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Nežinios, tu gavo kelio vingiais eisi, 
Per kaitras saulėtas ir šaltas pusnis; 
Tu žiedų švelniausių prisiskinti geisi, 
0 tau teks surinkti tik sausas usnis.

Slinks į amžinybę ilgos metų eilės 
Ir šioj žemėj keisis viskas palengva.-.. 
Išvagos nelaimės tavo veidą dailų

•s i : pasvirs iš yargo_ nuo pečių galva.

0 tu vis keliausi ir tolyn skubėsi
' ■ Su plačiais troškimais ir gilia kančia; 

Tu erdvės ir laiko platumoj ilgėsis, 
Tozko nuolat ieškai ir nerandi čia.

Tu aprėpt.norėsi margąjį pasaulį 
’ Tiktai savo protu ir maža širdim,
Bet žemyn vis leisis tau šviesioji saulė 
Ir tu susiliesi su juoda naktim.

Lietuves 
N teisiu liaį 
M_M*žvyds 
jt^ltsteka
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es&Ą sąmonėje dega negęstama ugnimi. Ateinančių kartų, są
monėje ji liks _neišgy j ančių-randu, primenančiu tą baisų 

ų tautoms padarė jas užgriuvęs pikto įsi
kūnijimas pasaulyje, ši data visam pasauliui, - kuris 
dar gyvsna tikėdamas bent kuriuo žmoniSkumu,morale,lais

mūsų, kartos lietuvio, latvio ir
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ve, ..aogav.s teisėmis yra lyg tas ugnimi išrašytas "mane, 
tekel, farše", šaukiąs atsipeikėti gražių, žodžių liūliuo
jamam ir pasižiūrėti, kas jo rytoj laukia.

Dar pagoniškosios.Romos laikų siekia viso civili
zuoto pasaulio pripažįstamas teisės dėsnis "nulla poena 
sine lege” - nėra bausmės be įstatymo, baudžiama tik už 
jo sulaužymą. Taip pat bendrai pripažįstamas dėsnis, kad 
tik nusikaltėlis, o ne jo šeima baudžiami. ;

Ar tie dešimtys, šimtai tūkstančių lietuvių,latvių, 
estųj kuriuos tiesiog palietė birželio 14-oji, buvo nusi
kaltę ? Ar jie buvo nusipelnę tos baisios bausmės,kuri 
jiems ir jų šeimoms buvo pritaikyta ? Ar jie buvo žmoni 
jos padugnės, jos taikai ir ramybei pavojingi ? Gal ta 
auka buvo reikalinga žmonijos gerovei ir pažangai ?

• ITe, tie visi, žmonės buvo tų trijų tautų elitas, 
stovėjęs skersai kelio istorijoje dar nematytai diktatū
rai, nežinančiai jokių aukštesnių motyvų, jokių skrupulų, 
žmogų nužeminusiai į besielio gyvulio, į bedvasės maži - 
nos tarno padėtį. Tie žmonės buvo tų trijų tautų šviesa, 
blaškiusi jas užėjusią tamsą.

Apie kurį nors' birželio 14 d. aukų nusikaltimą ne
kalba net to smurto pradininkai ar vykdytojai. Garsioje 
gėrovo instrukcijoje Nr. 0054 kalbama tik apie " sočia - 
liai svetimo elemento" pašalinimą. Ir suprantama, kad krikš
čionybės dėsniuose matą viso savo" gyvenimo pagrindą, Tėvy
nę mylį, jos gerovei besiaukoją žmonės, tūkstančiais metų 
kurtos, įdvasintos kultūros auklėtiniai negali būti savi 
bedvasio materializmo sistemai, ir ji negali jiems tapti 
sava. Ta sistema tikrai negalėjo iš jų tikėtis aklų įran
kių klusniai vykdančių jos užmačias. Negalėjo būti jai sa
vi ir žmonės, savo energija ir darbštumu susikūrę sau sa
varankios egzistencijos pagrindą, ir kurie vergavimą di
džiausiu kapitalistu ir išnaudotoju tapusiai valstybei ne
pripažino žmogaus medžiaginio gyvenimo vienintele forma 
esant.Sistemai, politinį fanatizmą pasidariusiai viena di- - 
džiųjų savo dorybių, svetimi buvo "ne trik kitų politinių 
pažiūrų žmonės, bet ir tie, kurie politinės kovos lauke 
pripažino tolerancijos ir džentelmeniškumo dėsnius. Kaip 
ir kitos totalistinės sistemos,taip ir tuometinė musų kraš
tą valdžiusi sistema - oficialiai buvo paskelbusi dėsnį: 
"Kas ne su mumis, tas prieš mus".
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Suprantama ted, k-d režimas besivadovaująs tik savo 
politiniais tikslais, nepripažįstąs jokių moralinių y. ržtų, 
norėdamas savo tikslus greičiau ir lengviau pasiekti, rymo
si sunaikinti tuos, kurie trijose pabaltijo taurose buvo. 
jų kultūros, moralinių ir tautinių tradicijų reiškėjai, jų 
dvasios gyvenimn ir kovos už tautos egzistencijų bei poli
tinę ir ūkinę laisvę vadovai.

kitaip kaip sunaikinimu, .negalima to pavadinti -to 
išplėšimo iŠ tėvynės, metimo į laukinį kraštą, į žiaurias 
gyvenimo ir darbo sąlygas, be šeimos ir rtimųjų, svetimų
jų terpe. Tokiomis sąlygomis tik stipriausios'asmenybės lie
ka nepalūžusios kūnu ir dvasia, kiti - žūsta, kad išnaiki - 
nimas būtų pi i n p. s, kad neliktų šeimos ryšio, siejančio tė
vynę su ištremtaisiais, kad tautos elito išnaikinimas įvyk
tų iki pat šaknų, piktoji ranka nesustojo nė prieš moterį, 
nė prieš kūdikį, nė prieš senelį.

Visas šios žiaurios operacijos parengimo ir. vykdymo 
rafinuotumas yra tikrai velniškas, vertas pastatyti šalia 
kitų Azijos gelmėse gimusių žiaurybių. Būkime tikri, tas 
įvertini top.s ateis.

Mums, Ii e tuviams, buvo skelbta tiek jau " absoliučių 
tiesų ", kad mes įpr tome į jas visas žiūrėti skeptiškai ir 
jas vertinti atsargiai. Mes išmokome daugiau spręsti iš 
įvairių " apaštalų " darbų, kaip iš jų žodžių. Todėl ir vie
ninga visos tautos reakcija į šį smurtą, pasireiškusį, pra - 
ėjus savaitei nuo jos vykdymo pradžios buvo ne kurios pro
pagandos ar agitacijos išdava, o tik spontaniškas tautos 
gyvybės instinkto pasireiškimas, kurio mes neturime nei 
slėpti nei gėdytis. Tas vulkaniškas išsiveržimas vėlesniais 
metais išsiliejo į kitas formas, jis nėra ir dabar sustin
gęs, Jis rodo, kad mūsų tauta dėl tikros laisvės sugeba au
kotis, kad ji nesutinka su jokia diktatūra, kurios spalvos 
ji bebūtų.

Mūsų tautos istorija rodo kelią,vedantį per garbės 
ir gerovės viršūnes ir nusileidžiantį į tamsybės ir skausmo 
prarajas. Tas kelias nesibaigė. 1941°m.birželio 14-toji bu
vo viena skaudžiausių tautos kelio vietų, tačiau ji nebuvo 
jos pražūties diena. Mes tvirtai tikime, kad gėris nugalės 
tamsybės pajėgas,- kad mūsų tautos kelias tamsybėse pasi - 
baigs, ir ji vėl ims kopti aukštyn, į viršūnes.

1941 m.birželio 14 d. smurto paakinti, mes instinkty
viai pasitraukėme ten, kur tikėjomis ateisiant santvarką,ku
rio j e laisvė nėra gražus šydas melui pridengti, o kur ji su
daro esminį tos santvarkos komponentą. Mes neapsirikome.Tai 
turi tik sustiprinti mūsų tikėjimą šviesia n t ei tnmi .

1941 m.birželio 14 d. aukų nes negalime sugrąžinti, 
žuvusiu atgarbinti. Mes turime į juos žiūrėti kaip į auką, 
palaiseiusią savo krauju mūsų tautos gyvybės medį, kaip į 
auką, kuri buvo reikalinga žmonijai parodyti, kur nuveda 
bekraštis egoizmas, dieviškųjų žmonių sugyvenimo dėsnių pa
mynimas. les tikime,kad pasaulis šį " mane, tekši, fares ", 
gręsiantį jam iš egoistinių diktatūrų, supras, kol nevėlu.

Ryžkimės ir ruoškimės grįžę Tėvynėn dirbti Jai ir- 
už birželio 14 dienos aukas.

u « n • u • ii • ti. n • fi • n •• n • n • k • h • u • h .c. r . n t n t r . iu ?? • a . u•••••• • • o • J • ••

4



Aš lankiau daug kartų pilkame smėlyne 
Mirusių tremtinių užmirštus kapus; 
Stovi ten kryželiai iš lentų egliniiį, 
Pro juos švilpia vėjas,nešdamas lapus 
Nematyt ten rožių nei baltų lelijų, 
Tai kapai ne mūsų žydinčios šalies.
0 tačiau lietuvių kaulai ten trūnija 
Po šaknį m rudosios tyrlaukių žolės.

Ūkanų šešėliai mums kelius užklojo
Ir prie žemės lenkia laisvės ilgesys; 
Už tai daug iš mūsų amžiams jau sustojo 
Ir į savo kraštą niekada negrįš.

Baigėsi pasaulio viešumoj skerdynės, 
Bet dar upės teka kruvinos spalvos: 
krinta daug už laisvę pavergtoj tėvynėj, 
Daug svetur uždūsta tyliai be kovos.

