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Yra manančių,kad mūsų, išeiviai turi jau net per 
daug visokių laikraščių ir šiaip įvairiausių spaudos leidi
nių* Vieni jų reprezentuoja vieną ar kitą pasaulėžiūrą,kiti 
atskirą'organizaciją ar tiesiog stovyklą.

ITe tariamasis spaudos gausumas yra bėda,bet tik tas, 
kad toji spauda sunkiai mus pasiekia. Kyla klausimas,kuo už
pildyti tas laiko spragas,kol spausdintas žodis ateis,duos 
trokštamų žinių ir bent valandėlę kultūringo poilsio.

Uclitės plunksnos mėgėjų būrelis yra tos nuomonės, 
kad reikia turėti savo leidinį,kuris visuomenei duotų progos 
pasidalinti savo mintimis ir kuris bent iš dalies užkimštų 
tas laiko spragas,kurias padarė knygų trūkumas. Be to,reikia 
ir plunksnos darbininkams duoti progos šį tą dirbti,kad da
bartinėse gyvenimo sąlygose jie neimtų visai pelyti.

Šis leidinys bus labai margas. Jo puslapiai yra at
viri kiekvienam,norinčiam ką pasakyti. Šia bus vietos mūsų rū
pesčiams,nuveiktų darbų savikritikai ir mūsų siauro gyvenimo 
ribose pasiekto kūrybinio džiaugsmo atžymėjimui.'

Tad maloniai kviečiame visus šitame kukliame darbe 
talkininkauti. .v • —
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Nuo tada kai saulė žemei šviest pradėjo ' 
Ir šešėliai sklaidės amžinos nakties, 
Dievišką gyvybę tu pasauly sėji, 
T© skliaustu, plačiuoju mėlynos erdvės*

Tu švelniai nušluostai ašaras nuo skruostų 
Ir sunkioj nelaimėj užjauti šiltai...
Dors tau nepastatė niekas niekur sosto, 
Bet sritis plačiausias tu viena valdai.

Tu neši sunkiausią naštą šioj pakalnėj 
ir ramiai be skundo pakeli vargus,
Už tai kai tu .glostai savo rankų delnais 
Rodosi palinksta net patsai dangus.

: . ' t'

Mielas tavo veidas ir toks geras būdas, 
0 širdis kaip auksas blizgantis tyra... 
Kai supi tu lopšį iš sapnų nubudus - 
Už tavo gražesnės žemėje nėra.

Dėl to savo laimę žaliems sodams balant, 
Aš tik tavo vardu pavadint galiui 
Tu mane mylėjai be klastos ir melo, 
Panašiai ir tave aš už tai myliu.
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Kai po ilgos žiemos 'prašvinta pavasaris,pa - 
bunda gamta,žolės,krūmai,medžiai pasipuošia žiedais,mez
ga vaisių,visa gamta tampa notina,prisimename savo moti
nų gimdytojų. Patį gražųjį metų laikų - pirmųjį gegužės 
mėnesio sekmadienį - skiriame motinai pagerbti. Prisime
name jos skausmus,nemigo noktis,rūpesčių dienas.jos lū - 
kesčius,viltį ir džiaugsmus, jau antrų kartų ištrėmime 
prisimename savo motinų. Tačiau šį kartų šalia pagarbos 
ir padėkos jausmų mūsų širdyse bus ir skausmo. Ne vieno 
mūsų motinos nėra su munisjne vieno ji likusi tėvynėje, 
ištremta į šaltuosius rytus,ar karo įvykių palaidota sve
timoje žemėje.

Sunki dalia lietuvės motinos. Ilgus amžius * 
kentėjo ji,kad jos vaikai turėjo svetimiesiems vergau - 
ti,lieti kraujų už svetimųjų reikalus. Slapta,prie rate-
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lie,mokė ji savo vaikus gimtąją kalbą,tėvynę mylėti,už lai
mingesnę tautos ateitį kovoti. Džiaugėsi jos širdis kiiyg - 
nėšių žygiais, krauju sruvo, kai jų kaulai liko Sibiro iš
trėmime. Vos dvidešimt metų džiaugėsi lietuvė motina, maty
dama savo vaikus laisvus, ramiai dirbančius savo krašto ge
rovei kelti. Ir vėl sunkūs rūpesčiai užgriuvo jos sielą, 
prasidėjo nemigo naktys, krauju sruvo jos širdis, kai jos 
vaikus kišo į kalė jimus,trėmė į rytus, vežė darbams į va - 
karus, gaudė ir norėjo priversti kariauti prieš savo moti
ną žemę. Dar ir dabar nesibaigia jos_kančios - vėl kiša į 
kalėjimus, tremia į rytus, vėl jos sūnūs slapstosi miškuo
se. Tūkstančiai tūkstančių motinų nežino savo vaikų liki - 
mo. Ši nežinia kankina jas labiau ne kaip karo ir okupaci
jų iššauktas nedateklius, baimė dėl savo pačios likimo. 
Kad kas galėtų girdėti tuos, jų atodūsius, kuriuos jos kas
dien siunčia savo atskirtiems vaikams, surinkti jų išlie - 
tas ašaras, pajusti jų širdies sopulius, jų nevilties rau
das. Aukščiausiasis tegirdi jų karštas maldas.

Vyriausiojo senovės graikų dievo Kronos’o mo
tina buvo Žemė. Šventasis Raštas moko, kad pirmasis žmogus 
buvo sutvertas iš žemės. Mūsų kūnas yra gimtosios žemės da
lelė ir po mirties jis vėl grįžta į ją ir ja pavirsta. Tė
vynės ilgesys yra ne kas kita, kaip gimtosios žemės trau - 
kimas grįžt mūsų kūnui - jos dalelei - atgal, ir svetur gi
mę jaučia tėvynės ilgesį, nes su motinos krauju jie yra ga
vę savo gimtosios žemės. Tik po kelių kartų naujos tėvynės 
traukimas pasidaro stipresnis.

Šįmet, minėdami savo motiną gimdytoją, prisi
minsime ir savo motiną žemę. Visose tremtinių kolonijose 
pirmąjį gegužės sekmadienį mes giedosime; "Apsaugok,Aukč - 
čiausias, tą mylimą šalį",ne tik lūpomis, bot širdimis.Mes 
melsimės, kad neįvyktų,ko nes labiausiai bijome - nereiktų 
dar toliau vykti nuo savo gintojo krašto.

Šį gegužės sekmadienį ir atskirtosios moti - 
nos prisimins tuos netolimus laikus, kada savame krašte vai
kai sveikino jas, mylavo, bučiavo, gėlėmis puošė, kada jų 
akyse spindėjo džiaugsmas. Šis sekmadienis bus jų širdies 
žaizdų atvėrimas.

Tačiau nepalūžo lietuvė motina caro priespau
dos laikais, nepalūžo pirmaisiais okupacijų metais, nepa - 
luš ir dabar, ji tikės ir lauks naujo pavasario, kada jos 
vaikai grįš iš rytų ir vakarų, šiaurės ir pietų.

Ir mes nenustojame vilties, kad galėsime grįž
ti į savo gintąją žemę, susirasti savo motiną, priglausti 
savo veidą prie jos raukšlėtų rankų ir jausti, kaip karšta 
džiaugsmo ašara,- nuriedėjusi jos skruostais, krinta ant mū
sų galvos. O jei rasime ją nesulaukusią, tai bent jos kapą 
aplankysime ir paskutinį sudiev pasakysime.

Kazys Kavaliauskas.
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Senovėslietuviai tvirtai tikėjo praamžina Dievybe, 
dieviškai besireiškiančia gamtos jėgomis(dievais) ir suteikian
čia .slėpiningos gyvybės saulei ir mėnesiui,aušrinei ir vakari
nei, sietynui ir kitiems dangaus kūnams,sierai žemelei ir beri
bei jurai,augalams ir krūmams,medžiams ir akmenims,paukščiams 
ir žvėrims,žmogui ir mažiausiam vabalėliui,aninizavo gyvąjį ir 
negyvąjį pasaulį,įkūnijo saulės šilumą ir perkūno galią,šven
tose giriose amžiną ugnį kūrendami,tūkstantmečius ąžuolus gerb
dami .Kunigės-vaidilutės ugnį kūreno,kunigai mokė ir tvarkė žmo
nes dievų valią skelbdami,kankles skambindami vaidilos prote - 
vių veikalus apgiedojo,vadų ir karžygių narsą ir garsą skelbė, 
kritusiųjų dėl tėvynės karių kunus aukštame lauže su žirgu ir 
šarvais deginant gyvuosius ramino matą mirusius karžygius dan
gun ant žirgų skrendant ten amžinai džiaugtis ir linksmintis. 
Tėvų,protėvių kultas guodė mirusiųjų artimuosius,supdamas juos 
nematomu,bet jaučiamu vėlių pasauliu,siedamas jį su garsiniu - 
gyvuliniu ir grožiniu - augaliniu aplinkos pasauliu. Nors lie
tuviai nėra sukūrę tokios vaizdingos mitologijos kaip graikai 
kad yra sukūrę,arba kaip tūli XVI-jo ir net XIX-jo amžiaus ra
šytojai kad yra lietuviams fantazavę,kas betgi leido prieš šim
tą metų žinomam rašytojui izrašiauskiui lenkų kalba sukurti įs
pūdingą poemą iŠ lietuvių "mitologijos" "Ųitolorauda" , tačiau 
už kitus europiečius vėliau priėmę krikščioniją ir virtę net 
viena katalikiškiausiųjų tautų,lietuviai savo protėvių tikybos 
palikimą ilgiau,aiškiau ir' vaizdžiau už anuos išlaikė,taip jog 
išlikę ligi mūsų gadynės jos likučiai ir papročiai virtę pri
siminimais yra ypatingai vertinga medžiaga etnologams ir folk
loristams, jos dvasinio grožio atspindžiai nesikerta su krikš - 
čioniškąja moderninių lietuvių kultūra,ne tik nėra jiems virtę 
muziejine seniena,bet tebėra jiems gyvi ir sultingi,branginami 
ir įtakingi,kaip matome iš didžiojo moderninio mūsų rašytojo 
Vydūno, Tilžė j e gyvenančio, teosof?’<škui nuteikto prūsų lietuvio 
triloginės tragaidos "Prabočių šešėliai" ir misterijos "Amži
noji ugnis".

Žilos senovės palikimas ypatingai jaučiamas gausin
goje lietuvių tautosakaje,ypačiai sakmėse,tikėjimuose,burtuo
se,raudose, ir dainose.Taip prūsiškos,taip ir lietuviškos sak
mės - apie Eglę žalčių karalienę,apie Strukį žuvų karalių,apie
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Jūratę ir Kastytį,apie žemaičių karalienę,apie Brutenį ir 
Vaidevutį,apie Geležinio Vilko sapną ir kitos,deja,pasiekė 
mus dažniausiai jau kronikiškai ir literatiškai apdirbtos, 
kartais net gan įtartinos kilmės,taip jog nestengiame dabar 
atstatyti(restįtuoti) aną poetingąjį mūsą protėvių, sakmių 
pasaulį. Užtat daįnos ne tik savo skaičiumi.,bet ir neįtar
tinu autentiškumu gražiai rodo mums praėjusių amžių lietu
vių grožinį jausmą pašaulį,išlaikytą ir suderintą su šios 
dienos grožio jautimu ir pergyvenimu

Lietuvos Mokslų Akademijos Vilniuje Tautosakos Ar
chyvas turi surinkęs per 200 tūkstančių tautosakosvvienetą, 
ją tarpe per 100 tūkstančių dainų ir jos atminą. čia,visų- 
pirna,rasine iš senovės išlikusią raudų, mirusius spraudo jaut, 
įvairiu ganto s,darbo ir muzikos įrankių garsais sekančių gar
sinių, įvairią darbų ritmo besilaikančių d rbinių ir visokiu 
piemeninių,senove atsiduodančių ar mūsų laikais sukurtų,ka
rinių ar su k~.ru susijusių ir istorijos dainų,baladžių ir 
ypatingai daug romansinio pobūdžio bernelio ir mergelės dai
nų (su bernelio žirgeliu,mergelės rūtų darželiu ir t.t.j, 
taippat ir svotbinių. Svetimose ir Lietuvos kronikose aptin
kame žinių apie raudodain.es t'.utos didvyriams žuvus apgarbs- 
tyti,kurių,pavyzdžiui, 1552 n. vokiečių kryžiuočių sudegin
tus Kauno pilyje Lietuvos karius apgiedojusi giesmė dar pu
sėje XIX amž. tebebuvo apie tą pat vietą aptinkame.. XVI a. 
lietuviškos dainos tebebuvo dainuojamos didiesiems Lietuvos 
kunigaikščiams ir diduomenei, XVII a. dar liauno burmistrams 
ir kitiems ponams. XVI a. Strikovius savo Lietuvos istorijo
je pateikia istorijos dainų,bet kiti,ypač kunigai, su panie
ka žiūri į krikščioniui netinkančius kartoti tamsių žmonių 
(sodiečių) negudrius šūkavimus ir traukinus,kuriems nė dai
nų vardo nelinkę buvo pripažinti. Tačiau XVIII a._ prūsų Lie
tuvos •pastoriai, o NIX a. ir Didžiosios Lietuvos katalikų 
kunigai ima domėtis ir žymėtis sodiečių dainas, pastoriaus 
Rugio paskelbtos trys dainos atkreipia į save vokiečių poe
tų Lessingo,Herderio ir Goethės dėmesį,kurių padrąsinti lie
tuvių inteligentai rimčiau ėmė žiūrėti į prieš tai niekina
mą sodžiaus kūrybą,nebegirdėdami dainose laukinių ar gyvuli
nių garsų,kaip seniau jas išdidžiai jie patraktuodavo,tik gė
rėdamies švelniu jų melodingumu, senumu, jausminiu skaistumu 
ir subtilumu. Bešokdamas dainų senumu,pirmojo lietuviškųjų 
dainų rinkinio (1825 m.) leidėjas Karaliaučiaus universiteto 
prof. Rėza Makfersono ir kitų pavyzdžiu pamėgino net pats 
jas pasendinti,kai kurias dainas savaip išlyginęs paversda
mas mitologinėmis saulės ir mėnesio kulto dainomis, Nuo pu
sės XIX a. lietuviškas dainas ėmė iš žmonių rinkti vokiečių 
ir kitų tautų kalbininkai (vokiečiai Nessėlnann,Schleicher, 
Leskien,rusas Portunatov,suomis Niemi ir kiti),nustatydami 
tikslius jų žymėjimo metodus.‘Daugiausia betgi surinko patys 
lietuviai; Daukantą s, kun. Juška ,Dr .Basanavičius,kuli.Saba - 
li&uskas,kun.Brazys,Žrėvė,Virėliunas,Jurgis Dovydaitis ir kt.

* Ligi pat XIX a. pabaigos daugiausia dėmesio kreipta 
i pačias gražiausias,subtiliausius jausmus reiškiančias "rū- 
telines - žirgelines" ir svetbines dainas. Sodiečiai jas la
biausiai išlaikė,juo labiau,jog slavams užvaldžius Lietuvos 
kraštą,nutrūkęs lietuvių valstibingumas nustojo visuomenę 
veikęs,svetimi, karai, nebekėlė nuotaikos,daina gavo nubluk
ti ir susiaurėti; vyrams vis mažiau bedainuojant belikusi be
maž vien tik moteriška. Tuo tarpu khi latviai ir estai vie
šai su* save dainų chorais pasirodydavo ir surengdavo įspūdin-
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ga.s dainų šventos;naskolioms uždraudus ne tik lietuvių span - 
dą,bet ir viešąjį lietuviškąjį žodį,lietuviai gavo šiuo atžvil
giu nuo savo kainynų atsilikti. Tačiau per 40 netų atkaklaus 
pasipriešinino maskoliaus lietuviai atkovojo sau spaudą ir lie
tuvių vakaruose,koneertuose tuojau pasirodė chorai,kurie iškė
lė dainą viešumon. Iškovojus Lietuvai nepriklausomybę,chorai 
paplito po visą šalį,rengiamos dainų dienos ir dainų šventės. 
Kariuomenė,mokykla,viešasis gyvenimas atgaivina dainą,kurią da
bar dainuoja ne tik moterys,bet ir vyrai. Dainuojama ne tik so
diečių dainas,bet ir iš sodžiaus kilusių poetui Barono,Vienu
žio ir kitų,ypačiai patriotines Maironies ir kitas dainas» •

Dar prieš I Jasaulinį Karą didžiausias šių dienų lie
tuvių rašytojas Krėvė,dainomis atsirėmęs,kuria dramatizuotąją 
poemą "Šarūnas",kuri meistriškai susieja dainą su literatūra. 
Kaip chorų vedėjas pagarsėja Stasys Šimkus ir kiti, prūsų_Til- 
žėje Vydūnas. Geriausi dainų solistai - lietuvių operos kūrė
jai Kipras PETRAUSKAS ir Aleksandras KUTKUS,Operos solistės - 
Vincė JONUŠKAITĖ ir Juzė AUGAITYTĖ; išskyrus likusį Lietuvoje 
Petrauską,visi jie šiuo metu gyvena, išeivių tarpe Vokietijoje. 
Kaune įsteigiamas Dainų archyvas;daina dėstoma Kauno ir vii - 
niaus Universitetuose kaip atskiras mokslas - dainologija.Net 
anglų kalba apie lietuvių dainas JAV-bėse yra išleidęs veika
lėlį kilęs iš Lietuvos Kacenelsonas. Prūsų Lietuvoje vokiečiai 
stengiasi panaikinti lietuvių kalbą ir užsiundo bažnytininkus 
prieš dainą kaip tariamai nuodėmingą,nuo Dievo atitraukiantį 
dalyką. Per 20 metų lenkų valdomame,nuo Lietuvos atplėštame 
Vilniaus krašte lietuviškoji daina ne tik nenutyla,bet tebesi- 
reiškia visu savo Šviežumu ir stiprina kovojančios dėl savo 
tautinių teisių ir susijungimo su Lietuvos respublika lietu - 
vių visuomenės nuotaiką ir ryžtingumą.

