senovės klasikai, senosios kalbos, matematika ir metafizinės disciplinos turėjo užleisti vietą praktiškesniems dalykams, kurie tikslingai atitiktų mūsų laikų aplinką.. Prisitaikymas tai aplinkai reiškia atsidavimą modernios miesto pramonės raidai, kur žmogus turi siekti augš- čiausio specializavimosi bet kuria kaina.Ne tik ši mokyklos kryptis, bet visa anglosaksiškoji aplinka mus savaime trauks į pėda-
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ANTANAS MUSTEIKISgoginio eksperimentalizmo ir pragmatizmo srovę. Tam tikrą duoklę jam ir reikia atiduoti, nes kiekvienos civilizacijos, technologijos, lygis pareikalauja tinkamo darbo pasidalinimo bei specialybių. Tad visai teisingas reikalavimas įsigyti specialybes, kurios yra reikalingos visuomenei.Bet kraštutinis atsiribojimas nuo kitų dalykų, kurie neturi su pagrindine specialybe tiesioginio ryšio, siaurina žmogaus akiratį. Čia yra pavojus žmogui pasidaryti robotu, šios dienos socialinio laikotarpio vergu, kurio pragmatinis tikslas daros, įsigijus profesiją, gyventi, kad valgytume, o ne valgyti, kad gyventume.Pripažįstant ir pabrėžiant profesinį išsimokslinimą, specializaciją jaunimo studijų uždaviniu, tenka betgi kreipti dėmesį, kad to dar neužtenka; kad reikia prie jo pridėti bendrąjį išsilavinimą, bendrines problemas, kurios yra esmingos žmogui visose civilizacijose nuo neatmenamų laikų ir kurios žmogui kaip asmeniui duoda daugiau dvasinio pasitenkinimo ir ji padaro visuomeniškesnį santykiuose su kitais žmonėmis.Vienas iš būdų siaurai specialybei praplėsti tai į savo interesų ribas įtraukti bendrojo 

išsilavinimo dalykus. Tarp jų yra vieta ir lietuvių krašto bei lietuvių kultūros problemoms. Tad griežtųjų mokslų studentai (inžinieriai, chemikai, medikai ir k.) privalo lygiai gerai orientuotis 1 ietuviškuose reikaluose kaip ir humanitarinius mokslus studijuoją (istorikai, filologai ir pan.).
2.Jeigu amerikinė pedagoginio eksperimentalizmo sistema visą dėmesį skiria profesijos specializacijai, tai klasikinė sistema koncentruojasi į žmogaus asmenybę, arba charakterį .. .Asmenybės visi apibūdinimai su didesniu ar mažesniu pagrindimu gali būti sutraukti į dvejopus tipus: krikščioniškąjį ir “natūralistinį”, t. y. mechanis- tiškai materialistinį. Pirmajame tipe žmogus daromas atsakingas už savo veiksmus bei poelgius, antrame gi — žmogus atpalaiduojamas nuo atsakomybės, nes jo veiksmus apsprendžianti fizinė bei socialinė aplinka.Iš šitokio asmenybės supratimo išauga skirtingi asmenybės idealai. Prieš tradiciškai suprastą principingą kilnią, altruistinę, plačią, siekiančią pastovių vertybių asmenybę išauga prisitaikanti, egoistinė, prakti-
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nių išskaičiavimų, siaura, bet 
veržli industrinio pragmatizmo 
asmenybė ... Šie kraštutinumai 
retai užtinkami tikrajame gy
venime, nes konkrečioje asme
nybėje gali rasti dalį pirmųjų 
ir dalį antrųjų elementų, tačiau 
žmonių ir visuomenės linkimai 
į vieną ar antrą pusę labai pa
stebimi. Tuo pačiu studijas ei
nančiam žmogui pasitaiko susi
durti su asmenimis, svyrančiais 
į tą ar kitą pusę. Jis pats ima 
nejučiomis pritapti prie dažnes
ni©, ar sąmoningai apsispręsti 
ir pasukti priešingu keliu.

u Katras tipas ima vyrauti ir 
kokias jis perspektyvas visuo
menės gyvenimui žada, netie
siogiai atsako mūsų laikų filo
sofas Ortega y Grasset, kalbė
damas apie “masių sukilimą”. 
Mūsų laikų, nuo 19 amžiaus, 
masės žmogus skiriasi nuo pri
mityvių analfabetų savo žinio
mis, kurios betgi yra siauros ir 
paviršutiniškos. Bet jis naudo
jasi civilizacijos laimėjimais, 
nors jų visai nevertina, nesu
pranta, negerbia to elito, kuris 
tai sukūrė. Priešingai, net bru
taliai jį nustumia ir užima jo 
vietą. Dėl to pesimistiški filo
sofai turi daug pagrindo, prana
šaudami žmonijos katastrofą, 
nes masės žmogus, artimas 
pragmatinei asmenybei, naudo
damasis civilizacija, ją ilgai
niui pražudys.

Siauras specialistas (ir tik 
specialistas), pragmatinių sieki
mų žmogus savo idėjomis pare
mia masinio žmogaus plitimą 
visuomenėje, o tolimoje per
spektyvoje tą katastrofą artina 
sau ir tai pačiai masei.

Studijuojąs lietuvis negali pa
leisti iš akių šio vykstančio pro
ceso. Jo akivaizdoje turi pajaus
ti pareigą sąmoningai vykdyti 
savyje pilnutinės asmenybės 
idealą, atremtą į krikščioniškų
jų dorybių visumą.

3

Kiekviena asmenybė ir kiek
viena bendruomenė yra laiko
ma sveika ir kūrybinga, jei ji 
yra pakankamai integruota, 
vieninga, harmoninga. Sociali
niai mokslai rodo, kad šiame 
integravimo vyksme vadinami 
pirminiai žmonių grupių santy
kiai yra daug reikšmingesni už 
antrinius. Pirminiai santykiai 
tai betarpiški, asmeniniai, inty
mūs, ilgalaikiai, dažnai irracio- 
nalūs ir t.t. Charakteringiausi 
jie yra šeimoje, ypač tarp moti
nos ir vaiko, vaikų žaidimų 
grupėse, kai kuriose organiza
cijose. Antriniai santykiai yra 
tarpiški, beasmeniai, trumpa
laikiai, racionalūs ir t.t. Jais 
yra pagrįstos įvairiausios eko
nominės, profesinės ir pan. or
ganizacijos.
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ANTANAS MUSTEIKISTad siekiant sveikos kūrybingos asmenybės, o paskui ir bendruomenės, lietuviškos šeimos pirminiai santykiai su savu mokslo siekiančiu jaunimu yra nepaprastos reikšmės dalykas— vienas iš pagrindinių versmių lietuviškai kultūrai palaikyti. Tos šeimos, kurios sugeba ilgiau išlaikyti prieauglį atsineštinėje iš Europos kultūroje, palieka didesnį ir geresnį įnašą didžiojoje, gyvenamo krašto visuomenėje, nes jų integruojamai auklėjama pirma emigrantų karta išugdo kilnesnių asmenybių negu tolesnė karta. Pastaroji, jau negalėdama apsispręsti už vieną ar antrą kultūrą, yra mažiau atspari blogiui. Statistikos net sako, kad pirmosios emigrantų 

kartos vaikai padaro mažiau nusikaltimų negu jos anūkai...Suprantamas tad senosios kartos susirūpinimas laikyti savo įtakoje augančią kartą, duoti, jai šeštadienines ir kitokias mokyklas, lektūrą, stovyklas ir kt. Bet ir iš kitos pusės, jaunimas, kaisdamas studijų atmosferoje, turi taip pat jausti intereso kiek galima glaudžiau palaikyti ryšius su savo šeimos nariais, ryšius su savo lietuviška organizacija ir jos nariais — idėjos draugais. Tai kelias, kuris stiprina ir praturtina asme- - nybę. O ji yra laimėjimas ir pačiam sau, ir lietuviškajai, ir didžiajai gyvenamojo krašto visuomenei.
•r7. 7 > Kultūrinės, dvasinės kovos baras daug ramesnis, 

laimėjimai ir pralaimėjimai pastovesni; jie bręsta lė
čiau, bet šaknis leidžia, nepalyginti, giliau.

Mums ši tylioji kultūros kova blogiausiai sekėsi. 
Ginklu mūsų protėviai milžiniškus plotus nukariavo — 
kultūriškai jų laimėti nemokėjo.

Ne tiek nuo plieno žuvo mūsų tautiečių, kiek kul
tūriniai ginklai jų mums išplėšė — Rytuose ir Vaka- 

_ ruošė .dideli pralaimėti barai.4-1 / Lietuviškas ikraujas, lietuviški veido bruožai, lie-7 X tuviški iš dalies ir papročiai, tik lūpos nebetaria lietu
viškų žodžių, ir širdis nebelietuviškos tėvynės laime -ic įplaka..eioi r . . . ui.r. c ;; Dr. Ignas Skrūpskelis...
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LIETUVIŲ KATAKOMBOSE
Vokiečių gydytojas Josef Scholmer, grįžęs iš Vorkutos, paraše 

knygą “Die Toten kehren zurueck”. Jis pasakoja tarp kitų dalykų, 
kaip vieną dieną ten Vorkutoje esantieji lietuviai pasikvietė jį, 
evangeliką, į savo slaptas pamaldas.

*
Brigadininkas žinojo apie pamaldas. Jis darbus paskirstė taip, 

kad tikintieji gavo darbus, kuriuos turėjo atlikti ligi 4 valandos ryto. 
Kai Scholmeris prisijungė prie tos grupės, ji pasijudino šachtos link, 
prie įėjimo.

“Keltuvas rieda pilnu tempu; be pertraukos eina vagonai su 
anglimis į viršų. Niekas apie mus nesirūpina. Mes praeiname kel
tuvą ir leidžiamės į gilumą. Veikiančiais tuneliais pasiekiame ne
beveikiančią šoninę šachtą, kuri užsibaigia kripta. Prie užpakalinės 
sienos pritaisyta lenta atstoja altorių. Ant sienų kabo dvi anglia
kasių lempos. Ant altoriaus dega dvi žvakutės. Susirinkę apie 20 
žmonių, daugumo jų nepažįstu. Visi stovi tylomis, paskendę mal
doje. Jie jaučiasi saugūs, čia apačioje nėra ko bijoti sargybų kon
trolės. Jokis kareivis, kuris brangina savo gyvybę, nedrįsta čia 
leistis.

“Iš besimeldžiančių grupės pakyla vienas belaisvis, kuris iš 
pažiūros nuo kitų nieku nesiskiria. Jis dėvi tokius pat juodus an
gliakasio drabužius. Juo paseka dar vienas: ministrantas. Ant al
toriaus pastato mažą kieliką. Dešinėje guli mažas mišiolas. Pra
sideda tylios šventosios mišios. Ministrantas paskambina mažu var
peliu pakylėjimui. Kunigas pakelia ostiją, tikintieji klaupiasi ir 
mušasi į krūtinę. Kaikurie priima Viešpaties Kūną. Paskui kuni
gas mus palaimina, ir mes išeiname iš čia be žodžio, kaip ir buvome 
į čia atėję.

“Po kelių mėnesių turėjau progą apžiūrėti kieliką. Tai minia
tiūrinis kielikas, pačių kaliniu padarytas iš lydyto sidabro, poros 
centimetrų augščio ir centimetro skersmens. Audeklas, kuriuo jis 
užtiestas, tiek pat mažas. Plotkelių atsiunčia legaliu būdu iš Lie
tuvos, ir paštuose jaunieji sovietiniai pagonys, kurie plotkelių nie
kad nebuvo matę, jas vadina “lietuviška duona”. Mišių vynas, ku
rį laisvieji lietuviai, dirba šachtose, įšmugeliuoia, kilimo yra iš 
Krymo. Jeigu miesto magazinuose nėra vyno, lietuviai jo pasiga
mina, suraugindami razinkas.

“Kunigai lageriuose turi ypatingus įgaliojimus, kurie padeda 
jiem savo veiklą užslėpti. Patyriau, kad per Velykas daugiau kaip 
400 lietuviu priėmė Sakramentą. Kunigas turi teisę ostiją tikinčia
jam įduoti į ranką, nes lagerio sąlygose neįmanoma įprastiniu bū
du Komuniją išdalyti. Kažkas įspraudžia tau į ranką papirosų dė
žutę. Bet dėžutėje tik 6 papirosai vietoj dvylikos. Kita dėžutės pusė 
išklota švariu lininiu skudurėliu, kuriame yra Viešpaties Kūnas. 
Ostiją pasidalina keturi asmens. Visa tai atlieka be kunigo”.
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TĖVYNĖJE

Studijų savaitė 
kalba į Lietuvą

Pateikiame Amerikos Balso Euro
poje redaktorių paruoštą reportažą 
iš Europos Lietuvių Fronto Bičiulių 
studijų savaitės, š. m. rugpjūčio 8 
perduotą j Lietuvą.

*
Pranešėjas;

Su mikrofonu lankomės Europos 
Lietuvių Fronto Bičiulių, vakarų Vo
kietijoje, Schondorfe, surengtoje stu
dijų savaitėje. Tik įžengus jų tradi
cinio, kasmet rengiamo suvažiavimo 
būstinėn, mes sutikome Lietuvių 
Fronto Bičiulių vyriausios vadovybės 
Europoje sekretorių Joną Medušaus- 
ką.

Kl. Malonu būtų iš tamstos trum
pai išgirsti, kokie yra Lietuvių 
Fronto Bičiulių studijų savaitės tiks
lai?

Ats. Lietuvių Frontas siekia Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo. Bet 
Lietuvių Frontas neapsiriboja vien 
politine veikla. Lietuvių Fronto Bi
čiuliai meta savo kūrybines jėgas ir 
į kultūrinę sritį, ši studijų savaitė 
ir yra vienas iš kultūrinės Lietuvių 
Fronto Bičiulių veiklos vaisių. Stu
dijų savaitės tikslas yra išsamiai 
panagrinėti mums lietuviams rūpi
mas problemas.

Kl. Kokia yra šiemetinės studijų 
savaitės pagrindinė tema?

Ats. štai ši studijų savaitė turi 
bendrą temą: Lietuva tėvynėje ir 
tremtyje. Bet vien teoretinių klau
simų gvildenimu nepasitenkiname. 
Mes siekiame naujas čia išlukštentas 
pažintis nešti į gyvenimą ir tuo bū
du realiai ir veikliai įsijungti į tą 
likiminę kovą, kurią lietuvių tauta

DARBAI ir
Lietuvoje ir plačiai išblaškyta visa
me pasaulyje veda už laisvą lietuvių 
tautos gyvenimą.

Kl. Iš kurių Europos kraštų Lie
tuvių Fronto bičiuliai yra atvykę 
studijų savaitėn?

Ats. Į šią studijų savaitę Schon
dorfe yra atvykę lietuvių iš įvairių 
laisvėje gyvenančių Europos kraš
tų: Iš Švedijos, Prancūzijos, Italijos, 
Šveicarijos, Vokietijos.

Pranešėjas. Ačiū už informacijas. 
Mes su mikrofonu keliamės salėn, 
kur įvyksta Lietuvių Fronto Bičiu
lių studijų savaitės atidarymas. Kun. 
Liubinas studijų savaitės atidarymą 
pradeda malda.

“Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir 
šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie, 
Tu pats leidai žmonijai augti ir tarp
ti tautų įvairumu. Tu kiekvienam 
žmogui įdiegei meilę savai tautai, 
gimtajam kraštui. Todėl Tavo paties 
mums leista prigimtis lenkia mus 
siekti savojo krašto laisvės ir tautos 
gerovės... Vardan Marijos, kurios 
šventovės puošia mūsų kraštą, var
dan visų mūsų tautiečių, nukankin
tų ir tebekankinamų dėl Tavo vardo 
šlovės ir Tavo paties nustatytų tei
singumo principų, mes prašome 
Tave, gelbėti tėvynėje pasilikusius 
ar prievarta josios netekusius mūsų 
brolius ir seseris. Paguosk liūdinčius, 
sustiprink kenčiančius ir kovojančius, 
amžinąjį atilsį suteik tiems, kurie 
jau mirė kovos lauke. Tų Malonių 
rrz'r' prašome Tave. Amen.

Sukalbėjus maldą, Europos Lietu
vių Fronto Bičiulių pirmininkas pro
fesorius Ivinskis pasakė atidaromąją 
kalbą. Studijų savaitėje nagrinėjant 
bendrą temą — Lietuva tėvynėje ir 
tremtyje, — profesorius Ivinskis 
kalbos pradžioje štai ką pareiškė:
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“štai mūsų studijų savaites tiks
las ir yra, jungtis su praeitimi ir 
suaktualinant praeities puslapius su 
reikalingomis išvadomis, nors trupu
tį praplėšti Lietuvos uždangą ir pa
žvelgti, kas už jos dedasi. Reikia 
apčiuopti, kokis ten yra kuriamas, 
pagal visus rafinuotus dialektinius 
metodus, naujo žmogaus tipas. Reikia 
apžvelgti, kokios idėjos yra įsibro
vusios lietuvių literatūron, atneštos 
svetimų doktrinų ir įsakytų tenden
cijų”.

Pirmininkas profesorius Ivinskis 
savo kalbą užbaigė šiais žodžiais:

“Lietuvių Fronto Bičiulių Europo
je studijų savaitė bus pasisekusi, 
jeigu šalia vertingų asmeniškų ry
šių ir minčių pasikeitimų, iš girdė
tų paskaitų ir diskusijų bus laimė
ta naujų paskatų ir diskusijų, jeigu 
pagaliau, pilkoje mūsų tremties kas
dienybėje bus sutvirtintas ir sustip
rintas mūsų nepaliaujamas tikėjimas 
į Lietuvos ateitį ir į lietuvių tautos 
prisikėlimą. O jis mus turi palaiky
ti ir apspręsti mūsų žingsnius Lie
tuvos labui”.

