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Rytai ir Vakarai mumyse
J U O Z A S  B R A Z A I T I S

RYTAI ir VAKARAI — tie 
žodžiai dabar kasdien kartoja
mi kalbant apie šaltąjį karą. 
Bet šiandien jie suprantami ne
be taip, kaip juos anksčiau buvo 
pristatę filosofai Solovjovas, 
Berdiajevas, Šalkauskis.

VAKAR

Tai buvo du pasauliai, vienas 
antram priešybės. Rytai reiškė 
pasyvumą, Vakarai aktyvumą. 
Rytai buvo statika, sustingi
mas, Vakarai — dinamika, verž
lumas. Rytai — nusigręžimas 
į save, Vakarai — ekspansija į 
aplinką. Rytai — mistika, Va
karai — empyrizmas, patirtinis 
pasaulis. Rytai — jausmas, Va
karai — valia. Rytai — indivi
dualistinis chaosas, Vakarai — 
bendruomenė, drausminga orga
nizacija. Rytai — dvasia, Vaka
rai — technika. Rytai — tyvu
liuojąs krantuose ežeras, Vaka
rai — veržli srovė...

Rytų pasaulio dvasia geogra
fine plotme reiškėsi Azijos tau
tose, rytiniuose slavuose, Vaka

rų pasaulio dvasios lopšys buvo 
Europoje romanų, germanų, 
anglosaksų tautos.

Laikotarpyje tarp dviejų pa
saulinių karų pasikeitė tie du 
pasauliai. Lyg Rytų stovintis 
ežeras būtų pralaužęs savo kran
tus, ir jo vandenų masė tapusi 
srove, laužiančia, triuškinančia, 
skandinančia. O Vakarai pasku
tines savo dinamines jėgas pa
demonstravo nelaimingais tota
listiniais sąjūdžiais ir suglebo, 
kaip tas Čiurlionio Žaltys, ne
pasiekęs karūnos.

ŠIANDIEN

Po antrojo pasaulinio karo 
Vakarai, tiksliau tariant, jų lop
šys — vakarinė Europa, prara
do aktyvumą, dinamizmą, orga
nizacinės vienybės ir drausmės 
pajautimą, nes prarado savo 
pirmykštę valią kurti ir net gy
venti. Vakaruose atsirado kvie
tizmas, troškimas ramybės, ku
rioje žmogus galėtų palaikyti 
savo status quo. Ramybės, už 
kurios dabartines valandas, jis
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JUOZAS BRAZAITIS

galėtų atiduoti visą savo ryto
jų. Ramybes tik sau, vardan 
kurios jis gali uždaryti savo 
akis prieš visokią neteisybę, ei
ti su ja į kompromisus, nes pir
mykščius idealus ir principus 
Vakarų žmogus prarado. Jam 
beliko pakelti į principus savo 
“šventą egoizmą” ir jo dėliai 
ugdyti savyje ir tautoje opor
tūnistinius palinkimus.

Jeigu Vakarai šiandien yra 
priversti judėti, kovoti, tai ko
voja nenoromis ir tik tam, kad 
apsaugotų savo dabartinę ramy
bę, kad sulaikytų tekančios blo
gybės srovę erdvėje, kurią ji 
yra jau užliejus. Bet laiko ne
moraliu dalyku kalbėti apie 
blogybės rovimą iš šaknų, apie 
nusausinimą pelkės, iš kurios 
plinta drugio epidemija.

Šios dienos Vakarai tariasi 
atstovaują vakar dienos Vaka
rams ir jų vertybėms — Vaka
rų civilizacijai, krikščioniško
sios kultūros principams. Apie 
juos kalba iškilmingose deklia
racijose. Tačiau tie principai 
lieka tik žodžiuose, kai jų ne
sistengia vykdyti, dėl jų vyk
dymo nekovoja. O Vakarai ne
sistengia, nes tikėjimas tais 
idealais jau išblėsęs. Vakarų 
žmoguje dėl to stiprėja dvily
pumas — iš tradicinio ryšio su 
buvusiais Vakarais dekliaruoja 
principus, iš palinkimo į ramy
bę vadovaujasi oportunizmu.

Toji ramybė eina ne iš vidaus 
pilnumo, bet iš vidinio išseki
mo. Lyg Vakarų srovės tekėtų 
jau paskutiniai lašai.

Vakarų dvasia vis labiau iš 
Europos vejama. Jos didesnioji 
dalis pasitraukė toliau į Vaka
rus, Amerikon, ir čia tebesireiš
kia anuo pirmykščiu dinamiz
mu ir principingumu.

Šios dienos Rytai taip pat ne
be tie. Juose yra daug tų žy
mių, kurios anksčiau buvo Va
karuose. Pasyvumą Rytai pa
keitė aktyvumu, dinamizmu. 
Dinamikos variklis yra valia ir 
organizacija, aštresnio laipsnio, 
nei ji buvo Vakaruose. Valia, 
kuri nepažįsta jokio žmonišku
mo ir roboto tikslumu vykdo 
įsakymus. Valios veiklai kryp
tį duoda čia nauji idealai — 
buvusių Vakarų idealų priešy
bė. Prieš Vakarų pagarbą as
menybei pastatytas kolektyvas; 
prieš asmens laisves — asmens 
besąlyginis paklusimas kolekty
vo diktatūrai; prieš laisvą as
mens apsisprendimą — kolekty
vo jam primetamas sprendimas 
teroru ir smurtu; prieš nekin
tamus principus — reliatyvus 
šios dienos interesas, nustato
mas kolektyvo; prieš amžinus 
moralės dėsnius, kurie žymi, 
kas gera ir kas pikta, — mo
mentinis tikslingumas, kuris 
geru veiksmu laiko tai, kas ko
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lektyvo uždaviniams vykdyti 
tinka.

Tačiau savo naujus idealus, 
priešybes Vakarų idealams, Ry
tai išreiškia tais pačiais žodžiais, 
kuriuos vartojo Vakarai. Skam
ba jų lūpose tas pats garsas, 
bet jo prasmė kita. Jie kalba 
apie demokratiją ir mintyje tu
ri tiraniją. Kalba apie huma
niškumą, žmoniškumą ir min
tyje turi žmogaus teisių panei
gimą. Kalba apie laisvę ir min
tyje turi vergiją. Kalba apie 
gerovę ir mintyje teturi val
dančiojo aparato gerovę. Kalba 
apie patriotizmą ir mintyje tu
ri kitų tautybių virtimą rusais...

Kalbėdami tais pačiais termi
nais, Rytai sudaro nayviesiems 
įspūdį, kad jie ateina vykdyti 
idealų, kuriuos buvo skelbę Va
karai, bet nepajėgė jų įvykdy
ti ar jų nevykdė... Tai apgau
lė, klasta. Bet klastos apgaulės 
metodui Rytai turi būti dėkin
gi žymia dalim už savo pate
kimą Vakaruose tarp nayviųjų 
žmonių. Kita jų pasisekimo 
priežastis, kad jie patys yra ak
tyviai ir agresyviai kovoją 
prieš Vakarų idealus, tuo tarpu 
kai patys Vakarai savo idea
lams yra abejingi. Ir trečia — 
jie iš nepatenkinamos dabarties 
veržiasi į ateitį, o Vakarai iš 
panašios padėties traukia atgal 
į praeitį.

Taip maišosi šiandien Rytai

su Vakarais, pasikeitę vieni ki
tų žymėmis, kovodami vienas 
su kitu, kovodami ir savo vidu
je kiekvienas. Toji Rytų ir Va
karų vidaus raida dabartinėje 
stadijoje nesustos. Iš šio ap
žvelgto momento teks tik ste
bėtis tolesnę jų raidą. Bet ten
ka taip pat stebėti, kas dedas 
su lietuvių tremtinių dauguma, 
atsidūrusia Rytų - Vakarų san
kryžoje.

SINTEZĖS IRONIJA

Vakarykštėje Rytų ir Vaka
rų padėtyje St. Šalkauskis ma
tė lietuvius atsidūrus geogra
fiškai ir dvasiškai “riboje tarp 
dviejų pasaulių”, tarp Rytų ir 
Vakarų. Šalkauskis skyrė lietu- 
viems misiją surasti tarp tų 
dviejų pasaulių dvasios sintezę, 
kuri įprasmintų lietuvių tautos 
buvimą ir kūrybą. Apvirtus 
Rytų ir Vakarų sampratai, lie
tuviams pasijutus išblokštiems 
iš tos geografinės ribos, pagrin
do nebetenka ir ana graži pozi
tyvioji misija. Stebint išblokš
tąją tautos dalį, kuri atsidūrė 
Vakaruose, kyla įtartis, ar savo 
charakteryje, savo veiksmuose 
ir tarpusavio santykiuose trem
ties lietuviai nerodo ženklų ki
tokios Rytų ir Vakarų sintezės, 
dabartinių Rytų ir Vakarų blo
gybių sintezės. Tai būtų sinte
zės parodija ir skaudi ironija...

Tokios įtarties kelia viešojo
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gyvenimo stebėjimas ir analizė:
Žymi tremties visuomenės da

lis tebėra ištikima principams. 
Ji stoja teisės pusėje, kovoda
ma už teisinės padėties atstaty
mą pavergtosioms tautoms. Ji 
stoja teisybės pusėje, visa šir
dim paremdama tuos, kurie 
priešinasi smurtininkams, pa
vergėjams, žudikams priimti į 
vyriausią tautų politinę organi
zaciją Jungt. Tautas.

Taip reiškiasi tarptautinėje 
plotmėje. Tačiau tautinėje plot
mėje, tarpusavio santykiuose 
tie, kurie kalba apie principus, 
ateina ne kartą su grupės “šven
tuoju egoizmu” ir jam paauko
ja principus — teisingumą, tei
sę, tautos interesą. Principų iš
keitimas į oportunizmą gali ro
dytis pateisinamas, šiam mo
mentui naudingas ir duoti lai
mėjimų. Tolesnėje betgi distan
cijoje principų išdavimas skau
džiai ir nebepataisomai atsilie
pia. Tai akivaizdžiai parodė ne
gerovės laisvinimo organizaci
jos raidoje.

Tarptautinėje plotmėje tvir
tai ir vieningai visi tremties lie
tuviai protestuoja prieš smurto, 
klastos ir totalistinės sistemos 
metodų vartojimą. Įspėja Va
karus, kad jie nepasiduotų klai
dinantiems šūkiams ir iškreip
tiems terminams... Tautinėje 
plotmėje tie patys žmonės ne
pasijunta, kad prieš savo tau

tietį, kitaip galvojantį, imasi 
taip pat moralinio smurto, 
sprogdinimo, kažkokios medžia
gos rankiojimo, viešos ir sąmo
ningos insinuacijos. Tai tos pat 
moralinės vertės priemonės, ku
rias vartoja priešas iš Rytų. Tik 
laipsnio skirtumas.

Tarptautinėje plotmėje pasi
sako daugumas už federuotą 
Europą, kurioje būtų vietos ir 
ateities Lietuvos nepriklauso
mai valstybei; pasisako už nau
ją ateities Europą. Bet tautinė
je plotmėje tie patys žmonės 
vaizduojasi Lietuvą tokią, kokia 
ji buvo ligi 1926 ar geriausiu 
atveju iki 1940, nenorėdami pri
pažinti, kad Lietuva su tais me
tais nesustojo, kad ji gyvuoja 
ir keičiasi.

Taip reiškiasi dalis tų, kurie 
imasi atsakomybės duoti gaires 
visuomenei. Ir ta visuomenė su 
vadovaujančiais vieningai pro
testuoja prieš tuos svetimus 
smurtininkus, kurie sulaužė vi
sus principus, protestuoja prieš 
tuos, kurie nori pripažinti ir 
įteisinti smurto padarinius ir 
ant jų toliau organizuoti gyve
nimą. Taip visuomenė reiškia
si tarptautinėje plotmėje. Tau
tinėje srityje į principų laužy
mą tie patys žmonės norėtų pa
žiūrėti pro pirštus, norėtų pri
imti įvykusius neteisės faktus 
ir ant jų toliau statyti sugyve
nimo ar laisvinimo rūmą. Pri

4



RYTAI IR VAKARAI MUMYSE

pažinti status quo vardan vie
nybės, kurios vardą garsiai ir 
gal nuoširdžiai pasako. O iš tik
rųjų tai vardan įsigalinčio, stip
rėjančio kvietizmo, vardan ra
mybės, tos pačios ramybės, ku
ria skatina vakarus priimti ir 
pripažinti tautų pavergimo fak
tą ir bendradarbiauti su paver
gėjais.

REZISTENCIJOS UŽDAVINYS

Analizės neverta plėsti. Kon
krečių reiškinių svarstymas ga
lėtų apkartinti tam ar kitam 
nuotaikas. O tai būtų be pras
mės. Analizės pastabomis tesie
kiama atkreipti geros valios lie
tuvių dėmesį, kad kiekvienas 
skyrium pats toliau stebėtų, ar 
į lietuvių dvasią tremtyje ne
srovena silpnybės iš abiejų pu
sių — Rytų ir Vakarų?

Ar Rytai, su kurių smurto 
padariniais lietuvis pasiryžęs 
kovoti iki paskutiniosios, nein
filtravo į lietuvio dvasią savo 
nuodų—smurto, klastos, dema
gogijos ir kitų totalistinės dva
sios metodų?

Ar kovingasis lietuvis ne
grimsta į Vakaruose išaugusį 
ramybės geismą, kuris veda į 
oportunizmą ir kapituliaciją?

O ypačiai ar neskyla lietuvio 
charakteris, neplinta dvilypu
mas — vienu matu matuoti 
įvykius, kurie yra šalia mūsų,

SEN. IRVING M. IVES, 
RESP. N. Y.

1956 Vasario 16 proga:
Lietuvių drąsi rezisten

cija sovietiniam pavergė
jui yra šviesus simbolis 
žmonijos kovos prieš pik
tąsias jėgas.

visai priešingu tuos, kurie vyks
ta mumyse? Tokis dvilypumas 
jau būtų paralelus Vakarų žmo
gaus dvilypumui, kada jis prin
cipus kabina ore, o darbuose 
vadovaujasi oportunizmu. Tokis 
dvilypumas jau išvidinio dva
sios skilimo ženklas. Jis veda 
asmenį ir visuomenę į suirimą, 
ramybę, deja, ne gyvybės, bet 
pavargimo, senėjimo ramybę.

O lietuvio kovoje dėl laisvės 
jis pakerta moralinę teisę rei
kalauti iš kitų paramos kovai 
prieš neteisę, jeigu ją įsilei
džiame į savo tarpą.

Jei tokia grėsmė ateina į lie
tuvio tremtinio dvasią nesąmo
ningai kaip nelemtoji šios die
nos Rytų ir Vakarų įtaka, tai 
ji reikalinga pasipriešinimo, re
zistencijos. Tie, kurie pasiryžę 
rezistenciją vykdyti ne tik prie
šui, pavergusiam kraštą, bet ir 
priešui, mėginančiam įsibrauti 
į mūsų dvasią, turi sąmoningai 
sutikti šią grėsmę. Grėsmė
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SVARSTYMAI DĖL SVEIKATOS 
REIKALŲ TVARKYMO

ZIGMAS BRINKIS ,  Madridas

III. ESMINĖ TENDENCIJA 
ŠIŲ DIENŲ MEDICINOJE

Tęsiame, kas buvo pradėta 
Nr. 8 . ..

Gyvenimo praktika parodė, 
kad tiek liberalistinės, tiek so
cialistinės sistemos absoliutus 
pritaikymas neduoda gerų re
zultatų. Jis yra net iš esmės 
priešingas pačios medicinos dva
siai. Teisė į medicinos pagalbą 
yra neatskiriama nuo socialinio 
klausimo pozityvaus sprendimo 
visame gyvenime. Todėl medici

silps, kai jie pozityviai įsitikins 
ir kitiems pavers tvirtu tikėji
mu, jog kova dėl lietuviško rei
kalo tegali būti prasminga, pa
grįsta ir viltinga, kol

* principai bus statomi aukš
čiau už oportunizmą;

* kova už juos bus vykdoma 
visuotinai, totaliai;

* moralės dėsniai vadovaus 
veiklos krypčiai ir tarpusavio 
santykiams;

* tie patys, reikalavimai bus 
taikomi kitiems kaip ir sau.

nos pažangos rezultatai turi būti 
prieinami ne vien ribotam tur
tingųjų skaičiui, bet kiekvienam 
piliečiui. Visiškai socializuota 
medicina, tiesa, bando išspręsti 
medžiaginį šio klausimo aspek
tą, tačiau ji yra nepriimtina, 
kiek ji liečia ligonio-gydytojo 
santykius ir neribotą valstybės 
įsikišimą.

Valstybės atsakomybė už 
tvarką visose gyvenimo srity
se reikalauja, kad besiverčią 
medicinos profesija asmenys bū
tų kompetentingi šiam darbui. 
Todėl medicinos studijos ir spe
cialistų paruošimas visados tu
rės būti valstybės tvarkomi ar 
bent kontroliuojami. Net ir 
tuose kraštuose, kur yra priva
tūs universitetai, jų mokslui ir 
egzaminų lygiui nustatyti vals
tybė turi statyti savo reikala
vimus ir prižiūrėti jų vykdymą. 
Taip pat gydytojų atlyginimo 
klausimas negali būti paliktas 
jų vienų nuožiūrai.

Be to, modernusis gyvenimas 
įvairiose srityse stato reikalavi
mus, kurie dažnai kaip taisyklė 
nepriklauso privačios iniciatyvos 
sričiai. Štai, profilaktinės bei
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preventyvinės medicinos orga
nizacija paprastai nebūna ir ne
gali būti privačių asmenų, bet 
valstybės žinioje. Gyventojams 
apsaugoti nuo užkrečiamų ligų 
plitimo valstybė įstatymais įve
da privalomą skiepijimą, pri
žiūri gatvių švarą, sanitarinius 
įrengimus, dezinfekcijas ir t.t. 
Ji kovoja prieš paveldimas li
gas, ypatingą dėmesį skiria mo
tinos ir vaiko globai, įveda pri
valomą priešvalstybinį sveika
tos tikrinimą, motinos priežiūrą 
ir po gimdymo, naujagimio prie
žiūrą. Valstybė rūpinasi mo
kyklų higiena ir sporto bei dar
bo medicina. Labai plati ir 
svarbi sritis yra sanitarinė dar
bininkų priežiūra fabrikuose ir 
jų apsauga nuo nelaimingų dar
bo atsitikimų bei profesinių li
gų. Valstybė prižiūri maisto 
produktų paruošimą. Kovoja su 
alkoholizmu. Domisi butų ir or
ganizacijos problema, kurios 
vienoks ar kitoks išsprendimas 
gali turėti nemaža įtakos kraš
to sveikatingumui. Pagaliau 
valstybės pareiga yra domėtis ir 
aktyviai bendradarbiauti su 
tarptautinėmis sveikatos reika
lų organizacijomis.

Taip pat negalima tikėtis, 
kad privatinė iniciatyva, kuri 
be retų išimčių neišvengiamai 
išeina iš pelningumo principo, 
išspręstų ligoninių, sanatorijų, 
sveikatos punktų bei panašios

rūšies gydymo įstaigų klausi
mą. Privačios gydymosi įstai
gos paprastai būna prieinamos 
tik turtingesniesiems. Iš viso, 
moderniai medicinai reikalau
jant brangių įrengimų, priva
čios iniciatyvos laukas neišven
giamai turės vis labiau susiau
rėti, ir tai labai atsilieps sta
cionarinio ir ambulatorinio gy
dymo santvarkai. Privatūs gy
dytojai nebeišgalės įsigyti sudė
tingų medicinos instrumentų ir 
nebebus pajėgūs individualiai 
atsakyti į visus šių dienų mo
dernios medicinos jų profesijai 
statomus reikalavimus.

Reikia dar pažymėti, kad atei
tyje gydytojai bus verčiami la
biau specializuotis atskirose ša
kose ir palikti bendrąją medi
cinos praktiką vis labiau nuo
šalyje. Šis perėjimas iš univer
salumo į specializaciją yra me
dicinos mokslo pažangos rezul
tatas, pasiektas ypač per pas
kutiniuosius dešimtmečius. Šio 
amžiaus pradžioje gydytojui 
dar pakako žinių įvairiose me
dicinos mokslo šakose ir tech
niškoje praktikoje, kad vienas 
galėtų suteikti medicinos pa
tarnavimus. Šiandien dėl nepa
prastai pažangios technikos jis 
to nebegali.

Pagal dabartinę koncepciją 
preventyvinė medicina bando 
pakeisti gydomąją. Tam yra vis 
dažniau praktikuojami “norma
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lių asmenų” patikrinimai, no
rint iš anksto nustatyti atsiran
dančius negalavimus ir tuo bū
du apsaugoti nuo sunkesnių su
sirgimų bei komplikacijų. Pa
grindingesniam tyrimui ir prie
žiūrai ligonis vis labiau yra da
lijamas tarp įvairių specialistų. 
Didėjantis medicinos patarna
vimų komplikuotumas reika
lauja tarp šių pastarųjų nuola
tinio ryšio ir glaudaus bendra
darbiavimo. Šiam tikslui įgy
vendinti reikia sukurti sveika
tos sistemą, kurioje medicinos 
patarnavimai būtų suteikiami 
kolektyviai, sutelkiant vienon 
darbovietėn įvairių specialistų 
grupę. Šis naujas bandymas, iš
plaukiąs taip pat iš dabarties 
technikos ir mokslo reikalavi
mų, yra revoliucionieriškiau
sias bruožas mūsų epochos me
dicinoje. Žinoma, specialistų 
grupės darbui yra reikalingos 
modernios patalpos, kurias ge
rai įrengti tegalės tik valstybė. 
Nesvarbu, kaip tos patalpos bus 
pavadintos: poliklinikomis, svei
katos, gydymo ar diagnostikos 
centrais, sveikatos punktais ar 
pan. Svarbu, kad ateityje ligo
niui nebereikėtų be reikalo 
gaišti laiko besilankant nuo vie
no specialisto prie kito, norint 
išsiimti sau sveikatos pažymė
jimą ar sužinoti tyrimų rezul
tatus. Į šį kolektyviu būdu 
praktikuojamą metodą paskuti

niu metu yra kreipiama vis 
daugiau dėmesio, nors yra ir 
priešingų nuomonių gydytojų. 
Evoliucija socialine prasme 
vyksta pasauliniu mastu, nors 
įvairiose kraštuose nevienodu 
tempu ir nevienoda kryptimi.

Laisvajame pasaulyje valsty
bės kišimasis ir rūpestis socia
linėmis reformomis išplaukia iš 
pačios valstybės intereso gali
mai geriau aprūpinti visus sa
vo piliečius medicinos patarna
vimais. Ši evoliucija vyksta or
ganiškai, palaipsniui, taikyda
mosi prie laiko dvasios ir tech
nikos reikalavimų. Net libera
listinės krypties sveikatos rei
kalų tvarkymo kraštuose, kaip 
pvz. JAV-se, šiandien daromi 
pakeitimai vis daugiau įneša 
socialinių reformų. Buvęs JAV 
prezidentas Trumanas 1945 m. 
lapkričio 20 d. savo pranešime 
kongresui apie sveikatos reika
lų organizaciją krašte pastebi, 
kad iki šiol daromi priekaištai 
JAV socialinės medicinos sri
tyje yra pagrįsti. Tame pačia
me pranešime jis siūlė plėsti li
goninių ir sanitarijos centrų 
statybą tiek federalinėje, tiek 
atskirų valstybių plotmėje; la
biau išvystyti įstaigas motinos 
ir vaiko globai ir, svarbiausia, 
padaryti medicinos patarnavi
mus prieinamus kiekvienam pi
liečiui. Šiam tikslui Trumanas 
siūlė paskirstyti medicinos iš
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laidas visiems ir suorganizuoti 
bei išvystyti privalomą sociali
nio draudimo sistemą. Ji turė
tų būti organizuojama federa
linėje plotmėje, bet adminis
truojama decentralizuotai, lo
kaliniu būdu atskirose valsty
bėse. Trumano projektas, pa
teiktas anuomet kaip diskusijų 
bazė kongresui, turi nemaža pa
našumo su Beveridge planu 
Anglijoje. Tik gaila, kad jis su
silaukė griežto protesto iš Ame
rican Medical Association pu
sės. Dėl šios priežasties visiš
kas jo įgyvendinimas gerokai 
užsitęs, nors mažesnių bandy
mų reformuoti socialine prasme 
medicinos profesiją, kaip jau 
matėme, sutinkame ir dabar.

Sovietų Sąjungoje, dabarties 
Lietuvoje bei satelitiniuose 
kraštuose valstybė per daug ki
šasi į gydytojo darbą ar net į 
patį medicinos patarnavimo 
vertinimą, statydama politinę 
koncepciją augščiau už žmoniš
kumo principą. Socializuota me
dicina tampa valdžios monopo
liu, kurį iš viršaus diriguoja 
partija. Jos trūkumai yra ne
išvengiamai susiję su pačios po
litinės ir ekonominės santvar
kos trūkumais. Sistema, kuri 
yra paniekinusi individo vertę, 
negali sukurti priimtinos san
tvarkos medicinoje, kurios pa
čioje esmėje glūdi žmoniškumo 
principas (Hipokrato priesai

ka). Medicinos santvarka So
vietų Sąjungoje ignoruoja žmo
gaus asmenį ir juo rūpinasi tik 
tiek, kiek jo sveikata yra svar
bi valstybės ūkiui. Tuo būdu 
nelieka vietos tiesioginiams gy
dytojo santykiams su pacientu, 
kurie normaliai turi būti pa
grįsti pasitikėjimu. Profesinė 
paslaptis paneigiama. Iš kitos 
pusės, valstybė, statydama sa
vo reikalavimus gydytojui, ne
kartą verčia jį eiti prieš savo 
sąžinę. Taip pat ši sistema gy
dytojo asmenyje yra linkusi nu
stelbti jo interesą savo profesi
jai. Gydytojas lieka valdinin
kas, suvaržytas biurokratijos 
rėmų.

Augščiau minėti faktai rodo, 
jog nei viena, nei antra šių sis
temų negali būti priimta, jau 
nekalbant apie jų tobulumą. 
Dabarties medicinos tendencija
— atsiriboti nuo vienpusiško 
klausimo sprendimo. Todėl atei
ties sveikatos santvarka, išeida
ma tiek iš socialinio gyvenimo, 
tiek iš pačios medicinos pažan
gos reikalavimų, negalės ten
kintis palikti medicinos sritį 
vien privačiai iniciatyvai, kuri, 
kaip matėme, nepajėgia visiems 
suteikti pilno aprūpinimo šioje 
srityje. Iš kitos pusės, sociali
zuotos medicinos įgyvendinimo 
pavyzdžiai parodė pavojų, kuris 
gresia tiek pacientui, tiek pa
čiam gydytojui. Įprastiniai, nuo
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antikinių laikų galioją princi
pai: gydymo laisvė, profesinė 
paslaptis, ligonio teisė rinktis 
gydytoją, visiems vienodai pri
einami medicinos patarnavimai, 
turi būti garantuojami kiekvie
noje santvarkoje. Šie princi
pai, stovėdami augščiau pozity
vinės teisės, yra už valstybės 
intervencijos ribų. Jie didele 
dalimi apsprendžia medicinos 
santvarką ir yra garantija, kad 
sveikatos reikalai bus tvarkomi 
humaniškumo ir asmens vertės, 
bet ne kuriais kitais principais. 
Todėl ideali šių dienų sveika
tos reikalų organizacija reika
lauja abiejų minėtų kraštutinių 
krypčių sintezės, nes tik tuo
met ji bus pilna to žodžio pras
me socialinė.

IV. SVEIKATOS REIKALAI 
ATEITIES LIETUVOJE

Nepriklausomybės pradžioje 
turėjome pilna žodžio prasme 
liberalistinės krypties sveikatos 
reikalų organizaciją, nes buvo 
didelė gydytojų stoka, ypač 
kaimuose. Tačiau šiame libera
lizme reiškėsi tam tikras gydy
tojų solidarumas su gyventojais. 
Kiek vėliau Lietuvoje buvo 
pradėta steigti ligonių kasos. 
Tačiau jos apėmė tik pramonės 
sritį ir privačių įstaigų tarnau
tojus. Paskutiniais laisvojo gy
venimo metais įvedamas gydy

tojų vietų kontingentavimas, kad 
atskirose vietose susidarytų tar
si sveikatos punktai mažiausia 
iš vieno medicinos gydytojo, 
akušerės ir dantų gydytojos.

Bolševikai Lietuvoje medici
ną “socializavo”, padarydami ją 
visišku valstybės monopoliu, o 
gydytoją — beteisiu valstybės 
tarnautoju. Visas sveikatos rei
kalų tvarkymas yra centrali
zuotas ir tvarkomas pagal 
SSSR sistemą. Suprantama, kad 
išlaisvintajai Lietuvai bolševi
kų įvestoji sveikatos reikalų 
organizacija ištisai nebus pri
imtina. Iš kitos pusės, jau vien 
dėl rasimos padėties Lietuvoje 
sunku bus grįžti — ir kažin, ar 
tai būtų tikslinga — prie visiš
ko liberalizmo sveikatos srityje. 
Reformų klausimas pasidarys 
aktualus ir čia. Todėl klausi
mas, kas principiškai Lietuvai 
būtų naudinga.

