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ALDONA   GAIGALAITE

PENKIOLIKA ERNESTO GALVANAUSKO LAISKU

Publikuojami ilgame6io  Lietuvos  Respublikos  Ministro  Pirmininko,  susisieki-
mo, uzsienio reikalu ir finansu ministro lai§kai, ra§yti pirmaisiais vokie6iu okupaci-
jos metais  i§ Berlyno,  kur jis buvo  internuotas.  Lai5kai  radyti broliui  Gediminui i
Lietuva.  Juose  nedaug vietos  uzima  asmeniniai  interesai,  o vyrauja  politiniai bei
ideologiniai samprotavimai apie tauta, valstybe bei gyvenamaji meta, todel jie §ian-
dien i5laiko savo istorin? verte. Be to, Gediminas Galva, ratydamas biografin? kny-
ga apie savo vyresniji broli, be atsiminimu, naudojosi ir lai5kais. Knygos pabaigoje
jis suregistravo 215 lai§ky, radytu jam nuo 1944 in. Iapkri6io 26 iki 1967 in. Iiepos 6
d., ir 5 lai§kus, ratytus kitiems asmenims. Knygoje jis apgailestavo, kad dingo susi-
ra5inejimas karo metais, nes tie lai§kai liko Lietuvoje*

Nacionalin6s Martyno Mazvydo bibliotekos rankra5tyne (f. 130, s.v.  1902) pavy-
ko rasti 15 E. Galvanausko lai§ku broliui Gediminui, ra§ytu nuo  1941 in. rugpjti6io
11 iki 1942 in. kovo 10 d. Neaisku, ar tai visi Gedimino mineti trtikstami lai§kai, ta-
6iau daugiau ju aptikti neteko. Lai5kai ra§yti E. Galvanausko i§ Berlyno, kai jis, pa-
sitrauk?s i§ Lietuvos nuo sovietin6s okupacijos  1940 in.  Iiepos  m6nesi  i RIaipeda,
kur turejo savo nama ir bande isikurti, buvo hitlerininku kartu su kitais lietuviais,
motyvuojant tuo, kad ne Vokietijos pilietis, i§ pasienio zonos 1940 in. rugpjd6io m6-
nest i§siustas i Vokietija. Gyveno Berlyne, bet kasdien turejo registruotis policijoje.
Kai  1940 in.  birzelio m6nesi vokie6iai okupavo  Lietuva,  E.  Galvanauskui,  kaip  ir
kai kuriems  kitiems  Lietuvos  politiniams veikejams,  turejusiems  dideli  autoriteta
kra§te, nebuvo leista grizti i Lietuva. Ju padetis atsispindi laiskuose. E. Galvanaus-
kas gestapo priezitiroje Berlyne buvo islaikytas pusantru metu.  Lai§kai atspindi ta
jo gyvenimo atkarpa. Be to, ne tik E. Galvanausko, bet ir kitu Lietuvos visuomen6s
ir politikos vadovu - Kazio Skirpos, Petro Karvelio, Rapolo Skipi6io bei kitu nuo-
taikas ir pastangas grizti i Lietuva.

* a. G 'a 1 v al, Emestas Gaivanauskas.` Politine biogra[fija, ChicaLgo.1982.
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E.   Galvanausko   politines   nuostatos   ir   pazitiros   labiausiai   atsispindi   prie
1942  in.  sausio 7 d.  Iai§ko prid6tame ir pavadintame  „Nuomon6 apie nemateriali
prieda"  ra§inyje.  Tai jo  atsiliepimas i,  matyt,  brolio  atsiusta naujos - Lietuvos  ar
Lietuviu -say.ungos projekta. Mes ta sqjunga pavadinome ,,Lietuviu", nes lai§kuose
visur vartojama sutrumpinta forma. Siame priede E. Galvanauskas moko broli, ai§-
kindamas jam sap.ungos ar apskritai organizacijos tikslus bei uzdavinius.  Jis ne  tik
pakoregavo brolio atsiusta rankra§ti, bet ir pats suktire „Lietuviu sqjungos" progra-
rna ir statuta su pla6iais paai§kinimais. 1§ §io ra5inio atsispindi E. Galvanausko nuo-
mon6 apie lietuviu tauta ir jos ateiti, galimybes atkurti valstybinguma. Kitame lai§-
ke, ra5ytame  1942 in. vasario 23  d., E.  Galvanauskas prie§tarauja kazkokiai brolio
frazei apie tai, kad nuo lietuviu tautinio atgimimo, nuo  „Au§ros" laiku, net nepri-
klausomyb6s kdrimo  laikotarpiu mtisu §viesuomene  nesugebejo  tinkamai ivertinti
Lietuvos geopolitines padeties. E.  Galvanauskas irodineja, kad tai neteisinga mas-
tysena.  Lietuviu tautinio ir politinio atgimimo patriarchai nepamir5o realiu salygu
ir jaut6 gyvenamojo meto tikrove. Pereidamas prie dabarties, jis padymejo, kad 5iuo
metu neb6ra abstrak6iai mastan6iu ir visapusi§kai i5silavinusiu Zmoniu, susivokian-
6iu gyvenamojoje  situacijoje.  Apibendrindamas pasauline situacija, vaizdingai  tei-
gia, kad 5iuo metu, kai kiekvienas vis labiau gilinasi tik i savo mokslo sriti, nebesu-
geba sekti visos savo civilizacijos. 15kyla vidutinybes, mass, kurias jis apibtldina kaip
homo vulgaris. Jos pradeda valdyti Zmones, iveda masiu imperija ir masiu diktatn-
ra. Tai atsitinka del to, kad, atejusi i civilizuota pasauli, vidutinybe jau6iasi ir elgiasi
jame kaip laukinis, nes nesupranta, kad civilizacija negalima be ktirybos,  tolesnio
jos ugdymo ir pletotes.

Pasak E. Galvanausko, ideju homo vulgaris neturi ir negali tur6ti. Jis nesugeba
keistis mintimis, logi§kai mastyti. Jis mano pats viska i§manas. Bijo diskusiju ir kri-
tikos, nes iki to nera priaug?s. Valdo smurtu - action direct. Atmeta ne tik Zinias,
bet ir demokratija, parlamentarizma. Politikoje vadovaujasi tik kum§6iu ir smurtu,
diktuoja ir lin6iuoja. Vie§patauja homo vulgaris diktattira, kuri nesilaiko jokiu teisi-
niu  normu,  o  pasisavina  teise  nesilaikyti  teises.  Tai  lie6ia  ne  tik  politika,  bet  ir
moksla, mena, tik6jima. Barbaras nepripazista normu, nes n6ra barbari§ku normu.

E.  Galvanauskas pasisako pries gyvenimo  suvalstybinima ir valstybes ki§imasi
visur ir visada. Valstybe tampa vir5 visko. Ji, kaip ir mases, tampa anonimin6, viska
galinti ir uZ viska atsakanti. Nors, kaip matome, lai§kuose kalbama aptakiomis fra-
zemis,  ta6iau kai kur nevengiama,  nors ir sutrumpintais terminais,  atskleisti stali-
nizmo, fa§izmo, imperializmo ir nacionalsocializmo esm6s, parodyti tikrar.a diktatti-
ru, atvedusiu pasauli i brolzudi§ka kara, sistema ir jos ideologus.

Kriti§kai E. Galvanauskas vertino ir pirmaisiais karo metais vykdoma demokra-
tiniu pasaulio valstybiu politika, baimindamasis del susiklos6iusios pad6ties po ka-
ro.  Lai§ke  broliui  (1942  02  27)  jis  nuodugniai  i5analizavo  Ruzvelto  ir  Cer6ilio
1941 in. rugpjd6io 14 d. pasitarimo Atlanto vandenyne priimta vadinamar.a Atlanto
chartija.  Lai§ke  pasisakoma  pries  galingu  Atlanto vandenyno valstybiu  -  JAV  ir
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Anglijos - pastangas dominuoti pasaulyje, ju nusiteikima, kad prie ju - demokra-
tiniu valstybiu -1aisvai prisijungtu kitos §alys. E. Galvanauskas teig6, kad tautu lais-
va valia prie ko nors jungtis daznai yra falsifikuojama, i§kraipoma, ji ne visada vyk-
doma teroru, bet daznai ir kitomis „diplomatinemis" priemon6mis iki papirkin6ji-
mo.  Jis kelia klausima,  o kaipgi tuo  atweju bus sprendziamas tautu tikio politikos
klausimas,  nes angloamerikieti§kasis imperializmas sieks isivie§patauti visame  Ze-
m6s rutulyje ar bent uzsitikrinti jame savo vadovaujanti vaidmeni. E. Galvanauskas
isitikin?s, kad ateitis priklauso  tarptautiniam bendradarbiavimui,  paremtam  tarp-
tautin6s teises nustatytomis normomis. Kitu atveju kalbeti apie saugumo patikimu-
rna negalima. Palikus absoliutini valstybiu suverenuma, karai ir toliau yra neisven-
giami... Ta6iau tai nerei§kia, kad i§ viso reikia panaikinti suverenuma -tai jau bol-
5evikinis  ir  i§  dalies  nacionalsocialistinis  metodas.  Valstybes  negalima  panaikinti,
kaip ir Zmogaus laisves, tik suverenuma reikia „normuoti", istatyti i protingas, ista-
tymais pagristas ribas. Si kara laim6s tie, kurie sugebes uztikrinti tautu ir valstybiu
tarptautini bendradarbiavima visose gyvenimo srityse: ekonomikoje, politikoje, kul-
ttlroje, socialiniame gyvenime ir kt. Tai igalins tolesne civilizacijos raida. Baisu bd-
tu, jei, pasibaigus karui, pasaulis liktu suskaidytas i dvi stovyklas:  ponus ir vergus,
laisvas ir nelaisvas §alis ir pan. Tuo atveju, jei pasaulyje isigal6tu brutali j6ga, smur-
tas bei teroras (suprask: stalinizmas ir nacizmas) arba isivie§patautu didziu.u tautu
imperializmas ir bdtu keliama tik ju kulttira (t. y. Anglijos ir JAV), negali bdti kal-
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bos apie taika Zem6je.
Siuo metu lietuviu tautos pagrindinis uzdavinys, anot E. Galvanausko, - gelb6ti

tautos gyvybe, sveikatinguma, i§laikyti inteligentijos moral? ir fizine jega, aprtipinti
ja ir apsaugoti. Lai§kuose nurodomos konkre6ios priemon6s, kuriu turi imtis karo
meto salygomis lietuviu inteligentija tautos dkiui ne tik apsaugoti, bet ir pagerinti,
kra§to intelektualioms j6goms ginti ir ugdyti. 15 savo patirties E. Galvanauskas su-
vok6, kad uzkariautoju tikslas yra riboti lietuviu inteligentijos veikla, neleisti jai uZ-
imti atsakingesniu vietu, kad okupantas leidzia lietuviu inteligentijai tick ju uzimti,
kick, vykstant karui, trtiksta savu Zmoniu. 0 i§ tikru.u „Neuordnungo" tikslas - lik-
viduoti lietuviu inteligentija, nukirsti tautai galva ir ant jos pe6iu uzd6ti voki5kaja,
nacionalsocialistin?.  1§ Cia i5plaukia ir lai§kuose  rei§kiama kritika broliui  Gedimi-
nui del 1941 in. pab. - 1942 in. pradzioje laikra§tyje ,,I laisv?" paskelbtu jo straips-
niu ir kalbu per radija apie planinga valstybini tiki ir kitais klausimais.

|domu  padymeti  ir  tai,  kad,  gerai  suvokdamas  pasaulin6s  politikos vingrybes,
E.  Galvanauskas jau karo pradzioje netik6jo jo Zaibi5ka baigtimi ir prognozavo jo
pabaiga 1944-1945 metais. Be to, labai tiksliai numate jo raida, padym6damas, kad
paskutinysis etapas vyks Tolimuosiuose Rytuose.

E. Galvanausko ilga buvima policijos priezitiroje Vokietijoje nul6m6 ir tai, jog
jis nesilankste Vokietijos policiniu istaigu valdininkams, kad btitu atleistas nuo kas-
dieninio atsidymejimo. Paki§omis ir dovanomis nepra§e pusbadziaujan6iu hitleriniu
represiniu  organu  tarnautoju,  kad  bent  karta  leistu  nuvykti  i  Lietuva.  Sugrizti  i
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gimtin? jis band6 legaliu keliu per Prekybos instituto ir Kauno universiteto vadovy-
b?, kad pakviestu ji destyti viena ar kita kursa Siose auk§tosiose mokyklose. Ta6iau i
tu mokyklu vadovyb6s pratymus hitlerininkai neatsiivelge ir E. Galvanausko i§ Ber-
lyno nei§leido.

E.  Galvanausko  lai§kai publikuojami be jokiu  kupidru  istisai.  Taip  pat  2-asis
lai§kas, kuris skirtas finansin6ms problemoms. IS jo ai§keja, kad Lietuvos vyriausy-
b6,  Finansu ministerija patikejo E.  Galvanauskui valstybines le5as id6ti i banka jo
pavarde. Paliekami visi autoriaus pabraukimai bei pary§kinimai ir Zenklai. Tie i§ su-
trumpinimu, kurie ai5ktis, ne5ifruojami, o kurie skaitytojui gali btiti maziau Zinomi,
prira§yti  mtisu,  padymint juos  lauztiniais  skliaustais.  Paprasti  skliaustai  tekste yra
autoriaus.  Vietos, kurios, mtisu nuomone, yra reikalingos paai§kinimu, bei tekstai
kitomis kalbomis padym6ti numeriais ir pateikti puslapio pabaigoje kaip komenta-
rai.  Sakiniu strukttira palikta E.  Galvanausko, bet i§taisytos gana daznos gramati-
nes bei sintakses klaidos. E.  Galvanausko ra§ymo stilius gana lengvas ir §maik§tus,
todel palikti ir kai kurie §iuo metu jau senstelej? Zodziai bei posakiai.

Berlynas,11.VIII.41

Mielas Gediminai,

Gavau tavo lai§keli i§ 1.VIII.41 ir dekoju uZ naujienas. Dziaugiuos, kad jtis visi
i§likote gyvi ir sveiki.

A§  esu  sveikas.  Gyvenu visa  laika  Berlyne,  nes  RIaip6doje  gyventi  uzdraude.
Galejau ten nuvaziuoti tik Velyku ir Kaledu ivent6ms.

Kaip visos Lietuvos gyvenimas, taip, be abejo, ir Prekyb. institutas negalejo likti
nepaliestas bol5ev.  rezimo ir teroro. Todel a§ nesistebiu, kad jo veikimas yra gero-
kai pakirstas.  Svarbu, kad jis vis tik i§liko gyvas.  Reikia dabar atmesti visus  „nusi-
statymus" atskiru asmenu bol§ev. okupacijos metu, d6ti i 5ali visas „ambicijas", su-
burti visas dar esamas jegas bendram darbui. Griezta vienybe, visu mtisu dar uzsili-
kusiu gyvu jegu itempimas ir ju suderinimas visose gyvenimo srityse yra btltina saly-
ga mdsu tautos gyvybei i§1aikyti ir jos savaranki§kumui (polit.,  ekonom., kult.) pa-
tikrinti. Kick sugebesime de facto susiorganizuoti, suderinti savo jegas, paimti kra§-
ta i savo rankas  (ivairiose srityse),  tick tur6sime savaranki§kumo  (nepriklausomy-
b6s). Izeng6me i nauja bandymo faze. Kra5tas tur6s daug auku (ypa6 96rybemis ir
sunkiu  darbu)  atiduoti karo  dievai6iui.  Svarbu  susitvarkyti  (ir tvarkytis)  taip,  kad
tauta, Zmones galetu i§laikyti savo sveikata (valgis, apsiredymas ir kuras), apsiginti
nuo epidemiju (tifus, cholera ir t. t.) ir btitu susiorganizavus taip, kad gal6tu apsi-
saugoti, apsiginti nuo event[ualios]  s u i r u t e s  mdsu kra§to i§or6je.  Karas, mato-
mai, uzsit?s dar keleta metu. Kaip jis besivystytu, kaip jis bepasibaigtu, Europa bus
atsidtlrusi labai sunkioje padetyje. Jos laukia dar didesnis mizerijos (skurdo) 1aiko-
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tarpis, kuri ji tures pergyventi, kol dabartinis pasaulis konfliktuos, pasaulines rung-
tyn6s ras savo lygsvara, kol susidarys tikra Europos tautu bei valstybiu bendruome-
ne (federacija). Mums, mtisu tautai svarbu 4aba± btiti taip susiorganizavusiai, kad
mes paj6gtume pakelti mus laukian6ius [i§]bandymus ir pasidaryti tos Europos tau-
tu bendruomen6s lygiateisiu nariu (kaipo tauta ir valstybe). -Vienyb6, jegu suderi-
nimas ir itempimas visose srityse, uzemimas visu poziciju, kurios esamomis salygo-
mis yra tik galima uzimti (valstyb.  aparate, tikio srityje,  ivietime ir t.  t.).  Ypatinga
demesi reikia kreipti i 5vietima, mokyklas (nauja karta tinkamai paruo5ti), savival-
dyb£§ ¢u administracija ir tiki), i§ple6iant ju kompetencija.

Zymesniu polit. pabegeliu tuo tarpu dar nenorima Cia leisti grizti i Lietuva (tur-
btit ju prisibijoma,  kol  dar nesusitvark6  Zivilverwaltung'as).  Bet  tikiuos,  neuzilgo
vis tik galesiu grizti. Tuo tarpu uzdrausta apleisti Berlyna (be gestapo sutikimo).

Prekiu  Vakaru  Europoje  darosi vis maziau.  Nesitikekite  i5  Cia  ko  nors  rimto
gauti. Ka pasigaminsime vietoje (i5 savu Zaliavu), ta ir turesime. Gaminkime tik sa-
vo reikalams. Eksportas nebus padengtas tolygiomis konkre6iomis geryb6mis.  Ge-
riausiu atveju gausime „popieriukus".

Mano adresas Berlyne: Berlin, W 15. Kurfurstendamm  180. Pension Mamsch.
Nuolatinis gi adresas: RIaip6da, Moltkestr. 6.

Geriausiu linkejimu Ernestas.

Adresas: Ber/I.# WJ5, Kurfurstendamm,180. Pension Mamsch.; (telef. 924246).
Memel, Moltkestr. 6. Frdulein E. Aschmann (tele;I. 4338).

Klaip6dos adresas yra nuolatinis, pastovus, ir per ji visuomet mane galima pa-
siekti, t. y.  korespondencija man persiun6iama.  Frl.  Elsa Aschmann yra mano for-
malus (teisetas) igaliotinis ir turi teis? atlikti mano reikalus ir iiems atstovauti etc.

Berlynas, 5.IX.41
Mielas  Gediminai,  d6koju  uZ  lai§keli  ir  dziaugiuos,  kad jtis  visi  esate  gyvi  ir

sveiki. Mano sveikata iki 5iol dar paken6iama. Upas „vidutinis". Turiu keleta prasy-
mu, kuriuos pats geriausiai galetum atlikti, bddamas vietoje, Zinodamas salygas, pa-
sizym6damas savo „dinamika". Bdk toks geras ir neatid6liodamas neatsisakyk atlik-
ti. Tu Pra§ymu visa virtin6.

1. Mano akciju „E. Appelhagen Akc. B-ve" reikalas. I s t o r ij a . Turiu ten 49
akcijas.  a  1000  Lt.  (nominalas)   =  49.000  Lt.  1940  in.  pavasari  (rodos,  geguz6s
men.)  B-ves  valdyba  parei5ke,  kad  akcijos  i§  ±i!±±  turi  bdti   „per5tampuotos"   i
R. Markes  ir kad  tos  akcijos  i§  Lietuv`os  „turi  bdti"  persiustos  i  koki  nors  banka
Klaipedoje (pvz., „Deutsch[es] B[ank]" arba „Reichsbank"), kurs ir atliks tuos for-
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malumus  (Karaliau6iuje).  Mi§ku  dep[artamentas]  turi  taipogi  Appelhageno  Akc.
paketa (50 akc.). Sutariau su vic. min. Skaisgiriu, kad drauge su Mi§k[u]  dep[arta-
mento]  turimomis  akcijomis  Mi§ku  depart[amentas]  persius  ir  mano  akcijas  per
Lietuvos Banka Kaune i koki nors banka Klaip6doje tarn per§tampavimui atlikti ir
kad mes gal6tume dalyvauti akcininku visumos susirinkime  ir balsuoti  esant akci-
joms  RIaip6doje  (banke).  A§  iteikiau  savo  akcijas  (49)  Mi§ku  departamentui  (p.
Skaisgiriui),  pavesdamas jam persiusti  ir mano  akcijas  i Lietuvos Banka,  duodant
jam par6dyma persiusti jas i Klaipeda vir§ minetu tikslu. Lietuvos Bankas tai atliko,
pavesdamas  ta  reikala  Reichsbanko  skyriui  Klaipedoje.  Savo  byloje  (Lentpitive
„Appelhageno  Akc.  B-ve")  Mi§ky  depar[tamentas]  turi  tiksliai  padymej?s,  kokie
akciju Nr. Nr. man priklauso. Jis tai padymejo ir lydimajame ra5te (Akciju sara§e)
Lietuvos Bankui, persiusdamas tas akcijas ir duodamas paredyma atlikti virs min6-
tas „operacijas" RIaip6doje (per vietos banka). Lietuvos Bankas Kaune (Statkus ir
Paknys, dabar - Kaupas) ta Mi5ku dep[artamento] par6dyma atliko, persiusdamas
akcijas i RIaipedos Reichsbanko skyriu ir Akciju sara§e padym6damas, kurios akci-
jos (Nr. Nr.) kam priklauso. Lietuvos B[ankas] formaliai gavo par6dyma tiesiogini
is Mi§ku dep. 0 Mi5ku dep. -i§ man?s.