Europos Lietuvių Fronto Bičiulių 
vadovybei su suvažiavusiais atstovais 
aptariant savo organizacinius klau
simus bei darbų programas, mes 
prie mikrofono pakvietėme Lietuvių 
Fronto Bičiulių kraštų atstovus va
landėlei radijo bangomis pabendrau
ti su kraštu, kur gimė Lietuvių 
Fronto sąjūdis, ir šiandien tremtyje 
tęsia vyresniųjų užgrūdintų draugų 
siekimus bei tradicijas.

Prie mikrofono kunigas Algirdas 
Jovaras,, atvykęs iš Italijos:

“Broliai Tėvynėje! Italijos lietuviai, 
susibūrę į lietuvių bendruomenę ir 
pavieniai, veikia vadovaujančiuo

sius Italijos politiniam, kultūriniam 
bei visuomeniniam gyvenimui veiks-' 
nius ir visuomenę per spaudą, įvai
rius minėjimus ir asmeninius ryšius, 
kad jūsų kova ir kančios būtų pažin
tos ir suprastos. Viešoji Italijos nuo
monė per eilę metų yra plačiai su
pažindinta su teisinga mūsų byla ir 
yra mums palanki. Mes ir toliau da
rysime visa, ką galėsim, kad grei
čiau išauštų tėvynei laisvės rytas”.

Mikrofoną perduodame atstovui iš 
Ispanijos dr. Brinkiui:
“Ispanija yra tolimas nuo Lietu

vos kraštas. Lietuvių ten nėra daug, 
bet pavergtos ir kenčiančios Lietu
vos vardas yra ten stipriai išpopu
liarintas. Iš Madrido kasdien duoda
mos lietuviškos transliacijos, o spau
doje ir visuomenėje Lietuvai rodo
ma daug dėmesio”.

žodį taria atstovas iš Šveicarijos, 
dr. Radvila:

“Aš kalbu Šveicarijos Lietuvių 
Fronto Bičiulių vardu, t. y. tos Švei
carijos, kur jau pirmo Didžiojo karo 
metu buvo suorganizuotas Lietuvos 
Informacijos Biuras, išleidęs daug 
knygų, šiandien Šveicarijos lietuviai 
eina tuo pačiu keliu. Kai atėjo pvz. 
birželio 15-oji, toji tamsioji deporta
cijų diena, įvairiuose Šveicarijos 
laikraščiuose buvo prirašyta daug 
straipsnių, iškelta Sovietų klasta, ir 
šiandien Lietuvos klausimas Šveica
rijoje plačiai pažįstamas.

Prie mikrofono Jonas Pajaujis, 
Lietuvių Fronto Bičiulių atstovas iš 
Švedijos:

“Sesės, broliai, tėvynėje. Prieš 
metus laiko esu jums jau kalbėjęs 
apie Švedijos lietuvių indėlį Lietuvos 
laisvinimo kovoje, šiandien galiu 
pranešti, kad metų laikotarpyje Lie
tuvos vardas, jūsų kančios ir atkakli 
kova žymiai dažniau švedų spaudo
je būdavo kartojama, ir tai pačių 
didžiųjų ir įtakingųjų dienraščių 
skiltyse. Mūsų draugai — švedų kul
tūrinis elitas: prof. Nerman, prof. 
Tingsten ir kiti paremia ne vien 
mūsų pastangas, bet ir patys, laikas 
nuo laiko, švedų visuomenės vardu
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kartu su mumis kreipiasi į Vakarų 
vadovaujančius politikus, reikalauda
mi žmoniškumo vardan pašalinti 
prievartą ir okupaciją iš mūsų tėvy
nės”.

Kraštui žodi taria Prancūzijoje gy
venantis kun. Jucevičius;

“Nežiūrint, kad lietuvių skaičius 
Prancūzijoje palyginti nėra didelis, 
tačiau jų veikla yra plati, šakota ir 
nešanti vaisių. Pirmiausia reikia pa
minėti Lietuvos atstovo vaidmenį, 
lietuvių bendruomenės visuomeninį 
darbą, kuris reiškiasi ne tik Pary
žiuje, bet ir kitose lietuvių koloni
jose, sėkminga katalikų misijos veik
la, lietuvių intelektualų aktyvus reiš
kimasis tarptautinėse kultūrinėse ir 
politinėse organizacijose, galop lie
tuvių menininkų Paryžiuje kylantis 
vardas. Prancūzijos lietuviai savo 
ligšioline veikla ir kūrybiniais nusi
teikimais užtikrina, kad ir toliau jie 
darbuosis kenčiančios, kovojančios ir 
laimėsiančios Lietuvos labui.”

Vakarų Vokietijoje veikiančių Lie
tuvių Fronto Bičiulių vardu kalba 
Levas Prapuolenis:

“Lietuvių Frontas Vokietijoje žy
giuoja, nešdamas savo sąmonėje 
mintį, o širdyje norą — iškristali- 
zuoti Vokietijoje gyvenantį lietuviš
ką jaunimą taip tyrais lietuviško gin
taro kristalais, kad jie puoštų žmo
gaus dvasią ir lietuvio vardą. Kaip 
1940-41 metų pogrindžio kovos me
tu prieš komunistinį pavergimą, ly
giai taip ir šiandien, vadovaudamie
si mums šventu šūkiu — Viskas 
Lietuvai, kovojame, kad mūsų bran
giajai Tėvynei galimai greičiau iš
auštų laisvės aušra”.

Iš įvairių Europos kraštų studijų 
savaitėn atvykę atstovai mintimis, 
ryžtu ir dvasia jungėsi su Lietuvoje 
pasilikusiais broliais. Be gausios ir 
turiningos studijų savaitės dienomis 
pateikiamos programos: paskaitų, 
lietuviškos dainos vakarų, pramogų, 
koncertų, bičiulių atsiminimų pasi
dalinimo; ypatinga susikaupimo va

landėle buvo prisiminta Lietuva. Ji 
prasidėjo pamaldomis. Mes su mik
rofonu esame Schondorfo katalikų 
bažnyčioje. Pamaldas praveda kun. 
Jucevičius iš Paryžiaus. (Giesmė ir 
malda, kurią kalba kun. Jucevičius.)

“Prieš pora tūkstančių metų, Je
ruzalės miesto papėdėje, įsikūręs 
Dievo Sūnus Jėzus Kristus, parklu
pęs ant uolos meldė: ‘Mano Tėve, jei 
galima, tegul ta taurė praeina pro 
mane, tačiau ne kaip aš noriu, bet 
kaip Tu.’ Kristau, mes esame tikri, 
kad kaip Tavo kryžius taip ir Lie
tuvos pergalę reiškia. Mūsų tautos 
kančia liks įprasminta Tavo kančio
je ir tas kančios įprasminimas veda 
juk į pergalę. Kristau, mes tuo esa
me tikri. Kristau, mes meldžiame 
Tave, kad tai įvyktų kaip galint 
greičiau. Amen.” (Giesmė: Marija, 
Marija.)

Malda ir giesmėmis prašyta Augš- 
čiausiojo globoti Rūpintojėlių žemės 
vaikus, tėvynėn grąžinti išblašky
tuosius brolius ir seseris, sutrum
pinti lietuvių tautos einamus Kry
žiaus kelius.

Europos Lietuvių Fronto Bičiuliai, 
atvykę iš įvairių kraštų ir visą sa
vaitę išsamiomis paskaitomis ap
žvelgę, gvildenę ir diskutavę ben
drą temą — Lietuva tėvynėje ir 
tremtyje, — priėmė sveikinimą kraš
tui. Lietuvių Fronto Bičiulių sveiki
nimo žodį skaito profesorius Ivins
kis:

“Lietuva pavergta, bet nenugalėta. 
Amžinai gyva jos nepalaužiamo pa
sipriešinimo dvasia rusena kiekvieno 
sąmoningo lietuvio širdyje, nežiū
rint, kur tas lietuvis šiandien be
būtų: tėvynėje, tolimose priverčia
mo darbo stovyklose ar plačiame pa
saulyje. Lietuvių Frontas, būdamas 
vienas pirmųjų tautinio pasiprieši
nimo sąjūdžių, savo atliktais žygiais 
ir sudėtomis aukomis, prieš kurias 
lenks galvą ateinančios kartos, gar
bingai įrašę savo vardą istorijon ir
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yra gyvas liudininkas lietuvių tau
tos neatlyžtamai vedamų kovų prieš 
krašto pavergėjus.

Galiu užtikrinti, kad Lietuvių 
Pronto bičiuliai, išsisklaidę po visus 
Vakarų Europos kraštus, nenuleidžia 
rankų ir visomis savo išgalėmis 
stengiasi būti verti švento žuvusių 
kovos draugų atminimo. Kova dar 
nebaigta, ir mes ją su lietuviams 
per šimtmečius būdingu atkaklumu 
tęsime iki galo. Lietuvių Frontas gi
mė kovoje su pavergėjais ir savo 
eilėse jungia užgrūdintus kovotojus. 
Išretintas mūsų kovų draugų gretas 
tėvynėje nuolat papildo nauji pri
augančios jaunosios kartos kovoto
jai, jau užsieny užaugę ir tiesiogi
nėje Vakarų kultūros įtakoje su
brendę. Viena ir ta pati dvasia vi
sus mus jungia. Tik mūsų uždavi
niai skirtingi, kaip skirtingos sąly
gos, kuriose mums tenka kovoti. 
Jūs, brangūs broliai tėvynėje, susi
tinkat su priešu akis į akį. Mes tie
sioginio sąlyčio su juo neturim, bet 
žinome gerai, ko jūs iš mūsų lau
kiat. Mūsų uždavinys — nuolat bels
ti į laisvojo pasaulio sąžinę, garsiai 
skelbti tą, neteisybę ir kančias, ku
rias patiria tėvynė tapusi svetimųjų 
įsiveržėlių smurto ir sauvalės auka. 
Kitas mūsų uždavinys — glaudžia
me sąlytyje su vakarų krikščioniš
kąja kultūra palaikyti gyvą kūrybi
nę lietuviškąją mintį laisvame pa
saulyje, kad tuo būdu praturtėtų 
mūsų tautinė kultūra ir veikliai bei 
veržliai dalyvautų visuotiname žmo
giškųjų vertybių kūrime, taptų ge
riau pažįstama svetimiesiems ir iš
keltų kenčiančios Lietuvos vardą 
kultūringųjų tautų tarpe.

Sveikindamas brangią Tėvynę Eu
ropos Lietuvių Fronto bičiulių var
du, dar kartą užtikrinu, kad mes ne- 
nuleisim rankų, nesustosim pusiau- 
kely, kad išvien su jumis, brangūs 
broliai, ištęsėsime iki galo šventą 
laisvės kovą, kurią mes vedame di
džiųjų žmonijos idealų vardan.

* j. ■*.- ■ ‘ I ■ . . Į
(Lietuvos Himno pirmas posmas. 

Gieda studijų savaitės dalyviai);

TREMTYJE
11 .1

•- v l
Europos Bičiulių 
studijų savaitė
Europos L F Bičiuliams, atrodo, pa
vyko surasti tinkamą ir pastovią 
priemonę savitarpiniam solidarumui 
stiprinti ir lietuviškų problemų su
pratimui gilinti. Tai pačių gyvenimo 
sąlygų pažadintos studijų savaitės.

šiemet studijų savaitė įvyko rug
pjūčio 1-7 Schondorfe prie gražaus 
Ammero ežero Vokietijoje.

*

Pernykštis patyrimas rodė, kad 
studijų savaitės programos negalima 
perkrauti paskaitomis, šiemet pasi
tenkinta viena paskaita per dieną, 
jai ir diskusijoms dėl jos skiriant 
visą priešpietį. Prof. A. Maceinos 
sugestija buvo, kad studijų savaitės, 
virsdamos nuolatine institucija, kiek
vienais metais gvildentų tik vieną 
kurį klausimą. Taip daro ir prancū
zų socialinės savaitės. šiemetinei 
studijų savaitei buvo paimta bendra 
tema: i

’’Lietuva tėvynėje ir tremtyje”, 
kuri buvo plėtojama septyniais pra
nešimais.

1. Kun. R. Krasausko “Lietuvių
tautos istorinio likimo tragiką” ir 
prof. dr. A. Liuimos “Antireliginės 
propagandos kryptis Lietuvoje” pa
lietė daugiau lietuvių religinio gyve
nimo padėtį; ' _

2. J. K. Čeginsko “Valstybinė lie
tuvių sąmonė” ir prof. J. Griniaus 
“Lietuvių tarybinės literatūros po
būdis” iškėlė komunizmo pastangas 
ir metodus sunaikinti lietuvių vals
tybinei sąmonei, sukurti naujam 
žmogui ir kaip tam priešinasi ko
vojantis kraštas; ... • . . - ..

3. Daugiausia buvo svarstoma 
tremties padėtis. Tą klausimą f nag
rinėjo kun. D. Kenstavičius r,.-r-
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Europos LF bičiulių 1955 m. rugpiūčio 1-7 d. pravestoje stu

dijų savaitėje, išklausius paskaitų ir jas apsvarsčius, išryškėjo šios 
pagrindinės mintys:

1.

Tremties įprasminimo rūpestis įpareigoja realiai svarstyti trem
ties uždavinius, atsižvelgiant į lietuvių tautos praeityje sukauptą 
patirtį, į esamą padėtį tėvynėje ir tremties sąlygas. Realių svars
tymų šviesoje turi būti planuojama visa tremties veikla. Mūsų 
veiksniai akivaizdoje nusitęsiančios tremties turi neatidėliotinai pa
ruošti pianus trims-keturiems penkmečiams ir veikliai vadovauti 
jų vykdymui.

2.
Lietuvis, per šimtmečius kovodamas už laisvę su priespauda, 

parodė nepaprastą pasipriešinimo valią. Iš kitos pusės, patekęs į 
švelnesnes aplinkybes, kai priespauda jo tiesiogiai nevaržo, jis lei
džia atslūgti pasipriešinimo valiai, tampa perdaug nuolaidus, net 
greitas pasiduoti svetimoms įtakoms. Tremties gyvenimo patogu
mai ypač žalojamai veikia jo būdą. Todėl kiekviena lietuviškoji 
veikla tremtyje turi būti sąmoningai energingomis pastangomis krei
piama į pasipriešinimą tremties dvasiai.

3.
Sėkminga pasipriešinimo kova tremties dvasiai reikalauja į ky

lančius pavojus atsakyti pozityviais kūrybiniais darbais. Prieš trem
ties pagundą bėgti nuo organizacijų ir visuomeninių reikalų, reikia 
puoselėti bei ugdyti nusiteikimą sielotis visuomeniniais reikalais, 
stiprinti organizacinius ryšius. Keliant organizacinio pareigingu-

“Tremtinių pasiruošimas tėvynei”, 
M. Musteikis — “Tremtinių nutauti- 
mo pavojai”. Pabaigoje taip pat bu
vo paskaitytas ir J. Brazaičio pra
nešimas “Tremtinių veiklos įprasmi
nimas”. Dalyvių buvo pastebėtas ir 
įvertintas rūpestingas pranešimų pa
ruošimas ir ne viena originali mintis.

Jau pernai buvo pabrėžta, kad 
studijų savaitė yra skirta ne tik 
studijoms, bet ir susitikimams, kad 
susimegstų nauji ryšiai, senieji su
tvirtėtų. Rengėjams todėl buvo ne
mažesnis rūpestis organizuoti ne- 
paskaitinę studijų savaitės dalį ir 
visą atmosferą.

Vietos parapijos bažnytėlėje rug
piūčio 4 buvo suruošta

“šventoji Valanda”
už kenčiančią tėvynę; ją pravedė 
Paryžiaus lietuvių katalikų misijos 
direktorius kun. dr. F. Jucevičius. 
Rugpiūčio 6, šeštadienį, įvyko augš- 
to lygio koncertas. Dainavo liaudies 
dainas bei arijas iš Romos atvykusi 
ten dabar dainavimą studijuojanti p. 
Liustikaitė. Jai akompanavo ir pats 
atliko keletą lietuvių muzikos kū
rinių J. Reimer, vokietis, Lietuvos 
teatro pianistas. Koncerte dalyvavo 
ir daug svečių, atvykusių iš toliau 
lietuvių ir nelietuvių.

40

42



ZOLIUCIJŲ

mo, susiklausymo ir drausmingumo reikalą, betgi neturi būti pa
mirštamas vyriausias organizacijos veiklos tikslas: išlaikyti gyvą 
ir kuriantį asmenį tremtyje.

4.
Laisvojo pasaulio lietuviai privalo ne tik išlaikyti lietuvybę, 

bet ir ją praturtinti, kurdami naujas tautinės kultūros vertybes, 
tradicijas, papročius. Ypač pageidautina, kad rašytojai savo kūry
boj nevengtų bendrai žmogiškų temų ir universalinių dabarties 
klausimų, išreikštų originaline forma pagal autorių individualybes. 
Tik šitokia kryptim pasukta kūryba tebus suprantama tremty au
gančiam lietuvių jaunimui bei svetimiesiems ir atsvers standarti
zuotą politiškai didaktinę lietuvių literatūrą, kuri dabar okupuo- 
toj tėvynėj gaminama pagal marksistinės teorijos principus ir ko
munistų partijos nurodymus.

5.
Šitokios literatūros atsilikimui suprasti ir apskritai komunisti

nei kultūrai bei komunistų veiklai blaiviai vertinti, lietuviams švie
suoliams reikia gerai susipažinti su marksizmo-leninizmo teorija. 
Tai reikalinga ir norint taikliai reaguoti į komunistų veiklą savo 
aplinkoje ir išlaikyti dvasinį ryšį su tautiečiais tėvynėje.

6.
Akivaizdoje tėvynėj kovos, nukreiptos prieš krikščioniškąsias 

vertybes, laisvojo pasaulio lietuviai turi giliau įsisąmoninti krikš
čioniškuosius principus, jais persunkti savo asmenį reiškimąsi vie
šajame gyvenime ir drauge vertinti antikrikščionišką akciją, 
kaip vieną talkininkavimo būdų pagrindiniam lietuvių tautos ir 
laisvosios žmonijos prešui — komunizmui.