XX amžiuje teatkreipta dėmesio į piemenų,žemės ūkio 
ir kitokio darbo lietuvių dainas,kaip į pirmesnius,labiau su 
gamta susijusius liaudies kūrinius. Taippat imta domėtis ir 
branginti senovinius arba primityvius sodžiaus muzikos įran - 
kius-. pagaliau, susidomėta ir nebe garsiniu menu,tik taippat’ 
r i.t m iniu - judesiniu menu - iš senovės tebe
palaikytais šokiais. Dar rusų metraščiai(kronikes) mini lietu
vių kariuomenę baimės priešams įvarįnėjus. pučiant ilgus medi
nius vamzdžius,tad trimitais trimituojant,kurių palikimas yra 
kerdžių ir piemenų tebevartojami mediniai ir tošiniai pučia - 
mieji instrumentai. Su senovės vaidilomis dar XIX a. poetai 
sieja kankles,kuriomis kur-ne-kur tebeskambino sodžiaus seniais 
XVII a, prūsų Lietuvoje, o XIX a. ir likusioje Lietuvoje sužy
mėta it aprašyta kai kurie sodiečių šokiai,kurių kiti nėra mus 
pasiekę,kaip štai prieš šimtą metų išnykęs,ponų ir kunigų drau
džiamas kaįp labai pavojingas,šokis su kirviu,kur bernelių ra
tu apsupta mergelė išmesdavo aukštyn kirvį ir 4jį ore pagavęs 
bernelis su ja pašokdavo,visiems tuo metu dainuojant.' Su 1904- 
1905 metų Rusijos revoliucija pasidarius galimam viešajam lie
tuvių gyvenimui,patriotų rengiami vakarėliai ir koncertai mė
gina įvesti viešumon kankles ir kitus sodietiškus muzikos ins
trumentus, ypačiai visokius ratus ir ratelius su žaidimais Ir 
dainomis,sodietiškus ir net pseudosodietiškus šokius. 1915 - 
1918 m. vokiečių okupacijos metu patriotinėmis dainomis lietu
viams stiprinant savo dvasią,tautiniai šokiai taippat gauna 
patriotiniams tikslams tarnauti,šokant,pavyzdžiui,Vilniuje 
"kad būtų laisva Lietuva". sveiku, stipriu gyvenimu Lietuvai 
pulsuojant atgavus nepriklausomybę,jos jaunimas stiepiasi į 
visa kas sava,kilnu ir gražu - į mokslą,meną,sportą,aviaciją 
(transatlantinių lakūnų Dariaus ir Girėno kultas).pražydi ope-
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ra ir baletas,Krepšinis kaip labiausiai atitinkąs lietuvių bū
dą,lengvas ir grakštus sportas(du tarptautiniai laimėtinai). 
Meniškai stilizuoti tautiniai šokiai - Blezdingėlė,Kepurinė, 
Katilas,Mikita ir kt. maskolių( 1940-41 m.), ir vokiečių okupa
cijos (1941-44 n.) metu nenutrūksta,tik dar labiau,dar gyviau 
ir originaliau pasireiškia ypačiai garsiame Švedo Liaudies 
ansamblyje Vilniuje(drauge su atgaivintu kanklių ir kitų so
džiaus ‘muzikos instrumentų orkestru)-,1945 n. atsigavusiam© 
ir Vokietijoje atsidūrusių lietuvių tarpe Mikulskio ansambly- 
je(prancūzų zonoje).panašiai kaip pirmoje vokiečių okupaci - 
joje,taip ir antroje Vilniuje lietuvių vaikai sęenoje' ir vi
sur 'kur demonstracijai prieš vokiečius šoka šokį "Tegyvuoja 
Lietuva laisva,nepriklausoma". Išeivijoje kiekviena lietuvių 
stovykla stengiasi turėti savo dainų chorą ir,tautinių šo - 
kių grupę. ' '

Lietuvių stovyklos viena po.kitos statosi sau atmin
tinius, švelniai puošnius "1 i. e t u v i š k u s kryžius 
kurie vaizdžiai atstovauja drožiniam(ornamentiniam)nenui.pie - 
menų išdrožinėtos,išskaptuotos lazdos ir įvairūs daikteliai, 
dailydžių,Kubilių,benuoriu ir kitokių medžio apdirbinėtojų, 
šiaip jaunų ir senų grožininkų,nekartą ubagų ar girtuoklių iš
dailintos ,visaip išvivingriuotos langinės,gonkos,stogagaliai, 
Kraičkubiliai,skrynios,kėdės,šaukštai,klumpės ir visokie dro- 
žinėliai,puodininkų rankomis išlipdyti moliniai puodai ir kiti 
indai kad ir rodo ne tik sodžiaus grožio pajautimą,bet ir. in
dividualius meninius ieškojimus bei kelius,tik. yi©fe tai gauna 
nusilenkti palaimintam:"diąVdirbių" darbui - mediniams,dažnai 
ąžuoliniams,kryžiams ir įvairiausiai,vivingriausiai,baroko pa
veiktai ir net bengališkai-hindiškai atsiduodančiai jų orna - 
nentikai su liūdnai susimąsčiusio dėl.sodžiaus vargdienių li
kimo Kristaus Snūtkelio,Kristaus Rūpintojėlic,Dievo Motinos, 
Pliurijono ar kurių kitų šventųjų statulėlėmis ir koplytėlė
mis,’net ištisomis Kristaus Golgotos Kalvarijomis. Didžiojo mū
sų folkloristo ir tautinio • atgimimo tėvo Dr.Basanavičiaus su 
prieškrikščioniškąja senovė-ir net prosenove siejami,ne tik 
kapinėse,kur jie vis dažniau gauna užleisti vietą metaliniams, 
cementiniams ir t.t.,ar šventoriuose,bet ir prie namų,prie 
gatvių,priekely,ypač kryžkely statomi tūkstančiai įvairiausių, 
visokiais visokiausiais ornamentais išgrožinėtų lietuviškų 
kryžių, Nuo XIX a., pabaigos jie patenka'į įvairių kraštų me
no ar šiaip įliustruotus žurnalus, XX a.t.kt.,iri į anglų žur
nalus. Prieš 40 metų dailininko Jaroševičiaus yra parūpintas 
kryžių albumas su reikšminga Dr.Basanavičiaus prakalba pran
cūzų kalba, o mūsų laiku išleisti puošnus kito dailininko var
no kryžių albumai,kurie duoda gausios medžiagos'ne tik grožio 
gerbėjams,bet ir liaudies meno tyrėjams. ' -

Ne tik nuo pargriuvusių kryžių ir koplytėlių,bet ir, 
nesiskaitydami su sodžiaus žmonių jausmais,nuo "tebegyvų" pa
statų įvairūs liaudies meno brangintojai slaptai pasiina("kul- 
tūrvagįliauja") -rūpintojėlius ir kitas statulėles,kitas jų iš- 
siveždami net užsienin,bet paprastai Lietuvoje jas berinkdami 
ar atiduodami į muziejinius rinkinius. 1940-41 n, užgriuvę Lie
tuva maskoliai ir vietiniai jųjų pakalikai ne tik šaudydavo į 
kryžius’ir jųjų mūkas(rūpintojėlius),bet ir daugybę jųjų - ti
kinčių :žmonių didžiausiam pasipiktinimui - sunaikino išgriau
dami arba nukirsdami, ne bo pagrindo laikydami juos "svieto 
lygintojų" pasaulėžiūrai nepriimtinais ir pavojingais tikybi
niais simboliais,taip ir nepriklausomo tautinio lietuvių nu
sistatymo reiškiniais.Seniau,dar caro valdžios laikais,drau-
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džiant kryžius statytis iš nakties pasirodę kryžiai ypatin
ga lietuvių neile buvo globejami,toliau nuo gyvenamųjų vie
tų pastatytieji naktimis kovotojų dėl lietuvybės suėjimų ir 
pasitarimų būdavo liudytojai, per 2o metų Nepriklausomai Lie
tuvai dėl lenkų pavergto Vilniaus bekovojant,ne tik joje bu
vo statomi vadinamieji Vilniaus kryžiai - kovai dėl Vilniaus 
dvasiškai, sutvirtinti, bet’ir pačiame Vilniaus krašte lietu
vių visuomenė sau pasistiprinti statėsi lenkų adninistraci - 
jos.draudži nūs gražiai išpuoštus lietuviškus kryžius ir karš
tai juos gynė,kai lenkų policija,pavyzdžiui,Marcinkonyse ku
rį. jųjų nukirsdavo ir upe paleisdavo. Svetur atsidūrę lietu
viai išeiviai taippat juos sau statosi,kad ir tam tenka nekar
tą įvairių kliūčių nugalėti. Kaip daugelis lietuvių daininin
kų, vargonininkų, muzikų iš oliuojančių,traliuojančių ar birbi- 
nėjančių piemenėlių yra užaugę,taip iš piemens peiliuku laz
das drožinėjančių sodžiaus vaikinų rodosi didžiausi Lietuvos 
skulptoriai - Lenkijoje veikęs Pijus Veliuoniškis,lenkiškai 
■ffeloAski pasivadinęs,ir Petras Rimša,inkrustatorius,bei kiti 
skulptoriai.

Langinių,skrynių ir kitokių namų apyvokos daiktų or
namentika ne tik su drožiniu,bet ir su spalviniu^vaizdiniu) 
menu yra susijusi - ssvo populiariu t u 1 p ė s ir kitokiais 
spalvuotais motyvais ,0 savo spalvomis ne tik nustačiusi tauti
nes liutuvių(raudoną,žalią ir geltoną) spalvas,kurias 1917 n. 
Vilniaus konferencijoje menininkai Daugirdas,Žmuidzinavičius 
ir Vienažinskas valstybei nustatė,bet ir patį genijalųjį lie
tuvių tapytoją vizijonierių Čiurlionį kiek prerafaelįtiškai 
paveikusi,nekalbant jau apie griežtai jos nustatomą malonų, 
.'bet nedidelį Šimonį.Tai pat ornamentikai priklauso įvairių 
įvairiausi velykiniai margučiai,taippat plačiai išgarsėja - 
sios Vilniaus krašto lietuvaičių Verbų sekmadieniui parengia
mos įvairiaspalvės,niekad nesikartojančios,taip jog negalima 
•dviejų tokių pat rasti verbos-palmės. Tačiau bene vaizdžiau
siai spalvinis lietuvių menas reiškiasi tautiniuose musų dra
bužiuose. ’ . - '

Lietuve je,kaip ir kituose civilizuotuose kraštuose 
naujovė miestiškai suvienodino vyrų rūbus,nors senovėje, be 
abejo,taippat kaip.ir kitur,turėjo čia viešpatauti didesnis 
įvairumas ir spalvingumas. Ne ką bemokame pasakyti apie XIV- 
XV a. didžiųjų Lietuvos kunigaikščių,diduomenės ir bajorų rū
bus,bet XVI-XVIII a. čia jau sekta vengriškai lenkiškais ba
jorų pa vyzdžiais, marguliuojant įvairiaspalviais kuntužiais, 
garsiomis Slucfco juostomis ir spalvuotais batais; bajorės 
taippat sekė lenkių ir kitų pavyzdžiais, sodiečiai,net ir la
biau pasiturintieji,turėjo ir rūbais skirtis nuo ponų,kurių 
labiausiai susmukę,kiti tikri plikbajoriui,net kuntuzių nu
stoję,bent kardu prie šono skyrėsi nuo sermėgių.Tačiau ir ser
mėgiai buvo linkę į spalvingumą,kas matyti kad ir iš dar prū
sėje XIX a. tebepastebimo vyrų .sodiečių nevienodos spalvos 
vilkėjimo apskritimis;pvz. vienoje Žemaičių apskrityje gyve
no rudsermėgiai,kitoje pilksermėgiai,o.trecioje net juodser- 
mėgiai. Net ir ligi mūsų laikų šen ten tebeužsiliko rudos, 
dryžėtes ir kitokios kelnės. Moterys sodietės,tiek vokiečių 
valdytoje Prūsų Lietuvoje,tiek ir Didžiojoje Lietuvoje per 
amžius laikėsi originalaus savo apvalkalo margumo,tik per pas
taruosius keliasdešimt metų vis labiau nusileisdamos betau - 
čiai miestiškai madai.Savi moterų audimai,“b-t.rutt Ski!| margi
niai, po etiškai kai kada siejami su mūsų tautos amžiams numy
lėtos XIV a. didžiosios kunigaikštienės Birutės vardu,dar šim- 
takvaldžiai sijonai,juostos(fastoji su dainos žodžiais turi
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gan įtartina 1512 n. datą),žiurstai ir t .t. visokiais rašt- 
tais ir rašteliais,skepetos ir skaros,kaspinai,margos pirš
tinės ir kt. savo skoningu margumu tikrai būtų/didelį anglų 
estetą Ruskiną sužavėję,jei šis miesto artintojas sodžiui ir 
gantai būtų juos kada nors pamatęs. I lietuviškų marginių 
tarpų dešimtmečiais spraudėsi iš Vokietijos parvežami ir lie
tuvaičių skoniui labiau mažiau pritaikomi pirktiniai perke - 
liai,vis labiau anuos nukonkuruoja* Benykstančius marginius 
atgaivina mūsų patriotės nuo 1904/5 metų viešai jomis vilkė- 
damo s tautinėse i škilrnės e , chorus s e,kone ertuos e,pobūviuo s e. 
nepriklausomoje Lietuvoje jos virsta kaip ir tautine lietu
vaitės uniforma,mielai ir plačiai dėvima studenčių,visuome- 

■ninių organizacijų narių,karinihkienių,ninistrienių,preziden 
tienių, kurių pav^zdžiu_ir sodžiaus visuomenė vis labiau ima 
sekti. Lietuves genės ūkio Rūmai išleidžia marginiams skir
tus liuksiusinius Liaudies Meno numerius* Kaune įsisteigia 
marginiams platinti įmonė.Tautinėms šventėms miestų darbinin
kija tautiškai margai pasipuošia. Kiekviena savęs verta lie
tuvaitė neleidžia savo drabužių vergiškai kopijuoti iš kitų, 
tik stengiasi kuo individualiau, kuo savarankiškiau ir kuo 
skoningiau čia pasireikšti* Vilniaus krašto lietuvaitės sa
vo patriotizmą reiškia išrašydamos sienoje pakabinti rankš
luostyje ar staltiesėje tautos himno žodžius. Gavusios iš tė
vynės pasitraukti lietuvaitės retai tesuskubo pasiimti su sa
vin ir tautinius rūbus,bet išeivijoje atsidūrusios nepapras
tu sumanumu parūpina sau kad ir prastesnius, vargingesnius mar- 
ginėlius.

Daina ir marginiai,tautiniai šokiai ir tautiniai rū
bai, tautiniai kryžiai ir tautiniai rūpintojėliai,tautinės spal
vos ir tautinis himnas yra susiję su dabartinio lietuvio sie
la nenutraukiama įvairiaspalve,įvairiagarse,įvairiaritme ir 
įvairiajausme sava grandine,kuri nemažiau už ginklą ar politi
ką įgalina tautą žengti nepriklausomu nuo kitų keliu.Lietuvių 
tauta nebėga nuo kitų,gyvomis susidomėjusiomis akimis žiūri 
stebi pasaulį.lengvai prisiima iš kitų,bet atmeta kas sveti
ma jos sielai*ir būdui,o prisiimdama savotiškai perdirba ir 
sau pritaiko. Jos dainose,šokiuose ir marginiuose rasime ir 
svetimų motyvų,svetimų įtakų,bet dažniausiai tatai jau esti 
taip įlietuvinta,jog svetimas teikėjas vargiai bepažins savo 
taikinį. Prūsų lietuviai protestantai daugelį savo giesmių iš 
vokiškų išvertę, o Didžiosios Lietuvos lietuviai katalikai dau
gelį savųjų iš lenkiškų, bet gieda <įąs savaip,originaliai,ne
linkę svetima gaida sekti. Brangindami savo senovę,tautos him
no žodžiais - iš praeities semdamiesi sau stiprybės,joje bet
gi neužsiskleidžia,nesustingsta,tik žengia pirmyn,praeities pa
likiną įtvirtindami ir gaivindami moderninės civilizacijos gy
vybinėmis sultimis. -
Uchte,1945.KI.17 d.