M a n o   p r a § y in a s. a. Mi§ku dep[artamentas] turi i§duoti (mano vardu) ±a±
fa (Bestatigung -geriausiai. iei galima, vokie6iu kalba), kurs konstatuotu, patvirtin-
tu ta ivyki,-bnlent-, kad mano 45 akc[ijas]  Mi§ku dep. yra Eaves i§ manes-su mano
nurodymu persius_ti p8r Lie_tuvos banka (Kaune) ta mano a-kc[iju] paketa drauge su
Mi§k. dep. akcijomis i RIaipeda per§tampavimo ir balsavimo tikslais. Kad ta mano
pra§yma (arba nurodyma) Mi§k.  dep. yra atlik?s,  drauge padymedamas Lietuv[os]
Bankui Nr.  Nr...  akciju, kurios priklauso man ir kurios priklauso Mi§k.  dep.  (arba
kitiems asmenims). Mi§k. dep. turetu dar padym6ti, kad iis iokiu Dretenziiu i tas ak-
cijas  neturi.  Nors  tai  ir  taip  savaime  ai5ku.  Tai  bntu  n;  kas  kit-as  tas  ra§tas,  kaip
konstatavimas fakto, kad Dep[artamentas] gavo mano akcijas.  (Mat tuomet a§ ra§-
to nepaemiau -pilnai pasitikejau Mi§k. dep. vadovybe (p. vicemin. Skaisgiriu). Ga-
ves toki ,,Bestatigung", persiusk man i Berlyna arba i RIaip6da -kaip tau patogiau
ir lengviau.

b. Tegul Mi§k. dep. para§o Lietuv[os] Bankui (Kaune1, nurodvdamas dar karta,
kad  49  akcriiosl  (Nr.  Nr .... )  Driklauso  man.  kad  Mi5k.  dep.  peisiunte  Lietuvros|
Bankui mafia n-urodvmu (igali-oiimu) ir kad Mi§ku depart.  -net-uri nieko Dries, Lad
tos mano 49 akcriiosl  (Nr. -Nr.)-bdtu man betarDiai gr-azintos arba i§moketos.  t. v.
Dasielgta   su  toriis   ;kciiomis   Dagal*   mano   tie-siogi=nius   (betarDius)   nurodvmu-s.
Paimk-ir persiusk man to-kio ra5-to -nuora§a.

c.  Gaves ra§ta  a.  ir nuora§a  ra5to b.,  nueik i  Lietuvrosl  Brankal  Das valdvtoia
/arba Dirma Das Kauoa. nes Statkaus ir Paknio ten nebefa`-ir baDraiv-k. kad ii; Da-

*  Dokumcnte L`'wlyg.
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ra§vtu (vokie6iu kalba) ra§ta Reichsbankui RIaibedoie` kurio (ra§to) proiekta Kau-
Dui-vra Dalikes D. Norkaitis. btidamas Kaune. Ta-s rag-to projektas yra ;okie6iu kalba
;uredaguotas ir-nereikes galvos sukti. To ra5to  esm6:  Lietuv[os]  B]ankas]  pagivmi,
kad 49 akcriiosl (ADDlh.) Nr. Nr. oriklauso man ir kad tis sutinka. kad ios bbtu be-
tarDiai i§du-6tos- maL-arba kam a§ Lurodv6iau.

Btik geras ir bdtinai ir neatideliodainas atlik §i reikala.
2. P. Bagdonavi6ius yra gaves ,,Viktorijos" vie§bu6io RIaipedoje ]syifa mano de-

ponuotu  to-vie5bu6io  a]±gii!±.  Ta  kvita  paimk  i§  Bagdonavi6iaus  (Prekyb[os]   ir
Pram[on6s]  Rdmai).  Gerai  bntu, jei  su  tuo  kvitu  i§gautum a]±gij±§,  kurios  tur6tu
rastis ..Lietuvrosl vie§butvie"  Das o.  Dauk§a arba kas ten dabar ii valdo, nes  „Lie-
tuv[os] vie§b[ritis-]" yra did-Ziau-sias-,,Viktorijos" vie§bu6io akcininkas. Su savo akciju

paketu   jis   pergabeno   ir   mano   akciju   (,,Viktorijos")   i   Kauna,   i   „Lietuv[os]
vie§b[u6io]" seifus. Jei nepasisektu i§gauti tu akciju su tuo kvitu, tai atsiusk man ji i
RIaip6da arba i Berlyna.

3. Paimk i§ Lap§io mano „Dienvnus", kuriuos a§ jam iteikiau, apleisdamas Lie-
tuva ir, jei gali, atsiusk man.

4. Neatid61iodami, drauge su George'[u][, sudarykite 5iokia tokia atsarga rieba-
lu (Zasies tauku, sviesto, la§iniu etc.). Gal gal6tume[te] atsiusti 5iek tick man ij§±±±
p§±a  (dymesni  objekta),  mazesnius  paketukus  -  i  Berlyna.  Nepraziopsokite,  nes
greit uzsirauks. Zidrekite odos padams ir batu (man reiketu 42 1/2 -43 Nr. batu).

Viso geriausio! I.abu dienu George'ui ir pazistam[iems] -Emestas

P.S. Kas ten i§ ,,voldemarininku" varosi pries mano grizima i Lietuva bei insti-
tuta. Kokios priezastys tos akcijos ir ar jas galima pra5alinti?

Berlin, 25.X.41
Kurfurstendamm 180. b/ Mamsch.

Telef. 924246

Mielas Gediminai,

Tavo lai§ka i§ 1941.IX.17 gavau. Jis 6jo lygiai viena menesi iki jis mane pasieke.
1. Mano ,,Dienyna" gavo p. Lap§[ys] drauge su kai kuriomis knygomis, ju tarpe

viena Pr[ekybos] institutui priklausan6ia knyga apie laivu frachtavima (rusu kalba).

I Georg'as E. Galvanausko lai§kuose minimas gana daznai. Prekybos instituto sara§uose Zmogaus

tokiu vardu ar pavarde nepavyko rasti. 1§ lai`§kL! matyti, kad tai JAV pilietis, galbbt kurios nors sesers
sGnus ar kitas giminaitis.
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Kai d6l „Dienyno", tai yra d u   s a s i u v i n i a i, kuriu pra5iau primygtinai nepames-
ti. To visko liudytoju buvo p. Bagdonavi6ius. Tod61 p. Lap§[ys]  negali sakyti tu sa-
siuviniu negav?s.

2. Labai bdtu gaila, jei ,,Viktorijos" kvitai Zdtu. Tegul p.  Bagd[onavi6ius]  deda
visas pastangas juos surasti. Kas yra tas adresatas, kuriam jis yra siuntes? Jis juk ne
mazas vaikas ir lengvapedi§kai neturejo daryti tokio „adresavimo".

3. Kai d6l grizimo kliti6iu, tai ju §aknys gltidi daug giliau ir toliau negu pats rna-
nai. Tavo minimos trijules daromos negatyvios pastangos neturi Cia jokios ypatin-
gos reiksm6s. Svietimo tarejas, kurs nors ir naudojasi „ypatingomis" teis6mis, jei ir
btitu asmeni5kai palankus mano grizimui, taipogi yra bejegis esamoje polit. situaci-
joje. Jis Zino principini nusistatyma (negatyvu) d6l grizimo kai kuriu dymesniu polit.
asmenu, kurio prisilaikoma Berlyne. Jis priverstas grieztai vadovautis jam duotomis
instrukcijomis,  prie§ingu  atveju jo  ,,ypatingos"  teis6s  tuojaus  i§garuotu.  Prekybos
inst[ituto]  rektorius (Staug[aitis])2 prisiunt6 man „Bescheinigung'a", kad a5, kaipo
inst[ituto]  prof[esorius],  esu  ,,dringend  erforderlich"3  institutui  etc.  Bet  tas  „Be-
scheinigung'as"  pagelbetu  mano  grizimui, jei  nebtitu  polit.  kliti6iu.  Jei  toki  „Be-
scheini[gu]ng'a"  patvirtintu  gener[alinis]  komisaras,  tuomet  gal  btitu  §ansu  gauti
leidima grizti. Todel suprasi, kodel Tavo ir kitu dedamos pastangos 5iuo reikalu lie-
ka bergzdzios, kaip sakai,  „reikalas neina sklandziai".  Mano grizimas in „Massge-
bender Stelle"4 yra tick nepageidaujamas, kad prisibijoma net mano nelegalaus gri-
Zimo  ir paimtas is man?s ra5ti5kas pasizad6jimas,  a) kad a§ neapleisiu  Berlyno be

gestapo  sutikimo,  b)  kasdien  turi  melduotis  [registruotis]  savo  Polizeirevier'e5.
Siandien jau 82 diena, kai a§ kasdien melduojuosi (net sekmadieniais).  1941.X.8 d.
kreipiausi ra5ti5kai i atsakinga asmeni (gestapo), kurs de facto veda Ostlande visa
politika ir kurs mane  ir mano byla gerai Zino,  pradydamas leisti man nuvaziuoti i
RIaipeda  aptvarkyti  nors  svarbiausius  reikalus  (asmeni5kus)  ir  atsivezti  Zieminius
rdbus  ir §iltus baltinius,  nes Ziemos  §al6iai  artinasi,  o  a§  Cia  sedziu vien su vasari-
niais  daiktais  (minimaliais).  Iki  §iol  net  negavau  atsakymo! !...  Panasioj  priezitiros
padetyj randasi dr. Karvelis ir adv. Skipitis. Tokio i§imtinio rezimo priezastys mums
nesakomos. Mes nenoretume nieko itarti, netur6dami formaliu duomenu. Bet, be
polit. motyvu, yra Cia dar kieno tai bjauri intriga, kurios sitilai mus kazkaip veda irl

p. Skirpa. Jis uivar6 pries mus tris intriga ir §meizta Kaune ir net uzsienyje, nor6da-
mas pateisinti savo pridarytu kvailys6iu labai netikusias polit. pasekmes. Dabar jis
i§vaziavo sau i Tirolio kalnus ir ilsisi po  „didvyri§ku darbu", laukdamas „geresniu
laiku", kada jis bus pakviestas Berlyno  ar kieno kito  „tvarkyti ir valdyti"  Lietuva,

2 Docentas Vytautas Staugaitis 194]-1943 in. buvo Prckybos instituto Siauliuosc rektorius.

3 Primygtinai btitinas.

4 Vadovaujan€ia Vieta.

5 Po|icijos apygarda.
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vaidinti „Vado",  ,,Prezidento"  etc. role.  RIek mes ji Cia susp6jome pazinti,  tai yra
tu§6ios garb6s, pigaus populiarumo, tu56iu ambiciju pilietis, i5 kurio galima visko ti-
k6tis, 1aukti, jei kas dristu atvirai nurodyti jo daromas klaidas bei netikusius dygius
arba „kenkti jo autoritetui". Visos priemones tuomet geros tarn liguistu, tus6iu am-
biciju  „vadui"  -  „didvyriui",  tevyn6s  ,,gelbetojvui".  Nemanyk,  kad  a§  Cia  perdedu.
Tai yra labai ir labai ivelni jo charakteristika. Stai kodel pas mus kyla itarimas d6l
jo „prisid6jimo" prie mtisu triju Cia ,,ypatingo" rezimo. Juk turbdt girdejai, kad gen.
Ra§tiki jis ap§auke t6vyn6s i§daviku vie§ai, dokumentaliai, platindamas ir skleisda-
mas  ta §meizta kur gal6damas visais  „kanalais"  (Lietuvoj,  uzsienyje  etc.).  Kodel?
D61 to, kad jam pasirod6, h.og] Ra§tikis gali pasidaryti ]£a±±±, premjeru, Resp. pre-
zidento e. p. Kas buvo, tai buvo. Jo padarytu klaidu ir „dygiu" pasekmiu nebeatitai-
sysime. Turime padaryti tik viena iivada, btitent laikytis gyvenimo praktikos i5dirb-

:::_tr:;ShytHp:::c;'cS5::::±:g::;:£gnuiso]Z¥:inkeasiu¥em¥i'i#;`p{#:ors£]g;tre:]Pdn[e°n=
tas] kuo maziausiai prisilaike §ios taisykl6s. Dabar ai§kiai matome skaudzias pasek-
mes. Bet, kaip minejau, mano grizimui klititys siekia daug toliau ir giliau, btltent jos
i§plaukia i5 bendros polit.  situacijos ir nac.  soc.  partijos  (ypatingai gestapo)  politi-
kos Lietuvoje. Stai kodel a§ skaitau, bent tuo tarpu, visu pusiu pastangas d6l mano
grizimo bevilti§komis. Btitu „stebuklas", jei pasiektumete pozityvaus rezultato.

4. D61 49 akciju. Man priklauso Nr. Nr.  1-25 ir 101-124. Tas akcijas a§ parda-
viau 40.VIII.5 Vokietijos pilie6iui. Tuomet dar neveike „Stalino konstitucija"  Lie-
tuvoje. Nuora§as pardavimo - Schlussak[t] man notaro yra i§duotas (kaipo parda-
vejui). Pana§i „Schlussnote"7 yra i5duota akc[iju] pirkejui. Transakcija padaryta pas
notara  ir  aktas  -  „Urkundrolle"  313/40.  Tai  yra  Zinoma  „Lietuvos  Bankui".  Jei
Zem[6s] tik[io] min. (Mi§k. dep.) nezino apie tai, tai gali asmeni§kai painformuoti.
Mi§ku dep. negales pasisavinti §iu akciju. Jos negalejo btiti  „nacionalizuotos", nes
radosi RIaipedoje ir jau priklaus6 nebe man. Tod6l „Liet[uvos] Bank[as] ju nebega-
lejo i§reikalauti, nes RIaip[edos] teismas sulaike, uzdraud6 „Reichsbankui" grazin-
ti.  Jos  turi  btiti  i§duotos  tu  akciju  pirkejui.  I§siai§kink,  pasiinformuok  Mi§k.  dep.
p[iya6ia_i_.  Tik _pakvitavimo  reikalauk,  kad  Mi§k.  dep.  gavo  i§  manes  mano  akcijas
nuo 1-25 ir nuo 101-124, t. y. 49 akc[ijas], ir perdav6 ,,Liet[uvos] B[ankui]". Rodos,
privati nuosavyb6 atstatoma, todel gal ir Sis reikalas eis grei6iau „teises pozitiriu".

25.X.41

LEI

5. Mano sveikata paken6iama. Gyvenimas eina labai „reguliariai", t. y. jau me-
tai,  kaip  gyvenu  Berlyne,  pensione  Frau  Mamsch.  Turiu  „studenti§ka"  kambari,

6 zmogus savo vietoje.
7 Ga|utin6s padymos.
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valgis §iems laikams paken6iamas. Zinoma, riebalu mazoka. Laika daugiausia pra-
leidziu skaityme ir kai kuriu klausimu (polit., ekonom.  ir filosof.) studijavime.  Pa-
§ven6iu §iek tick laiko vokie6iu ir anglu kalboms. Beveik kas sekmadieni einu i lie-
tuv[iu] pamaldas (bazny6ia), kur susirenka lietuv[iu] kolonija (pab6961iai ir umsied-
ler'iai)8.  Po visam §ventoriuje yra proga visiems pasikalb6ti  (Lietuvos  ,,§ventoriu"
tradicijos). Kas penktadieni tarp 19 ir 22 val. tapogi ateina kas nori ir gali i kavin?
Imperial"  (Potsdamerstr.  - toje pa6ioje gatweje ir bazny6ia).  Ta  kavine  pasidare

savo  rd§ies Kauno  ,,Konradas``.  Jei ir nenor66iau,  turiu kasdien eiti pasivaik§6ioti
iki Polizeirevier'o (melduotis).  Retkar6iais aplankau viena kita pazistama.  Vienas
kitas aplanko mane. Nedaugelis tokiu, kurie gali gyventi i§ „kapitalo". Visi kiti kur
nors ka nors dirba ir 5iaip taip i§silaiko i§ uzdarbio. Neseniai persikele i Berlyna (i§
lagerio) kom[en]d[antas] Liormanas9 ir gavo darbo viename banke. Dabar ji pakir-
to  stinaus  mirtis  fronte  prie  Leningrado.  Zmogus  atrodo  visai  sulaudytas  po  to
skaudaus  smngio.  Jo  brolis  5iomis  dienomis  paimtas  ,,savanoriu"  i  kariuomene.
Brakas]° dirba Susisiekimo ministerijoje,  Vandens keliu  direkcijoje  Potsdame.  Jo
§eima  gyveno  iki  §iol  RIaipedoje.  Dabar  gi ji,  kaip  ir visos  kitos  lietuviu  §eimos
(,,memellenderiu" ir „groslitaueriu"), turi apleisti ,,pasienio zona" (Klaip6dos kra§-
ta). Berlyne gyvena: dr. Karvelis, Skipitis, Pobedinskis (Plunges), Jodeika, Glemza,
gen. Musteikis, adv. Katilius, Anysai, teisejas Kavolis, buv. Atstovyb6s (pasiuntiny-
bes)vpersonalas (Kuzminskas, Capas, Konce, Sakenyt6, dar viena panels -ma§inin-
k6 (Skirpa su §eima Seefeld'e -Tirol[yje]) ir t. t., visu Cia nei§vardysi. Sudaryta ire-
gistruota  „Lietuviu  Say.unga``.  Pagrindinis  tikslas  -  savi§alpa  ir  teisine  parama.  I
Valdyba ieina: pirm. Skipitis, nariai: dr. Karvelis, dr. Ancevi6ius, kun. Yla, Valiuk6-
nas. Esu garbes teismo pirmininkas. Tiesa, Audenas taipogi Berlyne, dar Zilinskas.
Norkaitis  gyvena  tikyje  Neurokitt  (Pommern).  Zalkauskas  gyv.  Leipzieg'e  (pas
Kons.  Barsanti)  ir  turi  darbo  universiteto  bibliotekoje  (bibliografijos  skyriuje).
Gauna menkniekius, bet tikisi grizti teiseju i Lietuvos teisma ir laukia atsakymo i
savo pralyma.  iteikta  Ost ministerijai.  ,,Lietuv[iu]  Satungos"  nariu  skai6ius  dabar
besiekia ca.*  110. Buvo daugiau, bet apie 80 asmenu ivairiais titulais grizo i Lietu-
va. Dabar vis daugiau ir daugiau atvyksta i Berlyna (i§ lagerio) umsiedler'iu darbo
gauti,  nes i§ lageriu pradeda  ,,krapstyti"  ir,  kai pats  nesusiranda darbo,  stato  pa-
prast[ais] fiz[iniais] darbininkais i fabrikus, neatsizvelgiant i kvalifikacijas etc. Jau-
nuolius ima  ,,savanoriais"  i kariuomen?. Tiesa, Varnai  (tevas ir stlnus su Zmono-

8 Kolonistai, pcrkelticji. I Vokictija perkclticji i§ okupuotu Pabaltijo sri6iu gyventojai buv(. fymimi rai-

de „0" (Ostland), i§ Lenkijos - „P" (Poland), i5 Vakaru Europos - „A" (Auslander), fydai - ,,J`` (Juden).
`J Raimundas Liormanas, ilgametis (1923-1938) Klaip6dos karo komcndantas.
" Adomas Brakas, Klaip6do`i kra§to lietuviu. veikejas, jau  1939 in. kovo 22 d.  nakti gestapo i§sit!s-

tas ir internuotas Vokictijoje.
*

ca. (lot.) -apic, mazdaug.
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mis) dabar taipogi Berlyne. T6vas Vamas praso perduoti tau labu dienu.  Kai ku-
riems umsiedler'iams sitilo  ,,vietas"  i Rusija (Ukraina - Ftijeva etc.). M696ju nesi-
randa.  Bet,  manau,  neuzilgo  tures  virtine vaziuoti,  nes vokie6iu  norin6iu  taipogi
ne per daug. Be to, ju dauguma juk mobilizuoti ir pasaukti i kariuomene. 15 viso vi-
sur Cia  trtiksta Zmoniu ir daug  ,,tu§6iu" vietu.  I  atsakingesnes vietas,  §iek tick pa-
ken6iamiau  atlyginamas,  nevokie6iai vis tick nepriimami,  nors galetu btiti ir labai
naudingi darbo ativilgiu. Sio principo grieztai prisilaikoma.