Vakarais skambėjo dainos. Vie
nąsyk tarp dainų buvo suruoštos 
lietuvių literatūros ir Lietuvos isto
rijos pažinimo varžybos, kurias pa
ruošė atitinkamų klausimų forma 
prof. Z. Ivinskis ir mok. V. Natke
vičius. Visus čia nukonkuravo jau
nas kunigas J. Riaubūnas, laimė
damas ir skirtąją dovaną.

Visą savaitę dalyviai pietavo ir 
vakarieniavo prie bendro stalo. Va
karienės metu buvo skaitomas ju
moristinis laikraštis, paruoštas kun. 
Liubino ir dr. Pemkaus.

Studijų savaitėje šiemet dalyvavo 
75 asmens, neskaitant apie 15 vai

kučių, nes kai kurios šeimos daly
vavo “in corpore”. Buvo daug sve
čių; tarp jų prof. Baldauf su šeima, 
sielovados tvarkytojas Tėvas Berna
tonis, Balfo pirmininkas kan. J. 
Končius, pp. Laučkai, Miglinai, Ru
gieniai, Stoniai. Amerikos LF bičiu
lių vardu sveikino dr. J. Kazickas; 
dalyvavo taip pat valdybos vicepir
mininkas prof. Pr. Padalis. Kai ku
rie iš svečių padarė pranešimų ak
tualiais reikalais; Tėvas Bernatonis 
ir kun. dr. Paškevičius apie Vasa
rio 16 gimnaziją, min. E. Turaus
kas apie Europos bendruomenių pir
mininkų suvažiavimą, o kan. J. 
Končius papasakojo apie savo apsi-
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Vilniaus universiteto 
praeitis ir mes

Vilniaus universiteto 375 metų su
kaktį prisiminė Bostone Vilniaus Są
jungos skyrius. Minėjime apie Vil
niaus universiteto praeitį kalbėjo 
prof. S. Sužiedėlis, apie lenkų laikus 
(1920-1939) adv. A. Juknevičius ir 
apie Vilniaus universiteto grįžimą 
Lietuvai — prof. Ign. Končius. Mi
nėjimas įvyko kovo 27.

Nors minėjimų mūsų tarpe yra ga
na gausu, Vilniaus universiteto pri
siminimą reikia laikyti teigiamu da>- 
lyku. Lenkai, Vilniaus universiteto 
buvę profesoriai ir auklėtiniai, Lon
done yra net sudarę savo akademinę 
draugiją, kuri išleido jau 3 leidinius, 
pavadintus “Alma Mater Vilnensis”; 
juose stengiamasi toliau palaikyti 
Stepono Batoro lenkiškojo universi
teto tradicijas bei dvasia. Ta dvasia, 
žinoma, yra šovinistinė, nepasimo

kiusi nė iš praėjusio karo smūgių; 
ji veržli ir lietuviams nepalanki. 
Vilnius ir toliau tebesisavinamas. Vil
niaus un-to atliktas kultūrinis dar
bas įskaitomas į lenkų tautos nuo
pelnus.

Visiems žinoma, kad teisę į nepri
klausomą gyvenimą apsprendžia ne 
vien fizinis ginklas, bet ir kultūri
nis. Kultūriniu ginklu taip pat kiti 
puolami, kai paneigiamas jų kultūri
nio darbo įnašas, o iškeliamas šar
vas, ar geriau, pasisavintas. Taip 
lenkai ir rusai savinasi Lietuvos 
augštosios mokyklos nuopelnus pra
eityje.

Mūsų reikalas savo tautos nuopel
nus kelti ir ginti, šiam reikalui, ma
nome, pravers “į Laisvę” skaityto
jams duoti anos S. Sužiedėlio pa
skaitos bent trumpą santrauką.

*
Mūsų tautos kelyje, — pastebi S. 

Sužiedėlis, — yra buvusi kryžkelė,

lankymą Ženevoje didžiųjų konferen
cijos metu, kur kalbėjosi su Charles 
Bohlen ir įteikė tam tikrą raštą 
Eisenhoweriui.

Studijų dalyvių tarpe buvo 12 šei
mų, 22 moterys, 19 asmenų su dak
taro titulais. Skirtingo išsilavinimo, 
skirtingų kai kuriais klausimais pa
žiūrų tačiau visi jautėsi lygūs vie
nos šeimos nariai. Diskusijose ar 
pašnekiuose pasireiškė lygiai vyres
nieji ir jaunesnieji. Ir dvejus metus 
buvęs Europos bičiulių pirmininkas 
prof. Z. Ivinskis pagrįstai kalbėjo: 
“Nėra pas mus šiandien vyresniųjų 
ar jaunesniųjų — visi puikiausiai 
sutariame, visi esame ir jaučiamės 
lygūs“.

Savaitės dalyviams pragyvenimas 
ir kelionė sudarė daug išlaidų. Nors 
JAV bičiuliai stipriai parėmė, bet 
parama buvo skirta tik tiems daly
viams, kurie neturi jokio uždarbio. 
Uždirbantieji visas išlaidas patys 

pakėlė. Dėl to šias eilutes rašantysis 
paklausė eilės dalyvių, ar jie ne:i- 
gaili išlaidų. Nors kitais žodžiais 
visi sakė tą pačią mintį: čia pa
tirta draugiškumo dvasia ir lietuviš
ka nuotaika turėtas išlaidas su kau
pu pateisino. O vienas pridėjo: “Per 
metus taupiau, kad bent savaitę lie
tuviškai pagyvenčiau; taupysiu vėl 
ir kitiems metams”.

Po studijų savaitės įvyko rugpiū- 
čio 8 Europos bičiulių

metinė konferencija.
Iš pranešimų aiškėjo, kad Europos 
bičiuliai Vasario 16 gimnazijai do
vanojo Lietuvių Enciklopediją; iš
platino lietuviškų knygų daugiau 
kaip už 1000 DM.

Išrinkta nauja valdyba, o taip pat 
komisijų pirmininkai naujai studijų 
savaitei organizuoti. Rezoliucijų for
ma padarytos išvados iš diskutuotų 
klausimų.

M. Musteikis
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kurioje randame įsmeigtą kryžių. 
Tai krikščionybės pradžia. Nevisų 
vienodai ir blaiviai ji vertinama. Kai 
kas daugiau pabrėžia tai, kad krikš
čionybės daigai į mūsų tėvų žemę 
buvo smaigstomi kalaviju, ir tiktai 
jo rankena priminusi Kristaus ženk
lą. Tačiau tiktai su krikščionybe Lie
tuvoje prasidėjo švietimo darbas. 
Katalikybei beplintant, pirmosios mo
kyklos kūrėsi prie bažnyčių ir vie
nuolynų. Vilniaus universitetas yra 
vienas iš tų pavyzdžių. Jo šaknys 
yra Bažnyčios pamatuose, ir kas jų 
tikrai istoriškai jieško, ateina ligi 
šv. Jono bažnyčios Vilniuje.

Ir šiandien Vilniaus universitetas 
yra tartum suaugęs su šv. Jono 
bažnyčia, prie kurios, jėzuitams at
vykstant į Vilnių (1569), jau buvo 
augštesnioji mokykla. Iš tos mokyk
los jėzuitai padarė savo kolegiją, 
pirmąją Lietuvoje (1570). Jų išsi
mokslinimas, paslaugi artimo meilė, 
ypač maro metais, kėlė kolegijos au
toritetą, nors pradžioje juos stelbė 
augštesnioji ev. liuteronų mokykla ir 
gyvas reformacijos sąjūdis. Kolegi
jos mokinių skaičius augo, o jėzui
tai pristeigė ir daugiau mokyklų net 
ir rytinėse Lietuvos žemėse, kur bi
zantinė krikščionybės kultūra jau se
niai buvo leidusi šaknis.

1579 m. Vilniuje centriniu švieti
mo židiniu tapo jėzuitų įsteigta aka
demija. įkūrimo raštą davė karalius 
Steponas Batoras, o popiežius Griga
lius XIII suteikė tokias pat teises, 
kokias turėjo Vakarų Europos uni
versitetai.

Vilniaus akademija, kaip ir ano 
meto universitetai, buvo Bažnyčios 
globoje ir steigta pirmiausia jos rei
kalams. Pradžioje ji teturėjo du sky
rius: teologijos ir filosofijos. Baigus 
filosofijos mokslus, buvo perkeliama 
į specialųjį teologijos skyrių, kuris 
ir buvo pagrindinis. Teisės skyrius 
suorganizuotas tiktai 1644 Lietuvos 
kanclerio Kazimiero Sapiegos lė
šom. Medicinos mokslai pradėta dės

tyti tiktai XIII amžiaus pabaigoje, 
kai Vilniaus akademija buvo peror
ganizuota į Lietuvos Vyriausiąją Mo
kyklą (1781).

Ilgą laiką Vilniaus akademija bu
vo vienintelė augštoji mokykla, nusi
kišusi toliausiai į rytus. Už Lietuvos 
valstybės sienų rytuose augštųjų mo
kyklų dar ilgai nebuvo. Vakarietė 
kultūra Maskvos šalin ėjo iš Lietu
vos. Mat, Vilniaus akademijoje, kur 
studijavo nuo 700 iki 900 jaunuolių, 
buvo paruošta daug naujų jėgų jė
zuitų kolegijom ir rezidencijom; o 
jos tolydžio vis labiau plėtėsi į ry
tus.

Iš Vilniaus akademijos išėjo ne
mažai ir lietuviškos sąmonės stip
rintojų, nors jėzuitų mokyklose vy
ravo lotynų kalba ir anttautinė uni
versalinė dvasia; nei lietuvių nei len
kų kalbų nebuvo dėstoma. Visdėlto 
jėzuitai rašinėjo intermedijas (sce
novaizdžius) su lietuviškais intar
pais, dėdavo lietuviškus tekstus į 
karalių sveikinimus (gratulationes), 
sakydavo lietuviškus pamokslus, lei
do lietuviškas knygas. Konstantinas 
Sirvydas, žiningas akademijos profe
sorius ir žymus Vilniaus pamoksli
ninkas, išleido trijų kalbų žodyną: 
lietuvių - lenkų - lotynų, sudarė lie
tuvių kalbos gramatiką, išleido lie
tuviškus pamokslus “Punktai Saki
nių”. Albertas Vijūkas Kojelavičius 
parašė lotyniškai dviejų tomų “Lie
tuvos Istoriją”, o jo brolis Kazimie
ras, buvęs akademijos rektorius, iš
leido keletą tikybinių raštų lotyniš
kai. Profesoriaus M. Smigleckoi lo
gikos vadovėlis buvo paplitęs daugu
moje vakarų Europos mokyklų. 
Plačiai buvo žinomas savo lotyniš
kąja poezija Motiejus Sarbievius, 
mokęs Kražiuose ir Vilniuje, rašęs 
ir lietuviškus eilėraščius. Išgarsėjęs 
buvo Tomas žebrys, matematikas, 
astronomas ir architektas, įsteigęs 
Vilniuje observatoriją ir statęs baž
nyčias. Pagaliau — įžymus architek
tas Lauras Stuoka - Gucevičius įam
žino savo vardą naujojo klasicizmo
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pastatais (jo statydinta dabartinė 
Vilniaus katedra, Vilniaus miesto ro
tušė, Verkių rūmai). Jis gimė prieš 
200 metų, ir ta proga nė bolševikai 
nemeta į jį akmens (nors jisai iš 
akmens bažnyčias statydino), tiktai 
daro iš jo proletarą, mat, iš kume
čių buvo kilęs.

1773 uždarius jėzuitų ordiną, Lie
tuvos ir Lenkijos seimas sudarė 
abiem kraštam bendrą Edukacinę 
Komisiją, kuri perėmė iš jėzuitų jų 
turtus ir mokyklų administravimą. 
Edukacinė komisija, vadovaujama 
Vilniaus vysk. Igno Masalskio ir 
švietimo reformos vykdytojo Lietu
vos kanclerio Joakimo Chreptavi- 
čiaus, buvo tartum vėlesnių laikų 
švietimo Ministerija, pirmoji Euro
poje.

Naujoji švietimo ir auklėjimo link
mė siekė išugdyti jaunąją kartą, iš
tikimą ne tiek Bažnyčiai, kiek vals
tybei. Kai Vakarų Europoje dar bu
vo įrodinėjama auklėjamoji istorijos 
reikšmė, istorija kaip atskiras moks
lo dalykas jau buvo pradėta dėstyti 
Edukacinės Komisijos mokyklose. O 
ji buvo siejama su lenkų kultūra, 
tad aplamai Edukacinė Komisija bu
vo stiprus lenkinimo ramstis Lietu
voje.

Vilniaus Akademija 1781 buvo 
pertvarkyta į Lietuvos Vyriausiąją 
Mokyklą (Schola Princeps), suside
dančią iš dviejų pagrindinių skyrių: 
moralinių mokslų kolegijos (teologi
ja, filosofija, teisė) ir fizinių moks
lų kolegijos (matematika, medicina, 
gamtos mokslai). Toks skirtumas 
atitiko vakarų Europos universitetų 
tvarką ir yra artimas dabartinei 
amerikiečių augštojo mokslo mokyk
lų sistemai. Jos rektorium buvo, 
tarp kitų, ir Vilniaus astronomas 
Martynas Počiabutas.

Sveika augštosios mokyklos refor
ma, deja, greit pristigo pagrindo po 
kojom: Edukasinės Komisijos nariai 
iššvaistė iš jėzuitų perimtą turtą, o 
trečias Lietuvos - Lenkijos padalini

mas suvaržė lietuviškų mokyklų sa
varankumą ir lenkė jas rusų įtakai. 
Rusai nepakentė Lietuvos vardo, ir 
Lietuvos Vyriausioji Mokykla 1795 
m. buvo perkrikštyta į Vilniaus Vy
riausiąją mokyklą. Iš jos buvo atim
ta mokyklų apžiūra ir pakeistas jos 
statutas. Nors prieš 200 metų rusai, 
steigdami pirmąjį Rusijoje Maskvos 
universitetą, sekė Pabaltijo ir vaka
rų Europos kultūriniais pasiekimais 
(jiems buvo gerai žinoma ir Vil
niaus akademija), Aleksandro I lai
kais Vilniaus Vyriausioji Mokykla 
buvo perorganizuota į universitetą 
pagal naujas rusų tradicijas. 1803 
drauge su universiteto vardu augš- 
toji Lietuvos mokykla atgavo dau
giau savarankiškumo, kurį Aleksan
dro pirmtakūnai buvo suvaržę. Da
bartiniai bolševikiniai rusai dargi di
džiuojasi, kad rusai įkūrė Vilniaus 
universitetą, nors jis jau veikė 175 
metus prieš Maskvos universiteto 
įsteigimą.

Kaip ir anksčiau, prie Vilniaus 
universiteto buvo įsteigta mokyklų 
apžiūros institucija. Vilniaus švieti
mo apygarda, viena iš šešių tokių 
apygardų visoje Rusijos imperijoje, 
mokyklų skaičiumi buvo pati gausin
giausia: ji sudarė penktadalį visos 
teritorijos ir trečdalį visų mokyklų 
ir mokinių. Toji apygarda apėmė 
net 9 gubernijas: Vilniaus, Gardino, 
Minsko, Vitebsko, Mohilevo, Balt
stogės, Kijevo, Podolės ir Voluinės. 
Tai rodė, kad čia dar iš seno buvo 
suorganizuotas mokyklų tinklas, ir 
daugiausia lietuvių pastangom. Dvi
dešimtį metų tos stambios apygar
dos kuratorium buvo kunigaikštis 
Adomas čiartoriskis, caro Aleksan
dro bičiulis, bet savo krašto žmogus, 
daug rūpinęsis Lietuvos ir gretimų 
sričių švietimu.

Vilniaus universitetas pranoko 
naujuosius Rusijos universitetus. Tai 
buvo didžios ir tvaskios mūsų pra
eities paskutinė žara, čia suminėtini 
geri jo profesoriai ir mokslo vyrai,
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dažnas jų tyrinėję lietuvių praeiti 
ir kultūrą.: Ignas žegota Onacevi
čius, Joakimas Levelis, Juozas Jaro
ševičius, Teodoras Narbutas, Myko
las Balinskis; E. Grodekas, S. Žu
kovskis; J. E. Gilbertas, S. Jundzi- 
la; J. Frankas, kun. P. Norvaiša, J. 
Sniadeckis; kun. Jurgis Ambrazie
jus Pabrėža (universiteto auklėti
nis) ir kt.

Nors dėstomoji lotynų kalba buvo 
pakeista lenkiškąja (1816) ir lietu
vių diduomenėje įsigalėjo “dvišakis 
patriotizmas” — gente sum Litua- 
nus, natione Polonus, — Vilniaus 
universitetas davė žymių lituanisti
kos darbininkų, kaip Antanas Kle
mentas, Dionyzas Poška, Antanas 
Strazdas, Silvestras Valiūnas ir kt. 
Čia minėtini ir lenkiškai rašiusieji 
— Ksaveras Bauža, Teodoras Narbu
tas, Juozas Jaroševičius, Ignas Kra
ševskis, poetas Adomas Mickevičius.