■ "'.i -- : i , . - j ■
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(4920^49-45)

„Poetas Vytautas 14 A Č E R N I S ginė 1920.VI.6 d. 
netoli Žem.Kalvarijos ūkininkų šeimoje. Mokėsi Telšių gim
nazijoje. Buvo darbštus,gyvas ir judrus mokinys. Labai 
daug sk'.itė. Bar paliktoje klasėje būdamas Vytautas parašė 
eilėraščių,kurie išgarsino jo vardų mokinių ir mokytojų 
tarpe ir greit pateko moksleivių spaudon. Septintoje kla
sėje apsirgo plaučių džiova. Kiek vėliau žuvo tėvas,nutrū
ko namų globa, Liga ir tėvo mirtis iš linksmo ir nuošir - 
daus berniuko padarė užsidariusį ir melancholiką.privačios 
pamokos,skaitymas,mokymasis naktimis buvo palanki dirva pa
vojingai ligai neatspariame kūne plėstis.

Baigęs gimanzijų,draugų padedamas įstojo į Vytauto 
Didžiojo Universitetų,Teolog l.jos-Eilosofijos fakultetą 
anglų kalbos studijuoti.Universitetų vokiečiams uždarius, 
gyveno tėviškė j e. 1945 m. pavasarį pačiame vyro ir kury'Si-'.w 
nių jėgų subrendime daug žadėjęs mūsų tautai jaunas poe - 
tas mirė.

Vytautas Mačernis statė poezijai ir jos kūrėjui 
didelius reikaląvimus .Kūrimo valanda iš jo pareikalauda - 
vo milžiniško proto ir dvasios galių įtempimo,Jis atsidė
jęs valė kiekvienų mintį ir vaizdų nuo nereikalingų žodžių, 
stengdamasis kiek galint kruopščiau kiekvienų eilėraštį ap
šlifuoti, savo poezijai jis pasirinko nelengvų klasikinę so
neto formą ir jų nugalėjo.Dekartų jis pats savo eilėraščius 
vadino matematiniais uždaviniais.

Negausi jauno poeto kūryba - apie aštuoniasdešimt 
eilėraščių,bet savo kokybe ir minties jėga jis pralenkė ne 
vienų musų vyresnyjį poetą.Didžiausių savo kūrinį "VIZIJAS" 
pradėjo rašyti 1958-59 m.m.,dar gimanzijoj būdamas.1942 m. 
vasarą baigė,Tai yra ilgomis eilutėmis,ketureiliaia pos
mais parašytas filosofinis - mistinis kūrinys,sprendžiąs 
mirties problemų. Tačiau šis išbaigtas dalykas dėl okupa - 
cijos meto sąlygų nebuvo išspausdintas.

jaunasis poetas mums yra labiau pažįstamas savo 
"METŲ SONETAIS". Juos pabaigė 1944 vasarų.

-• proza yra žinomas tik vienas jo kūrinėlis - "TUŠ - 
TYBĖS KRAUTUVĖ".

Garsus Toreador, Mirtis baisioji, ,
Gyvenimo arenoj vaikšto išdidi
Ir pergalėm naujom kasdien triumfuoja - 
jai turi pralinėt sunkioj kovoj visi.

Ji rodo mums raudonų laimės skarą, 
Mes puolam jų tartum įsiutę gyvyliai, 
Kol aštrų durklą ji širdin suvaro, 
Iš mūsų narso pasijuokus įžūliai.

Dievams žaidimas tas žiaurus patinka -
Aukštai susėdę danguose aplinkui 
Šauniam Toreador triukšmingai ploja.

Ir gyvulių būrius kasdien naujus 
Išleidžia per gyvenimo vartus: 
Težudo juos Toreador, Mirtis baisioji..

1 -
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Ūždamas per dangų Šiltas marių vėjas, 
Neša grįžtančius paukščius per vandenis plačius 
Ir dainuodamas į sausumą atėjęs, 
Išmęta iš medžių jų supuvusius lizdus; 
t
Ir nueina šniokšdamas per lygumas pilkąsias; 
Nuo dangaus šiurkščiai nuplėšia debesų skaras; 
Saulės kamuolys plačiai palieja žemėn tąsyk 
Virpuliuojančios ir plūstančios ugnies upes.

Medžių pumpurai pilki poškėdami dusliai 
Aižėja ir skleidžiasi gleivėtais lapais 
Ir,toli aplinkui nirtulingai kvepia.

Džiūsta vėjuje ir saulėje visi keliai;
Ir širdis į tolumas melsvas įsižiūrėjus. 
Jais norėjų skrist tolyn,kaip skrenda vėjas.

Galva išvargusio asketo 
Ant kelių jį pamilusios šokėjos, 
■Lyg guoly kvepiančiam gėlėtam 
Apsvaigusi nuo bučinių ilsėjos.

"Tu ieškai Dievo,mylimasis",• 
Kalbėjo ji,"kankindamas save", 
Bet Dievo žaizdose nerasi, 
Nėra jo tavo kūno silpnume.

Tu savo Dievą rasi mano šoky, 
Lig Jo nueit tik lengvos kojos gali* 
Aš šoksiu,tu delnais man taktą ploki -

Praskrisdamas ekstazėje pro šalį, 
Lankstusis mano kūnas judesiais 
Tau Dievo paslaptis visas atskleis-

' ■ -i „ į.
1944 m. pavasaris.

4
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/ištrauka iš romano "KRYŽIAI"/

Pašešupy ties brasta gyveno račius Giružis.Gyve
no su motina,"jo tėvas pro langą iššoko", sakydavo žmonės."Smil
gose sudegė",išsišiepę pridėdavo kiti.

Trobelė buvo naša,bet dengta skarda.Ir stiklinės 
gonkos buvo,ir palangėj užtvertas darželis.Dirbtuvė buvo irgi 
skarda dengta,t prie jos pristatyta klėtis.Giruži-a neturėjo ką 
i ją pilti,lauko tiek neturėjo,kad javams reikėtų klėties,bet 
vis tiek pasistatė ir vasarą ten miegodavo.

Jaunas dar buvo Giružis,pernai tik iš kariuomenės 
sugrįžęs,bet nagus turėjo ne skiedromis rinkti .Kai dirbdavo - • 
dirbdavo; motina valgyt nepriprašys.Ir vis švilpaudamas,vis dai
nuodamas: "Fcutele , lelijėle, jau aš tave barsiu." Mėgdavo dainuoti 
ir savo paties sudėtą dainelę; "Su mano ratu važiuot nekratu." • 
0 piūklas zirzia,plaktukąs taukši,o motina žiūri pro langą ir 
Š VT) S O S i • , v- • v • ** * rtvaziuos žmogus, atc/btels prie varčiukų:

- Ratas gatavas ?
- Gaudyk 1. - pasigirsta iš dirbtuvės.
Nespėjo žmogus nė vadelių ant rungo užsukti,© ra

tas jau išsirito ant kiemo.Ratas dar kruta,parvirtęs ant žolės, 
o dirbtuvėje jau vėl zirzia piūklas.

Bet ateina permaina. Tokių permainų ypač dažnai 
atsitinka vasarą.

Leidosi saulė.Šiandie ji buvo tokia pailsus,tokia 
raudona.Raudona iki graudumo.Iš upės kilo baltos miglos.Kilo 
liūdnos,liūdnos be galo.Kaip ir tas varpo gaudimas toli už mė
lyno miško.

Dirbtuvėj pasigirdo garsus taukštelėjimas.Motina 
suprato - sūnus jau vėl paleido plaktuku į sieną.

Po valandėlės jis išėjo iš dirbtuvės,atsisėdo ant 
klėties laiptelių ir žiūrėjo į tą raudoną saulę.Į tas miglas 
liūdnas be galo,į vyšnios lapus,drebančius vakaro vėsumoj.Jis 
žiūrėjo į mėlyną mišką,kur varpo garsai susiliejo su vakaro vė
sumu ir raudonom saulėleidžio spalvom.

Liūdna račiui,nors galva mušk į sieną.
priėjęs prie šulinio,jis nusiprausė mediniam lovy 

ir nuėjo į klėtį.Po valandėlės išėjo apsitaisęs šventadieniš - 
kai ir ėjo tiesiai į kiemo vartelius.
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- Kur gi tu ?
- Tai čia... Yra toks reikalas...
Bet motina jau žinojo,kad jis šiandie negrįš.(jai ne

grįš nė rytoj,nė užporyt.
Tokiom dienon atvažiuoja žmogus - nė rato,nė račiaus, 

pastovi žmogus kieme,pakraipo galvą ir nusikeikia*
- Kad jį kur zuikiai subadytų.
Rėžia žmogus botagu per kieno žolę ir sėda į vedimą. 

Spiautu žnogus,bet ką darys - reikia laukti ir kentėti* visoj 
plačioj apylinkėj Girūžis vienintelis račius.

6 račius dabar net už Liudvinavo,
Netoli Alytiškės niškc gyveno garsi audėja,Nesilygi

no ji su Kreivėniene,bet netoli ir atsiliko.Visi ją vadino 
Magdute,o pavardę mažai kas žino jo.Gyveno viena; tėvai ni-rp, 
o brolis išsikėlė į Kauną ir dirbo "Maisto" fabrike.

Giružis sėdėjo su ja po pirkaitės langu,žaidė jos 
geltonomis kasomis - glostė jas,vyniojo ant rankos ir skundė
si:

- Nemyli tu manęs,Magdute.Tu su visais šoki,visiems 
kepures kaišai,o aš tau lyg akmenėlis; paspyrei koja - toliau 
pasirito.-

Magdutė klausė,šypso josi ir tylėjo.
Ji ištraukė kasą iš jo rankos ir permetė per petį.
Giružis abiem rankom suėmė josios ranką aukščiau al

kūnės ir suspaudęs grasino*
- Jei taip,Magdute.... Jei tu taip... Tai taip ir ži

nok. ..
Magdutė šypsojosi ir tylėjo.
- Ko tu tyli ? Ko tu nieko nesakai ? sakyk bent,kad " 

kas aš tau. Ką aš. Račius. Riauk širdį - sakyk,kad ponaičių
iš Marijampolės,o gal ir iš Kauno lauki.

■ Magdutė tylėjo.
- Jei sužinočiau,kad kas kitas tave bučiuoja,tavo gel

tonus plaukelius taršo - pasikarčiau,parėjęs pirkią uždegčiau..,
Giružis apkabino ją per liemenį.Ji nesipriešino.
- 0 tartum žodelį - tavo pirkią parduodam arba,dar ge

riau,pas mane pervežam,perstatom... Bet tu... Matai,kokia tu... 
Bučiuoju tai aš,glamonėju,petelius glostau... tada tu gera,o 
tekėsi už kito. Ar nemačiau,kaip Marijampolėj su ūkininkai - 
čiaie po miesto sodą vaikščioji ? Manai - jie tave ves ? Lauk. 
Graži,tai kodėl nepavaikščiot,bet kur pinigai ? Ko dar tyli po 
velnių ?

- Ką aš tau sakysiu,kad tu vėl girtas.
- Negirtas,tik Liudvinave truputį užtraukau.O vėl - 

per tave ir gerti pradejau.širdį skauda,štai kas.Kaip neskau
dės. Žiedą nupirkau, šešiasdešimt litų tėškiau,kaip į bal-ą,sa - 
kiau,busi - nebūsi mano mergelė,bent panešiosi aukso žiedelį,
o tu nenorėjai net pažiūrėt,ar tinka.

- Kam to reikia .Kai tekėsiu, tai ir užsimausiu.
- Aoh,Magdutė.Resuprantu aš tavęs. Iš piktumo visus 

pinigus prakortuoju,o tu tik juokiesi .Kad bent išbartum,Kvai
liu išvadintum...

, _ Tavo pinigai,tu ir prakortuoji.Ne tik pinigus,bet 
ir žiedą prakortavai. - pridėjo ji piktai,.

- Tai ko neėmei,kai daviau ? •
- Neėmiau aš,tai paims kita.žiedas - pinigas,o pini

gas uždirbt sunku.
- Kas man iš tų pinigų,jei tu žodžio nesakai.
- Žodžio,žodžio,o jei pasakyčiau,tai ar daug tų pini-
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gų atsirastų. ? šyptelėjo ji.
- Sakai,ar pinigų atsirastų ? Nebijok,atsirastų. - 

pridėjo jis neryžtingai. - Tu sakai - žiedų pains kita.Tai 
jau,tur būt,pavarysi mane kitos ieškot...

- Nori - ieškok,lyg aš draudžiu,© nerasi - vėl pasi
šnekėsiu, platūs vartai ir tau,ir man...

- Kai klausau tavęs,tai nė pakartas,nė paleistas.Ech, 
H&gdute. Kad žinočiau,kas ten tavo širdelėj dedasi....

Giružis stipriai apkabino jų ir ilgai bučįavo.Magdu- 
tė glostė jo plaukus,© kai jis pagaliau atitraukė savo lūpas, 
ji sunkiai alsuodama vos ištarė:

- Degtine atsiduodi,kaip bravoras.
Ir susijuokė.
Ji palydėjo Giružį iki vartelių.Jis paėjėjo penkis 

žingsnius,sustojo,pamąstė,rėžė kriukiu per varnalėšos lapų 
ir sugrįžo atgal.

- Klausyk,Hagdute.Neėmei žiedo - tiek to,bet aš ki- 
tos neieškosiu.Taip ir žinok.Galvų man apsukai,tai taip ir 
žinok - mudu dabar nė pats velnias neatskirs.0 pasipainios 
kuris - užmušiu. Kaip mane gyvų matai _ užmušiu,o tada ir tau 
ne gyvenimą s. Ne t širdį skauda. Juk aš geras tau, jei bučiuoji. 
Baigt taisytis. Taip,sykį turi būt baigta,po velnių.iš čia su
stojęs pagalvojau,pagalvojau... Tune kokia pasileidus merga... 
Nekrupčiok,nesuėsiu... bet... aš ir pats nežinau... ir ne kvai
la tu,bet... na,netokia,kaip visos.Tai taip ir žinok, - pagra
sino jis pirštu ir apsisukęs ni 

0 ji vis dar stovėjo 
prie vartelių.lukštą,mėlynakė. 
Geltonos kasos driekėsi per 
liemenį.Atrodė,kaip nuo šal - 
čio paraudę jos veidai.Po il
gais blakstienais vis labiau 
ir labiau merkėsi jos mėlynos 
akys,ir raukšlės tarp antakių 
darėsi vis gilesnės, pagaliau 
ji šyptelėjo,nuo liemens ant 
krūtinės permetė kasų ir pama
ži vyniojo jų ant rankos.

Giružis nuėjo į Liud
vinavu.Pas pažįstamų siuvėjų 
vėl truputį išgėrė ir nuėjo į 
tų pusę,kur grojo armonika.pra
sistūmęs pro_būrį vyrų,kurie 
priemenėje rūkė,jis pažiurėjo 
į šokančias poras ir nuėjo tie
siai prie Sruoginuko,stovinčio 
pasieny.Priejęs Giružis atsi
stojo priešais ir žiurėjo vy
rukui tiesiai į akis.Viena mer
ginų sukilo eno.Sruoginuka  s apsi
dairė ir bandė šypsotis .linksmi 
armonika sulėtino balsų-nutilo 
vėl kartų nedrąsiai cyptelėjo, "' 1 1 ' ’■ ’> K
ir kambary pasidarė tylu.

- Tai kų ? iš tau sakiau,tėviškai nokiau... pae_ 
kutlnį kartų sakau - pas Kagdutę tau kelio nėra.o sužinosiu 
tai dantis išsiimk iš anksto. 1

- Ne tu man dantis sūdė jai,ne tu ir Įminėsi .Atsira
do »na tai.

:=:=t=:=:=:=:=:=;=:=:=:=:=:=:=:^:=:=:=:=s=:=:=•=•=.=s=.• • f —•

16



+ » + j,+ J + j +1 + ; + ; + ; + j +j +; + ; + ; + +-{-+-s-+• I s r •"+ j- ► '1'■j’+^+|- + f't

Nė žodžio daugiau, nesakęs,Giružis užsimojo kriukiu . ' “ ’ 
ir rėžė Sruoginukui per galvą.Sruoginukas griebė kėdę,bet Gi- 
ružls pargriovė jį ant grindą.

- Vyrai,skirt. Kas čia dabar.
Juodu išskyrė,Vieni laikė Giružį,kiti S r uo giliuką.
- Ką ? Tai jis man kelius nurodys ? - šaukė Sruogi- 

nukas priemenėj. - Kiekvienas daržininkas man ant sprando jos?
- Kad tavo tėvas turi dešimtį hektarą,tai tu manai, 

kad tu Dievas žino kas. Daržininkas tau šuva.
- palauk,pasimatysim teisme. .....
- Eik,.bėk,ko lauki ?
- Manai,kad Magdutė tekės už tavęs ? Tik tu lauk.Ne 

už tokio,Mergos vaike.
Giružis,kaip įgeltas,šoko prie durą.Durys užsikimšo. 