Kaip jau matėme, kitų kraš
tų patyrimas sveikatos reikalų 
organizacijoj rodo, kad šiuo me
tu vis daugiau išryškėja ribos, 
kurios ateities medicinos san
tvarką vis labiau atitolina nuo 
absoliučiai suprastų liberalisti
nės ir socialistinės medicinos 
koncepcijų. Tvarkant sveikatos 
reikalus atkurtoje Lietuvoje, 
mums konkrečiais pavyzdžiais 
galėtų būti Anglijos ir ypač 
Švedijos medicinos santvarkos,
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nes iš jų tikrai daug ko ga
lėtume pasimokyti ir pas save 
pritaikyti.

Dar daugiau dėmesio turime 
skirti specifiniams Lietuvos są
lygų reikalavimams, nes jie 
duos foną visai sveikatos rei
kalų organizacijai ir apspręs 
jos praktišką realizavimą. Mū
sų žemės ūkio padėtis, kelių ko
kybė, atstumai, ekonominis 
krašto pajėgumas ir jo gyveni
mo lygis darys įtakos sveika
tos santvarkai ir techniškų įren
gimų lygiui.

Grįžus Lietuvon, tam tikras 
pereinamasis laikotarpis nuo 
dabar esančios iki naujai peror
ganizuotos sveikatos reikalų 
santvarkos bus reikalingas, bet 
jis turėtų būti trumpas. Bolše
vikų įsteigtose poliklinikose ar
ba sveikatos centruose gydyto
jai turės tęsti savo pareigas to
liau. Ateityje galima būtų įsi
vaizduoti maždaug tokią svei
katos reikalų santvarką, kurio
je gydytojas į sveikatos punk
tą skiriamas tokiomis sąlygo
mis:

Valstybė moka nustatytą pa
grindinį atlyginimą ir dar tam 
tikrą sumą nuo kiekvieno pa
ciento ir atlikto veiksmo.

Gydytojas naudojasi sveika
tos punkto patalpomis ir visais 
jame esančiais techniškais me
dicinos įrengimais. Tuo tarpu

SEN. J. R. McCARTHY, 
RESP. WISC.

1956 Vasario 16 proga:
. . . Lietuvių tauta savo 

pasiryžimu ir drąsa davė 
puikų pavyzdį laisvajam 
pasauliui. Jis primena 
mums, kad mes negalime 
nurimti, ligi laisvės bus 
grąžintos visoms tautoms, 
dabar esančioms komuniz
mo nelaisvėje.

ligoninės, kurių dauguma jau 
nepriklausomybės laikais buvo 
valstybės arba savivaldybių ži
nioje, didelio perorganizavimo 
nereikalaus.

Sveikatos įstatymas turėtų 
apimti visus gyventojus.

Ligoniai turėtų būti laisvi pa
sirinkti bet kurį gydytoją, o gy
dytojai — laisvai pasirinkti 
sveikatos punktą. Tie, kurie ne
norėtų juose dirbti, galėtų vers
tis privačia praktika.

Bet atrodo, kad ateities Lie
tuvoje individualinė medicina 
didelio pasisekimo neturės. Mo
dernioje sveikatos organizacijo
je medicinos praktikos vieta 
keičiasi, ir privatus gydytojo 
butas, buvęs šimtmečiais ideali 
darbo vieta, šiandien tam tiks
lui mažiau betinka. Panašiai
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kaip Švedijoje privatinė medi
cina turės užleisti vietą medi
kų ekipoms, dirbančioms ben
drose, specialiai tam tikslui tin
kamai įrengtose patalpose. Jei 
sveikatos įstatymas neapimtų 
automatiškai visų gyventojų, 
bet tik norinčius jo įstaigomis 
naudotis, tuomet gydytojai, dir
bą sveikatos punktuose, galėtų 
priimti ir privačius pacientus, 
eventualiai mokėdami pašali
nę sumą už valdiškų patalpų 
bei techniškų įrengimų naudo
jimą. Todėl reikia manyti, kad 
išlaisvintoje Lietuvoje priva
čia medicinos praktika namie 
tesivers tik geresni specialistai 
ir gal dar bus viena kita priva
ti klinika.

Siūlomąją socialinės krypties 
sveikatos reikalų santvarką 
ateities Lietuvoje mėginkime 
pailiustruoti konkrečiu pavyz
džiu. Sakykime, Pagirių svei
katos punktui priklauso tūlas 
Jonaitis, nes jis gyvena Pagi
rių valsčiuje. Pirmą kartą jam 
atsilankius punkte yra sudaro
ma mediciniška byla Nr. 
1205479. Ši byla lieka sveika
tos Pagirių punkte (slaptas, 
tik medicinos personalui priei
namas dokumentas), o Jonai
čiui išduodama to paties nu
merio sveikatos knygutė, kurią 
jis visuomet turi atsinešti, atei
damas į ligoninę arba sveika
tos punktą. Jo knygutėje įra

šomi kiekvieno medikalinio vi
zito bei tyrimų rezultatai, už 
kuriuos pacientas tuoj pat su
moka nustatytą minimalų mo
kestį ir gauna kvitą. Šis mo
kestis reikėtų įvesti tam, kad 
nebūtų per daug piktnaudoja
ma sveikatos įstaiga. Tačiau, 
jei Jonaičiui dėl kurios nors 
priežasties nepatinka Pagirių 
sveikatos punkto gydytojai, jis 
su savo sveikatos knygute gali 
važiuoti į bet kurį kitą sveika
tos punktą, pvz. Smilgių. Ten 
punkto gydytojas lygiai taip 
pat įrašo jo knygutėn suteik
tus medicinos patarnavimus, 
paima mokestį ir apie tai raš
tu praneša Pagirių sveikatos 
punkto vedėjui, kuris Jonaičio 
medicinos byloje atitinkamai 
pažymi jo Smilgiuose turėtą 
vizitą.

Valsčių sveikatos punktų ve
dėjai kas mėnesį daro savo 
veiklos pranešimą apskrities 
sveikatos centrams, o šie pas
tarieji — sveikatos ministeri
jai. Iš tų pranešimų bus gali
ma nustatyti: 1. sveikatos pa
dėtį krašte; 2. paskirų sveika
tos punktų kokybę (pvz. jei 
kuris punktas gyventojų būtų 
aiškiai vengiamas ir atvirkš
čiai). Be to, šie pranešimai pa
lengvintų priežiūrą, kuri būti
nai reikalinga.

Greičiau jai įvykdyti pir-
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mieji du mediciniškos bylos, 
respektyviai sveikatos, nume
riai galėtų reikšti apskritį (“12” 
pvz. Alytaus); kiti du — vals
čių (“05” pvz. Pagirių); o to
limesni skaičiai — reikštų li
gonio registracijos eilės nume
rį (“479” pvz. Jonaitį).

Kas pasakyta apie paciento 
lankymąsi sveikatos punkte, 
analogiškai turėtų galioti ir jo 
gydymui ligoninėse bei kitose 
gydymosi įstaigose. Už vaistus 
pacientas turėtų mokėti nedi

delį procentą kainos, o likusią 
dalį turėtų sumokėti sveikatos 
įstaiga.

Tuo atveju, jei Lietuvoje bū
tų įvesta platesnio masto de
centralizacija, centrinės val
džios funkcijos didele dalimi 
pereitų savivaldybėms. Žino
ma, prisimenant Lietuvos sri
čių įvairų ekonominį lygį, val
stybei, kaip ir visose kitose 
srityse, taip ir čia tektų vykdy
ti finansinį didesnių skirtumų 
išlyginimą.

KONGR. DANIEL J. FLOOD, DEM. PA.

1956 Vasario 16 proga:

... Ir ligi tos (išsilaisvinimo) dienos — maldauki
me Dievą, kad ji nebūtų per toli — Lietuva bus simbo
lis viso to, kas yra skaudžiausia po sovietinio komuniz
mo valdžia. Kaip paminklas žmogaus nežmoniškumo 
žmogui Lietuva bus priminimas sovietinio imperializmo 
ir sovietinio kolonializmo, brutaliausio ir žiauriausio im
perializmo ir kolonializmo, kokį pasaulis kada nors pa
žinojo. Ir kada Bulganinas, Chruščiovas, Molotovas ar 
kuris kitas Sovietų lyderis spjaudysis nuodingais žo
džiais į Vakarų kolonializmą, tegul visas laisvasis pa
saulis nurodo į Lietuvą — pirmą sovietinio kolonializmo 
pavyzdį — ir klausia: “Kur kitur šiame Dievo pasau
lyje matome mes ar kas kitas tokią neteisybę ir tiro
niją kaip ši?”
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V I L N I A U S  
S E I M A S

ANTANAS KUČAS,  
Scranton, Pa.

Suėjo penkiasdešimt metų, 
kai iš visos Lietuvos į Vilniaus 
miesto valdybos salę Lietuvos 
reikalų spręsti susirinko apie 
2000 atstovų. Jie atsiliepė į dr. 
Jono Basanavičiaus vadovauja
mo organizacinio komiteto at
sišaukimą, paskelbtą vos treje
tą savaičių prieš patį seimą 
(1905 lapkričio 11 d.). Tasai re
kordiškas savo skaičiumi seimas 
laimėjo ir kitą rekordą — per 
dvi dienas sugebėjo suformu
luoti lietuvių tautos politinius 
siekimus ir surasti jiems vyk
dyti praktinių priemonių.

Toks spontaniškas susibūri
mas ir greitas apsisprendimas 
gali būti paaiškinamas dviem 
aplinkybėm: tuo, kad lietuvių 
valstybinio savarankumo idėja 
nebuvo lietuvių tautoje mirusi 
ir kad šiuo metu ją gaivino, 
kurstė naujausi politiniai įvy
kiai ją pavergusioje Rusijoje.

1. Valstybinio savarankumo 
idėja nebuvo mirusi

Kai skaitai senesniųjų veikė
jų prisiminimus, kad tas ar 
anas iš jų pirmasis iškėlęs Lie-

Sutrumpintas pranešimas, 
kurį prof. A. Kučas skaitė 

Bostone minėjime.

tuvos nepriklausomybės reika
lavimą, turi pastebėti, jog ne
priklausomybės siekimas buvo 
daug senesnis. Mūsų protėviai 
neprarado nepriklausomybės 
idėjos tada, kai maskolių stip
resnė galybė ją paskiausiai iš
plėšė (1795). Nepriklausomybės 
idėjos gyvumo nepaneigia ir 
tas faktas, kad dėl jos anksčiau 
buvo kovojusi ne liaudis, o ba
jorija. Jie norėjo atgauti nepri
klausomybę, tiesa, tokia forma, 
kokia ją buvo praradę (lygiai 
kaip ir mūsų laikų ne vienas 
veikėjas įsivaizduoja atsiku
riant nepriklausomą Lietuvą 
tokią, kokią jis paliko). Jie dė
josi su lenkais į bendrą kovą, 
aktyviai dalyvaudami 1831 ir 
1863 sukilimuose. Abudu suki
limai turėjo atgarsio ir valstie
čiuose, kurie tikėjosi socialinių 
permainų — palengvinti ar 
visai numesti rusų uždėtą bau
džiavos jungą.

Nepriklausomybės praradimas 
ir siekimas ją atgauti lietuvių 
santykius su okupantais rusais 
pavertė, šių laikų žodžiu tariant, 
pasipriešinimu, rezistencija 
prieš visa, kas susiję su rusu.
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Iš kitos pusės skatino stiprėti 
patriotizme. Nepriklausomybės 
praradimas ir jos siekimas buvo 
nepaskutinės reikšmės tam, 
kad Vilniaus universitete su
klestėjo lenkiškas ir lietuviškas 
patriotizmas, paskatinęs tyrinė
ti Lietuvos istoriją ir romantiš
kai žavėtis jos didvyriškos pra
eities vaizdais. A. Mickevičiaus,
I. Kraševskio, Kondratavičiaus 
raštai, idealizavę Lietuvos praei
tį, gilino pagarbą ir meilę Lie
tuvai tarp lenkiškai kalbančių 
bajorų. O vėliau jie neabejoti
nai veikė ir iš liaudies kilusią 
jau lietuviškąją šviesuomenę.

Vyskupas Valančius pasiprie
šinimo dvasią perkėlė į liaudį, 
pavertė masiniu sąjūdžiu, įskie
pijo atkaklų nusistatymą prieš 
rusą pravoslavintoją, kataliky
bės naikintoją; davė pozityvią 
kultūrinės, ūkinės, moralinės 
pažangos programą, kuria lietu
vis turėjo pralenkti rusus; da
vė tai programai vykdyti ne
girdėtą iki tol priemonę — slap
tąją spaudą ir jos knygnešių 
gyvąją besikeičiančią srovę. 
Kražių istorija buvo vienas iš 
akivaizdžių liudijimų, kiek šita 
pasipriešinimo dvasia buvo įsi
sunkusi į liaudį ir paskatinusi 
aukotis.

Tik ant šitokio pagrindo ga
lėjo remtis naujesnis tautinio 
ir valstybinio susipratimo laiko

tarpis, kada, panaikinus bau
džiavą, iš valstiečių išaugo švie
suomenė ir ėmė reikštis per 
slaptąją spaudą (“Aušrą,” “Ap
žvalgą”, “Varpą”, “Tėvynės 
Sargą”). Be tokio pagrindo nau
joji šviesuomenė būtų buvęs 
balsas, šaukiąs tyruose.

Tačiau šio vadinamo tautinio 
atgimimo šviesuomenė buvo ir 
savo laiko auklėtiniai. Siekdami 
savarankumo lietuvių tautai, 
jie kūrė programas, nusižiūrė
dami į rusus, lenkus, tarp ku
rių jiems teko mokslus eiti ir 
savo pažiūras sudarinėti. Pagal 
ten matomus pavyzdžius pradė
jo formuotis lietuvių visuome
niniai sąjūdžiai. Per “Apžvalgą” 
ir “Tėvynės Sargą” reiškėsi ka
talikai, kurie jau paties Vil
niaus seimo metu ims formuo
tis į krikščionių demokratų po
litinę grupę. Per “Varpą” reiš
kėsi busimieji demokratai ir 
socialdemokratai. Pastarieji 
anksčiausiai susiformavo ir su
siorganizavo į socialdemokratų 
partiją (1896).

Tos grupės skyrėsi tempera
mentais, skyrėsi nusistatymais 
dėl religijos ir su ja susijusių 
dalykų; skyrėsi taktika. Tačiau 
galima sakyti, kad jie nesisky
rė vienu dalyku — noru lietu
vių tautai savarankumo, nepri
klausomumo. Dėl to ir susitar
ti tuo pagrindiniu reikalu ne-

15



ANTANAS KUČAS

buvo sunku. Dėl jo nebuvo 
daug nė diskusijų Vilniaus sei
me. 

O momentą susirinkti Vilniu
je ir pareikšti viešai lietuvių 
tautos reikalavimus nurodė 
įvykiai paties pavergėjo viduje.

2. Lietuvių politinius siekinius 
aktualino politiniai sukrėtimai 

Rusijoje

Kai visa vakarų Europa nau
dojosi politinėmis laisvėmis ir 
tvarkėsi parlamentiniais pa
grindais, Rusijoje tebeklestėjo 
autokratija su visomis atsiliki
mo žymėmis. Tai matė rusų 
šviesuomenė; to labiausiai ne
galėjo nutylėti studentija. Pli
to revoliucinės idėjos, prasi- 
veždavo ir teroras. Tarsi norė
dama nukreipti savo piliečių 
dėmesį nuo vidaus atsilikimo, 
caro valdžia (panašiai kaip ir 
dabar sovietinė) sutelkė savo 
jėgas Tolimiesiems Rytams ap
valdyti. Pačiame XIX amžiaus 
gale ji pradėjo tiesti Transsibi
rinį geležinkelį, 1895 m. įsikišo 
į Japonų-Kinų karą, iš Kinijos 
išverždama šiaurinę Mandžiūri
ją, paskui ją visą okupuodama, 
išnuomodama Port Artūrą ir 
nagus jau kišdama į šiaurės Ko
rėją. Tai suerzino japonus, ir
1904 m. vasario 8 d. prasidėjo 
Rusų-Japonų karas.

Didžiai savo galybe pasitikė

jusi, Rusija gavo smūgį po smū
gio. Visame krašte kilo nepasi
tenkinimas. Vasarą buvo užmuš
tas žiaurus ir autokratiškas vi
daus reikalų ministeris Plehve. 
Jo vieton buvo paskirtas nuo
saikesnis, kunigaikštis Sviato
polk-Mirski. Tačiau tuoj paaiš
kėjo, kad pusiau priemonių ne
pakanka. Priespaudos suminkš
tėjimas tik sustiprino opozici
ją. Rudenį valdžia sukvietė į 
Petersburgą didįjį zemstvų (vie
tinių savivaldybių) kongresą. 
Ir tas nieko nepadėjo, nes kon
gresas reikalavo suteikti pilieti
nes laisves ir sušaukti krašto 
atstovų seimą.

Įtemptą padėtį dar labiau pa
aštrino 1905 sausio 22 kariuo
menės šūviai į darbininkų mi
nią, kuri su bažnytinėmis vė
liavomis, popo Gapono vedama, 
buvo atvykusi prie caro rūmų 
įteikti darbininkų peticijos. 
Krašte ėmė kilti neramumai, 
streikai. Caras paskelbė sušauk
siąs “patariamąjį” seimą. To ne
užteko. Streikai plito, ir bruz
dėjimas persimetė tarp paverg
tųjų tautų — Pabaltijy, Lenki
joje, Kaukaze. Rugpjūčio 19 d. 
caras paskelbė naują dekretą, 
kuriuo įsteigė Imperijos Dūmą, 
tam tikrą rinkikų renkamą at
stovybę, turinčią tik svarstomą
ją galią. Ir ši caro nuolaida pa
sirodė per kukli patenkinti įsi
siūbuojančiam revoliuciniam są-
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jūdžiui, kur buvo susimetęs į 
vieną “Sąjungų sąjungą”. Spa
lių 20 buvo paskelbtas visuoti
nis streikas, į kurį bematant įsi
jungė visa šalis. Sustojo gele
žinkeliai, paštas, telegrafas, fab
rikai, užsidarė valdžios įstaigos 
ir mokyklos, o tuo tarpu važi
nėdami po miestus ir kaimus 
agitatoriai ragino sukilti prieš 
valdžią.

Caras nusileido ir spalių 30 
d. paskelbė manifestą, suteikda
mas Rusijai konstituciją, dūmai 
įstatymų leidžiamąją galią, o 
piliečiams garantuodamas pilie
tines laisves. Šis manifestas pa
tenkino nuosaikesnes “sąjungų 
sąjungos” grupes, ir jos sustab
dė revoliucinį judėjimą. Beliko 
toliau kovoti tik vieni socialde
mokratai, kurie norėjo respub
likos.

Visi šie įvykiai sudrebino ca
ro autoritetą Rusijoje ir jos pa
vergtuose kraštuose, kurie ne 
tiek siekė pačių rusų pageidau
jamų konstitucinių atmainų, 
kiek tautinės laisvės.

Tokioje sukrėtimų įkaitintoje 
atmosferoje ėjo įvykiai ir Lie
tuvoje, kurie atvedė iki Vil
niaus seimo.

4. Seimo eiga triukšminga, 
bet nutarimai vieningi

Autokratiškam rusų režimui 
braškant, buvo lietuviams grą
žinta spauda (1904 geg. 7). Tuo

pasinaudodami Petrapilio lietu
viai pradėjo leisti savaitinį “Lie
tuvių Laikraštį”. Po trijų sa
vaičių, gruodžio 23 Vilniuje 
pasirodė pirmasis lietuvių dien
raštis, Petro Vileišio leidžiamos 
“Vilniaus Žinios”. Nors ir cen
zūruojama, šita lietuvių spauda 
ne tik informavo apie įvykius, 
bet ir padėjo orientuotis lietu
vių visuomeniškuose reikaluose.

Prie “Vilniaus Žinių” tais lai
kais spietėsi visų krypčių lietu
vių veikėjai. Tad ir sumanymas 
šaukti seimą išaugo to laikraš
čio štabe. Pirmoji mintis kilo 
dr. Jono Basanavičiaus, Petro 
Vileišio ir Jono Kriaučiūno pa
sikalbėjime, kuriame buvo nu
tarta sukviesti redakcijoje Vil
niaus lietuvių susirinkimą. Spa
lių 19 toks susirinkimas išrinko 
seimui rengti 15 asmenų komi
tetą, kuriam pirmininkavo dr. 
Basanavičius, sekretoriavo J. 
Kriaučiūnas. Komitetą sudarė 
įvairių grupių atstovai, išskyrus 
socialdemokratus, kurie daly
vauti atsisakė, siekdami, kaip 
ir Rusijos socialistai, galutinės 
revoliucijos ir netikėdami, kad 
Vilniaus seimas ką duotų. Tik 
pamatę, kad gali susirinkti 
daug atstovų, socialdemokratai 
apsisprendė dalyvauti ir paim
ti vadovavimą į savo rankas.

“Aušros” įsteigėjas ir jos lei
dėjas dr. Basanavičius buvo
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vienas iš didžiausių tuo metu 
autoritetų. Jis tik vasarą par
važiavo Vilniun po ilgų 25 me
tų gyvenimo užsieniuose, dau
giausiai Bulgarijoje, ir visiems 
rodės priimtinas, ypač, kad jis 
nebuvo įsijungęs į jokią politi
nę srovę. Jisai tad ir suredaga
vo seimo reikalu atsišaukimą, 
kuris buvo komiteto patvirtin
tas ir lapkričio 11 “Vilniaus Ži
niose” paskelbtas.

Gruodžio 4 d. Vilnius užtvi
no naujais neregėtais veidais. 
Miestuose, kaimuose, parapijo
se, Valsčiuose ir lietuvių koloni
jose Rusijoje, Ukrainoje, Len
kijoje ir Latvijoje išrinkti at
stovai suvažiavo Spręsti Lietu
vos reikalų. Kitą dieną jų tar
pe atsirado ir Maž. Lietuvos at
stovas J. Vanagaitis. Didžiulė 
Vilniaus miesto salė vos galėjo 
sutalpinti tą porą tūkstančių 
lietuvių patriotų entuziastų. 

Seimą atidarydamas, dr. Ba
sanavičius pasiūlė savo ir ren
gėjų numatytą prezidiumą. So
cialdemokratai, kurie iš vakaro 
buvo turėję savo politinį mitin
gą, tuojau užprotestavo, reika
laudami, kad prezidiumas būtų 
sudarytas kolektyviai. Tai su
kėlė karštus ginčus. Tik po, dvie
jų valandų pavyko sudaryti gru
pinį prezidiumą, kuriame dr. 
Basanavičius atstovavo neparti
niams, prof. kun. Pr. Būčys — 
katalikams, krikščionims demo
kratams, A. Smetona—demokra-

DIDŽIOJO

I. DABARTINIS PADĖJIMAS 
RUSIJOJ IR LIETUVOJ

Pripažindami, jog dabartinė 
caro vyriausybė yra pikčiausiu 
mūsų priešu; jog dabar prieš 
tą vyriausybę pasikėlė visi ru
sų valstijos kraštai; jog geres
nį gyvenimą galima įgyti tik 
laimėjus kovą su senąja tvar
ka, susirinkime dalyvavusieji 
lietuviai nutarė: šviestis, rištis 
ir stoti kovon drauge su suki
lusia visų Rusijos tautų liaudi
mi.

II. LIETUVOS AUTONOMIJA
Kadangi Lietuvos gyventojų

reikalai pilnai gali būti užganė
dinti tiktai prie tikros mūsų 
krašto autonomijos (savival
dos) ir kadangi norima, idant 
ir kitos Lietuvoje begyvenan
čios tautos galėtų pilna laisve 
naudotis, lietuvių suvažiavimas 
nusprendė;

Reikalauti Lietuvai autono
mijos su seimu Vilniuje, išrink
tu visuotiniu, lygiu, tiesiu ir 
slaptu balsavimu, neskiriant ly
ties, tautos, tikėjimo. Toji au
tonomiškoji Lietuva turi būti 
sudėta iš dabartinės etnografiš
kos Lietuvos kaipo branduolio 
ir tų pakraščių, kurie dėlei eko
nomiškų, kultūriškų, . tautiškų 
arba kitų priežasčių traukia 
prie to branduolio ir kurių gy
ventojai priklausyti prie jų pa
norės. 
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tams, St. Kairys — socialdemo
kratams ir karin. J Stankūnas
— ūkininkams. Sekretoriatan 
buvo išrinkti Juozas Gabrys, 
Liudas Gira ir Pranas Klimai
tis.



VILNIAUS SEIMO NUTARIMAI

Kadangi susirinkę Vilniuje 
ant lietuvių suvažiavimo Suval
kų gubernijos lietuviai vienbal
siai pripažino reikalingu drau
ge su kitų gubernijų lietuviais 
kovoti už autonomišką Lietuvą, 
tai suvažiavimas nutarė, kad 
Suvalkų gubernijos lietuviai tu
ri būti prisiekti prie autono
miškos Lietuvos..

Santykiai su kaimyniškomis 
Rusijos šalimis turi būti pa
remti ant federacijos pamatų.

III. KOKIU BŪDU 
IŠKOVOTI AUTONOMIJĄ

Kad įgyti autonomiją, pirmu
čiausiai reikalinga yra galutinai 
sugriauti dabartinę prispaudimo 
tvarką. Tam tikslui reikia vie
nyti visas Lietuvos politiškųjų 
partijų ir pavienių ypatų pa
jėgas. Susivienijus namieje, 
pridera mums jungtis su viso
mis kitomis Rusijos tautomis, 
kurios padeda griauti tą tvarką, 
o kol kas reikia: nemokėti jo
kių mokesčių, uždarinėti mono
polius, neleisti vaikų į rusiškas 
pradedamąsias mokyklas, neiti 
Kauno, Vilniaus ir Gardino gu
bernijose į valsčiaus teismus ir 
visas kitas dabartinės valdžios 
įstaigas, neleisti savo brolių į 
kariuomenę, reikalui prisiėjus 
streikuoti visiems darbo žmo
nėms miestuose ir sodžiuose.

IV. VALSČIAI, MOKYKLOS 
IR BAŽNYČIOS

Visuose Lietuvos valsčiuose 
turi būti vartojama prigimta 
žmonių kalba, visus reikalus ve
dant.

Kadangi dabartinė mokykla 
yra tik ištautinimo ir ištvirki
nimo įrankiu, tai reikia visas 
tokias mokyklas paversti gry
nai tautiškomis, kur mokslas 
būtų išguldomas prigimta kal
ba ir kad patys to krašto žmo
nės rinktų sau mokytojus.

Kadangi Vilniaus vyskupys
tėje bažnyčiose yra vartojama 
pamaldose lenkiška kalba su 
politišku tikslu, tai lietuvių su
sirinkimas nutarė vienbalsiai iš
reikšti Vilniaus vyskupystėje 
gyvenantiems ir kovotojams lie
tuviams geriausį linkėjimą pa
sisekimo kovoje su lenkomanų 
kunigija už tiesas lietuviškos 
kalbos Lietuvos bažnyčiose ir 
papeikti šiandieninės bažnyčios 
tvarką Vilniaus vyskupystėje.

Paskutinis punktas, liečiąs 
Vilnijos bažnyčias, sakoma, bu
vęs ne komisijos, bet dr. Ba
sanavičiaus pasiūlytas nubalsa
vus rezoliucijas. Jis taip pat 
daugumos buvęs priimtas, ta
čiau neįeinąs į pagrindines sei
mo vienbalsiai priimtas rezoliu
cijas.

Dr. Basanavičius buvo numa
tęs programoje trejetą referatų 
apie Lietuvos istorinę raidą, 
lietuvių giminystę su latviais ir 
kitus, bet seimo dauguma no
rėjo svarstyti aktualius politi

nius klausimus, todėl referatai 
buvo atidėti. Tuojau pat prasi
dėjo atstovų pranešimai iš vie
tų. Jie nusitęsė ilgai, nes kiek
vienas norėjo papasakoti, kas 
dedasi jo apylinkėje. Paskui ėjo
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diskusijos pačiu svarbiausiuoju 
politiniu autonomijos klausimu. 
Pritardami autonomijos su sei
mu Vilniuje reikalui, srovių at
stovai reiškė skirtingus kelius 
jai išgauti. Vieni reikalavo 
griežtos revoliucinės, net gink
luotos kovos, o kiti siūlė ją iš
gauti nekruvinos kovos keliu. 
Kitą dieną buvo svarstytas že
mės ir mokyklų klausimas. Vėl 
kilo karštų ginčų dėl tikybos 
dėstymo.

Nors karštai kiekviena pusė 
gynė savo nusistatymus, nors 
triukšmo kildavo tiek, kad teko 
posėdžius nutraukti, bet seimo 
nutarimai buvo priimti visų 
vienu balsu. Tai buvo panašu 
į besiveržiančią srovę, kurioje 
brūžuojasi, susitrenkia vienas 
į kitą, bet viskas veržiasi vie
na kryptim — pirmyn.

5. Seimo nutarimų vykdymas ir 
po jo atėjusi reakcija

Vilniaus seimo reikšmę jau 
seniai pabrėžė mūsų visuome
ninė spauda ir istorija, vadin
damos jį didžiuoju, nors pats 
seimas rezoliucijose save vadi
no tiktai “lietuvių susirinkimu”. 
Didžiojo vardas jam, aišku, su
teiktas ne tiek dėl to, kad jame 
dalyvavo daug atstovų, kiek dėl 
jo nutarimų svorio. Iš kitos vėl 
pusės, didžiojo vardas jam tin
ka dėl to, kad jis buvo išrink

tas pačiu demokratiškiausiu 
būdu, jokiems partijų štabams 
nerikiuojant, ir patiems vietos 
žmonėms parenkant tinkamiau
sius ir patikimiausius kandida
tus. Vilniaus seimą išrinko tau
ta, ir jis kalbėjo tautos vardu.