Nereikia ir minėti, kad rusams Vil
niaus universiteto tautinė dvasia ne
patiko, o dar labiau daigstymas li
beralinių idėjų, kai Rusija buvo at
sukta į senąjį reakcinį režimą. Oku
pantas ėmėsi smurto prieš įtakin
guosius universiteto profesorius ir 
studentus, kai iškilo aikštėn studen
tų visuomeninių organizacijų veikla. 
Po 1831 nepavykusio sukilimo rusų 
spaudimas dar sugriežtėjo, o 1832 
gegužės 1 Vilniaus universitetas bu
vo uždarytas. Iš buvusių teologijos 
ir medicinos fakultetų sudarytos dvi 
augštosios mokyklos: Dvasinė Aka
demija ir Medicinos Akademija; bet 
ir jos po dešimties metų perkeltos 
į Petrapilį (ten tik Dvasinė Akade
mija išsilaikė iki pirmojo Didžiojo 
karo). Lietuvoje nuo XIX amžiaus 
vidurio nebeliko jokios augštosios 
mokyklos. 1919 metais savo sostinėje 
Vilniaus universitetą atkūrėme, ta
čiau pačią sostinę nugriebė lenkai ir 
universitetui davė Stepono Batoro 
vardą. Vilniaus universitetas grįžo 
savajam kraštui antrojo pasaulinio 
karo metu, tačiau antroji sovietinių 
rusų okupacija jį perkrikštijo nieko 
bendro su mokslu neturinčio Vinco 
Mickevičiaus - Kapsuko vardu.

PASAULYJE

Tarptautinis juristų 
kongresas Atėnuose

Gera, kai kovoje už išlaisvinimą 
stipriname vienas kitą tos pačios 
tautybės žmonės — savo sutarimu ir 
veiklos pavyzdžiais; geriau, kai ben
drai kovai susijungia visi pavergtie
ji — taip kilo Jungtinės Pavergto
sios Tautos; geriausia, kai kovon už 
tiesą ir laisvę stoja draugėn paverg- 
teji ir laisvieji, šia prasme tenka 
vertinti juristų ir kitus panašius 
tarptautinius kongresus, kuriuose ir 
lietuvių atstovai gali aktyviai pasi
reikšti.

*
Prieš trejis metus, tiksliau 1952 

rugpiūčio mėnesį, laisvųjų Vokieti
jos juristų iniciatyva ir pastangomis, 
buvo sušauktas Berlyne juristų kon
gresas, kuriame dalyvavo visos eilės 
laisvųjų kraštų teisininkai — teisė
jai, teisės profesoriai, advokatai, 
prokurorai — taip pat ir Sovietų 
pavergtųjų kraštų juristai. Laisvie
siems Lietuvos juristams tame kon
grese atstovavo dr. Antanas Trima
kas ir dr. Juozas Sakalauskas. Pa
grindinis to kongreso uždavinys bu
vo tirti teisės padėtį Sovietų oku
puotoje ir komunistų valdomoje ry
tų Vokietijoje. Vokiečiai teisininkai 
pateikė tuomet kongresui kruopščiai 
surinktos ir gerai dokumentuotos 
medžiagos, duodančios pasibaisėti
ną, sistemingo teisės iškraipymo ir 
net jos paneigimo bei žmogaus nu
teisinimo vaizdą. Pateiktieji duome
nys buvo patvirtinti gyvų liudytojų 
parodymais. Berlyno kongreso at
skleista tikrovė, kokia ji ir šiandien 
tebėra komunistų valdomoje rytų 
Vokietijoje bei vidurio ir rytų Eu
ropos kraštuose, plačiai nuaidėjo vi
same pasaulyje, atidarė akis dauge
liui tų, kurie netiki ar nenori tikė-
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ti bolševikų nežmoniškumu ir žiau
rumu arba kurie yra abejingi neut- 
ralistai. Bolševikų pasaulis nervin
gai reagavo į Berlyno kongreso at
skleistus faktus bei padarytus nu
tarimus. Vienas aktingi ausiu jų lais
vųjų Vokietijos juristų organizacijos 
veikėjų, Linse, netrukus po kongre
so buvo bolševikų pagrobtas ir din
go sovietiniame pragare.

Berlyno kongresas sudarė nuola
tinę tarptautinę juristų komisijų su 
būstine Olandijos sostinėje, Haago- 
je, kurios uždavinys buvo rinkti 
medžiagą, apie teisės iškraipymus 
bei žmogaus nuteisinimą visuose ko
munistų valdomuose kraštuose ir 
sušaukti kitą tarptautinį juristų 
kongresą. Komisija tai padarė ir 
sušaukė tarptautinį juristų kongresą 
Graikijos sostinėje Atėnuose, kuris 
ten posėdžiavo š. m. birželio 13-19. 
žavingųjų Atėnų aplinkuma ir tra
dicijos gražiai derinosi su kongreso 
paskirtimi. Senovės Atėnuose, dar 
gerokai prieš Kristų, kūrėsi teisės, 
demokratijos ir žmogiškumo sąvo
kos bei vertybės, dėl kurių atėnie
čiai kovojo ir už kurias mirė.

Kongreso programą sudarė teisinės 
sistemos už geležinės uždangos ty
rimas, o Kongreso šūkis buvo seno
vės graikų žodis “Diki”, lietuviškai 
— “teisingumas”.

Atėnų kongrese dalyvavo keturias
dešimt aštuonių valstybių teisinin
kai iš visų kontinentų. Ypač gausiai 
buvo atstovautas Azijos žemynas — 
Indija, Pakistanas, Japonija, Bur
ma, Indonezija, Pietų Korėja, Per
sija, Turkija, Arabų valstybės. Da
lyvavo ir beveik visų Europos vals
tybių teisininkai. Sovietų pavergtų
jų kraštų teisininkams atstovavo 
laisvėje esantieji tų kraštų juristai. 
Lietuvos teisininkams Atėnų kongre
se atstovavau aš ir p. Vincas Ras
tenis. Lietuvių Teisininkų Sąjungos 
centro valdyba, kurios būstinė šiuo 
metu yra Čikagoje, davė mudviem 
atitinkamą mandatą.

Kongreso darbai vyko komisijose, 
kurių buvo keturios: viešosios tei
sės, baudžiamosios teisės, civilinės ir 
ekonominės teisės ir pagaliau darbo 
teisės. Komisijoms buvo patiekta 
kruopščiai paruošta medžiaga, keli 
tomai dokumentų, įrodančių pagrin
dinių teisės dėsnių paneigimą ar iš
kraipymą sovietinėje orbitoje, taip 
pat, ką reiškia vadinamas sovietinis 
teisingumas praktikoje. Viešosios 
teisės komisijoje buvo plačiau apsi
stota ties sovietine konstitucine tei
se, kaip kad ji šiandien reiškiasi 
tikrovėje pavergtuose kraštuose: 
“rinkimai”, žmogaus visiškas nutei
sinimas, bolševikiniai suėmimai, tar
dymai, įskundinėjimai ir baudimai, 
ypač siunčiant politiškai įtariamuo
sius į vergų darbo stovyklas ir kt.

Kongresas išklausė visą eilę gerai 
paruoštų referatų. Juos skaitė lais
vųjų valstybių teisės profesoriai ar 
šiaip žymūs teisininkai, ne mes, pa
vergtųjų kraštų juristai, kuriuos bū
tų lengva įtarti šališkumu. Apie So
vietų teisės ir teisingumo esmę skai
tė Amerikos Kongreso bibliotekos 
užsieninės teisės skyriaus vedėjas V. 
V. Gzovski. Be šio amerikiečio, re
feratus skaitė vokiečiai, anglai, 
olandai, švedai ir kiti.

Kongrese svarstytoji medžiaga ir 
gyvųjų liudytojų, neseniai paspruku
sių iš sovietinio rojaus, parodymai 
žodžiu dar kartą ir vaizdžiai at
skleidė baisiąją tikrovę teisės po
žiūriu Sovietų valdomoje Lenkijoje, 
Rumunijoje, Vengrijoje, Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Bulgarijoj, Čeko
slovakijoj, Albanijoj ir rytų Vokieti
joje.

Kongreso priimtosios rezoliucijos 
smerkia sovietinę teisės sistemą ir 
praktiką, konstatuoja, kad teisė ir 
teisingumas pavergtuose kraštuose, 
kaip kad ir pačioje Sovietų Sąjun
goje, yra tik bolševikinio režimo ir 
komunistų partijos akli įrankiai ir 
tarnauja režimo politiniams tiks
lams. Kongresas pasmerkė paneigi
mą teisės tautoms laisvai apsispręsti,
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Kiek Ženevos dvasia 
mus gali patenkinti

Atsakymas priklauso nuo to, ko 
kas iš Ženevos norėjo. Diplomatų 
įteiktuose raštuose buvo prašomi va
karų užsienių reikalų ministerial ir 
toliau nepripažinti Lietuvos aneksi
jos. Jungtinės Pavergtos Tautos ir 
Altas prašė priversti Sovietus ati
traukti iš okupuotų kraštų karines 
bei okupacines jėgas ir sudaryti są
lygas, kad gyventojai laisvai išsi
rinktų sau demokratines vyriausybes 
(žr. Į Laisvę Nr. 6-43, 55 p.).

Ženevos konferencijoje nieko tuo 
reikalu nebuvo padaryta. Nebuvo 
rimtai klausimas siūlytas nė į dar
bų programą. Paliktas status quo... 
Tuo atžvilgiu buvo patenkintas dip
lomatinių raštų prašymas — Lietu
vos aneksija ir toliau nepripažįsta
ma. Bet atsitiktinai tas prašymas 
sutapo savo rezultatais ir su Bulga- 
nino noru — klausimo visai nekelti.

Taigi formaliai nieko nei laimėta 
nei pralaimėta. Faktiškai kitaip.

1. Naujos atmosferos pradžia

Faktinė pavergtųjų kraštų laisvi
nimo eiga priklauso nuo to, kokie 
santykiai klostos tarp Rytų ir Vaka
rų, konkrečiau — tarp Sovietų ir 
Amerikos. Kai santykiai įsitempia, 
kalbos apie išlaisvinimo galimybes 
garsėja ir viltys pakyla, kad šalia 
šaltojo karo ginklų — propagandos 
ir ūkinės presijos — atsiras trečias 
ginklas — karinis, nes tik jo įtakoje 
išlaisvinimo galimybės bus realios. 
Kai santykiai atslūgsta, tai išlaisvi
nimo kalbos prityla, ir atsiranda pa
grindo nevilčiai, nes tada ir' šaltojo 
karo ginklai netokie trankūs.

Su Ženeva atėjo pradžia antrajai 
padėčiai.

Bolševikai ją vadina koegzistenci
ja. Prezidentas Eisenhoweras — mo
dus vivendi. Europoj spaudos dalis 
rašė, kad nauja padėtis reiškia esa
mos teritorinės padėties pripažinimą 
ar bent įšaldymą. Tokiu aiškinimu 
buvo patenkinti Sovietai ir žymi Eu
ropos vakarų dalis, kuri nori dėti 
kryžių ant visos praeities ir toliau 
santykius tarp Rytų ir Vakarų plė-

pavedė nuolatinei tarptautinei juristų 
komisijai sudaryti specialų organą 
tirti būdams ir priemonėms, kaip ap
saugoti žmogaus teises ir pagrindi
nes laisves visur, kur jos yra bru
taliai laužomos, ir pasiūlyti nusikal
tėlius sudrausti ir nubausti. Buvo 
siūloma įsteigti tarptautinį teismą 
teisti nusikaltėliams žmogaus tei
sėms ir tarptautinį baudžiamąjį teis
mą. Kongresas baigtas visų dalyvių 
vienbalsiai priimtu aktu, pavadintu 
Atėnų Aktu, kurs yra savo rūšies 
kaltinamasis aktas Sovietų teisinėms 
praktikoms ir įsipareigojimas lais
vųjų juristų ginti tas laisves ir mo
ralines vertybes, kurios amžių kovom 
ir krauju yra iškovotos ir kurios 
sudaro mūsų civilizacijos pagrindą.

Lietuviai teisininkai, dalyvavę 
Kongrese, reiškęs aktyviai: pateikė 

Kongreso dalyviams duomenų ir įro
dymų apie tai, kas šiandien teisės 
požiūriu dedasi priešo kamuojamoje 
mūsų tėvynėje, mezgė ryšius su kitų 
kraštų juristais.

Atėnų Kongresas buvo ne politinis, 
o grynai teisinis; iš jo darbų ir dis
kusijų buvo išjungta bet kokia pro
paganda. Tatai tik didino jo reikš
mę ir svarbą. Laisvojo teisininko 
sąžinė, vis vien, ar jis būtų prancū
zas, ar anglas, as švedas, ar olan
das, ar vokietis, negali būti rami 
akivaizdoje to, kas šiandien dedasi 
Sovietų pavergtuose kraštuose. Jų 
balsas jungiasi į galingą laisvosios 
žmonijos šauksmą, nuo kurio turės 
gi kada sudrebėti ir sugriūti Sovieti
nio Jericho mūrai.

Vaclovas Sidzikauskas
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toti status quo pagrindu. Tokis aiš
kinimas nepatinka prezidentui Eisen- 
howeriui, ir jis pareiškė, kad Ženeva 
nesąs jokis status quo pripažinimas, 
teisybės ir pavergtųjų paaukojimas. 
Tesanti Ženevoj sudaryta tik atmos
fera, kurioje toliau taikiomis prie
monėmis būtų teisybė atstatyta (rug
pjūčio 24 kalba).

Taigi atmosfera nauja. Ji turi pa
keisti šaltojo karo atmosferų; žiū
rėjimą į bolševiką kaip į priešą turi 
pakeisti žiūrėjimas į jį kaip į kai
myną, su kuriuo reikia sugyventi. 
Vaizdžiai kalbant, naujoje atmosfe
roje Amerikos nusistatymas dėl san
tykių su Sovietais būtų tokis: prieš 
plėšiką rankos nekelsime, bet su juo 
draugausime, derėsimės ir įrodinė- 
sime, kad būtų naudingiau, jei jis 
atiduotų, ką turi pagrobęs. . pasi
trauktų iš Vokietijos ir t.t. Bet dėl 
visako, kad jis nesugalvotų toliau 
plėšti, mes kuokos iš de}no nepalei- 
sime. Iš čia tie šypsniai, ir vaišės, 
kuriose sovietai perdaug ameriko
nams duoda vodkos, o amerikonai 
sovietams sodos; iš čia ir bolševiko 
kalbos per “Voice of America” ir ki
ti naujos atmosferos išdaiginti reiški
niai.

2. | kur Ženevos atmosfera veda

Jei šita atmosfera bus nuoširdi ir 
ilgiau patvers, tai iš jos turėtų tekė
ti tolimesnės praktinės išvados — 
savitarpiuose santykiuose nebeliesti 
“principinių klausimų”, dėl kurių yra 
skirtingi nusistatymai. Viena pusė 
sakys, kad klausimas jai esąs iš
spręstas; antra atsakys, kad to 
sprendimo nepripažįsta. Ir po tų pa
reiškimų eis abidvi praktinių klausi
mų spręsti — prekiauti, prekiauti, 
prekiauti.

Pavergtiesiems tai reikš, kad jų 
klausimas, taip suaktualintas ir net 
suaštrintas šaltojo karo metu, nau
joje atmosferoje įšaldomas, daros 
nebeaktualus. Tokia padėtis paverg
tiesiems žalinga, nes tai nudelsia lai

ką, o nudelstas laikas dirba tik jų 
nenaudai.

Ženevos atmosfera savo galimais 
padariniais neramina ir Ameriką. 
Grįžus iš Ženevos reikėjo džiūgauti, 
nes tuo propaganda norėjo parodyti, 
kad prezidentas ne be reikalo važia
vo į konferenciją. Tačiau dabar 
Amerika daros santūresnė ir labiau 
susirūpina. Prezidentas Eisenhoweris 
pastebėjo, kad jeigu Ženevos atmos
fera, dvasia bus suprasta kaip pri
pažinimas status quo su visomis jos 
neteisybėmis, tai pavergtųjų akyse 
Amerika bus jų pavergėjo partne
ris (McCarthy priekaištas). Jei šal
tojo karo metu valstybės departa
mentas norėjo anapus geležinės už
dangos laimėti ten realių sąjunginin
kų visą 90 milijonų ir dar pačią ko
munizmo pavergtą rusų tautą, tai 
Ženevos atmosfera šitą milžinišką 
armiją “demobilizuoja” ir grasina 
paversti tik kankiniais stebėtojais. 
Tas procesas bus vargiai išvengia
mas, jei sustabdant šaltąjį karą, tu
rės būti nutildyti propagandos ii’ 
ūkinio spaudimo ginklas ar bent jų 
veikimas susilpnintas.

Tuo keliu Amerika stums nuo sa
vęs tuos, kuriems ji rodės vienintelė 
stojanti už principus politikoje. Juo 
labiau, kad priešas stengsis paverg
tiesiems tokią opiniją apie Ameriką 
įkalbėti. Amerika tai jaučia ir skubi
nas vyriausio autoriteto, prezidento, 
lūpomis pareikšti, kad principų Ame
rika neišduos, jais remsis ir artėjan
čioje užs. reikalų ministerių konfe
rencijoje.

Tokia rodosi perspektyva, nemalo
ni ir pavergtiesiems ir Amerikai, jei
gu naujoji Ženevos dvasia nuosekliai 
reikšis darbais. Dabar jos dar tik 
pradžia.

3. Ji betgi pagrįsta bendru 
interesu

Politikoje labiau nei kur kitur ne
pastovu ir reliatyvu. Molotovo-Rib- 
bentropo draugiškumo sutartis ne-
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truko išvirsti karu. Roosevelto Ame
rikos draugiškumas su Sovietais iš
virto Trumano Amerikos šaltuoju 
karu, o tas vėl Eisenhowerio Ameri
koje grįžta į šaltąją taiką... Nebus 
amžina ir Ženevos dvasia. Tačiau 
kurį laiką ji gali trukti, nes ji pa
grįsta tuo tarpu bendru interesu.

Sovietai suinteresuoti turėti saugu
mą, kad galėtų savo va?domoje te
ritorijoje:

* pakelti maisto produktų gamybą;
* išmaišyti okupuotuose kraštuose 

gyventojus galimai natūralesniu ma
žiau triukšmą keliančiu būdu, kad 
vietinis nacionalinis elementas nusto
tų lemiamos reikšmės;

* pašalinti užsienio politikoje mo
tyvą, kuris subloškė vakariečius 
veikti vieningai — galimo konflikto 
grėsmę; kai jos nebus, vakarinių są
jungininkų skirtingi interesai nuves 
kiekvieną skirtingais keliais, o pir
miausia sustabdys jų ginklavimąsi.