Bent kas pasakytų mums nors vieną kartą, 
kuo mes nusikaltę esam taip labai, 
kad dar vis užkelti į tėvynę vartai, 
0 čionai be laiko kai ami grabai?
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Jau iš seniausių laiku į karus buvo žiūrima kaip 
į neigiamą gyvenimo reiškinį, ir jau senovės filosofų buvo 
siūloma įvairiausių būdų karams išvengti. Senovės valstybi
ninkai pastovios taikos įgyvendinim;; vaizdavosi vlimv.. da
lyku, tik sukuriant pasaulinę imperiją. Todėl senovėje per
sijos, Makedonijos -bei -Romos imperatoriai,'siekdami sukur
ti pasaulines imperijas, įjungdami, žinoma, prievartos būda 
į savo imperijos sienas įvairiausias kitas tautas, tuo lyg 
ir šalindavo valstybinius karus, kurie juk tik ir vyksta 
tarp paskirų valstybių, kadangi viena pasaulinė imperija 
turėtų apimti visas tautas, tai nepatenkintos tauros galė
tų pradėti ne karą, bet tik sukilti prieš netinkamą valdy- 

/ mą. Tokie sukilimai senovėje įgaudavo platų pobūdį, nes nu
galėtojai neturėdavo žymiai pranašesnių ginklą. Senovės im
perijų valdovai, atstovaudami ne tik žmogiškąjį, bet ir die
viškąjį pradą, buvo lyg ir pasaulio santvarkos ir taikos ga
rantai .

Šiame straipsnely noriu panagrinėti mums artimes
nių laikų, t.y. ZIS ir .XX amž, mėginimus sukurti pastovią 
taiką.

Revoliucijos sūnus, Napoleonas, pagrobęs valužią 
Prancūzijoje, pasiskelbė imperatoriumi* jis nepasitenkino 
Europos dalies valdymu, bet panoro viešpatauti visam pasau
liui. Jo siekimams skersai kelio buvo Anglijos jūrų imperi
ja ir Rusijos imperija. Jis norėjo ne tik tas valstybes var
žoves nugalėti, bet, senųjų imperijų pavyzdžiu, užvaldyti 
visą pasaulį ir tik tada sudaryti pastovią taiką. Taigi Na
poleono taikos įgyvendino siekimo būdas buvo visiškai pa
našus į senovės imperatorių'taikos įgyvendjno būdą'. Jo 
revoliucinė ekspancija ir noras sukurti unnversalinę monar
chiją, neatsižvelgiant į paskirų valstybių bei tautų reika
lus, iš tikrųjų buvo daugiau aziatinio. negu europinio po
būdžio mėginimas taiką įgyvena ytl . prieš Napoleoną sudary
toji koalicija stengėsi ne tik patį Napoleoną nugalėti,bet 
ir panaikinti pačią pasaulinės imperijos idėją, o po Napo
leono likusią santvarką stengėsi sutvrakyti valstybių inte
resų derinimo dvasioje, sudarant tarp Europos valstybių jė
gų pusiausvyrą. Remiantis 1814 m. gegužės 30 d. Paryžiaus 
taikos sutarties 32§, buvo griežtai nusistatyta po dviejų 
mėnesių sušaukti taikos kongresą Vienoje, kuriame turėjo 
dalyvauti visos valstybės, dalyvavusios 1813 ir 1814 m.ko- 
aliciniame karę prieš Prancūziją. Šis taikos kongresas tu-

n . n . n . n . n . u . n . t: . tt. n . n . u . u . u . ti . u. si. n . ti . u . ii . u . u . u . n . u . n . n . it
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rėjo patvirtinti Paryžiaus taikos sutartį ir atstatyti pu- 
siausvyrą tarp Europos valstybių. Tas nepaprastai reikš
mingas kongresas, kuris prasidėjo tik 1814- m. rugsėjo 16 d. 
ir baigėsi 1815 n. birželio 19 d., stengėsi pertvarkyti Eu
ropos žemėlapį ir įgyvendyti taiką Europoje. Darbo tasai 
kongresas griebėsi ne iš karto. Dėl jo nepaprasto iškilmin- 
gumo kunigaikštis Digny taikliai šį kongresą pavadino "šo
kančiu kongresu", šio kongreso išlaikymas atsiėjo net 16 
milijonų guldenų.

Degitimizmo ir pusiausvyros jėgų idėja vertė 
anuometinius diplomatus restauruoti senąją santvarką. Iš 
legitimizmo idėjos išplaukė intervene!jos (kišimosi) į 
kitos valstybės reikalus būtinumo idėja, tikslu patikrin
ti Europos valstybių pastovią vidaus santvarką ir taiką. 
Valstybių pusiausvyros idėja pareikalavo atsisakyti nuo" 
naujų teritorijų įsigijimo arba plėsti savo jėgos galią, 
nenorint sutrukdyti to pastovumo bei legimitizmo princi
pų. Legitimistinė pastovumo politika be pusiausvyros prin-' 
cipo dar rėmėsi ir monarchų interesų bendrumu. Kai tik tų 
interesų bendrumas buvo tinkamai įvertintas, tuojau buvo 
tam surastas ir realus pagrindas, būtent - įkurta^tarp-- 
tautinė institucija, pavadinta Šventoji Sąjunga. Švento
ji Sąjunga buvo įkurta 1815 m. rugsėjo 26 d. Šios sąjun
gos pradininkas buvo rusų^caras Aleksandras I. Šis reli
ginis mistikas, kurdamas šventąją Sąjungą, manė kuriąs 
ją ne tik valstybių interesų derinimo reikalu, bet tie - 
siog vykdąs dieviškąjį įsakymą, nes kaip "tėvas" valdo - 
vas jaučiąs atsakingumą prieš Dievą dėl tinkamos santvar
kos sudarymo savo valdiniams. Šventosios Sąjungos veiki
mo gairės nustatė laikytis krikščioniškų principų - tei
singumo, meilės ir taikingumo.. Monarchai laikė save bro
liais ir reikalui esant pasižadėjo vienas kitam padėti. 
Toji sąjunga turėjo saugoti religijos reikalus, taiką ir 
pasauly įgyyend?# ti broliškumą bei rūpintis visos Europos 
gerove. Iš Šventosios Sąjungos institucijos susidarė ne 
tiek-pastovios taikos saugojimo institucija, kiek poli - 
tinių bei tautinių^sąjūdžių slopinimo institucija.

Neilgai Šventajai Sąjungai pagyvenus, apie 1820 
metus Anglijoje atsirado visiškai kitokio politinio ir 
moralinio pobūdžio idėjų dėl pasaulinės santvarkos. Jos 
buvo nukreiptos prieš legitimizmo principų visuotinumą 
ir prieš griežtų konservatizmo principų išlaikymą, pasau
lio reikalus tvarkant. Tai buvo demokratizmo principai, 
kuriais remi antis pripažįstama tautoms laisvė, o pripa - 
žįstant laisvę tautoms, tenka pripažinti ir naujai susi
dariusias, tautiniu principu paremtas, valstybes.

Anglijos užsienių reikalų ministeris Castlereag 
(Kasrė)(g.1769 - 1822 nusižudė) drauge su Austrijos minis- 
teriu kunigaikščiu Metternichu organizavo prieš revoliu - 
cinę Prancūziją konservatyviosios Europos koaliciją, nes 
Anglija laikė pavojingu dalyku pasaulinės imperijos įkū
rimą, drauge kūrė ir Šventąją Sąjungą, bet tuoj atsiskyrė 
nuo konservatyviųjų Europos politikų, kurie panorėjo įsi
kišti ir nuslopinti Ispanijos laisvės sąjūdį. Anglija kaip 
tik tuo metu, kai šventoji sąjunga nenorėjo nė žinoti apie 
bet kokius esamų santvarkų pakeitimus, pripažino Pietų Ame-
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Tikos valstybių atsiskyrimą nuo savo metropolijų. P o Oaatle- 
reag .Anglijos užsienių politikai vadovavo Cannig (1770-1827), 
kuris visiškai nesižavėjo šventosios Sąjungos Kongresais, 
nes, jo manymu, Šventoji Sųjungu - tariamai tvarkos ir tai
kos institucija, grasino laisvės institucijoms. Jis atstova
vo nesikišimo principų į kitų.valstybių vidaus reikalus ir 
net rėmė kitose valstybėse kovas del konstitucijų.

Anot garsiojo prancūzų diplomate Taylleyraxid, ne
sikišimas ir intervencija reiškia beveik, tą patų, nes vals
tybė, vadovaudamosi nesikišime principu, sulaiko kitas vals
tybes nuo kišimosi i kitos valstybės reikalus. Tuo tarpu 
Anglija palaikė tautas, kurios kovojo dėl savo laisvės.Tarp 
Jūrų Imperijos ir mažųjų tautų buvo lyg nerašytoji sąjunga. 
Sulaikydama konservatyviųjų arba reakcingųjų valstybių ki
šimąsi į tautų kovas dėl. laisves. Anglija tada atstovavo 
ne tik žmoniškumą, bet ir pasaulinę sąžinę. Cannig laiko
mas ne tik mažųjų tautų sąmonės Žadintoju, bet ir jų advo
katu. jam pasisekė graikų tautos kovoje dėl laisvės praT 
laužti reakcinės Šventosios Sąjungos nusistatymą ir* patrauk
ti graikų pusėn carų Rusiją. Kuo 1785 m. Prancūzija taip 
pat paliko tautų suvereniteto puoselėtoja.