Vos tik spėjus nutarimus 
priimti, juos tuojau “Vilniaus 
Žinių” spaustuvė atspausdino
— 36,000 egzempliorių — ir iš
dalino namo vykstantiems at
stovams.

Dar seimui beposėdžiaujant, 
Vilniaus generalgubernatorius 
Freze paskelbė lietuvių ir rusų 
kalbomis atsišaukimą, kuriame 
tikino, kad lietuvių kalba bū
sianti įvesta į pradžios mokyk
las, kad mokytojais bus skiria
mi ir lietuviai katalikai, kad 
valsčiuose bus leista vartoti lie
tuvių kalba ir valsčių sekreto
rius galėsią rinkti patys gyven
tojai, tik reikia palaukti, kol 
visa Rusija persitvarkysianti 
naujais pagrindais. Tokį pat at
sišaukimą paskelbė ir Kauno 
gubernatorius. Tačiau šiuos 
miglotus pažadus nustelbė sei
mo nutarimai, kurie beregint 
buvo pradėti vykdyti visame 
krašte, ypač energingai Suval
kijoje ir Augštaičiuose.

Nutarimai buvo vykdomi gan 
tvarkingai, išskyrus tik kai kur 
monopolių daužymą, miškų kir
timą. Caro valdininkai, polici
ninkai, valsčių vadovybės bei
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mokytojai rusai buvo pakeičia
mi savais, o rusai būdavo nuve
žami ligi susisiekimų punktų, 
ir jiems buvo liepiama važiuoti, 
iš kur atvykę. Nesigriebta kerš
to priemonių nė prieš dvarinin
kus, nuo kurių buvo tekę daug 
nukentėti baudžiavos laikais ir 
vėliau, nors kaimyninėje Latvi
joje liepsnose pleškėjo dvarai ir 
buvo žudomi jų savininkai. Ži
noma, nebuvo išvengta smulkes
nių ekscesų ir Lietuvoje, kurie 
rusams buvo gera priekabė pa
rodyti savo žiaurumus, kai atė
jo sukilimo malšinimo laikas.

Rusijoje subirus vieningam 
revoliuciniam sąjūdžiui, carinė 
reakcija atsigriebė jau kitais 
metais. Lietuvoje teko nukentė
ti daugeliui vilniškio seimo nu
tarimų vykdytojų ir veikėjų. 
Vieni pateko į kalėjimus, kiti 
buvo ištremti Sibiran, o tre
tiems pavyko pasprukti į užsie
nius. Nepaisant sugrįžusios 
reakcijos, Rusijos revoliucija 
laimėjo šiokią tokią konstituci
ją, parlamentinę atstovybę ir 
eilę kitų dalykų. Lietuva gavo 
spaudos laisvę, teisę organizuo
tis ir buvo daugiau paisoma lie
tuviškų reikalų. Negalėdami po
litiškai veikti, lietuviai griebėsi 
steigti ekonomines ir kultūri
nes organizacijas, pratęsdami 
Valančiaus pozityvią programą
— pralenkti rusus kultūroje, 
ūkyje, moralėje.

6. Vilniaus seime iškilo 
lietuvių dvasia

Seimas suformulavo lietuvių 
to meto politinius siekimus — 
reikalauti autonomijos su de
mokratiškai renkamu seimu, 
kuris turės posėdžiauti ne kur 
kitur kaip Lietuvos sostinėje 
Vilniuje. Reikalaudamas auto
nomijos, jis čia pat apibrėžė ri
bas, kokios jis nori Lietuvai te
ritorijos. Realiai žiūrėdamas į 
esamą padėtį, seimas pareiškė 
teises tik į etnografiškai lietu
viškas žemes, nesiekdamas at
statinėti jokių istorinių sienų. 
Suprasdamas, kad ir etnografi
nėse ribose yra nelietuviškos 
kilmės žmonių, seimas pareiškė, 
jog valsčiaus reikalus vedant ir 
mokyklose turi būti vartojama 
gimtoji kalba. Tai buvo taikoma 
lietuviams, bet netiesiogiai 
buvo garantuojamos gimtosios 
kalbos teisės ir tautinėms ma
žumoms. Tai nebuvo vien tik 
atsargumo priemonė, vengiant 
sukiršinti mažumas, bet ir ženk
las giliai lietuvio sieloje slypin
čio teisingumo ir tolerancijos.

Net ir neakylus istorijos ste
bėtojas, žvilgterėjęs į tuos pa
grindinius autonominės Lietu
vos apmatus, lengvai juos gali 
atpažinti ir nepriklausomos Lie
tuvos demokratinėje 1922 me
tų konstitucijoje. Tai labai iš
kalbingai liudija, kad jau vil-
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niškio seimo metu lietuviškoji 
visuomenė buvo sąmoningai ap
sisprendusi už nepriklausomy
bę ir jai buvo pribrendusi, tik 
ano laiko politinėse sąlygose ji 
to negalėjo viešai reikalauti.

Būdingas yra ir priemonių 
pasirinkimas autonomijai iš
gauti. Užuot šaukę prie ginklo 
ir revoliucijos, seimo vadai pa
sirinko pasyvinį pasipriešinimą 
rusų režimui... nemokėti mo
kesčių, neleisti vaikų į rusiškas 
mokyklas, nesikreipti į dabar
tines valdžios įstaigas, nestoti 
kariuomenėn, ir t.t. Tai yra ne 
tik veiksmingos politinės prie
monės, bet drauge tai yra iš
reiškimas pakantaus, atsargaus 
lietuvių tautos būdo.

Pastarasis bruožas vertas dė
mesio. Lietuvis kantriai lauks, 
susikaupęs kęs ir, laikui atėjus, 
jis veiks atsargiai, vadovaudama
sis daugiau protu, ne jausmu, 
nesigriebdamas keršto, nors dėl

teisybės jis bylinėsis be palio
vos. Šios ypatybės nėra vergi
jos ženklas, nei jos padaras. 
Tai žemdirbio antspaudas. Be
maž visados priklausąs nuo 
gamtos sąlygų, pasėjęs grūdą, 
žemdirbys moka kantriai laukti 
derliaus. Susigyvenęs su gam
ta, jis moka džiaugtis ne tik jos 
gėrybėmis, bet ir jos grožiu. 
Krikščionybė jame dar stiprino 
artimo meilės, santūrumo bei 
susidrausminimo pradus. Štai 
kodėl lietuvis nebuvo revoliu
cionierius.

Tuo Vilniaus seimas ir yra 
didelis. Jis parodė ne tik pasau
liui, bet ir pačiai tautai, kad ji 
vieninga ir jau subrendusi, kad 
jos vaikai tikrai girdėjo Bara
nausko šauksmą “kad tu, gude, 
nesulauktum”, kad juos pažadi
no Kudirkos Varpo gausmas 
“kelkitės, kelkitės”, kad jie su 
Maironiu skardžiai traukė “ne- 
beužtvenksi upės bėgimo”. . .

HUGH J. ADDON1ZIO, DEM. N. J.
1956 Vasario 16 proga:

Lietuvių pasiaukojimas tėvynei ir laisvei matyti iš 
įvairių grupių, susijungusių prieš komunistų režimą. 
Jų veikimas matyti iš Maskvos dabartinės direktyvos 
pakeisti Lietuvos komunistinį premjerą. Tai nutiko, be 
abejo, dėl to, kad lietuviai tebetęsia savo pasipriešinimą 
raudonajam režimui, ir Maskva buvo nepatenkinta ru
sifikacijos programa Lietuvoje.
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KOVOJE DĖL LAISVĖS (4)

"Į LAISVĘ" PRADEDA 

RODYTIS 

IŠ POGRINDŽIO
KAZYS AMBROZAIT IS ,  

Cleveland, Ohio

Po 1942 metų Kalėdų dar 
išėjo paskutinis viešojo “Į Lais
vę” laikraščio numeris. Redak
cija buvo perspėta, tad parašė 
kuklų atsisveikinimo straipsne
lį ir dėjo vedamojo vietoj. Cen
zūra jo nepraleido. Cenzūra no
rėjo, kad “Į Laisvę” laikraštis, 
kuris priminė sukilimo dienas, 
nutiltų be garso ir kad dauge
lis prenumeratorių nepajustų, 
jog “Į Laisvę” vietoj gauna 
naują vokiečiam pataikaujantį 
laikraštį dienraštį “Ateitį”.

*
Apsisprendimas leisti “Į 

Laisvę” pogrindyje buvo grei
tas ir tvirtas. Didžiausias rū
pestis buvo pats laikraščio 
spausdinimas. Visos spausdini
mo mašinos buvo suregistruotos. 
Visi raidynai buvo gestapui pa
žįstami. Reikėjo surasti visiškai 
nežinomą raidyną, surasti spaus
dinimo vietą, surasti patikimų 
spausdinimo žmonių, sudaryti 
apsaugą.

SEN. WM. A. PURTELL, 
RESP. CONN.

1956 Vasario 16 proga:
Nors Lietuva yra dabar 

pavergta, bet žinome, kad 
jos žmonių dvasia nėra pa
laužta ir pabūgusi. Tai ro
do tokie drąsūs veiksmai 
kaip tas žygis šešių vyrų, 
kurie ryžosi atnešti lietuvių 
tautos atsišaukimą popie
žiui Pijui XII. Iš tų šešių 
pavojingoje kelionėje per 
rytų Prūsiją, Lenkiją, rytų 
Vokietiją keturi neteko gy
vybių, bet du išliko gyvi ir 
įvykdė misiją.

Tuo metu Lietuvių Aktyvistų 
Fronto žmonės po išsklaidymo 
buvo vėl atgavę pulsą, ir jų žy
mi dalis persiorganizavo į Lie
tuvių Frontą. Jo buvo du pa
grindiniai skyriai: politinis ir 
karinis. Abiejų skyrių žmonių 
buvo sukviesta į gerai žinomą 
Žaliakalnyje namą, tada vadi
namą “Raudonojo ubago kol
chozą”. Čia paprastai susirink
davo studentai, baigusieji, ir 
tik retkarčiais kas nors iš pro
fesorių... Šiuo kartu reikėjo to
kiame susirinkime aptarti 
spausdinimo minėtas priemones. 
Laimei, mūsų draugas, M. pasi
sakė, kad jo brolis dirbęs spaus
tuvėje ir žinąs kažkokias už
mirštas dėžes su smulkiomis 
raidėmis viename Kauno sena
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miesčio sandėlyje. Reikėjo jas 
iš ten gauti.

Kad be reikalo nebūtų įtarti 
sandėlio darbininkai, buvo su
tarta surengti “apiplėšimą”. Iš 
Lietuvių Fronto vadovybės ka
rinio skyriaus man buvo paves
ta pasirūpinti apiplėšimo ir 
naujosios “Į Laisvę” slaptosios 
spaustuvės apsauga.

*
Sutartą naktį išdėsčiau žmo

nes apie sandėlį Tado Daugir
do gatvėje. Jie turėjo apsaugo
ti “plėšikus” nuo policijos ir 
kitokių staigmenų. Jei tektų su 
policija susiremti, “plėšikai” su 
savo grobiu buvo numatyta iš
gabenti sanitarine mašina į 
saugią vietą, aplinkines gatves 
bent pusvalandžiui užblokavus.

Bet viso to nereikėjo. Be 
triukšmo ir “planingai” pavyko 
pasirinkti šrifto, spausdinimo 
volą, dažų ir kt. smulkių reik
menų. Kitą dieną Daunoro lei
džiamoje “Ateityje” jau buvo 
galima skelbti iš anksto paruoš
tą žinutę apie laimingą apiplė
šimą, nes “piktadariai” tamsoje 
tepaėmė tik nereikšmingą seną 
metalo laužą.

*
Spausdinimo darbas buvo 

daug sunkesnis. Raidės buvo 
sumaišytos, smulkios. Reikėjo 
kiekvieną raidę specialiu pince
tu rinkti ir atsargiai dėlioti žo

džius. Rinko vienas žmogus, 
mūsų draugo M. brolis. Jis per 
naktį tegalėjo surinkti pusę 
puslapio, o reikėjo keturių pus
lapių... Rinkėją žinojo tik du 
žmonės, o pats rinkėjas nežino
jo vietos, kur jo rinkinys bus 
spausdinamas.

*

Spaustuvės “viršininkas” bu
vo M. Vietą jai parinko Sava
norių prospekte netoli Kipro 
Petrausko gatvės. Tame name 
gyveno geštapo valdininkas, ku
ris mėgo nugerti ir dažnai nak
tim nebūdavo namie. Namie 
dažniausiai nenakvodavo ir šei
mininkai, nes jie kitur dirbo ir 
ten pernakvodavo darbo nakti
mis. Mūsų žinioje buvo virtu
vė — patogi ir saugi vieta. Sau
gumo dėliai vis dėlto teko pa
statyti sargybinį. Tik greitai jį 
nuėmėm. Jo vaikščiojimas ga
lėjo labiau dėmesį atkreipti nei 
mūsų spausdinimas.

Darbas nebuvo lengvas. Dir
bom jį tryse. Vienas stūmėm 
volą, kuris buvo sunkus ir stu
miant bildėjo taip, kad baimi
nomės, ar negirdėti gatvėje. 
Kitas dejom popierį po volu ir 
nuimtą tiesėm į pasienį, nes da
žai ilgai nedžiūvo. Trečias te
pėm tuos sunkiai džiūstančius 
dažus... Gutenbergas Mainze sa
vo pirmąją spaustuvę tikriau
siai turėjo modernesnę. Bet 
mums buvo linksma. Kodėl, ta-
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da ir patys tokio klausimo ne
kėlėm. Šiandien atrodo, kad ta
da turėjom jaustis dirbą kažin 
ką svarbaus...

Per naktį atspaudėm apie 500 
egzempliorių. O pirmo nr. bu
vo numatyta atspausti 1200.

Pirmasis pogrindinis “Į Lais
vę” numeris pasirodė 1943 metų 
sausio mėn. gale. Tas numeris, 
kaip ir vėlesni, buvo pasiųsti 
ir gestapui. Pasklido gandas, 
“Į Laisvę” atspausdino “Atei
ties” spaustuvė.

*
Savanorių prospekte išspaus

dinom pogrindinio “Į Laisvę” 3 
numerius. Saugumo sumetimais 
reikėjo keisti vietą, žmones ir 
spausdinimo priemones. Mūsų 
draugui M. pavyko ilgainiui su
organizuoti kiek tobulesnę ran
ka sukamą mašiną ir tada ke
leriopai pakelti laikraščio eg
zempliorių skaičių. Tą skaičių 
dar daugiau didino Mariampo
lėje, Utenoje, Telšiuose ir ki
tur, kur Lietuvių Fronto įga
liotiniai pasirūpino juos multi
plikuoti rotatoriais ir leisti to
liau į savo apylinkę... Mūsų bi
čiulis M. į savo rankas spaus
tuvę perėmė nuo 4 numerio. 
Kilnojama tarp Senamiesčio ir 
Vilijampolės išsilaikė iki 1944 
pavasario. Joje buvo spausdi
nami ir kitų dviejų bičiulių P. 
G. ir A. B. leidžiamas pogrindi

nis laikraštis “Lietuvos Judas”, 
kuriame buvo demaskuojami 
vardais ir pavardėm tie lietu
viai, kurie pataikavo okupan
tui, prasilenkdami ir su lietu
vio garbe ir su Lietuvos inte
resu.

*
Dabar vartant jau 45-tąjį “Į 

Laisvę” numerį, leidžiamą Ame
rikoje, pro jo puslapius ir ana
pus jų praslenka daug praei
ties veidų... Matai kaip gyvą A. 
M., nepaprasto sumanumo, ne
paprastos drąsos vyrą, kuris vi
sus pavojus mokėdavo sušvel
ninti savo nepaliaujamu humo
ru. Ir šiandien su šypsniu pri
simeni, kaip jis savo kiaurais 
kaliošais per sniegą brisdamas, 
tempia du sunkius “Į Laisvę” 
ryšulius Savanorių prospektu 
Senamiesčio link; lenkiantį po
licininką jis šaltai užkalbina: 
“Ponuli, esu studentas; štai ga
vau lašinių iš namų; ar nepa
dėtum panešti čia iki pakalnės, 
kad vokiečiai kartais neatimtų”. 
Tas panėšėjo...

Matai ir Juozą O. traukiniu 
į Mariampolę važiuojantį ir ve
žantį keletą “Į Laisvę” egzemp
liorių. Traukinyje krata. Jis su
kiša nelegalius laikraščius į sa
vo aulinius batus. Kai saugu
mietis patikrina jo daiktus ir jo 
kišenius, Juozas dar paklausia: 
“O gal dar ir batus nusiauti?”

Lydžiu atminimuose ir Joną
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NUO POGRINDŽIO 
IKI 

ATLANTO PYLIMO
KAZYS BRAZAUSKAS,

Brooklyn, N. Y.

Kai 1941 birželio 23 Kauno 
radijas paskelbė Lietuvos Lai
kinosios Vyriausybės sudėtį, 
lietuvių tautai blykstelėjo vil
tis būti laisvai ir nepriklauso
mai. Ji pažadino entuziazmą ir

Pajaujį, kuris tempia port
felį su laikraščiais į studenčių 
bendrabutį Laisvės alėjoje Nr. 
61. Toliau regiu jį keliaujantį 
dėl tos spaudos jau į Stutthofo 
kacetą...

Mintis sugrįžta ir į aną “Rau
donojo ubago kolchozą” pas 
tuos porą dešimčių vyrų, kur 
buvo reikalai drauge planuoja
mi... su rimtumu, su humoru, 
su jaunystės liepsna ir tikėji
mu... Šiandien jų tik nedidelė 
dalis laisvame pasaulyje; kita 
dalis nuėjo į okupanto kacetus, 
kita dalis į Lietuvos žemelę ir 
dalis Sibiro nežinioje. Jie su
klupo pakeliui į Kalną, bet pa
liko tikėjimas, kad kiti kalną 
užkops — Laimės žiburį pa
sieks.

pasiryžimą griebtis ginklo, vy
ti raudonąją armiją ir pagel
bėti Laikinajai Vyriausybei at
statyti tvarką viduje, kad atėję 
vokiečiai rastų pagrindines įs
taigas jau lietuvių tvarkomas.

Naujas okupantas nepagerbė 
lietuvių kraujo aukų. Kai Lai
kinoji Vyriausybė buvo privers
ta savo veikimą sustabdyti, lie
tuviams, išskyrus keletą lietu
viškų avantiūristų, beliko vėl 
burtis pogrindyje ir tęsti rezis
tenciją prieš naują okupantą. 
Susikūrė rezistencinės organiza
cijos su savo laikraščių tinklu.

Vienoje iš tų organizacijų, 
Laisvės Kovotojuose, teko ir 
man aktyviai dalyvauti, orga
nizuojant spaustuvę ir tvarkant 
tos organizacijos slapto laik
raščio “Laisvės Kovotojo” lei
dimą.

Laikraštis buvo leidžiamas 
kartą per mėnesį 4 puslapių. 
Nors ir menka buvo pogrindžio 
laikraščio išorė, bet savo turi
niu ir rezistencine dvasia daug 
prisidėjo prie bendro Lietuvos 
rezistencinio sąjūdžio pasiseki
mo. Kai vėliau buvau gestapo 
suimtas, per tardymus gestapo 
pareigūnai minėjo, jog laikraš
tis daug sutrukdęs okupacinių 
potvarkių vykdymą. Mažiausiai 
60-70% tų visų potvarkių ir 
įsakymų jiems nepavykę įvyk
dyti. Suprantamas buvo gesta
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po noras organizaciją ir jos 
laikraštį likviduoti, o jos na
rius susemti.

1943 rugpjūčio mėn. pavyko 
gestapui užeiti pėdsakus. Buvo 
suimti iš pradžių 8 žmonės. 
Turbūt, kai kuriuos suimtuo
sius terorizuojant pavyko parei
gūnams sužinoti paties laikraš
čio buveinę. Laikinai buvo su
stabdytas laikraščio leidimas. 
Bet neilgam. Po kelių mėnesių 
‘Laisvės Kovotojas” vėl pasiro
dė. Tai palengvino iš dalies mū
sų, suimtųjų, padėtį. Išvengėm 
nereikalingų tardymų ir kanki
nimo.

Suimtas laisvo rezistento 
veiklą baigiau ir pradėjau nau
ją politkalinio-kacetininko gy
venimą.

*
Po savaitės su viršum tardy

mo gestapo rūmų rūsyje Kau
ne buvau perkeltas į sunkiųjų 
darbų kalėjimą, kur su politi
niais kaliniais naciai elgėsi 
daug blogiau nei su kriminalis
tais bei spekuliantais. Visiems 
kitiems nusikaltėliams buvo 
leidžiama gauti papildomus 
maisto siuntinius iš laisvės ir 
dirbti įvairiose kalėjimo dirb
tuvėse, o mums, politiniams 
kaliniams, tai buvo uždrausta.

1944 vasario pabaigoje mane 
ir Zubrį iš Kauno kalėjimo iš
vežė į geležinkelio stotį, įgrūdo

į gyvulinį vagoną išvežti. . . ne
žinia kur. Po septynių parų be 
vandens, tik su trupučiu sauso 
maisto atvežė Prancūzijon prie 
Lamancho kanalo pakraščių. 
Buvom skirti “Atlanto pylimą” 
statyti.

Pirmiausia nužmogino ir pa
vertė numeriu. Atėmė atsivež
tus kuklius drabužius, davė ka
ceto uniformą su numeriu ir 
raudonai išdažytais X raidės 
ženklais ant nugaros ir kelnių 
šonuose. Taip aptaisytas pradė
jau statyti “Atlanto pylimą” 
“naujajai Europai” saugoti. 
Dirbom kas dieną po 12-15 va
landų. Kartą teko dirbti net 36 
valandas be pertraukos. Reikė
jo užbaigti vieną svarbų bunke
rį.

Mirtis čia turėjo didelę pjū
tį.

Artinantis vakarų sąjungi
ninkams, naciai bandė visą mū
sų lagerį perkraustyti kitur. 
Buvo paskutinė proga ir valan
da mėginti laisvę atgauti. 1944 
rugpjūčio 20 man ir keliems 
kitiems lietuviams laimė šypte
lėjo — pavyko pabėgti. Duonos 
ir prieglaudos jieškant teko 
dirbti pas prancūzų ūkininkus, 
ligi pagaliau atsidūriau Pary
žiuje. Ir ten buvo skurdu. Bet 
jaučiausi laisvas, jaučiausi vėl 
žmogus.

Po kelerių metų traukė mane
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TAUTINĖS VERTYBĖS
ir

JAUNI ŽMONĖS
VINCAS JONIKAS  

Brooklynas, N. Y.

Dažnai tenka išgirsti mūsų 
jaunimą dejuojant, kad neturim 
savo tautinių vertybių, nes se
noji karta, bepolemizuodama 
tarp savęs, nepateikia patrauk
lių lietuvybės pavyzdžių. Ar 
iš tikrųjų taip yra? Ar jauni
mas, iš viso, turi teisę reikalau
ti iš savo tėvų bei senelių, kad 
jie atjaunėtų ir tęstų patarna
vimą išlepusiems vaikams? 
Man rodosi, kad pats jauni
mas, dar net nesulaukęs barz
dų, paseno vien dėl savo kal
tės, toli senatve pralenkdamas 
tuos, kuriems dabar prikaišioja. 
Jaunimas dabar bijo idealizmo 
ir aukos, — štai tikroji visos 
tragedijos šaknis!

Žvilgsnis į praeitį, jaunimo

nuvykti vėl prie Lamancho — 
pasižiūrėti savos, kruvino pra
kaito ir paskutinių jėgų “kūry
bos”. Šį kartą tie patys pakraš
čiai man atrodė daug gražesni, 
žmonės meilesni. Turbūt dėl to, 
kad nemačiau prieš save šautu
vo, sunkios lazdos ir negirdė
jau keiksmų. Buvau laisvas, ir 
gyvenimas atrodė šviesesnis.

mestas, grąžintų jam būtinos 
aukos drąsą. Nežiūrint į seno
sios istorijos lakštus, Mindaugo- 
Vytauto gadynės heroizmą, už
teks, jei jaunimas pamatys Min
taujos gimnazistus 1896 me
tais, drįstančius atsisakyti vie
šai rusiškos maldos ir su tuo 
protestu išeinančius prieš visą 
Rusijos imperiją. Tie lietuvių 
ūkininkų vaikai žinojo, kad už 
savo žygį bus išmesti iš gimna
zijos, net areštuoti, kai kurie 
neteks savo tėvų globos ir atsi
durs vieni su savo jėgomis prieš 
ateitį, spindinčią mokslo vilti
mis... Katras iš dabartinių stu
dentų drįs prasižioti prieš lie
tuvių kalbos persekiojimą lietu
viškos parapijos mokykloje,

Nebegalvojau, dėl ko anuo 
metu turėjau kentėti. Tai buvo 
aišku ir man ir kiekvienam, kas 
myli savo žemę ir tėvų kalbą. 
Tik vis šviesiau ir šviesiau man 
aiškėjo, kad žmonėse matai 
draugus, brolius, ne priešus, 
kai esi laisvas ir kai jie laisvi. 
Ir ta mintis paliko gyva iki da
bar.
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šiame laisves krašte, nors už 
tai jokios griežtos bausmės ne
gresia?

O tie pilkieji knygnešiai, tie
1905 metų revoliucionieriai ir 
Didžiojo Vilniaus Seimo daly
viai, tie pirmieji kariai sava
noriai, ar kartais nėra pakanka
mai dideli asmens, prieš ku
riuos dabartinis jaunuolis turė
tų nusiimti kepurę ir apsiverk
ti dėl savo menkystės? Nepri
klausomybės pradžios entuziaz
mas, kai gimnazistai ir studen
tai, grįžę iš frontų su skylėto
mis krūtinėmis griebėsi organi
zuoti valstybės ir pradžios švie
timo, dirbdami bemaž laukinėse, 
karo lauko sąlygose, ar negalė
tų įkvėpti dabartinį lietuvį 
studentą bent kiek aukoti savo 
jėgos ir karjeros lietuvybės 
kraujo transfuzijai?

Mokslas ir profesija dabarti
nio jaunimo pasirenkama kaip 
tik vengiant idealizmo: tech
nika, ekonomija, medicina, tei
sė, na ir teologija yra dėmesyje 
kaip sritys, žadančios lepų ir 
sotų gyvenimą. Jaunimo sielą 
nuviršijo pilvinis idealizmas. 
Retas, apsirikęs, pagalvoja apie 
pedagogiką ar istoriją lituanis
tine prasme. Tautos kultūrai 
mokytojas yra reikalingas tuo
jau, o kiti specialistai, Lietu
voje ar čia, lengvai surandami 
ar pasamdomi. Svetimšalis ne
galės mokytojo darbo atlikti be

žalos tautai, ypač kur tas dar
bas lies specifinius lietuviškus 
reikalus. Jei kokia mergina ir 
studijuoja, iš bėdos, pedagogi
ką, ji jau dabar pilna dolerinės 
širdgėlos, kad apsiriko pasirink
dama profesiją. Gal ją išgelbės 
bažnytinių organizacijų mokyk
los, suteikdamos darbą, kuris 
su lietuviškumu turės tiek ry
šio, kiek velnias su poteriais. 
Istorikai bijo prisiliesti laisvai 
prieinamų archyvų, kad, ne
duok Dieve, nepamatytų ir ne
pasakytų ko nors šviesesnio iš 
tautos praeities, negu jiems len
kai, vokiečiai ar rusai kadaise 
buvo į galvą, kaip surudijusią 
vinį, įkalę. Jaunimas ir ten ga
lėtų mesti žvilgsnį, kad įsigytų 
savo nuomonę apie tai, kas su
daro jo tautinę vertę, jo jėgų 
šaltinį, o nekartoti papūgiškai 
svetimšalių istorines nesąmo
nes, dažnai su tendencija ar ne
vėkšliškumu paskelbtas. Rinki
mas tautosakos, retų, benyks
tančių tautos žodžių, ruošimas 
žodynų argi tai nebuvo senuo
lių entuziastų, idealistų darbas, 
kol jie buvo jauni? Ar jie pa
darė bet kokią gėdą dabarties 
jaunimui savo beveik beviltiš
komis pastangomis atgauti tau
tai priderančią garbę ir laisvę? 
Pats pavardžių atlietuvinimas 
argi nebėra jaunimo dabartinis 
ambicijos reikalas? Deja, kiek 
dar asmenų, net iš įtakingų vi
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suomenėje šeimų, tebėra su lie
tuviškų herojų vardais, o su 
lenkiškų mužikų pavardėmis. 
Gėda ima tai paminėjus...