Amerikos yra kiti interesai, bet jų 
vykdymas reikalingas tų pačių gerų 
ar tariamai gerų santykių su komu
nistiniu pasauliu:

* Amerikos didžioji pramonė su
interesuota savo produkcijai turėti 
naujas rinkas Sovietuose ir Kinijoje. 
Tai vienas iš stipriausių veiksnių, 
kuris tyliai, bet galingai spaudžia 
sugyvenimą su komunistais, jų pri
pažinimą ir t.t.

* Amerikos masės suinteresuotos 
ramiu gyvenimu ir mokesčių suma
žinimu. Ir būsimuose rinkimuose 
partijos žada konkuruoti nebe užsie
nių politikos propaganda, o mokesčių 
mažinimu ir pan. ūkine politika.

* Valdantieji sluoksniai, būdami 
suintersuoti išsilaikyti per rinkimus 
valdžioje, turės atsižvelgti ir į kapi- 
talistų-pramonininkų ir į masės 
opiniją ir eiti mažiausio pasiprieši
nimo kryptimi, vairuodami į svar
biausią dabar reikalą — 1956 rin
kimus.

Bet iš kitos pusės niekur nėra 
tiek visuomenės kaip Amerikoj, ku
ri reikalauja, kad Amerikos politika 

neiškryptų iš idealistinės linkmės, 
nepripažintų smurto ir neteisybės. 
Dėl to ir valdantieji sluoksniai yra 
verčiami kartoti žodžius už princi
pus. Tarp tų įvairių veiksnių gali 
susidaryti valdžiai dvilypumo pavo
jus: aktyvus, veiksmų, kompromisas 
su Sovietais ir pasyvus, žodžių, iš
tikimumas principams. O tai pakel
ti nėra lengva. Dar sunkiau tokiu 
dvilypumu patenkinti visuomenę il
gesnėje distancijoje.

4. Interesų bendrumas negali būti 
ilgaamžis

Jis negalės būti pastovus, nes re
miasi apgaule — apgaudinėjimu ar 
apsigaudinėjimu.

Nėra jokio pagrindo manyti, kad 
Amerika norėtų apgaudinėti Sovie
tus. Jei Molotovas su Gromyko ir 
nepasitiki Amerikos nuoširdumu net 
po Ženevos konferencijos, tai grei
čiausia apie kitus spręsdami pagal 
save. Amerika tebegyvena savo dva
sinės raidos tą jauną stadiją, kada 
žmogus ir tauta eina kito link su 
nuoširdumu, kartais herojišku, kar
tais sentimentaliu, bravūrišku ar net 
naiviu akyse tų, kurie yra gyveni
miškai labiau subrendę ir net išgud- 
rėję klastose.

Kai kas Amerikoje tvirtina, kad 
ir Sovietai jau pasikeitę ir nuošir
džiai nori sugyvenimo. Įrodymų tam 
tuo tarpu nėra. O kad Sovietai mo
ka apgaudinėti, viena kalbėdami, o 
kita darydami, įrodinėti nebetenka, 
šiuo konkrečiu atveju apgavystės 
sėkla glūdi pačiame koegzistencijos 
supratime. Kai sovietai siūlo dviejų 
sistemų (ne valstybių!) sugyveni
mą, tai jie siūlo negalimą daiktą. 
Jie tai žino, žino, kad komunizmo 
sistema nepripažįsta sugyvenimo su 
kita sistema iš esmės. Sugyvenimas 
jai galimas tik laikinis kaip takti
nis ėjimas. Jei komunizmas atsisa
kytų nuo savo ekspansijos, jis nu
stotų esminės savo dalies. Jei Eisen- 
howeris reikalauja iš komunizmo
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atsisakyti sav& diversinių veiksmų 
kitoje valstybėje, tai jis reikalauja 
iš komunizmo ne modus vivendi, bet 
kad komunizmas atsisakytų nuo ko
munizmo.

Tikėjimas, kad su generolų atėji
mu į valdžią Sovietų komunizmas 
pasikeitė, remiasi norais, kad taip 
būtų. Bet tokio naivaus tikėjimo 
žmonių yra. Ir bolševikai suintere
suoti, kad tas tikėjimas kuo ilgiau 
truktų. Tai apgaulei palaikyti bol
ševikai nebekolios Amerikos, šypso
sis, vaišins, bet slaptas pogrindinis 
komunistų darbas bus varomas ty
liau ir atsargiau, o viešoji infiltra
cija bus vykdoma kultūrbolševizmo 
priemonėmis. Jei Sovietai būtų prie
kaištaujami, kad komunizmas nenu
stojo diversinių darbo dirbęs, tai So
vietai galės kartoti Bulganino žo
džius: čia- privačios organizacijos 
veikla, ir mes į ją nesikišam...

4. Nežinomųjų perspektyvoje...
Kada interesai išsiskirs, kada baig

sis Ženevos dvasios laikotarpis, iš
vados daryti neįmanoma, nes per
daug yra nežinomųjų. Kai kurie iš 
jų — tai

* Nežinojimas, ar Amerikos poli
tiką lemiantieji veiksniai šiuo metu 
tiki galimybe sugyventi su komunis
tine sistema, ar norą sugyventi su 
ja vartoja kaip taktinį ėjimą, kuris 
parodytų Amerikos taikingus norus, 
atimdamas vandenį iš Sovietų pro
pagandos malūno, malančio pasakas 
apie Amerikos imperializmą.

* Nežinojimas, ar padėties įšaldy
mas galėtų reikšti Amerikos sutiki
mą'tylomis išlaisvinimo klausimą 
apeiti, uždelsti, " praktiškai padaryti 
jį - daugiau nebeaktulų ir tylėjimu 
likviduoti, ar tik jo atidėjimą kitam 
laikui, sprendžiant ne visą santykių 
sU Sovietais kompleksą iš karto, o 
tik palaipsniui dalimis (Jungt. Pa
vergtosios Tautos pasisakė už pirmą
jį būdą, britai palankesni daliniam).

* Nežinojimas, ar Amerikos aUgš- 
toji valdžia tiki . tais kilniais -j žo

džiais, kuriuos ji kartoja įvairiomis 
progomis apie pavergtųjų išlaisvini
mo perspektyvą, ar juos taria kaip 
paguodos žodžius ligoniui, norėdama 
pasaldinti pasmerktojo valandas.

Savaime suprantama, kad dėl- 
Amerikos nusistatymo mes norime 
tikėti atsakymais, kurie būtų mums 
palankūs. Bet net jei atsakymai pa
sirodytų tuo tarpu ir blogiausi, tai 
jie neduoda teisės nuleisti rankų. 
Padėtis tik įpareigoja realiai žiūrėti 
į aplinkybes, prie jų derinti savo iš
laisvinimo organizaciją ir kovos pro
gramą. Pirmiausia kovos už visuo
meninę opiniją, demaskuojant joje 
iliuzijas ir prietarus, kuriais pasku
tiniu laiku ypačiai apsvaigina bol
ševikai Vakarų žmones, norinčius 
apsisvaiginti.

šitoji kova itin prasminga dabar, 
kai koegzistencijos atmosferos ir 
veiksmų tebėra tik pradžia; kai, 
anot Eisenhowerio, būsią siekiama 
Ženevos dvasioje atstatinėti par
griautą teisybę. Kova dabar lengves
nė tuo, kad šaltojo karo metu mūsų 
reikalas yra išpopuliarintas; kovoje 
aktyviai reiškiasi tauriausioji Ame
rikos visuomenės dalis, kuri supran
ta, kad kova eina ne tiek dėl že
mės gabalo prie Baltijos, kiek ir dėl 
pačios Amerikos likimo; stiprėja įsi
tikinimas, kad net ir kalbantis su 
Sovietais dėl taikos ir nusiginklavi
mo pirma sėkmingo sprendimo sąly
ga turėti paruoštą tvirtą kumštį.

Tokia vaidenas padėtis ir jos per
spektyvos po Ženevos konferencijos. 
Dėl' jos niekam nepriekaištaujam. 
Mūsų priekaištai svetimiems, kad jie 
mūsų kovos neparemia pakankamai, 
tebūtų moraliai tvirti tada, jei ga
lėtume pasakyti jiems ,kad mūsų 
pačių tarpe yra “viskas tvarkoje”, 
kad mūsų laisvinimo pastangos yra 
suderintos ir veiksmingos.-

O prezidento .-Eisenhowerio įsaky
mas rezistuoti prieš komunizmą-ir 
savo tarpe drausmintis įpareigoja ne 
tik Amerikos karį. -

. J. B. ...
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GYVOJI MINTIS
Diskusijos politinės 
atsakomybės 
klausimais

Vadovaudamasis mintimi, kad bai
mė susitepti istorijos nešvarumais 
nėra dorybė, o tik priemonė dory
bei išvengti, katalikų akademikų in
ternacionalas (Pax Romana) suruo
šė tarptautines diskusijas krikščio
nių politinės atsakomybės klausimu. 
Diskusijos ir Jų išvados kaip bandy
mas jieškoti laiko dvasią ir reika
lavimus atitinkančių atsakymų kai- 
kurioms mūsų dienų priblemoms 
vertos ir “į L” skaitytojų dėmesio, 
juo labiau, kad LFB rezistencinis są
jūdis taip pat negali atsisakyti jieš- 
kojimo naujų sprendimų išlaisvintos 
Lietuvos politiniam gyvenimui.

Ar politiką reikia niekinti?
Diskusijose buvo konstatuota, kad 

ypatingai jaunimas į politiką žiūrįs 
kaip į nešvarų dalyką, į politikus — 
kaip į nepatikimus žmones, ogi poli
tines partijas nevienas laikąs iš vi
so nereikalingas. šitokie prietarai 
esą klaidingi. Tokiom tendencijoms 
reikią pasipriešinti. Politikai nesą 
nei blogesni, nei geresni, kaip visi 
kiti žmonės. Silpnybės ar nemoralu
mas nesą tik politikams rezervuotos 
savybes, o esą lygiai visose profe
sijose sutinkami reiškiniai. Nuo nuo
dėmės ir pagundos nesanti apsaugo
ta nė viena gyvenimo sritis. O politi
nės partijos esančios būtinos tarpi
ninkės tarp gyventojų ir valdžios, 
tarp politikos vadovų ir jų rinkėjų. 
Demokratijoje krikščionių politinė 
atsakomybė esanti ypatingai aiški, 
lygiai ir pareiga nuo tos atsakomy
bės nebėgti.

Politika ir moralė
Politinė atsakomybė esanti neat

siejama nuo moralės. Maža esą 
skelbti gražią politinę programą, 

priemonių problema lygiai esanti 
svarbi. Moralinė politiko atsakomybė 
neretai reikalaujanti iš jo herojiškų 
pastangų. Krikščionis politikas tega
lįs vartoti tas priemones, kurios esan
čios vertos žmogaus. Politiko iš
mintis ir moralė niekada negalinčios 
atostogauti.

Politinės veiklos tikslas esąs ben
droji gerovė, t.y. visų politinės ben
druomenės (valstybės) narių gerovė. 
Tikra bendroji gerovė turinti atsi
žvelgti į nekintamą žmogaus asmens 
vertingumą ir į kintamas vietos bei 
laiko sąlygas. Tikra bendroji gero
vė negalinti apsiriboti tik kuriuo vie
nu žmogaus reikalų aspektu: tauti
niu, klasiniu, valstybiniu. Neabejoti
nai, bendrosios gerovės supratimui 
turinti įtakos žmogaus pasaulėžiūra, 
žmogaus nusistatymas asmens ir ben
druomenės santykių atžvilgiu. Ap
skritai žmogaus politinis veikimas 
visada esąs susijęs su ideologija, į- 
kvėpta liberalistinės, marksistinės, 
demokratinės ar kitokios gyvenimo 
sampratos. Krikščionis politikoje tu
rįs siekti, kad nebūtų prarastos 
krikščioniškosios vertybės ir kad 
modernieji laikai galėtų pasinaudo
ti visiems priimtinais krikščioniš
kaisiais viešojo gyvenimo problemų 
sprendimais.

Politika ir religija
Krikščionis politikas savo veiklo

je, be abejojimo, esąs veikiamas sa
vo religijos ir malonės, tačiau tatai 
neišskirią ir nenaikiną politinės sri
ties autonomiškumo, ši sritis turinti 
savus tikslus ir metodus, kurie ei
ną ne iš tikėjimo ir malonės, bet iš 
žmogaus prigimties, iš gamtos, iš 
konkrečių gyvenimo aplinkybių, ku
rios nuolat kinta. Pati religija, mo
kydama, kad malonė nežlugdo pri
gimties, o tikėjimas — proto, įtai
gojanti tuo pačiu politinės srities 
autonomiškumą.

Šių dienų viešojo gyvenimo šako- 
tumas reikalaująs politiko ne tik vi
sapusiško išsilavinimo, bet ir spe
cialios kompetencijos, kuri įgyjama 
specialiomis studijomis ir pačiu pa
tyrimu. Ūkio, sveikatos, socialinio
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aprūpinimo sritys privalančios spe
cialių žinių. Todėl ir krikščionis po
litikas, kaip ir kiekvienas krikščio
nis profesionalas, savo veiksmus de
rindamas su krikščionybės principais 
ir morale, veikiąs savarankiškai, 
kaip politinių dalykų specialistas, 
kompetentingas suvesti sintezėn sa
vo religinius principus su savo poli
tine veikla.

Bažnyčios ir valstybės santykiavi
mo bendros visiems laikams ir vi
soms valstybėms formulės nesą. 
Bažnyčios ir valstybės santykių pa
grinde turinti būti sąžinės laisvė.
Politikas ir Bažnyčia

Nei tarp krikščionybės ir demo
kratijos, nei tarp bažnyčios ir demo
kratijos nesą prieštaros. Kaikam 
kyląs klausimas, ar katalikas, kaip 
bažnyčios narys būdamas subordi
nuotas hierarchijai, nesąs suvaržy
tas ir savo politiniuose sprendi
muose? Ne. Kataliko politinė veikla 
atsiremianti jo paties atsakomybe ir 
iniciatyva. Bažnyčia negalinti ir ne
turinti valstybinių prob'emų spręs
ti. Bažnyčios apaštalavimas turįs 
būti rūpestingai atjungtas nuo poli
tinės veiklos. Bažnyčios apaštalavi
mas siekiąs sielų išganymo, kuris 
nepriklausąs vienam kuriam kraštui, 
ar vienam kuriam istorijos tarpsniui, 
bet esąs antgamtinis ir antlaikinis. 
Tuo tarpu politinės veiklos uždavi
niai esą susiję su valstybe ar jų 
grupe ir vykdomi tuoj pat.

Katalikai ir parapijos

Kalbant apie politines partijas, 
pripažįstama, kad gali būti ir krikš
čionybės principais atremti ir visiš
kai normalūs tos pačios politinės 
problemos keli sprendimai, tuo pačiu 
gali būti ir kelios krikščionybės prin
cipais atremtos partijos. Tam tikro
mis sąlygomis ,kai katalikai esą 
mažumoje arba kai priversti kovoti 
dėl savo teisių, galįs būti reikalas 
sukurti vieną partiją. Tačiau Vaka

ruose esą daug žmonių, kuriems at
rodą, ir ne be pagrindo, kad ir tarp 
krikščionių ir apskritai tarp plataus 
dvasinio akiračio žmonių politinės 
vienybės maksimumą galinti pasiek
ti ta politinė grupė, kuri atsiremia 
asmens teisėmis ir sveikam protui 
suprantamomis pareigomis. (In the... 
West there are many who feel — 
and not without reason — that any 
political grouping that is based on 
the human rights and duties per
ceptible to reason, creates the maxi
mum possible of civic unity among 
Christians and men of spiritual 
vision”, — Rev. P. Allėgre, O. P.). 
Apskritai politinių partijų kiekis, taip 
pat ir krikščionybės įkvėptų partijų, 
esąs kiekvienos tautos politinių tra
dicijų bei sąlygų išdava. Partijas or
ganizuoją pasauliečiai sava atsako
mybe. Hierarchija niekada nesikišan- 
ti į šios rūšies pasauliečių apsispren
dimą, nebent tik įspėdama tikinčiuo
sius tais atvejais, kai pažeidžiami 
krikščionybės principai ar moralė.

šioms tarptautinėms diskusijoms 
savo pranešimais ar išvadinėmis pa
stabomis pagrindą sudarė Liono Ka
talikų Fakultetų prof. kun. Marmy, 
Pontificio Ateneo Lateranense prof. 
Msgr. P. Pavan, redaktorius tėvas 
domininkonas Allėgre, Belgijos sena
torius R. Houben ir kt. Iš lietuvių 
diskusijose niekas nedalyvavo. (Pa
gal “Pax Romana Journal”, 1954, 
No. 5-6).

Akmenimis niekad žmogus nėra 
laimimas. Jis gali būti sutryptas ir, 
kasdieniu mastu žiūrint “nugalėtas”; 
tačiau tai nėra joks laimėjimas. Tas, 
kuris vengia sutrypti liną, juo labiau 
vengia sutrypti žmogų, kad ir pik
čiausią priešą.