6.  Gali  man geriausiai  ra§yti  i  Moltkestr.  6,  senu  mano  adresu.  Man  persius
lai5kus vis tick, kur a§ bn6iau. Radydamas senu adresu (t. y. Moltkestr.), gali ra§yti
F r 1. E . A s c h in a n n  vardu,  nededant mano pavard6s, jei manytum,  kad tai pa-
greitintu  lai§ko  gavima.  Nors  a§  asmeni§kai  abejoju,  kad  tai  galetu  tur6ti  kokios
nors itakos i lai§ko gavimo greiti. Jei siustumei pa§to paketa,  tai gal btitu prakti§-
kiau  siusti Frl.  E.  Aschmann vardu.  Ji prizitiri  namuka ir  i§nuomoja jame  keleta
„mebliuotu kambariu". Kaip Zinai, man buvo duotas paredymas (gestapo) apleisti
RIaipeda ir apsigyventi kur nors kitur Reiche... AI ir pasirinkau Berlyna.

7. Ar negird6jai, koks yra likimas mano deziu su knygomis, kurios buvo sud6tos
Prekybos] inst. bibliotekoje. 0 taipogi ir tu kitu daiktu, paliktu institute (paveikslai,
stalas [...]* etc.).

8. Kaip Motut6s sveikata?11 Kaip ver6iasi Adolfas su §eima?12 Kaip su polubo6-
kiuku?13

9.  Kaip gyvena ir jau6iasi George'as? Ar negirdejai, koks yra likimas namo  ir
buto  §eimininko,  kur  a§  gyvenau,  bddamas  Kaune?  Tai yra  nepaprastai  padorus
Zmogus, tokiu nedaug. Gaila jo btltu!..

10. Para§yk kick gali ir turi laiko. Perduok mano sveikinimus Motutei, Jonavos
gyventojams ir George'ui.

Per taxptautini Raudonaji kryziu gavau Zinute i§ Madagaskaro. Zmona, Fa fa, jo
sesute ir Tevas sveiki ir Zino, kad a§ esu Berlyne. Mine Blonde uzsiliko Franctizijoje ir
negali dabar grizti i Madagaskara]4. 1§ jos taipogi gavau Zinute per Taapt. Raud. kryziu.

* Neiskaitomas Zodis.
L[ E. Galvanausko motina (Ona Zukauskait6-Galvanauskiene), palyginti anksti mirus vyrui, uzau-

gino 6 vaikus:  Pranci§kzt,  Ernesta,  Ona,  Valerija, Adolfq ir Gedimina.  Sinus Zenonas  anksti mire.  Ji
nugyveno ilga amziu. Mire karo metais (1943 06 29). Palaidota Birzuose greta vyro.  Dukterys -Pran-
ci§ka ir Valerija -gyveno JAV. Valerija buvo i§tek6jusi u5 Tado §urnos. Ona buvo nutek6jusi i Baltaru-
sija uZ J. Poluboczko. Stinus Adolfas gyveno ir §eimininkavo t6vu. tikyje, Jonavos vienkiemyje. Gedimi-
nas buvo ekonomistas, dirbo kredito ir banku istaigose, Prckybos institute ir kitur. Jis artimiausiai bcn-
dravo su Ernestu, nors juos skyre didelis amziaus tarpas (gimes 1905 in.), bet sicjo profesija, i§silavini-
mas, bendra gyvenimo nuostata.

L2 E. Ga|vanausko brolis Adolfas.
]3 Sesers Onos stinus Mc6islovas, kuris karo metais mok6si ir dirbo Lictuvoje.
[4 E. Galvanausko Zmona Marta buvo paryzict6.  1939 in. kovo 27 d. vokie6iams okupavus Klaip6-

da, ji su pas Galvanauskus vie§6jusiu savo vaikai6iu Fiti (dar Fa fa) i§vyko i Pranctizija. Vaziavo kartu su
Tautu  Salungos  atstovo  Klaip6dojc  Widingo  §cima  ir  apsistojo  pas juos  Danijoje,  kur  i§gyvcmt  apie
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11. Mes Cia gauname tik „Deutsche Zeitung im Osten" i§ Rygos. Tai visos mn-
su informacijos pa§tu.

Priimk mano geriausius linkejimus ir sveikinimus
Ernestas.

Sekmadienis, 23.XI.41
Berlin W 15
Kurfurstendamm 180
Pension Mamsch.

Brangus Gediminai,

Dekui uZ 16.XI.41  lai§ka ir priedus.  Jis mane pasieke  19.XI.,  t. y.  palyginamai
labai greit. Koks stebetinas supuolimas - 19.XI kaip tik mano gimimo diena pagal
„nauja kalendoriu".

Nesakysiu, kad malonds, bet vis tik nepaprastai idomds tavo pergyvenimai nuo
mudvieju paskutinio pasimatymo. Turejai progos pazinti tikraji btida pp. Marcil[io-
niu], Statku ir Sipavi6[iu][5. A§ nemanau, kad butum per daug nusivyles, Zinojai ju
„smulku"  bnda ir tokiais laikais vargiai ar galejai tiketis ko nors  „gentilmani§kes-
nio". Tai yra silpnu, silpno btido ir netvirtos doroves asmenu kovos metodai uZ savo
buiti. Bet geriau apie tai nebekalbeti ir uzmir§ti. Ypatingai §iais laikais svarbu i§1ai-
kyti paties P[rekybos] i[nstituto] „gyvyb?". Jam mirus -nebeatgaivinsi dabartinemis
salygomis. AI labai dziaugiuos, kad domiesi ir gini P[rekybos]  i[nstituto]  reikalus.
Bdtinai palaikyk ank§tesni [glaudesni] kontakta su kitais lektoriais, ypa6 su p. Au-
gust[ai6iu] ir p. Braku, kurs uZ poros dienu bus jau Siauliuose]6. Tai yra tvirto bbdo,
pozityvus Zmogus, gerai pasiruo§es savo specialybeje.  Jam taipogi rtipi P[rekybos]

m6nesi. Po to i§plauke i Madagaskara, kur gyveno jos dukt6 i§ pirmosios santuokos Berta. Vaiku Gal-
vanauskai neturejo. Berta buvo i§tek6jusi uZ architekto C. Blonde. Juodu turejo dukteri ir stinu. Kilus
karui ir dali Pranctizijos uzgrobus vokie6iams, p.  8.  Blonde liko neokupuotoje  Pranctizijos dalyje, bet
d6l susisiekimo sunkumu. nebegal6jo grizti i Madagaskara. E. Galvanauskas, kaip matyti is lai5ko, palai-
k6 ry§ius ir su Zmona, gyvcnan6ia Madagaskarc, ir su jos dukra Pranctizijoje. Taigi E. Galvanausko §ci-
mos Zidinys jau 1939 in. pradziojc buvo i§draskytas. Nuvyko pas Zmona i Madagaskara tik i5gyvenes vi-
sus trcmtics pab6geliu. vargus Vokietijoje karo ir pokario metais.

]5 Kalbama apie Prckybos instituto darbuotojus. M. Sipavi6ius 194()-1941  in., t. y. pirmuoju soviet-

mc6iu, buvo Prckybos instituto rektoriumi, doc. dr. 8. Marcilionis 6jo profcsoriaus parcigas. V. Statkus
dirbo lektoriumi.

]6 Doccntas Martynas Brakas buvo Klaipedos kra§to gubernattiros patar6jas. Okupavus krasta vtt-

kic6iams, buvo mi§rios lietuviu-vokic6iu uosto bendroves vadovas.  1942 in. pradzioje atvyko i Siaulius, i
Prekybos instituta, nes jamc buvo dirbes ir gyvendamas Klaipedoje.
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i[nstituto]  reikalai ir mokslo bei mokymo jame sustiprinimas.  Kai skaitysi §i mano
lai§ka, p. Brakas bus jau Siauliuose.

1§ brolienes, turint galvoje jos bdda ir i§auklejima, sunku ko geresnio laukti. Jei
ji mato ir turi nauda, tuomet ji „labai gera" ir „auk5tai" vertina. Priesingu atveju -
esi „niekam netik?s",  ,,idiotas"  etc.  Kalbeti apie jos gera 5irdi netenka.  Prisimink
tik istorija su  Juozeliu]7.  Mtlsu motut6  turi aukso  §irdi  ir nepaprastai  daug  gyve-
nim[i§ko]  prityrimo.  Ji ir tegalejo geriausiai tave  suprasti ir atjausti.  Nebe pirma-
kart ji pergyvena pana5ios  rtl5ies  tragedijas.  Tik reikia stebetis jos btldo,  proto  ir
sveikatos stiprumu.

Po tokiu ivykiu ir sukr6timu a§ sau isivaizduoju, kokia tvarka bei darbas gal6jo
btiti tavo dabar vedamoje istaigoje, ja peremus. Dziaugiuos, kad pasisek6, kick tai
dabartin6s apystovos bei salygos leidzia, joje ivesti paken6iama tvarka ir igalinti ja
veikti. Geriausias atlyginimas uZ ta sunku darba - tai moralus pasitenkinimas, rna-
tant savo darbo vaisius, ir igijimas autoriteto pa6ioje imon6je ir uZ jos ribu.

Labai gaila, kad p. Lap5ys sunaikino mano dienyna - ten buvo padymeti kai ku-
rie faktai, kaip jie vystesi chronologineje eigoje.

Reitys junior yra suzeistas prie Leningrado. Jis dabar gydomas kazkokioje ligoni-
neje Vokietijoj. AI tikiuos per jo motina suzinoti apie likima Viktorijos A Cr. kvito.

Labai dekui uZ Lietuvos B[anko] ir Mi§ku dep[artamento] ra5tus d6l Appelha-
geno A Cr. akciju.

Tavo paskaita  13.XI per radio kai kurie mano pazistami gird6jo gerai.  Vakar
negal6jau prieiti 1745 [val.] prie radio, nes kaip tik tuo laiku turejau reikala, kurs su-
trukd6, o toje 5eimoje radio nera (kurioje a§ tuo metu buvau).  Perspejau pazista-
mus, kad paklausytu.

11

23.XI.41
Pasveikink nuo manes George'a ir jo Zmonele ir perduok jiems mano geriausius

link6jimus. Nieko blogo nebdtu, jei jie papra§ytu garni atne§ti jiems pora mady6iu. Ar
pats negalvoji pasekti George'o pavyzdi? Man rodos, nieko blogo nepadarytum. Visa
laika juk negal6si vesti  bohemi§ka gyvenima  arba  uzsirausti vien  knygose  ir  darbe.
Tiesa, dabartin6s salygos palyginamai gal n6ra palankios, ypa6 materiales. Bet ta nau-
ju papildomu pareigu „nasta" turi daug pliusu, kurie, mano manymu ir giliausiu isiti-
kinimu, atsveria visus vargus, susijusius su §eimyniniu gyvenimu. Svarbu, Zinoma, su-
rasti gyvenimo drauge, kuri tave suprastu, myletu ir pati nesibijotu tu pareigu ir vargo,
bdtu gera Zmona, §eimininke ir motina.  Pagalvok!  Jaunesnis nesidarai.  „Pasirinkda-
mas Zmona, Zidrek jos t6vu ir seneliu" -ju bddo ir sveikatos, palinkimu ir t. t.

17 Kalbama apie brolio Adolfo Zmona.  Minimas Juozelis grei6iausiai sesers  Onos jaunesnysis sti-

nus Juozas Poluboczko, nes Onos vyras buvo Juozas. Ta6iau gal6jo btiti ir kuris kitas giminaitis.
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Per  Svedija  (Degtuku  b-ve)  Zmona  suzinojo,  kad  a§  esu  Cia.  Per  Tarptautini
raudonati kryziu (G6neve) gavau i§ Zmonos sekan6ia Zinut?:  „rrGs cfoe7.pc'pGrc. 4p-

pris vous etiez parti. Reconfort6. Mais j'attends des nouvelles de vous meme. Votre san-
t6?  Le temps passe et toujours  silence  absolue.  Les  enfants  se portent bien.  Plusieurs
fois  par jour ils  embrassenl votre photo.  Berthe  se  dit  en meilleure  sant6.  Amitie  de
C/¢z/dc. B!.c# a voLis. A4lcmG/.c" (1.IV.41)18. Dukt6 (Berthe) randasi neuzimtoje Fran-
cdzijoje. Ji negali grizti i Madagaskara (Tamatove) - n6ra susisiekimo. Ji man tai-
pogi para§6 (25 Zodzius) per Tarpt. Raud. kryziu (G6neve). Jos sveikata dymiai pa-
gerejo... Atsakiau tuo pa6iu (vieninteliai galimu) keliu. Ta Zinute i§ Madagaskaro
ejo tris menesius iki mane pasieke. Tikiuos, Zmona jau gavo mano message]9. Fa fa,
be abejo, gerokai uzaugo. Jam dabar de5imti metai. 1940 in. geguz6s men. (paskuti-
nis Zmonos lai§kas) Zmona rage, kad Fa fa nepaprastai greit auga. Jo sesutei dabar
jau ketvirti metai. Ji gime 16 vasario 1938 in.

Gera ir grazu darba darai globodamas Juzeli. To nesigail6si.
Mano sveikata mano amziui paken6iama, ypa6 esamomis salygomis.  Nemazai

LTJ

skaitau.  Si ta ra5au. Labai mazai kur tei§einu, neskaitant kasdieniniu vizitu i Poli-
zeirevier'a (§iandien  111-tas kartas).  Gyvenimas Cia nuolatiniai po truputi vis sun-
keja. Eil6s prie krautuviu darosi vis ilgesnes (maisto, tabako). Zinoma, ypa6 §eimi-
ninkiu ir mas6s tipas (nuotaika) d61 to negereja. Aukos Rytuose tos nuotaikos tai-
pogi nepakelia. Per ankstyvds Sal6iai uzklupo nemazai bulviu ir runkeliu laukuose.
Labai idomus ir nepaprastai rimtas ir svarbus straipsnis min[istro]  Goebelso  tilpo
(pries  2  savaites)  ,,Das  Reich'e",  uivardytas  „Nesvarbu,  ]sa±a  karas  bus  baigtas,
svarbu, ]±aiE jis bus baigtas". Jis rimtai persp6ja vokie6[iu]  tauta, kad karas gali il-
gesni laika uzsitesti,  perspeja,  kad  nereikia  „unterschatzen"20 prie§o j6gu,  kreipia
demesi i nelaim?, kuri i§tiktu vokie6iu tauta, jei karas btitu pralaimetas,  ir ragina
itempti visas j6gas prie§ui nugaleti.

Spauda Cia ypatingai domisi santykiu raida tarp USA ir Japonijos, Vaygano at-
sistatydinimu ir prasidejusiomis karo operacijomis Siaur[es] Afrikoje. I Berlyna an-
glu ,,Luftpyraten"21  atskrenda labai retai. Reikia pasakyti, Berlynas yra labai gerai
apsaugotas, taip kad nelengva i ji prasiverzti.

Pra§au perduok labu dienu geriems draugams ir pazistamiems ir priimk mano
nuo§irdziausius linkejimus ir sveikinimus.

Tavo Ernestas

L8  ,J3rangu.s teveli. A5s laukiu i5 Jdsxp nuujienii. Jtisu `sveikata? Eina laikas, o i§ JtisLi visi5ka tyla. Vaikai

gyvem gerai. lie keletq kartu per dienq buEiuoju Jasu fotografiljq.  Berta linki geriausios sveikatos.  Linkeji-
mai nuo Claude. Sekmes! Mama" .

19 Zinia.

20 Nuvertinti.

21 oro piratai.
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Mielas Gediminai, 16.XII.41

Tavo  laiska  is  26.XI  gavau  tik  12.XII,  nes  jis  uztruko  „Oberkomando  der
Whermacht"  cenztiroje.  P.  Brako  atvirukas  i§  Siauliu  mane  pasiek6  tre6ia  diena.
Pasirodo, grei6iausiai eina apdrausti lai§kai ir atvirukai.

Siuntini gavau.  Tai  buvo  man  didelis  ir malonus  siurprizas  Kaledu  §ventems.
Labai d6kingas esu. Paketo ne56jas grizta i§ atostogu 28.XII. Jis Tave labai i§gyre ir
pripasakojo apie Tave daug komplimentu. 1§ viso jis i mane padare malonaus Zmo-
gaus isptldi. Jis mane supazindino ir su savo mokyklos draugu-berlynie6iu, kurs jam
padejo  susiorientuoti  Berlyne.  Jei  ir  kiti vokie6iu valdininkai  Lietuvoje yra  tokie
simpatiski ir malontis vyrukai, tai darbo atmosfera yra nebloga ir §iomis nepapras-
tai sunkiomis apystovomis. Gaila, kad mnsi§kiai, kaip ra§ai, tepasidymi daznai liur-
bi5kumu, §unuodegavimu ir vergi5ku bddu. Bet reikia tiketis, kad vargas ir darbas,
kietas darbas is vaikinu su btidu isaukles ir tarn tikra skai6iu rimtu, tvirtu, pozityviu
darbininku.  „Kindergarten"  ir Cia turi nekoki varda. Apie ju nusimanyma ir sava-
rankiskuma netenka daug kalb6ti. Tavo pazistamas tvirtina, kad sutiko, susipazino
su daugeliu labai simpati5ku asmenu. Minejo, kad Tau pasiseksia gauti benzino au-
tomobiliui. Siais laikais tai yra sunki problema. Dziaugiuos, kad Tau pasiseka ivesti
tvarka tavo vedamoje istaigoje ir islaikyti jos esme (vardas ne taip svarbu).

Kaip George'as susitvarko, pasikeitus USA22 formaliai pade6iai? Gerai, kad tu-
ri  progos  ir  surandi  laiko  paskaitoms  radiofone.  Tai  naudingas  darbas  bendrai
orientacijai ypa6 5iais laikais.

Keletas asmenu gavo leidimus grizti i Lietuva. Umsiedler'iai „0" gri5 pavasari,
Umsiedler'iu „A" grup6s neleis grizti. tJpas Cia nekoks, nes mass tik6josi, kad karas
greit baigsis. Dabar gi mato, kad uzsites dar pora inetu etc.

Su kuru  Cia vargo  §ia Ziema  neturim.  Sunkiau  darosi su  maistu  ir  apsiredymu,
ypa6 batais.  Stoka tabako.  Prekiu civiliams beveik neb6ra. Mano sveikata paken6ia-
ma. Karvelio, Skipi6io ir mano padetis nepasikeit6 -kasdien turime lankytis i policija.

19.XII.41

Mielas Gediminai,

Tavo laiskas i§ 4.XII pasiek6 mane 17.XII. Jis uztruko kari5koje cenztiroje. |do-
mtis Tavo isptidziai i§ kelion6s i provincija.  Siais laikais Zemes dkis, be abejo,  turi
§iokiu tokiu pliusu, lyginant su kitomis gamybos §akomis, btitent lengvai pasiliuo-
suoja  nuo  skolu.  Be  to,  Zem6s  tikyje  dirbantieji  palyginamai  geriau  maitinasi  ir

22 jungtin6s Amerikos Valstijos.
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event[ualiai] mdsu salygomis lengviau i§ri§a kuro klausima, kaip miestel6nai. Reikia
tiketis, kad mdsu tautos dauguma (kaipo Zemdirbiai) palyginamai lengviau pakels §ios
pasaulin6s katastrofos varga ir geriau i§laikys sveikatinguma uZ kitas Vakaru Europos
tautas, ypa6 turint galvoje palyginamai  neauk§tu jos  pareikalavimu  (mater.  kultti-
ros) laipsni. Svarbu, kad ji sugebetu apsisaugoti nuo gresian6iu epidemiju.