Taigi ir tuo metu Ruropu-je savo principais išsi
skyrė dvi valstybių grupės. Legitisįžmo saugotoją įĮetter- 
nicho asmenyje turėjo Austrija, ketterųicbo bendradarbis - 
ir Vienos kongreso sekretorius Gents 1827 m. jūrų kauty
nes -prie ITavarino,. kur jungtinis anglų ir prancūzų laivy
nas sumušė turkų laivyną, prilygino Bastilijos kritimui,, 
t.y. senos pastovios tarpvalstybinės santvarkos išgriovi- 
mu. Kai Anglijoje po Cannigo.užsienių politikos vairas 
atsidūrė liberalo Ralmerstono rankose, tai Europos valsty
bių politika neteko vieningumo ne Rytų klausimaisb^t, 
apskritai, dėl principų išsiskyrė ir kitais užsienio poli
tikos klausimais į dvi priešingas stovyklas. Vienoje pu
sėje buvo valstybės, atstovaujančios laisvas tautas - Ang
lija ir Prancūzija - kitoje pusėje - Rusija ir Austrija - 
konservatyvizmo ir reakcijos ramsčiais Iš valstybių, ats
tovaujančių laisvės idėjas, kilo ne ’tik individualinių . 
žmogaus teisių reikalavimas, bet apskritai jos atstovavo 
žmoniškumui ir visoms kilniems idėjoms. Valstybės, užkie
tėjusios taikaus konservątyvizmo principuose, kaip Austri
ja, per 1848 m. revoliuciją savo tautos sukilimą -Gurėjo 
malšinti su carinės Rusijos pagalba. Austrija dėl konser- 
vatyvizmo principų buvo pasišovusi globoti ir Turkiją,nes 
ji į kitų tautų išsilaisvinimą iš Turkijos jungo žiūrėjo 
kaip į tarptautinės pozityvios teisės pažeidimą.- Ilors ru- 
cų caras ITikalojus I,.žiūrėdamas Rusijos egoistinių inte
resų, Graikų kovose dėl laisvės pakrypo į Vakarų Eurcpos 
valstybių nusistatymą ir drauge su Anglija bei "Prancūzija 
rėmė Graikų išsilaisvinimo kovą, tačiau Rusija siekė Bal
kanų tautų išsilaisvinimo iš Turkų jungo, kad paskui pati 
galėtų jas valdyti. Anuo metu tautinis principas didelės 
reikšmės nevaidino Šventosios Sąjungos valstybinėse pažiū
rose. Doktrinerinis legitimizmo principo taikymas Balka
nuose buvo nenaudingas carų Rusijai, todėl ji ir atšalo 
nuo bletternicho įvestų principų.

Monarchų broliškąją pagalbą ir taikos principų
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laikymąsi, nors ir netiesiogiai, nugalėjo kitas principas - 
tautų kovų dėl laisvės rėmimo principass siekiant tuo būdu 
pašalinti neramumų židinius, suteikiant tautoms vaistyki - 
nio gyvenimo teises ir tokiu būdu išlaikant taikos pasto
vumą.

Karai ir taikos kongresai nuolat turėjo atsta - 
tinėti bešlyj-.nčią tarp valstybių pusiausvyrą. Taikai iš
laikyti daugelis valstybininkų ir filosofų siūlė sudaryti 
pasaulinę krikščioniškųjų valstybių federaciją. Tokia pa
saulinė valstybių federacija turėtų turėti parlamentą ir 
trečiųjų teismą. “Be to, visos tos valstybės turėtų nusi - 
ginkluoti, o federacinė sąjunginė kariuomenė būtų panaudo
jama prieš užpuoliką, pasaulinės valstybės idėją rėmė jau 
šv. Augustinas. Tomas Akvinletis, Erazmas Roterdamietis, 
Hugo Grotius, Georg padiebrad, St. Pierre, Prancūzijos ka
ralius Henrikas IV. su savo kancleriu Šully, vokiečių filo
sofas Kart ir daugelis kitų.

Kaip matome, pasaulinės taikos išlaikymo idėja 
yra labai sena, bet ją įvykdyti sunkiai sekasi. Taikai iš
laikyti buvo dedamos ne“tik atskirų asmenų pastangos, bet 
taip pat kuriamos ir tarptautinės organizacijos, pavys - 
džiui, 1848 m. įvyko tarptautinis taikos kongresas Briuse
lyje, o 1849 m.”- Paryžiuje, kuriam pirmininkavo garsusis 
prancūzų rašytojas Victor Hugo v Frederic passy įkūrė Lig- 
,tte intemationaline et permanence de la pair, iš kurios 
vėliau išriedėjo gocietė pour 1’Arbitrage entre nations. 
Lemonnier, victor Hugo ir Garibaldi įkūrė Lig*Ae interna. - 
tionale de la paix et de la Libertė. žodžiu, pasaulio tau
rioji visuomenė buvo traukiama ir organizuojama, kad galė
tų daryti įtakos į savo valstybių vyriausybes taikai iš
laikyti ir“apsaugoti žmoniją nuo karo nešamų didelių ir 
skaudžių nelaimių. 1899 m. ir 1907 m. jau ir vyriausybių 
iniciatyva buvo šaukiamos taikos konferencijos. pagaliau 
buvo įsteigtas Haagoje Taikos Tribunolas, kuris sėkmingai 
išsprendė tik menkučius tarpvalstybinius kivirčus. Tenka 
pamintė, kad ir socialistinis sąjūdis nuo pat savo orga
nizacinės pradžios įgavo tarptautinio pobūdžio ir sočia - 
lietinės partijos sukūrė Internacionalą. Per kiekvieną 
Internacionalo suvažiavimą re paskutinėje svarstomų klau
simų vietoje būdavo taikos išlaikymo reikalas.

Visų organizacijų ir atskirų asmenų antimilita
ri skus nusistatymas ir veikimas negalėjo sulaikyti pirmo
jo asaulinio karo kilimo. Po pirmojo pasaulinio karo,ku
rį laimė jo anglosaksai ir prancūzai, vėl buvo mėginama at
statyti pasaulinė tvarka, sukurti pastovi taika ir ateity
je išvengti karų. Pasaulio tvarkos atstatymas turėjo būti 
paremtas tautų išsilaisvinimu ir tautų apsisprendimo teise. 
Žmonija lyg ir tikėjo ar bent dėjosi norinti tikėti, kad 
įkurtoji pasaulinė organizacija - Tautų Sąjunga - suburs 
visas pasaulio valstybes į tą organizaciją, kuri turės ga
lios visus tarp valstybių kilusius ginčintinus klausimus 
išspręsti taikiu būdu. Tautų Sąjungos principuose glūdėjo, 
kaip ir Šventosios Sąjungos principuose, pasaulio tvarkos 
atstatymas ir taikos “išlaikymas. Tačiau Tautų Sąjungai le
gitimiame idėja ir intervencijos teisė nerūpėjo, bet pir
moje vietoje buvo pastatytas kolektyvinis saugumas, tauti
nių mažumų apsauga, šventas sutarčių gerbimas ir 1.1.
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Tik reikia prisiminti, kaip buvo gerbiamos sutartys. 
Sovietų Sąjunga,pasirašiusi 1918 m. kovo 3 d. dik

tato sutartų Lietuvos Brastoje, jau tuomet pasakė savo nu
sistatymą dėl visokių sutarčių. Sutartis esąs popieriaus 
fabalėlis, kuris, atėjus patogiam momentui, galima suplė- 
yti. Netrukus šį sovietinį nusistatymą pasekė lenkai, su

laužydami Suvalkų sutartį.
Apskritai, po pirmojo pasaulinio karo, atsiradus 

diktatūriniams režimams, taikos reikalas susvyravo, nes dik
tatūra savaime reiškia karą valstybės viduje su savo, valdi
niais, taip pat ir santykiuose su užsieniu.

Jau 150 metų nuo Kotrynos Didžiosios Rusijos.proble- 
.>-ma Europos diplomatams sudaro sunkiai išsprendžiamą proble

mą. Ši stepių valstybė lyg ir nenori turėti pastovių sienų 
ir,prisidengusi religiniais, vėliau tautiniais, pagaliau 
revoliucijos šūkiais, skverbiasi į naujas teritorijas.Ji 
dabar dedasi radikaliausia kovotoja dėl pavergtųjų klasių 
ir rasių, atkartodama Rusijos carų politikos principą:Iš
laisvinti, o paskui valdyti”. Šios valstybės tikslams įvyk
dyti reikalinga pasaulinė erdvė. Jau Napoleonas I įžiūrėjo 
kazokiškąjį pavojų, kuris užtvindysiąs visą Europą. xx)

Tautų Sąjunga negalėjo apsaugoti pasaulį nuo antro
jo pasąulinio karo. Ilgai statytas taikos rūmas sugriuvo.

Ir po natrojo baisaus ir naikinačio karo Vakarų Eu
ropos diplomatija jau metai vargsta bedirbdama atstatant 
tvarką ir taiką, įgyvendinant laisvę. Pagal Jungtinių Tau
tų Chartą yra įkurta Jungtinių Tautų Organizacija, kurios 
tikslai ir principai chartos pirmame skyriuje taip nusaky
ti, jog norima išlaikyti taiką bei saugumą, išlyginti tai
kingomis priemonėmis ginčus, plėsti draugiškus tautų santy
kius, kurie turi remtis tautų teisių lygybe ir apsisprendi
mo gerbimu.