Menas ir literatūra yra jauni
mo visai ignoruojamas lietuviš
ka prasme. Nėra pastangos kur
ti, tai ką bekalbėti apie moty
vų pasirinkimą. Jaunimas turi 
eilę laikraščių, bet jis neturi 
laiko ką nors nuosavo parašyti. 
Jeigu ir rašo, tai koks vidurinės 
eilės “genijus”, savo aptręšusiu 
nihilizmu niekindamas kiekvie
ną gaivališkesnį tautos pasireiš
kimą, kad baugu pripažinti, jog 
tai lietuvio darbas. Visa jauni
mo beletristika sukasi apie ste
buklus, nesuprastą meilę ir kle
bonijos daržą. Temos apie kari, 
tautos rezistenciją, darbo gar
bę ar tėvynės ilgesį nemadoje, 
nes neestetiška, nes to nė dva
sios vadas nemoko. Meno mo
kyklų studentai beveik nesuge
ba savo laikraščio pailiustruoti, 
nėra, kas nupieštų knygai vir
šeli, nekalbant apie rimtesnio 
turinio piešinį. Jaunieji daili
ninkai visi “modernistai”, daug 
žino apie meno madą, tik už
miršta, kad toji mada bus jau 
praėjusi, kol jie išmoks piešti. 
Jie turi “gerą skonį”, tėplioja 
senamiesčiu namų kerėplas, no
rėdami panašėti į “senuosius 
meistrus”, piešia negriukus, lai
vų nuolaužas ir su tais moty
vais, urvinio žmogaus meno

technikos pagelba, “plaukia į 
tarptautinius vandenis”, norė
dami išgarsinti Lietuvą dar 
savo nukapotų pavardžių para
šais. Tuo tarpu sava heraldika, 
sava mitologija, sava ornamen
tika būtų daug tikresnis plaus
tas į tuos “tarptautinius van
denis”. Nors dabartinės ruti
nos banga nevieną dailininką 
nuskandintų svetimybėje, ta
čiau jie paliktų gyvi savo tau
toje. Partizanų kova, tremties 
ir emigracijos lietuvių būtis, se
nosios šio krašto lietuvių kartos 
gyvenimas ir kova dėl būvio — 
vis tai nepamirštini motyvai 
jaunimo dailės ar literatūros 
temoms, realistinio idealistinio 
stiliaus.

Jei graikai ar romėnai nebū
tų taip kūrę savo meno, ką 
šiandien žinotumėm apie juos,
— ar jie buvo augštos civiliza
cijos, ar urviniai žmonės, pana
šūs į dabartinio modernisto kū
rinius? Tas pats klausimas teks 
ateičiai ir apie lietuvius kal
bant, jei mūsų jaunimas susi
gundys liga, o ne sveikata.. Se
novė yra teisingai griežta mo
kykla dabarčiai, todėl reikia 
kurti garbingą dabartį, kad ji 
liktų tokia ateičiai, kai bus nu
ėjusi į praeitį.

Muzika, šokis, daina — tai 
sritys, kur jaunimas gali tikrai 
lietuviškai pasireikšti, savo pa
silinksminimus paversdami tik
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rais meno vakarais. Žinome, 
kad nevienas studijuoja ar jau 
baigė šias meno šakas, deja, ne
matome ant tų šakų lietuviško 
vaisiaus. Mergaitė, baigusi mu
zikos mokyklą, sugeba iš bėdos 
akompanuoti tokiai pat solis
tei, dainuojančiai italų operos 
ariją, ir už tai jos abidvi nori 
būti “šiltai sutiktos” lietuvių 
visuomenėje. O kur tie lietuviš
ki muzikos dalykai? Ak, jų nė
ra, niekas neparašė! Kaipgi? 
Mes manome, kad yra ir labai 
gerų, tik panelės ir ponai ar
tistai mano, kad dainuodami 
svetimus klyksmus jie būna 
gudresni, labiau prie pasaulinio 
garso. Pagaliau, ar daug jaunų
jų muzikų, belaukdami įkvėpi
mo stebuklingiems garsams, 
pamėgino ką nors sukomponuo
ti ar harmonizuoti, atsiremda
mi kad ir į lietuvių tautosakos 
dainų melodijas? Nemoderniš
ka. sakai? Bet sava, garbinga 
ir šventa! Su tokiais darbais, 
jaunuoli, iškiltum kaip origina
lus ir tautinis muzikas, kiti pa
matys, ir pats per amžius ne
mirsi. Nuoširdžiai dirbant, atsi
rėmus į tautosaką, galima su
kurti tokių operų, kokių pasau
lis neturėjo ir neturės, kai per 
savo apsileidimą būsime mirę 
su »visais tautos lobiais. Melodi- 
jo iš tų pačių šaltinių gali bū
ti pritaikomos lietuviško cha
rakterio šokiams, pramoginei

muzikai, šokių salei. Balerina, 
kuri sugeba pasaulinėje scenoje 
susilaukti “šilto priėmimo”, be 
abejonės, sugebės sukurti ir vie
ną kitą pramoginį šokį, origi
naliai lietuvišką, kad nereikėtų 
skųstis svetimtaučiams neturė
jimu nieko kito, be suktinio ar 
klumpakojo. Deja, mūsų šau
nioji balerina tesvajoja apie šo
kį ne savo žmonėms, bet tiems, 
kurie jai ir pinigų, ir gėlių, ir 
protekcijų teikia. Ji negali nu
sileisti iš augštybių pas savo 
“liaudį”, nes neužmiršta to di
džio momento, kai kadaise, kaž
koks, jau išklibęs, “pasaulinis 
garsas” didelėje scenoje jai da
vė gėlių ir pasakė komplimentą. 
Kas jai dabar tie lietuviai, at
silikę nuo kultūros? Ir mamy
tė buvo lietuvaitė, kol Lietuvo
je buvo gerai... Dabar ji len
kiškai kalba poterius ir žiūri te
levizijos. Gal dėl panašių prie
žasčių ir šokių salėse vis mažiau 
girdėti lietuviško žodžio, nes 
mūsų jaunimas nebeįstengia jo 
pratarti, uždusęs po “moderniš
ko” gatvinio juodukų šokio. Ta
čiau lietuvaitės pasilinksmini
muose būna tokios gražios su 
balinėmis suknelėmis, kad bau
gu darosi ranka prisiliesti, — 
sutepsi! Skambios dainos, plau
kiančios iš atviros jaunimo šir
dies veltui lauktumei šokių 
pertraukose, — ji nutilo. Nere
gėsi nė tų ratelių, tokių seno
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viškai gražių, mūsų tėvų-pro
tėvių sukurtų tėvynėje, ar par
vežtų anais metais iš Rusijos 
bei Amerikos emigracijos: “Pu
čia vėjas, neša laivą, nuneš 
mumis į Lietuvą. Tai bus links
ma, tai bus linksma, tai bus 
linksma Lietuvoje...” Tie rate
liai buvo graži lietuviška tra
dicija su giliu socialiniu pobū
džiu visiems, be simpatijų skir
tumo, dalyvauti dainoje ir šo
kyje, laikinai sugriaunant “po
ras”, vieniems kitus po truputį 
pajusti. Tai buvo graži lietuviš
kos vienybės vertybė, deja, mū
sų jaunimo jau atmesta ir bai
giama numarinti.

Jaunimo stovyklose tie patys 
dainos merdėjimo ženklai — 
keletas banalių “dainuškų” su 
geru priedu žargono. Organiza
cijų himnai atsiskamba kažko
kiu beviltiškumu. Kur ta jau
natviška, gaivalinga, akmenis 
tirpdanti lietuviška daina, ka
daise tėvynės slėniuose ir girio
se netilpusi su žodžiu - žodžio, 
balsu - balso vertu? Jaunimas 
nori, kad seni tautos kareiviai, 
sulaužytais kaulais ir kiaurom 
krūtinėm ateitų jos padainuo
ti, o mergaitės už tai numestų 
jiems bereikšmį šypsnį, kaip 
elgetoms nudilusį centą.

Šeimų kūrimo klausimas yra 
pats didžiausias ir pats subti
liausias, kurį reikėtų atsargiu 
žodžiu gvildenti. Atrodo, kad

pagrindinis dabartinio jaunimo 
vedybų tikslas yra pramoga per 
piniginį saugumą. Motyvas kur
ti šeimai kaip tautinei vertybei 
nebeturi balso. Motinos, ka
daise atsitiktinai sudariusios 
neeilinės padėties šeimas, nori 
būtinai ir savo vaikus taip gy
venime įtvirtinti, kad jie ten 
jaustųsi ponais, kažkuo augš
tesniais už kitus. Tokios šeimos 
jaunuolis, tėvų uždarbio pade
damas baigęs augštąjį mokslą, 
garantuojantį jam pelningą atei
tį, pradeda žvalgytis ir sau pri
tinkančios gyvenimo draugės. 
Pasirinkimas tokiam jaunuoliui 
gausus, ambicija dar didesnė, 
todėl gali žaisti su viena ar ki
ta, nes tos visos mergaitės vi
liasi už jo ištekėti. Širdis ir 
tautos siela atsiranda ant ko
mersanto stalo. Vienai, saky
sim, pasitaiko “laimė”, — ji 
galės ištaigingai gyventi, turės 
pramogų ir gerą vardą. Kadan
gi ne visos pramogos su šeimos 
gyvenimu derinasi, jiedu turės 
tik vieną vaiką, patogumo dė
liai pakrikštys David, negalės 
abudu jo suvaldyti, atiduos į 
“geras rankas” auklėti.

Kitas jaunuolis pasakys, kad 
lietuvaitės pradeda netekti sa
vo vitališkumo, darosi tragiš
kai nuobodžios. Sakysime, mer
gaitė, rūpestingos tėvų globos 
įtaigojama, baigia kokią ten 
“gražaus elgesio” kolegiją, pri
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sirenka ne savo luomo ar tau
tos manierų ir išmoksta taip 
negražiai elgtis su savo tautos 
“žemesniais” vaikinais, kad 
juos nubaido jieškoti žmoniš
kesnes draugystės net pas sve
timas mergaites. Kiekvienas 
vyras junta savo mergaitės tik
rą meilę ir skiria ją nuo ma
nieros. Mato, kad ji nėra to
kia, kokia dedasi. Minėta pa
vyzdyje mergaitė, turėdama 
kolegijos diplomą su svetimų 
kalbų mokėjimo pažymėjimais 
bei daugybe nenuoširdžių nuo
tykių iš to laikotarpio, sėdi pas 
mamą ir laukia švento Jurgio 
atjojant pirštis, nes už betko ji 
neverta tekėti, — per gera! Tik
rumoje ji, tuo savo gerumu, ne 
tik negali vieno smulkaus pa
tarnavimo tąja išmokta kalba 
savo tautai atlikti, patiekdama 
nors mažą vertimą savo laik
raščiui, dar savo ambicija žu
do meilę, kartu su ja ir tautos 
gyvybę. Ištekėdama kad ir ne 
už savo “luomo” ar pelningos 
profesijos vyro, savo idealiz
mu, jeigu jo turėtų, išgelbėtų 
vyro ir savo jaunystę ir abudu 
sukurtų tokias tautines verty
bes, kurios pratęstų jų lietu
vybę į sekančias generacijas. 
Reikia tik prašnekti širdimi į 
širdį, pamirštant ambicijas ir 
turtų svajones, kurias vistiek 
užbaigs miesto notaras, po mū
sų mirties.

KONGR. KENNETH B.
KEATING, RESP. N. Y.
1956 m. Vasario 16 proga:

Esu tikras, visi sutiksime, 
kad laisvė negali būti lai
mėta per vieną naktį, bet 
mes privalome neleisti šiai 
mažai garbingai tautinei 
grupei prarasti viltį. Kova 
dėl išlaisvinimo turi eiti 
toliau, ir šioje srityje visos 
pavergtos tautos reikalin
gos laisvojo pasaulio para
mos.

Lietuva — kiek ji yra 
maža savo geografiniu plo
tu, tiek ji didelė savo troš
kimu būti laisva

Sutraukus šio rašinio mintis, 
gautųsi išvada, kad dejonės dėl 
tautinių vertybių nebuvimo yra 
niekas daugiau, kaip nenoras jų 
matyti. Nereikia norėti, kad 
profesoriai, iškankinti savo am
žiaus naštų ir emigracinio nu
vertinimo, sudėtų visas tauti
nes vertybes ant lėkštės, pagal 
kiekvieno jaunuolio skonį ir pa
kviestų į vaišes, tardami: “Val
gykite, idealistai.” Kas iš tik
rųjų nori mylėti savo tautą, tas 
ras ir jos vertybes, ir dirbs, kad 
jų būtų daugiau, nežiūrint savo 
išsimokslinimo ar pajėgumo. Vi
si nuoširdūs darbai yra tautinės 
vertybės.
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ANAPUS DARBAI ir
Gedvilas perdavė 
Lietuvą Šumauskui

Ar su pasikeitimu palengvės?

Tokia žmonių prigimtis, kad jie 
laukia tirono galo ir tiki, jog po jo 
gyvenimas turės palengvėti. Gedvilą 
Lietuvoje pakeitus Šumausku, kai 
kas iš lietuvių tremtyje viešai ėmė 
aiškinti, kad Šumauskas esąs dides
nis patrijotas už Gedvilą ir kad jo 
atėjimas galįs reikšti titoizmą atei
nant į Lietuvą. Toks aiškinimas yra 
panašios rūšies kaip Malenkovą pa
keitus Bulganinu ir Chruščiovu — 
vieno iš lietuvių buvo viešai aiškina
ma, kad dabar gyvenimas pasikei
siąs į gerąją pusę. Norim, kad 
taip būtų, ir taip tikim. Objektyvaus 
betgi pagrindo turim maža manyti ir 
apie Šumauską, kad su jo atėjimu 
Lietuvos gyventojai pajustų paleng
vėjimo.

Šumauskas atsirado kaip vaisius 
vykdant tą pačią liniją, kurią su
stiprino Chruščiovas ir kitose respub
likose. Jose viršūnes keitė ne tam, 
kad palengvintų žmonių būvį, o kad 
sustiprintų partinę drausmę, kuri 
reikalinga gamybai pakelti. Drausmė 
ir gamyba turi duoti daugiau ūkinių 
gėrybių. O tos gėrybės vėlgi numa
tomos ne tiek vietos gyventojui, kiek 
ištekliams, kurie įgalintų vykdyti 
ūkinę ofenzyvą prieš Vakarus.

Tokioje perspektyvoje visai su
prantamas A. Sniečkaus priminimas 
Lietuvos kom. partijos suvažiavime 
š. m. sausio 24-6, kad Gedvilas pa
keistas Šumausku norint “sustiprinti 
ministerių tarybos vadovybę”, “va
dovavimo lygį pakelti, visų pirma 
rimtus trūkumus žemės ūkyje paša
linti”. Daug sakanti buvo ir Šu-

mausko kalba, kurioje prikaišiojo 
Lietuvai atsilikimą ūkinį planą vyk
dant ir nepakankamą kovą su bur
žuazine ideologija. Tad Šumauskas 
yra skirtas tam, kad pakeltų gamy
bą, ypačiai daugiau išspaustų iš kol
chozų. Gyventojam iš to nebus 
džiaugsmo, tik daugiau bus jie spau
džiami ūkiškai.

Kreipiant daugiau dėmesį į gamy
bą, galimas tam tikras politinio spau
dimo sumažėjimas, laisvesnis judėji
mas, leidimai maldaknygei ar kalen
doriui išspausdinti. Atskirų žmonių 
gali būti daugiau paleista iš Sibiro. 
Tur būt, tų, kurie jau neteko sveika
tos. Kalbama apie eilę tokių grąžin
tų. Ateina daugiau laiškų iš Lietu
vos, iš Sibiro. Tačiau tai neduoda 
pagrindo manyti, kad bus einama 
prie elementarių demokratinių lais
vių ir kad pagerėjo ar greitai page
rės ūkinis gyvenimas. Įvedant vis 
labiau “socializmą” ir vis labiau tols
tant nuo buvusios Lietuvos “kapita
lizmo”, išsibaigė visokios drabužių ir 
kito turto atsargos. Gyventojai jau
čia aprangos stoką didesnę kaip 
anksčiau. O uždarbis tokis, kad ją 
įsigyti labai sunku. Jei žmogus, ge
rai uždirbdamas apie 1000 rublių, su 
pora vaikų gali iš tos algos gyventi, 
bet negali jų padoriau aptaisyti, tai 
kas bekalbėti apie darbininką, kuris 
normaliai uždirba 400-600 rublių. Jie 
priversti jieškotis nelegalaus uždarbio 
iš gamybos proceso, o valstybės ūki
nio aparato visa sistema sutaisyta 
kuo daugiau išspausti iš darbininko 
ir kuo daugiau jį kontroliuoti. Tarp 
jų eina ne bendradarbiavimas, bet 
kova visomis galimomis priemonė
mis.

Toliau norim sustoti prie to ūki
nio gyvenimo vienos šakos, kuriai
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nušviesti mūsų bendradarbis pateikė 
konkrečios medžiagos ir kurioje iš 
vienos pusės matyti valstybinė biu
rokratija iš kitos pusės dirbančiųjų 
pastangos ją apeiti.

Istorijos Tauragės 
maisto kombinate

Vienos ministerijos biurokratija 
įkinkyta darbo žmogui išnaudoti.

Mėsos ir pieno pramonės ministerija. 
Jos buveinė — Vilniuje Komunarų 
gatvėje. Ministeris Kairys, lietuvis, 
du pavaduotojai rusai ir du lietuviai. 
Ministeris gauna iš ministerijos 2000 
rublių algos mėnesiui, antra tiek iš 
ministerių tarybos, pavaduotojai po 
1500 iš ministerijos.

Šios ministerijos žinioje yra tokios 
įmonės: 1. gyvulių paruošų kontoros 
(zagotskotai), kurios yra didesniame 
rajone, o kituose rajonuose bent gy
vulių supirkimo punktai, priskirti 
prie tos ar kitos kontoros; 2. visi 
mėsos kombinatai (Vilniaus, Kauno, 
Šiaulių, Panevėžio, Klaipėdos, Tau
ragės) ; 3. pieno pramonės įmonės 
(pieninės), kurios yra kiekviename 
rajone; rajono pieninė turi po kelis 
pieno priėmimo punktus; 4. šaldytuvų 
trestas (tų šaldytuvų yra keletas); 
5. materialinio technikinio aprūpini
mo kontora.

Tai ministerijos rankose įmonės, 
kurios yra tarpininkai tarp "žalia
vos” gamintojo kolchozo ir valstybi
nių įmonių, užsakančių iš tos “ža
liavos” pagamintą maistą. Gyvulių 
kontoros (zagotskoto) uždavinys, sa
kysim, priimti iš kolchozų ir valstie
čių prievolinius gyvulius, juos atšer
ti ir pakelti į geresnę rūšį ir tada

Vieną asmenį, kuris gerai pa
žinojo Šumauską Lietuvoje, pa
klausėm:

“Ar tamsta laikytum Šumaus
ką patriotu, kuriam rūpėjo sa
vas kraštas ir savi žmonės?” ' 

“Tuo, kas lietuviška, jis nesi
domėjo ir nevertino. Tegarbino 
tai, kas iš Maskvos”.

“Ar tamstai neatrodo, kad jo 
atėjimas vietoj Gedvilo sustip
rins lietuvišką liniją?”

“Kiek jį pažinojau, nėra pa
grindo taip manyti”.

“Kaip ilgai tamsta buvai su 
juo pažįstamas?”

“Dvylika-trylika metų Kau
ne”.

perduoti mėsos kombinatui, kai tik 
pastarasis pareikalaus. Nuo 1953 za
gotskotai pradėjo supirkinėti ir ne 
prievolinius gyvulius bei paukščius. 
Laisvo supirkimo kainos yra moka
mos beveik tokios pat kaip rinkoje. 
Sakysim, už vidutinio stambumo ir 
vidutinio riebumo karvę sumoka apie 
2000-2500 rublių.

Zagotskotai priiminėja ir vertina 
gyvulius pagal jų rūšis, kurių yra 
penkios; 1. neštandartinė (tokios rū
šies gyvulį kontoros priima tik pri
verstiniam skerdimui, pvz. koją nu
lūžus) ; 2. mažiau nei vidutinio rie
bumo (tokios rūšies gyvulio į prievo
lių atlikimą įskaitoma tik 75-80% 
gyvulio bendro svorio); 3. vidutinio 
riebumo (priskaitoma 100%); 4. 
augščiau nei vidutinio riebumo (pri
skaitoma 130%); 5. riebi (priskaito
ma 140-50%). Panašiai surūšiuotos 
ir kiaulės. Tokis suskirstymas ver
čia kolchozus ar atskirus valstiečius 
kiek galima geriau atšerti gyvulį. 
Iš kitos pusės jis duoda šiek tiek ga
limumo pareigūnui, kuris priima gy
vulį į kontorą, kilnoti gyvulį iš vie-

35



LEVAS PRAPUOLENIS

nos rūšies į kitą — arba su nauda 
valstiečiui, arba su žala jam. Šitai 
verčia taip pat gyvulio pristatytoją 
palaikyti gerus santykius su tikrin
tojais, priėmėjais. Ir tai vardan abi
pusės naudos.

Zagotskotai laiko gyvulius, ligi jų 
pareikalauja atitinkamas mėsos kom
binatas. Imame pavyzdžiui geriau 
pažįstamą Tauragės kombinatą, ku
ris savo laiku turėjo pirmą vietą 
Lietuvoje dešrų gamyboje. Jame dar
bo sistema tokia, kad kiekvienas to 
kombinato cechas mėnesio pradžioje 
gauna mėnesinį planą ir sąmatą, 
kiek jis gali išleisti numatytam dar
bui pinigų. Jei darbo atliks tik 80%, 
tai ir pinigų darbui apmokėti tegali 
išleisti tik 80%. Jei atliks darbo vi
są 100%, o pinigų išleis tik 90%, tai 
direktorius giriamas, apdovanoja
mas, nors faktiškai jis būtų sutau
pęs tuos 10% nuskaitydamas nuo 
darbininkų.

Draugas Rodzius — viršininkas 
kombinate

Vienas tokis darbininkų ėdikas 
Tauragės kombinate buvo skerdimo 
skyriaus vedėjas Rodzius. Jis skųs
davo darbininkus direktoriui, jei pa
stebėdavo juos paimant gabaliuką 
mėsos. Jis darbininkams buvo pa
baisa. Darbininkai žinojo, kad vals
tybę šelpia ir sau garbę didina dar
bininkų uždirbtais, bet nutrauktais 
pinigais. Kelis kartus nakčia jį buvo 
apkūlę plytgaliais. Pačiam direkto
riui Rodziaus pranešinėjimas nela
bai patikdavo, nes ir pats imdavo ir 
nenorėdavo dėl kitų kelti skandalo. 
Bet prisibijodamas Rodziaus, pasi
šaukdavo įskųstą darbininką ir įspė
davo.

Taip uoliai reikšdamasis, Rodžius 
turėjo savo tikslų. Dar nepriklauso
mybės laikais Tauragės “Maiste” jis 
buvo svėrikas. Vokiečių laikais jis 
mokėjo pataikauti jiems. Prie bolše
vikų norėjo padaryti karjerą dar di

desnę. Iš svėrėjo jis pakilo iki pa
grindinio skyriaus vedėjo. Jis sykį 
nugėręs prasitarė, kad jam netolimas 
kelias iki direktorių. Jau buvo pada
ręs žygių įstoti į partiją. Bet jam 
kelią pastojo jo paties įsismaginimas 
nutraukti darbininkams uždarbio da
lį valstybės naudai. Jis neaplenkė ir 
darbininkės Kornikienės, kurios sū
nus dirbo MGB Vilniuje. Pastarasai, 
sužinojęs, kad Rodžius skriaudžia jo 
motiną, ėmėsi žygių patikrinti Ro
dziaus praeitį. Po tokio patikrinimo 
buvo rasta, kad draugas Rodžius bu
vęs palankus naciams, kažką netei
singai įrašęs į anketą. Kornikas su
rado liudininkų, kad Rodžius norėjęs 
pabėgti į Vokietiją, bet buvęs raudo
nosios armijos atkirstas. Prisidėjo dar 
ir darbininkų skundas, kad jis suka 
jų uždarbį. Veltui Rodzius aiškinosi 
buvęs vokiečių iševakuotas. Taura
gės kom. partijos komitetas tada ap
kaltino Rodzių, kad jis, norėdamas 
kelti atitarybines nuotaikas tarp 
darbininkų, pradėjęs sukti jų atlygi
nimą, neva taupydamas valstybei, 
norėjęs įsiskverbti į partiją. Rodzius 
buvo atleistas. Tai buvo 1953...

Gerai, kad Rodzius pataikė ant 
Kornikienės, kuri turėjo tvirtus pe
čius. Bet kiek tokių, kurie neturi 
kam pasiskųsti.

Kombinacijos ir kombinatoriai 
kombinate

Tauragės mėsos kombinate saky
davo: kaip gyvensi nekombinavęs, 
tai reiškia nevogęs. Tenai kombinuo
ja visi — nuo sargo iki direktoriaus. 
Skirtumas tik tas, kad darbininkai 
kombinuoja kilogramais, skyrių ve
dėjai ir direktorius šimtais kilogra
mų. Darbininkas gali greičiau pa
kliūti su kilogramais, nei šimtai ki
logramų, vežami mašinomis. Bet to
kis uždarbis iš šalies turi būt kombi
nuotas kolektyvinėje santvarkoje 
taip pat kolektyviai. Sakysim, tame 
kombinate dešrų ceche vedėjas buvo
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toks Juozas Tampauskas. Jis prižiū
ri dešrų gamybą. Jos gaminamos pa
gal tam tikrus receptus ir negali tu
rėti drėgmės daugiau, kaip nurodyta 
recepte. Normaliai virtos dešros gali 
turėti drėgmės, berods, iki 72%, pu
siau rūkytos 53%. Bet jeigu Tam
pauskas padidins drėgmės dešrose 
tik 4% daugiau, tai mažai kas pa
stebės skirtumą. O jo kišeniui skir
tumas bus didelis, nes perleidus 2000 
kg dešrų jam teks 80 kg ir gaunant 
už kg po 20 rb, liks jam 1600 rub
lių. Bet vienas jis to padaryti negali. 
Padirbtas dešras patikrina veterino
rius ar laborantas. Jeigu jis ras per
daug drėgmės, jos bus grąžintos 
džiovinti. O jeigu nebus tinkamos 
valgyti, gali jas įsakyti visai sunai
kinti. Bet tada bus striuka dešrų 
skyriaus vedėjui. Dėl to Tampaus
kas turi gerai sugyventi su laboran
tu ir paskui su juo pasidalyti. Bet sis
tema taip sudaryta, kad vienas kitą 
tikrina ir toliau. Išleidžiant dešras 
iš kombinato pridedama visa dešrų 
“metrika”. Dešras užsakiusi ir jas 
gavusi įstaiga per tam tikrą laiką 
gali jas tikrinti ir, radus ne pagal 
metriką, gali grąžinti. Taigi reikia 
su visais susitarti ir kombinuoti ko
lektyviai. Dažnai ir nepasiseka. Ta
da ir girdim apie suėmimus ne at
skiro asmens, bet ištisomis kompa
nijomis. Taip nutiko ir Tauragės 
kombinate.

Tauragės mėsos kombinato direk
torius nuo 1947 buvo Vilius Lasis, 
Rusijos lietuvis, silpnai lietuviškai 
kalbėjęs. Kombinate jis susidrauga
vo su Tampausku ir kitais lietuviais. 
Bendromis pastangomis jie pradėjo 
didelio masto biznį 1948 ir jį lai
mingai tęsė iki 1950 pradžios. Biz
nyje dalyvavo direktorius Vilius La
sis, dešrų skyriaus vedėjas Tampaus
kas, pagamintų prekių sandėlio ve
dėjas Gulbinas, dešrų meisterė Gali
na Sivolapova (iš Poltavos) ir vete
rinarijos gydytojas rusas. Jie varė 
biznį su Tilžės mėsos ir pieno reali
zavimo kontora, kuri iš Tauragės

kombinato dideliais kiekiais imdavo 
dešras. Ėjo gerai, bet direktorius ir 
Tampauskas nusprendė sumažinti 
veterinarijos gydytojui pinigų dalį ir 
paskui visai iš biznio išjungti. Visi 
darbininkai pastebėjo, kad Tampaus
kas labai nesiskaito su pinigais, 
švaistosi įgėręs šimtinėmis. Jis dar
bininkų neskriaudė, tad niekas ir jo 
neskundė. Tik veterinarijos gydyto
jas, pasijutęs nuskriaustas, įskundė 
milicijai. Milicija sulaikė Tilžės 
kliento mašiną, pasvėrė dešras, rado 
380 kg daugiau, kaip rodo faktūra. 
Tada ir čiupo. Iš pradžių Gulbiną 
su Sivolapova, o paskui ir Tampaus
ką su direktorium. Jiems besėdint 
kalėjime, iš Archangelsko atėjo pra
nešimas, kad Tauragės mėsos kom
binato dešros buvo gautos sugedu
sios dėl per didelio kiekio drėgmės; 
jas reikia perdirbti į menkesnę rūšį. 
Tada jau įsikišo ir valst. kontrolė. 
Buvo sudaryta antra byla už “bro
ko” gaminimą, šį kartą teko atsi
sėsti ir pačiam veterinoriui. Vyriau
sias teismas Tauragės sesijoje abi 
bylas sprendė kartu. Direktoriui da
vė 4 penkmečius (20 metų). Tam
pauskui 18 metų, vet. gydytojui 5 
metai už neteisingą analizę, Sivola
povai 4 ir Gulbinui 2 metai. Bet 
Tampauskas žmonai esą buvo pali
kęs ne mažiau kaip 100,000 rublių. 
Ar dėl to ar dėl kitos priežasties 
po dvejų metų visi nuteistieji buvo 
ištraukti iš kalėjimo. Po kalėjimo 
Lasis vėl atgavo direktoriaus vietą 
Tauragės kombinate, Tampauskas su
grįžo į dešrų meisterius. Paskutiniu 
laiku, rodos, Lasis buvo nukeltas 
šaldytuvų direktorium į Klaipėdą.