Pr. Gaidamavičius
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Kur šiandien 
stovi masonai

Viena iš tarptautinių organizacijų, 
daugiausia įtakos turėjusi pasauliui 
valdyti, buvo masonai. Jų organiza
cija turėjo išstumti iš viešojo gyve
nimo Katalikų Bažnyčios įtaką ir at
sistoti jos vietoje su savo idėjomis, 
pagal kurias gyvenimas turėjo būti 
perkurtas. Susiformavusi 18 amžiaus 
šviečiamojo amžiaus filosofijoje, ma
sonų organizacija savo ideologiniu 
pagrindu laikė deizmą — pripažino, 
kad yra Augščiausioji Būtybė, leidu
si pasaulį. Pripažino kitaip tikintiems 
ir galvojantiems toleranciją, tik iš 
tolerancijos ribų išskyrė Bažnyčią, 
į kurios vietą patys masonai preten
davo. Masonų organizacija buvo slap
ta, su griežta drausme, hierarchija, 
kultu bei jo liturgija, su aiškia veik
los taktika ,kurioje ypačiai dėmesio 
vertas buvo savo narių-brolių infil- 
travimas į kitas organizacijas, kad 
ten vadovautų ir per jas plėstų savo 
įtaką. To dėka 19 amžiaus viešasis 
gyvenimas buvo labiausiai masonų 
rankose. Jų žmonės turėjo valdžios, 
o protestantiniuose kraštuose kartais 
net bažnytinių organizacijų raktines 
pozicijas. Tik Katalikų Bažnyčia 
griežtai gynėsi nuo masonų infiltra
cijos, jų atžvilgiu neigiamai nusista
čiusi, neleisdama savo nariams daly
vauti masonų ložėse. Tai galėjo tik 
didinti masonų karingumą prieš Baž
nyčią.

Po pirmojo pasaulinio karo maso
nų reikšmė sumenkėjo, kai įsigalėjo 
Europoje nacionalsocializmas ir ko
munizmas. Abu šie režimai masonų 
ložes uždarė. Juodu negalėjo dalytis 
įtakomis su masonais. Po karo ma
sonai Prancūzijoje, Vokietijoje ir Ita
lijoje atsigavo. Tačiau kaip jie veikia 
dabar, kiek jie turi įtakos viešajam 
gyvenimui, kokios srovės teka tarp 
jų pačių, nelengva pasakyti, nes or
ganizacijos ir savo veikimo slaptumą 

masonai stengiasi ir šiandien išlai
kyti. Bet kad su laiku jie turi taip 
pat keistis, tuo abejoti netenka, šiek 
tiek žinių yra paskelbęs prancūzų 
laikraštis “France-Observateur”, kai
riojo nusistatymo ir neutralizmo ša
lininkas; jas papildė šveicarų nepri
klausomas dienraštis “De Tat”. Jų 
informacijas čia sutraukiame.

*

Masonų ložės Prancūzų respublikai 
nuo pat jos susikūrimo laikų turėjo 
daugiausia reikšmės iš visų organiza
cijų. Masonų “minties bendruomenė
se” išaugo idėjos tų valstybinių for
mų, kurios išliko iki dabar. Vabzdžiai 
apibūdinant prieškarinę Prancūziją, 
trečiąją respubliką, sakoma, kad 
Prancūzija tai radikalų partija (pa
našiai kaip Liudvikas XIV sakė: vals
tybė tai aš). Savo ruožtu radikalų 
partija tai masonai, nes tie patys 
žmonės buvo vadai ir ložėse ir rad’- 
kalų partijoje. Su tuo radikalai buvo 
taip susipratę, kad net 1954 radika
lų partijos kongrese Marsely vienas 
iš masonų meisterių viešai per kon
greso garsiakalbį kreipėsi į masonus, 
kviesdamas juos į kitą salę skyrium 
pasitarti...

Po karo

Antrąjį pasaulinį karą radikalų va
dovaujama Prancūzija pralaimėjo. 
Radikalai tapo nepopuliarūs. Ložės 
okupacijos metu buvo uždarytos. Tik 
nuo 1948 radikalai vėl atsigriebė. Su 
jais atgijo ir masonų ložės. Jos turi 
apie 30,000 brolių. Pačiame masonų 
suklestėjime 19 amžiuje teturėjo irgi 
tik per 50,000. Didžiausia ložė yra 
nuo seniai žinoma “Grand Orient de 
France” su 15,000-18,000 narių, 
“Grand Loge de France” su 7,000- 
10,000 ir “Droit Humain” su 5,000 - 
6,000. Pastaroji ložė yra vienintelė, 
kurioje gali dalyvauti ir moterys.
Vietoj radikalų socialistai

Atgimusios ložės nemaža skiriasi 
nuo prieškarinių. Pirmiausia, trečio-
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sios respublikos laikais radikalų va
dai buvo sykiu ir ložių vadai. Dabar 
ložių meisteriai viešumoje yra “neži
nomi žmonės”.

Antra ir nuostabiausia, kad atgi
musiose ložėse radikalai prarado sa
vo įtakos žymią dalį socialistų nau
dai. Ypačiai “Grand Orient” ložėje, 
žinomieji masonai Mendes - Frame, 
Herriot, Martinaud - Dėplat ir Dala- 
dier šiandien ložėje nebedalyvauja. 
Tuo tarpu socialistų gen. sekretor’us 
Guy Mollet, Ramadier ir kiti vrdo- 
vauiantieii socialistai yra aktyvūs 
ložės nariai. Kitų partijų narių 1*žėjo 
nedaug; šiek tiek UDSR, keli de gaul- 
listai ir net MRP.

Raktinės pozicijos masonų rankose

Savo veikime masonai šiandien su
siaurėję. Labiausiai jie rūp:nasi pro
teguoti ir į tinkamas vietas įs^atvti 
savo brolius. Gal dėl to šiandien tarn 
masonų yra mažiau liberahstinės 
buržuazijos nei seniau. Jų vietą užė
mė augštieji valdininkai, vyriausybi- 
nių sluoksnių ir visuomeninių orga
nizacijų vadai. Masonai vadovauja 
tokioms visuomeninėms organizaci
joms kaip “Air-France”, Tautinis ra
dijas, “France-Presse” agentūra, 
“Sociėtė Nationale des Entreprises 
de Presse” ir kt. Gausiai jų yra “tau
tinio auklėjimo” ministerijoje ir di
džiose laicistinėse organizacijose.

Direktyvos politiniais klausimais

“Grand Orient” ir kt. neatsisako 
daryti įtakos politikai, duodamos di
rektyvas. Ložėse apsvarstomi tokie 
klausimai kaip taikos gynimas, kova 
prieš alkoholizmą ir kiti aktualūs 
Prancūzų gyvenimo reikalai. Kai jų 
nuomonės sutaria, tai duodama ben
dra direktyva visiems broliams veik
ti savo aplinkoje. Taip buvo dėl ka
talikiškų, vadinamų laisvųjų, mokyk
lų, kurias masonai vieningai atmetė 
(panašiai ir Belgijoje. Red.). Bet jei
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ložėse neprieina vieno sprendimo, tai 
broliams palieka kiekvienam laisvas 
rankas. Taip buvo su Europos sau
gumo bendruomene.

Tačiau Prancūzijos masonai nebe
turi tos jėgos, kurią jie turėjo se
niau. Seniau iš jų eidavo idėjos. Da
bar jie patys virto dirva, kurioje ma
nevruoja ir rungiasi iš šalies į juos 
atėjusios idėjos ir jėgos. Tarp jų nu
rodomos dvi svarbiausios — tai ang- 
losaksinė technikinė civilizacija ir ru- 
sų mesianizmas. Tik toliau ir tre
čioj eilėj bus auganti kinų jėga. Tos 
visos jėgos rungiasi tarp Prancūzijos 
masonų, jieškodamos ir norėdamos 
laimėti jų pritarimą ir paramą.

Nesantaika tarp anglosaksų ir 
romanų masonų

Prancūzų masonų nusistatymą 
anglosaksų ir jų siekimų atžvilgiu le
mia istorinis prieštaravimas tarp lo
žių germaniškuose bei anglosaksiš
kuose kraštuose ir romaniškuose, 
tarp kurių vadovaujamoji rolė buvo 
ir pasiliko Prancūzijoje. Jos išsisky
rė dėl pažiūros į krikščionybę. 
“Grand Orient” ložė iš savo statuto 
išbraukė anksčiau jame buvusį prin
cipą, kad “Masonai savo principu 
laiko Dievo buvimą ir sielos nemir
tingumą”. ir ant savo “altorių” vie
toj Biblijos padėjo tuščią, neprira
šytą knygą. Tai simbolis, kad kiek
vienas brolis gali savo mintyje įsi
rašyti savo metafizinius įsitikinimus 
laisvai pagal savo norą. Joje tokiu . 
būdu gali būti ir ateistų ir “agnos
tikų” ir materialistų. Pastarųjų 
“Grand Orient” ložėje net persveria.

Tolerancija žmogaus įsitikinimams 
betgi visada buvo sujungta su nega
tyviniu nusistatymu — priešiškumu 
katalikybei ir katalikams.

Anglosaksų kraštų, Skandinavijos, 
Prūsijos ložėms nebuvo šitas prie
šiškumas būdingas. Tolerancija jose 
buvo suprantama pozityvine prasme 
— kaip sugyvenimas tarp įvairių
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krikščioniškų bažnyčių ir sektų na
rių (žinoma, protestantų).

Naujaisiais laikais skiria tas dve
jopas ložes ir nusistatymas šaltojo 
karo atžvilgiu. Anglosaksinės ložės 
buvo jam palankesnės nei toks 
“Grand Orient”. Pastarasis, sudari
nėdamas frontą prieš katalikybę 
(pvz. mokyklų sritis. Red.), negalė
jo visų jėgų mesti į antikomunistinį 
frontą; istoriniai ryšiai su rusais dar 
labiau paraližiuoja jų veiksmingumą 
prieš rusiškąjį komunizmą.

Varžybos dėl pirmenybės

Įtempimą tarp anglosaksinių ložių 
ir romaninių po antrojo karo padi
dino lotyniškoji Amerika. Nusistaty
mas prieš Ameriką tuose kraštuose 
padėjo nutraukti jų masonų ryšius 
su JAV masonais ir artintis su Pran
cūzijos ir Belgijos masonais. 1953 
tam tikra charta buvo dekliaruoti 
ryšiai su jais, ir tuo pagelbėta Pran
cūzijos ložėms išeiti iš izoliacijos.

Į tai negalėjo palankiai žiūrėti 
anglosakšiniai masonai, kurie tebėra 
labai galingi, nes Anglijoje ložėms 
priklauso daugelis karališkosios šei
mos narių, o Amerikoje demokratų 
partijoje • vadovaujantieji asmens, 
pradedant nuo Roosevelto, Truman o 
ir iki Stevensono vis yra masonai. 
Bet iie kovoja su ateizmu ir “liber- 
tiniška” dvasia. Jau eilė metų, nuo 
Roosevelto eros galo, jie remia apsi- 
jungimą visų dvasinių jėgų, kurios 
kovoja prieš komunistinį materializ
mą. Šio kryžiaus karo idėja privedė 
Amerikoje prie taktikos keitimo: 
žiūrėti palankiau į senąjį savo prie
šą “popiežizmą” ir aštriau į Prancū
zijos masonų ložes, kurių jie, be kit
ko, niekad nebuvo pripažinę.

Toks amerikinių masonų nusista
tymas visai suprantamas, kada pran
cūzai į savo ložes priiminėja ne tik 
“spiritualistus”, bet ir “materialis
tus”, “agnostikus” ir net komunis
tus.

Vienijimo pastangos

Po karo Prancūzijos masonai mė
gino praplėsti savo įtaką, imdamiesi 
iniciatyvos atgaivinti ložių veikimą 
Vokietijoje. Tai padaryta iškilmingai 
Frankfurte. Tačiau atsigaivinusios 
vokiečių ložės stipriau pasinešė į 
amerikinių ložių įtaką, iš ten gau
damos ir stambių subsidijų. Vokie
čių didysis meisteris savo ruožtu 
ėmėsi iniciatyvos naujam žygiui — 
jis sukvietė Europos didžiųjų ložių 
meisterius tarptautinei masonų vie
nybei atstatyti. Jis siūlė, kad pran
cūzai eitų į nuolaidas ir padarytų 
dekliaraciją, jog masonu negali būti 
tas, kuris netiki Augščiausią Bū
tybę. Bibliją siūlė vėl sugrąžinti ant 
masoniškų “altorių”.

■ i

Pasiūlymas rado stiprių reakcijų 
Prancūzijoje. .“Grand Orient” ložėj 
vieningai buvo atmestas. “Grand 
Loge” po aštrių ginčų laimėjo nuo
laidų šalininkai. Šios ložės visuose 
padaliniuose Biblija sugrįžo į senąją 
vietą. Tokiu būdu pačioje Prancūzi
joje susidarė du masonų sparnai. 
Vienas artimesnis anglosaksams ir 
iš šių paremiamas. Antras priešin
gas anglosaksinių ložų siekimams ir 
jų politikai. Savaime jis laikomas 
palankesniu komunistiniam sąjū
džiui. Patys komunistai, Prancūzi
jos kom. partijos politbiuras jau nuo 
1945 atšaukė draudimą savo nariams 
dalyvauti ložėse. “Grand Orient” nuo 
tada dalyvauja ir komunistų, bet 
praktiškai jų įtaka nėra lemiama.

*

Neįmanoma tų informacijų patik
rinti. Bet jei jomis patikėsime ,tai 
tas galingas tarptautinis sąjūdis ima 
“išsikvėpti”. Pirmiausia, jis nustoja 
tarptautinio pobūdžio savo negatyvi
niais ir pozityviniais nusistatymais. 
Jame ima reikštis ne universaliniai, 
bet partikuliariniai, tautiniai ar kon
tinentiniai, o kartais tik tam tikros 
kastos siekimai.
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“FRANCE - OBSERVATEUR” PRANEŠIMAS

Amerikinis masonų sąjūdis tebėra 
vitališkesnis ir konstruktyvesnis. Jis 
suvokia, kad atėjo naujas internacio
nalinis sąjūdis, kuris nori pertvarky
ti visą pasaulį ir tam reikalui iš
stumti ne tik Bažnyčios, bet ir ma- 
sonerijos įtaką — tai komunizmas. 
Prieš naują savo priešą Amerikos 
masonai ėmė organizuoti karą, rung
tynes su Bažnyčia palikdami nuo
šaliau.

Europoje tuo tarpu masonai neįžiū
ri sau naujo priešo. Visą kovą tebė
ra nukreipę prieš savo senąjį priešą 
bažnyčią. Eina iki tokių paradoksų, 
kad Šveicarijoje gali veikti masonai 
ir komunistai, bet laisvės neduoda 
jėzuitams. Kova prieš Bažnyčios įta
ką suartina juos su komunistais. 
(Gal tuo galima paaiškinti ir Myko- 
laičiko pareiškimą: tegul okupacija 
ilgiau užtrunka, kad tik nebūtų ka
ro). Pozityvioji masonų programa, 
pagal kurią buvo suorganizuotas 
Prancūzijos valstybinis gyvenimas, 
subankrutijo, įstumdamas Prancūzi
ją į skurdą, iš kurio ji nepajėgia iš
bristi, net labai stipriai už rankos 
vedama. Vietoj naujų idėjų, kurios 
pakeltų visuomenės entuziazmą, ten
kinasi tuo, kad saugo savo nariams 
atsakingas vietas, juos proteguoja ir 
kliudo kitiems reikštis. Tai jau vi
suomeninio sąjūdžio “senilitas” ženk
lai.

ŠAUKSMAS Iš ANAPUS
“Jie mus atidavė mirčiai Jaltoje, 

Potsdame... Kartoja ir toliau tas klai
das, neišdrįsdami pakelti protesto 
balso prieš mūsų tautos naikinimą, 
net nenorėdami žinoti, kad mes dar 
esam jais ne tik nenusivylę, bet kad 
tęsiam kovą su jų “sąjungininku”, 
nebežinodami pralaimėjimo... Ir il
gas ir baisiai .kruvinas dar styro 
mums prieš akis kovos kelias...”

J. Daumantas

Žmones—dabarties, 
galvoj imas—praeities

Kokios naujos mintys klostosi 
valstiečių liaudininkų srovėje — or
ganizacijoje senoje, susikūrusioje 
1903, pergyvenusioje organizacinių ir 
vardo eilę metamorfozių, netekusio
je su dr. K. Griniaus mirtimi savo 
pirmųjų kūrėjų ir atsidūrusioje jau
nesnės kartos veikėjų rankose?

Atsakymą randam naujame “Var
po” žurnalo nr. (1955 Nr. 2), reda
guojamam H. Blazo ir J. Pajaujo. 
Praeinant pro informacinius V. Ka- 
naukos, L. Griniaus, Alseikos raši
nius, tenka sustoti prie pagrindinio 
straipsnio — J. Pajaujo “Politinių 
grupių sociologiniai bruožai”. Jį tik 
papildo kiti du valstiečių liaudinin
kų vadovaujantieji veikėjai — H. 
Blazas ir J. Audėnas.

*

1. Demokratijos teorijos klausimais

Teorinėje dalyje autorius prieina 
teisingas demokratines išvadas dėl 
valstybės ir asmens santykių, jas 
taip nusakydamas:

“1. žmogus - individas, jo evoliuci
nis kilimas yra savaiminis tikslas; 
socialinės ir politinės institucijos tu
ri tam tikslui tarnauti, o ne versti 
žmogų įrankiu ‘aukštesniems tiks
lams’ kurio nors kolektyvo: ‘viešpa
tystės’, ‘tautos’, ‘proletariato’.

“2. žmogus gimsta lygus (supran
tama: teisiškai lygus): nei vienas 
žmogus gimdamas neatsineša prero
gatyvų į valdžią.

“3. Visi žmonės yra klystą; nei 
vienas žmogus nėra žinąs absoliuti
nę Tiesą; nei vienam žmogui neleisr 
tina versti priimti ano tiesą” (19p.).

Patikslina autorius ir daugumos 
bei mažumos santykius valstybėje — 
tą klausimą, kuris nevieno klaidin
gai suprantamas kaip daugumos 
diktatūra. Autorius atkreipia dėme-
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sį į amerikiečių supratimą, kad “de
mokratija yra daugumos valdžia vi
sumos gerovei”.