Išbėgęs lauke apsidairė,bet sruoginuko nebuvo.
- Grok,ko tu žiūrai, - suriko jis muzikantui sugrį

žęs. - Rėžk polką,statau bačkutę alaus.
- Magdutė tam vyrukui visai balkius paleido, - žire- 

no merginos kampe.
Armonika cyptelėjo,bet tuo tarpu pro duris įlėkė ply

ta ir atsimušė į Giružio petį.
Namo jis parėjo tik kitą dieną pavakare.
Giružienė kasinėjo darželyje.Raudoną skarelę užmetu

si ant tvoros,ji dirbo pasiraičiusi rankoves.Grybienė,kaimynė 
iš anapus upės,stovėjo šalia ir pasakojo*

- Ne aš pati sugalvojau,Aš tik sakau,ką kiti sako. 
Grūštaitė ne jo nosiai,sako.Šitoks ūkis,sako,o mergaitė pamo
kyta .Kunigas pas Grūštus ir laukus šventina,o čia atiduos duk
terį tokiam bedieviui-.

- 0 kas kam darbo,ar jis bedievis,ar ne bedievis.Jie, -- 
mat,visi labai geri... Dievą į kūmus prašė.

- ir aš taip sakau. Aš,bruknele avietėle,tik pasako
ju,ką kiti sako, prasigėrė,sako,tai dabar ieško turtingos. Ir 
dar kokios.

- Prasigėrė. Ne už ją gėrė. Tegu susilygina su juo
bet kas. Tegu savo vaikas,bet jau netylėsiu - ir lūpos,ir akys, 
ir veido rausvumėlis - kaip švento Jurgio Vilniaus bažnyčioje. 
Penkias parapijas praeisi - kito tokio nerasi. 0 Grūštaitė tai 
jau baisus daiktas. Yra sviete ir geresnią,kad tik vostą.Apsi- 
laižydamos eitą. - -

- Ir aš taip sakau.Man,bruknele avietėle,vis tiek, 
bei,sako,su ta Magdute...

- 0 tu gal su žvake žibinai ?
- Ką tu,Giružiene. Ką aš ? Man vis tiek,tik,ot,sako,..
- Sako,sako... Su tokion,kaip Magdutė,jis nesusidės.0 kad ten kartą kur pašoko... pagaliau ne bala - neištaškys....
Ir Giružienė taip paspaudė kastuvą,kad net kotas,ro

dėsi, luš. Akmuo tik grikštelėjo,net per dantis nuėjo.
Gerkim, broliokai, er aš geeersio, 
Kap reiks ožnokėti - aš ešeeeis...

Moterys atsisuko. Keliu vėjas nešė dulkes. Rodos,tos dulkės dainavo tokiu pailsusiu ir užkimusiu balsu,
Į kiemą įėjo Giružis.Skrybėlę nusmaukęs ant pakaušio, \ 

jis nusvyravo tiesiai į klėtį, jo veidas buvo kruvinas.
Giružienė piktai pažiurėjo į kaimynę.
- Tai jau sudie,bruknele,bėgu vakarienės virti.
Giružienė nuėjo į klėtį*
Durys praviros.Saulėleidis raudonai nudažė grindis.

•.= !=t=:=:=:=:=: = s=: = = : = : = : = : = • =
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Račius sėdėjo ant lovos krašto ir graibstėsi po ki
šenes.

Motina susirūpinusi stovėjo prie durų,žiūrėjo ir ty
lėjo.

- Visų šalių proletarai - vienykitės. Kam čia tas 
žarijas pabėrei ant grindų ? A ?

- Per degtinę nė saulės nematai...
- Aš nematau ? Aš viską matau. Aha... sakai... pa - 

bar jau matau,kad saulė. Aš,narna,sakiau ir sakysiu - vienyki
tės.

, - Kas tau veidą taip prakirto ? Dieve,Tu Dieve.
- Veidą ? Ar perkirto ? - klausė sūnus,braukdamas 

delnu per veidą. - Tai Sruoginukas,rupūžė.
- Koks tu vyras.Tave daužo,kaip pelų maišą,o tu sto-

vi* - Stovi. Pasakė.Aš nestoviu.Aš jį vijausi,bet ten
duobė,o kai išlipau - velniai žino,kur jis dingo.Aš jam sakau... 
tu,sakau... - atsiduso Giružis ir parvirto ant lovos. - Taip, 
mergužėle,rūtele raiboji...

Motina nuvilko jį,nuavė batus ir apklostė.pagalvoju
si apnešė ąsotį giros ir pastatė prie lovos.Sūnus užmigo.G-iru- 
žienė pasiėmė nuo tvoros skarelę,užsimetė ant pečių ir išėjo.

Sruoginakas savo kieme sukinėjosi apie vežiną.Giru- 
žienė tiesiai priėjo prie jo.

- Vailoke iš po žydo balno. Jei nori muštis,tai muš
kis, bet tik ne su girtu. T ką dabar jo veidas bus panašus ?

Ir ji smagiai užsimojusi drožė jam per veidą, pliaukš
telėjo,kaip su botagu, liet kiemas suskambėjo. Sruoginukas tik 
pakėlė ranką prie veido,bet neištarė nė žodžio.

Skarelė jau raudonavo už vartų,o jis vis dar stovėjo 
ir spoksojo. Kaip veršis į mėnulį,nuskendusį baloj.

f
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Jis taip sunkus,gyvenimą3.Jis taip 
didelis,jo r«ikia,kaip galina daugiau.

V.Šklovski.

Dažnai pasiremiu ant savo nuobodaus gyvenimo - 
Taip noriu jam atrast šį tą,bet nieko nerandu. 
Pabyra metai ašarom,tai sušlama dejavimais, 
Tai vėliau nuplaukia lėnai,lyg paryčiu vanduo.
Tai pasaka,sekta kadais su smulkiomis detalėmis...
0 pasaka. Tujen jau tolimam,jau užmario krašte.
Ir glamonėjo širdį plakančią ir geliamą, 
Suklupusią po atminimų apsunkusia našta.
Jis taip sunkus,taip didelis tasai gyvenimas.
Jis taip nuvargino, tail? nuplėš ė, nualino mane.
Ir štai aš viską surinkau,kas gali būti menama, 
Nors trupučiui sušilt kadais rusenusia įliuzijų ugnia.
Tokia neaiški mėnesiena,ir pakaruokliai man vaidenas, 
Žiūriu,kaip kalasi žvaigždelė pamažu.
Ir vėl bedu akis,bet paklystu žvaigždynuose, - 
0 tas gyvenimas toks didelis ir toks gražus...
Ir taip norėtųsi gyvent,kaip kirminui,šakysime, 
Gyvent dėliai gyvenimo paties -
Gyvenimas - versmė,jis niekad neišsisemia, - 
Gyvent be galo,krašto ir mirties.
Atgyja vėl širdis nuvargus ir aplotus.
Aš jo kadaise troškau,aš juo kadais džiaugiaus, - 
Gyvenimas toks didelis,o jo norėtųsi, 
Norėtųsi kaip galima daugiau. ' -
Mane jis prislėgė ir nuplėšė ir taip nuvargino, 
0 via su tokia didele aistra aš jį nešu.
Ir nyksta smulkmenos - tie rudenys ir darganos, p 
0 tas gyvenimas toks didelia,malonus ir gražus...

++++++++++
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Šįnėt buvo label nucdarbi vasara; kol nėr go s, vagas 
apžergusios,burokus sudaigstė ir gyvais akėtvirbaliais daržus 
nuakėjo,lengvas lietus viską aišku suželdino. 0 kai iš daržų su 
darbais reikėjo keltis į pievas,saulė kaip tyčia ištisomis die
nomis danguje vartės,ir šieną,nė antros dienos vakaro nelaukus, 
galėjai namo vežti.

labiausiai vasara džiugino Gelžinius. Du laukai sėk
linių dobilų be lietaus lašo gurgždėjo daržinėje. Piemenys visus 
paliepius primurdė,, visus užkampius prikimšo, o dar,žiūrėk,di - 
džiausią dirva dobilų kupstais kaip obuoliais nusėta margavo pa
miškėje. Senis Gelžinis iš džiaugsmo trynė rankas, pastovėti vie
toje negalėjo, čia jis su šake kemsus ardė, čia pribėgęs prie ve
žimo su grėbliu brūkštelėjo ir vis ragino šeimyną, vis ūžė,kad 
šįmet bernai ir mergos tingesni pasidarą,šakočio nepakeliu ir ge
ro vežimo nesulipdą. Staiga senasis pagriebė iš berno šakę,ir 
pats pradėjo duoti vežiman.pirmą dobilų kupstą lengvai švystelė
jo ant vežimo,pasismaginęs antrąjį užvertė ant krovėjos ir tre
čią,delnus pasispi.'udęs,išmetė į antrą ratų pusę. Ir taip be 
pertrūkio, Krovėja uždususi rėkė vežino nekrausianti,jei šeimi
ninkas dobilų kupstais nėtysis. Senis nustojo vežiman davęs ir, 
įrėmęs šakotį žemėn,juokėsi;

- Štai,kaip nes vežinus krovėme. 17e saujas krovėjai 
mėtėme. 0 dabar,girdi,bernas kupsto neatkeliąs,merga vežime už
pakalio neapsukanti... Tikrą teisybę žmonės šneka - ateis lai - 
kai,devyni vyrai vištą pinus...

- Ale,šeimininke,kaip čia pridavei,juk tik išmėtei,- 
šuktelėjo pusvaikis,erzindamas senį.

- Žiūrėkit,atsirado kiaušinis višati mokyti. - atrė
žė Gelžinis.

Triukšmingas bernų ir mergų juokas beržynu nuūžė.Se
nasis Gelžinis,padavęs bernui šakę,pamažu nuėjo keleliu namo. 
Kiek paėjėjęs,atsisėdo pakelės griovyje palaukt iš laukų grįž - 
tančios šeimynos. Jautėsi pavargęs, per juosmenį buvo kažkas at- 
sileidęs,ir po pažasčia lyg šalto vandens kibirą užpylus."Diržiu
kas truko",pagalvojo senis. Traukdamas tabaką iš nilinių kelnių, 
čiuptelėjo ir už sagties. Bet diržiukas tvirtai laikėsi_ant lie
mens. Susukęs suktinę,stipriai patraukė keletą karčių dūmų giliai 
į plaučius ir lengviau atsiduso.

Iš pamiškės plaukė daina. Sodyboje sugirgždėjo svir
tis,ir kieme,paleisti nuo grandinių,riejosi šunes. į jų tarpą įsi
maišė piktas mergos balsas. Gelžinis ištraukė basą koją iš klum
pės,brūkštels jo per pagriovio žolę ir sumurmėjo; ’

- maža rasa ir žaros raudonos... Kils audra...
Seniui svaigo galva nuo aštrių tabako dūmų. Giliai 

atsikrenkštęs,išspiovė kažką raudono į griovį, pasižiūrėjo dar 
kartą ton pusėn,bet griovyje nieko nesimatė. Nebaigęs rūkyti,nu
metė suktinę žolėn ir,pamažu atsikėlęs,ruošėsi eiti namo,Tuo tar
pu jį prisivijo su vežimu iš laukų grįžtanti, šeimyna.
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- Na,šeimininke,šiandien jau neapsieisi be pabaigtu
vių, - šuktelėjo kumetis,nešdamas ant pečių dobilais vaini - 
kuotų grėblį.

- Taigi,taigi,aš ir einu šio to pabaigtuvėms, - kal
bėjo senis, - agi,žiūrėkit,norite pabaigtuvių,o visi pagrio
viai šienuoti. surinkit ir nuo pakelės...

+ , +

Gelžiniai šeimynos neapgavo, pabigtuvės buvo kaip rei
kiant. Ant snieginės staltiesės ritinėjosi veršiuko pusė,sto
romis riekėmis kaip vagomis gulėjo ragaišio dubeniai,o gerk
lei suvilgyti,eilėn surikiuotos,blizgėjo litrinės.

Piemenys,pusmergės,berna.i ir mergos,kieme nusiprausę, 
skubiai suvirto vidun už vaišėmis apkrauto stalo.

Iš pradžių buvo girdėti tik šaukštų šnekejimas.Bet kai 
bernai gerkles šaltąja suvilgė,plačiau burnas atvėrė,ir nėr - 
gos,po vienų išmetusios,rožemis pražydo,visi suniko šaukt šei
mininkų.

Senoji Gelžinienė ramino įkaitusius:
- Būkite sušnekami,gerkit vieni,manasis pavargęs mie

got nuėjo..
Staiga kažkas iš užstalės suriko:
- 0 kas baltai stalų klojo,j-i ne šeiriininkė.gei mini n- 

kę kelt.
To ir tetrūko.Visi išrarėjo iš užstalės,pagriebė senų

jų ant rankų ir daužė į. nurūkusias lubas jos kaktų.

Senasis G-elžini s, grįžęs iš laukų,leptlėjo žmonai;
- Sutaisyk,Korta,kų nors ant prakaito...
Susirūpinusi Morta nugirdė sen-ųjį mėtų arbatėle ir nu

skandino į pasoginius patalus. Iš pradžių (Jelžinis negalėjo 
užmigti. Tik kai antrame namų galę įsilinksminęs jaunimas ap
rimo ir šunes,šokejus laukais nulodę,pavargę šniokštė palangė
je,senajam sugrįžo miego ramybė. Buvo lengva ir gera; rodės 
kiekvienų kūno dalelė,kiekvienas kaulelis atsiskyrė,išsiliuo- 
savo ir stengėsi kuo geriau įsitaisyti.Bet prabėgusios dienos 
įspūdžiai ir naujų darbų rūpesčiai nedavė senajam ir naktį ra
mybės... .' ’ _

"... Nuo pat Svaigės tilto,kaip milžiniška gyvatė,trau
kia miestan vasaro jum,rūgiais ir kviečiais pakrautų vežimų ei
lė, Ant pirmojo sėdi pats Gelžinis ir rėkia;

- Ei, vyrai,greičiau,greičiau.
Staiga atsisukęs į kumetį kalba;
- Šįmet,Iiartynai,bus duonos ligi valiai,ir pinigų bus, 

ir ordinarijų tau dvigubų gyvais atiduosiu...
E unt ei s, sukdamas ūsų ir nuo sėdynės pasišokędamas,kei

kia,botagu plakdamas,sušilusius ir vos vežimų pavelkančius ark
lius;

- Tai prakeikti bėriai.Velkasi kaip senos raganos.
Jau ir miestelis.Turgavietėje stovi didelis,didelis žy

das.
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- Na,lcikok,ar užteksi klėčių sėklai supilti ? - šypso
si Gelžini s, rody danas žydui prisigrūdusią javų vežinais turga
vietę.

0 žydas juokiasi,pašėlusiai juokiasi. Senia rieškučio - . 
nis auksinius kruvinus pinigus ir "beria Gelžiniui tiesiai į vei
dą.

- Ar pašėlai ? - surinka Gelžinis ir nubunda*“
0 jo troba pi~i na auksinių raudonų pinigų.Senis staiga pa

šoko iš lovos ir vėl greit užsinerkė nuo per stiprios šviesos. 
Nuo daržinės į gyvenanojo nano langus veržėsi dangų laižanti rau
dona liepsna,

-. Morta,Horta...
Vienmarškinis išlėkė pro duris ir puolė tiesiai į ugnį, 

bet staiga atatupstas išvirto ant akmenų. Subėgę kainynai,kibi
rais ir kirviais nešini,stengėsi gesinti ugnį. Bet jau buvo per 
vėlu. įšėlusi liepsna neužgesinanai veržėsi iš daržinės vidaus 
ir kas ninutė rijo vis didesnius stogo gabalus;. Nepajėgdami iš
gelbėti daržinės,vyrai persimetė prie trobos, pasistatę kopėčias, - 
nešė aukštyn ant stogo kibirais vandenį ir pylė ant išdžiuvusių, 
šiaudų.

Tik vienas G-elžinis,dviejų vyrų laikomas,stovėjo nesitrauk
damas prie daržinės ir,išbalusiomis akinis žiūrėdamas į degantį 
turtą šnibždėjo:

- Mano do bilai,nano dobilai..,.
Kai ugnies pavojus sumažėjo,žmonės nunešė senąjį į vidų. 

Morta,pamačiusi vyrą svetimųjų nešamą,puolė prie jo ir,laužyda
ma rankas,lakstė aplink nežinodana,ką daryti.

- Geriau sutrintun jį,Morta, - kalbėjo bobulės,sutūpu - 
šios aplink senojo lovą.