Dar prieš tai buvo istorija ir su 
kitu Tauragės mėsos kombinato di
rektorium... 1946 apie liepos mėn. 
buvo išrašytas iš Leningrado rusas 
atsargos majoras Brovkin. Jis buvo 
pastatytas vietoje lietuvio Daraške
viečiaus, kuris už biznį buvo atleis
tas. Tais pačiais metais Brovkin vy
ko į Leningradą Naujų Metų atosto
gų. Prisikrovė porą lagaminų lauk-
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tuvių iš Tauragės kombinato. Tai 
pastebėjo vyr. inžinierius Fedovin, 
su kuriuo direktorius nesugyveno, ir 
pranešė milicijai. Tauragės stotyje 
milicija patikrino. Nuo to laiko 
Brovkino nebeteko matyti. O už sa
vaitės dingo ir vyr. inžinierius Fe
dovin...

Kai kurios išvados

Kiek pagamina? Tauragės mėsos 
kombinatas per mėnesį sezono metu 
apytikriai pagamina 30-40 tonų deš
ros bei rūkytų gaminių ir 60-80 to
nų mėsos. O kombinatai, kaip minė
ta, be Tauragės dar yra Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Pane
vėžyje.

Kam gaminius skiria? Lietuvos 
rinkos fondui, vadinas, gyventojams 
30%, rinkos fondui Rytprūsiuose ir 
SSSR 20% (tik dešros); likusi 50% 
“apcefondui”, t. y. kariuomenei, dau
giausia Rytprūsiuose. Taigi 70% ei
na ne Lietuvos gyventojams.

Kiek valstybė uždirba? Mėsos sa
vikaina kombinatui atsieina kg jau
tienos vidutinio riebumo 3 - 3,5 rubl., 
o parduodant anai užsakiusiai įstai
gai už tą patį kg kombinatas gauna 
9-10 rb; dešrų savikaina apie 8 rb, 
mažmenų prekyboje piliečiui tenka 
mokėti iki 25 rb.

Ar galėtų daugiau pagaminti ? 
Kombainas daug daugiau pajėgtų. 
Bet didžiausias stabdis — žaliavų, 
kitaip sakant, galvijų, paukščių, 
trūkumas. Zagotskotai nevisada pri
stato tiek gyvulių, kiek buvo supla
nuota. Neišpildžius plano ministeri
ja nepriima jokio pasiteisinimo. Nu
rodo, kad reikėjo sudaryti iš kom
binato aktyvą ir, susitarus su rajo
no partijos komitetu, važiuoti per 
valsčius ir raginti, kad jie atsiskai
tytų su mėsos prievole, nes žaliavos 
nepakakę dėl to, kad ne visi atliko 
prievolę pagal planą.

Čia sovietinė kolektyvizacija atsi
keršija sovietų gamybai. Kolektyvi-

PASAULYJE

Kova dėl laisvės antrą 
pokario dešimtmetį 
pradėjus

1 .  LA ISVŲ KRAŠTŲ VAIDMUO

Didžiosios Vakarų Europos valsty
bės, kaip Anglija, Prancūzija ar Ita
lija, yra “realistės”. Skaitydamosios 
su realia padėtimi, jos nenori pyktis 
su didžiuoju Rytų kaimynu. Labiau 
vertindamos savo interesus, negu 
teisėtumo bei teisingumo principus, 
jos labai nedaug ką tegali padėti 
pavergtoms tautoms, o kartais net 
kenkia, tormozuodamos aktyvesnę 
Amerikos politiką. Reikšmingesnį 
galbūt vaidmenį suvaidins Vokieti
ja. bet tai tik tolimesnėje ateityje. 
Dėl to suprantama, kad visų pa
vergtųjų akys šiandien nukreiptos 
ne į Europą, bet į galingiausią pa-

zacija sugriovė Lietuvos gyvulių 
ūkį, ir jis neduoda tos žaliavos, ku
rios taip laukia fabrikų mašinos, o 
jų gaminių išalkusios burnos. Vietoj 
gyvulių nepasiųsi į fabriką nei trak
torių nei kombainų, nei kitų prieša
kinės technikos stebuklų.

Lėtina gyvulių auginimą ir ne
žmoniškas valdžios gobšumas — lai
mėti valdžios iždui didelius kapita
lus, o žaliavos gamintojui ir darbi
ninkui mokėti ašaras. Valstybinis 
kapitalizmas yra žiauresnis už pri
vatinį, nes jis neturi širdies.

Tokią padėtį Gedvilas perdavė Šu- 
mauskui. Šumauskas tepažadėjo la
biau išreikalauti iš kolchozininkų 
duokles.

L. Prapuolenis
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saulio šalį —  Jungtines Amerikos 
Valstybes.

Principinis Amerikos nusistatymas 
pavergtų tautų atžvilgiu yra toms 
tautoms palankus ir labai naudin
gas.

Tačiau visi principiniai pareiškimai 
tuo tarpu tėra žodžiai, kurie jokio 
agresoriaus dar nėra įveikę. Agreso
rių galima įveikti tik veiksmais. 
Tad amerikiečių kalbos apie paverg
tųjų išlaisvinimą, tenka įvairiai ver
tinti. Galima į jas žiūrėti kaip į pro
pagandą tiek vidaus reikalui (ypač 
prieš rinkimus), tiek ir užsienio po
litikos reikalui. Bet tenka taip pat 
pripažinti, kad kai kurie amerikie
čiai ir nuoširdžiai taip galvoja, kaip 
jie kalba. Turing galvoj šiuos pasta
ruosius, įdomu pasekti, kaipgi jie 
vaizduojasi pavergtųjų išlaisvinimą 
be karo arba, kaip dabar įprasta sa
kyti, taikiomis priemonėmis.

(a) Išlaisvinimo taikiomis priemo
nėmis programa. Tipingas tokio lais
vinimo supratimo pavyzdys buvo 
Christian Science Monitor straipsnis 
(pernai rugsėjo 2), pavadintas: “Kaip 
atstumti Sovietus?” Straipsnio au
torius klausia: “Kokiomis priemonė
mis, kokios rūšies sankcijomis vaka
riečiai mano priversti Sovietus pa
daryti nuolaidas, apie kurias kalba 
prez. Eisenhoweris ir valstybės sek
retorius Dulles: Vokietijos suvieniji
mą vakarų sąlygomis, satelitinių 
kraštų išlaisvinimą ir tarptautinio 
komunizmo sąmokslo panaikinimą?” 
Autorius atsako, kad ekonominės 
sankcijos, kaip prekybos ryšių nu
traukimas ar blokada, pasirodė esą 
neveiksmingos. Kokios tada belieka 
kitos? Autorius jų nurodė tris: mo
ralines sankcijas, pasaulio opiniją ir 
derybas.

Esanti tiesa, kad jau Amerikos 
konstitucija reikalaujanti ginti visų 
pavergtųjų teises ir taip pat tiesa, 
kad Sovietai laiko pavergę satelitus. 
Toks skirtingas padėčių priešpasta

tymas Sovietus stato į nepatogią 
padėtį. Jeigu Sovietai nori priklau
syti moraliai padorių tautų draugi
jai, tai jie, straipsnio autoriaus nuo
mone, turį daryti čia konkrečių žy
gių. Galbūt dėl to, sako autorius, 
Bulganinas ir Chruščiovas po Žene
vos konferencijos nebuvo kviečiami 
Amerikon, kol Maskva neparodys, 
kad ji nori moraliai taisytis.

Į moralines sankcijas panaši esan
ti pasaulio opinijos reikšmė. Mask
va esanti nepaprastaai jautri pasau
lio opinijai ir deda visas pastangas 
gerai apie save opinijai laimėti.

Trečia priemonė — derybos, įtiki
nėjimas, užtikrinimai. Straipsnio au
torius mano, kad ir derybų keliu, 
abiem pusėm darant nuolaidų, gali
ma pakeisti status quo visos Euro
pos labui.

(b) Sąlygos, kuriose ta išlaisvini
mo programa būtŲ reali. Galima pa
abejoti šitokių taikių priemonių 
veiksmingumu su tokiu oponentu, 
kaip Sovietų Sąjunga, kuri laikosi 
visiškai skirtingų moralės principų, 
negu vakarų valstybės. Bet iš kitos 
pusės negalima iš anksto neigti, kad 
jokių permainų vakariečių naudai ne
galėtų įvykti. Tai galėtų lemti abie
jų pusių pajėgumo santykis. Vaka
rų Vokietijai ginkluojantis ir Atlan
to Sąjungai dar labiau stiprėjant, 
Vokietijos suvienijimas bus nebeiš
vengiamas. Vakarams gi laimėjus vi
są Vokietiją, ir satelitinių kraštų pa
dėtis pasikeistų. Tačiau visa tai gali 
įvykti su sąlyga, jeigu karinio pa
jėgumo santykis žymiai nepasikeis 
Sovietų naudai. O pasikeisti jis ga
li. Neseniai J. Alsopas keliuose 
straipsniuose aprašė, kokių išvadų 
priėjo prezidento žymiausių mokslinių 
patarėjų komisija, vadovaujama Mas
sachusetts technologijos instituto 
pirmininko dr. J. R. Killian. Komisi
jos nuomone Sovietai atominiais 
ginklais susilygins su JV 1960 m., o 
1965 m. savo aviacija Sovietai galės 
pralenkti Ameriką.
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Galima sutikti su Ernestu Galva
nausku (Sėja, 1955 Nr. 10), kad 
abiem pusėm bijant naudoti atomi
nius ginklus, toliau vyks globalinis 
šaltasis karas politinėje, ekonominė
je, kultūrinėje srityje, ypač tose vie
tose, kur tokiam karui dirva yra pa
togi. Karas gali būti ilgas, ir šian
dien mes negalim pasakyti, kuri pu
sė tą šaltojo karo mūši laimės. Kol 
kas daugiau laimi komunistai. Ne
skaitant Kinijos, jie jau įsigali In
donezijoj ir Malajuose visai legaliu 
keliu. Sovietams simpatijų rodoma 
Indijoj, Burmoj, Afganistane. Jie 
taip pat braunasi į Egiptą bei ara
bų kraštus. Istorikas Toynbee pasta
rojo karo dešimtmečio sukakties 
proga įrodinėjo, kad Hitleris buvęs 
pavojingesnis negu Stalinas, nes 
įveikęs Europą, Hitleris būtų savo 
globon paėmęs ir Afriką, o iš ten 
jau grasęs Pietų Amerikai ir vėliau 
Šiaurės Amerikai. Komunistai, kaip 
matom, eina kiek skirtingais karo 
takais, bet žygiuoja į tą patį tiks
lą. Kolkas jie vis stumiasi pirmyn, 
o jei kur kiek pasitraukia, tai tik 
taktikos sumetimais. Per pastarąjį 
dešimtmetį vakarai buvo defenzyvo
je. Vakariečiai per tą laikotarpį at
laikė pozicijas Graikijoj, Irane ir 
Korėjoj. Laimėjo Austrijoj ir Jugo
slavijoj. Pralaimėjo Kiniją, pusę 
Vietnamo, Čekoslovakiją ir kitas vi
durio Europos valstybes. Kaip ma
tom, pokario Sovietų laimėjimai yra 
žymiai didesni negu pralaimėjimai. 
Taip įvyko dėl to, kad Sovietai buvo 
ofenzyvoj. Yra aišku, kad ginantis 
nieko laimėti negalima. Geriausiu at
veju galima atlaikyti tik turimas 
pozicijas. Todėl norint pakeisti da
bartinį status quo, nėra kitos išei
ties, kaip pereiti į ofenzyvą.

Bet ir ofenzyva negali būti sėk
minga, jeigu ji yra sąlyginė, ribota, 
neryžtinga. Vakariečių, konkrečiai 
prezidento Eisenhowerio skelbiama 
išlaisvinimo kova taikiomis priemo
nėmis negali būti sėkminga kaip tik

dėl to, kad ji ribota. Toks priešas 
kaip komunistai tokių taikių priemo
nių visai nebijo jau vien dėl to, kad 
jie turi visiškai skirtingą moralės 
supratimą. Vakariečiai jaudinasi, 
kad atominis karas sunaikins žmo
nes ir civilizaciją. Komunistai dėl 
to nesijaudina. Jiems nesvarbu, kas 
liks po karo, svarbu, kad jie liktų 
laimėtojai. Malenkovas, būdamas 
premjeru, buvo kartą pasakęs, kad 
atominiame kare laimėtojo nebūtų, 
nes abi pusės būtų sunaikintos. Bet 
ši Malenkovo “klaida” vėliau buvo 
kitų vadų pataisyta, pareiškiant, kad 
atominis karas sunaikintų tik kapi
talistus. Tai rodo, kad komunistų 
pusėj yra mažiau atsakingumo pa
jautimo, bet daugiau ryžtingumo ir 
drąsos. Ofenzyvai tai yra būtina. Ir 
kas to ryžtingumo bei drąsos turės 
daugiau, tas visuomet bus ofenzyvoj, 
tas visuomet turės ir daugiau gali
mybių laimėti. Norint tad vaka
rams pereiti į ofenzyvą, kuri atneš
tų laimėjimą, nėra kitos išeities, 
kaip atsisakyti nuo ribotos ofenzy
vos. atsisakyti nuo minties, kad ka
ro turi būti vengiama bet kuria kai
na. Nusistatymas iš anksto vartoti 
tik kai kurias priemones iš tikrųjų 
reiškia apsisprendimą kapituliacjai 
iš anksto. Komunistai, turėdami pa
kankamai neatominių ginklų ir ma
ses žmonių, vykdys subversiją iš vi
daus ir organizuos lokalinius karus, 
kaip Korėjoj ar Indokinijoj. Kadan
gi, kaip patyrimas parodė, laisvosios 
tautos tokių karų įprastiniais gink
lais ar ribotame plote laimėti nega
li, tai joms tenka visą laiką trauk
tis. Besitraukiant gali ateiti laikas, 
kada teks galvotrūkčiais bėgti. Ta
da sustoti ir prešintis gali būti per 
vėlu.

Todėl laisvasis pasaulis turėtų pa
sisakyti atvirai ir be baimės už 
ofenzyvą — visuotinę, totalinę. Tai 
nereiškia, kad turi būti skelbiamas 
karas, bet tai turėtų reikšti, kad mes 
nebijome ir nedrebame dėl galimo 
karo. Turime naudoti visas kitas
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priemones, bet nedrebėti, kai priešas 
provokuoja fiziniais ginklais.

(c) “Kovojančios laisvės” progra
ma. “The Washington Post” (22. 11. 
55) pasirodė straipsnis, kuris prade
damas šitaip: “Vakar Pentagonas 
viešai paskelbė naują, šaltojo karo 
programą, vadinamą ‘kovojančią lais
vę’, kurios tikslas nugalėti komuniz
mą kovoje dėl žmogaus sielos”. Gy
nybos departamentas išleido brošiū
rą, kurioje dėstoma ta “laisvojo pa
saulio ideologija”, turinti įrodyti, 
kad ji yra stipresnė ir dinamiškes
nė negu komunizmas. Mat, komunis
tai iki šiol turėję didelių laimėjimų 
todėl, kad jie “žino, ką jie tiki, ko
dėl jie tai tiki, ir moka tai žmonėms 
paaiškinti suprantamas žodžiais”. 
Todėl norint nugalėti komunizmą, 
reikia mokėti suprantamais žodžiais 
išaiškinti laisvės ideologiją, kas ji 
yra ir kodėl ji yra pranašesnė už 
komunistų ideologiją.

Šią "kovojančios laisvės” progra
mą per 18 mėnesių paruošė jungti
nis karinis štabas, gynybos departa
mento pritariamas. Tą programą pa
remti kviečiamos patriotinės, religi
nės bei kitokios organizacijos.

Neatrodo, kad čia būtų kas nors 
visiškai nauja, išskyrus naujus žo
džius. Skelbiama ta pati žodinė ko
va, tik žadama ją padaryti dinamiš
kesnę. “Militant Liberty” tai nau
jas šūkis šalia jau nuskambėjusių 
ir užmirštų, kaip “containment”, “li
beration”, “new look” ir kt.

Ko iš tikrųjų vertas toks žodinis 
karas? žodžiai nustojo reikšmės. 
Kaip žmonės anapus sustiprins ko
vą pagal “laisvės ideologiją”, jei tu
ri prieš akis, sakysim, 1952 rytinės 
Vokietijos sukilimą, kuriam “kovo
jančios laisvės” skelbėjai nė piršto 
nepajudino padėti. Tokių faktų aki
vaizdoj sovietinei propagandai leng
va sakyti — meskit priešinęsi, nieks 
jums nepadės . . .

(d) Pasitikėjimo Vakarais atgai
vinimo programa. Kitą siūlymą taip 
pat specialia brošiūra pateikė Pa
vergtos Jungtinės Tautos. Spren
džiant iš trumpos jos santraukos 
mūsų spaudoj (Darbininkas, 22. 11. 
55), ši programa yra realesnė ir di
namiškesnė už amerikoniškąją. Joje 
siūloma, kad prieš komunizmą “va
karų demokratijos turi pastatyti 
laisvės idėją ir savo politikos prak
tika (mano pbr. LD) patvirtinti, kad 
ši laisvė yra pajėgi, ryžtinga ir sa
vo kelią žinanti”.

Toliau siūloma atgaivinti “visų so
vietų pavergtųjų tautų, taip pat ir 
rusų tautos, pasitikėjimą Vakarais” 
ir nedaryti kompromisų su pavergė
jais. Pagaliau pažymima, kad Vaka
rai turi imtis iniciatyvos organizuo
ti tarptautinei taikai, kuri “gali pa
reikalauti iš laisvojo pasaulio aukų, 
gal net labai didelių aukų”.

2. MŪSŲ PAČIŲ PASTANGOS

Pačių egzilų tarpe nepalyginti 
reikšmingesni yra ne tautiniai, bet 
tarptautiniai sambūriai. Pirmoj vie
toj čia statytinos Jungtinės Paverg
tos Tautos. Toliau įvairūs tarptauti
niai politiniai sambūriai, kaip Vi
durio Europos Krikščionių Demokra
tų Sąjunga, Žaliasis Internacionalas, 
Liberalų Internacionalas ir kt. Vi
sokie tautiniai komitetai reikalingi 
daugiau formaliam reikalui — de
leguoti atstovams į tarptautines or
ganizacijas.

Kalbant apie tarptautinių sambū
rių pastangas, tenka pažymėti, kad 
jų uždavinys yra neleisti pavergtų 
kraštų padėčiai stabilizuotis. Toji 
padėtis turėtų būti nuolat aktuali
nama, ir aktualinama taip intensy
viai, kaip dabar aktualinamas Vo
kietijos suvienijimo klausimas. Tam 
tikslui, be ligi šiol naudotų priemo
nių, siūlyčiau kelias naujas.

Pirmiausia manyčiau, kad būtų 
jau labai laikas visiems pavergtie
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siems leisti Amerikoj bendrą anglų 
kalba laikraštį, pvz. savaitraštį. Jo 
leidimą, galėtų organizuoti kad ir tos 
pačios Pavergtos Jungtinės Tautos. 
Finansiškai jį išlaikyti nebūtų sun
ku, nes jį skaitytų ir palaikytų visų 
tų tautybių žmonės, kurių čia yra 
milijonai. Propagandinė jo reikšmė 
būtų didelė, bent žymiai didesnė už 
dabar atskirų tautinių grupių lei
džiamus informacinius laikraštėlius 
ar biuletenius. Pirmiausia toks laik
raštis ne tik informuotų, bet ir for
muotų viešąją opiniją.

Šiandien laisvasis pasaulis apie so
vietizmą, komunizmą, jo mokslą, jo 
praktiką ir taktiką nusimano labai 
gerai. Knygų tuo klausimu yra tiek 
daug ir tokių gerų, kad nė mes pa
tys geresnių neparašytume. Spaudo
je antikomunistinių straipsnių taip 
pat netrūksta. Tačiau vieno dalyko 
labai trūksta — tai aiškaus nusista
tymo dėl taktikos su Sovietais. Tiks
liau, taktikos, kuri būtų priimtina 
pavergtoms tautoms. Čia toks ben
dras visų pavergtųjų laikraštis ga
lėtų daryti sugestijų dėl Amerikos 
taktikos ir sugestijonuotų ne atski
rus laikraščių redaktorius ar politi
nius veikėjus, bet pačią visuomenę. 
Jis galėtų paremti tą spaudą bei 
tuos rašytojus, kurie mums savo pa
žiūromis yra artimesni, ir oponuotų 
tai spaudai, kuri nieko malonesnio 
nemato, kaip taikią koegzistenciją. 
Toks laikraštis būtų sąžinės balsas, 
primenąs moralinius principus — se
nus pažadus, įsipareigojimus ir jų 
nevykdymą, padarytas skriaudas ir 
jų neatitaisymą. Tai būtų tas orga
nas, kuris pavergtųjų klausimą nuo
lat aktualintų.

Antra svarbi priemonė mūsų klau
simui aktualinti tai laisvojo pasau
lio idealistinės visuomenės pagelba. 
Yra pasauly žymių žmonių, kurie 
mus užtaria, mūsų pastangoms pri
taria, bet jų parama iki šiol buvo 
nereikšminga ir neefektyvi, nes tai 
buvo tik atsitiktiniai atskiri balsai, 
nuskambėję kaip balsai tyruose. Kad

jie būtų reikšmingesni, mūsų drau
gai laisvajame pasauly turi būti ap
jungti kokia nors organizacine for
ma. Jeigu komunistai pajėgia su
burti laisvojo pasaulio žymiuosius 
žmones komunistus į vad. “taikos 
draugų” organizaciją, kurie rengia 
pasaulinius "taikos” kongresus ir 
kt., tai kodėl mes nepajėgiame su
organizuoti laisvės draugų ir su
šaukti pasaulinį masinį pavergtųjų 
laisvės kongresą? Tai yra verta mū
sų visų pastangų, ir tai yra būtina! 
Mes negalime leisti sau tokio malo
numo, kad darytume tik tokius žy
gius, kurių pasisekimas užtikrintas. 
Mes privalome daryti šimtus žygių, 
nepaisant, kad tik dalis jų bus apvai
nikuota sėkme. Jeigu mes turėtume 
tokią organizaciją, gal neatsitiktų 
tokių keistų dalykų, kad lietuvis is
torikas negali net laiško paskelbti 
prieš komunistinį smurtą tokio ka
talikiško krašto spaudoj kaip Ita
lijos. Tiesa, šita mintis jau iš dalies 
vykdoma, sudarius organizacinį ko
mitetą (prel. J. Balkūno vadovauja
mą), kuris telktų pavergtų tautų 
draugus.

Trečia svarbi kovos priemonė yra 
pavergtųjų klausimo kėlimas Jung
tinėse Tautose. Iki šiol mūsų ne
draugai ir tariamieji draugai steng
davosi mus įtikinti, kad tam dar 
neatėjo laikas. Dešimt metų praėjo,
o šimto milijonų pavergtųjų klausi
mui iškelti pasaulio tautų forume dar 
neatėjo laikas! Kai praeis dar de
šimt metų, tie patys “draugai” tik
riausiai kalbės, kad dabar tai jau, 
deja, per vėlu.

Ketvirta sugestija liečia daugiau 
Baltijos valstybes. Prileidus, kad Vo
kietija bus sujungta, kad ir Europos 
satelitų padėtis pasikeis, dar nereiš
kia, jog tuo pačiu ir Baltijos vals
tybių padėtis pasikeis kartu. Balti
jos valstybų geografinė padėtis yra 
blogesnė, negu vad. satelitų. Tas 
faktas nėra be reikšmės ir derybo
se su sovietais. Nors valstybės de
partamento pareigūnai ir pažadėjo
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Alto atstovams, kad keturių viršū
nių konferencijoj Genevoj Baltijos 
valstybes nebus išskirtos iš satelitų 
skaičiaus,. Tačiau Amerikos spauda 
tada rašė vienodai — Baltijos vals
tybių satelitų tarpe neminėjo. Rei
kia manyti, kad spauda buvo painfor
muota, kaip reikia rašyti. Baltijos 
valstybių dalyvavimas Jungtinių Pa
vergtų Tautų sudėtyje jau pratina 
opiniją, kad visų dešimties pavergtų 
tautų politinė padėtis tos pačios rū
šies ir kad jų likimas turi būti 
sprendžiamas lygiai. Turi būti daro
mos ir toliau didžiausios pastangos, 
kad Baltijos kraštų laisvinimas ne
būtų išjungtas iš satelitinių kraštų 
tarpo.

Visa, kas iki šiol pasakyta, su
trauktina šitaip:

Tik laisvajam pasauliui pajėgiant 
išlaikyti karinį pranašumą., galima 
tikėtis visos Vokietijos laimėjimo 
vakariečių naudai;

tik rytinę Vokietiją išlaisvinus, 
galima tikėtis status quo pasikeitimo 
okupuotose rytų Europos valstybė
se;

Baltijos kraštų išlaisvinimo galima 
tikėtis, jeigu jų laisvinimas nebus 
išskirtas iš kitų rytų Europos vals
tybių ;

laisvinimo kovai sustiprinti reikia 
bendro visiems pavergtiesiems ang
lų kalba laikraščio, reikia tarptauti
nės pavergtiems draugų organiza
cijos, reikia aktyvumo kelti klausimą 
Jungt. Tautuose. L. D.

KONGR. THOMAS S. GORDON,
DEM. ILL.

1956 Vasario 16 proga:
šios šaunios ir narsios tautos isto

rija yra rašyta krauju jos drąsių 
patriotų, kurių vienintelis siekimas 
buvo laisvė ir nepriklausomybė; jie 
niekados nesiekė grobti ar prisijungti 
kaimynų žemes, šiandien ta pati pa
siaukojimo dvasia vyrauja lietuvių 
tautos charakteryje.

Europiečio 
atsisveikinimas 
su Europa

Nuo to laiko, nuo 1918, kai Oswald 
Spengleris paskelbė savo pranašavi
mą apie ateinantį "Vakarų žlugimą”, 
juodi varnai vis dažniau sukranksi 
viršum Europos. Kontinentas, kuris 
davė civilizaciją ir žmogaus laisvių 
šūkius, rodo vis daugiau žymių, kad 
jis savo amžių atgyveno. Kai šian
dien Azijos ir Afrikos kontinentuose 
eilė tautų įsigijo nepriklausomybes, 
Europoje jas prarado 10 tautų su 
100 milijonų žmonių. Daromos pas
tangos atlaikyti Europos garbės vė
liavą ar bent gyvybę įvairių reformų 
siūlymais, labiausiai — jungtinės, fe
deruotos Europos. Paskutiniu laiku 
iškilo apsčiai kritikos tai idėjai. Sa
vo duoklę Europos likimo klausimui 
atiduoda ir prof. J. Eretas savo bro
šiūroje “Abschied von Europa”, iš
leistoje 1955 pabaigoje. Ji taikyta 
daugiausia šveicarams, bet jos min
tys dėmesio vertos ir kitiems, kurie 
seka žmonijos globalinę raidą.

*

Kur ir kas yra Europa

Pirmiausia atsako autorius į tai 
neigiamu būdu — kas Europa nėra:
o ji nėra aiškiai ribotas geografinis 
vienetas; niekad nebuvo nė politinė 
sąvoka, niekad nebuvo Europos są
jungos, neturėjo bendros valdžios, 
nebuvo europinės bendros teisės. Ir 
dėl to nėra “Europos istorijos”. Pa
sak Julien Benda, tebuvo tik europi
nės valstybės, kurios viską darė, 
kad sukliudytų “Europos tapimą”.

O betgi Europa yra — ji yra dva
sinė, moralinė idėja, kuri formuoja 
istoriją. Europos idėjos šaknys nusi
leidžia į graikų romėnų ir krikščio
niškąją kultūras. Graikai perdavė
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pagarbą asmeniui ir grožiui, kuris 
remiasi harmonija daiktuose ir vei
kime — kaip priešybė asmens paver
gimui ir chaosui. Iš Romos paveldė
tas valstybinio gyvenimo pagrindas
— teisė kaip priešybė barbariškai 
savivalei; ji pažino ir įgalino anttau
tinį gyvenimą. Krikščionybė asmens 
vertę pakėlė nemirštamosios sielos 
idėja ir tarpusavio santykius pagrin
dė artimo meile — tai priešybė 
smurtui, kerštui, neapykantai. Krikš
čionybės taurumas drauge su grai
kų gražiu žmoniškumu ir romėnų 
teisės mintimi virto didžiausiu pyli
mu prieš žmogaus nuvertinimą ir jo 
dvasios paneigimą. Taigi Europa yra 
ten, kur išpažįstama krikščionybė ir 
humanizmas, asmeninės ir politinės 
laisvės.

Rytai prieš Europą

Prieš tokią Europą bangomis ėjo 
pasikėsinimas iš rytų su visomis jai 
priešybėmis. Penktame amžiuje prieš 
Kristų į Graikiją buvo įsiveržusi ga
linga persų karo mašina, bet prie 
Maratono, Salamis, Pataeae ji su
gniužo prieš graikų pasipriešinimą. 
Penktame amžiuje po Kristaus už
plūdo hunai, bet vakarų, kuriuos ta
da sudarė romanai ir germanai (ro
mėnai, vestgotai, alanai, burgundai 
ir frankai) armijų buvo palaužti. Aš
tuntame amžiuje Europą užplūdo ara
bai, sykiu braudamiesi iš Azijos ir 
Afrikos, ligi buvo palaužti frankų- 
ostgermanų valdovo Karolio Marte
lio. Tryliktame Europą sudrebino 
mongolai, ligi jie buvo sulaikyti prie 
Liegnitz (1241). Penkioliktame am
žiuje turkai paėmė Konstantinopolį, 
pasiekė iki Vienos ir tik pakartoti
nai buvo nustumti Dunojaus pavan
deniu ir t.t.