Visai suprantama, kad dkininkai Zinri i piniga su nepasitikejimu. Tas nepasiti-
k6jimas vis dides, didejant disproporcijai tarp gaminamu prekiu (civiliams) ir meta-
mu i apyvarta piniginiu Zenklu. Kainu ir prekiu paskirstymo reguliavimas Cia daug
negelbes  ir  neuzkirs  kelio  „juodajai  birzai",  ,,nelegaliai  prekybai".  Pas  tikininkus
kils vis a5tresnis klausimas - ka daryti su pinigais? Kaip nuo ju „atsikratyti?" Mtisu
salgomis tikininkai uZ „a t I i e k a in u s" pinigus tur6tu stengtis:  1) apsirtipinti mi5-
ko medziaga (statybai, kurui, remontui), 2) statybos medziaga (plytos, akmuo, kal-
kes?  (Zvyras),  3)  stengtis  pataisyti  savo  trobesius  ir  gal  bent  kai  kuriuos  Zem[es]
tikio padargus (irankius), 4) sutaupyti ¢.ei galima) §iek tick linu pluo§to, vilnu, kai
kuriu  negendan6iu  valgom[uju]  produktu,  5)  stengtis  i5vystyti  s o d i n i n ky s t ?,
darzininkyste  (uivesti  didelius,  gerus  sodnus  ir  darfus),  6)  pataisyti  esamus  ir
event[ualiai] pravesti naujus kelius per savo laukus (Zvyruoti, i§gristi kiemus), 7) i
mokvti vaikus kokio nors angafg. Tai geriausias Siais (socialinio perversmo) laikais
pini§u  investavimas,  nuo  pinigu  atsikratymas.  Tiesa,  dabar  ir Zmogus  „nacionali-
zuojamas", bet tai vis tik sunkiau pravesti, kaip priva6ios nuosavybes nacionalizavi-
ma.  Europos  rytuose  pramone  nebus  toleruojama.  Rytai  tures  tiekti  Zem6s  tikio
produktus ir Zaliavas Vakaru Europos pramonei.  Rytu Europoje numatoma leisti
vystytis tik pramonei, tiekian6iai Zaliavas bei apdirban6iai Zem6s tikio produktus ir
vietos Zaliavas. Pas mus imanomos sekan6ios imon6s:

1. lvairiu amatu (vietos reikalams daugiausia) imones: staliai, siuvejai, dailides,
§altkalviai, mnrininkai, kurpiai etc. etc.

2. Maldnai, duonos kepyklos, pienines, sviesto sukimas, sdriu gamyba, alaus ir
spirito daryklos, skerdyklos, cukraus, konservu fabrikai, odu apdirbimas, batu ava-
lyn6s dirbtuv6s etc.

3.  Plytin6s, event[ualiai]  cemento ir kalkiu gamyba, akmenu ta§ymas ir skaldy-
mas, keramika etc.

4.  Medzio  apdirbimas  ir perdirbimas:  lentpjdves,  medzio  drozliu  (pakavimui)
gamyba,  deziu  dirbtuves  (pakavimui), baldu  etc.  dirbtuves,  popierio,  event[ualiai]
faniera ir celiulioz6.

5. Ma§Q§ (amatu formoje) -verpyklos, audyklos, rtibu siuvyklos.
6. Tabakas.
7. Grafikos pramon6 (spaustuv6s).
8.  Jegos  ,,gamyba"  (elektros stotis): vandens  ir durpiu  energijos  i5naudojimas

(valstybiniu ir savivald[ybiu] mastu).
Vietos gyventoju rankose tures pasilikti ir smulk[ioji]  prekyba.  15 to jau ai5ku,

kick  reikalinga  ivairiu  rd5iu  amatininku,  kurie  turi  nusimanyti  ir  imoniu vedime
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(mazu),  turi  tur6ti  supratima  apie  prekybininko  technika  (saskaityba,  biuro vedi-
mas, prekyb[os] korespondenc[ija] etc.). §ia ivairia „darbo jega" turi pateikti ,,mtisu
kaimas", leisti vaikus mokytis ivairiu amatu, daryti tai „±gp±pg", nesibijoti investuoti
Cia piniga,  uZ kuri netrukus jie nebegaus pirkti beveik jokiu  „pramones"  Vakaru
Europai prekiu. Patys turesime reikalingiausius dalykus pasigaminti, kol Europa ir
pasaulis neprades gaminti ,,civiliams".

19.XII.41
11

Be abejo, neturi sustoti ir akademi§ko i§silavinimo darbo j6gos gamyba. Bet tai
ilgas  procesas.  Svarbu  ,,sumobilizuoti"  jau  esamas  j6gas  ir  jas  i  tinkamas  vietas
(kick tai  5iais laikais  imanoma)  ikinkyti,  bent  duoti joms  proga - remimo  §altini,
kad tas tautos „turtas" beprasmi5kai nezdtu. Tikiuos, nuo nesveiko greito „i§pon6ji-
mo", nuo noro greit praturteti ir pana§iu ligu dauguma i§gijo. Bet kova su lep5i5ku-
mu, §unuodegavimu, nepadoriu prisitaikymu tur6s btiti vedama. Tai nelengvas dar-
bas, nes tai aukl6jimo klausimas, btido uzgrddinimo klausimas.

Adolfas turi jau 6 vaikus.  Tai labai gerai,  kad  tas  „fabrikas veikia  tvarkingai"
kiekio Zvilgsniu.  Bet kaip yra su tu  „gaminiu"  aukl6jimu,  darbo dirbti  (amato)  i§-
mokymu, i§mokslinimu? Mergi6kos tur6tu pramokti bent ruo§os darbu, namu tvar-
ka palaikyti, pasiruo§ti bdti 5eimininkemis ir motinomis, kad ir Zemes dkyje. Vaiku
i5aukl6jimas kaip tik daugiausia pareina nuo motinos (vaiku iki 10-12 metu).

Dziaugiuos, kad motutes sveikata yra nebloga. Ar ji turi akinius? Jos amziuje rei-
k6tu ne§ioti akinius, nes tai ne taip vargina akiu muskulus ir vis tick geriau matys.

Kaip jau ra§iau (pa§tu), siuntini su Zasim etc. gavau. Esu labai d6kingas. Paro-
dei, kad esi ne tik neblogas organizatorius, bet suteikei man daug dziaugsmo, ypa6
dar Kal6du ivent6ms padarydamas pana§ios rd§ies siurpriza.

Man rodos, gerai, kad Juozelis mokosi staliumi. Tai yra vienas maloniu amatu.
Dziugu, kad jam mokslas eina gerai.  Man rodos,  Me6islovui23 n6ra ko bijotis  „re-
gistracijos" -jis turbtit jau neblogai pramoko lietuvi§kai. Ar jis turi Ziniu apie savo
t6vus, brolius ir seseris?

Kaip George'as mano daryti su savo pilietybe pasikeitus polit. pade6iai?
Cia Zmoniu tipas nekoks. Tik6josi, kad karas greit ir „victorieux"24 baigsis, o Cia

„nesimato galo" ir kyla ivairios rd§ies abejoniu del jo tolimesnes eigos.  Susirtipini-
mas ir nerimas pradeda reik§tis ypa6 kad skaudziai paliestu §eimu skai6ius kasdien
dideja (suzeisti, Zuve etc.). Maisto klausimas sunkeja, prekiu krautuvese kaip ir ne-
b6ra  (nors  „punktai"  ir yra),  nors vitrinos papuo§tos graziai.  Krautuvininkai vieni
kitus gal dar geriausiai  (savitarpiai)  aprtipina - savo rti§ies mainai.  Turtingieji vis

23 Me6is|ovas Pofuboczko.

24 pergalingai.
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tik gauna „papildomai" juodobo]je birzoje arba turi ry5ius su ivairiais §altiniais. Bet
mases gyventoju padetis nelengva. Kaime ir Cia su valgiu nepalyginamai geriau kaip
miestuose.  Bet kaimas Cia nesudaro  didelio  %  - sveria  Cia miesto  nuotaika, ypa6
§eimininkiu  ir darbininku.  Ypa6 USA istojimas  i kara  ir fronto  „sutrumpinimas"
Rytuose paskutinemis dienomis skaudziai paveike Zmoniu nuotaika (masiu). Karei-
viai i5 fronto  siun6ia sutaupytas markes, bet jos Cia  daug negelbsti.  RItas reikalas
buvo,  kuomet kareiviai  savo  §eimoms  siusdavo  i§  fronto  (Franctizijoje,  Belgijoje,
Hol[andijoje])  ap6iuopiamesniu,  konkretesniu  „dalyku",  dovanu.  Kareiviu  lai§kai
bei atvykusiu pasipasakojimai (i§ fronto) dabar jau kito turinio.

Mano sveikata paken6iama. Upas, nuotaika Zeitgemass25.
Pra5au  priimti mano  geriausius linkejimus  ir  sveikinimus  Kal6du  5vent6ms  ir

N. metams.
Ernestas

29.XII.41
Mielas Gediminai,

Tavo  lai§ka drauge su  Ciurlionies  „Pilies pasaka"  gavau uivakar.  Taigi  tre6ia
diena nuo jo i5siuntimo.  Kaip matai, jei i karo cenztira*  nepatenka, lai§kas ateina
tre6ia diena. Prie5ingu atveju eina ca. 2 savaiti.

„I  laisve"  gaunu  reguliariai.  Gavau  taipogi  ir  apie  tremtinius  (i§tremtuosius)
lietuvius  knygute.  Tavo  straipsni  apie  naujata  tikio  politika  skai6iau.  Man  rodos,
publikai jis yra per lakoni5kai ir per sausai para5ytas. Kadangi skaitai „Das Reich"
ir nori pasisavinti min[istro] Goebelso tradicija ra§ineti straipsnius, pam6gink pasi-
savinti jo p o p u I i a r u  ra§ymo btida. Tiesa, jis prira5o pustre6ios skilties ir sugeba
nieko  nepasakyti.  Bet  Tu  keliose  eilutese  arba  net  keliuose  sakiniuose  nori  per
daug min6iu, per pla6ius klausimus aprepti.  Publikai tai per sunku suvirskinti.  Jei
pradejai ra§yti -t?sk ir toliaus „istoriniai-moksli§koje" formoje.

Gavau siuntin6li i§ Me6islovo.  Jis padare man malonu siurpriza, ypa6 kad i5 jo
maziausiai tikejaus. AI jam parafysiu. Bet gerai bntu, kad jam para§ytum apie to siun-
tinelio gavima - jis juk 5iais laikais galejo kelyje labai lengvai praifeti. Kaledas (Kn-
6ias) praleidau pas p. p. Capus (buv. pasiuntinybes konsulinio skyriaus vedejas).

Cia esama §iokio tokio susirtipinimo Rytais ir ten esamais §al6iais.

Viso geriausio! Tavo Ernestas.

25 To |aiko produktas.

* Dokumentc k¢ro cc#zfiro/.c.
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3.1.42

Mielas Gediminai,

Ra§au atviruka, manydamas, [kad] jis grei6iau Tave pasieks. Be to, Cia vokas ir
ra§om. popierius pasidar6 retenybe, pana§iai kaip ir dauguma kitu prekiu.

Ypatingai vargo laikais socialines lygybes aspiracijos smarkiai pasirei§kia. Prin-
cipiniai tenka tureti galvoje ir siekti ne socialines lygybes, bet socialinio teisingumo,
paremto darbo rezultato ivertinimu ir §eimos sastatu.

Su mnsu „baltaisiais dydais", kaip buvusiais, taip ir naujai pasirei§kusiais,  teks
pakelti nelengva kova, bet, gyvenimui pradejus ,,stabilizuotis", galima bus juos iza-
boti ir ikinkyti i naudinga, produktyvu darba su „teisingu pelnu" (mokes6iu sistema
ir pelno bei % reguliavimas). Su i§ponejimu teks taipogi pakelti kova, bet Cia teks
atsizvelgti  i  pareikalavimu,  kultnros  bei  civilizacijos  augima.  Dabartiniais  laikais
spekuliacija neiivengiama. RIysti manydamas, kad spekuliacija taip nedydi Vakaru
Europoje kaip Kaune  ir Vilniuje.  Apa6ioje  (uZ  istatymu  ribos)  ir Cia  spekuliacija
verda, nes prekiu stoka, o pinigu kiekis (apyvartoje) vis dideja.

Tiesa, turime Zinoti, ko norime. Parapiniai komitetai nepavojingi. Dabar svar-
bu trumpai ir ai§kiai suformuluoti ir paskleisti pagrindines idejas ir vyriausius tiks-
lus, kurie sucementuotu tuos (analitinius) parapinius komitetus. Nuo§irdziai deko-
ju uZ „realu" ir ,,moralini" prieda -veliau pareik§iu savo nuomon?.

Perduok labu  dienu pp.  Natkevi6iams  ir mano  pad6ka.  Pasakyk p.  Barthoux,
kad jo vilos nuomininkas Lidke nor6tu gauti jo adresa. Namuko tegul neparduoda.
Sveikinimai Zukausku §eimai. Kauno poniu atgaunamas ,,stilius" vertas pasibjaur6-
jimo. Kokius vaikus, kokia generacija jos gales i§aukleti!

„| Laisve" gaunu. Gavau taipogi knygut? apie tremtinius -d6kui!

7.I.42

Nuomone aDie „nemateriali Drieda".
Bendros  oa-stabos  (sistemati-ka).  Reikia  skirti  programa  nuo  statuto.  §£a±±±£g

reikia pazym6-ti sajungos savoka (aptarima), kas gali bdti jos nariais, satungos orga-
nizacija, t. y. jos organai, tu organu funkcijos, ju tarpusaviai santykiai, nariu teis6s ir
priederm6s, satungos funkcionavimas (vidujinis), pradedant nuo isiktirimo, baigiant
jos event[ualia] likvidacija imtinai. Satungos sudarymas, t. y. _aparattiros sudarymas,
kurs turi atitikti tarn tikra tiksla, atlikti tan tikra numatyta darba arba uzdavini (uZ-
daviniu  kompleksa).  Tai  yra  priemone,  irankis  (susidedantis  i§  Zmoniu-nariu  ir
daiktu -inventorius, patalpos, i§tekliai etc.) uzsibreztiems uzdaviniams atlikti, gali-
mai tiksliai, ai§kiai, sistemati§kai (erdves ir laiko Zvilgsniu, kaip bendrai, taip ir at-
skiromis sritimis) suformuluotiems, suplanuotiems, numatytiems uzdaviniams arba
sat [ungos] _Drogramai atlikti.

Taigi Drograma yra numatytu,. uzsibr6Ztu uzdaviniu santrauka (daugiau ar ma-
Ziau  de-tal-izu6ta!!),  kurie  tos  organizacijos  turi  bnti  atlikti,  norint  pasiekti  arba
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siekti  (ad  infinitum)26  pasistatyto  vyriausio  tikslo  (Tautos  gyvyb6s  i§1aikymas, jos
vystymosi - dauginimosi patikrinimas,  materialis  ir dvasinis kilimas  etc.).  Progra-
moje, logi§kai imant, negali btiti vietos sayokoms, aptarimams. Cia ne vieta kalbeti
apie tokius dalykus, kurie y±a arba b±±]zg. Joje tegali btiti pazym6ta, kas turi bnti, kas
turi btiti padaryta, kas numatoma, uzsibr6Ziama padaryti. Tod6l programoje negali
btiti vietos klausimams ir apie pa6ios Sap.ungos organizacija, jos organus, ju tarpusa-
vius santykius, veikima etc. Tai yra jau Sap.[ungos] Statuto klausimai.

Statute event[ualiai] galima padymeti vyriausia Sajungos tiksla, nes sap.. organi-
zacija turi ta tiksla atitikti.

I. Bendrieii d6sniai

§ 1. Sqjungos aptarimas -tai yra Statuto, o ne programos dalykas.
§ 2. I Statuta.
§ 3.  Cia netinka nei Statutui, nei programai. Tai yra teoretinis klausimas apie

Valstyb6s (kaipo §iais laikais didziausios tautos organizacijos) reiksme tautai. - Te-
ma Say.ungos leidziamai populiariai literattirai - bro§itirai.

§ 4.  Programos  bendras  uzdavinys  teisingumo  srityje,  santykiuose  su  kitomis
tautomis (event[ualiai] ir mafumomis...).

§ 5. Stikis neai§kus:  „viskas Lietuvai". Kaip suprasti? Lietuviu tautai? Lietuviu
valstybei? Ka tai rei§kia viskas? Geri ir blogi Satungos darbai ,,Lietuvai"? Visas pa-
saulis ,,Lietuvai"?

11.  Valstyb6s  santvarka  (§6-§13).  Kodel  pradedama  nuo valstyb6s  santvarkos
(a§ Cia nenoriu liesti tos santvarkos esm6s arba valstyb6s organizacijos pagrindiniu
d6sniu, jos pagr[indiniu] organu ir ju funkciju bei kompetenciju sri6iu). Valstyb6 -
tai yra juk tik priemon6, aparattira tarn tikriems tikslams siekti. Pirmu6iausia reikia
kalb6ti apie tuos vyriausius tikslus (bei uzdavinius), kuriu yra pasiryfusi siekti S±
j±±nga, o po to jau kalbeti apie galinga aparattirq (valstybe), jos santvarka, kuri gi-
liausiai,  racionaliausiai kiekvienu momentu atitiktu tuos tikslus bei tiems tikslams
pasiekti atliktinus uzdavinius.  Satunga  (kaipo  polit.  organizacija),  be  abejo,  nor6s
sudaryti,  atstatyti  nepriklausoma valstybe - ta galinga  organizacija - priemon?  -
aparatdra (5alia Say.ungos organizacijos), ja panaudoti savo programai vykdyti, ikti-
nyti  etc.,  savo  tikslams  siekti.  Taigi  reiketu  prad6ti  nuo  bendriausiu,  tolimiausiu
tikslu, nurodan6iu sad. veiklos pagrindine krypti.

Ta bendra  (generalin?) veiklos  krypti  (tiksla)  galima  event[ualiai]  taip  sufor-
muluoti:

Sat[ungos]  tikslas yra politi§kai suorganizuoti lietuviu tauta taip, kad btitu uZ-
tikrinta tautos gyvyb6, klestejimas ir ji btitu igalinta tinkamai vykdyti savo idealus.

26 |ki begalybes.
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Tarn tikslui siekti Liet[uviu]  sal[unga] yra nusista6iusi laikytis §ios veiklos pro-
gramos:

I. Bendri uzdaviniai

1. Organizuoti, ugdyti ir reik§ti lietuviu tautos valia.
2. Lemti kra§to valdyma ir tvarkyma sveikais (protingais, racionaliais) ir teisin-

gais pagrindais.
3.  Siekti lietuviu tautai uztikrinti priderama vieta Europos bei pasaulio  tautu

bendruomenes santvarkoj e.
4. Gerbti, saugoti ir ugdyti krik§6ioniskuma.
5. Kelti tautos kultdra ir vie§a morale bei globoti kilniuosius tautos papro6ius.
6. Isvystyti visose veiklos srityse ktirybini spartuma, iniciatyva, drausminguma ir

vieninguma.

11. Valstvbe ir ios santvarka

7.AtstatytiLi:tuvosvalstybesnepriklausomyb?(rubeziai?).
8. Suteikti Lietuvai, kaipo tautines kultdros valstybei, santvarka, prisilaikant se-

kan6iu pagrindiniu desniu:
a) (seka pagrindiniai valstyb. konstitucijos d6sniai),
b) pilie6iu pagrindiniai laisv6s (teis6s ir pareigos), darbas,
c) valstybes konstituciniai organai, ju sudarymo proceddra (ir funkcijos),
d) santvarkos keitimo procedtira -juristu -politiku komisijos darbas.

Ill. Uzsieniu Dolitika

9.  Siekti  Liet-uvai  uztikrinti  priderama vieta  Europos  (bei  pasaulio)  valstybiu
santvarkoje:

a) Lietuvos valstyb6s teritorija (rubeziai).
b) Suverenumas tarpt[autiniuose] santykiuose (priderama vieta).
c) Neleisti ki§tis kitoms valstybems i Lietuvos vidaus gyvenima (santvarka).
d) Siekti lygiu teisiu tarptautineje prekyboje;  naudojimas reikalingu Liet[u-

vai] pramones Zaliavu.
Pinigine sistema tarpt[autineje] prekyboje, tos sistemos kontrol6, tarpt[autinis]

kreditas -prekybinis; muitu politikos derinimas, konkurencijos reguliavimas?; dki5-
ko savaranki§kumo uztikrinimas; jtiru tonazas ir frachtai, jtiru laivininkystes (trans-
porto) 1aisves patikrinimas.

e) Auk§tas nki§kas bendradarbiavimas tarp ivairiu kra§tu, turint galvoje visu
tautu darbo galimybiu pagerinima, tiki§ka pazanga ir socialio saugumo uztikrinima.