Naujai įkurtąją! jungtinių Tautų Organizacijai,no
rint laimėti pasauliui pastovią taiką, tenka suderinti du 
principu: tvarkos ir chaoso, nes Europos Rytai yra universa
linio anarchizmo pavyzdys, kuris savo chaotiškumu yra suni
veliavęs visą gyvenimą. Rytietiškas universalinis chaotiš
kumas naikina ne tik jo įtakon patekusių tautų valstybinį 
gyvenimą, bet naikina ir tų tautų kultūrą, o pagaliau ir 
tas pačias tautas. Ten visas gyvenimas suvienodintas, visi 
gyvenimo reiškiniai vertinami pagal vieną koeficientą, nuo 
kurio jokiu budu negalima atšokti. Kur nėra įvairumų, tai 
iš anksto galima pasakyti - nėra ir laisvės tautoms. Norint 
išvengti trečiojo pasaulinio karo, naujai įkurtajai Jungti
nių Tautų Organizacijai tenka suderinti Rytų Valstybių ats
tovaujamą chaosą,nelaisvės,tautų pavergimo principą su Va
karų Valstybių atstovaujamais principais - atskiro individo 
ir tautų laisvės principu, su tvarkos principu ir su tautų 
apsisprendimo principu.

Taigi pastoviai pasaulinei taikai įgyvendyti ir po 
antro pasaulinio karo susidarė labai sunki ns ir nepalankios 
sąlygos, nes ir numatytieji karo tikslai - pašalinti tironi
ją - yra tik iš dalies laimėti. Tad laukti pastovios taikos 
nėra didelio pagrindo, ir tikrai, nors žmonija daug daugiau 
išvarginta antrojo pasaulinio karo, kaip kad buvo išvargin
tą pirmojo, dar daugiau yra ištroškusi ne tik duonos, bet 
ir taikos, tačiau pastovios taikos įtaigai nepasidavė ir ne-

n | u . h . n . n . (i • n . ii . n . n . u . n . ti . g . n . it . n . u . ti . ii . n . n . u . ti . ti . n . ti . n . n . n
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parodė tokių potimistinių nuotaikų, kaip po pirmojo pasauli
nio karo. Toks skirtingas tikslų ir principų supratimas ne
gali valstybių sujungti vieningam taikos darbui ir lyg iš 
anksto nulemia siekiamos'taikos nepatvarumą ir naujoj tarp
tautinės taikos organizacijoj - Jungtinių Tautų Organizaci
joj.
xs) R.N.Gondenkove - Kalegri 1925 m.pažymi(Kampf um paneu- 

ropa), jog ateinantieji dešimtmečiai bus kovos dešimt
mečiai dėl Europos susivienijimo, kol Rusija-pagis nuo 
ūkinės katastrofos. Jei Europa nesuskubs susijungti,tai 
pateks Rusijos hegemonijai.

' flDOHflS'HI CK EVrCHB

Vilija, mūsų upelių matutė, 
Dugną tur aukso, o veidą kaip danguj 
Vandenis semia lietuvė-sesutė, 
Širdžia ir veidu skaistesnė už bangą.

Puikios, malonios pakalnės ties Kaunu, 
Puošia jos tulpėmis Viliją srauną.
Myli lietuvę gražesnis jaunimas, 
Regu kad rožių ir tulpių audimas.

Vilijai Kauno pakalnės per nieką? 
Nemuno ieško ir žiedus palieka.
Liūdnai lietuvei ašarėlė byra, 
Nes pamylėjo kito krašto vyrą.

Mylimą Nemuns, smarkiai apkabinęs, 
Neša pro kalnus, per laukų platybes^ 
Glaudžia su meile prie šaltos krūtinės 
Ir kartu skęsta į marių gilybes.

( Maironio vertimas.)

H • SI • K . Ii • U • • H • U
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etuvių
Cr nememc 

teimoje. UZ'L?.''X. F~ . tautų Seimo j e ’to s reikšmingo s 
ouuul a uitinus .jos kūrybinę energiją. Šia pasta- 
pasinaudojo jos kaimynai. Antai Lietuvos poli- .

-*.ne gctiyoG xsejo į nauda gulams ir lenkams. Pirmieji buvo 
<^psaųgotn. nuo žiauraus ir alinančio totorių jungo ir gale - 
2° .dO-dzmosmos Lietuvos kunigaikštystės, tolerantingoje" glo - 
bojęnevaržomai kultūriškai plėtotis ir ugdyti savo tauti
nes tradicijas. Lenkija dėl unijos su Lietuva iškilo į pir
maeilę galybę Pytų Europoje. Me tik politiškai, bet ir kul
tūriškai buvo lenkams „unija naudinga. Lenkų kal.ba ilgainiui 
tapo Lietuvoje aukštojo luomo ir kultūros kalba. Lietuvių 
kalba, nužeminta į liaudies šnekamąją kalbą, buvo išstumta 
iš valstybinio gyvenimo, iš mokslo veikalų,'iš literatūros. 
Ji išliko nebent tik skurdžiose liaudžiai skirtose religi - 
nėse knygelėse, nes šiaipjau savo mokslo ir poezijos kūri
nius rašė Lietuvos sūnūs lotyniškai, o vėliau lenkiškai. 
Pastarųjų tarpe buvo_ir Adomas Mickevičius, kurio veikalai 
iškėlė lenkų literatūrą į ligi tol aukštu bes ir
kuris yra lenkų garbinamas ge-
nijus.

Vis dėlto, kad ir svetimas savo raštų kalba, kad 
ir nepriimtinas savo politine unijine ideologija, neįžvel
gusia esminio skirtumo tarp lietuvio ir lenko, -■ Mickevi - 
čius buvo ir tebėra mums artimas, o jo veikalai mums bran
gūs, būtent, tuo dideliu prisirišimu, prie gimtojo Lietuvos 
krašto, tais reto grožio mūsų gamtos vaizdais ir tuo poetiš
ku mūsų isterijos išaukštinimu, su skambiomis vaidilų gies
mėmis, su ryžtingomis lietuvių kovomis ūgį tėvynės laisvės. 
Ir tikrai, jei paklaustume, Mickevičiaus raštus paskleidę, 
kuris žodis“ten apgaubtas didžiausia pagarba ir meile, kuris 
žodis labiausiai žadina poetinę vaizduotę ir kelia visą žmo- 
ai verianti ilgesį,tas žodis bus - Lietuva. Menuostabu tad, & Lietuvos“ . ti? žovėjosljioke -
vičiaus veikalais, betgi daz’ki net stiprino jamssavo^tau
tinį ausiprat~it.;ę. ” Kurs iš ——< tuvių gali, skaitytu su salta
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širdžia tokius Mickevičiaus veikalus, kaip " GRAŽINTA ” , !;E0N- 
HAHIS VALEITROLAS” - rašo 1898 m. Amerikos lietuvių laikraš
tis *”Tėvynė”, Aišku, kad ir patų Mickevičių Jie nedvejoda
mi laikė savo žmogumi, tikru lietuviu, tokiu, kaip ir jie 
•oatyso ”Mickevičius, mūsų Adomas - tai buvo tikras Lietu - 
vos*sūnus, Jos tikras kūnas ir kraujas...”, rasė 1892 m. 
•’Varpe” Petras Vileišis, suprantama tad, kodėl Mickevičius 
susilaukė daugiau vertėjų, negu kuris kitas svetima kalba 
rašęs poetas? jau šimtą su viršus, metų bent 50 musų lite
ratų bandė versti vieną ar kitą Mickevičiaus kurinį lietu
viškai. Kad Mickevičiaus raštų įteka ir dabar mūsų visuo - 
m=nė*e tebegyva., rodo ir didelis Živilės' ir Gražinos vardų 
patnėj>r.v-s’Į prieš Mickevičių tais vardais nesivadino nė vie
na lietuvė* Tie vardai mūsų visūomenėn perėjo iš populis -
riųjų Mickevičiaus karinių.

Ir šių dienų lietuviui Mickevičius yra artinas 
ypač tuo, kdd jis yra emigracijos poetus ir netektosios 
Lietuvos ilgesio reiškėjas. 1325 metais ryšium su viena
Vilniaus universiteto studentų byla ištremtas iš sietuvos j
Mickevičius.ištisus 30 metų ligi pat savo mirties gavo kęs
ti tremtinio- dalių įvairiose svetimose šalyse? Rusijoje,Vo
kietijoje, Šveicarijoje, Italijoje, Prancūzijoje, o savo 
bla janišką gyvenimų netikėtai užbaigė tolimajame Konstan
tinopolyje, kur buvo nuvykęs, Krymo karui kilus, organizuo
ti 1egijonų kovai su rusais.

Visą neramųjį Mickevičiaus gyvenimą ir jo veiklą 
nužymi karšta tėvynės "meilė. čia reiktų dar išsiaiškinti 
Mickevičiaus tėvynės sąvoką. Kaip jau minėjau, Mickevičius 
buvo unijinės ideologijos žmogus. Taigi jo tėvynė, dėl ku
rios jis sielojosi ir darbavęs, kuriai siekė politinės lais
vės, buvo jungtinė Lietuvos ir Lenkijos valstybė, papras - 
tai tiesiog Lenkija vadinama. Vis dėlto tai buvo Mickevi - -
čiui tik tam tikrą idėja, tegu ir labai brangi, tam tikrą 
abstrakcija. Juk Mickevičius, išskyrus savo trumpą viešna
gę 1831 metais Poznanės krašte, tikrojoje Lenkijoje nėra 
nė buvęs. Varšuva ir Krokuva, kurion keliasdešimt metų po 
Mickevičiaus mirties buvo atvežti jo palaikai, buvo jam 
svetimi miestai. Kas kita — Lietuva. Tai jam buvo konkre
ti realybė. Tai jo numylėtoji tėviškė, kur jis augo ir bren
do, tu"!? *^s ^ėjo, kur ir politinės priespaudos jungą skau
džiai pajuto. Dėl anos tėvynės jis kovojo, darbavos, bet 
tik uietilvos, savo tėviškės, jis visa širdįmi troško ir il
gėjos. Su Lieruya jis buvo tampriausiais ryšiais suaugęs. 
Kilęs jis buvo iš Rimvydų - Mickevičių giminės, kuri tradi
cija rasosi su Lietuvos kunigaikščiais? augo Naugardėlyje, 
kur vadinamosios Mindaugo pilies griuvėsiai -Įspūdingn-i by
lojo apie šaunią Lietuvos senovę? mokslus ėjo ir dvasiškai 
subrendo vilnauje, Lietuvos širdyje? paskui mokytojavo ant
roje Lietuvos soerinėje kiaune, ir grožėjosi jo apylinkėmis, 
kur ligi šioi turime j0 vardo slėnį*

_ . • i®-tM>stuou tad, kad per visa emigranto Mickevičiaus 
męryoą raudona gija eina Lietuvos ilgesys, taip gerai ir mums 
Šiandie suprantamase svetimoje šalyje jautė Mickevičius 
^le.uvos laurų vėjo dvelkimą, girdėjo ošiant Lietuvos gi - 
rias, mate^tą ’•miškingų kalnelių ir žalių lankų kraštą”, 
maip jis pars sietuvos palaužą apibudino. Antai besi gėri nt
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Krymo gamta, taip puikiai nupiešta Krymo sonetuose, iškyla 
skausmingas Lietuvos prisiminimas. pilkoj—, pirmu pažiūrė
jimu, Lietuva jam mielesnė už spalvingas pietų, gamtos gro
žybes c

Lietuva, tavo girios maloniau man gieda, 
Neg Baidare lakštutės, Salkiro margytės, 
Linksmiau tavo l.iulynuos buvo lankytis. 
Neg mindžiot ananasų ir momedžių žiedą. 