Palyginti tiksliai nusako ir gru
pių bendradarbiavimo dėsnius:

“1. Sutarimas del bendrųjų, kons
titucinių valstybės svarkymo princi
pų.

“2. Supratimas, jog koalicija reiš
kia kompromisą, atsisakymą nuo 
'pilnutinės’ savo partijos programos 
vykdymo...

“3. Išlaikymas grupiniuose santy
kiuose tiesumo, ‘fair play’, atsisaky
mas nuo užnugarinių intrygų, ku
rios griauna savitarpio pasitikėji- 
.mą’\>(34 p.).

2. Politinių grupių klausimais

To teigiamo įspūdžio jau negauni, 
skaitydamas svarstymą apie lietuvių 
politinių grupių atsiradimą, tų gru
pių santykius praeityje, dabartyje ir 
net ateityje. Del jų autorius skelbia 
tokias tezes:

1. Lietuvos istorinė evoliucija su
kūrė ir pateisino 4 grupes: soc. de
mokratus, valstiečius liaudininkus, 
krikščionis demokratus ir tautinin
kus. ūkininkų Sąjunga ir Darbo 
Federacija reikią atmesti, nes tai 
esančios “fikcijos” (32 p.). “Kitos 
politinės grupelės (kaip “žemdir
biai”, ūkininkų partija) sporadiškai 
atsirasdavo ir vėl išnykdavo” (32 p.).

2. Demokratinėje Lietuvoje di
džiausi darbai buvo nudirbti vals
tiečių liaudininkų ir krikščionių de
mokratų koalicijos metu.

3. Tremtyje tas koalicinis bendra
darbiavimas “yra nemažiau reika
lingas dabar, vedant išlaisvinimo 
kovą ir bus reikalingas atkuriant 
išlaisvintą Lietuvą” (35 p.).

Tremtyje tų partijų, kurios susi
darė iki 1926 Lietuvoje rolė dar di
desnė: “Dėl partijų, išaugusių kraš
te, tektų konstatuoti šitai: kaip dip
lomatiniai Lietuvos atstovai repre
zentuoja nepriklausomos valstybės 
tęstinumą, taip emigravusios politi

nės partijos (ar partijų delegatūros) 
reprezentuoja organizuotos laisvos 
tautos tęstinumą” (32 p.).

4. Ateities Lietuvos visuomenė di- 
ferencijuosis tuo pačiu pasaulėžiūri
niu principu analoginėmis grupėmis, 
o “įvairiems ‘frontams’, ‘sąjū
džiams’ ir ‘santarvėms’... teks kon
soliduotis į ideologiškai artimesnes 
stambiąsias grupes” (39 p.).

Henrikas Blazas eina dar toliau: 
pripažindamas buvimo pagrindą tik 
toms partijoms, kurios susidarė iki 
1926, jis gailauja, kad nebuvo suda
ryta koalicija krikščionių demokra
tų, liaudininkų ir soc-demokratų, nes 
“ar atsirastų jėga, kuri galėtų Lie
tuvos išlaisvinimo darbą sutrukdyti 
arba jį demoralizuoti, jei tos trys 
partijos savo pastangas ir šiandien 
jungtų” (46 p.).

Tokis yra valstiečių liaudininkų 
vadovaujančių asmenų galvojimas, 
kuris turi atsiliepti ir praktiniam jų 
veikimui.

3. Galvojimo atžagarumas

Pažangiu galvojimu jo negalima 
pavadinti. Net nei nuosekliu. Išeida
mas iš evoliucionizmo, kuriame “di
ferenciacija ir grupavimasis, talka 
ir kova, žymi ir žmonijos istorijos 
kelią” (16 p.), J. Pajaujis aptiko 
visuomenės diferenciacijoje anas ke
turias grupes besiformuojant. Bet 
su 1926 tą evoliuciją sustabdo, “is
torijos kelią” užbaigia. Visuomenės 
grupės ir formos, kurios susidarė 
iki 1926, tos “Varpo” galvojime te
egzistuoja. Nuo 1926 visuomeninio 
gyvenimo lyg nebūtų buvę; lyg bū
tų išbrauktas lietuvių gyvenimo vi
sas laikotarpis.

Dar labiau nustebina J. Audėno 
samprotavimas, kuriame evoliucija 
pasukta priešinga linkme — atgal. 
Jis rašo:

“1926 m. demokratinio Lietuvos 
seimo pgrindas, kuriuo yra pagrįsta 
Vliko organizacija, yra tvirtas ir 
nekeistinas. Tačiau atsižvelgiant į
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tai, kad Jau praėjo 15 mėty nuo 
Lietuvos okupacijos ir kad nemaža 
mėty eile praeis, iki Lietuva bus iš
laisvinta, vertėtų Vliko organizacijos 
šaknis dar giliau įleisti į Lietuvos 
istorijos šaltinius, pagal kuriuos yra 
susidaręs originalus lietuvių visuo
menes politinis susiskirstymas. Tai 
būtų varpininkai-liaudininkai, social
demokratai, Tevynės-sargininkai ir 
viltininkai-tautininkai” (loop.).

Taip galvojant ir sukant ratą vis 
atgal tektų dar po keliasdešimt me
tų leisti šaknis gilyn į “šaltinius” 
ir vadintis Vilniaus laikų filaretais, 
filomatais ir šubravcais...

Tai istorijos sukimas atgal. Toks 
galvojimas reiškia norą išsiskleidu
sius žiedus suvaryti atgal į gėlės 
svogūnėlį, tūnantį žemėse. Bet gy
venimo kalkėmis neužpilsi...

Gyvenimas po 1926 išaugo, visuo
menė taip pat. Ir jos skaičius didė
ja, o “Varpo” siūloma vienašališkai 
atsižvelgti ne į ją, o į tuos, kurie 
galvojo ir veikė prieš 1926, kai tų 
skaičius retėja ir jie, nesiskaitydami 
su gyvenimo raida, virsta tremties 
bajorais.

šitas galvojimas leidžia suprasti, 
kodėl ir laisvinimo organizacija taip 
katastrofiškai šlubuoja: jei ten yra 
panašaus galvojimo, kitaip ir nega
li būti.

P. Butrimo vienintelio šauksmas 
nuskamba šiame žurnale:

“Negalvokime senomis psichologi
nėmis formulėmis, kurios šių dienų 
Jaunuomenei nesuprantamos ir ne
pritaikomos” (70 p.).

Tai šauksmas, atremtas į gyveni
mo tikrovę. Norėtum, kad jis būtų 
išgirstas kitų “Varpo” bendradarbių.

4. Iškrypimas iš istorinės tiesos

Kai vertini istorinę medžiagą, ku
rią autoriai vartoja savoms tezėms 
pagrįsti, įspūdis dar keistesnis. Ne
norėtum sakyti, kad autoriai tenden
cingi. Sakykim, neatsargūs, žodžiais 
vaizduoja istorinius faktus taip drą

siai, lengvapėdiškai, kad vaizdas 
praranda istorinę tiesą. Antai vienas 
dr. J. Pajaujo tokių teigimų:

“Krikščionybės atstovų politinė ak
cija Lietuvoje, pagaliau, po devynio
likos šimtmečių, nustojo buvusi tie
sioginiai žalinga lietuvybei” (28 p.).

Vadinas, per 19 šimtmečių ji bu
vusi žalinga lietuvybei. O iš kokių 
gi šaltinių autorius bus patyręs apie 
krikščionybės santykius su lietuvy
be, sakysim, per tuos pirmuosius de
šimt šimtmečių? Negi tai bus nau
jas atradimas mūsų istorikams?

Autorius savo grupės pirmtakų- 
varpininkų “antiklerikalizmo” svar
biausia priežastim mėgina laikyti 
tą, kad “didelėje daugumoje aukšta
sis katalikų kleras buvo ir liko 
priešingas lietuvybei (“litvomani- 
jai”) per visą tautinio atgimimo lai
kotarpį” (27 p.). Iš tikrųjų “svar
biausioji priežastis” nebuvo ta. Ne 
tik vysk. Valančius, prieš kurį len
kia autorius galvą, pradedant nuo 
kan. Daukšos, einant per Sirvydą, 
Strazdą, Dovydaitį, Vienažindį, Gim
žauską, Sederavičių, Pakalniškį Mai
ronį, Jakštą, Tumą ir daugel tų ma
žiau žinomų kunigų, kurie patys ra
šinėjo, platino lietuviškas knygeles 
dar prieš varpininkus, o paskui rin
ko pinigus tam pačaim “Varpui”— 
buvo ta lietuvybės armija. (Jos at
skirus vardus galima pasitikrinti V. 
Biržiškos Lietuvių Bibliografijoje). 
Varpininkai matė prieš akis abejus 
— lietuviškuosius kunigus ir lenko- 
maniškuosius, abejopų matė “aukš
tajam klere”. Tai matydami, logiš
kai jie turėjo susidaryti ne antikle
rikalizmą, bet antipolonizmą, ne nu
sistatymą prieš kunigus, bet prieš 
lenkomanus. Bet jeigu varpininkai ir 
paskiau liaudininkai virto “antikle- 
rikaline” grupe, tai kita priežastis 
buvo svarbesnė—kad jie buvo stip
rioje įtakoje rusų socialistų, arba, 
kaip J. Pajaujis konkrečiau pasako, 
narodninkų liaudininkų ir tai dar 
prieš 1905-17 metus. Iš jų varpi
ninkai, busimieji socialdemokratai ir
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liaudininkai, ėmė su socializmu ir 
“antiklerikalizmą”. Ir tas “antikle
rikalizmas” buvo tiek stiprus, kad 
Maironio poemą “Terp skausmų į 
garbę” (1896), tą poemą, kuri gaivi
no patriotinius jausmus, kurią Vaiž
gantas pavadino patriotine proklia- 
macija, varpininkai per savo laikraš
tį apšaukė niekam vertu dalyku, ka
pitalu išmestu į balą vien dėl to, kad 
tai buvo su religine dvasia kūrinė
lis. Antiklerikalizmas, matyt, rūpė
jo labiau nei lietuvybė. Ir paskiau 
kairieji Petrapilio studentai atsisakė 
dėtis į vieną bendrą lietuvių orga
nizaciją su... klerikalais; 1917 Pet
rapilio konferencijoje protestavo 
prieš “klerikalų” buvimą konferen
cijos prezidiume; jau nepriklausomo
je Lietuvoje protestavo prieš Puric
kio įtraukimą į švietimo ministerius, 
vien dėl to, kad jis kunigas, ne dėl 
to, kad jis būtų “priešingas lietu
vybei”, ne dėl to, kad jis neišmany
tų toje srityje, bet kad jis kunigas. 
Taigi tas “antiklerikalizmas” rėmė
si ne tiek kova tautiniais motyvais, 
kiek religiniais.

Nėra tikslus autorius nė tada, kai 
aiškina, kad demokratai, paskui liau
dininkai, socialdemokratai iš rusų 
narodninkų revoliucijos laikais gavo 
“revoliucingumą”. Ne tik jį. Pajau
jis teisingai sako, kad ir kr. demo
kratai tada buvo “revoliucingi”. Ta
čiau liaudininkai gavo dar ir prita- 
pimą prie rusų “demokratinės vi
suomenės”, t. y. rusų socialistų. Tik 
tuo ir galima išaiškinti, kodėl lie
tuvių kairioji visuomenė, tie patys 
liaudininkai, kurie tada vadinosi 
“socialistais liaudininkais”, nesutiko 
pasisakyti už Lietuvos nepriklauso
mybės skelbimą, pirma neatsiklausę, 
ką į tai pasakys rusų “demokratinė 
visuomenė”. Vardan šitos idėjinės gi
minystės jie linko į rusų kultūrą, 
kurioje buvo išaugę, čia yra pra
džia tai daliai lietuvių šviesuome
nės, kuri labiau linko į Rytus, ne į 
Vakarus; vieni ten ir liko (Kapsu
kas, Matulaitis...); kiti grįžo į Lie

tuvą, bet pasąmoniu linko į rusų 
kultūrą. Tarp jų buvo ne vienos gru
pės žmonių. Jie dėjosi į draugiją so
vietinių tautų kultūrai pažinti, vir
to vadinamo kultūrbolševizmo avan
gardu; iš jų tarpo paskui bolševiki
nis režimas rinkosi sau ir bendra
darbių. Su tuo kultūrbolševizmu te
ko aštriai susiremti nepriklausomo
je Lietuvoje kaip tik svyrantiems į 
Vakarų kultūrą žmonėms, (pal. “Li
teratūros” žurnalo ir “Naujosios Ro
muvos” susirėmimą), iš kurių augo 
paskui sąjūdžiai kovai prieš bolše
vizmą. Tiesa, tiems sąjūdžiams 
“Varpas” dabar nenori pripažinti 
gyvavimo teisės. Negi tai būtii dar 
vienas iš ženklų, kad ta kova te
besitęsia ?

5. “Fair play” reikalavimas 
ir jo vykdymas

Rimtai apžvalgai nėra įprastas ir 
“Varpe” valstiečių liaudininkų san- 
tyknj su kitom grupėm svarstymas. 
Pajaujis sako, kad dėl “bendrųjų 
konstitucinių valstybės tvarkymo 
principų” ... “valstiečiai liaudininkai 
ir krikščionys demokratai iš esmės 
sutarė” (34 p.); dėl išlaikymo tar
pusaviniuose santykiuose “fair play” 
krikščionys demokratai “sunkiau
siai” nusižengę ir “negali būti iš
teisinti... jei ne visi, tai bent senes
nieji jų veikėjai” (34 p.). Ir toliau 
eina kaltinimai: krikščionys demo
kratai per Valstybės Tarybą “pirmą 
kartą užkorė kraštui prezidentą A. 
Smetoną”, paskui 1926 “antru kar
tu užkorė kraštui A. Smetonos pre
zidentavimą ir 13 metų diktatūrą”; 
1945 “užkulisiuose susitarę su tau
tininkais” padarę Vlike “mažąjį per
versmą” ir nustūmę nuo pirminin
kavimo Kaminską ir jo vietoj “pa
darė praktiškai nępakeičiamu Vliko 
pirmininku kun. M. Krupavičių”; 
sabotavo ryšį su kraštu “vien dėl 
to. kad jis buvo ne jų srovės žmonių” 
(31 p.).

Panašius tvirtinimus skaitydamas, 
jauti pačius tvirtinimus pertemptus
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ir be to juose vaizduojamą tik vie
ną šalį. Jeigu dėl valstybės konsti
tucinių principų taip jau būtų buvę 
sutarta, tai Steigiamajame seime 
1920 birželio mėn. sudarytoji koali
cinė vyriausybė 1922 kovo 13 nebū
tų sugriuvusi, liaudininkams atšau
kiant K. Grinių iš ministerių pir
mininkų; atšaukdami pareiškė, kad 
negali bendradarbiauti su kr. dem. 
dėl jų pažiūrų į žemės reformą ir 
švietimą. Ir žemės reformos įstaty
mą balsuojant ir pačią konstituciją 
krikščionių dem. blokas pravedė vie
nas, be koalicijos — jie buvo už, 
liaudininkai susilaikė, soc. dem. — 
prieš.

Jei kalba “Varpas” dėl “fair 
play”, tai būtų objektyviau ir įti
kinamiau, jei į tuos “fair play” fak
tus būtų pažiūrėta abipusiškai. Vie
našališka atrodo, kai skaitai, kad 
krikščionys demokratai “užkorė” 
Smetoną, o žinai, kad ir liaudinin
kai, susiblokavę su tautininkais, at
vedė tą patį Smetoną ir kt. į sei
mą; liaudininkų vienas kūrėjų dr. 
K. Grinius to nemaskavo, rašyda
mas: “Į tuos rinkimus valstiečiai 
liaudininkai ėjo susiblokavę su tau
tininkais ir ūkininkų partija. Ir tau
tininkams ir ūkininkų partijai šis 
susiblokavimas buvo naudingas”. Ir
gi atrodytų daugiau “fair play”, 
jeigu autorius nenutylėtų, jog ir dėl 
tų ryšių su kraštu liaudininkai ta
rėsi su kitais asmenimis už Vl’ko 
pečių, net apeidami Vliko pirminin
ką.

Kažin ar pavadintum “fair play’” 
savo koalicininkų atžvilgiu ir tokius 
Pajaujo formulavimus: “krikščionys 
demokratai prisidėjo (p. Mž.) prie 
bendros rezistencinės vadovybės — 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto” (35 p.). Taigi — tik 
“prisidėjo”...

Jei tai nėra “fair play” savo koa
licinio partnerio atžvilgiu, tai ly
giai nėra “fair play” nei skaitytojo 
atžvilgiu, nes duodamas jam krei
vas vaizdas, prasilenkiama su tiesa.
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Idėjos spaudoje
Malonu pastebėti, kad “Lietuvos” 

žurnalo redakcija atkreipė savo dė
mesį į Lietuvos politinę problema
tiką. žurnalo Nr. 7 skyrė daugiau
sia Mažosios Lietuvos klausimui. 
Svarbiausias čia iškeltas klausimas 
yra “Dėl mažosios Lietuvos sienų ir 
ploto”. Jį pasiima nagrinėti dr. V. 
Sruogienė. Bet tenka apgailestauti, 
kad “plotą ir sienas” teliečia tik 
ištrauka iš M. Lietuvos Tarybos dek- 
liaracijos ir A. Zwecko nurodytos 
sienos. Pati autorė nei tarybos 
nusistatymo keičia, nei jį kuo nors 
pagrindžia. Jos pateikta medžiaga 
eina ir visai šalia problemos. 
Kruopščiai yra padaryta J. Stiklo- 
riaus Mažosios Lietuvos valstybinės 
priklausomybės istorinė apžvalga, 
tik kažkodėl ta apžvalga pavadinta 
priešingu vardu, reiškiančiu Mažo
sios Lietuvos nepriklausomybę “Prū
sijos ir Mažosios Lietuvos suverenu
mas”. Suverenumo M. Lietuva nėra 
siekusi. Bent apžvalginiame str. to 
nerodoma. M. Lietuvos suverenumo 
mestą idėją galima būtų įžiūrėti tik 
kitame str. — dr. A. Ramūno, kai 
jis kalba apie “autonomišką Prūsi
ją,’’, kuri būtų susifederavusi ne su

Toks pat reiškinys yra ir tvirtini
mai kaip, kad ateities Lietuvoje “ka
talikų politinė grupė... bus vieninga 
(maištininkus vyskupai sutvarkys, 
p. Į L.)”, nes negali gi prileisti 
minties, kad autorius taip būtų at
silikęs nuo gyvenimo ir nežinotų, 
jog į tokius reikalus nesikiša vys
kupai.