10. Siekti tokios tarptautines valstybiu santvarkos, kuri uztikrintu saugu gyveni-
ma kiekvienai tautai savo valstyb6s ribose ir atpalaiduotu Zmones visuose kra5tuose
nuo baim6s teroro (okupacijos) ir vargo (grobimu).

11. Siekti (organizuoti) pastovios bendro saugumo (tarptautines) sistemos, iga-
linan6ios sistemati§ka nusiginklavima bei to nusiginklavimo na§tos sumazinima.
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Lietruviul Sairungosl Statutas

Liet[uviu] Sap.[unga] yra lietuviu tautos stlnu ir dukru politin6 organizacija, isi-

pareigojanti nuolat bud6ti d6l lietuviu tautos gyvybiniu teisiu ir kovoti uZ jos amzi-
nuosius idealus.

I. Tikslas

§ 1. Liet[uviu] Sat[ungos] tikslas yra politi5kai suorganizuoti lietuviu tauta taip,
kad bntu uztikrinta tautos gyvybe, klestejimas ir [kad] ji bdtu isalinta tinkamai vyk-
dyti savo idealus. Tarn tikslui siekti Liet[uviu] Saj[unga]:

a) organizuoja, ugdo ir rei§kia lietuviu tautos valia,
b) lemia kra§to valdyma ir tvarkyma sveikais ir teisingais pamatais,
c)  siekia  liet[uviu]  tautai  uztikrinti  priderama  vieta  Europos  bei  pasaulio

santwarkoje,
d) gerbia, saugoja ir ugdo krik§6ioni§kuma,
e) kelia tautos kulttira ir vie§a morale,
f) globoja kilniuosius tautos papro6ius,
g)  siekia i§vystyti visose veiklos srityse ktirybini spartuma,  iniciatyva,  draus-

minguma ir vieninguma (solidaruma).
11. Organizaciia

§ 2. Lietruviul Sairungosl Dagrindiniai organai
a) Didysis L[iet-uviu] Say.[ungos] Kongresas,
b) Vyr[iausioji] Taryba,
c) Valdyba ir jos pirmininkas (vadas?),
d) Teismas,
e) Kontrole.

§ 3. Lietruviul Sairungosl organu funkciios
A. Didysis Liet[uviu] Sap.[ungos] Kongresas yra Vyriausias organas. Jis:

a) renka visus kitus organus:  Taryba, Valdyba ir jos pirmininka, Teisma ir
Kontrole,

b) i§klauso ir vertina pagrindiniu organu prane§imus ir veiklos apyskaitas,
c) priima pinigines apyskaitas ir samatas,
d) nustato L[ietuviu] Sal[ungos] veikimo programas,
e) ivertina valstybine politika,
f) priima ir kei6ia L[ietuviu] Say.[ungos] istatus,
g) svarsto ir sprendzia pagrindiniu organu pateikiamus klausimus.

§ 4. Didziojo Kongreso pilnateisiai nariai yra Liet[uviu]  Sed[ungos]  branduoliu
patik6tiniai. Kiekvienas branduolys renka po viena patik6tini i Kongresa.

§ 5. Didiji Kongresa 5aukia Valdyba Tarybos nutarimu -bent viena karta i me-
tus arba pagal reikala.

§ 6. Didysis Kongresas renka savo pirmininka, jo pavaduotoja ir sekretoriu.
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§ 7. Visus klausimus Kongresas sprendzia balsu dauguma.
Valdybos pirmininkas renkamas slaptai.
8.  Taryba

c)  Valdyba  ir jos  Pirmininkas  (vykdomasis  organ[as]  atstovauja  L[ietuviu]
Sat[ungos] santykiams su i§ore etc.),

d) Teismas [sprendzia] (nariu tarpe gin6us etc.),
e) Kontrol6 (pinigine).

IV. Seima ir socialin6 apsauga

§ 12. Valstybe remia §eima ir skatina jos prieaugli.
§ 13. Socialin6 tautos nariu (pilie6iu?) apsauga yra valstyb6s uzdavinys (privalo-

mas socialinis draudimas ligos, senatv6s ir nelaim6s atvejais, social6 higiena, medi-
cinos pagalba etc.).

V. Tikvba ir ivietimas (darbo iegos I]aruo5imas)
vl. bkis.
____

Bendri nkio Dolitikos uzdaviniai
a) Zemes dkis (Zem[es] nk[io] politika),
b) pramone ir amatai (politika),
c) prekyba ir transportas (politika),
d) pinigin6 sistema, finansai ir kreditas (politika).

VII. Teisingumas
VIII. Saugumas

a) valstyb6s saugumas (kra§to apsauga),
b) pilie6iu apsauga (individ[uali]).

IX. Lietuviu tautos kulttira.

8.I.42
Mielas Gediminai,

Pasirodo, mano sukurtoji teorija tinka tik apdraustiems lai5kams, nes tavo lai§-
kas i§ 3.I.42 mane pasieke 6.I.42.

Tavo sukombinuotas siuntin6lis (pries Naujus in.) drauge su lai5ku ir „nemate-
rialiu" priedu mane pasiek6 3.I.42. Ta pa6ia diena para§iau Tau apie jo gavima. Ti-
kiuos, ta lai§ka (atwiruka) esi gav?s.

1§ Me6islovo gavau antra siuntineli (pa§tu), apie ka a§ jam para§iau.
Tik ka gautame „| laisv?" Nr. 3(164) perskai6iau tavo straipsni „Planingo dkio

rei§kinys". Teoretiniai tarp ,,derinamo" ir „visuotinio planingo" tlkio skirtumas yra
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teisingas, bet gyvenimo tikroveje atrodo ,,truputi" kitaip. „Derinamame" tlkyje (net
karo metu) siekiama likviduoti senap.a burzuazija, pakei6iant ja „naujais baronais",
susibtirusiais  i  Nac[ional]-soc[ialistu]  partija,  kurios  branduoli  sudaro  smulkioji
burzuazija  -  1914-[19]18  in.  karo  driskiai.  Vedama  grynai  nacionalistin6-partine
politika, susidaro nauja privilegijuota kasta, savo rti§ies „masonerija", siekianti uZ-
valdyti Europa ir pasauli, i§eidama i5 Reicho kaipo „baz6s". Sena taisykle pasilieka
galioje -„Zmogus prasideda nuo barono". Visi kiti -vergai, geriausiu atveju bau-
dziauninkai. Yra, be abejo, ir idealistu (nac.-soc.), bet ju % nepaprastai mazas ir jie
neturi lemian6ios reik§mes, -tai tik „dekoracijai" reikalingas elementas.

Ant greitutu suformulavau savo nuomon? apie Tavo „nemateriali" prieda. Man
rodos, jame („nemater. priede") reik6tu i§skirti „dienos uzdavinius" nuo tolimesniu
uzdaviniu, nes kitaip aki ir prota rezia per a5tri i§keltu uzdaviniu (klausimu) dispro-
porcija. ,,Elementai" painiojasi su ,,visuma".

RIek tick patirti*,  „parapiniai" komitetai laikosi ir toliau jau seniau sudarytos
„a§ies", jie savo reik§mes nenustojo, nes iki tarn tikro laipsnio juose formuluojasi
tarn tikros mintys-id6jos, kurios turi savo atgarsi bei §aknis mdsu 5iu dienu gyveni-
mo tikroveje.

Seku  telpan6ius  „Anordnung'us"  [1aikra5tyje]  „|  laisve".  Oki  ,,d e r i n a n t i s"
„Anordnung uber  den  Wirtschaftsaufbau  im  Ostland"  yra  tikras  „Meisterstuck".
Tokiu perlu vis daugiau pasirodo „I laisve". Tokiu Anordnung'u „vykdytojai" labai
trumpu  laiku  patys  gales  pasidaryti  naujai  i§keptais  „kunigaik56iais",  „grafais"  ir
t. t. ir prikepti nauju „baronu". A5 manau, kad tokie Anordnung'ai pakibs ore, o gy-
venimas eis savais keliais, nes vargiai atsiras ,,tinkamu" kandidatu i „baronus", ati-
tikan6iu  dabartiniu  ,,Machthaber'iu"  polit.  „kvalifikacijas",  „reikalavimus".  Karui
pasibaigus,  Zinoma,  kandidatu  skai6ius  i  „baronus"  pasiliuosuos  didelis.  Pasilieka
atviras klausimas, kieno galioje bus tu baronu „kepimas".

P. Capas, konsul[ato] skyriaus vedejas, a[ttache] D[idziojoje] Berlyno pasiunti-
nybeje, grizta i Lietuva. Rimtas, padorus, tvarkingas ir takti§kas vyras (ca.  35  in.).
Reikalui esant, paremk ji darbui gauti. Zino latviu ir vokie6iu kalbas gg±ai. Geras,
„pedanti§kas" banko darbininkas.

Esu  sveikas.  Nuotaika  paken6iama.  I  Polizeirevier'a vis  tebesilankau  kasdien
(§iandien - 157 kartas). Tuo bddu jau padariau vir§ 300 kilometru ir sugai§au vir§
80 valandu. Turbtit tai reikalinga karo (baigimui) galui pagreitinti.

Labu dienu Zukauskams ir Barthoux ir geriems pazistamiems, su kuriais turi
progos susitikti.

Tavo Ernestas

* Taip dokumente. Turetu btiti k!.ck fcko p¢f!.rfj..
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Berlynas, 4.11.42
Mielas Gediminai,

Tavo apdraustas lai§kas i§ 21.I pasieke mane 28.I, nors jis ir buvo karo cenzd-
ros atidarytas. Pasirodo, apdrausti lai§kai visais atvejais eina grei6iausiai.

P. Capas labai atsipra§e, kad nepa6me paketuko. Visai netiketai ir staigiai pasi-
taike jam proga pasiekti Eitknnus automobiliu.

Nesistebek d6l mano paskutinio lai§ko nesistematingumo. Bet a§ tikiuos, svar-
biausias mintis, kurias a5 norejau pareik§ti, gal6jai suprasti. Nor6tum, kad a§ para-
ty6iau  „del  id6jose  rei§kiamos  organizacijos  praktikoje:  forma,  sienos,  socialine-
tiki§ka struktdra". Ra§ai, kad tais klausimais metas „daug galvoti, ruo§tis", padym6-
damas, kad „g§g±g sudaro visuotinis sutarimas, o ne ,,klijavimas". Bet a§ tuojau tu-
riu Cia padymeti:  nei§vengiamas „klijavimas", kol nebus i§siai§kintos,  i§kristalizuo-
tos pagrindin6s idejos bent valst[ybes] politikos, tikio ir socialin6s struktdros klausi-
mais.  Tuo  noriu pasakyti, kad mdsu visuomenes  elitui pirmu6iausia reikia  issiai§-
kinti tas pagrindines idejas bei idealus, ,,organizuoti" tas idejas savo galvose. 1§ tu
(objektyvia  tiesa  (tikrove)  paremtu)  id6ju  sekantieji  tikslai  event[ualtis]  idealai  ir
uzdaviniai igalins sudaryti (bendros) veiklos programa, pasiekti ,,visuotinio sutari-
mo"  ir suvir5kinti  arba likviduoti  ,,klijavima".  Teisingai padymi,  tarn reikia  „daug
galvoti",  ruo5tis,  tas  idejas  i§kristalizuoti,  §]±±±±g±i,  kitaip  tariant,  siekti  „visuotinio
sutarimo" Zmoniu galvose. Prigij?s „tartas Zodis virs ktinu ir gyvens tarp mtisu", bus
pasiekta  „visuotinio  sutarimo"  visuomenes  tarpe  (elito  tarpe  pirmu6iausia),  jos
veikloje (pvz., polit., ekonom. ir soc. srityse). Bet tuojau Cia turiu dar karta padym6-
ti, kad Drakti5kai imant, t u o   t a r p u  „klijavimas" yra neiivengiamas, nes senosios
idejos t-ebera gyvos, nepakeistos naujomis, gilesnemis, platesn6mis, atitinkan6iomis
visuomeninio gyvenimo raida bent polit[ikos], dkio ir soc[ialines] strukttiros srityse.

Keletas  Zodziu  apie  praeiti,  senasias  idejas,  btidus  ir  priemones.  Civilizacijos
augimas rei§kia ir nauiu sunkiu problemu augima. Gyvenimas darosi vis painesnis,
sudetingesnis.  Gyvenimo sudetingumo  augimas,  t. y.  problemu sud6tingumo,  sun-
kumo augimas yra reikalingas atitinkan6iu, patobulintu p r i e in o n i u  tas proble-
mas i§ri§ti. RIekviena nauja karta turi isigyti, sukurti tas patobulintas priemones (ci-
vilizacijai augant). P a v y z d Z i u i, i§ civilizacijos pazangos praeityje susirenka pri-
tyrimas arba istorija. Tos praeities, istorijos finojimas yra viena pirmos rd§ies prig
!]±Q±±j±± augan6iai, br?stan6iai civilizacijai i§laikyti bei vystyti. Tas prityrimas  (istori-
ja),  Zinoma,  nesuteikia  pozityvaus  isri§imo  nauju  gyvenimo  klausimu.  Gyvenimas
visuomet yra naujas, skirtingas, lyginant su tuo, kas buvo.  Bet tas praeities Zinoji-
mas apsaugo nuo pakartojimo naiviu klaidu, padarytu praeityje. Praeities negrazin-
si, kaip negrazinsi savo jaunu dienu. Pakartoti praeiti arba kovoti su praeitimi yra
klaida (blogiau uZ nesamone, kvailyste). Praeities, kaip ir lai:I:=numirelio, nebe-
prikelti.  Ateitis nugali praeiti, ja suvir§kindama, prarydama.  Reikia nugaleti XIX
§imt[me6io] liberalizma. Antiliberalas buvo Zmogus, kurs gyveno pries 1iberalizmo
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laikotarpi.  Liberalizmas  (chronologiskai) yra velyvesnis uZ antiliberalizma.  Antili-
beralizmas yra tolimesne praeitis uZ liberalizma. Skirtumas tarp antiliberalo ir libe-
ralo  pana5us  i  skirtuma  tarp  ieties  ir kanuol6s.  Kanuole yra  auk§tesnio  laipsnio
ginklas uZ ieti. Siu dienu antiliberalizmas yra tik negacija. Jo pozityvus turinys yra
praeitis. Nepalaidosi praeities vien negacija.  Savo esmeje praeitis yra vaidinuoklis
(revenant), §mekla. Jei ja i§mesi, ji gri§ nepasikeitusi. Todel nuo jos galima atsipa-
laiduoti, jei jos nei§mesi, bet su ja skaitysies,  tur6damas galvoje,  atjausdamas,  su-
prasdamas  istorijos  raida.  Liberalizmas  tarn  tikra prasme  tur6jo  pagrinda,  turejo
tiesa. Ta jam reikia pripazinti ir palikti per secula seculorum27. Bet ten, kur libera-
lizmas klysta, reikia jam prie§intis. Europa turi i5saugoti, uzlaikyti liberalizmo esme
(das Wesentliche). Tik tuo btidu galima liberalizma nugaleti. XIX §imt[me6io] 1ibe-
ralizmas turi bnti nugaletas, bet mas6s diktattira, mas6s imperializmas (fa5izm[as],
bol§ev[izmas],  nac[ional]soc[ializmas]),  Mittelmensch'o,  Zmogaus-vidurkio  uzvie5-
patavimas  to  nepadarys.  Fa§istas,  bol§ev[ikas]  ir  nacis  laiko  save  antiliberalu.  Bet
antiliberalais buvo ir buv[usieji] valdovai, gyvenusieji pries liberalizma laikais (feo-
dalizmas).  Tie antiliberalai buvo  nugal6ti liberalu.  Uzvie§patavo  liberalizmas,  nes
jis rei§kia „daugiau gyvenimo", yra auk§tesnio laipsnio gyvenimas. D6l tu moderni§-
ku diktatoriu credo a§ Cia nenoriu gindytis. Tame credo yra daug pozityvaus, yra ir
pozityvios tiesos dalis. Bet bddai, vartojami ir tos dalies pozityvios tiesos igyvendini-
mui gyvenimo praktikoje yra istorinis anachronizmas, grizimas prie barbarizmo, re-
gresas, grizimas prie labai Zemo laipsnio praeities. Jie visi kvepia praeitimi, bet ne
ateitimi,  nes jie  nori praeiti  (pozityv[u]  liberalizma)  i§mesti,  kum§6iu sudaudyti  ir
vieton  praeityje  padaryta  pazanga  asimiliuoti,  suvir§kinti  ir  Zengti  pirmyn,  turint
galvoje  praeities  prityrima.  Meginama  buvo  eiti  ir  pas  mus  praeities  negavizmo
(diktattlros) keliu, i§braukti i§ gyvenimo kas buvo pozityvaus padaryta liberalizmo,
panaikinti partijas policiniais (kum56io) metodais etc. etc., vieton tas partijas asimi-
liuoti, paimant i§ ju, kas jose yra pozityvaus. Gyvenimas, Zinoma, 6jo savo keliu. 1§-
brauktos ant popieriaus „partijos`` nefuvo. Tos „§meklos" prad6jo dar labiau atgyti,

grizti i gyvenimo tikrove, nes kiekviena ju turi savo credo, pozityv[ios]  tiesos dali.
Stai kodel ir §iandien (ypa6 §iandien) negalima tu mtisu visuomenes elito sroviu tie-
siog neguoti. Siekiant „visuotinio susitarimo``, pradzioj ,,klijavimas" yra nei§vengia-
mas. Klijuojant, Zinoma, reikia Zinreti ateitin, i§einant i§ mtisu gyvenimo tikroves ir
semti taipogi stipryb? i§ praeities", t. y. pasinaudoti praeities prityrimu.

EuroDos gwenimo tikrove -mase pasieke, nepaprastos galios vie§aHa]me gyve-
nime, ne -vien-bolitikoje, bet visur -dkio, papro6iu, dvasios, tikybos etc. srityse. Gy-
vename i§kilusiu masiu brutalaus vie§patavimo laikotarpi, masiu imperijos laikotar-
pi. 1§ savo prigimties mase negali ir neturi vie§ajam gyvenimui vadovauti (vesti), o
dar  maziau  vLza±dyfi  bendruomene.  Bet  §iandien  i§kilusios  mas6s  lemia  Europos

27 per amziu amzius.
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vie§ati gyvenima. Mas6 nori valdyti -Europa pergyvena didziausia, sunkiausia kri-
z?. Visur mes matome mase: gatvese, namai pilni nuomininky, vie§bu6iai - sve6iu,
traukiniai - kelfiviu, pas gydytojus pilna pacientu, mass teatruose, kinuose, sporto
aik§tese  et6.  Visur  mase  (nepaprastas  i§augimas  masiniu,  nuolatiniu  pareikalavi-
mu). Pareikalavimams tenkinti priemones taipogi i§augo: gelezinkeliai (ilgis, kelei-
viu skai6ius),  teatrai  (vietu skai6ius),  kinematografai, vie§bu6iai etc.  Mas?  sudaro
neypatingai kvalifikuoti individuumai, vidutini§ki Zmones, vidurkis  (psichinis,  pro-
to, intelekto, btido), t. y.  homo vulgaris.  Mass tai yra tas, kurs save laiko priklau-
san6iu prie vidurkio, kurs savo kailyje jau6iasi jaukiai patenkintas, kad jis toks, kaip
ir kiti. Tai nerei§kia, kad mtisu laiku homo vulgaris, Zmogus-mas6, vidurkis kvailas
btitu. Priesingai, mtisu laiku homo vulgaris yra sumanus, protingas ir turi intelektu-
aliu gabumu daug daugiau uZ bet koki homo vulgaris praeityje. Bet tas jo sumanu-
mas jam daug negelbsti. Jis patenkintas igyta krnva suveltu bendru Ziniu, prietaru,
kratiniu ivairiu min6iu. Jis patenkintas savimi, kuomet jis su naivia drasa kartoja,
rei§kia ta pripuolamai susirinkusi pas ji min6iu kratini, rei§kia tu§6ius Zodzius ir t. t.
Ideju homo vulgaris neturi ir negali tureti. Kas nori tureti ideju, tag turi pirmu6iau-
sia noreti tiesos ir galeti galvoti. Jis nemoka, todel ir nenori logi§kai galvoti, minti-
mis pasikeisti. Sip dienu homo vulgaris (mase) turi gana ry§ku supratima apie vis-
ka, kas pasaulyje ivyksta ar ivykti gali. Kam Cia i§klausyti, klausyti kitu mintis, jei jis
pats ,,viska Zino". Jo manymu, nera ko „filosofuoti", klausyti kitu (elito). Jis yra pa-
siryz?s spresti,  savo nuomone pravesti ne  argumentais  (diskusiju,  kritikos jis bijo,
nes tarn  jis nepriaug?s), bet smurtu, tiesiogine akcija (action direct). Bndamas ak-
las ir kur6ias, jis imasi vesti, vadovauti, valdyti.  §alin plepalai (parlamentas), §alin
protavimas, kritika, §alin mokslas („teorijos")!