(M.Gustaičio vertimas.)
Taip pat ir Akermano tyrų Įspūdingoje nakties ty

loje poetas jautriai Įsiklauso, ar neišgirs balso iš Lie
tuvos. panašiai vėliau'savo "POSE TADE" Mickevičius aukšti
no išsiilgtąją L-j tuvos įįnnuą, —<* ginčam,s ją su sų garo-.— 
namąja Italija. Išgirtasis dėl savo mėlynumo ir švarumo Ita
lijos dangus atrodąs lyg užšalęs vanduo, o Lietuvos dangų 
debesys, vAfitkiausiais reginiais iv.irinaami, aaro tokį įdo
mų. Mažutis, nususęs citrinos nelis tai lyg turtinga, be- 
rauplėta ir biauri merga; liesas kiparisas toks nuobodus, 
lyg vokiečių liokajus gedulo drabužiais. Kur jiems ir lygin
tis su lietuvišku beržu svyruonėliu, dainose gailiai apdai
nuotu.

Lietuves gamta buvo Mickevičiui graši, o jos pra
eitis įdomi, keikia pažymėti., kad Mickevičiaus poezijoje 
Lenkijos istorijos vaizdų nerasime. Lenkų pinstai, Vandos, 
Boleslovai ir 1.1, buvo Mickevičiui svetimi., nežadino jo 
vaizduotės ir netraukė jo plunksnos. Kas kita Lietuvos is
torija; ji buvo Mickevičiui sava. Tai jo gimtojo krašto is
torija, Dar tebestudentsūdomas, jis išspausdino viename’ Vil
niaus laikraštyje tariamą ištrauką iš senų kronikų apie pa
triotiškąją kunigaikštytę Živilę. Vėliau, 'dar labiau įsigi-~ 
linęs į istorines studijas, davė poemą apie narsią kunigaikš- 
tieną Gražiną.Ištrėmime tėvynės ilgesys Lietuvos praeitį jam 
dar gražesniais vaizdais išpuošė. Busijoje begyvendamas,jis 
parašė TOBIUiĄ VALĖĖBDDĄ". Čia Mickevičius parodė didingą 
Lietuvos senovės -groži ir dor didingesnį lietuvio dvasios 
grožį; lietuvio, dėl tėvynės išsižadėjusio ne tik asmeninės 
laimės, bet paaukojusio ir savo dvasios ramybę.

Nepavykęs 1830-51 metų sukilimas prieš rusus smar
kiai Mickevičių sukrėtė. Sukauptas skausmas galingai ištryš
ko "VĖLINIŲ" III dalimi. Jei ankstybesniųjų, dar Lietuvoj 
rašytų "VĖLINIŲ" dalių pagrindas yra Gustavo kančios dėl 
nelaimingos meilės, tai "VĖLINIŲ" III dalies Konradą visą 
apvaldo didis sielvartas dėl tėvynės kentėjimų, kurių aki
vaizdoje anie smulkūs asmeniniai sielvartėliui darosi ne - 
reikšmingi. Savo garsioje improvizacijoje, prometėjiškai 
mesdamas iššaukimą pačiam Dievui, Konradas pasisako;

Kai man išplėšei asmeninę laimę, 
Ant savo krūtinės sukruvinau rankas; 
Prieš dangų jų nepakėliau

Dabar gi
Aš ir tėvynė - tai viena. 
Vadinuosi "milijonu" ,nes už milijonus 

> Myliu ir kankinamus kenčiu..

u . n . n . n . n . » . i> . >i . . i: . n t: . tt . i: . u . i:. h • u . . n . n . n . t; . K . :i . n . u . u . t;
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Žiūriu_į vargšę tėvynę,
Kaip sūnus į tėvą, įpintą ratam (t.y.kankinamą).
Jaučiu visos tautos kančias,
Kaip motina jaučia isciuje savo vaisiaus- skausmus.
Kenčiu ir siuntu...

Tas "VĖLINIŲ” vyriausiojo veikėjo dvasinis per šilau 
žįmas ir simboliškai atžymimas. Jis pats rašo kalėjimo sieno
je šiuos reikšmingus žodžius • Gustavas mirė 1823 n. lapkri
čio mėnesį, ( o toliau ) čia gimė Konradas 1823 m. lapkričio 
mėnesį. Taigi, mirė sentimentalusis meilužis Gustavas, gimė at
kaklusis tautos kovotojas Konradas^ Tai buvo ir paties Micke
vičiaus persilaužimas. Jaunojo studento ir Kauno mokytojo 
Mickevičiaus svarbiausias išgyvenimas, persunkęs visą ano me
to jo kūrybą,buvo jo nelaimingoji Marilės meilė. Vėliau tė - 
vynės kančia užvaldo Mickevičiaus dvasią, 1823 m. lapkričio 
mėnesį, kada mirė -sentimentalusis "VĖLINIŲ" Gustavas, Mic
kevičius buvo pasodintas kalėjimu paverstam Vilniaus bazili
joną vienuolynam Tai įvyko ryšium su Vilniaus studentą fi
lomatą-f ii era tą byla. Jos istorija trumpai tokia.

Keli Vilniaus studentai, ją tarpe ir Mickevičius, 
įsteigė mažą savitarpio lavinimosi ir saviauklos kupelę, ku
rią pavadino populiariu tada Europoje filomatą, t.y. mokslo 
mylėtoją, draugijos vardu. Vėliau jiems iškilo ne tik asme
ninio tobulinomosą, bet ir platesni, darbo visuomenei tikslai, 
už kuriu tolumoje švietė ir politinės laisvės idealas. Norė
dami laimėti savo idėjoms didesnį jaunimo skaičią, filomatai 
steigė savo slaptai vadovaujamas studentą organizacijas, iš 
kurią ypač išgarsėjo vadinamieji filaretai, t.y. doros mylė
tojai, subūrę žymią pažangiosios studentijos dalįo_Uraugijos, 
žinoma, buvo slaptos, nes laikai nebuvo tam palankus. Vis dėl
to, jos, kaip ir Lietuvos gimnaziją,pvz.,Kražią, mokinią su
sibūrimai nenusislėpė nuo įtaringos caro valdžios akies. Re
zultate kilo bylos, bausmės, ištrėmimai., Nukentėjo ir Micke
vičius.

ir štai toji Vilniaus studentą byla iškelta "VĖLI
NIŲ” III dalyje į įspūdingą visos tautos kovos su prispaudė
jais plotmę. Čia"vėl’svarbu pabrėžti, kad Mickevičius, reikš
damas sukilimo sužadintas nuotaikas, pasirinko ne kurį nors 
Lenkijos įvykį, bet savosios Lietuvos gyvenimo epizodą.

"VĖT.TNTŲ” III dalis - tai galingas himnas kenčian- < 
čiai ir kovojančia.! tėvynei. Nenuostabu tad, kad Vincas Ku - 
dirka, tas mūsą tautos kovoto3iškos dvasios įkūnijimas, pa - 
sirinko ją versti lietuviškai.

Ir mus šiandie, daug sunkią valandą išgyvenusius, 
gali dar sukrėsti neviena "VĖLINIŲ” III dalies vieta: pvz., 
klaikus caro žandarą kalėjimą fiziškai ir morališkai nukamuo
to ir vos žmogaus pavidalą beturinčio jaunuolio likimas.Šiur
pus pasakojimas apie tremiamuosius Zemaįčią. gimnazistus, pil
nos niekšiško savanaudiškumo ir ciniško brutalumo politinią 
bylą sudarinėjimo susnos, įspūdinga kunigo Petro vizija;

Tironas kyla... Erodas... Viešpatie,visa tėvynė 
Erodo rankon pateikta.
Matau; ilgi,balti ten kryžiaus kelią keliai tęsias 
Ilgi keliai... kur ją galas? Per girias,per sniegus 
Visi į šiaurę, ten ten tolįnon šalin
Lyg upės teka. (m.Biržiškos vertimas)
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publicist^ 
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Tas įtemptas sielo liimųsis visuomeniniais. reikalas, 
t22- W?ios emigrantu gyvenimo ’negerovės - nuolatinės tarpu- 
se?’^° šatenes ir vaidai.. ragnliau, ir dažni asmeniniai n«

- 21'^"?2L£ii ■y?ir£i^c Mickevičių" Jis nekartą mintimi. nuklys aa- 
vc |;laiEdiIgira -jau^y^tės -laikus Lictūvbj£, -Tarp ągrųstančių, 
^"r 17—®&inių rūpesčių ir -nervinančių nesmlanaunų teikė Mioke— 
vagiui .nieic poilsio ir šniūrus užs’lm.lršimo Lietuvos gyveni
ne _ ir . gonto s prisiminimai., pilni giedro džiaugėme, jaukios 
laimės, švelnaus humoro I~‘ štai jo kūrybinė vaizduotė ifia

. austi idilę iš to gyvėnimo* kuri jis matė vaikystėje, kurį . 
xr pate gyveno* T Įgalu-i n-i iš kukliai užsimotos idiles išau
go istiea snalvinga tt amžiaus pradžios Lietuvos bajorą gy
venimo epopėja ’TONAS SABAS”» Tai neabejotinai vienas iš žy- 
rįausių to žanro veikalu pasaulinėje literatūroje.