Kitame kanbaryje susirinkę kainynai balsiai ginčijosi, 
teiraudamiesi vienas kito gaisro kaltininko ir beviltiškomis 
akimis apgailėdami lovoje gulintį. Tuo tarpu,kažkas suradęs 
graudulinę žvakę, uždegė prie ligonio lovos.Morta,pamačiusi žva
kę,užvirto iš skausmo ant vyro.

Senis dar kartą atmerkė akis ir lėtai ištarė:
- Aš pats padegiau daržinę... į vežimą jie mano suktinę 

sugrėbė...
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/?mroL[jij:s miRYS
/Iš neseniai pasirodžiusio I-jo ei
lėn: ščių rinkinio "BLAŠKOMI LAPAI'1/ 

pakanka,
Aš daug valdovų,viešpačių regėsiu, 
Gal garbinsiu ne vieną aukso veršį, 
Gal aš miegosiu požemių šešėliuos 
Ir mano veidas jų pavėsy keisis.
Štai eina viesulas - jis griauna Kryžių 
Ir iškelia naujus dievus iš dulkių, 
Ir daug savęs iškeisti pasiryžęs 
Žmogus į gėrio troškulį ir alkį.

Supras - išgirs bešaukiant gyvą balsą - 
Pati širdis į tikrą Dievą veržias.
Vistiek parpuls žmogus prieš Tiesos Alsą, 
Nors garbintų ne vieną aukso veršį.
Žinau - buvai Tu viešpats - juo ir būsi.
Ir mano rankos,kaip milijonai rankų 
Pakils Tavin ir šauks:manęs nebausk!.
Aš žemėje esu - bausmės pakanka.

Ugnies y
Mano tėviškės name gimtasis, 
Mano žaizdro gyvoji ugnie.
Aš šaukiu tavo amžiną dvasią;
Nepamiršk manęs tu, o ne.
Prie liepsnelės mažos,ten,mažytės ’> -
Sveįkamarijos liejas skausmais;.., 
Sunkūs žodžiai,maldoj nepražydę 
Versto žaizdą vardais mylimais.
Man širdy sirpsta toji liepsnelė 
Pulsas plaka jos žemės ritmu -

/ ir save,ir namus,ir jų ugnį
Aš vardais taia pačiais vadinu.
Mano tėvo šiaudinė trobelė
Ir jos žaizdro šventi pelenai -
Man į galvą ir širdį vis kalae 4
Tu čia augai,gimei,gyvenai.
Mano tėviškės name gimtasis. / 1
Mano žaizdro gyvoji ugnie.
Aš šaukiu tavo amžiną dvasią: 
Nepamiršk manęs tu, o ne.
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Tai yra vyrų organizacija,turinti savo pagrinde 
skautų idealogiją,tačiau formos atžvilgiu nuo žinomos jau
nuolių - skautų organizacijos žymiai besiskirianti. Į jų 
priiraamj vyrai,sukakę 18 metų amžiaus,be visuomeninės padė
ties,mokslo ir kt. skirtumo.

"Brangindamas savo garbę,aš pasižadu visomis jė
gomis

tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui, 
vykdyti skautų Įstatus ir būti pavyz
džiu jaunesniesiems."

Šiais žodžiais vytis kandidatas duoda iškilmingą 
pasižadėjimą - garbės žodį,priimant jį į vyčių organizaci
ją tikruoju nariu, juose gludi visa vyčių idealogija.

jauniesiems taikoma skautybė siekia formuoti ir 
stiprinti dar augančio,būsiančio žmogaus asmenybę,jo būdą 
ir valią,grūdinti jo kūną. Metodas šiam tikslui siekti yra 
pritaikymas jaunuolių pamėgimo sekti suaugusiais savo visuo
se veiksmuose,apeliavimas į jaunuolių atsakingumo ir gar - 
bės pajautimą. Parmos yra taip pat patrauklios vaikams -mar
go s uniformos,stovyklos,nuotykiai,žaidimai.

Kitoki reikalavimai statomi suaugusiems. Jie gyve
nimui daugumoje jau nesirengia,bet stovi savo poste pačiame 
gyvenimo sūkuryje,dažnai nešdami ant savo pečių atsakomybę 
dar už keletą kitų asmenybių - už savo šeimos narius. Kartu 
jie aktyviai dalyvauja sprendžiant ir visos savo tautos ar 
valstybės gyvenimo klausimus - jie dalyvauja politiniame, 
kultūriniame,ūkiniame savo krašto,savo tautos gyvenime.Tuo 
pačiu jie dalyvauja ir visos žmonijos gyvenime,nes visos 
tautos įeiną į didžiąją tautų šeimą - žmoniją. Mes matome, 
kad tuo pačiu kiekvienas žmogus-neša mažą dalelę atsakomy-’ 
bės už tautos ir žmonijos likimą. Tos atsakomybės pamirši - 
mas ir vienpusis nukrypimas tik į save ar Į savo.tautą neša 
žmonijai tik hė sugyvenimų ir nėlaimes.;, pvz. ^Vokietijoje,Ita
lijoje''ir, kitur buvo ar yra paneigtos didžiosios tautų ir' *•- 
žmonių/ sugyvenime, jų broliškume: tieses,o" iškeltas • tik . siau
ras savo tautos ar savo klasės interesas, pasėkojė: panie-■ 
ka kitoms tautoms,neapykanta joms,žmogaus vertės paneigimas; 
ir galutinėje išdavoje tų puikiųjų nekpykantos'apaštdlų bai- 1 
sij.dariįstorijoje^ nematyta,katastroĮa'; Kur ta katastrofa ' 
dar-nė'^a’-įvykusiuten žmonės ir: tautės.įgyvena kultūringoms '•/ 
tautoms neįsivaizduojamoje priespaudeje ir baimėje.

Skautybės idėja savo universalumu ir kilniausiųjų 
žmoniškume dėsnių iškėlimu sudaro priešingumą šioms neapy
kantos ar perdėto savęs kėlimo doktrinoms, skautybė ..buvo ar 
yra draudžiama ir persekiojama kaip tik tose valstybėse,ku
rios valdokos totalitariškai,nes ji sudaro kliūtį totalita
rizmo idėjai įplėšti„ Ir priešingai,klasiškosios demokrati
jos tėvynė Angliją yra skautybės gimtinė, o antra didžioji
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demokratijos šalis - U.S.A, šalia Britų., imperijos yra vie
na didžiųjų skautybės šalių pasaulyje.

Kaip jau minėjau pradžioje,vyčių idealogija yra 
ta .pati skautų idealogija. pažiūrėkime bent trumpai,ko ji 
reikalauja,kurie jos pagrindai.

Skautybė pripažįsta Dievų,kaip visko Kūrėjų ir 
^Tvarkytojų. Iš to pripažinimo savaime kyla pagarbos ir dė^> 
'kingumo jausmai Kūrėjui. Kuria forma tie jausmai išreiškia-P
mi,skautybė nesigilina,.atsieit,konfesijos klausimai? palie
kamas pačiam skautui,tačiau iš jo tik reikalaujama jo kon
fesijos uždedamų pareigų atlikimo,taigi,religinės prakti
kos. Ateizmo skautybė nepripažįsta.

Aukščiausia žemiškąja gėrybe skautyoė pripažįs
ta savųjų valstybę,savųjų tautų,jos kultūrų - tai-kąs"vadi
nama Tėvyne. Skautas turi Tėvynės atžvilgiu daug pareigų,ku
ria s jis turi sąžiningai ir gerai atlikti. Gerai jas. atlikti 
galės tik gerai jas pažinęs,gerai suprasdamas savo tautos ir 
valstybės interesus,t.y.,būdamas sąmoningas pilietis, pilie
tinio sąmoningumo skiepijimas ir ugdymas yra vienas didžių-' 
jų vyčių organizacijos uždavinių. Čia tenka pabrėžti,kad 
skautybė yra griežtai nepolitinė organizacija,t.y.,ji netar
nauja jokios politinės partijos,grupės,srovės ar klasės in
teresams ir nepakenčia bandymų jų įtraukti į bet kurių po - 
litinę kovų. Tačiau tai nereiškia,kad vyčiai negalėtų turė
ti savo politinių pažiūrų ar dalyvauti aktyviai politinėse 
organizacijose. Norėdamas suderinti savo politinę veiklų su 
skautybės principais,vytis savaime pasirinks tokių politinę 
grupę,kurios pažiūros nesusikerta su skautybės dėsniais.Kad 
įvairios politinės pažiūros bet kuriuo'klausimu gali būti vy
čių tarpe nagrinėjamos,yra savaime suprantamas dalykas,tačiau 
visuomet atsimenant',kad tai daroma tiesai rasti,o ne savo nuo
monei kitam primesti, partinių,asmeninių ir visų kitų panašių 
interesų palenkimas aukštiesiems Tėvynės interesams yra vy - 
čiui savaime suprantamas dalykas. Vyčiai tarpusavy pirmoje 
eilėje ieško juos,ir iš viso piliečius,jungiančių,© ne ski - 
riančių veiksnių. Tad savaime suprantama,kad vyčiai negali 
būti nei kurios nors "pozicijos" ar "opozicijos",kurios norą 
grupės,partijos ir tat. įrankiu. Didžiausia tolerancija sve
timų pažiūrų tikybinėje,politinėje,kultūrinėje,ūkinėje srity
se,kartu vyriškai laikantis savųjų ar ieškant tiesos yra vy
čiui garbės dalykas.

" Laimės ieškojau kitiems - tapau pats laimingas11 - 
šiais žodžiais Vaižgantas labai vykusiai nusakė tų pagrindų, 
kuriuo remiasi trečiasis skautiškosios idealogijos šulas, pa
dėti kitam žmogui,ypatingai silpnesniajam,vargstančiam,ken - 
čiančiam,kartais atsižadant dėl to ir savo kurio patogumo ar 
gėrybės - štai tas vienas svarbiausių žmonių tarpusavio sugy
venimo, taikos ir pasitenkinimo pagrindų,deja,taip dažnai da - 
bar pamirštamas kasdieniniame gyvenime. Šis skautų vyčių veik
los punktas yra ypatingai svarbus šiuo metu,kada karas į gy —■ 
venimų yra įnešęs tiek vargo. Socialinė vyčių veikla yra taip 
pat tas cementąs,kuris net ir nesąmoningiems tautos nariams 
duoda efektingai pajusti tautos vieningumų^ Tarnavimas arti - 
mui neapima tik medžiaginės srities - jis "turi išsiplėsti ir 
į dvasios,kultūrinę sritį. Gyvenimas pats pirštu prikišamai 
parodo gydytinus skaudulius. Vyčiai turi tik neužsimerkti.
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Kaip matome,skautiškoji ideologija reikalauja iš 
savo sekėjų gana daug. To naga, ji už tai neduoda nieko me- 
džiaginiai apčiuopiamo. Vyčiai šalia bendro skautų šūkio : 
" Budėk- " turi dar savo specifinį ; " Tarnauti". 
Jis yra paimtas iš viduramžio riterių,ne tų,kuriuos mūsų 
tauta esame pažinę,kaip išsiginusių riteriškumo karikatūrų,. 
bet tų,kurie yra atlikę kryžiaus žygius ir kitus žygdarbius 
ir kurie pasaulio kultūros istorijoje yra žinomi kaip kil - 
naus idealizmo ir pasiaukojimo pavyzdys. Skautybė iš to ri- ‘ 
terių garbės kodekso yra daug pasiskolinusi ir įrodžiusi, 
kad moderniai suprasti riterių kodekso dėsniai gali būti gy
vi ir aktualus ir dabar. Taip,kaip tie riteriai,vytis laiko 
savo garbės dalyku tarnauti Aukščiausiajam,savo Tėvynei ir, 
padėti žmogui,nereikalaudamas už tai jokio materialinio at
lyginimo ir jausdamas pasitenkinimų atlikęs savo pareigų 
kaip žmogus ir vyras o •

Vytis vykdo ir visus skautų įstatus. Jie yra skau - 
tiškosios idealogijos sudėtinė dalis,tačiau jie telpa ir pa
pildo skautų o balsį Dievui, Tėvynei ir Ar
ti n u i." Jie skamba šitaip;

1. Skautas tiesus ir laikosi savo žodžio.
2. Skautas ištikimas Dievui ir Tėvynei.
5. Skautas naudingas ir padeda artinie - 

siems.
4. Skautas draugas savo artimui ir brolis 

kitan skautui.
5. Skautas mandagus ir riteriškas.
6. Skautas gamtos draugas.
7. Skautas paklusnus savo tėvams ir vyres

nybei. .. ' ‘
8. Skautas linksmas,susivaldo ir nenusto

ja vilties.
9. Skautas taupus.

10. Skautas blaivus ir skaistus savo nin- 
tyse,žodžiuose ir veiksmuose.

Geležinis įstatas;
Skautas sųžiningai atlieka visas savo 
pareigas.

Iš vyčių niekas nereikalauja asketiško šių įstatų 
laikymosi. Pvz.,alkoholio ar tabako vartojime vytis turi 
tik būti saikingas,atsimindamas šių narkotikų žalingumų tau
tos sveikatingumui,asmens būdui ir valiai,na,ir asmens fi - . 
nanaams. Taip pat iš vyčio,pvz.,niekas nereikalaus amžinos 
šypsenos. Šis įstatas vyčių suprantamas,kaip patarimas į gy
venimų žiūrėti iš optimistinės pusės,kas jį tik palengvina.

Į vytį,kaip į vyresnį,yra nukreiptos jaunimo akys, 
net ir jam to nepastebint. Koks jauninas - tokia ateities 
karta. 0 tas jaunimas daug,labai daug,paveldi iš dabartinės 
kartos. Kės turime tai įsisąmoninti,jausti ir padaryti savo 
išvadas. Duokime jaunimui tik gerus pavyzdžius,būsime ir pa-
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tys laiminai. Ne žodžiai čia reikalingi, jų ir taip neapsi
klausome, lygi a i kaip ir jaunesnieji. Todėl ir vytis kandi
datas, duodam s įžodį,pasižada jauniesiems šviesti save pa
vyzdžiu.

Tai,kas čia "buvo pasakyta,tūlo bus apšaukta ne
realiu idealizmu. Ne, gyvenimas yra parodęs,kad skautybė 
yra labai realus dalykas ir suaugusiems,ir šiuo metu. Idea
lizmas šiuo metu, tiesa,ka'i'kurių žmonių Tarpe nėra madoje, 
tačiau nes kartu matome,kad tai yra daugumoje žmonės,ku - 
riems "ūbi bene,ibi patria". Tie žmonės po savęs nepalieka 
pėdsako, jie vyčiams ir nereikalingi,nes ir jie “vyčių,ir var
čiai jų nesupras. Vyžių eilėse vieta pasiryžusi eras ką nors 
duoti,o ne tik imti. Vyčiai siekia ne didelio narių akai _ 
čiaus,nors jo ir neatsisako,bet,pirmoje eilėje,tų narių 
aukštos dvasinės kokybės.

Geru vyčiu gali tapti tas,kuris gali ryžtis bū
ti žmonijos druska,t.y.,tokiu,kuris vieno vyčių vienete tra
dicinės dainos žodžiais galėtų pasakyti:

"KADA ATEIS
KITŲ EILĖ, 
STOT VIETOJ MŪS, 
K A D BŪT G A H B Ė-"

Saugumo Taryba yra Jungtinių Tautų organas,ku - 
ris pirmoje vietoje atsakingas už tarptautinį taikos palai
kymą. jau išeinant iš pačio pavadinimo, kyla klausimas: Ko
kia apimtimi ji faktinai laiduoja saugumą. Pvz.,jungtinės 
Valstybės čia supranta ne vien tik ištisą grandinę aplinky
bių, kurios karo atveju įgalintų priešą sumušti, pagal Jung
tinių Valstybių požiūrį saugumas suprantamas taip, kad jis 
pašalina karo pavojų,apsaugo nuo visiško sunaikinimo,kuris 
butų įmanomas padaryti moderniojo ginklo pagalba.

Po šio karo pasaulis yra atsistojęs prieš faktą, 
kad dabar yra tik trys Didžiosios valstybės ir kad jų santy
kiuose nesą tokių problemų,kurių nebūtų galima išspręsti.Trys 
Didžiosios pasaulio valstybės yra už vakarų Europos kontinen- 
to(šimtmečius buvusio pasaulio centru) ir nesirubežiuoja be
tarpiškai nei su Vokietija,nei su Japonija. Jei ne viena iš 
Didžiųjų nesieks savo "saugumo zonos" daug išplėsti, jeigu 
jos savo strateginius interesus išsiaiškins ir abipusiškai 
pripažins, visus jų saugumą liečiančius klausimus aptars ir, 
spręsdamos eventualius karo ginčus, bendrai dirbs,tada bus 
išlaikoma pasaulinė taika.
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Kitos dvi vadinamojo "Didžiojo Penketuko" valsty
bės (Kinija ir Prancūzija) yra regionalinio pobūdžio.Savai
me aišku, Prancūzija turi interesų ir už Europos ribų,bet 
josios įtaka,griežtai imant, kaip ir Kinijos,nėra jaučiama 
visame pasaulyje.

jau nuo 1943 metų spalio mėn./llaskvos konferenci
jos/ vis. labiau aiškėja,kad "mūsų būsimo saugumo pagrindui 
stipresnis mastas yra politinės,bet ne militarinės prigis.-. 
ties". Visos strateginės sąvokos,dėl technikoje vykstan - 
Šios dramatiškos revoliucijos,yra netekę savo pagrindo.Bū
simi e jį karai vyks,atitinkamu mastu imant, tarp Laborato - 
rijos ir padriko. Kad jie netaptų grynai nilitariniais ob
jektais, jų kontrolė bus valstybės vyrų rankose, svarbiau
sia politinė problema čia bus ta, ar Didžiosios valstybės, 
atsakydamos už tai, pajėgs bendrai dirbti, iš to išeinant, 
pirmiausia turi būti patikrinta egzekutyvinė Tarybos galia, 
po to karinės sankcijos ir trecia - didžiųjų valstybių san
tykiai su vidutinėmis ir mažosiomis.