Elitas -yra individuumai ypatingu kvalifikaciju (dvasiniu), kurie per5oka, virsi-
ja ta vidurki (homo vulgaris), masini tipa, i§siskiria i§ mases savo idejomis arba j±±
ja, idealu. Tai yra mazuma, mazas skai6ius. Tai yra asmeny±±§.  Visuomene ir yra
dinami5ka sinteze tu dvieju faktoriu -elito ir mases.

Politikoje, pavyzdziui, §iandien turime in a s e s   i in p e r i u in. Tai ne demokra-
tija, tai yra hiperdemokratija. Demokratija ir istatymai (normos, arba legali gyveni-
mo  santvarka  (bendruomen6je)  buvo  sinonimai.  Liberalizmo  principai  (Zmogaus
laisve, lygybe etc.) ir istatymu normos (isalindavo) uztikrindavo mafumoms gyveni-
ma ir veikla (politines, tikybines, tautines, idejines etc. mafumos). Mass patikedavo
specialiems asmenims politika. Nezitiredama tu asmenu (ev[entualiu]  asmenybiu)
daromu klaidu, mass buvo isitikinusi, kad jie geriau nusimano (politikoje) vie§ojo
gyvenimo klausimuose, kaip ji pati (mass). Mas6 dabar (hiperdemokratija) -tas vi-
durkis, homo vulgaris, veikia _t_iesioginiai  (action direct), praveda smurtu savo no-
rus, pageidavimus,  nusistatymus.  Mass siekia valdyti  tiesioginiai,  brutaliai.  Ji  dik-
tuoja arba lin6iuoja. Tai yra mases imperium diktatdra  (fa§izm[as], bol§ev[izmas],
nac[ional]soc[ializmas]). Diktattira vidurkio, homo vulgaris. Mass nepripazista ape-
liaciniu, objektyviu iustanciju, kurios spr?stu apie pamatavimo protinguma pareik5tu
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min6iu, nepripazista kritikos, logikos, pozityviu normu, skirtingu nuomoniu. Ji pri-
pazista  tik smurta,  kum§ti kaipo prima  ratio28,  net  daugiau - kaipo  unica ratio29.
Action directe yra jos magna charta3°. Ji laikosi ,,!±Q±:!±±Qs", kuri panaikina visas nor-
mas.  Prisisavina  „teise"  nesilaikyti  teises.  15kilusios  mases  ir  §aukia:  „Schluss  mit
Diskussionen"31 (kritika)! Salin parlamentarizma (kritika)! „Nicht Worten, sondern
Taten mussen sprechen"32 (be kritikos)!  etc. Ir tai lie6ia ne vien politikos sriti, bet
net ir mena, moksla, tikyba. Mass, homo vulgaris, bijo, nepaken6ia objektyviu nor-
mu (mokslo). Ji jau6iasi bejege, isileisdama i objektyvias diskusijas. Ji bijo, vengia
diskusiju (kritikos), pozityvios tiesos, pozityviu normu. Tokiais atvejais ji tik 5aukia,
koliojasi,  neleisdama kitiems (opozicijai, kritikams) i§sizioti.  Drasuoliams - kaleji--
mai,  konc[entracijos]  lageriai  (stovyklos),  net mirtis.  Ideju  ir diskusiju  (pozityviu)
srityje ji jau6iasi kaip velnias  §ventame vandenyje ir elgiasi  kaip slonis  porceliano
krautuv6je. Pozit[yvios] normos gi sudaro kultdros pagrinda.  Negali btiti kulttlros,
jei nera jokiu normu, kurias pripazista oponentas, priesas. Negali bdti kulttiros, jei
nebera pagarbos tarn tikriems pagrindiniams tiesos d6sniams, jei  tie desniai  (nor-
mos) atmetami, nepripazistami. Jei diskusijos partneris neturi jokio noro remtis tie-
sa,  tos  tiesos  ie§koti, jis yra  dvasinis  barbaras.  Toks yra  homo vulgaris,  vidurkis,
Mittelmensch'as, mass... Barbaras nepripazista normu, nes nera barbari5ku normu.
Barbarizmas  ir  yra  normu  ir  apeliaciniu  instanciju  nebuvimas.  Normu  tikslumo
laipsnis ir rodo kulttiros laipsni.

EQ¥o,.d¥iu .apiQJjplstybes pavQj±.  XVIII  §imtme6io gale  tu laiku vyriausybe
(rezimas) turejo savo dispozicijoje labai silpna valstybini aparata. Absoliutin6s mo-
narchijos epochoje veike labai silpna valstybe (aparatdra). Visuomen6 gi palygina-
mai  buvo  galinga.  Aristokratija  nebuvo  linkusi  sustiprinti  valstybe  visuomenes
saskaiton. Tu laiku valstybe tur6jo labai mazai kareiviu bei valdininku. Burfuazija
padaro revoliucija, paima valstybe i savo rankas, kolosaliai sustiprina valstyb6s apa-
ratdra (kariuomene, polic[ija], valdin[inkus]  etc.) ir tuo btidu suorganizuoja nepa-
prastai stipria vie§a j6ga -priemon? revoliucijai likviduoti (proletari§kai) ir uzkirsti
jai kelia ateityje.

Moderni5koji valstyb6 yra civilizacijos padaras. Mass ja (valstyb?) mato, stebisi
ir Zino, kad valstyb6 yra ir patikrina jos gyvenimo sauguma. Mass Zitiri i valstybe kai-
po i anonimin? galyb?, mano, kad valstybe yra mas6s nuosavyb6. Jei vie5aHa]me gyve-
nime kas nors netwarkoje, kyla sunkenybes, konfliktai, problemos, mass mano, [kad]
valstybe turi viska sutvarkyti, i§ri5ti, bedas pra§alinti savo (valstybes) _priemon6mis ir

28 Kaip svarbiausia dalyka.

29 Kaip vicninteli vie5pataujanti metoda.

30 Svarbiausias ktirinys.

3L Baikitc diskutuoti.

32 Nc Zodziai, bet darbai turi kalb6ti.
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tai atlikti tiesioginiai su savo aparatdra. Cia ir prasideda §iais laikais didziausias pa-
vojus, gresiantis civilizacijai, bdtent gyvenimo suvalstybinimas, valstyb6s isiki§imas i
viska ir visur. Mass mano: viska galima padaryti, visko galima pasiekti be jokio var-
go, be kovos ir pavoju - uztenka tik paspausti knopke, ir stebuklinga ma§ina (vals-
tyb6)  padarys viska,  ispildys visus jos  norus.  Mas6  sako:  valstyb6 - esu  a5  (l'Etat
c'est moi). Mat mas6 taipogi anonimin6. Tod6l mase ver6ia valstyb? panaikinti, pa-
5alinti, nu§luoti, sutriu§kinti, kas tik kliudo mases norus vis tick kokioje srityje: poli-
tikoj, tikyj, mene, tikyboj, mokslo srityje etc. Visuomen6s ktirybines j6gos uzsmau-
giamos, naikinamos, demoralizuojamos, pavergiamos.  Visuomene suktir6 valstybe
kaipo galingiausia i±aE]si, kurs isalintu geriau gyventi, patikrintu geresni gyvenima.
Iseina atvirk§6iai: valstyb6 uZs6da visuomenei ant sprando ir ver6ia ja atiduoti visas
savo j6gas valstybei. Valstyb6 pavergia visuomen?. Ta visuomen6 begali gyventi tik
valstvbes tarnvboie. Visas gyvenimas subiurokratinamas (Sov[ietu]  Rus[ijoje], nac.
soc[i-alizmas] Voriet[ijoje]). Pasekmes: tautos dkio (turtai) pajamos mazeja, valsty-
b6 spaudzia presa dar smarkiau. Biurokratinimas did6ja: visuomene militarizuojama.
Tauta virsta maistu, kuriuo maitinasi, palaikoma ta ma5ina (valstyb6). ,,Viskas valsty-
bei,  nieko be valstyb6s,  nieko pries valstybe"  =  ,,Alles fur den Staat,  nichts ausser
dem Staat, nichts gegen den Staat"  (Mussoliri).  Valstybinis interven[cion]izmas yra
auRE6iausia forma, kurioje pasirei§kia mases „action direct", mases diktattira, mas6s
imperium, kuomet mase i§kyla ir imasi valdyti. Visuose kra§tuose dauginama, didina-
ma  policija...  tvarkai  palaikyti.  Bet  tie vie§osios  tvarkos  organai,  kurie  vra  sudarvti
tvarkai palaikvti. neDasitenkina tvarkos Dalaikvmu. tie ima;i net pa6ia tvarka (sa-n-
tvarka) -nustaivti, toina tvarka. kuri patirika tieins orianams.

D6l valstv-bes sienu (principai).-Valstyb6 tai ne fa nattiraliai susidariusi Zmoniu
bendruomen6,  pagrista  giminingu  krauju.  Valstyb6  prasideda,  kuomet  skirtingo
kraujo  (negiminingos)  Zmoniu grupes yra priverstos  drauge gyventi.  Ta prievarta
n6ra bntinai ,,plika jega". Paprastai tai yra uzdavinys, kuri palaidos Zmoniu grup6s
turi atlikti, nor6damos geriau uztikrinti savo gyvenima. Tuo btidu valstybe pirmu-
6iausia yra bendradarbiavimo,  suderinto  darbo  projektas ir programa  (uzdaviniu,
bendru uzdaviniu). Zmones §aukiami, kvie6iami (tuo bddu) atlikti bendra darba, ka
tai bendro. Valstybe tai fl§±a paremta ]s±a±±jg bei ]±a±bQ§ giminingumu arba tarn tik-
ra vietov6 (teritorija). Jos pagrinde glddi santykiavimas Zmoniu valios atlikti ka tai
bendro. (Valstybe yra dinamiska (kino) savoka ir judejimas. Jei bendros valios ben-
dram darbui n6ra, valstybe i§irsta. Negelbsti Cia ras6, kalba, natdralios sienos (rube-
Zius). Tik imant valstybe stati§kai (toto) galima kalbeti apie ras?, kalba, nattir[alias]
sienas... Atrodo, tartum jie bdtu esminiai valstybes faktoriai (kdry[bin6] j6ga).  Siu
dienu Zmoniu grupiu gimin[i§kas] kraujas (rase), kalba yra praeities padaras, ben-
dro vie§ojo (valstybinio) gyvenimo pasekm6. Bendru uzdaviniu atlikimas (valstyb6),
buvusiu  bendruomeniu  (valstyb.)  veikla  suktire  bendra  kalba,  kraujo  giminyste.
Tauta  nesudaro  valstyb6s  esmes.  Ji yra valstybinio  gyvenimo  pasekm6  (padaras),
(pvz., moderni§ku valstybiu -Franc[dzijos], Vokiet[ijos], anglu etc.).
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Tauta = Naci_ia? Elementarin6 senoves laikais „tauta  = `nacija" turbtit bus pa=
dglmi (Stamm). Kaimynin6 paderme jai buvo svetima, kita „tauta", arba ne tauta.
Jei dvi kaimynines padermes priverstos sudaryti bendruomen? (nauja), turime nau-
ja ,,tauta-naciia". I§sidirba nauja bendra kalba, susidaro kraujo giminyste. Sistema-
ti§kai susidaro toliau vis didesni vienetai, pvz., kunigaik§tijos, karalijos etc. Atitin-
kamai susidaro naujos „tautos-nacijos", ilgainiui susidaro kraujo giminyste  (rase),
kalbos bendrumas, papro6iai, „dievai" (tikyba) etc. Ne kraujo giminyste, ne bendra
kalba sukdr6 modemi§kas tautas-nacijas ir nacional[in]es valstybes, kaip Franctizi-
ja, Anglija, Amerika, Vokietija etc. Prie§ingai, bendras valstybinis gyvenimas sukti-
re tas tautas-nacijas i§ mazesniu buvusiu rasiu tautu-naciju istorijos begyje. Moder-
ni§kos naciios-tautos vra rezultatas, Dasekm6 valstvbin6s politikos suvir5kinti (nebd-
tinai prievarta) ivairias rases ir suku-rti vieninga nacija-ta-uta, solidaria individuumu
bendruomen?.  Iivada:  nustatant  sienas,  nesibijoti  „svetimo  elemento",  nesirul?eT
Ziuoti vien etnografiniu DrinciDu.

Romos imp-erijoj bu-vo ne-didelis skai6ius Zmoniu,  sudariusiu vLza!§Sz]2g;  likusieji
buvo vLzg±gai, sajungininkai, provincialai, kolonai, trumpai tariant, valstybes _p_adonai
(Untertanen,  Sujets).  Romos  imperija  (valstyb6) ju  „nesuvir5kino",  nesuktir6 vie-
mos bendros tautos. Imperija sprogo, nes padonai neturejo gyvo intereso tokia vals-
tyb? ginti.  Jie nebuvo kvie6iami bendram visuomeniniam  darbui,  bendrai veiklai,
bendrai programai (veiklai) vykdyti. 1§ to seka, kad nacional[in]6 (tautin6) valstyb6
turi  btiti  savo  pagrinde  demokratiska.  Tai yra  svarbiau,  negu vyriausybes  forma.
Unser  Leben  ist   (ob  wir  wollen  oder  nicht)   immer  mit   etwas   zukunftiges

beschaftigt.  Nichts  hat  Sinn fur  den  Menschen  ausser  in  Beziehung  auf die  Zu-
kunft. Wir wollen eine Zukunft in der unsere Nation weiterbesteht; darum rtlhren
wir uns zu ihrer Verteidigung und nicht des Blutes, der Sprache oder der Gemein-
samen Vergangenheit wegen. Wenn wir unsere Nation verteidigen, verteidigen wir
unserer M_orgep,  nicht  unserer  Gestem".  „Die  Nation  als  mitreissendes  Zukunf-
tsprogramm. Die Volksbestimmung entscheidet uber die Zukunft" (Renan)33.

Tautine  (nacional[in]e) valstybe yra  istorinis  padaras  (forma),  kuriai  liaudies
apsisprendimas yra ypatingas, beveik lemian6ios reik§m6s, nes besalyginis Zmoniu
prisidejimas prie bendro darbo teimanomas, jei Zmonems to bendro uzdavinio pro-
grama yra priimtina  (valstybine prasme).  Gyvenimo  tikroveje tik samoningi EjJj±
6iai ir tesudaro valstvbe. tauta (nacija). 1§ to seka, kad tauta n6ra stati§kas, sukiete-
j?s padaras, stovis vi-etoje. Pasiekdama pilno tautinio susipratimo, prie jo besiartin-
dama, ji stengiasi plestis, susijungti su kaimynine tauta (tautomis), i§augti i didesni
vieneta, ,,susprogdindama" savab.a], kad suktirus nauja padara (tauta). Tauta auga

33 Mtisu gyvcnimas yra (ar mes to norime, ar nenorime) susijes su ateitimi. Niekas neturi tick daug

prasm6s, kaip  atcitis.  Mes norime sukurti ateiti savo tautai,  todel negalime  uzmir§ti gynybos,  kraujo,
kalbos  ir  Zcm6s  praeities.  Jei  giname  savo  tauta,  tai  giname  mtisu  rytdiena,  o  ne  vakaryk56ia  dicna.
Nacija -patraukli ateities programa. Tauta nulems ateiti.
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arba nyksta. Tertium non datur34. 15 to suprantama ir nac.-soc[ializmo] tautin6 poli-
tika. Mano manymu, ju priemones ir metodai klaidingi. A§ neabejoju, kad ilgainiui
(kick laiko?) susikurs europie6iu tauta. Bet mac.-soc[ializmo] metodai sukelia nepa-
prasta reakcija prie§inga kryptimi. Jie puiktis kariai, bet nepaprastai blogi politikai.
Kaipo politikai jie „akli ir kurti", tikri Mittelmensch'ai, homo vulgaris. Ju elitas, ku-
ris turetu vadovauti vie5ajam gyvenimui, §iandien nustumtas, neturi balso. 15kilusi
mas6, homo vulgaris, uzvie§patavo. Vokietijos sitiloma Naujos Europos tautu ben-
druomenes programa (bendradarbiavimo) Europos tautoms nepriimtina. Eina ne-
paprasta reakcija. Tautos nenori prisideti prie „Europos valstyb6s"  suktirimo, ku-
rioje jos btitu ne lygiateisiais pilie6iais, bet vergais, me§lu. Reakcija dideja. Atrodo,
kaip ir po 30 metu karo (161848), tautos imsis tvarkytis Europoje v61 prisilaikyda-
mos absoliutaus suverenumo desnio. Bijau, kad Europa vel tur6s pergyventi ilgesni
laika absoliu6iai suvereniu valstybiu „anarchija", kuri nei5vengiamai v6l prives prie
karo, gal net prie chroni§ku konfliktu (karl) Europoje. Duok Dieve, kad po §io ka-
ro susidarytu Europos valstybiu Siokia tokia federacija, savos rd§ies U[nited]  S[ta-
tes] Europas. Manau, amerikie6iai vers Europa eiti §iuo keliu, nes jie patenkinti sa-
vo U.S.A. ir faktinai ta desni pradeda taikinti visam Amerikos kontinentui, net vi-
sam  angli§kai kalban6iam pasauliui.  Vargas Europos  tautoms, jei  po  §io  karo jos
nesudarys §iokios tokios Europos tautu bendruomenes, bent jos ufuomazgos.

5.11.42

Teisingai padymejai -karo tikio pasekm6s vis labiau slegia. Pasteb6siu, kad tu ka-
ro tikio pasekmiu sl6gimas eina kre§6endo. Matomai, karas uzsit?s. Bet vis tik a5 ti-
kiuos, kad 1944-1945 metais jis uzsibaigs. Nemazos reiREmes tur6s ivykiu raida Rytu
fronte §iu metu begyje. Geguzes-birzelio m[enesiais] Rytu frontas v6l prad6s jud6ti.
Italai siun6ia dar dabar i Pietu Rusija savo kariuomenes mases. Nemanau, kad ta ka-
riuomene eitu pilna entuziazmo - Vokie6iu kariuomene ken6ia §alti ir Sovietu armi-
jos puolimus. Be abejo, ji yra iivargusi po 7 men. kovu. 0 Cia dar pora menesiu Zie-
mos prie§akyje. Rusai mu§asi vis tik savo Zemeje, savo kra§te. AI labai abejoju, kad
vokie6iams pasisektu i§  esmes  sunaikinti  Soviequ milit[arines] jegas  §iu  metu  begyj.
Turbtit teks dar kautis ir 1943 in. Tolimviu Rytu fronte lemiantys md5iai, matomai, i§-
sivystys tik 1944-1945  metais. Taigi karo dkio pasekmes Europoje per ta laikotarpi
gali  bnti  tragi§kos.  Europa  gali virsti  mizeriju,  bado  ir  ligu  arena.  Tikekimes,  kad
liet[uviu] tauta, ikibusi visomis keturiomis i savo Zemel?, pasigamins nors minimuma
reikalingo maisto savo gyvybei palaikyti tick, kad tur6tu atsparumo pries ivairias epi-
demijas.

34 Tre6io n6ra.
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Mano  sveikata  paken6iama.  Prisiusti  riebalai  man  daug  gelbsti.  Tech[nikos]
fak[ulteto] dekanas rage, klausdamas, ar a§ sutik6iau destyti pramon6s imoniu orga-
nizacija technikams  (chemikams).  Principini sutikima daviau.  Bet vis  tick neturiu
vilties, kad man bntu leista grizti i Lietuva.  Kasdien vis  turiu melduotis policijoje

(buvau jau  186 kartus -vir§ 6 men.).  UZ poros savai6iu Aud6nas grizta i Lietuva,
Slidys taipogi gavo leidima grizti.  I  RIaip6da man taipogi neleidzia nuvaziuoti net
trumpam laikui. tJpas Berlyno publikos nekoks. Nepasitenkinimas auga.