’TONAS TADAS” sužavėjo visą skaitanoiCįją visuomenę, 
tiek emigracijoje išsibarsčiusią,’ tiek krašte pasilikusią. 
Baranauskus. pasekdamas "P017O TADO" gamtos vaizdais, paraše 
savo "ANYKŠČIŲ ŠILU.™. pati "BOKI SABĄ" Baranauskas mokėjęs 
visa atmintinai. “ ' ■ ‘ 

You tokia Ker-vkn gienkevičiane apysakaitė. Ilgus 
metus gyvenimo audru po visą nnsaulį mėtytas senyvas išei - 
vis pagaliau gauna ramią jūros švyturio sarge vietą.. Atsi - 
skyrėliškas gyvenimas švyturio salelėje, kurion nartą per 
dieną Įsiveliu nuo kranto atveždavo maistą, ta kuone abso
liutinė vienatvė ir ramybė buvo išvargusiam, klajūnui tiesiog 
išganingas poilsis., pagaliau jis jaučias laimingas. Kurtą 
laivelis su kasdieniu maistu atvežė jam pašto siuntinuką,ku- 

: rįąnę. puvo kelios, knygoj.. Ipa. vje^ą, skaitytį., iy giai kaip ’ 
gyvi’ iškyli’ prieš* jo’ aklė* šehi&l" bėžiatyto*sl tėvyhės' Vaizdai, 
pasigirsta gimtojo krašto girų ošimas... įsikniaubęs knygon, 
švyturio sargas tiesiog paskęsta tuose tėvynės prisiminimuo
se, jais begyvena ir viską daugiau užmiršta. Tą vakarą švy
turio lempu lieka neuždegta, dėl to įvyksta nedidelė laivo 
avarija, ir vargšas sargas gavo atsisveikinti su savo ramia 
vietele. Jis grįžta.į klajūno gyvenimą, išsinešdamas kaip 
didžiausią brangenybę jį pražudžiusią knygą* Toji knyga bu
vo Mickevičiaus “TONAS TALIS".

Ir mums šiandie ’TONAS SABAS" labai artima ir mie
la knyga.Tiesa, ten piešiamas bajorų gyvenimas mums svetimas 
ir nebent istoriškai tėra įdomi.-, s tos bajoriškos intrigos, pa
pročiai, etiketas ir 1.1. Betgi nepraečjiamos vertės tebeturi 
tie nuostabaus grožio mūsų gamtos paveikslai,tie įspūdingi 
tėvynes meilės ir pasiaukojimo pavyzdžiai,pagaliau tas di - 
džiulis netektosios tėvynės ilgesys.Ir mes lyg maldą gali
me kartoti šiuos "PONO TILO” įžangos žodžius:

Lietuva,mono tėvyne. Tu esi kaip sveikatai 
Kiek tave brangiut reikia, tik tas supras, 
Kuris tavęs neteko.
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Mes atsinešėm vilties, 
Ko.d. likimas atsiminęs 
Ranką pagalbai išties.

Laikas bėga. Viltį, sėjam
Mes į. svetimus..laukus, 
Laukiam, vai kštom, žiūrinė jam* 
Kur tas daigas,toks brangus?

Taip belaukiant,temsta žemė, 
Neviltis tvankiam ore.
Tie stulpai,kur žmogų remia, 
Palikti savam krašte.

Ak tu, žeme svetimo ji • 
Veltui sėjam grūdą mes.
Kai mes žengiam - tu vaitoji 
Ir stumi mus nuo savęs.

Taip tamsu širdy ir nyku, 
Nors pavasaris aplink.
Tarp kapams skirtų vainikų 
Laimės žiedo nesirinkj

• u . n . n . u . u • n . m . n . n. n .11. n . n . n . ii • n . n • n • n . « » n . n • n • « j « e ®
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Pre lango užuolaidos kraščiuką Įsiveržė saulės 
spindulys ir lyg skaisti žarija žiba vandens stiklinėje, 
pastatytoje ant stalo. Kėdės ir stalas vis dar atrodo juo
di. Vienodai čiakši žadintuvas. Kažin kas brakštelėjo jo. 
viduje.

Kreivėnas pakelė galvą nuo pagalvio ir pašiūrė - 
jo Į lang^. į tą šviesu plyšį. Jan atrodo, kad tas laikro
džio čiuksėjimas sklaido 'tamsą kambaryje. Lyg kas ranka 
sklaidytą papiroso dūmua- Po kiekvieno čirkštelėjimo kam
bary darosi šviesiau.

Kreivėnas pamaži numeta nuo savęs antklodę, ty - 
liai išlipa iš lovos ir atsargiai ieško rūbą. Apsirengęs 
jis išeina iš miegamojo, bet tarpdury sustoja ir Šūkteli 
žmonai;

- Kelkis pusryčią virti.
Ir tuoj uždaro duris, žmoną jis kelia visuomet 

taip - jau išėjęs iš miegamojo ir uždarydamas duris. Jis 
nenori matyti, kaip ji keliasi. Kai ji iškelia kojas iš 
lovos, jam nesmagu darosi. Jis visuomet pasijunta lyg nu
skriaustas - tokios išdžiūvę, josios kojos. Jis nenori žiū
rėt Į tas kojas. Ką čia dailinti - josios kojos tiesiog 
biaurios. Be to, išlipusi iš lovos, ji tuoj žegnojasi.Lyg 
norėdama dar labiau jį suerzinti.

Jau dvidešimt su viršum metą jį kankina šitos ko
jos. Kai Dievas, anot jo žmonos betariant, dovanojo jiems 
sūną, tai atsiėmė josios sveikatą, pradėjo džiūti moteriš
kė. Vaistą buteliukais lentynas nustatė. Bet vis tiek eina, 
bėga, rūpinasi, vis niūniuodama kokią dainą arba maldos žo
džius šnibždėdama. Bėgs, bėgs - žiūrėk, ir atgulė. Jau mr- 
sianti - kunigo šaukiasi, o po poros diemi vėl bėga kaip 
skruzdėlė.

Daugiau vaiką jie taip ir nesulaukė.
Dvidešimt su viršum metą Kreivėnas nematė tikro 

gyvenimo.
Ką čia•dailintiI
prikėlęs šeimyną, Kreivėnas išėjo į laukus.
Karvės, pamatę jį ateinant, pradėjo viena po ki

tos keltis. Pirmoji atsistojo Kometa, paskui Turbina,Elek
tra, Torpeda. Nesikėlė tiktai Opera, ji garsiai atsiduso ir, 
mostelėjusi galva, nusibaldė muses. Bulius Atomas buvo pri
rištas toliau.Jis baubė ir koja kasė žemę.

Bernai bulių vadindavo Adomu. Kumetis, pavasarį 
vesdamas jį ganyklom,visada užtraukdavo:

ji . u . ll . it . ti . n • u . n . ti . n . u . i; . it • lt j u • ti . n . n j h . n . n . n . t: . n . ii . n . n , n . u
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Eik, Adomaitis rojaus, 
Vilki Ievą už kojos.

pamatęs berną, ateinatį karvių pakelti, Kreivėnas 
nuėjo toliau į laukus.

Ant saulės užslinko suodinas debesys, ir laukai pa
sidarė lyg šaltesni ir drėgnesni. Kviešini tamsiai sužalia
vo.

puikus bus šįmet kviečiai. Kad nors porą litų už 
centnerį gautum daugiau -o! Bet iš javų dabar nepraturtė
si. Kiek už pieną ir cukrinius runkelius gauni, tai ir vis
kas. Ir bekonai beveik neapsimoka.

Šįmet dobilai neiššalo - ot kas gerai, pažiūrėsim, 
gal bus galima kiek ir parduoti.

Pasilenkęs paspaudė dobilieną galais pirštų.Bus,ir 
sėklų padarys. Šitokį plotą palikus sėklai.,. He tik procen
tus užmoki, bet drąsiai gali braukt ir dalį skolos, ir dar 
kišenėje liks. 0 kai pinigas kišenėje - prašau! Eini per 
miestą, pažiūrai į kokį ynidi ninkėlį - ką tu, raštinės žiur
ke, gali prieš mane! Prieš žymiausią Liudvinavo apylinkės 
ūkininką! Matau, matau, kad tau seilė varva, kai eini pro 
klubą, Ką gi - užeikim, prašau čia mums po vienišką šnicelį! 
Į degtinę prašau įpilti konjako. Kas ten toks geria ? Krei
vėnas iš Bendručių, Kaip jis kalba, nusimano apie viskąlAr- 
gi nepažįstat ? Tai tas pats, kur turi geriausią kaimenę.