Šiandien rytų antplūdį prieš Euro
pą vykdo rusai, kurių branduolys yra 
maskviniai didžiarusiai su 80 mili
jonų. Verždamiesi į Europą, jie vyk
do eurazinės valstybės programą. 
Šiam antplūdžiui pasipriešinimo cent

ras ilgą laiką buvo Anglija. Ji sulė
tino slavų ekspansiją “europinės pu
siausvyros” politika. Bet su antruo
ju pasauliniu karu “europinės pu
siausvyros” politika suardyta, ir 
šiandien Sovietų banga rieda palin
kusia plokštuma į vakarus. Rusų lai
mėjimą Europoje buvo išreiškęs Ei
senhoweris tokiais žodžiais; “Pasku
tiniai du šimtai metų duoda nesudė
tingą Rusijos santykių su Europos 
istorija vaizdą... 1750 tarp Rusijos 
sienų ir Berlyno, Europos centro, bu
vo dar 1200 km., 1800 tik 750 km., 
1815 priartėjo iki 250 km., ir šian
dien Berlynas yra jau toli užpaka
lyje”.

Šiandieninė apsauga Europai

Plačiai autorius nušviečia Lenino- 
Stalino priemones Europai laimėti, 
ypač vadinamas bendru koegzisten
cijos vardu. Ir kelia klausimą, kas 
šiandien bus apsauga Europai. Nei 
Prancūzija, nei Italija, nei Skandina
vijos valstybės, kada yra sulaužytas 
Europos vidurys — Vokietija. Nei 
Anglija, kuri nebėra saugi savo sa
loje ir gali būti subombarduota. Vie
nintelė atrama — Jungtinės Valsty
bės. Jeigu ne jos kariuomenė Euro
pos prietilčiuose, Europos istorija 
būtų baigta, ir toliau vyktų Eurazi
jos istorija. Užtat sovietai taip ir 
siekia išstumti Ameriką iš Europos, 
paversti ją savo kontinente neutra
lia jėga.

Kam Europos likimas rūpi, tas tu
ri jausti dėkingumo Amerikai, sako 
autorius. Be jos Europos istorija bū
tų buvus baigta su antruoju karu. 
Kol Amerika nėra nugalėta, tol Eu
ropos likutis nežus.

Būtų beprotiška atmesti Amerikos 
pagalbą. Bet būtų neprotinga tikėti, 
kad ramentai padarys žmogų sveiką. 
Ramentai, kuriuos duoda Amerika 
Europai, padeda vaikščioti, ir Nato 
karinė pajėga saugoja Europą. Ta
čiau nuo Europos pačios priklausys
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sveikti ir stiprėti. O jos stiprybė 
yra tos dvasinės vertybės, kurios su
daro Europos dvasią. Ar tų jėgų pa
ti Europa turi?

Ar Europa jaučiasi esanti 
Europa?

Pasipriešinimas naujausiam ant
plūdžiui iš rytų sustiprėtų, mano au
torius, jei Europos valstybės europiš
kai galvotų, t. y. pajustų tarp savęs 
artimumo ir bendradarbiavimo dva
sią, kuri skatintų Europą susijung
ti į jungtinę Europą. Autorius atme
ta istoriko Rankės Europos koncep
ciją, kurioje tetilpo tik romanų-ger
manų tautos kaip ir anais viduriniais 
amžiais. Pasisako už Baltijos tautų 
įglaudimą į Europos sąvoką, nes is
torijos eiga įrodė jų vis didesnį ir 
glaudesnį tekėjimą su vakarais. Ta
čiau karčiausi autoriaus žodžiai pri
klauso patiems vakariečiams, nes jie 
yra kalti dėl tokios padėties, kurioje 
320 milijonų europiečių laikosi prieš 
200 milijonų rusų tik dėka 150 mili
jonų amerikiečių; kurioje yra 40 
valstybių viena nuo kitos atsitvė
rusių 17,000 km sienomis; kurioje 
viena valstybė nuo kitos ribojasi sa
vo nacionaliniu egoizmu. Tą egoiz
mą anglai išreiškia savo ‘‘Right or 
wrong — my country”; prancūzai: 
‘‘Gesta Dei per Francos”; vokiečiai: 
“Deutschland, Deutschland ueber 
alles”.

Autorius konstatuoja, kad Europos 
ir diplomatai ir mokslo įstaigos krei
piasi vis į praeitį, atmindami vienas 
kito skriaudas, nenorėdami prarasti 
iš tos praeities nieko ir atsižadėti 
dalies savo suverenumo. Maža kas 
tenori atmesti “praeities diktatūrą”, 
žiūrėti į šios dienos dabartį ir net 
visai užsiriša akis prieš ateitį.

Baigia autorius europinio gyveni
mo analikę lygtinai: jei Europos li
kutis nesukurs jungtinės Europos, 
tai jos laukia Oswald Spenglerio 
pranašautas likimas — “vakarų žlu-

Kalbėjo konqresmanas 
Philip J. Philbin

Šių metų Vasario 16 proga ypatin
gai buvo gausios Kongreso narių 
kalbos. Jų surašyta “Congressional 
Record” daugiau kaip 70. Tai didelė 
moralinė parama lietuvių kovai dėl 
laisvės. Tegul ir sakoma, kad tikrą
ją politiką vykdo vyriausybė, o Kon
greso nariai, ką darydami ar tarda
mi, vis atsižiūri į busimuosius rinki
mus. Tačau mes neabejojame, kad 
tos kalbos buvo nuoširdžios. Ameri
kos Kongresas yra veik vienintelė 
pasaulyje tribūna, iš kurios girdim 
pasisakymus už tiesą, teisę, laisvę, 
šios kalbos prisideda prie opinijos 
sudarymo. Tiesa, jų įtaką opinijai 
mažina šiuo kartu tas faktas, kad 
kalbos pasilieka “Congressional Re
cord” ir neišeina plačiau į spaudą, 
nepasiekia visuomenės. Tačiau Kon
greso narių gausus pasisakymas turi 
daryti įspūdį pačiai vyriausybei, o 
iuo labiau okupantui, kuris propa
gandos reikalui yra labai jautrus.

Šių metų pasisakymuose Kongre
se sustiprėjo ypačiai viena gaida — 
buvo iškeltas lietuvių tautos pasiprie
šinimas okupantui, parodytas lietu
vių atsparumas kovoje dėl laisvės 
amžių eigoje ir tebetrunkąs dabar. 
Kovojančioji Lietuva prašneko kon
gresmanų lūpomis stipriau nei anks
tesnėse kalbose šalia kenčiančios, 
kankinamos Lietuvos.

Tai darės tuo metu, kada lietuviš
kos spaudos dalyje kaip tik randam 
priešingą tendenciją — nuvertinti 
lietuvių kovas, sumažinti pasiprieši
nimo reikšmę, pasipriešinimą vyk
džiusius pristatyti kaip karjeristus,

gimas”, Europos istorija tada baig
sis visiems laikams, ir prasidės Eu
razijos istorija, nes Europoje nebe
liko Europos idėjos. Ta prasme ir 
“atsisveikinama su Europa”.

45



PHILIP J. PHILBIN

kovotojus dėl šiltų vietų, rodyti pa
čių kovų ir pasipriešinimo žalą... 
Ar ne ironija?

Esame tiems Kongreso kalbėto
jams dėkingi už jų parodytas sim
patijas. Bet teįmanoma buvo tik pa
barstyti įvairiuose puslapiuose jų 
vieną kitą pasisakymą ir čia duoti 
vieną ilgesnę ištrauką — kongresma
no Philip Philbino, dem. Mass.

*

Lietuva yra gėdingos diplomati
nės išdavystės ir negailestingos 
diktatūrinės valdžios auka, o lais
vojo pasaulio tautos vis dar nera
do būdų tarptautiniu keliu išlais
vinti šios didžios tautos žmones iš 
grandinių, kuriomis jie pririšti prie 
savanaudiškų, didėjančių ir išnau
dojančių viešpačių... šiuo atžvil
giu jų sunki padėtis nesiskiria nuo 
daugelio kitų žmonių, kaip lenkai 
estai, latviai, ukrainiečiai, bulga
rai ir kiti, kurie yra tapę nepaso
tinamo raudonojo imperializmo 
apetito ir laisvojo pasaulio vadų 
nesąžiningų politinių kompromisų 
auka, — vadų, kurie prekiauja 
šimtų milijonų žmonių laisve ne
gailestingų diplomatinių intrigų 
varžytynėse, iš kurių naudos ma
žiau nei iš dubenėlio šiupinio.

O kaip su Atlanto Charta? Ar 
jos turinys bereikšmis ir gražios 
jos frazės turi būti tik simboliai 
įsitikinimų, kurių nebuvo laikoma
si? O kaip su begalinių diplomati
nių konferencijų kilniomis dekla
racijomis, nesiliaujančiomis šne
komis apie žmonių teises, veidma
niškais pasigyrimais apie atsidavi
mą tautų reikalams, apie greitą jų 
išlaisvinimą? Ar visa tai turi būti 
nustumta į šalį ir užmiršta? O gal 
tikrieji amerikiečiai atsimins ir 
gerbs pažadus ir įsipareigojimus, 
kurie buvo iškilmingai duoti pa

saulio tautoms, kai jos buvo kvie
čiamos lieti kraują didžiajame ka
re, kad būtų apgintos laisvės in
stitucijos? Ką daro mūsų vyriau
sybė įvykdyti šiems pažadams, ku
rie taip lengvai ir taip ciniškai lau
žomi?

Štai kai kurie klausimai, į ku
riuos amerikiečiai norėtų išgirsti 
atsakymus. Laisvojo pasaulio dip
lomatai be paliovos plepa apie tai
ką ir savo norą jos pasiekti. Mū
sų vadai smerkia sovietus, kadangi 
jų žodžiai apie taiką nesiderina su 
jų veiksmais. Bet ar nesame mes 
patys kalti dėl to paties nusikalti
mo, kai mes nesilaikome savo iš
kilmingai duotų pažadų, kuriais 
mes viliojome pasaulio tautas 
jungtis su mumis ir aukotis su 
mumis, kad būtų nugalėtos tironi
jos pajėgos ir kad pasaulis būtų 
išgelbėtas iš komunizmo ir fašiz
mo?

Kokia yra taikos formulė? Ar 
galime ją rasti tolimesniuose kom
promisuose bei nuolaidose? Aš 
manau, kad ne. Ar galime ją rasti 
fabianizme — vilkinime gyvybinės 
reikšmės nutarimų, aiškiuose truk
dymuose ir pavojinguose atidėlio
jimuose, atidedant didžiųjų taikos 
ir karo klausimų sprendimą su 
saldžiais bei kilniais žodžiais iki 
tol, kol galingi mūsų priešai pa
sieks karinio bei ekonominio pajė
gumo, kad galėtų pradėti negai
lestingą karą prieš mus? Aš esu 
protestavęs prieš tokią politiką 
nuo Antrojo pasaulinio karo pa
baigos.

Ką yra atlikusios Jungtinės Tau
tos šioje srityje? Ką Jungtinės 
Tautos padarė pasauliui apsaugoti 
nuo tolimesnės agresijos, laisvoms 
tautoms apsaugoti nuo (komunis
tų) skverbimosi ir subversijos, pa
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vergtoms tautoms išlaisvinti? Kiek 
sėkmingos buvo Jungtines Tautos, 
siekdamos savo tikslų — pasaulio 
taikos užtikrinimo? Ar mūsų pa
dėtis yra geresne, ar blogesnė, ne
gu ji buvo 1945 metais, kai Japo
nija kapituliavo? Ar Rytai yra ar
timesni laisvei, ar komunizmui po 
kruvino Korėjos karo, vienintelio 
karo, kurio mūsų tauta nelaimė
jo? Ar Europa yra laisvesnė nuo 
komunizmo įtakų ir labiau pasiry
žus gintis nuo jų? Ar padėtis Vi
durio Rytuose ir Afrikoj yra labiau 
stabilizuota, negu ji buvo tada? Ar 
komunistų pasauly yra mažiau, ar 
daugiau? Ar nėra dabar daugiau 
žmonių po komunizmo jungu?

Tokiu atveju kyla klausimas, ką 
mes iš viso esame padarę taikai 
užtikrinti? Ką Jungtinės Tautos 
yra padariusios su savo milijardais 
užsienio paramai? Ką visas lais
vasis pasaulis kartu gali padaryti, 
žengdamas vadinamuoju tarptau
tinio bendradarbiavimo keliu? Ką 
mūsų tauta padarė savo padėčiai 
pasauly sustiprinti prieš galimą 
sovietų agresiją, prieš infiltraciją, 
propagandą ir subversiją, kuri var
gina mus, prieš šnipus, kurie nuo
latos vagia mūsų brangiausias ka
rines ir ekonomines paslaptis?

Kai kurie nublizginti be stubur
kaulio laisvojo pasaulio diploma
tai, nekalbant apie kai kuriuos 
bergždžius pataikūnus ir bailius 
mūsų pačių tarpe, teigia, kad tvir
tas, ryžtingas mūsų krašto nusi
statymas privestų prie trečio pa
saulinio karo ir atominio mūsų ci
vilizacijos sunaikinimo. Tai gali 
būti, bet gali ir nebūti. Modernūs 
ginklai iš tikrųjų gresia plačiu, 
baisiu sunaikinimu, kokio pasaulis 
dar nėra matęs. Tačiau kaip ten 
bebūtų, mūsų tauta turi gyventi

tokioje realybėje, kokia yra, di
džioji mūsų tauta turi pasilikti 
laisva. Būtų, galbūt, daug geriau, 
kad ji būtų visiškai sunaikinta, 
nuniokota, į dulkes paversta, ne
gu atiduota bedieviškai, negailes
tingai sovietų tironijai, o jos žmo
nės pavergti ir atiduoti priespau
dai, kurią kenčia dabar daugelis 
mažų tautų didžioje komunistinė
je valstybėje, vadovaujamoje so
vietinių marksistų.

Jau laikas būtų mums suprasti, 
nepaisant, kokie būtų rezultatai ar 
galimybės, kad šios gyvenimo ir 
mirties dėl laisvės problemos nie
kuomet nebus išspręstos silpnumu, 
bailumu ir atidėliojimu. Jei jos 
bus išspręstos, tai tik tokiu būdu, 
kokiu Amerika visada spręsdavo 
savo problemas — laikydamasi 
laisvės ir teisingumo principų, bū
dama tvirtai ir nenukrypstamai iš
tikima savo dvasiniams ir politi
niams idealams. Kada amerikie
čiai svyravo ar atsisakė imtis rizi
kos, kai laisvė buvo pavojuj? Jei
gu mūsų idealai bus paaukoti ar 
sukompromituoti, ne tiktai Ame
rikos, bet ir visų kitų laisvė bus 
prarasta, ir kiekviena pasaulio tau
ta bus įliedinta į komunistinę val
stybę.

KONGR. JAMES ROOSEVELT, 
DEM. CALIF.

1956 Vasario 16 proga:
Nors jau 15 metų vykdoma 

rusifikacijos programa, mes te
beskaitome 1956 spaudos pra
nešimus, kad tos didvyriškos 
tautos dvasia nėra palaužta. 
Jie tebėra pasiryžę, sustiprinti 
savo tikėjimo krikščioniškai
siais idealais, aukoti savo krau
ją, kad pasiektų laisvę ir išsi
vaduotų iš komunistinio jungo.
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TREMTYJE

Konsolidacijos 
reikalas sesijoje 
ir po sesijos

Po dvylikos savo gyvavimo metų 
Viikas atsidūrė Amerikoje. New Yor
ko sesijoje lapkričio 24-7 jis pasiro
dė jau gerokai kitoks nei prieš dvy
lika metų Kaune. Iš 9 grupių — jo 
steigėjų, belikę tik keturios. Nebe
buvo jau Nacionalistų Partijos, Lie
tuvių Fronto, Laisvės Kovotojų ir 
Tautininkų Sąjungos. O ir Darbo Fe
deracijos dabartinis atstovavimas 
Vlike tevirto nuolatiniu priminimu 
Vlikui, kad jis prisidėjo prie teisės 
laužymo ir jame lig šiol bendrinin
kauja. Už tat Vlike yra jau trys nau
jos grupės, priimtos tremtyje — 
Ūkininkų Partija, Ūkininkų Sąjunga 
ir Mažlietuvių Rezistencinis Sąjūdis.

Nebetas ir Vliko charakteris. Kau
ne Viikas jautėsi, kad sustabdžius 
Laikinosios Vyriausybės veikimą, jis, 
Viikas, pogrindyje perėmė valstybi
nio suverenumo funkcijas vykdyti. 
Taip jis prisistatė pirmu savo žygiu 
ir tremtyje Eisenhowerio štabui 
1945. Nuo tada daug tuo reikalu bu
vo kalbų. New Yorko sesijoje šis 
klausimas įsakmiai nesvarstytas. Tik 
netiesioginiu būdu Viikas nuo tos 
funkcijos nusiėmė, nutardamas, kad 
Vliko nariais gali būti ir ne Lietu
vos piliečiai. Ne Lietuvos piliečiai 
gali kovoti už Lietuvą tiek pat; gali 
kalbėti tose valstybėse esančių lietu
vių vardu, bet jau nebe Lietuvos 
valstybės vardu — taip kaip ir Al
tas.

*

Nepasikeitė Vlike tik vienybės, 
konsolidacijos aktualumas. Nuo pat 
savo pirmosios dekliaracijos 1944

vasario 16 Vlikas pasižadėjo jungti 
ir derinti jėgas laisvinimo žygiui. 
Nuo tada konsolidacijos klausimas 
visą laiką buvo aktualus, ir jam išei
davo Vlike ir už Vliko begalės ener
gijos ir laiko. Jis iškilo ir New Yor
ko sesijoje. J. Kaminskas, kalbėda
mas apie laisvinimo organizaciją, ra
gino atsisakyti nuo “Reutlingeno 
dvasios”, kuri nuodijusi sugyvenimą 
ir stabdžiusi darbą.

Proga atsisakyti nuo tos “dvasios” 
ir jieškoti sugyvenimo New Yorke 
galėjo būti patogi — nauja vieta, 
daugumas nauji Vliko žmonės, nau
jos ir vadovybių viršūnės, kurios ne
buvo susirišę su Vliko praeities ne
gerovių tradicijomis. Kai kurių sesi
jos narių atgaivinta konsolidacijos 
mintis rado išraišką jų siūlytoje re
zoliucijoje;

“Turėdamas galvoje Vliko 1944 m. 
vasario 16 d. dekliaracijos 7 p., ap
gailestaudamas 3 grupių pasitrauki
mą iš Vliko ir laikydamas esamą pa
dėtį žalingą Lietuvos laisvinimui, Vil
kas įpareigoja Vliko pirmininką ne
delsiant pradėti žygius santykiams 
tarp politinių grupių išlyginti ir vi
dinei konsolidacijai įgyvendinti”.

Šitas siūlymas nejučiomis virto 
bandymu, kuris galėjo parodyti, ar 
Viikas tikrai atsižadės tos “Reut
lingeno dvasios” ir nuoširdžiai sieks 
konsolidacijos. Bet "Reutlingeno dva
sia” pasirodė stipresnė, ir iš jos dik
tatūros negalėjo darbais išsivaduoti 
net tie, kurie žodžiais skelbė iš Reut
lingeno dvasios išsivadavimą. Kai 
siūlytoji rezoliucija perėjo per ko
misijos rankas, ji sugrįžo jau kito
kia:

“1955 m. lapkričio 24-27 dd. savo 
sesijoje Viikas, imdamas dėmesin lie
tuvių visuomenės konsolidacijos svar
bą ir būdamas ištikimas savo 1944 
m. vasario 16 d. dekliaracijos nuosta
tams, apgailestauja lietuvių visuome
nės tremtyje skaldymąsi ir kviečia 
visus vieningam Lietuvos laisvinimo 
darbui”.
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Tai jau kita redakcija ir kita dva
sia, kurios prasmę dar labiau paryš
kino diskusijos su pažadais “pakovo
ti” prieš nesančius Vlike ir “kovą 
laimėti”. Siūlytoji rezoliucija kalba 
apie konsolidacijos reikalą Vliko ri
bose, o priimtoji nusuka konsolidaci
jos klausimą nuo Vliko į visuomenę 
ir ją kaltina skaldymusi, lyg pačia
me Vlike visos šaknys būtų sveikos. 
Siūlytoji rezoliucija įpareigoja patį 
Vliką imtis iniciatyvos jieškant su
sipratimo. Priimtoji rezoliucija nusi
ima nuo savęs bet kurią pareigą ir 
paleidžia anoniminį kvietimą, nely
ginant kokioje San Francisco Char
toje apie tautų ir asmenų lygybę ir 
tarptautinį bendradarbiavimą.

*

Reutlingeno dvasiai pasilikus Vli
ke, pasiliko ir dvejopas įsitikinimas 
dėl pačios konsolidacijos. Šios sesijos 
metu pavadintos “didžiosios grupės” 
Vlike (krikščionys demokratai, vals
tiečiai liaudininkai ir soc. demokra
tai) davė suprasti esą įsitikinę, kad 
konsolidacija Vlike jau esanti įvyk
dyta 80-90%, nes tos trys grupės 
prieš 30 metų Lietuvoje turėjusios 
80% visuomenės pasitikėjimą (dr. A. 
Trimako pareiškimas, papildytas dr. 
P. Karvelio iki 90%). Jie mano, kad 
visi esantieji šalia Vliko turi jam pri
tarti tokiam, kokis jis dabar yra. To
kios prasmės turi ir tas kvietimas 
“visiems” jungtis į "vieningą laisvi
nimo darbą”.

Nuomonė tų, kurie mano kad lais
vinimo darbas turi būti atremtas į 
šių laikų lietuvių visuomenę, yra ki
tokia dėl to visuomeninio svorio; jie 
tebeliko įsitikinę, kad “trys didieji” 
pervertina savo jėgas ir nedavertina 
kitų visuomenės organizuotų jėgų.
O valstiečių liaudininkų žmonių pa
reiškimai, kad frontininkai nesą ver
ti Krupavičiaus vieno barzdos plau
ko (N. Lietuvos tvirtinimas) tik ro
do, su kokiu realiu padėties pažini
mu, su kokiu konsiliantišku nusista
tymu kitų atžvilgiu jie ateina Lietu-

vos laisvinti ir tam darbui vadovauti. 
Mato besireiškiant tą pačią Reutlin
geno dvasią, kai sesijos kai kurie 
dalyviai ėmė klaidinti visuomenę pa
reiškimais, jog dabar jau esančios 
atidarytos durys grįžti pasitrauku
siems iš Vliko, tuo pačiu metu nu
tylėdami, kad ant tų durų yra pa
ruoštas uždėti barjeras — esančių 
Vlike grupių keturių penktadaliu 
tam būtinas sutikimas. O “kvietime” 
“visiems” jungtis į laisvinimo darbą 
girdi pasikartojus vadistinių laikų 
kvietimus “pritarti”. Ar jo morali
nė vertė dabar yra didesnė tik dėl 
to, kad juos kartoja kitos lūpos?

Taip ir liko po tos sesijos kiekvieni 
kas sau.

*

Kad sesija nepasistūmėjo konsoli
dacijos linkme, gal būt viena iš svar
biųjų priežasčių buvo ta, jog naujie
ji žmonės Vliko sesijoje neturėjo 
svarbesnės reikšmės. Dirigavo tie 
patys centrai ir tie patys jų žmonės 
kurie per Atlantą diriguodavo ir 
Reutlingene esančiam Vlikui. Ne taip 
lengva įsibėgėjusiam žmogui pakeisti 
savo kryptį.

Tik po sesijos, kada stojo prakti
nio darbo dirbti nauji žmonės, sesi
joje išrinktosios viršūnės, jie turė
jo pamatyti, jog konsolidacijos rei
kalas atrodo kitaip, nei apie tai buvo 
oficialiai skelbiama. Laisvi nuo įsi
senėjusios “Reutlingeno dvasios” hi
potekos, jie galėjo realiau padėtį ver
tinti, ir jų galvose atgijo mintis im
tis patiems iniciatyvos pozityviai 
konsolidacijai. Tokią išvadą teko pa
daryti ir iš Vliko pirmininko pareiš
kimo, kad Vliko prezidiumas svarstąs 
pasitraukusiųjų iš Vliko grąžinimo 
klausimą.

Taip konsolidacijos klausimas ir 
lieka šiuo tarpu atviras. Tenka su 
rimtu dėmesiu stebėti, ar laimės ta
me vyksme pozityvioji iniciatyva ar 
senoji Reutlingeno dvasia? Ar Vlikas 
bus kaip tas Gončarovo Oblomovas, 
kuris po daugelio pastangų pasikelti 
pagaliau prisipažįsta: “jau per vė-
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Vokiečių-Lietuvių 
draugija slidžiame 
kelyje

St. Lozoraičio įsikišimu sukliudy
tos Vliko pastangos atnaujinti ofi
cialų Lietuvos atstovavimą. V. Vo
kietijoje buvo pakreiptos šių kraštų 
santykiams plėsti visuomeninėje plot
mėje, pritraukiant draugėn estus bei 
latvius. Tam reikalui buvo sumany
tas toks organizacinis pastatas: a. 
Vokiečių-lietuvių draugija, b. Vokie
čių-latvių draugija ir c. Vokiečių-es
tų draugija, kurias visas apjungtų 
bendra baltiečių-vokiečių draugija. 
Šios draugijos uždavinys: ugdyti ir 
plėsti tarpusavinius kultūrinius ry
šius bei draugiškumą: supažindinti 
vokiečius su Baltijos tautų kultūra, 
praeitimi ir dabartimi. Tokiam ben
dradarbiavimui pritarė ir Baltijos 
tautoms draugingi vokiečių politi
niai sluogsniai.

Tačiau kaikurie vokiečiai tuojau 
pareiškė savotiškų balsų, reikalau
jančių atsižvelgti į kai kurias sąly
gas, kurios vokiečiams atrodančios 
svarbios. Tuos balsus garsiai išreiš
kė “Memeler Dampf boot”: “Dem 
Wunsch einiger baltischen Herren 
enen Verein zu gruenden, kann ohne 
weiteres entsprochen werden, wenn 
dabei beruecksichtigt wird die, den 
Deutschen als wichtige erscheinende, 
Voraussetzungen mit einzuschlies- 
sen” (1954/16).

Kas tos per sąlygos, paaiškėjo tik 
baltiečių-vokiečių draugiją organi
zuojant. Kai 1954 m. pabaigoj Frank-

lu”, ar jis suras valios pakilti į mū
sų parafrazuojamą šiam reikalui 
Gončarovo romano skatinimą: tavo 
pakilimo laukia “močiutė” Lietuva.

Mūsų nusistatymas tuo reikalu 
matyti iš skelbiamų rezoliucijų.

J. B.

furte buvo sukviestas Vokiečių-Lie
tuvių Draugijos steigiamasis susirin
kimas, pasirodė, kad augščiau minė
ti vokiečių sluogsniai draugijos prie
šakyje nori matyti savo kandidatą 
vietoje to, kuris buvo su draugingais 
vokiečių sluogsniais numatytas.

Kad “Memeler Dampfboot” nuo
taikų “vokiečiams” tokie norai ga
lėjo kilti, stebėtis netenka. Tačiau 
jau reikia nustebti, kad toms jų 
kombinacijoms atsirado lietuvių tal
ka.

Estų, latvių, lietuvių atitinkami 
veiksniai bendrai buvo sutarę, kad 
organizuojamų draugijų priekyje ne
būtų pageidaujami asmenys, nacių 
okupacijos metais Baltijos kraštuose 
vykdę kurias okupacines funkcijas. 
Ogi Baltijos kilmės vokiečių kandi
datas į Vokiečių-Lietuvių Draugijos 
pirmininkus kaip tiktai pasirodė esąs 
asmuo ne tik dėl savo nelojalumo 
Lietuvai paprašytas atšaukiamas iš 
savo metu Klaipėdoje eitų gen. kon
sulo pareigų, bet ir nacių okupaci
jos metais buvęs komisaro Lohse 
įstaigoje Rygoje augštas pareigūnas. 
Jo pastatymu draugijos priekyje su
interesuoti augščiau minėti vokiečių 
sluogsniai, nesitikėdami iš draugijos 
organizatorių tokiems savo norams 
paramos, susikombinavo jos iš ša
lies. Per dr. A. Gerutį, Lozoraičio 
atstovą Bonnoje, jie pasitelkė vadi
namos tautinnkų talkos žmones V. 
Banaitį, J. Bataitį. T. Šidiškį, K. 
Drungą. Savo ruožtu pastarųjų rū
pesčių pulk. Sutkus į steigiamąjį su
sirinkimą atsigabeno pora autobusų 
sargybų dalinio vyrų. Tuo būdu bu
vo suorganizuota keliasdešimt balsų 
parama į draugijos valdybą pravesti 
dr. Windeckeriui, J. Bataičiui, V. Ba
naičiui ir pulk. Sutkui.