Jurgio  ligai gydyti pra§omu vaistu 8  r.  be  recepto  aptiekoms uzdrausta  duoti.
Be daktaro recepto gavau tik ,,Ephedrin"  < . . . > *, kuri Cia ir siun6iu drauge su pyp-
ke tau ir pypk6s valymo irankiais. Pridedu dar pora skustuvu.

Dekoju uZ „Lietuviu archyva", I, kuri §iandien gavau. Gerai, kad susirdpinta re-
gistruoti ivykius... Tikiuos, visa karo meta tai bus daroma...

Priimk mano nuo§irdziausius linkejimus viso geriausio, ypa6 sveikatos.

Ernestas
•Ra§e dr. Jasaitis i§ Siauliu.

20.11.42
Mielas Gediminai,

Naudojuosi  §ia proga  tave  dar karta  painformuoti,  kad  siuntin6li  (i5  3  daliu)
per p. Dev[eiki] gavau tvarkoje.

Drauge siun6iu tau 2 pypkes. Pypkiu Cia vis dar galima gauti. Su tabaku, Zino-
ma, kitaip atrodo. Jei kai kuriuos dalyk6lius, kurie tau labai reikalingi ir kuriuos Cia
event[ualiai]  galima  gauti,  noretum,  kad  a§  tau  atsius6iau,  para§yk man  (sara§a).
Vienas kitas asmuo vis dar grizta ir ta proga a§ gal66iau tau atsiusti. A§ manau, kad
daug smulkmenu ten jtis nebegalite sumedzioti. Pypkei valyti instrumentu (krap§ty-
ti etc.) sunku begauti. Druskos galima gauti be korteliu.

Tikiuos, mano lai§ka per kons[ula] C.35 esi gav?s.
Cia dpas pas Zmones krinta. Opozicija (senoji) pradeda pasireik§ti. Zurnalistai

etc.  gavo  pa§tu  (anonimiai)  padeties  ivertinima,  kritika  visos  politikos  -  litidnos
perspektyvos. Saukia i kova su rezimu ir sidlo ie5koti demokr[atijos], laisves (tautu
laisves), §alininku tarpe draugu (Vakaru ir Rytu Europoje). Tai pirmas  ,,ra§ti§kos
kovos"  rei§kinys.  Man  rodos,  kad  tai vokie6iu  s[ocial]-d[emokratai],  kom[unistai]
etc. Cia rei5kia savo nuomon?, nusistatyma etc.

* Neiskaitomas Zodis.
•35 Cia, matyt, minimas buv?s Lietuvos pasiuntinyb6s Berlyne konsuliarinio skyriaus vcd6jas M. fapas.
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Kaip ten bebntu, gyvenimas (maisto ir kuro ivilgsniu) Cia darosi vis sunkesnis,
siauresnis", pragyvenimo standartai smunka. Tik nedidelis Zmoniu (privilegijuotu)

skai6ius sugeba gerai apsirtipinti ir visai ,,plutokratiskai" gyventi. Bet tai nieko nau-
jo - „kaip danguje, taip ir ant Zemes" visais laikais. Turintieji valstybini aparata sa-
vo rankose, diktatori§kai valdydami, Zinoma, saves juk negali nuskriausti.

AI vis galvoju pavasaryj  i§sikelti  is  Berlyno.  Sekan6ia Ziema Cia nebenor66iau
pasilikti.  Numatau Cia nemazus sunkumus.  Jei pasisektu apsigyventi kur nors kai-
me, bn6iau ramesnis. Nors kaime bdtu labai nubodu.

Turiu baigti, nes jau laukia p. Glemz[a].
Tavo Ernestas

Berlynas, 23.11.42
Mielas Gediminai,

Tavo lai§kas i§ 16.11.42 mane pasiek6 [11.]21 d. §. in., nes nebuvo cenz[tir]uotas.
Ant greitutu tau ra5au §iuos Zodzius, nes iki jo i§siuntimo  turiu labai mazai laiko.
UZ Pusvalandzio turi uzeiti p. Var.36

Man rodos,  per  daug  kietai kaltini  mtisu  iviesuomenes veikla  praeityje  (nuo
„Au§ros"  laiku).  Sakai, ji,  t. y.  ,,§viesuomene,  nesuprato tautoje glddin6iu uzdavi-
niu" ir ,,nesugeb6jo tinkamai ivertinti savos geopolitines btikles".  Pagrindines id6-
jas,  atitinkan6ias tu laiku Europos padeti, jie vis  tik suformulavo.  Tiesa,  tai buvo
daroma gal  neai§kiai,  neuztektinai ry§kiai.  Bet vis  tik ,,tautinio  atgimimo"  ir „po-
lit[ines]  nepriklausomybes  idejos,  kaipo  pagrindiniai  d6sniai  (salygos,  prielaidos)
mtisu tautos gyvybei i§1aikyti, savo kultdra sukurti, buvo suformuluotos. Ar galima
buvo  tais laikais reikalauti daugiau?!  Zinoma,  buvo  „blusin6jimosi"  (nukrypimu i
berib? analiz?) ir mesianizmo.  Stoka t i k s 1 e s n e s  sintezes,  atitinkan6ios gy]zfri
mo visumos  tikrove.  Ta  sinteze  todel  „kvepia"  dirbtinumu,  nerealumu.  Be  abejo,
Lietuvoje  tur6jo  susidurti  ir susiddr6  Rytuose  ir Vakaruose vie§pataujan6ios,  tik-
riau vie5patavusios, idejos. Bet negalima pasakyti, kad mdsu tautinio ir politinio at-
gimimo  patriarchai,  Zidr6dami  ir  ,,graziuodamiesi  puikiu  dangaus  skliautu",  btitu
pamir§e, kad kojomis ir net, pridesiu, rankomis reikia laikytis savo Zem6s, savo geo-
politines pad6ties. Turint galvoje tu laiku salygas, reikia steb6tis ju gyvenimo tikro-
ves nujautimu ir tu pagrindiniu knrybiniu ideju sugebejimu suformuluoti, i5 „blusi-
n6jimo" i§sikrap§tyti ir ta sintez? padaryti. §iandien sinteze darosi vis sunkesne, nes
ji turi aprepti vis platesnes Zinojimo sritis kaip laiko, taip ir erdves atzvilgiu. Mes vis

36 Grci6iausiai kalbama apie buvusi Lietuvos konsula Rygoje P. Varnauska.
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labiau  brendame  i  specializacija.  To  reikalauja  civilizacijos  pazanga.  Specialistai-
mokslininkai ir bendrai inteligentai - inz[inieriai], gydytojai, mokytojai, finansinin-
kai, ekonomistai ir t. t. isivaro i savo specialybes Zinojimo, gilinimo sektorius, uzsi-
daro savo sektoriuose, nelyg sandariose patalpose. Todel jiems bendra §i±±gz± ne-
prieinama. Ji[e] virsta vis labiau mokvtais ignorantais kitose (ne ju specialyb6je) Zi-
nojimo  (mokslo)  srityse:  politikos, memo,  tikybos  (religijos),  gyvenimo  ir pasaulio
problemu. Todel vis labiau jau6iama [trtikumas]  ,,galvu",  „Zmoniu",  ,,asmenybiu",
sugeban6iu apr6pti dabartines civilizacijos statomus kietus,  sudetingus klausimus,
milzini5kus naujus uzdavinius. Ju aprepimas, supratimas nebepakeliamas „norma-
1iam Zmogui". Dabar Europa ir skaudina, fudo pats Zmogus, kurs nebesugeba sekti
savo civilizacijos. Kaip vienas ponas i5sirei5ke,  „plaukai §iau§iasi ant galvos (mano
pastaba: jei dar ju yra), girdziant palyginamai i§lavintus (inteligentus) Zmones kal-
bant apie 5iu dienu uzdavinius". Tod6l „vidurkis", i§kilusi civilizuota g±a§± imasi rig-
ti visuomeninius klausimus, iveda masiu imperium.  Specialistai-inteligentai, bnda-
mi tvirti savo sektoriuje (specialybeje), imasi drasiai, autoritetingai tarti savo „svaru
Zodi" ir uZ savo specialyb6s sektoriaus ribu.  Zinoma, ju aklumas ir kurtumas, kurs
kaip tik charakterizuoja vidurki, mas?, siekia auk§6iausio laipsnio. Jie ir yra ne§ejai,
ruporai, laidai mas6s, vidurkiu noro vie5patauti, mases imperiuin ivesti. Aklieji nori
nurodyti visuomenei, tautai kelia, ja tvarkyti, organizuoti, vesti bei valdyti. Jie, kaip
ir mase, mano, kad civilizacija savaime yra kaipo natnralus reiskinys, kaip gamta,
kaip Zemes rutulio pluta, kuriu Zmogui nereikia ±±±]±±±±±±,  palaikyti, vystyti.  Tai yra,
kaip ir mass, kosminio principo apa§talai, ne§ejai, vykdytojai, kuomet jie imasi ben-
dromen?-tauta bei tautu bendruomen? twarkyti, jai vadovauti. Jie de facto, instink-
tyviai yra protingo (racionalaus) d6snio (principo) prie§ai.

Schema: gamta, dykuma pati savaime i§silaiko. Ji nereikalinga Zmogaus kdrybi-
nes veiklos. Zinoma, joje gali gyventi, i§silaikyti (laukinis) Zmogus (be civilizacijos).

Nattiralios  civilizaci_ios  nera.  Ji  pati  savaime  nesidaro,  nei§silaiko.  Civilizacija
yra dirbtinis, ktlrybinis Zmogaus veiklos padaras, jo protingo (racionalaus) darbo i5-
dava. Civilizacija reikia sukurti, palaikyti ir event[ualiai] vystyti, kitaip ja sunaikins,
prarys gamta, gamtos kosmi§kas procesas arba, kaip pats sakai, „kosmi§ka liepsna".
1§ to seka santykis:

tar?, #Lizmo                   :: E=(prityrimo, moks|o)

„ kosmisko desnio (principo)  ir protingo (racionalaus) desnio
„ mases galvosenos                     ir -elito galvosehos.

Cia ir kyla kla-usimas  (tauta-bendruomene -bei tautu bendruomen? organizuo-
jant, tvarkant ir valdant), kaip apsaugoti civilizacija ir kulttira nuo gamtos, nuo dy-
kumos, nuo i5kilusiu masiu,  ,,vidurkiu" naikinan6io veikimo, kaip protingas desnis
turi atsverti kosmi§ka desni.

Kodel mass prisilaiko kosmi§ko d6snio savo galvosenoje?
-Zmogus dabar ateina (gimsta) i civilizuota pasauli (ne i dykuma).
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-Jis toliaus naudojasi ta, jau esap_a_ civilizacija.
-Jis mano, kad ta civilizacija yra natdralus padaras, nattir[alus] rei§kinys, pana-

§iai kaip ir gamta, kosmos[as], kuriu nereikia sukurti, palaikyti etc.
-Jis galvoja kaip primityv_u._a_ (laukinis Zmogus, taigi tik gamtos sukurtas objek-

tas). Todel jis toje civilizacijoje elgiasi kaip ±a±±!±ipis gamtoje, kuri nereikalinga pa-
laikymo, ktirybos, kuri Dati savaime uzsilaiko ir i§silaiko!

-Jis nezino pagrinau, kuriais ta civilizacija remiasi.
-Jis nesidomi pagrindinemis kulttiros vertybemis (normomis, d6sniais). Jis ne-

sijau6ia su jomis suri§tas, todel ju palaikymas, ktirimas jam neidomus. Jis ju net ins-
tinktyviai vengia.

Berlynas, 27.11.42
Mielas Gediminai,

Siun6iu tau dar pora pypkiu. Galesi aprtipinti jomis savo gerus pazistamus. Tai
yra preke, kuria Cia dar galima gauti be korteliu ir be punktu.

Vakar i§vyko  (man nieko  apie tai neprane5damas)  i Lietuva  (Kauna,  Vilniu?
etc.) p. Ancevi6[ius]. Jis ten prabus turbdt apie pora savai6iu.  15 viso paskutiniais
laikais gauna leidimus nuvaziuoti i Lietuva i§ Cia nemazai „gastrolieriu". Perspekite
atskiru  „parapiju"  ypa6 atsakingesnius  Zmones,  kad jie  maziau  su jais  (gastrolie-
riais) kalb6tu, o daugiau juos „isko§tu" ir kriti§kai imtu ju „informacijas" ir „nusi-
statymus" bei nuomones.

Pona Bortk[evi6ien6] maloniai sutiko paimti §i mano lai§keli. Tu ja, rodos, pa-
Zisti. Ji prabus Lietuvoje apie 12-15 dienu. Gal pasinaudotum ta proga ir man (per
ja) para§ytum.

Tuo tarpu gyvenu po senovei. Rodos, uZ keleto savai6iu tur6siu apleisti pensio-
na  ir persikelti kitur,  nes  Cia  „pensiono",  t.  y.  pietu  ir vakarien6s,  nebegaunu.  0
daugiausia  d6l  to  a§ jame gyvenau.  Ie5kau kambario  (pigesnio),  kur gal66iau  §iek
tick paken6iamiau susitvarkyti su valgiu. Restoranuose Cia valgyti - tai tragikome-
dija. Tikiuos, iki kovo galo pasiseks susitvarkyti su kambariu.

Turbtit jau  mateisi  su  sugrizusiu  i  Kauna  p.  Audenu.  Pasidariau  jo  dukters
krik5to tevu (pirma karta savo gyvenime). Jis yra vyras tya±±±Qj£. I§vaziavo taipogi ir

rl

p. Jok.  Slidys su Zmona.  Capas taipogi jau Kaune. Jo Zmona apleis Berlyna turbdt
balandzio menesi. Neuzilgo apleis Berlyna  (i Lietuva)  ir Sidaravi6iai (buv.  Kauno
apskr. vir§.). P. p. Leskauskai taipogi, rodos, gaus leidima grizti. Gen. Musteikis su-
§eima (buv. Kra§t[o] aps. min.) ruo5iasi taipogi grizti. -Leidima, matomai, neuzilgo
gaus. P. Glemza turbnt jau matei Kaune.

Ar susitinki su p. inz. Augustai6iu? Negaunu i§ jo jokiu Ziniu. Para5y6iau jam,
bet nezinau jo adreso.
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I Polizeirevier'a vis tebesilankau. Dr. Karvelis, rodos, nuo §ios dienos bus pasi-
liuosaves nuo to malonumo (rodos, p. Deveikis jam pad6jo per savo „santykius").

Jau6iuos paken6iamai. Daug man gelbsti tavo parama ,,riebalais". tJpas paken-
6iamas. Cia darosi §iek tick Sil6iau, temperattlra laikosi apie -3°-5° C. Adv. Tollu-
§us (i§ Klaiped[os]) daro taipogi dygius grizti i Lietuva, bet a§ nelabai tikiu, kad jam
pasisektu. Gal?.. Bendrai, kas gali ir turi vilties, stengiasi kaip nors grizti. Su maistu
Cia darosi vis ries6iau. Zinoma, tas Zmoniu tipo netaiso.

Tuo tarpu viso geriausio drauge su nuo§irdziais mano sveikinimais.

Ernestas

I

[Roosevelt'o su Churchill'u susitikimas Atlanto vandenyne (ant laivo)I
_I Die englisch-amerikanische Erklarung = (8 punktai)

i_:_ __ _|hre Lander erstreben keine Vergr6sserung weder territorialer noch ande-
rer Natur37.

M a n o   p a s t a b a.  England & U.S.A., matomai,  eis prie sudarymo angli§kai
kalban6iu valstybiu  savo  rd5ies  konfederacijos.  I  ta konfederacija,  matomai,  btitu
itrauktas  visas  (S[iaures]  ir  Piet[u])Amerikos  kontinentas  (Zemynas).  Jos  (Ang-
l[ija]+U.S.A.)  nori vadovauti pasaulyje  (Fuhrende  Rolle),  sustiprinti  savo  galybe
(Macht), nuginkluodamos visus savo prie§us ir pasiimdamos policin? kontrol? (Po-
lizeikontrolle) ant viso Zem6s rutulio. Pries kick laiko kilo mintis sudaryti „Valsty-
biu konfederacija apie „Atlanto vandenyna".  Cia, matomai, be to,  turima galvoje
pritraukti prie tos konfederacijos Vakaru Europos valstybes:  Svedija, Norveg[ija],
(Finland[ija]?),  Danija,  Holandija,  Belgija,  Francdzija  (?),  Portugalija  ir  Ispani-
ja(?).

2.     Sic wtinschen keine territorialen Anderungen zu sehen. die nicht mit den
frei ausgedruckten Wunschen der betroffefien V6lker ubereinstimmen38.

M a n o   p a s t a b a.  Kokiais btidais ir priemonemis galima bus uztikrinti  (ga-
rantuoti) tautu ,,frei ausgedrucken Wtlnschen"39 parei§kima. Turime jau uztektinai

37 JAV ir Didzioji Britanija ncsiekia isigyti teritoriju ar ko kito. Cia ir toliau, kur vokie6iu kalba i§-

destomi Atlanto chartijos pagrindiniai principai, vertimc panaudota ne  tik E.  Galvanausko  rcdakcija,
bet ir dcklaracija kitomis kalbomis.

38 Jos ncsutiks su naujais teritoriniais pakitimais, prie§taraujan6iais suintercsuotu tautu laisvai pa-

reik§ticms norams.
39 Laisvai pareik§to noro.
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pavyzdziu, kaip Zmoniu ,,laisva valia" falsifikuojama, i§kraipoma  (propaganda, te-
roras, spaudimas, papirkimas  etc. etc.).

3.     Sic achten das Recht aller V6lker. die Regierungsform zu wahlen (!) unter
der sic leben wollen und sic wiinschen sou-verane- Rechte und Selbstverwal-

_______     _                                                                                                                                                     _       ___

tung an die V6lker zuruckgehen zu sehen denen diese Rechte geraubt wur-
den_40.

Pastaba.   Bol§evizmas?   Nac.-social[izmas]?   ,,Das   Heil   der   Demokratien
hangt  von  Wohlrecht,  vertrauenswurdiger  Abstimmung.  Ohne  die  Stutze  einer
v e r t r a u e n s w tl r d i g e n   A b s t i in in u n g  hangen die demokratischen Institu-
tionen in der Luft"41.

4.     Sic werden sich, unter Gebundener Achtung ihrer bestehenden verDflich-
tungen bemuhen allen Staaten. gross oder riein. Siegreich oder besi:gt, zu
glei-chen Bedingungen besseren-Zutritt zu dem Hafidel und zu  den -Roh-
;toffen der Wel-t zu-erleichtem, die fur den wirtschaftlichen Wohlstand der
Staaten erforderlich sind42.

P a s t a b a.  Cia kyla visa eil6 klausimu.  Kokios gi bus  tos  salygos  to  geresnio
Zutritt zu dem Handel"?43 Ar tai bus „Freihandel"?43 Kaip bus ri§amas pinigu sis-

temos  klausimas?  Kas  kontroliuos  ta  pinigu  sistema  (Warungsystem)?  Kaip  bus
ri§amas kredito (tarptautinio) klausimas? Finanzherrschaft? Zollpolitik?44 Konku-
rencijos  klausimo  ri§imas?  Valstybiu  (tautu)  visi§ko  savaranki§kumo  klausimas?
Nacional[in]es (tautines) dkio politikos klausimas? Ar bus ir iki kokio laipsnio tikio
politika  kontroliuojama?  Visi§ko  apsisprendimo  laisves  klausimas  (nki§ku  uniju,
bloku  etc.)?  Reikia  manyti,  kad  tikio  srityje  anglo-amerikoni§ka  „kontrole"  sieks
uzviespatauti visa Zem6s rutuli, bent rezervuos sau vadovaujan6ia (fuhrende) rol?,
ves ir eventualiai „diktuos" pasaulin? dkio politika (prekyba, pramon6, Zem6s tikis,
finansai-kreditas, pinigine sistema, muitu politika, transporto, ypa6 jtiru transporto
ir prekiu bei laivu draudimas) (Zr. § 5).

40 Jos gerbia visL! tautu teise pasirinkti valdymo forma, kokia 5ios nori; jos siekia atstatyti suvcrc-

nias teises ir savivalda tu tautu, kurios buvo prievarta ju netekusios.
41 Demokratijos §ventumas i§plaukia i§ pasitikejimo ir nusiteikimo. Be pasitikejimo ir paramos de-

mokratin6s institucijos pakibs ore.
42 Deramai laikydamosi savo isipareigojimu, jos sieks, kad visos §alys - didel6s ar mazos, nugal6to-

jos ar nugaletosios - lygiomis teis6mis galetu prehiauti ar naudotis pasaulio Zaliavu §altiniais, kuriu. bti-
tinai reikia, kad visos §alys klest6tu ekonomi§kai.