Taip, šįmet javui klėty netilps. Kad tik per javų 
valymą būtų palanki atmosfera, o tada palaukit! Užeinu pas 
laikrodininką, nuperku porą dėžučių, kur vidury baltu šilku 
išklotos... Atvažiuoja svečių. Pavalgė. Atnešė arbatą... Kas 
čia ? Žiūri Verbylienė, žiūri Čepulienė, nuovados padėjėjo 
žmona išpūtė akis, šnibždasi agronomo žmona su ponia burmis- 
triene... Kad tu kur galą: sidabriniai šaukščiukai! Tai tau 
ir iSkininkasl Tai tau ir sermėgius’.

0 sūnus už stalo sėdi su Gedvilaite. Graži ta zy
liukė. Tėvas Kaune turi trijų aukštų namus. Sėdi jis,o apy
kaklė balta, kaip sniegas, kaklaraištis šilkinis. Nieko ne
padarysi! Studentas, agronomas, iš Dotnuvos parvažiavo.

Taigi, taigi, parvažiavo vakar, bet atrodo lyg pa
sikeitęs. "Kas jam pasidarė ?" galvojo Kreivėnas. "Kai va- • 
kar ėmiau juoktis iš kunigų, kalbėdamas apie pažangą, jis 
nepritarė, kaip seniau, o tik atlaidžiai nusišypsojo. At
laidus nusišypsojimas! Kai atsiminiau viduramžius ir popie
žių, jis susiraukė lyg įžeistas. Studentas varpininkas ir 
tokias grimasas lipdo! palauk, šiandie pat reikia ištirti, 
sužinoti atlaidžių nusišypsojimų priežastis."

Taigi, sėdi sūnus su Gedvilaite... Nę, su Gedvi - 
laite jis nesėdi. Ar tai tokia norės gyventi kaime ? Palan
ga jai, Birštonas rūpi. Jeigu jau sėdi, tai sėdi su Arminai
te. Truputį kleckas ta Onutė, bet užtat tėvas turi septy - 
niasdešimt hektarų. Dukterys tik dvi, o skolų nėra. Kur sko
lų! Kiek auksnių turi.

0 šitai pievai reik daugiau srutų. Na, ar ne šėto
nai ? sakiau, kad per upelį eitų ten toliau, akmenų ir velė
nų čia nemestų. Kur tau! užtvindė pievą, paskui sako;, nepyk 
žmogus! Ir pempės šiandie, kad jas kur velniai! Užpuolė, 
kaip šunį laukuose.

Debesys nuslinko, visa žemė'nušvito, rugių laukai 
sužaliavo šviesiau. Ir Kreivėnas staiga nudžiugo, pats neži-
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no dainas ko.
Eidamas name, Kreivėnas kažin ko žvilgtelėjo į 

beržą ir tik dabar pastebėjo --.beržas sprogsta, Rodos,kas 
teptuku žalią taškučiu pritaškė mėlynam dangaus audekle, 
o tarp tą taškučių privedžiojo juodų kreivų brukšnlų.Kve- 
pia. ir beržas- ir žemė. Kvepia ir žalios žolės adatėlės, 
Pievose pribarstyta geltonų gėlių, o padangėj skamba vie
versiai. murzinas debesys nuslinko, liko tik keli balti, 
kaip iškarštos vilnos, ir danguje jie, ir upely, ir lyg' 
kas iš lėto, iš lėto krutina juos. Tai vieversio giesmė 
juos kutena. Ir pilna tos giesmės - pilnas dangas ir lau
kai, net beržo šakelės linksta nuo jos. Ir šilta toji gies
mė. pro atdarus langus sruvena ji. Net mergą akys lyg įkai
tusios žiba. Rodos, jos tik ką pabudo iš saldaus miego.'ju- 
lės lūpos šypsosi, koja trepsi, kai skiedryne ėmė švilpau
ti bernas.

- Kur judvi rengiatės tokios linksmos ?
- į sodą.,., lysių daryti, - šypsosi Julė.
Saldus tas nusišypsojimas- Kaip klevo sula. Ir 

neramumo pelnas. Toks nusišypsojimas, kad Kreivėnui net ne
ramu pasidarė,

Jis pažvelgė į tolį, kur lengvutis pavasario rū - 
kas mėlynu ilgesiu aptvindė tolimą mišką.

Lyg reiktų eiti kur, kažkas lyg laukia ten toli, 
nors aplinkui taip gyva čia - antis baloj pliurškia, vištos 

gaudosi ’dėl? slieko, o rudis šildosi prieš saulę ir gaudo muses. 
Pasieny viščiukai susiglaudę ciksi. Kreivėnas pasiima vieną, 
prispaudžia jo snapuką prie lūpos Ir šneka jam;

- Matai, koks gaidys; Ci - oi - oi... Na, bėk pas 
mamą.

- Kvaktą kvakt, - pritarė višta, žerdama koja,net 
vienas viščiukus parvirto.

- pusryčiai ant Stalo, - tarė jam žmona, su pinti
nėle eidama į klėtį. - Mes jau visi po pusryčių.

- Spėsiu. Nealksnas.
Jis nuėjo į kambarį, atsuko radijo aparatą, vėl už

suko ir atsietojęs ..prie lango žiūrėjo į sodą. Mergos ten ka- * 
sė lyses. Basos buvo jos ir pasilenkę.. Vėjas žaidė ją sijo - 
nais.

Net ausyse cypė - taip buvo tylu kambary.
Nusmuko Julės kastuvas. Ji metė viską ir ėjo iš so

do. “
Kreivėnas atšoko nuo lango ir įėjo į virtuvę.

iėū° įkaitusi, iš paniūrų1'žvilgtelėjusi į Krei
vėną, ji priėjo prie kampinės ir ėmė tenai, ko ieškoti.

“ Tai ko tsiP ieškai, rankeles vargini, ant galu 
pirštelių stiepiesi- ? "

- Plaktuko o
~ Ach,taip.., plaktukoe.. Plaktuko,sakai. .. - kal

bėjo Kreivėnas, atsistojęs šalia jos ir įgnybo į šlaunį.
. Julė cyptelėjo, linktelėjo ir atsitiesusi, ra iė jam 

šliure per ranką.
. - — manęs nepirksit. Nėi’a ko žiūrėtu ar riebi.

. T Są, tu 2~ktuk... - mėgino šypsokis Kreivėnas, 
bet apatine lupa nusviro, ir jis tik dantis sukando. - Tu, 
ziurau, kaip žarija...
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- Žarija, bet ne balija, kad visi žlugtą merktų.pa
gnaibys tas., kuriom teksiu.

Pasiėmusi plaktuką, ji trenkė durimis.
Kreivėnas pastovėjo, pastovėjo, priėjo prie katės, 

gulinčios prieš saulutę, ir užsistojo jai ant uodegos.
- Kna.au! - suriko kate visa gerkle ir spruko ant 

krosnies.
- Kas ten dabkr ? - nustebo Kreivėnienė jei dama,
- 0 tegu nesipainioja po kojų.
- pusryčiavai ?
- Vėliau rasiu. Nelįsk į akis.
Ir Kreivėnas įėjo į“seklyčią. Rusvai dažytos grin

dys žibėjo prieš saulę. Vienoj sienoj kabojo kryžius, apves
tas plačia tautine juosta. Rausvos tulpės žydėjo toj juos - 
toj. Tai Kreivėnienės rankų darbas. Kitoj sienoj kabojo 
DąprLno; paveikslas, iškirptas iš kažin kokios knygos ir pa
dėtas po stiklu, paveikslo rėmai paauksuoti, pats Kreivėnas 
pakabino jį čia, pašalinęs Dievo Motinos paveikslą.

Ir ramiai žydėjo tulpės, ir ramiai žibėjo rėmai ši
toj seklyčios tylumoj.

-Kreivėnas atsisėdo prie lango, atsirėmė alkūnėmis 
į palangę ir ilgai žiūrėjo į darželio tvorą, patvory strak
sėjo žvirblis, paims snapu plunksną, apsidairys ir neria į 
palėpę. Po valandėlės sugrįžęs pasigriebs Šiaudgalį ir vėl 
atgal.

ir patvory, ir ant stogo, ir medžiuos - vis šitie 
žvirbliai, vis lizdus neša. Garsiai šaukia vienas kitą, jų 
balsai neramūs ir pilni rūpesčio.

Kreivėnas vis sėdi ir žiūri. į žvirblį ir į tvorą. 
Ten,sodo pakrašty, garsiai juokiasi Julė, 
į seklyčią įėjo sūnus.
- Tai kur ? - paklausė tė^as lyg nenoroms. - pasi - 

vaikščiot buvai ?
- Buvcji pas Grūštus. Nunešiau laišką Elziutei.
- Aha... Elziutei... šitą... 0 gal ir pats girdė - 

jai - Elziutė rengiasi tekėti.
- Už ko ?
- Už Giružio.
- Vargiai...
- Kodėl vargiai ? ir ne puikus vyras ? Rankas tu 

ri, o dabar jau ir negeria. Užeitum pasišnekėt. Kartu augot...
- Spėsiu. Atsikalbėsim.
- Hm... 0 tau pas Grūštą nėra ko ieškoti...
- Kodėl ? Tai pas kaimyną nė užeit negalima ?
- Galima, nesakau. Bet su Elziute vaikštinėt po 

laukus, kaip vakar... pamatys Giružis... Paskui piktumai... 
Ko tau ten lįsti ? Neardyk, kas pradėta...