• ■.

Kinija, Prancūzija, Anglija, Rusija ir jungtinės 
Amerikos Valstybės yra nuolatiniai saugumo Tarybos nariai,... 
Šešios kitos valstybės yra renkamos pilnumos susirinkime, 
pirmume jų posėdyj dviejiems metams. Taryba,prisilaikydama 
Chartos, pradės vesti derybas dėl taikos palaikymo,remda - 
miesi sąjunginėmis valstybėmis, kad, saugumo reikalui esant, 
butų galima naudotis kariuomenės daliniais,gynyba ?bei kito;- 
kia pagalba,įskaitant ir peržygiavimo teisę. Toliau, Tary - 
ba išdirba apsiginklavimo sureguliavimo planus,kurie turi 
būti įteikti Jungtinių Tautų nariams. Jai taip pat priklau
so ir strateginių sričių kontrolė.

Kai kurie klausimai,atrodo,pirmiau pasiekia išlais
vintas valstybes,negu pačią Saugumo Tarybą. Čia,pavyzdžiui, 
galėtų būti Artimųjų Rytų problema, Sirijos klausimas,Dar - 
danelai ar Graikijos ir Jugoslavų ginčas. Juos reiktų ap - 
tarti saugumo Tarybai, nes Charta ją įgalina;"kiekvieną si
tuaciją,kuri vestų prie karo,ginčo ar santykių įtempimo", 
patikrinti ir teisti prieš ginčui kylant. Čia nei viena tau
ta negali būti teisėju savuose reikaluose, saugumo Tarybos 
posėdžiuose ar pasitarimuose gali dalyvauti ir tie nariai, 
kurie į pačią Tarybą neįeina, jeigu svarstomi dalykai tas 
tautas liečia, tik jos neturi teisės balsuoti, patariamuo
ju balsu gali įeiti net ir tos valstybės,kurios nepriklauso 
Jungtinėms Tautoms, jeigu.ginčo atveju jos atstovauja vie - 
ną ginčo pusę.

pasirašiusieji chartą yra susipažinę su pagrindi
niu jos dėsniu,kad tarp Jungtinių Tautų turi būti visoke - 
riopa parama ir bendradarbiavimas. Jiems taip pat yra aiš
ku,kad sutiks daug sunkumų,kai reikės atlikti tai,ką Saugu
mo Taryba nutars.

Karinių pajėgų Jungtinės Tautos nepaneigia. Qhar - 
ta ypatingą dėmesį kreipia į tai,kad tarp karinių pajėgų 
butų atitinkami oro pajėgų kontingentai ir kad šios prievar
tos priemonės nedelsiant būtų galimos panaudoti. Kokią reikš
mę naujoji atomo bomba šioje paskirtyje turės,sunku iš anks
to pasakyti. Sunku ką pasakyti ir apie jurų’ pajėgas. '•

28



Tarptautinė policija įkurti nėra numatona.prie
šingai, saugumo Tarybai bus duodama į rankas generalinio 
štabo šefo iš nuolatinių narių sudarytas generalinio šta
bo komitetas, kad paruoštų planus ir tvarkytų jėgos panau
dojimo reikalą, šis komitetas Saugumo Taryboj bus pataria
muoju organu kariniuose reikaluose. Jis bus atsakingas už 
strateginių planų paruošimą. Kariuomenės kontingentui,ku
rie pagal šias sutartis reikalinga paruošti,nebus tam,kad 
vestų karą plačiu mastu,bet priešingai,reikalingi tam,kad 
iš mažų įvykių neįsiliepsnotų pasaulinio masto gaisrai.
Jei Saugumo Taryba turi pakankamai kariuomenės,tada ji ga
li savo nuožiūra panaudoti visas oro,žemyno ir juros pajė
gas, žinoma, jei bus prieita išvada,jog taikai gręsia pavo
jus. Prieš pradedant,aišku,turi būti prieita išvada,jog 
be ginkluotų pajėgų nėra randama išeities.

Charta reikalauja nuo pasirašiusiųjų,kad jie at
sisakytų jėgos naudojimo; ji siekia tik to,kad jėgos var
tojimas būtų kontroliuojamas. Jeigu,nežiūrint padėtų pas
tangų taikai išlaikyti,įvyksta ginkluotas puolimas,tada 
lieka teisė individualiai ar kolektyviai gintis,kol Sau - 
gurno Taryba.'gulės imtis aktyvių priemonių taikos atstaty
mui.

Iš to išeinant,Saugumo Taryba yra atsakinga už 
planų išdirbiną ginklavimosi srityje,o sąjunginės valsty
bės įpareigojamos "saugumą" ne kaip priedangą puolimui pa
naudoti. Tokiu būdu Didžiosios valstybės turi ne tik Sau
gumo Tarybos posėdžiuose,bet ir už jo ribų vengti ginkla
vimosi varžybų.

Charts pramato,kad šalys kaip ir Jungtinių Tautų 
nariai turi tarp savęs tartis,jeigu yra reikalingas ben
dras veikimas,kol dar susitarimai dėl uariuomenės kontin
gentų nėra įsigalioję. Dėl šio nuostato prez. Trumanas 
Potsdam.) susilaiko, kai Stalinas pasišovė dalyvauji Ja 
ponijos pribaigime Rami:jame Vandenyne.

Jungtinės Tautos nėra valstybė an+ valstybių,bet 
suvereninių valstybių sutartimis pagrįsta institucija,su 
tam ti.romis teisėmis ir pareigomis. Jos kartu nėra nei 
karinė pajėga ar vienetas bei teismo organas,nors teisin
gumas ir tarptautinė teisė yra vieni iš jų esminių bruožų.

Savo pirmuosiuose posėdžiuose saugumo Taryba užim
ta savo organizacinėmis problemomis. Galima tikėtis,kad 
ji tuoj prieis prie sutarčių sprendimo,kai jos nariai teiks 
Tarybai karines pajėgas,pritarimą ir pagalbą, ji galėtų 
pradėti ir nuo planų išdirbamo - kaip reguliuoti ginklavi
mosi ir mokslinių išradimų panaudojimą. Reikia manyti,kad 
pilnas pilnaties susirinkimas duos Tarybai siūlymus,kaip 
svarstyti taiką ir saugumą liečiančius klausimus. Jei sau
gumo Tarybai pavyktų problemas,kurios bus jai duotos,ati
tinkamai išspręsti,sąjunginės valstybės palinktų prie to, 
kad tarp_jų kilę ginčai būtų Saugumo Tarybos sprendžiami, 
nes ji butų pajėgi ne tik svarstyti,bet ir įgyvendinti. 
Toks pirmas pasisekimas pakeltų jos autoritetą ir galią.
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Saugumo Taryba bus egzekutyvinis UITO organas. Visi 
Tarybos nariai atstovaus šią organizaciją jos būstinėj, 
kuri visados turės veikti. Salia savo nuolatinių posė - 
džių ji šauks konferencijas,kuriose kiekvienas narys bus 
atstovaujamas per kabineto narį ar tam rei. alui skirtą 
valdininką. IJatomai tokiose konferencijose turėtų, dalyvau
ti užsienių reikalų ministerial,bet atskirais atsitiki - 
mais ir ministerių pirmininkų bei vyriausybės šefo daly
vavimas butų naudingas* saugumo Tarybos prestižas priklau
sys nuo atstovų charakterio,kuriuos ordinariams jos posė
džiams parinks Didžiosios valstybės. Tarybos posėdžiai bus 
sekami pasaulio su visu atsidėjimu, per debatus spaudos 
atstovams nėra leidžiama dalyvauti,bet rezultatai bus vi
sada paskelbiami.

Visa tai reiškia,kad jos nuolatinių narių veikla 
Taryboje ir papildomuose posėdžiuose bus daugiau ištirta 
ir aštriąu kritikuojama, anksčiau,iš tradicinės diploma
tijos išeinant, užtekdavo laiškų pasikeitimų. Jau San-Fran- 
cisko konferencijoje buvo prieita,kad svarbūs saugumo klau
simai turi būti aptariami pagal visiškai atbudusią pasau
lio sąžinę.

Įkarta griežtai reikalauja,kad saugumo Taryba jai 
pavestas problemas svarstytų kaip galint plačiau ir nuo - 
dugniau,nes Didžiųjų saugumui tik padėtų,o ne pakenktų. 
Juo daugiau debatų,tuo geriau,net ir tada,kai liečiamos 
temos,kurios netiesioginiai priklauso Jungtinių Tautų Or
ganizacijos kompetencijai.

San-Francisko konferencijai buvo dažnai primetama, 
kad "penkios Didžiosios" stengėsi susiaurinti vidutinių 
ir mažųjų valstybių teises. Toks tvirtinimas gal turėjo pa
grindo tol,kol kilo ginčų dėl pačios organizacijos for - 
mos,bet,jai pradėjus veikti,rei ia manyti,kad nusiskundi
mų Šia prasme bus mažiau.

Ieškant išeities dėl nuomonių skirtumo apie kon
krečius taiką ir saugumą liečiančias problemas, valsty - 
bės didumas mažai ką reikš. Nedaug ką reikš ar besigin - 
čijanticji yra pastovūs saugumo Tarybos nariai,ar rinkti. 
Tokiu keliu einant,sprendimas gali būti palankus tiek vi
dutinėms, tiek mažosioms valstybėms. Vidutinės ir mažosios 
valstybės kreipia daug dėmesio į tai,kad turėtų prekybos 
laisvę. Tai išeina iš jų asmeninių pragyvenimo interesų. 
Šeši likusieji laikas nuo laiko renkami saugumo Tarybos 
nariai gauna didesnį balsą sprendžiant pasaulinės politi-' 
koa problemas,negu kad tai būtų jiems įmanoma esant ki - 
tokiose sąlygose. Mažosiom valstybėm,esant tokiai pašau - 
lio santvarkai,nėra ko bijoti, priešingai,jom būtų pavo
jingiau, jei didžiosios valstybės veiktų kiekviena savo 
nuožiūra, o ne pagal visų bendrai išdirbtą statutą.

Iš viso,kas anksčiau pasakyta,kaip išvada išplau
kia,kad saugumo Tarybos reikšmė,veikla ir prestižas pri - 
klausys nuo to, kaip Didžiosios valstybės vykdys tai,ką 
jos per Saugumo Tarybą įsipareigoja.

/iš vokiečių kalbos iš - 
vertė Bronius Krapaitis./
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Norint teisingai,įvertinti ir suprasti tremtinių 
problemos svarstymą Į-joje JTO Konfrcncijos sesijoje,rei
kia nors trumpai susipažinti su tremtinių sprendimais pra
eityje.
1. TREMTINIAI NANSENISTAI

Pirmą kartą tremtinių klausimas naujoje formoje 
iškilo po 1914—18 m. karo,kada 2.3OO.OOO tremtinių,ku - 
rių daugumas buvo iš Pusijos,reikalavo globos,aprūpinimo 
ir įkurdinimo.

Tautų Sąjunga manydama,kad tremtinių klausimo 
sprendimo trūkumai gali sudaryti pavojų tarptautiniams 
santykiams, 1921 m. paskyrė Aukštąjį Komisarą tremtinių 
reikalams,kuriuo buvo Dr. Hansenas.

Nuo 1924 m. Tau+ų S/.jungos Aukštajam Komisarui 
priklausė politiniai reikalai,teisės ir finansų klausi
mai, o Tarptautiniam Darbo Biurui - darbo ir apgyvendini
mo reikalai.

1930-31 m. politiniai ir teisinfeij-klausimai perė
jo atitinkamiems Tautų sąjungos organams,o likusiems klau
simams spręsti buvo sudarytas specialus Tarptautinis Nan- 
senistų Biuras.
2. VOKIETIJOS TREMTINIAI

1935 n. įsigalėjus nacionalsocialistiniam rėžimui 
Vokietijoje,atsirado exodus naujų tremtinių,kurių 80$ su
darė žydai.

Ypatingai suinteresuotos tuo klausimu valstybės, 
į kurias daugiau pabėgėlių plaukė^pvz., Prancūzija ir Olan
dija) ir žydų organizacijos iškėlė Šį klausimą tarptauti
nėje plotmėje.

1933 m- rudenį Tautų Sąjungos plonumas sudarė vi - 
siškai atskirą tremtinių,kilusių iš Vokietijos,klausimui 
spręsti Aukštesnę Komisiją, o Tautų Sąjungos Taryba pa - 
skyrė šiems tremtiniams Aukštąjį Komisarą.

Tuo būdu nuo 1933 m. veikia du atskiri tarptauti
niai organai,kurių kiekvienas rūpinosi tremtinių reika - 
lais.Taip atsirado dvi tremtinių kategorijos: tremtiniai 
nansenistai ir tremtiniai iš Vokietijos.
3. TAUTŲ SĄJUNGOS PASTANGOS SUDARYTI VIENA TARPIAU - 

TINI ORGANĄ ABIEM TREMTINIŲ KATEGORIJOM.
Esant dviem tremtinių kategorijoms ir atsiradus 

Tautų Sąjungoje dviem skirtingoms institucijoms tam klau
simui spręsti,šitos padėties nebuvo galima laikyti nor -
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saliu ir pagrįstu dalyku. Dėl tos priežasties 1936 m. Tau
tų Sąjungoje kilo mintia sudaryti tam reikalui vienalytę 
organizaciją.

1936 metų Tautų Sąjungos plenumas,ataižvelgia - 
mas į tai,kad ligšiolinės institucijos yra laikinio pobū
džio, bendrais bruožais nutarė:

a) tęsti ligšiolinį veikimą dabartinėse insti
tucijose ligi 1938 m.,

b) po to twrr;j no tas institucijas likviduoti,
c) sudaryti naujos organizacijos planą,atsi - 

žvelgiant į būsimą tremtinių padėtį tų dvie
jų organizacijų likvidacijos metu.

1937 metų Tautų Sąjungos plenumas šį klausimą 
perdavė Tautų Sąjungos Tarybai,kuri 1938 m.gegužės mėnesį 
priėmė pranešimą,siūlantį sudaryti vieną organizaciją vie
toje ligi šiol veikusių dviejų tarpatautinių organų.

Aukštojo Komisaro vadovaujamai naujai organi - 
zacijai priklausytų:

a) tarptautinių konvencijų teisinio tremtinių 
statuto įsitaisėjimo ir pritaikymo kontro
lė,

b) rūpinimasis derinti įvairią tremtinių globą
• ir

o) rūpinimasis remti valstybių ir privačių insti
tucijų pastangas dėl tremtinių emigracijos bei 
jų pastovaus apgyvendinimo.

4. JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ INICIATYVA IR TARPTAU -
TINĖS KOMISIJOS TREMTINIŲ REIKALAMS SUDARYMAS. _ 1 '

1938 m. JAV-bių vyriausybė(JAV-bės nepriklausė 
Tautų Sąjungai) kreipėsi į 30 su viršum valstybių,siūlyda
ma sudaryti tarptautinę komiają palengvinti tremtinių emi
gracijai iš Vokietijos ir Austrijos(1938 m, kovo mėn.12 d. 
Austrija buvo prijungta).Kvietime JAV-bių vyriausybė pabrė
žia nemananti silpninti ligšiolinių Tautų Sąjungos organų 
veilcimo. Ta 3o su viršum valstybių konferencija įvyko EVIAN’e. 
Toje konferencijoje JAV-bės pasiūlė spręsti tik Vokietijos
ir Austrijos tremtinių reikalus,o taip pat surinkti informs 
cijas dėl jų emigracijos galimybių. Ten buvo sudaryta Tarp
tautinė Komisija tremtinių reikalams.

Jos biudžetas sudarytas palyginti mažai 50.000 
dolerių sumai. Šis biudžetas faktinai turėjo padengti tik 
Komisijos administracines išlaidas, o administracijos fi - 
nansavimu turėjo rūpintis tos privatinės organizacijos,ku
rios rūpinosi tos emigracijos organizavimu atskirose šalyse.