Kodėl Lozoraičio atstovas Bonnoje 
rado reikalo nusistatyti prieš Lietu
vai draugingų vokiečių sluogsnių 
kandidatą ir paremti “Memeler 
Dampfboot” nuotaikų vokiečių kan
didatą dr. Windeckerį? Bonnoje vie-
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Lietuvių Fronto Bičiulių konferencija, įvykusi 1956. 1. 21-22. 
Waterburyje, priėmė šias rezoliucija:

1 .  L IETUVYBĖS REIKALU.
Konferencija sveikina JV Lietuvių Bendruomenės valdybos pa

stangas palaikyti ir ugdyti tautinę dvasią ir tautinės kultūros ver
tybes ir pažada visokeriopą LF bičiulių paramą bendruomenės orga
nams;

a) sąmoninti mūsų išeiviją, kad ji, būdama lojali gyvenamajam 
kraštui, visur ir visada išliktų ištikima Lietuvai ir būtų šauklys jos 
nepaneigiamos teisės j laisvę ir nepriklausomybę;

b) veikti jaunimą, kad jis, pasisavindamas Amerikos laimėji
mus, išlaikytų gimtąją kalbą, išsaugotų meilę Lietuvai bei tikėjimą 
jos ateitimi ir laikytų savo pareiga tęsti tautinės kultūros kūrybą;

c) organizuoti bendruomenės lėšų telkimą.

2 .  DĖL  JAUNIMO RYŠIŲ  SU REZISTENCIJA.
Konferencija su didžia meile ir pagarba minėdama visų rezis

tencijos kovotojų su Lietuvos pavergėjais sudėtas didvyriškas aukas, 
kviečia visą lietuvių tremties jaunimą išlaikyti savo dvasįą ir savo 
darbais rezistencijos karžygius gyvus, pasipriešinant visam tam, 
kas slopina jaunimo lietuvybę, didžios asmenybės dvasią ir tikėjimą 
laisva Lietuva.

3 .  L IETUVOS LAISVIN IMO DARBO REIKALU.
LFB visą laiką buvo ir tebėra už vieningą bendrą Lietuvos lais

vinimo darbo vadovybę, kuri žengtų laisvinimo pastangų priekyje, 
derintų jas ir apjungtų gyvąsias visuomenės jėgas.

Konferencija apgailestauja sąlygas, dėl kurių didelė gyvųjų vi
suomenės jėgų dalis nebėra Vliko atstovaujama, su domesiu konsta
tuoja jo paties pripažintą sanacijos būtinybę ir laiko šio momento 
lietuviškuoju reikalu visiems jieškoti kelio ir būdų visoms lietuviš
kosioms jėgoms sutelkti vieningai vadovaujamai Lietuvos laisvini
mo kovai.

Kol tai bus pasiekta, konferencija pabrėžia, kad, ir kol kas 
dirbdami kas sau, visi laisvinimo veiksniai ir veikėjai tarpusavio 
santykiuose privalo laikytis moralės, geros valios, vieni kitų pa
kantos bei pagarbos, politinės išminties bei apdairumo, kad orga
nizacinė nedarna nevirstų kad ir netiesiogine tarnyba Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės priešui.

ša paslaptis, kad dr. Windeckeris 
esąs dr. Geručio tarpininkas santy
kiams su užsienių reikalų ministeri
ja. Per jį Lozoraičio atstovas darąs 
žygių Bonnoje įsteigti pasų biurą 
ar ką panašu. Tuo būdu buv. na
cių okupacijos augštas pareigūnas 
Lozoraičio dėka siekia savotiško 
vaidmens Lietuvos laisvinimo byloje

ir lietuvių tarpusaviniuos santy
kiuos.

Tarp vokiečių yra nuoširdžių drau
gų Lietuvai. Jie, kaip ir lietuviai, 
greičiausiai nežino, kad už jų nuga
ros varomos suktos kombinacijos, 
kurios nori plataus užsimojimo drau
giją susiaurinti į buvusio nacinio re
žimo pareigūnų organizaciją.
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Kelyje į Lietuvos laisvinimo kovai vieningos vadovybės suda
rymą konferencija laikytų pozityviu dalyku visų rezistencinų są
jūdžių santykių suglaudinimą.

Konferencija kreipia visų laisvinimo veiksnių ir veikėjų dėmesį 
į reikalą laisvės kovos frontan labiau įtraukti tautinės kultūros 
kūrybines apraiškas.

Konferencija sveikina Pavergtųjų Jungtinių Tautų pastangas 
suorganizuoti pavergtųjų Europos tautų kultūrininkų savarankiš
ką organizaciją, taip pat pavergtųjų tautų draugų Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse organizaciją.

Konferencija laiko aktualiu reikalu, kad į laisvinimo veiklą ir 
organizaciją būtų juo plačiau atvertos durys jaunimui.

4 .  LFB ORGANIZACIN IA IS  REIKALAIS .

Konferencija su dideliu dėkingumu vertina LFB Valdybos dar
bą ir reiškia pritarimą jos nusistatymui pozityviai dirbti Lietuvos 
laisvinimui bei lietuvybės išlaikymui išeivijoje ir bendradarbiauti su 
kiekviena kita lietuvių organizacija, siekiančia tų pačių tikslų.

Konferencija pritaria LFB Valdybos sumanymui atskiru leidi
niu išleisti Studijų Biuro studiją “Į Pilnutinę Demokratiją’’ ir džiau
giasi Europos LF bičiulių iniciatyva paruošti ir išleisti LF bičiulio 
vadovą. Konferencija laikytų naudinga, kad “Į Laisvę” liestų ir vi
sus aktualius kultūrinio gyvenimo klausimus. Dėkoja “Į Laisvę” 
redakcijai ir bendradarbiams, įpareigoja LF bičiulius surasti bent 
po 5 apsimokančius “Į Laisvę” skaitytojus.

Konferencija skatina LF bičiulius palaikyti gyvą visuomenės 
norą, kad, nepažeidžiant demokratinių principų, būtų sudaryta vie
ninga laisvinimo kovos vadovybė tremtyje, apjungianti galimai vi
sas gyvąsias tautines jėgas, savo veikloje paisanti moralės ir darbui 
telkianti pajėgius žmones.

L IETUVIŲ  FRONTO B IČ IUL IŲ  TARYBA PRITARĖ.

Lietuvių Fronto Bičiulių Taryba, susirinkusi š. m. kovo 3 d., 
Clevelande, Ohio, išklausiusi LFB Valdybos atstovų pranešimus apie 
Lietuves laisvinimo dabartinę organizaciją tremtyje ir apie dabarti
nius LFB santykius su Vliku ir tuos klausimus išdiskutavusi, pa
reiškia visišką savo pritarimą LFB Valdybos linijai.

Taryba pozityvai vertina kiekvieną pasirodžiusią iniciatyvą kon
soliduoti gyvąsias visuomenės jėgas.

Taryba pritaria minčiai glaudinti rezistencinių sąjūdžių savitar
pinius santykius.

Taryba solidarizuoja LFB Waterburio sąskrydžio sugestijai į 
laisvės kovos frontą labiau įtraukti tautinės kultūros kūrybines ap
raiškas ir į laisvinimo veiklą be organizaciją plačiau atverti duris 
jaunimui.
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GYVOJI MINTIS

Tautinio susipratimo 
pagrindai tremtyje

Tautos gyvenimas auga organiš
kai. Gali jį suvaržyti, lankstyti, bet 
sustabdyti vietoj neįmanoma, kol yra 
gyvų tautos žmonių. Vienos šakos 
krenta, kitos išauga, nors medis tas 
pats. Tremties gyvenime galioja tas 
pats dėsnis: šalia vyresnės kartos 
ateina jaunesnės kartos žmonės, ir 
tautinis gyvenimas tęsiamas.

Jaunimo, akademinės kartos aki
vaizdesnis reiškimasis davėsi ypačiai 
pastebimas naujųjų metų slenkstyje. 
Kas stebėjo jaunimo suvažiavimus, 
studijų dienas, kursus, negalės nepa
sidaryti išvados, kad į gyvenimą jau
noji karta jau ateina.

Ne vieta čia klausimui, kaip ji san
tykiuoja su vyresniąja karta, bet ten
ka pastebėti, kad jai netrūksta nei 
patriotizmo nei visuomeniškumo — 
tokio, kaip turėjo ana karta savo am
žiuje ir savo sąlygose. Tik naujos 
dabartinio gyvenimo sąlygos įtaigoja 
dabartinį jaunimą prieiti prie tų pa
čių klausimų skirtingu pergyvenimu 
ir galvojimu. Jį sekti yra ne tik įdo
mu, bet ir nepaprastai svarbu, no
rint, kad vieni antrus suprastų ir 
dvi ar kelios kartos natūraliai orga
niškai įsilietų viena į kitą be tariamos 
“revoliucijos”.

Teko konkrečiai pasekti, kaip prie 
tautinio susipratimo ir patriotizmo 
prieina jaunimas, kuriam tėvynė tėra 
tolimoji ir mažai patirtoji praeitis ir 
kuriam gyvoji dabartis yra naujas 
kraštas, pririšąs prie savęs jaunimą 
labiau nei vyresniuosius. Pasekam 
tuo klausimu gabalais vieną iš to
kiuose suvažiavimuose skaitytų pra
nešimų — Antano Sužiedėlio.

*
Išanalizavęs žmogų kaip būtybę, 

kurioje jungiasi proto, valios ir jaus
mo elementai, autorius kėlė klausimą, 
kuria iš tų galių tenka atremti šian
dien tautinį susipratimą. Tarp dau
gelio tautinio susipratimo žymių 
(stoja žmogus į bendruomenę, auko
ja Baliui, remia Vliką, domisi Lie
tuvos istorija, veda lietuvę ar teka 
už lietuvio, moko vaikus lietuviškai 
ir t.t.) esminį betgi tautinio susi
pratimo kriterijų randa šį: “ar esu 
nusistatęs grįžti laisvon Lietuvon ar 
ne? Ar aš jaučiu tėvynei dirbti 
pareigą — ar jaučiu pareigą tokią, 
jog veikiai padaryčiau auką, atsisa
kydamas nuo savo asmeniškų pato
gumų, jei tėvynė to pareikalautų... 
Jei taip, tai tada maža tereikia kal
bėti apie Balfus ir bendruomenes — 
tai tėra laikinės priemonės tautiniam 
susipratimui išlaikyti, ir jų reikalas 
aiškus kiekvienam, kuris yra pasiry
žęs padaryti tą asmeninę auką, kai 
tėvynė bus laisva. Bet tos priemo
nės ir veikimai neturi jokios pras
mės, jei netikim laisvos Lietuvos 
ateitim. Už tat ir tautinį susiprati
mą matuoti tėra prasminga pagrin
diniu kriterijum — kiek tvirtas mū
sų nusistatymas įnešti savo dalį, gal 
didelės asmeninės aukos pareikalau
siančią laisvos Lietuvos atkūriman?”

*

Pažiūrėjęs į tautinį susipratimą 
kaip į pareigos supratimą bei pajau
timą, toliau kalbėtojas nagrinėjo, 
kuo tą pareigą paremti ir palaikyti
— protu? jausmais?

“Kokią rolę tautinio susipratimo 
išlaikyme vaidina jausmai? Be abe
jo, šiuometiniame lietuviškam gyve
nime jie vaidina be galo svarų, dide
lį vaidmenį. Minėjimai, suvažiavi
mai, susibūrimai, stovyklos, vakarai
— visa tai jausmais išdailinta, nu
spalvinta, išpuošta. Sustojam į rate
lius, rankom susiėmę, ir dainuojam 
tas tikrai žavias lietuviškas dainas
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dainuojam apie Nevėžį, srauną 
ir gilų, apie Nemuną, tykų ir didį, 
apie Lietuvos girias žalias, laukus 
javais išplaukusius, apie marias ir 
ežerus ir ramų vakarą, tėviškės so
dyboj. Mes supilam kapus partiza
nams, išeinam eisenose jų lankyti 
su žiburiais rankose, minėdami jų 
kovą šventą, jų auką kruviną. Mes 
klausomės minėjimuose savo vyres
niųjų nuoširdžių kalbų apie didingą 
karžygišką Lietuvos praeitį, apie 
grožį ir šilumą namų, kuriuos pali
kome. Su giliu įsijautimu ir nuošir
džiu žavesiu mes patys deklamuoja
me apie vaikystėj išbėgiotus take
lius ir kalnelius, kuriais rogutėm sli
dinėdavom. Mes taip didžiuojamės 
Lietuvos praeitimi, grožimės Lietuvos 
gamta, liūdime dėl Lietuvos kančios 
ir vargų. Visai tai yra be galo gra
žu, kilnu, galinga. Tų jausmų apim
tas kartais nori sušukti — tėvyne, 
štai aš — mano jėgos, mano darbas, 
mano rūpestis — aš savo varganą 
galvą padėsiu, kad tu būtum laisva, 
gyva Lietuva .. .

“Bet aš nebijau pasakyti, jog visi 
šitie uždegą ir pagauną jausmai yra 
tuščias reikalas, jei nėra gilesnio, 
nei šie jausmai, supratimo, kas yra 
tėvynės prasmė, dar šviesesnio paži
nimo, kas yra tėvynės vertė...

“Jausmas lieka jausmas — ar tai 
vaikiško susižavėjimo ar patriotizmo 
jausmas. Jausmas yra laikinė žmo
gaus savijauta, reguliuojama įvairių 
aplinkos įtakų... Argumento dėliai, 
suruoškime, sakykim, dailų, gražų, 
tikrai gerą montažą apie kenčiančią 
Lietuvą. Ir pakvieskim tan vakaran 
žmonių, kuriem Lietuva tiek pat kiek 
mums Sicilija. Jei montažas geras, 
tai ilgai netruks, ir tie žmonės ir liū
dės, ir džiaugsis, ir žavėsis, ir nekęs 
drauge su mumis. Taip žmogus pa
darytas — jis verkia su verkiančiais, 
juokiasi su tais, kurie juokaisi... Jam 
taip gera. Gera ir mums gyventi ta 
socialine vienuma, kurion mus kiek
vieną sieja ir įtraukia liūdna daina 
apie Nemuną ar tranki daina apie

uošvės dvarą. Drauge su visais liū
dėdami, drauge vildamiesi, ilgėda
miesi, mes pasijaučiam esą grupės 
nariai, jaučiamės suprasti, priimti. 
Ir tai gera, mums gera taip.

“Bet jeigu nieko nėra daugiau kaip 
jausmai, tai mums lygiai bus gera 
po kelerių metų, įsitaisius baltą na
mą, kojas mirkyti šiltam baseine ir 
klausytis vaikučių tauškėjimų: “Ma
ma, tėti, žiūrėk, aš moku apsiversti 
per galvą! ” Ir tada mes jausimės 
ir suprasti ir priimti, ir mums ne
reiks lietuviškų dainų apie Nemu
ną, ir nepasigesime Maironio eilė
raščių.

“Štai kodėl tautinis susipratimas, 
jausmais ugdomas ir gaivinamas, 
man rodosi toks pat laikinis nepa
stovus kaip ir tie amžinai besikei
čią jausmai. Toks tautinis susiprati
mas baigiasi ne ką vėliau, kai išsi
skirsto draugai, liūdnas dainas drau
ge su tavim dainavę”.

*

"Tad kaip tautinį susipratimą ap
laikyti? Kaip sutvirtinti?

"Va, čia ir visa laimė, kad žmogus 
nėra vien tik jausmų kamuolys. Jis 
turi šviesų objektyvų protą ir turi 
valią, kuri siekia gėrio”. Protu ten
ka suprasti klaidingą ir teisingą tė
vynės ir jos ryšio su žmogum supra
timą. "Kai kas tėvynės prasmę aiš
kina šitaip. Esą, tėvynės žmogui rei
kia, be tėvynės jam negerai. Sykį 
gimei vienos šalies sūnum ar dukra, 
tai be jos negali pilnai gyventi. Tė
vynės esą reikia tau taip, kaip rei
kia duonos ir gėrimo, arba kaip ma
žam vaikui reikalingi tėvų namai. 
Tėvynės neišsižadėk, neišsigink, ne
pamiršk, nes be jos nerasi ramybės.

"Šitoks tėvynės vertės supratimas 
yra grynai subjektyvus ir todėl re
liatyvus dalykas. Ji, tėvynė, tiek ver
ta, kiek ji man asmeniškai, nuo as
menybės integracijai duoda. Bet jei 
šitaip norime tėvynės prasmę su
prasti, tai nepamirškime, jog gim-
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tasis kraštas toli gražu ne visiems 
vienodu mastu gėrį dalina. Tam, sa
kysim, kurs Lietuvą paliko keturias
dešimt metų amžiaus būdamas, tė
vynės aplinka yra persunkusi visą 
gyvenimą, ir tokiam žmogui iš tik
rųjų be galo sunku be gimtojo kraš
to prasmingai gyventi. Tokiam žmo
gui tėvynės vertė, matuojama tuo 
subjektyviu mastu, yra nepaprastai 
didelė. Bet visai kitokia yra tam, 
kurs iš Lietuvos iškeliavo vežimėly 
stumiamas, mamos pagalvėliais ap
kamšytas. Jam kur kas daugiau yra 
davusi svetimoji aplinka, negu lietu
viškoji, ir jis toj svetimoj aplinkoj 
gal dar laimingiau ir tiesiau gyve
nimą nugyvena negu Lietuvon su
grįžęs.

“Štai ir matom, jog toks subjek
tyvus, asmeninės naudos kriterijus 
tėvynės prasmei ir vertei suprasti 
yra reliatyvus ir netikras. Jei mums, 
kurie dabar esam studentų eilėse, 
Lietuva yra brangi kaip asmeninės 
laimės šaltinis, tai tiems, kurie atei
na po mūsų, šitie argumentai bus 
iš tikrųjų labai maža paskata tau
tiniam susipratimui ugdyti ir palai
kyti.”

“Man rodos, tėvynės prasmę rei
kia visiškai kitaip suprasti. Lietu
va mums turi būti pirmoj eilėj ne 
mūsų kasdieninės asmeniškos laimės 
viltis, bet paprasčiausiai — šventa 
pareiga. Gimtoji šalis yra etinė ver
tybė ir kaip tokia ji žmogų saisto ir 
įpareigoja. Nedarykim sau iliuzijos, 
jog grįžti į Lietuvą bus mūsų gyve
nimo malonus išsipildymas. Grįžti 
Lietuvon yra niekas kitas kaip gal 
nemaloni, gal didelės asmeninės au
kos pareikalausianti kieta pareiga.

“Tėvynė yra taip etinė moralinė 
vertybė kaip ir Dievas žmogui yra 
vertybė. Ir tautinis susipratimas ga
lima būtų apibrėžti — tai šviesus 
proto pažinimas, supratimas tėvynės 
kaip etinės vertės, kaip moralinės 
pareigos, ir tvirtas valios palenki
mas, nusistatymas šitą pareigą 
įvykdyti”.

Visuomenes lauką 
užkliudė jaunimo 
akis

Stebint idėjas ir darbus, dėmesio 
verti paskutinio meto jaunimo aka
deminiai suvažiavimai. Juose tinka
mo atgarsio rado du klausimai: lie
tuviškų vertybių pažinimas ir visuo
meninis veikimas.

Pažinti praeities vedamąsias lini
jas — teisinės, valstybinės, politinės, 
kultūrinės sąmonės brendimą ir tra
dicijas yra natūralus noras to, kuris 
yra apsisprendęs būti lietuvis, ne tik 
savo profesijos busimasis specialis
tas (o kitokių tarp mūsų akademi
kų dar negarsėja). Lietuviško paži
nimo klausimais kalbėdavo ir anks
tesni jaunimo suvažiavimai, stovyk
los, kursai. Naujesnis yra tas susi
domėjimas visuomeniniu veikimu, su
silaukęs specialių pranešimų.

Galima skirti teorinį visuomeninio 
veikimo pasiruošimą nuo praktinio 
veikimo (nors pirmasis natūraliai 
veda į antrąjį). Kai kur klausimas 
buvo keliamas teorinėje plotmėje 
(Brooklyne K. Keblio pranešimas). 
Buvo svarstoma, kokis turi būti 
žmogus, kuris leidžiasi į visuomeni
nio veikimo vandenis. Visuomeninio 
veikimo apskritai, ne specialiai po
litinio. Ten pareikštos pažiūros į vi
suomeninio darbo žmogų buvo dėme
sio vertos.

Pirmoje eilėje visuomenininkas tu
ri būti intelektualiai pajėgus žmogus. 
Jis turi ne tik žinoti, ką kiti yra pa
sakę ir kokius nurodymus davę. Pa
sisavindamas, kas lig tol buvo gera, 
jis betgi turi būti savarankiško gal
vojimo, kad būtų pajėgus perprasti 
naują padėtį, prisiderinti prie jos 
su naujais metodais, klausimų nau
jais sprendimais, “Žmogus, kuris yra 
tik mikrofonas kitų mintims ir kitų 
žodžiams, jokiu būdu negali formuo
ti visuomenės. Būdamas kitų galvo
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jimo išraiška, jis gali tik šiaip taip 
išsilaikyti jau užkariautuose plotuo
se, tačiau pakilti j naujus horizon
tus jam neįmanoma. O stagnacija 
visuomeniniame gyvenime yra ge
riausias laidas visuomeniniam su
smulkėjimui ir net nusigręžimui nuo 
užsibrėžtų tikslų...”... Tik žmogus su 
savarankišku galvojimu išsisaugos 
nuo veikimo formalizmo, kuris visą. 
veikimą suveda į posėdžiavimo tech
niką...

Su pasitenkinimu galima sekti tarp 
jaunimo tokį kūrybinės dvasios rei
kalavimą visuomeniniame veikime, 
taip brandinamą visuomeninio veikė
jo ir to veikimo supratimą.

Kitur reiškėsi ir skirtingas žings
nis — pasukimas į praeitinį veiki
mą. (Chicagoje J. Šmulkščio prane
šimas). Buvo apžvelgtas lietuvių vi
suomeninis — politinis susigrupavi
mas; buvo pripažintas silpnas aka
deminio jaunimo nusimanymas apie 
jį; buvo padaryta sugestija, kad jau
nieji akademikai įsijungtų į prakti
nį visuomeninio - politinio ar rezis
tencinio pobūdžio veikimą, dalyvau
dami esamuose susigrupavimuose bei 
sąjūdžiuose.

Tur būt, toliausias išvadas bus pa
sidarę, į studijinį politinį veikimą 
jaunimą telkdami, krikščionys demo
kratai. Tam leidžiamas ‘‘Jaunimo 
žygių” laikraštis, sudarytas Chica
goje jaunųjų krikščionių demokratų 
branduolys. Ta linkme nori jie veik
ti ir kitur.

Daugiausia jaunimo lig šiol buvo 
įsijungę rezistencinėse organizacijo
se, ir neatrodo, kad jo susidomėjimas 
tenai mažėtų.

Šitą besireiškiantį jaunimo santy
kį su visuomeniniu lauku galima po
zityviai vertinti dviem sąlygom: jei 
jis padeda individualiai egzistuojan
čiam individui įeiti į lietuvišką to
kią ar kitokią grupę ir pajusti or
ganišką ryšį tarp savęs ir tos visuo
menės, pajusti savo buvimą ne ša
lia bendruomenės, bet joje pozityvu

Idėjos spaudoje

Kryžiaus karas dėl religinio me
no parodos • Rezistencija litera
tūros lankuose • “Vilkimas iš 
marškinių” — naujasis politinės 
kovos metodas • Saugiausias me
todas — tylėti • Partikuliarizmas
— užkrečiamas dalykas • Potvy
nis dėl Vliko sugrįžo į vagas • Is
torijos perdažymo naujas aktas • 
Sveikos diskusijos ir nesveikas chu
liganizmas.

Šviesių spaudos sugestijų visuo
meniniam gyvenimui per tris pir
muosius mėnesius nedaug teko pa
stebėti. Šviesiausios buvo tos, ku
rios kilo ryšium su bendruomenės 
organizuojamu kultūros kongresu, 
tos pačios bendruomenės suorga
nizuota religinio meno paroda, Ka
nados bendruomenės lietuvių die
na, Kanados specialiomis mokyto
jų dienomis... Tai vis pozityvu. Bet 
ir į šį medų buvo įpiltas samtis 
deguto — organizuojant religinio 
meno parodą dailininkų tarpusa
vio polemika (Naujienose — A. 
Varnas — A. Valeška — V. K. Jo
nynas — A. Varnas), žadanti per
sikelti į garbės teismą.

Nesam teisėjai, kas teisus ir kas 
teistinas. Tačiau būtų buvęs svei
kesnis atvirkščias procesas — ne 
išsivalkioti spaudoje ir paskui eiti 
į garbės teismą, o pirma nueiti į 
teismą ir po to paskelbti spaudo
je teismo sprendimą... Ta polemi-

ir tuo atveju, jei ateidamas į visuo
menines grupes, pakildamas net į va
dovaujamąsias roles, tas jaunimas 
pajėgs atnešti kūrybinės dvasios, sa
varankiško galvojimo, gilumo, kurie 
buvo tiksliai suminėti viename iš tų 
svarstymų.
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ka, atrodo, yra dailininkų antago
nistinio perskilimo vaisius. Anta
gonizmas ima reikštis brutaliomis 
formomis kaip tyčia prieš parodas. 
Taip buvo Vokietijoje, rengiant 
lietuvių dailininkų parodą Frei
burge, taip dabar Chicagoje. Frei
burge buvo net anonimais intri
guojamas muzėjaus direktorius, 
kad jis neduotų patalpų lietuvių 
parodai, rengiamai to paties A. Va
leškos. Reikalas nuėjo iki vokiečių 
kriminalinės policijos, kuri išaiški
no ir anonimo autorius. Dabar pa
sitenkinta sava spauda ir užkuli
siniais ėjimais, reikalaujant nuim
ti parodos organizatorių ir pasta
tyti kitą, grasinant sabotažu ir tt.

Šitą liūdną faktą pažymint, ten
ka žymėti ir linksmesnį — tarpu
savio konfliktas neprivedė prie pa
rodos sulikvidavimo; paroda buvo 
gausi, ir ypačiai gausiai joje buvo 
atstovaujama priaugančioji daili
ninkų karta.

*
Stiprėja šviesus įsitikinimas, kad 

tremtinių lietuviška stiprybė yra 
pirmoje eilėje jų kultūrinis gyvu
mas ir pajėgumas. Tik dėl kultū
rinio veikimo lygio tebesirungia 
dvejopos kryptys. Viena tenkinasi 
vidutinio lygio literatūra, populia
ria; kita reikalauja augšto lygio, 
rinktinės kūrybos. Pirmosios atsto
vai reiškia džiaugsmą kiekvienu 
lietuvišku kūrybiniu žodžiu (nors 
kūrybos gal jame ir nedaug). 
Džiaugsmą, kad duoniniais fabriko 
ar kitokiais darbais apkrauti ra
šytojai nemeta plunksnos; jiems 
atleidžiamos kūrybinio blankumo 
kaltės. Antrieji reikalauja pakelti 
kūrybinį lygį, sijojant į šalį pelus, 
nors jie vadintųsi knygomis. Pir
moji kryptis reiškiasi daugiausia

Draugo šeštadieniniais priedais. 
Antroji atstovaujama Literatūros 
Lankų. Paskutiniame to žurnalo 
nr. visu gilumu stengiamasi paro
dyti klaidą tos poezijos, kuri vadi
nasi patriotine, ir iš kitos pusės 
pateisinti ir parodyti, kad tose in
dividualistinėje ar egzistencialisti
nėje poezijose yra taip pat daug 
tautinių elementų.

Pastangas jieškoti augštesnio ly
gio kūrybcs reikia priimti kaip re
zistenciją prieš kūrybinį nuovargį 
ir suseklėjimą. Teigiamai vertinti
nos pastangos prieiti prie žmogaus 
kritikoje ramiai ir be pikto žo
džio. Tik reiktų visomis jėgomis 
saugotis, kad tarp rašytojų nebū
tų suskilimo į “jūs” ir “mes”.

*

Veik tuo pačiu metu, kai daili
ninkai vilko vienas kitą “iš marš
kinių”, politikų tarpe ant “tortū
rų ožio” buvo ištiestas V. Rastenis, 
tautininkų pirmininkas (Vienybė
je). Ironija dar piktesnė, kad Ras
teniui operaciją darė “sukilęs” 
prieš jį M. Gelžinis (jo “partie
tis”). Daug kuo Rastenis buvo kal
tinamas. Ir Rastenio pasiaiškini
mas nebuvo iš vykusių. Tačiau dė
mesio vertas yra laikas, kada Gel
žinis pasisakė visu griežtumu prieš 
Rastenį — pasitraukimas iš Vliko. 
Kol buvo Vlike, visą tą medžiagą 
laikė neskelbtą.

Išėjimą prieš Rastenį šiuo laiku 
galima vertinti kaip griebimąsi po
litinėje kovoje metodo — sukelti 
nepasitenkinimą pačioje grupėje, 
nepasitenkinimą prieš pirmininką, 
pačių jo didesnių ar mažesnių 
draugų rankomis. Tokis metodas 
turi vesti į skaldymą, arba vado
vaujančių asmenų išjungimą, ar
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ba atskėlimą organizacijos dalies 
(tokis metodas buvo anksčiau mė
gintas vartoti ir prieš kai kurias 
kitas grupes). Pats Rastenis užsi
minė apie tokius sumetimus, pa
skelbdamas, kad Gelžinis organi
zuosiąs apie save tautininkus. Tos 
rūšies pastangas Gelžinis pratęsia, 
siūlydamas “plebiscitą” tautininkų 
tarpe. Vargiai bus prie jo prieita. 
Tačiau įdomu bus stebėti, kiek ši
tas kylio metodas susilpnins tau
tininkų sąjūdi ir kiek jis stiprins 
vilkinių grupių autoritetą.