Su tokiais pat drąsiais posakiais, 
kuriems trūksta gyvenimiško ir lo
giško pagrindo, reiškiasi ir kiti auto
riai šiame “Varpe”; pvz. iš to, kad 
vysk. Brizgys ir prof. Pakštas T. 
Sarge pasisakė už jaunimo politi
kavimą jau daro išvadą, kad tai 
“turėtų reikšti naujus vėjus ir gal-
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Vokietija, bet su “šiaurės Europos 
bendruomene”. Autorius karštai pa
sisako už tokią, federaciją. Joje tu
rėtų būti Baltijos kraštai, Suomija, 
Švedija, Norvegija, Danija ir kaip 
sakyta “autonomiška Prūsija”. Tai 
panaujinta ir papildyta kitados prof. 
K. Pakšto skelbta “Baltoskandijos” 
idėja. Ji graži. Tik jai realizuoti yra 
“maža” kliūtis — jos nenori patys 
skandinavai. Ir vargiai pasiseks juos 
įtikinti, kad jiems federacija su Bal
tijos kraštais bus naudingesnė nei 
gravitavimas į Angliją, į kurią šian
dien neabejotinai linksta ir Švedija, 
ir Norvegija, ir Danija.

*
“Dirvoje” buvo str. “Mūsų santy

kiai su vokiečiais”. Tai priklauso 
taip pat prie politinių problemų. 
Klausimas svarbus ir aktualus, net 
iš dalies pavėlintas spręsti. Gaila 
tik, kad ir šiame str. pabrėžus san
tykių su vokiečiais svarbą, praslys- 
tama pro tų santykių problemos 
sprendimą į pačią, organizaciją — 
skųstis, kad Baltų Draugiją Vlikas 
apeinąs tylėjimu, sabotuojąs. Kaip 
ten yra, iš toliau sunku patirti. Ta
čiau jei tas tylėjimas reiškia abejo
jimą, ar lietuvių atstovavimas ten 
tikslingai yra sutvarkytas atsižiū- 

būt, gairių keitimą Ateitininkų or
ganizacijoje, kuri, rodos, dar nese
niai laikė save nepolitine” (61 p.).

Gauni įspūdį, kad per žurnalą 
prabyla ne rimta studijinė, naujais 
daviniais pagrįsta dvasia, bet mi
tinginė, siekianti savo visuomeninį 
konkurentą nustumti į šešėlį, nuže
minti, save pateisinti. Mitinginė dva
sia prabyla ir atitinkamu demago
giniu žodynu J. Pajaujo straipsny. 
Lyg tai turėtų būti ženklas, kad ir 
savo tonu žurnalas priklauso laiko
tarpiui prieš 1926 metus.

Tono nuosaikumu ir konsiliantiš- 
kumu yra žymiai pažangesni H. Bla- 
zas ir J. Audėnas. A. Mž. 

rint į lietuvių tautinį interesą,- tai 
tokis tylėjimas nėra be pagrindo.

*
Politinės informacijos svetimie

siems minėtini du leidiniai. Lietuvos 
atstovas Paryžiuje dr. S. A. Bač- 
kis atgaivino “Bulletin Lithuanien” 
leidimą. Tai reikalingas ir vieninte
lis. periodinis leidinys prancūzų kal
ba. Išėjo dabar Nr. 5. Biuletenio 
specifinis bruožas — dokumentacija 
dienos įvykiais. Anksčiau biuletenis 
buvo Vliko subsidijuojamas. Kai 
Vlikas subsidijas nutraukė, ilgą lai
ką biuletenis negalėjo rodytis. Da
bar jis subsidijuojamas jau iš dip
lomatinių šaltinių. Tai atsiliepia ir 
turiniui.

Kitas periodinis leidinys anglų kal
ba “Lituanus”, leidžiamas studentų 
draugijos. Pažymėtina, jis susilaukė 
palankaus pritarimo, kad privati jau
nimo iniciatyva imasi tokios naštos 
ir atlieka darbą, kuris tiesiogiai pri
klausytų Altui ar kitiems veiks
niams. Gal dėl to “Naujienose” ir 
buvo tiek aštraus kabinėjimosi prie 
to leidinio.

*

Periodinėje spaudoje diskusijos dėl 
Vliko organizacijos tebeina. Inicia
tyva tautininkų spaudos rankose. 
Nuo paties Vliko ir jo darbų nuver
tinimo leidosi į atskirus VT ar Vliko 
narius. Jau spėjo suniekinti Krupa
vičių, Karvelį, žalkauską, Simonaitį, 
Gelžinį. Kita spauda laikosi tuo 
klausimu pusiau tylomis, tarytum 
“neutraliai”. “Naujienos” ir “Sanda
ra” jau prašneka, kad su Vliku ap
skritai negerai. O nutarimas daryti 
Vliko sesiją Amerikoje nerado taip 
pat atgarsio. Pats Vlikas per Eltos 
Informacijas ėmė gintis, pareikšda
mas, kad tie niekinimai siunčiami 
iš Vokietijos, tesąs pažadėto grasi
nimo vykdymas; atitaisinėdamas at
skirus tautininkų spaudos kaltini
mus.

#
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Bendruomenės reikalu diskusijų 
mažiau nei anksčiau. Tiesa, kartu
mo nešiojasi kaikas. Socialistai ir 
liaudininkai nepatenkinti, kad ben
druomenės taryba ir valdyba buvo 
renkamos; jie norėjo, kad būtų su
sitarta pasidalinti vietas atskiroms 
srovėms, kaip tai yra Alte. Jeigu jau 
rinkimai, tai vėl dalis nepatenkinti, 
kad jie daromi mažoritarine, ne pro
porcine tvarka. Pirmieji labiau iške
lia asmenybes, antrieji daugiau lei
džia pasireikšti grupėms. Nepaten
kinti kai kurie atskiri asmens, kad 
jie nebuvo pakviesti į valdybą, ir 
dėl to jie pažadėjo pasitraukti iš 
bendruomenės. Tačiau malonu pažy
mėti, kad tas nepasitenkinimas 
rūgsta pasikalbėjimuose, o spaudoje 
skaitomasi su faktu, kad valdyba 
yra, reiškiasi pozityvia iniciatyva, ir 
laikraščiai nekaišioja jai pagalių. 
Griežčiausioje opozicijoje liko ir vie
šai tebesireiškia tik “Sandaros” laik
raštis.

Dėmesio vertas naujas spaudoje 
prasiveržęs reiškinys: penkiolikai 
metų praėjus nuo Lietuves okupaci
jos, pradedama pervertinti, tikriau 
nuvertinti, pradžia lietuvių kovos 
prieš bolševikus. Tokio nuvertinimo 
susilaukė “Naujienose” 1941 sukili
mas. “Naujienos” tvirtina, kad suki
limo svarba buvusi “visai nereikš
minga”; kad tai buvusios aukos vel
tui.

Jei manytum, kad toks balsas yra 
tartas iš oportunistinio nusistatymo, 
iš noro pasirinkti prisitaikymą, o au
kas laikyti beprasmiu dalyku. — 
būtų klaida. Tas pats laikraštis su 
dideliu entuziazmu aprašinėja 1905 
sukilimą ir iškelia tarp kitų grupių 
“ypatingą” socialdemokratų vaidme
nį. Atrodo, jei laikraštis galėtų pa
sakyti apie tokį pat socialdemokratų 
vaidmenį 1941 sukilime, gal tada ir 
tas sukilimas būtų labai vertinamas.

*
Naujos pažiūros atsiranda ir į 

kovą prieš nacių okupaciją bei jai
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koliaboraciją. Kitados Vlikas buvo 
pareiškęs sugestijų, kad tie asmens, 
kurie savo veiksmais buvo užsianga
žavę vienam ar antram okupantui, 
nesireikštų vadovaujamose vieto
se. Palyginti, kaip su koliaborantais 
elgėsi prancūzai ar norvegai, tai bu
vo švelnus, tikrai lietuviui pritinka
mas sprendimas. Tokias direktyvas 
praktiškai vykdė lietuvių bendruo
menės suvažiavimas Vokietijoje, ka
da vienas toks nacių okupacinės val
džios pareigūnas prisistatė kaip vie
nos lietuvių kolonijos atstovas — 
suvažiavimas pasakė jam, kad nenori 
jo turėti atstovu.

Dabar iš lietuvių spaudos Austra
lijoje patiriam tenai kitokį elgesį. 
Ketvirtame Australijos lietuvių su
važiavime į prezidiumą buvo išrink
tas Ignas Taunys kaip Adelaidės at
stovas. Tas pats Taunys, kurio pri- 
tapimą prie vokiečių gestapo ir ak
tyvų koliaboravimą Lietuvos nenau
dai skaitytojas ras aprašytą šiame 
nr. dr. Adolfo Damušio straipsny 
“Svečiuose pas Kurmį”. Arch. V. 
Žemkalnis Landsbergis, patyręs apie 
jo dalyvavimą prezidiume, atvyko 
pas prezidiumo pirmininką, pareiškė 
protestą ir pasiūlė garbės teisme 
įrodyti Taunio koliaboracinius veiks
mus. Tada Taunys pasitraukė iš 
prezidiumo ir netrukus J. Glušaus- 
ko “Australijos Lietuvy” apšaukė 
žemkalnį žmogum, apie kurį jis 
Lietuvoje nieko negirdėjęs... krikš
čioniu demokratu, atsisakė nuo gar
bės teismo, “nes savo tautiniais jaus
mais aš nespekuliuoju”. Dar įdo
miau, kad netrukus pasirodė pa
skelbtas ir pareiškimas, su užuo
jauta Tauniui, su pasmerkimu Žem
kalniui. Tarp kitų tame kolektyvi
niame pareiškime pasirašęs ir Py
ragius, buvęs aktyvus gestapo ko- 
liaborantas, padėjęs jam kompromi
tuoti lietuvius, organizuodamas su
kilimą prieš Laikinąją Vyriausybę.

Vadinas, lietuvių bendruomenėje 
iškyla į priekį vėl tie žmonės, ku
rie su svetimaisiais ėjo prieš lietu-
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vių interesus. Su laiku daug kas 
užmirštama. Bet ne viskas. O Ame
rikoje net ir dabar vyriausybė atsi
sakė išduoti turtą norvegu rašytojo 
Hamsuno, kaip sąjungininkų priešo 
bendradarbio...

*
Amerikos lietuvių visuomenės di

ferenciacijoje prasideda naujas reiš
kinys, paskelbtas “Keleivio” — tai 
dekliaracija “Demokratinio darbo 
talkos”, kurios esminis noras — “ap
jungti visą laicistinį demokratinį ak
tyvą”, arba “lietuviškosios kairės 
aktyvą”. Nuo šių kovojančių laicis- 
tų esą priklausys, ar “išlaisvintoj 
Lietuvoj bujos laisvų žmonių insti
tucijos, ar tik viena totalitarizmo 

. forma — rusiška ir bedieviška — už
leis savo vietą kitai — vadistinei ar 
klerikalinei”.

Tą “kairės aktyvo” dekliaraciją 
buvo pasirašę keturi asmens. Paskui 
vienas pasiskelbė spaudoje jos ne- 
prisiimąs (A. Škėma). Tačiau stei
giamajame suvažiavime rugsėjo 3 jis 
vėl buvo išrinktas į vadovybę. Tos 
vadovybės prieky išrinktas buvo rug
sėjo 3 suvažiavime J. Repečka, vie
nas iš jaunesniosios soicaldemokra- 
tų kartos (apie jos pažiūras žr. Į 
Laisėę Nr. 6-43).

Ta pati spauda po suvažiavimo 
trumpai tepranešė, kad jie pasiryžę 
kovoti ir nugalėti klerikalizmą.

#
Apie frontininkus rašė “Varpas”, 

sakydamas, kad frontininkų idėjos 
esančios iliuzijos; kad jie save ap
gaudinėja, bet kitų neapgaus; kad 
jie pasmerkti nunykti, įsilieti į kitas 
grupes...
Kitaip vertina “Sandara”. Ji nuo

lat ir pasikartodama rašo tokiu to
nu: “Po įvykusio bendruomenės ta
rybos suvažiavimo New Yorke... toji 
organizacija iš tikro pakliuvo į fron
tininkų rankas... Prieš metus laiko 
tai ekstremistų grupei pasisekė pa
imti į savo rankas ir katalikų fe
deracijos vadovybę” (Sandara, liepos 
15).

Vardai įvykiuose
Tenka sužymėti eilę pasitraukusių 

iš gyvųjų ir tuo pačiu iš darbo ba
rų, kuriuose jie buvo aktyvūs.

Kun. Pijus Karalius mirė š. m. lie
pos 31 Chicagoje, III., išgyvenęs 68 
metus. Dinamiškos organizuojamos 
prigimties jis buvo davęs nepriklau
somai Lietuvai eilę organizacijų, 
švietimo įstaigų; labiausiai minėtinas 
kaip žiburio gimnazijos Kybartuose 
statytojas ir direktorius.

Miškininkas Mečislovas Jameikis 
mirė š. m. rugpiūčio 10 Rockforde, 
III. Buvo per visą gyvenimą pažan
gus lietuvis, kuris nesitenkino pažan
ga tik savo specialybėje, domėdama
sis ir visuomeninio politinio gyveni
mo problemomis, gyvai sekdamas 
naujausias idėjas. Į Laisvę neteko 
ir vieno skaitytojo.

Dailininkas Petras Kiaulėnas, išgy
venęs 46 metus, mirė š. m. rugpiū
čio 15 New Yorke. Paliko atminimą 
šviesaus žmogaus, iki paskutinių va- 
londtį nenustojančio dirbti, ir talen-

Vadinas, tos frontininkij iliuzijos 
yra užkrečiamos. Jos taip užkrėtė ir 
bendruomenę ir katalikų federaciją, 
kad, anot Sandaros, jas frontininkai 
“dominuoja”. Bet gal “Sandara” tik 
dėl to taip iškelia frontininkų pajė
gumą, priešingai nei liaudininkų 
spauda, kad pati “Sandara” labai 
neturi liaudininkams akies.

Kitaip daroma Vliko “Eltos Infor
macijose” — mėginama nutylėti. 
Kad “Eltos Informacijos” Nr. 21 
liepos 18, skelbdamos “laisvąją lie
tuvių ir bolševikišką spaudą” tarp 
lietuviškos spaudos neranda “Į Lais
vę” — galima dar suprasti; bet kad 
tarp einančių laikraščių randa “Ry
tą”; kad “Darbininką” skelbia sa
vaitiniu, taip pat savaitiniu skelbia 
ir “Santarvę” — jau sunkiau supras
ti, kam tai daroma.
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tingo spalvų meisterio, pažįstamo 
ne tiktai lietuviui meno mylėtojui.

Lietuviškosios bendruomenės kurti 
atėjo nauji žmonės su Amerikos le- 
tuvių bendruomenės rinkimais gegu
žės 1. Demokratiniai rinkimai pa
statė priekyje ne politinius žmones, 
bet visus žinomus savo pozityviais 
darbais lietuviškai kultūrai.

Tarybos pirmininku išrinktas Jo
nas Šlepetys, New Yorkas, vicepir
mininku dr. Jonas Puzinas, Philadel
phia, sekretorium dr. Marija Alsei- 
kaitė Gimbutienė, Bostonas. Valdy
bos, kuri darbą pradėjo nuo rugsėjo 
1, pirmininku — Stasys Barzdų kas, 
vicepirmininku — dr. Algirdas Nas- 
vytis, sekr. — Kazys Augulis, ižd.— 
Julius Staniškis, narys švietimo rei
kalams — Ignas Malėnas (Malinaus
kas), kultūros reikalams — Alfonsas 
Mikulskis, kultūrinės informacijos 
reikalams — Juozas Stempužis. Vi

si iš Clevelando. Jie pasiėmė parei
gas, kurioms savanorių skaičius 
šiandien mažta. Už tat šie savano
riai bendruomenės tarnyboje itin 
verti pagarbos ir paramos.

Spaudos srityje pajudėjo žmonės 
“Lietuvių Dienose”. Sėkmingai jas 
redagavęs Juozas Vytėnas išsikėlė į 
Washington^ ir dirba Amerikos Bal
se. Jo vietoj iš Bostono nusikėlė ir 
jau energingai ėmėsi naujo darbo 
Bernardas Brazdžionis.

Dr. Antanas Musteikis nuo šio ru
dens išsikelia iš New Yorko į Buf
falo, kur dirbs akademinį darbą — 
dėstys sociologiją.

Aldona Krikščiūnaitė iš Chicagos 
išvyko į Urbana, Ill., mokytojauti.

Stasys Rudys iš Chicagos išvyko . 
lietuvių kalbos dėstyti Amerikos ar
mijos daliniuose.

Gen. St. Raštikis taip pat jau dės
to kariuomenėje.

PAVERGTAI TĖVYNEI
VILNIS

Daugel vargo ir skausmo pakėlei, 
Daug vergijų ir vėjų šaltų, 
Kiek laukuose pilkų akmenėlių, 
Tiek krūtinėje tavo žaizdų.

Kas surinks tavo kraują ir gėlą — 
Ir tas ašaras, laisvės kančias ... 
Nemažiau, kaip vandens Nemunėlis 
Nuplukdeno į jūras plačias.

Iš partizanų poezijos
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