Nuo 1939 m. vasario mėnesio Herbert Emerson bu - 
vo Tarptautinas Komisijos direktorium ir Tautų Sąjungos Aukš
tuoju Komisaru tremtinių reikalams. Taigi,nuo to laiko abie
jų institucijų veikimą derino vienas ir tas pats asmuo.
5. TARPTAUTINĖ KOMISIJA NUSTATO TREMTINIO SĄVOKĄ.

1938 m. liepos mėn. Tarptautinės Komisijos Vyk
domasis Komitetas nustato Komisijos globotinų asmenų sąvoką. 
Pirmasis bandymas tremtinio sąvokai nustatyti yra vertas
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ypatingo dėmesio. Komisijos nuomone,tremtiniais laikyti
ni:

1/ asmens,kurie nors ir nepaliko savo kilimo 
krašto (le pays d’origine - platesnis api
budinimas negu "tėvynė”),bet yra priversti 

. emigruoti(doivent ėmigrer) dėl savo politi-
. nių įsi tikinimų, tikybos bei rasės* -

2/ asmens,kurie dėl tų pačių priežasčių jau pa
liko kilimo kraštą(lenk.:kraįj pochodzenia), 
bet ligi šiol kur nors kitur pastoviai ne
įsikūrė ("ne se sent pas encore ėtabUes ail- 
leurs" )

Jau paviršutiniška, šios tremtinio sąvokos anali
zė rodo mums,kad tremtiniais jau laikomi ir tie asmens,ku
rie,nors dar nepaliko krašto,bet tai padarys ateityje - jie 
esą patencialus tremtiniai ; tačiau tremtiniais nelaikomi 
asmens,įsikūrę kitame krašte,nors ir turi visas tremtinio 
charakterio ypatybes.
6. ČEKIJOS TREMTINIAI.

Vokiečiams įvykdžius Sudetų aneksiją,Čekijos 
tremtiniai taip pat lieka Tarptautinės Komisijos globoja
mi.
7. NAUJOS PABĖGĖLIŲ BANGOS DĖL VOKIEČIŲ PERSEKIOJIMŲ 

123$ - 45 KARO METU.
Kilus 1959 m. karui ir vokiečiams okupuojant 

vieną, po kitos Europos valstybes,dėl gresiančio karo pa
vojaus susidarė naujos pabėgėlių bangos. Dar didesnę pa
bėgėlių masę sudarė tie,kurie pasijuto jau esą vokiečių 
užmtuose kraštuose. Jie bet kuria kaina norėjo tuos kraš
tus palikti ir atsidurti kituose kontinentuose.

1942 m. balandžio mėn. Didžiosios Britanijos 
ir JAV-bių pasitarime Bermudų salose tų valstybių atsto
vų iniciatyva,išleidus atitinkamą deklaraciją,1942 m. 
rugpiučio mėnesį sušauktas Londone Tarptautinės Komisi
jos tremtinių reikalams Vykdomojo Komiteto posėdis._

Tame posėdyje priimti svarbūs nutarimai,būtents
a) Tarpatautinė Komisija nutarė rūpintis visais 

pabėgėliais,kurie Europoje,vykstančių įvykių 
akyvaizdoje,turejo arba ateityje turės palik
ti savo kilimo kraštus(les pays de leur resi
dence - prasmė platesnė už pirmykštę sąvoką - 
les pays de origine) dėl rasės,tikybos ar po
litinių įsitikinimų.

b) Tarptautinė Komisija suteiks minėtiems trem
tiniams pagalbą,globą ir transporto priemones, 
o ypatingai įsipareigoja betarpiškai derėtis 
su Sąjungininkų ir neutralėmis valstybėmis 
aukščiau m-i n ė tais reikalais ir naudotis tam 
tikslui skirtais valstybiniais ir privačiais 
fondais.

Kadangi,kaip jau anksčiau buvo minėta,Tarptauti
nės Komisijos biudžetas padengė tik tos pačios Komisijos
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administracines išlaidas, Didžiosios Britanijos ir JAV-bių 
vyriausybės įsipareigojo per pusę padengti tremtinių pagal
bos, o ypatingai išlaikymo ir transporto išlaidas.

JTO I-sios SESIJOS POSĖDŽIŲ EIGA LONDONE.
F"— ** —. *«• • „w , _

pagal Didžiosios Britanijos pasiūlymų tremt-tnių pro
blema įtraukta i-sios JTO Plenumo sesijos Londone dienotvar- 
kėn.

Susirinkimas pavedė Trečijai Komisijai3-' ištirti mi
nėtų problemų ir sesijos metu duoti jam pranešimą.

Kuo 1946 m.sausio mėn.28 d. ligi vasario mėn. 13 d. 
Trečioji Komisija,pirmininkaujant N.Zelandijos mini Eterini 
pirmininkui Fra s ergini, turėjo rJ posėdžius.

Jau pirmojo_posėdžio metu šiuo klausimu išryškėjo 
dvi priešingos pažiūrose viena buvo reprezentuojama Didžio
sios Britanijos ir JAV-bių, antroji - Tarybų Sąjungos ir Ju
goslavijos.

Bežiūrint Trečiosios Komisijos pirmininko ir kai 
kurių atstovų pastangų,nepasiekta bendro nuomonių suderini
mo. plenumui buvo duotas Komisijos dauguma balsų pritintas 
pasiūlymas. Sovietų delegacija prie šio pasiūlymo reikala
vo trijų pataisų,kurios 1946 m. vasario 13 d.plenumo posė
dyje buvo atmestos.

Komisijos darbuose ir plenumo posėdyje ryškiau, ir 
aktyviau pasireiškė Didžiosios Britanijos,JAV-bių,Tarybų Są
jungos,Prancūzijos,Belgijos,Olandijos ir Jugoslavijos dele
gacijos,be to,pasitarimus apsunkino paties Trečiosios Komi
sijos pirmini riko Fraserio asmuo. . . '
DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IKJSISTA TYLIAS.

. Tremtinių problema ligi pat karo veiksmų pabaigos 
pasiliko Tarptautinės Komisijos Vykdomojo Komiteto 1942 m. 
rugpiūčio mėn. nutarimų padėtyje ir pagal Didžiosios Bri - 
tanijos ir JAV-bių susitarimą Bermudų salose,būtent:

1/ Šia problema tarptautinėje plotmėje iš esmės 
rūpinasi Tarptautinė Komisija ir Tautų Sąjun - 
gos Aukštasis Komisaras, tremtinių reikalams.

2/ Tarptautinės Komisijos administracinės išlai
dos padengiamos iš jos nedidelio biudžeto,kurį 
sudaro valstybės,įeinančioa komisijon.

3/ Didžioji Britanija ir JAV-bės padengia didžiau
sias tremtinių globos išlaidas.Vėliau toms iš
laidoms padengti prisidėjo Prancūzija ir N or - 
vegija.

x) Trečioji Komisija yra viena iš šešių vadinamųjų didžių
jų JTO Komisijų.Tų komisijų paskirtis yra tirti ir pa - 
ruošti meritorinius klausimus,įtrauktus sesijos dieno- 
tvarkėn ir perduotus Komisijoms.Didžiošiose Komisijose 
kiekvienas gali būti atstovaujamas iš JTO narių.Trečio
ji Komisija skirta svarstyti so daliniams, humani tari - 
niams ir kultūriniams klausimams.
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Didžiosios Britanijos vyriausybė,laikydama tremti
nių. problemos išsprendimų visais atžvilgiais nepaprastai 
svarbiu,skubiu,reikšmingu ir reikalaujančiu didelės drąsos 
ir plačios galvosenos horizontų,iškėlė šį klausimą JTO ple
numo I-oje sesijaje,reįkalaudama nukreipti jį Ūkio ir Socia
linių Reikalų Tarybon " įkuri,smulkiai ir išsamiai paruošu
si,tūrėtų jį įteikti sekančiam JTO plenumo posėdžiui.

D-Britanijos delegacija,savo pasiūlymą pagrįsdama 
problemos faktine padėtimi,atkreipia ypatingą dėmesį į fak
tą,kad UlTRRA’os veikla,kuri rūpinasi tremtinių repatrijaci- 
ja,greitai galinti baigtis,kas ir verčia šią problemą iš - 
spręsti dar prieš 1946 m. pabaigą.

D.Britanijos delegacija aukščiau išvardintą savo pa
siūlymą nelaikė politiniu,tuo tarpu kai kurios delegacijos, 
jų tarpe pirmoje vietoje Sovietų sąjunga,su tuo nesutiko,kas 
ir iššaukė plačias politines diskusijas.
JUGOSLAVIJOS RUSI S TA TYLIAS.

Jugoslavijos delegacija pačioje pradžioje pasiprie
šino D. Britanijos pasiūlymui ir pirmoje vietoje iškėlė ka
ro nusikaltėlių ir repatrijacijos klausimus.

Jugoslavijos delegacija pabrėždama tvirtino,kad:
1/ Nugalėjus ašies valstybes ir nesant kliūčių trem

tiniams grįžti į savo kraštus,tremtinių klausimas nebesuda
ro jokios rimtesnės tarptautinės problemos.1'1 esą pagrindo 
svarstyti to klausimo ir sudarinėti specialius tarptauti
nius organus,nes Ispanijos tremtiniams ir Vokietijos žydams, 
kurie vieninteliai turį pagrindo pasilikti už savo valsty
bių sienų,Užtenka dabartinių institucijų.

2/ Kitų tremtinių klausimas turi būti išspręstas 
repatrijacijos keliu,dvišaliu susitarimo būdu tarp suinte
resuotų valstybių,t.y. tarp valstybės,iš kurios tremtinys 
kilęs ir tos valstybės,kurioje jis esąs.

3/ Karo nusikaltėliai ir išdavikai turi būti iš - 
skirti is kitų tremtinių tarpo ir išduoti suinteresuotai 
valstybei teisti.Kas yra karo nusikaltėliai ir išdavikai, 
nusako jų reikalaujanti valstybė(ayant fetft dėclares,par 1’ 
Etat interesse,criminels de guerre ou traitresjj

Kad būtų galima lengviau surasti karo nusikaltėlius 
ir išdavikus,JTO plenumas paves visoms valstybėms duoti as
menų sąra šus (pa siūlyme nesakoma kokių "asmenų"), kuri e yra 
jų teritorijoje su smulkia apie juos informacija.

Visos valstybės - JTO nariai - įpareigojamos darbą 
jų teritorijoje palengvinti.Jos pristato išduodamus asmenis 
sargybos apsaugoje.

xx) Be plenumo ir saugumo Tarybos,trečioji savo reikšme JTO 
institucija yra ūkio ir Socilainių Reikalų Taryba/con- 

seil ėconomigue et social/, jai priklauso tarptautiniai ūkio, 
socialiniai,kultūriniai,švietimo,sveikatos ir kiti klausi
mai, su specialiomis tarptautinėmis institucijomis ji gali 
sudarinėti susitarimus savo veikimo ribose ir derinti tų ins
titucijų veiklą, ji susideda iš 18 plenumo išrinktų narių» 
renkasi pagal reikalą,bet ne rečiau kaip tris kartus metuo- 
se. Tarybos posėdžiai yra vieši ir vyksta JTO buveinėje.
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Likusieji asmens,nepriklausą nei karo nusikaltėlių, 
. nei išdavikų kategorijoms,turi būti kaip galite greičiau, 
bet ne vėliau kaip per 4- mėnesius repatrijuoti. Asmenys,at
sisaką repatrijuoti,paliekami savo paties apsirūpinamu! ir 
neturės teisės nei tarptautinių organizacijų,nei valstybės, 
iš kurios yra kilę,būti globojami. t

Jugoslavijos delegatas savo pasiūlymui pagrįsti,nu-’ 
rodė,kad iš 12.000.000 tremtinių,esančių Europoje,didesnė 
dalis repatrijavo, o likęs 1 milijonas gali būti repatrijuo
tas artimiausių kelių mėnesių laike. (Minėtas tremtinių skai
čių tikslumas buvo kai kurių delegatų užginčytas).

Niekur Jugoslav!jos pasiūlytas nerandame tikslesnio 
nusakymo,ką reikia laikyti "karo nūs i kalteliai s1’ ar "Išda
vikais". Taip pat nerandame kurios valstybės yra "užinte - 
resuotos valstybės" juos išduoti,tačiau kalbama apie "demo
kratinių idėjų priešus" bei "antidemokratinius elementus", 
kurių veikimas turėtų būti suparaližųotas*

( Bus daugiau ) -
* *

\ ■
4

1959 m. rugsėjo 1 d. 'hitlerinė Vokietija puolė T. enki - 
ją iš vakarų. '

Tų pat metų rugsėjo 17 d. Sovietų Sąjunga puolė Len
kiją iš rytų. ' .

Sį Sovietų Sąjungos žygį Botemkinaa paaiškino Lenki
jos ambasadoriui Maskvoje,esą Lenkijos valstybė ir Lenkijos 
vyraiusybė nustojo agzistavusios, - 6 dėl to ir sudarytos su
tartys tarp Lenkijos ir sovietų sąjungos nustoja galios.‘'So
vietų sąjungos vyriausybė,turėdama galvoje ukrainiečių ir 
baltgudžių,gyvenančių Lenkijos teritorijoje,likimą,įsakė Rau
donajai Armijai įžengti Lenkijos teritorijon ir nelaiminguo
sius gyventojus paimti globon."

. Laiko bėgyje atitinkama propaganda sudarė paplitusią 
pasaulyje nuomonę,kad 1959 m.Sovietų Sąjunga turėjo veiksmu 
pasireikšti,esą negalėjusi juk leisti,kad galinga hitlerinė 
Vokietija pasiektu net sovietų Sąjungos sienas,tuo labiau, 
kad Sovietai turėjo būti pasiruošę atremti tolimesnę Trečio
jo Reicho agresiją, šia teorija rėmėsi visi,nežiūrint,kad ji 
buvo priešinga 1959 m. rugsėjo mėn.28 d. pasirąžytai Ribben- 
tropo ir Molotovo sutarties dvasiai.

Į įvairius Lenkijos skundus buvo atsakoma;"gali būti, 
kad Sovietai pasielgė -brutualiai ir sulaužė net galiojan - 
Šias sutartis - bet sunku - karo įvykių eiga privertė juos 
tai daryti. Viskuo kaltas Hitleris. Vokietijos agresija buvo 
tolimesnių painiavų ir komplikacijų priežastis...".

Šia teorija pasaulis patikėjo,o jei dar kas ir netikė
jo, tai šventos ramybės dėliai apsimetė tikįs,nes ir nebuvo pa
grindo kitaip galvoti. Bet štai netikėtai yla išlindo iš mai
šo: 't Nttrnbergo teisme, svarstant buvusio na’cionalsocialisti - 
nės Vokietijos užsienio reikalų nrtni st a-r i n Ribbentropo nusi
kaltimus, prasiskleidė uždanga iki šiol rūpestingai slėpusi tų 
laikų įvykių prasmę.
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Buvęs Vokietijos Reicho Užsienių Reikalų Ministe
rijos juriskonsultas Gauss pareiškė nustebusiai Hamburgo 
teismo auditorijai,kad jau 1939 a. rugpiūčio 23 d.,dar 
prieš vokiečiams puolant Lenkiją,Ribbentropas ir L-oloto - 
vas pasirašė slaptą protokolą Maskvoje,kuriame buvo numa
tyta Lenkiją padalinti į dvi įtakų, sritis - Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos.

Tokio pareiškimo pasitvirtinimas paneigtų visą So
vietų rugsėjo mėnesio Įvykių "interpretaciją" ir parodytų, 
kad Sovietai yra vokiečių agresijos bendrininkai. Verta pa
minėti,kad,Sovietų Sąjungai aiškiai pageidaujant,visos So-' 
vietų Sąjungos kaimyninės valstybės pasirašė su Sovietais 
agresoriaus sąvokos nustatymo konvenciją,pagal kurią agre
sija vadinama kiekvienas aktyvus kišimasis į uzinteresuo - 
tos valstybės vidaus reikalus bei ginkluotainvazija.Ten 
pat pasakyta,kad agresijos aktą negali pateisinti jokios 
politinės,ūkinės ir kitokios priežastys.

Gausso pareiškimą visoje pilnumoje patvirtino pats 
Ribbentropas,gindamasis Rttrnbergo teisme.(pareiškimas,til- 
pęs "V^rpe" iš "Sunday Dispatch.");

"... 1939 m.rugpiūčio 23 d. buvo pasirašytas Vokie
tijos -Sovietų Sąjungos paktas. Sovietų vardu jį pasirašė 
p. Molotovas, Vokietijos - aš. Tai buvo finalas ilgų pasi
kalbę jimų, kurių metu perkalbėjome Europos ir eventualiai vi
so pasaulio kuro problemą. Be šio pakto,tarp Vokietijos ir 
Rusijos buvo pasirašytą slapta sutartis,kuri numatė,kad su
tartu laiku sovietų karo pajėgos pereis Lenkijos sieną ir 
užims Lenkijos teritoriją iki Bugo ir Sano.Dėl šio grobio 
susitarėme,nes už šią kainą,grubiai kalbant,nusipirkome ne 
tik rytų sienų saugumą,bet taip pat ir Sovietų Sąjungos pa
galbą tolimesniems karo veiksmams Vakaruose. Molotovo pasi
rašytą sutartį sovietų Sąjunga išpildė. 1939 m.rugsėjo 1? 
dieną sovLetų'karo pajėgos daugelyj vietų peržengė Lenkijos 
sieną ir užėmė numatytą teritoriją"...