*
Spauda (T. Žiburiai, Darbinin

kas) prikišo V. Rasteniui tarnybi
nį piktnaudojimą, kad jis radijo 
tarnybos žinias tepanaudoja savo 
partijos leidžiamam biuleteniui. 
Ryšium su tuo atkreipė ir Lietuvos 
Laisvės Komiteto dėmesį, kad jis 
padarytų intervencijos susitvarkyti 
savo viduje. Bet į tuos spaudos ra
ginimus LLK tylėjo ir tebetyli.

Pasisakyti LLK, kad čia ne jo 
reikalas, negali, nes jis gi Rastenį 
pristatė šiam postui, tad moraliai 
yra angažuotas. Daryti kokių žy
gių ar atsiriboti bei pasisakyti 
prieš minėtą veiksmą — nepatogu 
prieš Rastenį, o netiesiogiai prieš 
tautininkus bei visą Talką, o gal 
net ir už jos stovinčius kai ku
riuos diplomatus. Tad LLK ir tyli 
vardan savo oportunistinio saugu
mo, pasilaikydamas galimai dau
giau išeičių. Tyli dabar, kaip tylė
jo ir tada, kada vienas to komite
to narys staiga dingo, komitetui 
net nieko nepranešęs. Tik paskiau 
paaiškėjo, kad jis nebe Lietuvos 
pilietis ir sau Frankfurte virtęs vo
kiečių valdininku. Bet LLK ir ta
da tylėjo pagal principą: tyla — 
gera byla.

*

Sustiprėjo spaudoje (T. Žiburiai) 
vilniečių vardu skelbiami partiku
liaristiniai balsai. Nebuvo jauku 
skaityti jų viešus kaltinimus spau
doje, kad vilniečiai esą laikomi 
“posūniais”, “antraeiliais žmonė
mis”; kad jie buvo “išduoti” ir da
bar antru kartu “išduodami”. O iš 
kitos pusės jie pabrėžė, kad jiems 
terūpi “gimtųjų namų” reikalas, 
kad jie turi teisę tarti žodį ten, kur 
bus jų reikalas liečiamas, kad ėsa
moji spauda netarnauja “mūsų 
interesams”. Sudaromas įspūdis, 
lyg tie interesai nėra bendri Lietu
vos interesai.

Tai ženklai partikuliarizmo dva
sios, kurios dėka galima būtų kal
bėti apie žemaičių, dzūkų, vilnie
čių, kauniečių, klaipėdiečių, inte
resus... Lyg mes įsivaizduotume 
Lietuvą kaip angliškąjį Common
wealthą. O jau rodės, kad visi lie
tuviai susigyveno vienas su kitu ir 
jaučiasi to paties organizmo, vien
tisos Lietuvos, nariai.

Vilniečiai kaip tik jau rodės su
augę su visa lietuviška visuomene. 
Klausantis dabartinių balsų, atro
do, kad gal jų kai kurie tik pa
darė logiškas išvadas iš partikulia
rizacijos, pradėtos “mažlietuvių” 
vardu. Kada vientisos Lietuvos 
principas yra sulaužytas, nuo jo 
atsisakyta, tuo pačiu pakurstomi 
ir vilniečiai. Ta pačia logika ko ge
ro eis po jų suvalkiečiai, seinie
čiai...

*

Spaudos pasisakymai dėl Vliko 
tuojau po jo sesijos Amerikoje bu
vo išsilieję iš savo įprastinės va
gos. Labiausiai “sukilimą” reiškė 
Draugas. Keliuose vedamuosiuose 
jis buvo aiškinęs, kad Vlikas, per
sikėlęs į Ameriką ir prisiėmęs į na
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rius ne Lietuvos piliečius, nustoja 
atstovavęs Lietuvai. Bet Draugo ta 
nuomonė pasikeitė, kai Vliko pir
mininkas užtikrino Altą, jog Vli
kas nesikėsina į jo interesų sferą. 
Tada ir Draugo palankumas Vilkui 
sugrįžo į senąją vagą... Tautininkų 
Dirvos linija Vliko atžvilgiu buvo 
visą laiką lygi, opozicinė, karinga. 
Tik Vienybė susvyravo. Ji pasisakė 
prieš tautininkų pasitraukimą iš 
Vliko. Ji paskelbė ir M. Gelžinio 
straipsnį prieš Rastenį. Gal tam, 
kad gali būti skaitytojų, kuriems 
patiks Rastenio vanojimas, bet 
kad yra skaitytojų, kuriems 
patinka Vliko vanojimas, tai Vie
nybė įsivedė ir Rezistencinės San
tarvės nuolatinį skyrių, kuriame 
aštriai atsiskaitoma su vlikine in
stitucija ir jos politika.

Naujienos tvirtai palaikė Vliką, 
daug tvirčiau, negu anksčiau, kol 
nebuvo Vliko prezidiumo. Tvirtai 
Naujienose buvo pasisakoma prieš 
Lozoraitį ir rimtai apžvelgiama, 
kurios grupės, esančios už Vliko ri
bų, eina su Lozoraičiu, kurios prieš 
jį.

*

Su Vliko viduje stiprėjančia “tri
jų didžiųjų partijų” galia spaudo
je buvo pradėta propaganda už ši
tų partijų reikšmę. Ta propagan
da virto nesenos istorijos žiauriu 
perdažymu (Naujienose J. Meš
kausko straipsniai), šiuo kartu už
simojo perdažyti 1941 sukilimą 
prieš bolševikus. Perdažyti taip, 
kad iš po dažų nebūtų matyti L. 
Aktyvistų Fronto vaidmens sukili
me; kad aktyvistai būtų matomi 
besivaidiją tik dėl šiltų ir pelnin
gų, patogių vietų valdžios įstai
gose; kad nebūtų matyti ir pas
kiau susikūrusių organizacijų savi

to veido ir veiklos. Už tat rėkian
čiomis spalvomis reklamuojama 
partijų rolė — net iki to, kad su
kilimo pastatytą Laikinąją Vy
riausybę sudarę... “partijų lyde
riai”... Tai jau didelis sugebėjimas 
drąsiai skelbti netiesą pagal prin
cipą: juo didesnė netiesa, juo grei
čiau ja patikės... Faktų klastojimu 
šiuo atveju tas Meškauskas bus 
pasiekęs tremties spaudoje rekor
dą.

Faktus sąmoningai falsifikuoti, 
istoriją perdažyti virto didele ma
da totalistiniais laikais. Kiekvie
nas totalistinis režimas turėjo sa
vo įsikaltą koncepciją, kas for
muoja istorijos vyksmą. Marksiz
mas, sakysim, matė, kad jį plėtoja 
klasių kova dėl būvio. Nacizmas 
matė visur rasės veikimą, o dabar 
lietuviui tremtiniui peršamas “ti
kėjimas”, kad viską lemia... parti
ja. Šalia rasinio ir klasinio totaliz
mo, dar atsiranda ir partinis tota
lizmas, kuriame viskas iš partijos, 
viskas per partiją ir viskas dėl par
tijos. Jeigu įvykiai nepatvirtina 
partijos reikšmės, tai juo blogiau 
įvykiams, reikia juos išmesti ir ki
tus įvykius pramanyti...

Pamatys ir partijos, kokia skau
džia katastrofa atsilieps tokių 
apaštalų įkalbinėjimas visuomenei. 
Bet gali būti jau per vėlu.

*

Spauda pranešė linksmesnį rei
kalą — Clevelande vadinamos de
mokratinės grupės ėmėsi organi
zuoti visuomenines diskusijas. Pir
mame pasitarime svarstė, vilki
nius, lozoraitinius, tautininkų 
klausimus. Diskusijas žada pratęsti 
ir kitiems klausimams... Tokios dis
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kusijos gali būti pozityvus veiks
nys visuomenės susidomėjimui pa
laikyti ir visuomeninei kultūrai 
kelti. Tačiau norint pozityvių vai
sių susilaukti — išsiaiškinti ir su
siprasti — reikalingos būtų išlai
kyti dvi sąlygos. Viena, svarstyti 
klausimus akademiškai ramiai, ob
jektyviai, Antra, leisti diskusijose 
dalyvauti ir atstovui tos pusės, ku
rios klausimas yra svarstomas. 
Barti, sakysim, tautininkus, kai jų 
pačių nėra diskusijose, yra ne dau
giau sėkmingas reikalas kaip pa
mokslas tiems, kurie bažnyčioje 
nesilanko.

Panašios diskusijos iškilo ir Chi
cagoje. Jas organizavo bendruo
menė. Jose buvo tvirtai ir kolekty
viai pasisakyta prieš partinę de
magogiją, kuri žiūri ne į žmogų ir 
jo vertę, bet į jo partinį priklausy
mą. Pačios visuomenės pasmerki
mas demagogijai, jei virstų dides
niu sąjūdžiu, turėtų pozityvios 
reikšmės spaudai ir visuomeni
nėms diskusijoms. Kai nebepopu
liari būtų demagogija, tada dingtų 
ir chuliganizmo reiškiniai, kokių 
pasitaikė, sakysim, Kanadoje, re
aguojant į vieno pranešėjo kalbą. 
Chuliganizmas yra iš esmės sveti
mas demokratijai. Jis labiausiai 
būdavo vartojamas tų režimų, ku
rie vartoja smurtą kaip argumen
tą. Jis nevirs demokratiniu reiš
kiniu tik dėl to, kad jį vykdys 
žmonės demokratijos vardu ir su 
šūkiais kovoti prieš vadizmą.

*

Visuomenės reagavimas yra nau
dingas, kai jis yra vietoje ir laiku. 
Kitaip jis virsta apsijuokimu. Taip 
nutiko su Waterburio krikščionių 
demokratų skyriaus protestu prieš 
prel. M. Krupavičiaus tariamą iš-

Vardai įvykiuose
Kun. J. J. Valantiejus, Waterbury 

lietuvių klebonas, yra pirmasis iš 
“šimto šimtininkų”. Surasti “šimtą 
šimtininkų”, kurie sudarytų materia
linę atramą L. F. Bičiulių veiklai — 
pirmasis tą idėją iškėlė dr. Vincas 
Šmulkštys LF Bičulių konferencijoje 
Waterbury.

Akt. Henrikas Kačinskas (Brook
lynas), J. Gelumbauskas, J. Brazaus
kas, Žemaitaitis, V. Skladaitis (Wa
terbury), solistė A. Gaigalaitė (Phi
ladelphia), pian. A. Kepalaitė (Brook
lyn), E. Marijošiūtė (Putnam), kun. 
K. Balčys (Amsterdam) dalyvavo 
programoje Laisvės Kovotojų pager
bimo, surengto LF Bičiulių konferen
cijos metu Waterbury sausio 3.

Arvydui Barzdukui Clevelande ko
vo 3 LFB tarybos suvažiavimo metu 
įteikta stipendija. Komisijos pareiš
kimu, norėta simboliškai pagerbti

juokimą L. F. Bičiulių konferenci
jos metu Waterbury. Protestas ne
buvo laiku, buvo pavėlintas, nes jie 
turėjo būti skirtas Balfui, kurio 
koncerte pirmiausia buvo suvai
dintas tas “Vliko posėdis”, sukėlęs 
Waterburio kr. dem. liguistą jaut
rumą. Taigi Waterburio kr. demo
kratai turėjo protestuoti prieš New 
Yorko kr. dem., kurių globoje ėjo 
tas koncertas. L. F. Bičiulių kon
ferencijoje jis buvo tik vėliau pa
kartotas.

Waterburio “protestantai” pro
testavo taip pat nevietoje. Chur
chillis ir Eisenhoweris patys juo
kiasi, kai pamato savo šaržus ar 
išgirsta apie juos sudėtus anek
dotus. O tas, kuris juoko nemoka 
suprasti, ir ima piktintis bei pro
testuoti, pats darosi apgailėtinai 
juokingas.
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tuos studentus, kurie savo veikimu 
parodė, jog galima suderinti savyje 
rūpestingas studijas ir dalyvavimą 
visuomeniniame veikime. Stipendiją 
įteikė dr. A. Smilga ir Ir. Lozaitytė, 
atstovai Chicagos bičiulių apygardos, 
kuri yra šią stipendiją suorganiza
vusi. Teresei Ivaškaltei (Putnam) 
buvo skirta panašiu sumetimu New 
Yorko sambūrio bičiulių stipendija.

Kun. dr. Juozas Prunskis skyrė 
premiją jaunimo literatūros konkur
sui. Jury komisijos pirmininkas kun. 
dr. A. Baltinis, sekretorius Agnė Je
saitytė. Izabelės Matusevičiūtės pa
stangomis Toronte Kultūros Fondas 
suorganizavo pinigų trims premi
joms — jaunimo dramos veikalui, 
jaunimo trumpam pasakojimui ir 
vaikų veikaliukui. Dr. Jono Bajer
čiaus, Chicagos bendruomenės apy
gardos pirmininko, energijai labiau
siai priskiriamas religinio meno pa
rodos suorganizavimo pasisekimas.

*
Kun. Stasys Yla išleido filosofinio 

turinio knygą “Laisvės problema”. 
Kazys Bradūnas išleido poezijos rin
kinį “Devynios baladės”. Vladas Ra
mojus (Butėnas) išleido savo atsimi
nimų knygą “Lenktynės su šėtonu”. 
A. P. Bagdonas (Chicaga) išleido pir
mą savo poezijos rinkinį “Sutemų 
ugnis”. Povilas Gaučys (Chicaga) 
paruošė amerikiečių ir anglų nove
lių vertimų rinkinį. Gražina Krivic
kienė (Washingtonas) paruošė antrą 
liaudies dainų rinkinį.

Literatūrines premijas gavo — 
Draugo B. Pukelevičiūtė už romaną 
“Aštuonis lapus”; Darbininko A. 
Škėma už dramą "Žvakidė”; L. Ra
šytojų Draugijos H. Radauskas už 
poeziją “Žiemos daina”.

Gabrielius Kajeckas (Washingto
nas) laimėjo keliais atvejais "demo
kratinio balso” kalbėtojų varžybas ir 
virto lietuviu, apie kurį daugiausia 
šiemet amerikiečių spauda parašė;

sveikino prezidentas, laiminimą at
siuntė popiežius. Jam buvo įteikta 
ir Amerikos vėliava, kuri kabojo 
viršum Kapitoliaus šv. Kazimiero 
dieną. Dail. Ados Korsakaitės pa
veikslų kelias nespalvotas reproduk
cijas įsidėjo “Los Angeles Times” 
vasario mėn. Dailininkė ten baigė 
meno mokyklą, dabar dirba New 
Yorke. Dail. R. Viesulo du raižinius 
įsigijo Washingtone Kongreso bib
lioteka. Dail. K. Žoromskis pakvies
tas dalyvauti Chicagoje meno fes
tivalyje ispaniškomis temomis. Juo
zas Simanis, Amerikos lietuvis iš 
Bridgeport, Conn., paskirtas Ameri
kos vicekonsulu į Stuttgartą Vokie
tijoje. Prof. Antanas Maceina pa
kviestas į Freiburgo universitetą 
epizodiniams kursams skaityti. Tuo 
tarpu jis skaitys apie Dostojevskio 
religijos filosofiją ir tuo pačiu metu 
rinks medžiagą knygai apie bolševi
kinį žmogų, kiek jis atsiskleidęs lite
ratūroje. Dr. Zigmas Brinkis Ispani
joje baigė teismo mediciną, išsilaikė 
egzaminus ir dabar dirba ten radijo 
lietuviškoje valandėlėje. Dr. Juozas 
Girnius pradėjo diskusijas lenkų žur
nale "Kultūroje” dėl galimo susipra
timo kultūrinėje srityje be politinio 
resentimento. Dr. J. Adamavičius 
Chicagoje drauge su kitais gydyto
jais demonstravo būdus skrandžio 
žaizdoms gydyti.

Dr. A. Musteikio kalbos, pasakytos 
Buffalo Lietuvių Klube Vasario 16 
proga, dalį paskelbė ‘‘Congressional 
Record”. J. Petraškevičiaus (Canada), 
mūsų skaitytojo, laišką dėl imigra
cijos į Canadą ir tremtinių iš anapus 
uždangos įsidėjo Toronto “The Ga
zette”. Aldona Eretaitė pabaltiečių 
kultūros dienose Stuttgarte deklama
vo Brazdžionio ir F. Kiršos poeziją 
vokiškai. P. Kazickienė, E. Valiūnie
nė ir M. Varnienė New Yorke kovo 
17 demonstravo lietuvių tautinius 
drabužius devynių egzilinių tautų 
drabužių parade.

*
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VARDAI ĮVYKIUOSE

Prof. Z. Ivinskis baigė pirminin
kauti Baltijos Institutui ir nuo ba
landžio pradžios grįžo į Romos ar
chyvus. Prof. Pr. Skardžius, baigęs 
bibliotekininkystės kursus, priimtas į 
Kongreso biblioteką Washingtone. 
Diplomatas P. Žilionis, tokius pat 
kursus baigęs, laikinai dirba biblio
tekoje New Jersey. Pulk. J. Šlepetys 
po New Yorko apygardos bendruo
menės suvažiavimo liko ir toliau va
dovauti apygardos bendruomenei. 
Juozas Baužys naujai įėjo dirbti į 
New Yorko apygardos bendruomenės 
valdybą; taip pat grįžo į Ateities re
dakciją.

Ona Labanauskaitė iš “Draugo” 
redakcijos pasitraukė ir išvyko į 
Torontą dirbti pramonės srityje. 
Aloyzas Baronas, produktyvus roma
nistas ir humoristas, pradėjo dirbti 
“Draugo” redakcijoje. Vincas Joni
kas šiame numeryje apie tau
tines vertybes ir jaunus žmones rašo 
temperamentingu stilium ir patirš
tintomis spalvomis, nes yra poetas, 
parašęs savo poezijų rinkinius “Pa
keleivius”, “Sielvarto raudas” ir kt. 
K. Brazauskas, kurio atsiminimai iš 
rezistencinio veikimo čia spausdina
mi, dabar veikia vyriausiame Fizi
nio Auklėjimo ir Sporto Komitete 
N. Y. ir yra futbolo treneris - instruk
torius lietuvių sporto klube Brookly
ne. V. Barisas ir J. Urbonas (Wind
sore, Can.) rengia leidinį Kanados 
lietuvių dienos rugsėjo 1-3 proga.

*

Gen. Stasys Raštikis (Monterey) 
sunkiai sirgo ir išgulėjo ligoninėje 
septynias savaites. Toliau gydosi na
mie. Iš dalies dėl to susitrukdė ir 
spausdinimas jo atsiminimų, kuriuos 
leidžia Lietuvių Dienos. Prof. Pranas 
Padalis (Muenchenas) turėjo sunkią 
operaciją; dabar sveiksta. Ten pat 
buvo operuoti Jonas Stonys, pulk. K. 
Grinius.

Dail. Telesforas Valius iš Toronto 
išvyko į Paryžių keliems mėnesiams 
susipažinti su tenykščiu meno gy
venimu. Dr. Kazys Aimbrozaitis, ku
rio atsiminimus iš pogrindinio veiki
mo Lietuvoje čia spausdiname, grį
žęs iš kariuomenės, su šeima apsi
gyveno Clevelande. Vaclovas Sidzi
kauskas balandžio pradžioje išvyko 
į Europą dalyvauti Jungt. Pav. Tau
tų sesijoje Strasbourge. Jonas Matu
lionis, Vliko pirmininkas, grįžo iš 
Europos, susipažinęs su VT aparato 
veikimu, taręsis taip pat su min. St. 
Lozoraičiu, kuris įteikęs 8 punktų 
reikalavimus.

A. Devenienė, VT pirmininkė, grį
žusi iš pasitarimo su Lozoraičiu Ro
moje, pareiškė: “Per visą metų eilę 
visokių raštų, protokolų, promemo
rijų ir panašių dalykų prirašyta iš
tisi tomai, o bendro darbo kaip nėra, 
taip nėra”. Prel. M. Krupavičius, grį
žęs iš Amerikos, kur jis buvo Vliko 
išrinktas Tautos Fondo pirmininku, 
Reutlingene išgirdo iš fondo valdy
bos nario Jakstyrio, kad jis nesąs 
pirmininkas, nes pagal statutą pirmi
ninką renka tik fondo valdybos na
riai. Min. St. Lozoraitis birželio mėn. 
atvyksta į Washingtoną dalyvauti 
tautininkų sąskrydyje; spėliojama, 
mėginsiąs įsitvirtinti Washingtone. 
Min. St. Girdvainis Romoje nei nie
kas iš jo bendradarbių nedalyvavo 
Vasario 16 iškilmėse. Gen. kon. J. 
Budrys jau 20 metų eina pareigas 
New Yorke. Pulk. K. Škirpa, kuris 
buvo pasitraukęs iš v. liaudininkų 
centro komiteto, kai nebuvo priimtas 
jo projektas sudaryti vykdomąjį or
ganą su St. Lozoraičiu priekyje, da
bar vėl išrinktas į valstiečių liaudi
ninkų centro komitetą.

*
Rašytojas Faustas Kirša atšventė 

65 metų sukaktį. Pagerbimą organi
zavo jam Bostone dr. M. Gimbutie
nė. Rašytojas Juozas Švaistas-Bal
čiūnas kovo 19 susilaukė taip pat 65 
metų amžiaus ir iš “duoninių” darbų
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SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

LAIŠKAI

Kai skaitytojai dėkoja, giria, bara, 
smerkia — vis tai naudinga redak
cijai. Dar naudingiau, kai pastebi 
konkrečiai, kas gera ir kas taisytina. 
Šiuo tarpu susilaukėme ir šiokių ir 
tokių atsiliepimų.

. . . Nuoširdžiai dėkodamas už pri
siųstus susipažinimui “Į Laisvę” nu
merius, šiuo kartu siunčiu 10 šilingų, 
nes noriu, kad jūsų puikus ir tvirto 
nugarkaulio žurnalas ir toliau. .. 
skelbtų atvirą tiesą.

S. P. Pusdešris, Australija

išėjo į pensiją. Prof. J. Eretui, kurio 
brošiūros santrauką šiame nr. spaus
diname, šiemet sueina 60 metų am
žiaus. Dabar jis rengia monografiją 
apie St. Šalkauskį. Gen. V. Griga
liūnas Glovackis, kuris siunčia re
dakcijai velykinius sveikinimus, rašo 
savo atsiminimų nuotrupas; jų dalį 
skelbsime kitame nr.

Kun. F. Jucevičius iš Paryžiaus 
persikėlė į Kanadą, į Montrealį. Do
natas Bielskus iš Muencheno balan
džio pradžioje su šeima atvyko į 
Chicagą.

*
Kun. Vincas Bartuška Lietuvoje 

mirė 1956 sausio 28. Palaidotas Liud
vinave. Jis buvo žymus Amerikos 
lietuvių veikėjas pirmojo karo meto. 
Rašytoja Lukauskaitė, kuri buvo nu
teista sykiu su rašytojais K. Boruta 
ir K. Jakūbėnu, po 10 metų Vorku
toje sugrąžinta j Lietuvą. Min. Pet
ras Klimas iš Vorkutos sugrąžintas 
į Lietuvą veik apakęs. Po operacijos 
Lietuvoje nuo vienos akies katarak
tas pašalintas. B. Brazdžionio poezi
ja pažįstama ir deklamuojama tarp 
lietuvių tremtinių Sibire.

Robert Liepinš, Latvijos buvęs mi
nisteris Kaune ir dabar Latvijos at
stovas prie Vokietijos vyriausybės, 
rašo, kad Į Laisvę laikraštyje jam 
ypatingai buvo įdomus prof. Zenono 
Ivinskio straipsnis apie Laikinosios 
Vyriausybės veikimą 1941. Tokio vi
sapusiško to meto sąlygų atvaizda
vimo — rašo min. Liepinš — lig šiol 
nebuvau matęs.

*
. . . Mums patinka, kad pristatote nau
jus autorius trumpomis biografijo
mis . ..

J. Gimbutas, Boston, Mass.
*

Kol Lietuvių Frontas bus išstojęs 
iš ... Vliko,... tol jų rašytas žodis 
man nereikalingas . . .

J. Damijonaitis, Omaha, Neb.
*

. . . Džiaugiuosi gražiai bujojančiu 
“Į Laisvę”.

K. Kazlauskas, Chicago, Ill.
*

. . . Linkiu tapti mėnesiniu.
M. Matukas, Cleredon, Ill.

*
. . . Būtų labai gera, kad sugrįžtu

mėt į Vliką... Bus nepataisomas 
nuostolis, jei Vlikas iširs . ..

V. Juodeika, Portland, Ore.
*

.. . Sveikintinas yra gyvas “Į Lais
vę” dėmesys dabarčiai.. . Stiprinant 
tremtiniuose dabarties pajautimą, bū
tų pageidautina, jog “Į L.” pusla
piuose galėtų skaitytojai rasti dau
giau straipsnių, gvildenančių šių die
nų Lietuvą kuriuo nors atžvilgiu . . .

J. Medušauskas, Vokietija.
*

. . . Pageidaučiau, kad žurnale ras
tų vietos ir Lietuvos mokyklos, ypač 
studentų vargai ir kovos okupacijų 
metais...

Ig. Kazlauskas, Bayonne, N. J.
*

. .. norime pareikšti geriausius lin
kėjimus frontininkams ir toliau savo 
puikiais straipsniais išlaikyti gyvą 
lietuvišką kovos dvasią . ..

K. E. Pakuliai, Washington, D. C.
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LAIŠKAI IR LEIDINIAI

— “Į Laisvę" man labai imponuo
ja: kultūringas, integralus ir jau ne
nuneigiamai svaraus akademinio ly
gio. Jurgis Petraškevičius, 

Montreal, Can.
*

. . . Dėkoju už “Į Laisvę”. Atrodo 
įdomus ir turiningas ...

Dr. Plechavičius, Yonkers, N. Y.
*

. . . linksmai nuteikė J. Gailėno 
straipsnis apie studentų Santarą. 
Nors ir nesutinku su kai kuriomis 
straipsnio mintimis, tačiau straips
nis įdomus.

J. A. Bilėnas, L.S. Santaros N. Y.
skyriaus pirmininkas

*
. .. Paskutiniame “Į Laisvę” nr ... 

kai kas man nevisai patiko — tai 
Eisenhowerio pareiškimų iš įvairių 
vietų sugretinimas .. . Nematau blo
gos valios ar principų išsižadėjimų 
jo anuos žodžiuos ... Lietuviai, sim
patizuoją respublikonams, palaikys 
tai priešrinkimine propaganda demo
kratų naudai... Ar ne perdaug apie 
neseną praeitį ir LF išstojimą iš 
Vliko ? ... Č. G., Chicaga

*
. . . laikraštis teikia daug gražių 

vilčių . . . Linkiu, kad užsidegęs žibu
rys neišblėstų ...

A. Mantautas, Brockton, Mass.
*

... džiaugiuos ryžtumu ir tesėji
mu ...

F. Prekeris, Stamford, Conn.
*

. .. perskaitęs Alės Rūtos “Trum
pą dieną”, pagalvojau: kas nori Lie
tuvos kaimo gyvenimą pažinti ar jį 
iš naujo pergyventi, turi skaityti šį 
romaną. O kas nori turėti teisingą 
ir ryškų mūsų surizgusio gyvenimo 
vaizdą, objektyvų mūsų netolimos 
praeities gyvenimo įvykių įvertini
mą, tas turi skaityti žurnalą “Į Lais
vę”. Ir visa medžiaga pateikiama 
tokia patrauklia ir miela forma, kad 
žurnalą gavęs, jį perskaitai nuo pir
mo iki paskutinio puslapio ...

S. R., California

ATSIŲSTI LEIDINIAI

Literatūros Lankai, neperiodinis 
poezijos, prozos ir kritikos žodis. 
1955 Nr. 6, leidžiamas Buenos Aires. 
Praleidžiant gausias svetimybes 
kreiptinas dėmesys į lietuvišką me
džiagą: Antano Jasmanto — Patrio
tų sukilimas, arba poezijos kivirčas 
su tautybe, Juozo Girniaus — Da
barties beiliuzinė literatūra, Juliaus 
Kaupo — Meninės tikrovės ribos, Al
girdo J. Greimaus — Jaunojo Kėkšto 
gyvenimas, Kazio Bradūno ir Euge
nijaus Gruodžio eilėraščiai; recenzuo
jamos L. Andriekaus Plačios marios, 
P. Andriušio Tipelis, N. Mazalaitės 
Saulės takas ir Negestis, Alės Rū
tos Trumpa diena, J. Kralikausko 
Urviniai žmonės, L. Žitkevičiaus 
Daiktai ir nuorūkos.

Casimiro Verax, Lituania y la 
URSS 1940-1955. Medellino Lietuvių 
Katalikų Komiteto išleista 1955, 64 
pusl.

H. Sienkevičiaus, Kryžiuočiai, is
torinis romanas, I tomas, vertė K. 
Jankūnas, išleido Karys New Yorke.

Stasys Yla, Laisvės problema, 248
pusl. 1956.

Mūsų sparnai, Liet. evangelikų re
formatų žurnalas, 1955 gruodis Nr. 
8-9. Leidžiamas Chicagoje.

The Baltic Review Nr. 6. Vyr- 
red. Alfreds Berzins, redaktoriai dr. 
Antanas Trimakas ir Johannes Kles
ment. Leidžiamas New Yorke. Dėme
sio verti trys straipsniai, kurie uži
ma 39 puslapius, kiti 25 puslapiai už
kamšyti menkaverčiais ar labai pra
einamos vertės dalykais ir dar taip 
subertais puslapiuose, kad tik dau
giau vietos užimtų. Technikinis su
tvarkymas neskoningas ir atsiduoda 
“kazionščina”. Nepalyginsi su stu
dentų leidžiamu Lituanus, kuriame 
yra įdedama širdies.
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