43 Laisva prekyba.

44 Finansu vie§patavimas. Muitu Politika.
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5.     Sic wtinschen zwischen allen Landem vollstandige wirtschaftlichen zusam-
menarbeit  zu  wege  bringen  mit  dem  Ziel  alle-n  V6lker  verbesserte  Ar-
beitsm6glichkeiteL, wirtsahaftlichen Vortschritt und  soziale  Sicherheit zu
Schaffen-45.

P a s t a b a. Zmoniu judejimo klausimas. Gyvenimo standarto i§lyginimo klausi-
mas. Darbo salygu (darbo atlyginimas ir darbo laikas) klausimas. Social[in]io drau-
dimo klausimas etc.

6.     Nach  der  schliesslichen  Zerst6rung  der  Nazi-Tvrannei  hoffen  sic,  einen
Frieden hergestellt zu  sehen.  der e-s  allen Natio-nen erm6glichen wird.  in
Sicherheit in-nerhalb ihrer eigenen Grenzen zu leben und aer die Gewahr
da fur  bieten wird.  dass  alle-Menschen  in  allen  Landern  ihr  Leben  lang
freivon Furcht und Not sein k6nnen46.

P a s t a b a.  I§orinio  (tarptaut[inio])  saugumo  uztikrinimas  pries  bol§evik[ini]
imperializma. Tarptautines  „policijos"  (kariuomenes) klausimas.  To saugumo  pa-
tikrinimo btidai ir priemones? Uztikrinimas laisvo galvojimo, tikybos.

7.     Bin solcher Friede  sollte  es  allen Menschen erm6glichen  die  Meere  un-
gest6rt zu durchquaren47.

P a s-t a b a. Tarptauti-n6s ¢dru) teis6s kodekso klausimas. Jdru transporto lygy-
bes ir laisves klausimas. Frachtavimas? Draudimas ¢tlru)? Uostu tarifai? Kuru (1ai-
vams) laivu aprtipinimo klausimas pasauliniu (tarpt[autiniu]) mastu.

8.     Sic glauben, dass alle V6lker der Welt aus realistischen wie aus geistigen
grufiden  auf  die  Anwendung  von  Gewalt  versichten  mtlssen.  -Da  k-ein
inkunftiger Frieden erhalten-werden kann. wenn Land-.  See-  oder  Luft-
waffe we-iterhin von Nationen benutzt werden, welche Angriffe ausserhalb
ihrer Grenzen androhen k6nnen. so glauben sic. dass bis-zu Organisation
eines weiteren und dauernden System-s allgemeiner Sicherheit, di-e Entwaf-
fnung solcher Nation wesentlich-ist sic weiden in gleicher Weise alle sons-
tigen-praktischen Massnehmen unter stutzen und-fordern, die den friedli-
cfien V6lkern die druckende Rustungsburde erleichtern48.

45 Jos nori pasiekti visu §aliL! visi§ko bendradarbiavimo ekonomikos srityje, kad galima btitu. uztik-

rinti visoms tautoms auk§tesni gyvenimo lygi, ekonomini vystymasi ir socialini aprtipinima.
46 Jos tikisi, kad, galutinai panaikinus nacistt! tironija, isigal6s taika ir visos §alys gales saugiai gy-

venti savo teritorijojc; jos taip pat tikisi uztikrinti tokias salygas, kurioms csant visi Zmon6s visosc 5alysc
galetL! gyventi visa savo gyvenima, nezinodami nei baimes, nei skurdo.

47 Tokia taika turi suteikti visicms[ galimyb? laisvai, be jokiu kliti6iu. plaukioti jtiromis ir vandenynais.

48 Jos laiko,  kad viso pasaulio valstybes, remdamosi rcalistiniais ir dvasiniais sampr.otavimais,  turi

atsisakyti panaudoti jega, nes ateityje jokios taikos nebus galima i§saugoti, jeigu valstyb6s, kurios uZ sa-
vo ribu grasina ar gali grasinti agresija, ir toliau naudosis sausumos, jtiru  ir oro ginkluote. Jos yra tos

368



Pa§£a!a= Sis punktas labai neai§kiai (bendrai) palie6ia tarptautinio saugumo pa-
tikrinimo  klausima.  Savo  laiku  jis  buvo  ilgai  svarstomas  Genevoje  (Taut[u]  Sa-
j[ungoje], buvo i§dirbtas net projektas, ,,S6curit6 collective" paktas. Bet tuomet ta
pakta anglai atmet6, vengdami per dideles atsakomyb6s (pareigu) na§tos (tarpt[au-
tinei] taikai uztikrinti).

Bet §iandien angl.-amerik.  („angli§kai kalbantis pasaulis"),  matomai, yra pasi-
ryz?s imtis ant sav?s ta atsakomybes na§ta, nors ir nesako:  ,,wir glauben, dass alle
V6lker"   etc.49   Rei§kia:   konsiljacija   (taikymas   -   „taikos   teisejas"),   arbitrazas,
tarpt[autinis] teismas ir... tarptautin6 vykdomoji j6ga, tarpt[autin6] policija. Nolens
volens reikes sudaryti pasaulini „Superetet", izaboti „absoliutini suverenuma", ku-
riuo buvo pagristi valstybiu tarptautiniai santykiai,  pradedant nuo  Westfalio  kon-
greso, arba Vestfalijos taikos (1648), ivykusios po 30 metu karo (1618-1648).

Man  §iandien  nebera  abejones,  kad  i  „absoliutaus  suverenumo  sistema"  turi
btiti ivestos ,,korektyvos" tarptautinio bendradarbiavimo kryptimi ir taikiu btidu ky-
1an6iu gin5u ri§ime. Ateitis priklauso tarptautiniam bendradarbiavimui, paremtam
tarptautin6s teis6s nustatytomis normomis (tarptautinis teismas ir tarptautin6 poli-
cija -kariuomen6). Prie§ingu atveju kalbeti apie saugumo patikrinima n6ra ko. Pa-
liekant absoliutini valstybiu suverenuma, karai nei5vengiami. Tai nerei5kia, kad i§
viso reikia panaikinti valstybiu suverenuma (bol§ev[ikinis] ir dalinai nac.-soc[ialisti-
nis]  metodas).  Jo  negalima  panaikinti,  kaip  negalima  panaikinti  Zmogaus  laisv6s
(polit., tikyb., minties, Zodzio etc.). Tik ji (suverenuma) reikia „normuoti", ivesti i
protingas (racionalias) ribas, kaip buvo ivesta Zmogaus absoliutin6 laisve i istatymu
ribas, kad ir ,,didziausios laisv6s" kra§tuose.

Bet kas tai padarys?!  Cia ir eina kova, gaivali5ka,  ,,kosmi§ka"  kova milzini§ko
pasaulinio karo formoje.  Galutin6je i§vadoje, galutiniame rezulta_tf laim6s tie, ku-
rie  sugeb6s uztikrinti  tautu  (valstybiu,  ypa6  kultdringiausiu)  tarptauti[ni]  bendra-
darbiavima ivairiose srityse (dki§k[oje], kulttirin]6je], politin[6je], socialin[6je] etc.),
isalinanti tolimesni vystymasi civilizacijos,  kultnros  ir t.  t.  kiekvienos gyvos  tautos
atskirai ir visu drauge. Bus nelaime mtisu civilizacijai ir visai Zmonijai, jei, karui pa-
sibaigus, pasaulis bdtu suskaldytas i du lagerius:

Habende ir Habenichte
Berechtigte ir Entrechtete
Moralisch Gute ir Moralisch Minderwertige
Sieger ir Besiegte
Polizisten ir Entwaffnete
Herren ir Sklaven
National frei ir National Sklaven

nuomon6s, kad kol bus sudaryta platesne ir patikimesne visuotinio saugumo sistcma, tokios §alys  turi
btiti nuginkluotos. Jos rems ir skatins visas kitas  ivykdomas priemones,  kurios pad6s  taikingoms  tau-
toms nusikratyti ginklavimosi na§tos, kurios be to prakti5kai ncgali atsikurti.

49 Mes tikime, kad visos tautos.
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yo£:tsecrheanf:L£C±:E:taeb#on£:8nL:r5oYirtschaftlichsmaven
Jei i kovojan6ius uZ savo teises bus Zitirima kaip i prasikaltelius, jei atskiros tau-

tos  (kad  ir  maziausios)  bus  valdomos  smurtu,  teroru,  naikinamos,  paver6iamos
„me§lu" didzivy.u, uzvie§patavusiviu tautu ,,kulttirai" kelti, jei bus pasaulis brutalios
nugaletoju jegos  uzgrobtas  ir  tautos  policiniu  smurtu  valdomos,  priespaudoje  ir
vergijoje laikomos, jei ..., tai negali bnti kalbos apie taika ant Zem6s rutulio, Civiliza-
cija gi, kaip sakiau, dabar vis i§kelia sudetingus, kietus klausimus, kurie, civiliz[aci-
jai] augant, darosi vis keblesni. Europa ir pasaulis pateko i milzini5ka krize. (Zmo-
gus nebesuvaldo savo civilizacijos i§davu.) Civilizacija, kulttira pradeda riedeti i pa-
kaln?. Mase, i§kilusi mass, griebiasi uZ valstybinio aparato, uZ valstybes, kuri turi ir
gali vLzi§]sa padaryti, uztenka tik knopk? paspausti. Iejome i vidurkio, mases imperi-
jos laikotarpi... Kosminis desnis, kosmine liepsna veikia, naikina pagreitintu tempu
-ir vertybes (sukurtas), ir gyvybes.

Sio  momento  mtlsu  tautos  uzdavinys:  gelb6ti  tautos  gyvyb?,  sveikatinguma,
kreipti ypatinga demesi i mnsu tautos Ziedo, smegenu (inteligentijos) £izipi ir p±Q=
ral[ini] i§laikyma, apsaugojima, gelbejima.

Turiu baigti, sustoti daugelio min6iu neuzbaiges suformuluoti.
Jau6iuos paken6iamai. Seimininke pensione atsisake virti pietus ir duoti vaka-

riene. Tas man truputi apsunkina gyv[enimo] salygas. Bet nieko. Tavo prisiusti rie-
balai man daug gelbsti.

Priimk mano nuo§irdzius sveikinimus. Paratyk, kokie dalyk61iai tau reikalingi,
kuriu negali ten gauti. Gal a§ gale6iau Cia parnpinti.

Emestas
P. S. Sekan6ia proga pasistengsiu „tautos savoka" truputi pla6iau suformuluoti.

Man rodos, ne visai mane supratai.
Visuomene tai pg ,,mass  +  elitas", bet susidaro i§ dvieju faktoriL], vienas kita

veikian6iu. Tai yra ne suma, bet rezultatu dvieju veikian6iu jegu, tai yra dinami§ka
didmena, gyvas social[inis] rei§kinys.

50 Savininkus ir betur6ius.

Turin6ius teis? ir beteisius
Moralius ir nepilnaver6ius
Laim6tojus ir nugal6tuosius
Policininkus ir beginklius
Ponus ir vergus
Laisvas tautas ir tautas pavergtas
tJki§kai nepriklausomus ir tikinius vergus
Suverenius ir pazemintus.
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Berlynas, 10.Ill.42
Mielas Gediminai,

Tavo lai§kus i§ 1.Ill. ir 2.Ill.42 gavau visai „verschriftsmassig"5t, be pavelavimo.
Apdrausti lai§kai, pasirodo, karo cenzdroje neuzsiguli ir 4T5 diena mane pasiekia.

Tavo parinktas kelias (proceddra) i§gavimui man leidima grizti yra vienas tin-
kamiausiu.  Lauksiu Univ[ersiteto]  Rektoriaus pazadeto lai§ko  (ra§to)  ir, ji gaves,
pradesiu daryti atitinkamus dygius. Galutinej iivadoj mano grizimo klausimas par-
eina nuo partijos ,,Sicherheits Dienst"  (S. D.), kaip Zinai, turbtit be Gestapo (Ge-
heim Staats poliz.). Yra dar „Geheime Sicherheits Dienst" partija, kuri yra taipogi
Himmlerio Zinioje. §i tamyba viska nusveria. Mnsu reikalus Cia veda p. Gergenson,
kurs yra  dr.  Graefe  Zinioje.  Taigi  mano  reikalas  pareina  nuo  dr.  Graefe.  Jis  su
p.  RIeist (Ribbentropo Zinioje, UZ[sienio]  r[eikalu]  min[isterija], partijos biuro §e-
fas -partija kontroliuoja ir UZ[sienio] r[e.ikalu] min[isterija], kaip ir visas kitas mi-
nisterijas ir jose turi savo spec. paralelius organus arba pavienius asmenis), de facto
nusvere ir Reicho  politiku  Ziv[il]verwaltungo  ivedima  Lietuvoje  ir  Ostlande.  Re-
gierungsrat Dr. H. Graefe pries tai buvo Gestapo vir§ininku Lietuvos ir Vokietijos
pasienyj  ir skaitesi Lietuv[os]  reikalu  Zinovu.  1940  metu gale jis  buvo  perkeltas  i
Berlyna i partijos Sich[erheit] Dienst'a (Bekaerstr. 32-35).

Gavau pora laisku i§ Techn[ikos] fakult[eto] dekano pono Jocai6io. Jis klausia,
ar a§ sutik6iau destyti Universitete, Techn[ikos]  fakultete  (chemikams)  Pramones
imoniu  tikio  moksla.  AI  savo  principini  sutikima jam  daviau.  Dabar siun6iu jam
lai§ka, nurodydamas sunkumus i§gauti leidima man grizti. Bet iki rudens semestro
tikiuos pasiseks tavo uivestu keliu tuos sunkumus nugaleti.  Iki 5iol a5 vis esu po-
lic[ijos] priezitiroje ir turiu kasdien melduotis savo Polizeirevier'e. Siandien melda-
vaus jau 219 karta. Taigi padariau iki §iol ca. 420 kilometru ir sugai§au ca.  105 val.
Jau a§tuntas menuo, kaip a§ kasdien melduojuos. Ta pat turi daryti ir p.  Skipitis.
Siomis dienomis dr. Karvelis pasiliuosavo nuo to meldavimosi. Jam Cia padejo Fer-
rostate sindikato Zmones. Tie patys Zmones padejo jam i§gauti leidima dabar nu-
vykti i Lietuva (viena karta). Mano ,,nattira" kazkod6l nem6gsta vitamino „8" (Be-
ziehungen) pavartoti §iame atsitikime. Bijau, kad ,,ne[ap]sivem6iau", neprade6iau sa-
ves neapkesti. Pasirodo, ,,le [. . .]* a des raisous, que la raison ne connait pas"52. Tode|

££§i°e]znf£::,u[i:£euz¥agi:c£¥#::Suu°pti;tn#Vl¥:e:#:efriL:ua£Peris±::c¥de#5a4S,:ne:#:j=

51 Nuosaikiai i§tyrin6tus.

* Neiskaitomas Zodis.
52 Menke turi savu, protu nesuvokiamu motyvu.
53 Leisti veikti, leisti vykti.

54 Kaip i|gai dar t?sis Sis iztilus laikas.
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Europos  santvarkoje",  patirti  ant  savo  kailio  Tre6iojo  Reicho  vie§pa6iu  „Gast-
freundschaft"55, „kulttira" ir t. t. Tai gal ir ,,neprotinga", bet vis tik idomu.

Tavo §efo „fur Bankwerk"56 nurodyta procedtira (via Berlin) yra tavo pad6tyje,
kaip sakai, i§ tikruju „maziausiai juokinga". Atsakymo turinys pareis nuo perspek-
tyvu arba, tikriau tariant, nuo ivykiu raidos Rytu fronte. Bendrai gi imant, prisilai-
koma  desnio  -  neprileisti  prie  atsakingesniu  vietu  liet[uviu]  inteligentu,  esamus,
kick galima, pakeisti savaisiais (vokie6[iu] nac.-soc[ialistais].

11

10.Ill.42
Tik b6da, kad §iuo laiku savuju neuztenka ir nolens volens57 prisieina naudotis

0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .                                                                                                                                                           o                         ,,

;rL:ieot£#±£:;::,r:::L=:J:%:::==:::ii,udrrseifaav:ia:9£::,#:::£rddunr::;rot¥e{::dafn:Zua::.1;:
•,,,

stiprinimu.  Likviduoti lietuviu tautos elita (inteligentija),  nukirsti tautai lietuvi§ka
galva ir ant jos (tautos) pe6iu u`Zd6ti voki§ka nac.-soc[ialistin?] galva, kaip tai pasi-
sek6 padaryti su prtisais, ir yra vyriausias naujo Ordnung'o ktlreju Lietuvoje (kaip ir
visame  ,,Ostlande"  etc.) uzdavinys.  Mtisu inteligentijos  (dabartin6se  salygose ypa-
tingai)  pasirinkta  taktika,  man  rodos,  yra  protinga  (racionali):  ,,nachgiebig  aber
zugleich man leistet elastische Widerstand". V6trai uzejus, nendre linksta (kad ne-
ltiztu); vetrai praejus, ji v6l atsistoja tiesi ir sveika (nepalauzta). Zinoma, atsiranda
ir  „§lam§to".  Bet  tauta  nuo jo  „natdraliai"  apsivalo.  Dalis  to  §1am5to  prilipo  prie
bol§eviku, kita dabar prilimpa prie §iu dienu „Machthaber'iu"59.

P.  Zadeika  man  iteik6  paketuka.  Dovanok,  kad  uzmir§au  tave  apie  tai  laiku
painformuoti.

P[ono] Juodeikos pasiusta siuntineli (pa5tu) taipogi gavau pilnoje tvarkoje. La-
bai a6id! Pradzioj maniau, kad tai p. Juodeika padar6 man ta siurpriza. Bet sekan-
6ia diena tavo lai§kas man i§ai5kino reikala. Su pinigais tuo tarpu pasiseka susitvar-
kyti ir galiu studenti§kai laikytis,  apsieidamas be paramos  i§ 5alies.  Labai esu  tau
dekingas uZ tavo malonu pasidlyma mane net §ia prasme paremti. Didziausia malo-
numa ir parama man padarei prisiusdamas ,,riebalu" etc. Jie nepaprastai palengvi-
na palaikyti  ,,ma§ina"  paken6iamai §iems laikams  tvarkoje.  Progai pasitaikius pa-

55 svctinguma.

56 |§ bankininkyst6S.

57 Noromis nenoromis.

58 Erdv6S.
5tJGalinguju.
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megink „suorganizuoti"  pora kilogr[amu] juodos, kaimi§kos  duonos.  Gal  Adolfas
Cia gal6tu pravesti ir toliau savo ,,sanacija". Jis i§ man?s pasiskolino 2000 [Lt] (vek-
selis  pas  mane)  dar  1924  metais  - vert6  ca.  4  geru  arkliu.  Per  ta  laika  (imant
„kaufmannisch")60 vien nuo§im6iai beveik tick pat sudarytu. Bet su tuo „biznieriu"
yra tikras vargas.

A6itl uZ toto. Atrodai visai Zmoni5kai.  Korteliu sistema, matomai,  tavo  svorio
nesumazino.  Matomai, korteliu popierius Lietuvoje yra dymiai storesnis, kaip Cia,
Berlyne.

Malonu gird6ti, kad abu kavalieriai -Me6ys ir Juozelis, tvarkoj. Su motute, Zi-
noma, liddniau -amzius turi savo „istatymus", nezitirint i jos gelezini organizma.

K. Grubinskui pasiusiu lai§ka drauge su §iuo ,,kurjeriu".
A§  asmeni§kai jau6iuos  paken6iamai.  Per  truputi  ruo§iu  pram[ones]  im[oniu]

rl

tikio mokslo kursa technikams.  Si  ta  skaitau  i5 politikos  ir istorijos.  Be  to,  sporto
delei, valanda kita i diena mokinuosi italu kalbos. Nemaniau, kad italu kalboje Co-
niugazione taip sudetingas ir yra tiek dei verbi irregoliari6].  Nore6iau tik tick pra-
mokti, kad gal66iau naudotis italu literattira. Cia yra keletas italu knygynu. Jie pilni
geru knygu.  Vokie6iu gi knygu  pardavimas  smarkiai  suvardytas  (galima pirkti  tik
viena knyga ir sunku ka gero begauti).

Viso geriausio
Ernestas

P. S. UZ keleto dienu atvaziuos (porai savai6iu) i Kauna dr. Karvelis. Gavo lei-
dima vienam menesiui.

6() pirkli§kai.

6L Netaisyklingai vartojami Zodziai.
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