"... 1940 m. birželyj Molotovas į jungė'Lietuvą,Lat
vi ją ir Estiją į Sovietų Sąjungą, Atleiskite,kad vėl mai - 
šaus dėl nervingumo ir beveik apkaltinu Sovietų Sąjungą.Lie- 
tuviai,latviai ir estai juk karštai troško įsijungti į 'so - 
vietų respublikų šeimą ir įteikė atitinkamą peticiją Stali
nui. ..,kuriam nei į galvą neatėjo pavergti tautas.Jeigu rau
donoji armija įžengė į kuriuos nors kraštus,tai tiktai iš - 
laisvinti tautas. Lygiai tokiu hudu raudonoji armija dabar 
išlaisvino suomi ją,Lietuvą,Latvi ją,Esti ją,L enki ją,Rumuniją, 
Bulgari ją, Vengri ją, Jugoslav! ją ir dalį Austrijos bei Vokie
tijos. .

Mažai to.Suėjus kelioms dienoms po šio Ribbentropo 
pareiškimo,buvo išvilkti dienos švieson dviejų Vokietijos 
Sovietų Sąjungos slaptų protokolų du sensancingi tekstai.

Štai jiS;
1. PAPILDOMAS PROTOKOLAS - PASIRAŠYTAS 1939 

n. rugpiučio 23 d. MASKVOJE.
« Vokietijos Reicho ir SRTS-gos pasirašytos 
nepuolimo sutarties proga pasirašę abiejų ša- 

■' lių įgaliotiniai visai slaptai pasikeitė nuo
monėmis dėl abiejų šalių įtakų sričių tarpusa
vio sienų nustatymo .nuomonių pasikeitimas da- • 
vė šias pasekmes;
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a)

b)

c)

d)

Teritorijų,priklausančių pabaltijos vals
tybėms, (Suomi jai,Esti jai,Latvi jai,pieta - 
vai) toritorialinių - politinių pasikeiti
mų atveju - šiaurinė Lietuvos siena auto
matiškai pasidaro Vokietijos siena ir SRTS- 
gos įtakų sričių siena,ir šiuo atveju abi 
pusės pripažįsta Lietuvos pretenzijas į Vil
niaus kraštų;
teritorijoj,priklausančio j Lenki jai, t-..ri t o- 
rialinių - politinių pasikeitimų atveju Vo
kietijos - SRTS-gos įtakų sritys skirsis maž- 
daug ITarev - Viela -“san linijoj.Klaus ima s, 
ar su abiejų pusių interesais sutaps reika
las išlaikyti nepriklausomą Lenkijos valsty
bę, definityviai bus nutartas tolimesnių po
litinių įvykių plėtroje,tačiau abi pusės šį 
klausimu išspręs draugiško susitarimo keliu; 
kas liečia pietryčių Europą,tai iš SRTS-gos 
pusės pabrėžiamas susiinteresavimas Besara
bija.iš Vokietijos pusės pareiškiamas desin- 
teressement(ncsusiinteresaviEias)ta terito - 
rija;
šį protokolą abi pusės laikys visiškoj pa - 
slaptyj.”

Už Reicho vyriausybę: J.J.Ribbentrop. 
Kaipo SRTS-gos įgaliotinis; V.V.Molotov.

Maskva,1939.VIII.23.

II . SLAPTAS PROTOKOLAS,PASIRAŠYTAS 1939 m.
, rugsėjo mėn. 28 d. MASKVOJE.

" žemiau pasirašę įgaliotiniai pareiškia Vokieti
jos ir SRTS-gos vyriausybių sutikimą dėl šito;

Slapto papildomo protokolo,pasirašyto 1939 m. 
rugpiušio 23 d.,pirmas punktas pakeičiamas ta pras

me,kad Lietuvos valstybės teritorija įeina į so - 
vietų Sąjungos įtakos sritį,o iš kitos pusės Liub
lino vaivadija ir dalis Varšuvos vaivadijos įeina 
į Vokietijos įtakos sritį(žiūr.Žemėlapį prie ° šian
dien pasirašytos sienų ir draugiškumo sutarties x).

Nuo to momento,kai sovietų Sąjungos vyriau - 
sybė pradės vykdyti atitinkamus žygius, savo inte
resų realizavimui,dabartinė Vokietijos - Lietuvos 
siena bus surektifikuota tuo būdu,kad Lietuvos te
ritori j a, esanti į pietus' ir pietvakarius nuo lini
jos,atžymėto je pridėtame žemėlapy, - teks Vokie - 
tijai.Dėl aukščiau minėtų Sovietų S-gos vyriausy
bės žygių nenukentės .galiojančioš ūkinės sutartys, 

: sudarytos tarp Vokietijos ir Lietuvos."
. . Už Vokietijos vyriausybę:

J.J.Ribbentrop.
SRTS-gos įgaliotinis:

Maskva,1939 m.rugsėjo 28 d. V.V.Molotov.
x) gaila,žemėlapio negalėjome gauti.Red. 
• —" • — • * 22 • —» • — • — • •— • —— « — • — • —» • —**■ • — • —— B — B — • — • — • — • — • — • —— • bm • —• B — « MB •
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Paaiškėjus tų laikų paslaptims(tik daliai jų) ir tų 
laikų įvykiai,tiesiog ar netiesiog liečią mus,pasirodė kito
je šviesoje.

. Po šio išvadoms padaryti,žodis priklauso politikams...
/ pasinaudota ZZWRP - B 39 -

- 1946.IV.15 d. London/.

NURKBERGO "ATIDEJTGIMAI" BAR KEBlilGTI.

Rimti Amerikos korespondentai ("Rew York Times" L. 
Shapiro ir "The Yorkshire Post" Dorothy Thompson) 19 46.1V.l 
praneša: •

" Sovietai sudarė sutartį su Hitleriu. Mūsų vadovy - 
bės(t,y.Amerikos) iš vokiečių paimtų dokumentų žino,kad 
Stalinas pasiūlė ašies valstybėms pilnų karinę sąjungą 
prieš Vakarų valstybes. Ta sąjunga garantavo VoKiati - 
jai rytų ir pietryčių sparno apsaugą.už tai sovietai tu
rėjo gauti visa,ką jiems pripažino sąjungininkai,o be 
to dar Dardanelus,Iraką,Iraną ir dalį pietų Arabijos,rei
kalingos Persijos įlankai kontroliuoti. Vokietija atsi
sakė,ir todėl Vokietijos - Sovietų sutartis nutrūko."

/ Cituotas D.Thompson straipsnis "Communist Methods 
as seen by an American Observer"./

/ Versta iš ZZV/RP - B 39 - 
1946.IV.15, London./

Demokratija - žodis,kuris pastaruoju metu dažniau - 
šiai linksniuojamas valstybės vyrų ir vadų,publicistų ir po
litikų ir bendrai žmonių,diskutuojančių politiniais klausi
mais. jis kartojamas Westminster*io Rūmuose ir K.remliiijn,ter- 
tojamas iš tribūnos Hyde park ar mitinge Tūloj ar Kalugoj. 
Šis žodis ne tik politikų dažnai vartojamas,bet dažnai pik
tam panaudojamas.Siam žodžiui įvairūs žmonės ir įvairias są
vokas suteikia,apsimesdami kalbą apie tą patį reikalą.Tai 
yra žodis,dėl kurio daugelis gyvybę paaukojo,© drauge tai 
yra obalsis,iškeliamas laiko dvasios, mitinginis šūkis,.iške- 
liamas įvairių pažiūrų žmonių įvairiems tikslams.Žodis "de
mokratija" tapo magišku žodžiu,kuriuo žongliruoja įvairūs 
magijos meisteriai prieš karo nuvargintą ir apatiška visuo
menę, „ .

Šiandien pasaulyje yra dvi.demokratijos sąvokos: Va
karų tipo demokratija ir Rytų totalinio tipo demokratija.jos 
priešingos viena antrai. Kai kurie tas sąvokas sąmoningai 
maišo,noredarni masėms apdumti akis. Tačiau dažnai pasitaiko, 
kad tas pats žodis turi ir skirtingas prasmes. NesiginČysi- 
me-,kas teisingai vartoja minėtą žodį, žodis demokratija nėra 
apdraustas ir neapsaugo jo nuo panaudojimo piktam. Tačiau,
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kad išvengtume nesusipratimo tokiuose esminiuose klausimuo
se, turime teisę reikalauti iš atsakingų politikų ir publi- . 
cistų,kad vartodami žodį demokratija,drauge žymėtų,ar jį var
toja Vakarų priimta prasme,ar Rytų.
VAKARŲ DEMOKRATIJA.

Ras tai yra vakarų tipo demokratija .?. pabandykime 
bent bendrais bruožais ją apibudinti. Kalbėdami apie' demokra« 
tiją,turime galvoje du dalykus:valdymo formą ir tam tikrą vi
suomenės gyvenimo stilių. Kas liečia valdymo formą,tai demo
kratijoje ji reiškia sistemą,kurioje žmonės,vykdą tam tikras 
pareigas valstybėje,yra laisvai daugumos piliečių rin.ti ri
botam laikui,yra atsakingi prieš daugumos piliečių tokiomis 
pat sąlygomis išrinktą organą.Pliečių dauguma demokratijoje 

♦gali laisvai,slaptai išrinkti ar pakeisti valdymo formą.
pilnai demokratijai neužtenka tiktai užtikrinti to- 

. kią valdymo formą.Reikalinga dar to,kas KVIII a. buvo vadi
nama 1 a1 i" s v ė m i s, arba to,kas šiandie'priimta vadinti 
demokratinėmis teisėmis_bei demokratine dvašia,nes'be jų,sa
koma Vakaruose,negali būti ir kalbos apie demokratiją.

Į tas demokratines teises Vakaruose įskaitoma teisė 
laisvai kritikuoti valdžią žodžiu ir raštu,viešų susirinkimų, 
organizacijų,asmens laisvės taisė (nuteisti.ir kalinti gali 
tik teismo sprendimu,veikiančio pagal nuostatus,kurie derina
si su daugumos valia),teisė į darbą ir atitinkamą draudimą ag- 
zistencijos minimumui bei ligod,sužalojimųjįr sdna-tvės atve
jų globa.

Be to,Vakarų tipo demokratija yra reikalinga demokra
tinės dvasios,tam tikros atmosferos. Ją sudaro’papročiai ir 
pažiūros,kurias dauguma piliečių laiko būtinais dalykais,kad 
būtų galima kalbėti apie "demokratinę valdžią" .Tuos reikala
vimus sudaro tolerancija,mažumos teisių ir pažiūrų gerbimas, 
teisingumas,smurto ir klasinės neapykantos vengimąs,įsisąmo
ninimas,kad valstybė yra piliečiams,o ne atvirkščiai,ir kad 
valstybė negali reikalauti iš piliečių besąlyginio ir aklo 
paklusnumo. Pilietis - žmogus,atsieit,sutvertas pagal Dievo 
paveikslą ir panasumą,kuris yra aukščiausias autoritetas.Žmo
gus taip pat turi niekeno neliečiamas natūralines teises,sa
vo didžią žmogišką garbę ir antgamtinį gyvenimo tikslą.

Tokį platų demokratijos supratimą išugdė vakarų euro- 
pėjinė civilizacija savo istorijos šimtmečių bėgyje.Tolią de
mokratijos formą randame Jungtinėse Amerikos Valstybėse,Angli
joje bei kitose Vakarų Europos valstybėse. A pi e’.tokią demokrati
ją kalba popiežius Pijus 'dII,Čurčilis,AttĮeė,*Rooseveltas ir 

‘Trumanas., - .. ■
TOTALINĖ DE1DKRATIJA.

Totalinė demokratija,fašistini©,o taip par rytietiško 
tipo,kurią sukūrė komunistinė Rusija ir ją dabar skiepina vi
durinėje Rytų Europoj e, yra priešingybė visam ^tam, kas charak
terizuoja vakarų demokratiją. Dėl to Katalikų Bažnyčia tą de
mokratiją vadina netikra,o Gufčilis paprastai "swindle demo - 

. cracy . -ja remiasi smurtu ir teroru,koncentraci _
jos lageriais ir slapta policija, ištisos tautos turi nusilenk
ti mažumos valiai,puikiai organizuotai,visagalei,komunistinei 
.partijai,reikalaujančiai aklo drausmingumo.Ta rytietiško tipo

40



40

demokratija žodį laisvę laiko silpnybe,spauda varžoma griež
tos cenzūros,teismai priklauso nuo vykdomosios valdžios sauva
lės.

Valstybė kontroliuoja visą politinį,ūkinį(ekonomi
nį) ,kultūrinį ir moralinį asmens gyvenimą.žmogus tampa tota
linės valstybės vergu,

Vakarų demokratijos pagrinde yra taisyklė: "Leiski
me tautai pasirikti tokią santvarką,kokioje ji pati norėtų 
gyventi." To pasėkoje yra visuomenės nusistatymų įvairumas,o 
iš to seka politinės partijos. Totalinės demokratijos pagrin
de yra taisyklė; "Leiskime viešpačiams pasirikti tokį planą, 
pagal kurį bus valdoma." Tokios taisyklės išvada ir sąlyga yra 
buvimas tik vienos partijos valstybėje. Žiūrint iš Vakarų per
spektyvos taško,negalima Čia kalbėti apie demokratiją,bet tik 
apie monopartinę(vienpartinę) valstybę.

Todėl ir rinkimai vakarų demokratijoje atrodo kitaip 
nei Rytų tipo demokratijoje. Rinkimai vakaruose įgalina pilie
čius pasiekti du tikslus? išrinkti žmones,kurie juos turi ats
tovauti parlamente,ir pasirinkti vieną politiką-,iš vienos ar 
kelių politinių programų,kurią valdžia turi vykdyti,Rytų demo
kratijos pilietis tos antros galimybės neturi.

/ versta iš lenkų kalbos - 
"P,W. London./

DAR DĖL RIBBENTROPO—MOLOTOVO SUTARTIES.
' Buvęs Prancūzijos ministeris pirmininkas Eduardas 

Daladier dėl Ribbentropo-Molotovo pasirašytos sutarties paaiš
kėjusių smulkmenų Paryžiaus savaitrašty "Minerve" plačiame str. 
“Le procės de Nuremberg et le pacte G-ermano-Russe" rašo? "paga
liau po 7_metų turime atsakymą į klausimų, kur į 1939 m.rugpiūčio mėn. 
mėn.pranouzijos ambasadorius Maskvoje pastatė Molotovui.Tuomet 
jis telegrafavo;’Maniau,kad reikia paklausti Molotovą,ar sovie
tų vyriausybė nesudarė su Vokietija kokią nors slaptą sutartį, 
kuri Vokietijai paliktų laisvas rankas,Molotovas atsakė,kad jis 
pats ( Molotovas.Red.) niekad nesikreiptų ir neklaustų,ar yra 
kokios nors slaptos klauzulės,kurioje nors sutartyje,Prancūzijos

• pasirašytoje’. Nežiūrint noro kitaip galvoti,vis dėlto nebuvo 
tai nei nepuolimo,nei neutralumo sutartis,bet "bendrininkavimo 
agresijoje sutartis". Tai buvo"vokiečių paskatinimas agresijai". 
Šios sutarties dėka Hitleris galėjo pradėti karą,o taippat ga
vo vertingą politinę,ūkinę ir karinę paramą,kuria jis naudojosi 
iki 1941 m.birželio mėn. Šios sutarties dėka Lenkija negulėjo 
nusipirkti jokių prekių Rusijoje,nežiūrint ankstyvesnių pažadų, 
negalėjo gauti nė tranzito per Rusiją. Vokiečių raportai,duoti 
teismui,rodo didelį vokiečių pasitenkinimą vertinga Sovietų pa
rama, už lėktuvus ir mašinas vokiečiai iš Rusijos gavo milijo
ną tonų javų,900.000 tonų naftos gaminių,0,5 mil.tonų fosfatų, 
100.000 tonų medvilnės ir 27 milijonus dolerių statybinės miško 
medžiagos. Vokietija per Rusiją Sibiro geležinkeliu gaudavo 
kaučūką,nikelį ir volframą. Nenuostabu,kad 1940 m.liepos mėn. 
Hitleris su pasitenkinimu gyrė vokiečių-sovietų bendradarbiavi- 
ną.Henuostabu,taip pat,kad D.Britanijos kaltintojas NUrnbergo 
teisme Sir Hartley Shawcross dėl savo Sovietų kolegų interven
cijos iš braukė iš savo kaltinimo kalbos tam tikras vietas,ku
rios galėtų rodyti,kad Sovietų Rusija dviejų metų bėgyje buvo 
Hitlerio sąjungininkė.

"DŽ" 94 - "JP" 7-IV.25
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