- Jūs, rodos, ii* pradėjot...
- Aš. puiki bus pora. Trūks - laikys!
- Iš tų palų nebus grūdų.
Kreivėnas iš paniūrų pažvelgė į sūnų ir valandėlę 

tylėjo.
- Hm... Kaip tas laikas bėga, - nukalbėjo tėvas. - 

Čia, rodos, dar maži vaikai buvo, elementorių seilino,o klau
sai - mokslus baigę. Kartais nė tikėt nenori, žiūrau.klau - 
sau - Arminaitė jau pabaigė gimnaziją.
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- Gal būt.
- Hm... i § gerų. namų Mergai tė...
- Ką čia kalbėt!- Kas čia man sakė ? palauk... ir užmiršau... Ji 

klausinėjo apie tave,..
- Apie mena ? tai tau. Ko jai ? Juk aš iš 30a ne

ėmiau albumo eilėraščiui įrašyti.
- 0 kodėl negalėtum parašyti ? - šyptelėjo tėvas 

nejioroms ir tiriamai pažvelgė į sūnų.
- tie bent tokį:

Turiu šiokį, tokį ūkįy
' . - Kur čia riebi taukinukė ?

Tėvas susiraukė.
- Hm... Geriau taukinė, kad tik neparūdijus,negu 

kokia .geležtė, kad ir nužibinta. Kad ir jaunas, bet jau 
turėtum suprasti, kokių reikia. rinktis; šokt, pamirksėt - 
dailią rūtą; duonai minkyt - riebią drūtą, 6 dėl Elziutės 
ir Giružio... Žinai mano*būdą; ką aš pradedu, tai ir pa
baigiu. Aš turiu planą, todėl iš anksto įspėju - nesipai
niok. Elziutė ne tau,

- 0 xą jus žinot ? Gai ir as turiu pi—ną. 
Kreivėnas krustelėjo galvą ir giliai įtraukė oro.
— Elziutė ne tau... Verčiau pagal vok apie Arminai

tę. parašyk jai eilėraštį, - šyptelėjo jis nenoroms. - Jau 
pastebėjau, kad tu su motina pradedi pūst į vieną dūdą.Ar 
ne ji tau įkalbėjo gretintis prie šios... geros,doros,skais
čios mergaitės ?-A.S jau-žinau - tik šitokiais žodžiais mo
tina ir kalbėjo tau.

- Kam čia dabar mamytę atrodot ?
- Tam, kad neužmirštum... kad... kad jeigu šituos 

namus teks užrašyti, tai užrašysiu aš... supranti ? Aš, o
' ne mama.

- Dar nežinia, kaip su tuo užrašymu bus. Gal ne - 
bus ko palikti.c.

- Tu drįsti man prikaišiot! Drebi į akis-, kad aš 
ūkį baigiu nugyventi. Kad skolų pridirbau!

- Argi aš kalbu apie skolas ?
- 0 apie ką gi, mamytės Petreli ?
- Aš tik norėjau pasakyti, kad jeigu mes jau tu -

rim bolševizmą, tai nuosavybės nebus, ergo, nebus kas pa
likti . (

- Nuosavybės nebus ? Tai būtų ūkio griovimas!
. _ - Bolševikams tas nesvarbu. Jie turi būti nuosek-
' lūs. Jeigu jie paskelbę, kad Dievo nėra, atmetė visus Jo 
įsakymus, tai turi atmesti ir šitą; “Nenorėk nei jaučio, 
nei asilo... ir taip toliau, kuris yra tavo artimo." Nesu
prantu tik, kodėl mūsų kairieji... pažangieji... bedieviai.-, 
(kaip juos geriau pavadinti ?) kodėl jie tokie nenuoseklūs ? 
Net juokinga ir kartu pykti reikia. - Ponai bedieviai! - 
norisi jiems pasakyti.- Dievo nepripažįstat, taigi atmetat 
ir Jo įsakymus. Svetimoteriauti leidžiat ir patys svetimo
teriaujat. "Kam varžyti žmogaus laisvę, jeigu tas sveika - 
tai nekenkia!" - nusijuokė Petras. - Bet kada iš jūs nori 
atimti penkių aukštų namą,tai tuojau atsimenat Dievo įsaky
mą: "Nenorėk nei jaučio, nei asilo.Tur būt dėl to atsi-
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menat, kad tame penkių aukštų name yra minkštesnė lova... 
paleidot gyvulį, c kada jis pribėgo prie jūsų kupetos,ta 
da rėkiat; Ė, nerėkit, nesulaikysit!

- Kokį gyvulį ? - suriko tėvas, nustebimo par
blokštas.

- lianei jeigu Dievo nėra, tai žmogus sielos ne
turi, ergo, aš gyvulys, o jeigu gyvulys, tai turiu būti . 
tikras gyvulys ir kuo didesnis, tuo geriau. Duokit man 
ragus kuo ilgiausius, kad galėčiau prasimušt prie lovio. 
Jūs leidžiat svetimoteriaut, o tas man, gyvuliui, patin
ka, 0 vogt, užmušt ? Nenorėtume t įleisti ? Uždrausit ?

- Yra įstatymai,. Tu. ką ola dabar ? - stebėjosi
tėvas, išpūtęs ak—s. _

- Dievo ar žmonių įstatymai ? jei jie ne Dievo 
išleisti, tai man tik nusįspiaut. Ko manbijot, jeigu vis
kas baigiasi čia, jeigu po mirties man- nereiks atsakyti? 
Užmušiu, nudursiu savo ragais kiekvieną, nudursiu dėl pa
telės ar samšįo jovalo.. C aš esu ir pavydus. Kodėl, jūs, 
ponai, galit turėt truputį aukso, o aš ne ? Aš apsidai - 
rau, susiieškau daugiau tokių, kaip aš, galvijų. lies iš-’ 
keliam kruviną vėliavą ir šaukiam* "išalkusi minia pir
myn: i:

- Tai proletarai tau galvijai ? - suriko tėvas 
grasinamu, balsu.

- Taip, bet ne dėl to, kad jie nieko neturi.Ne, 
jie galvijai dėl to, kad atmetė Dievo įsakymą, pagaliau 
ir patys prisipažįsta, kad yra iš g; kulių ir gyvuliai. 
Taigi mes vienijamės ir graiunam jūsų įstatymus. Mes lei
džiam naujus: "Kirtis mūsų klasės priešams!" Ir užmušam 
jus. Užmušam viešai. Visi kiti turi mums pritarti, net 
mus pagirti, o jei ne - užmušam ir juos. Žinoma, mes pa
tys nenorim, kad mus užmuštų. Kaip gi gyvulys galėtų to 
norėti ?

- Bet ir mes nenorint! Mes, kurie turim namą,ku
rie turim žemės daugiau kaip du kvadratinius metrus,*' ku
rie turim tarną ir tarnaitę.

- Aha, jūs! Jums pasigailėjimo nėra! Jus kliu - 
dot mums prieit prie lovio! Žinomą, mes vienas kitą irgi 
subadom, ir mus už tai baudžia. Ką padarysi, kad tave, 
vieną "bausti” užpuolė visas būrys. Neapsiginsi, ragai 
per silpni, bet sąžinės graužimo dėl musų padarytos žmog
žudystės mes nejaučiam. Sąžinės graužimo! Sąžinės nėra, 
nes sielos nėra, pagaliau... jeigu mus ir nubaudžia... 
kad ir mirtimi... tai bausmė nedidelė. Sutrumpino tik 
laiką kapstytis po šitą mėšlyną, mūrį jūs vadinat žeme.

- Nesuprantu, ar tu dar varpininkas, kairysis, 
ar jau bolševikas. Ne, tu ne bolševikas,. Nekal Dėtum taip 
■pkts apie save. Tu meluotum. Ar tik ne į Romą suki ?

- Ar dar kairysis aš ? Kiekvieno kairiojo, nuo - 
seklus kelias eina į bolševismą. Ko sustot pakely ? Pa - 
kely prie nuosavo namo, prie tąrno ir tarnaitės ? 0 gal 
į Romą suku, klausiat? pamatysim vėliau, o dabar baikim 
kalbėti apie nuosavybę.

- Taip., sakiau ir sakysiu, kad atimti nuosavybę 
- sudaužyti tą'J avį, apie kurį tu kalbėjai . Jei nebus 
nuosavybės, nieks nenorės dirbti. Kam šitą arklį turiu
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Šerti .aš, jeigu jis nemano ? Tegu, kiti šeria, ar aš kvai
las. Kam as .uriu pasixenkti ir paimti akmenį nuo dirvos, 
jei ta dirva ne maro ? 1 ’

7, ?'-a~* kaap ? _ nusi juokė Petras. - Aš jums atsa
kysiu - tm Dievo įsakymas: “benorėk nei jaučio, nei asi
lo" skatina mane tą akmenį paimti. Matyt, Dievas norėjo, 
kad žmogus šį tą turėtų cero, kcd jis pate - pats - lenk- 
tųsi te akmenio paimta. _ Kad jis dirbtų laisvai, su džiaugs
mu, o laisve ir darbo džiaugsmas jau skiria mus nuo gyvu
lio. Jei žmogui utulsi viską ■— a tamsi 1. isvę, nes jis pats 
jau neari.enks akmenio paimti* Ola dar ne viekas, tėve,Die
vo įsakymai, kaip lai’n,oūžio ratukai. Išimk vieną, ir vi
sas mechanizmas sustos; Kad ir svetimoteriavimas, žmona 
yra mano nuo savybė-, o e.Š esu nuosavybė žmonos, jei netekė
jusi - ji~bus kieno nuosavybėj o jeigu aš mergaitę suve - 
džioju, aš tuo pačiu kam nors pavagiu nuosavybę. Užmušiau 
- atėmiau didžiausią. ruiosaąryb^. . . . . . . . : . . . . .

- Dabar man feisrų,kik tu suki., Apsi'eieim ir be’Ro- 
mos. bevok, neužmušk... Kam čia dar Dievą išgalvoti ?svei
kas žmogaus protas sako, kad negalima, protas; Tik reikia 
daugiau šviesos, mokslo.,.

- protas, mokslas aistrų nepažaboja, protą aistra 
visuomet nugalės, jeigu aistros nesulaikys Dievo akivaiz
da. pagaliau, Isž&s išskaičiavimas būti doru ? Kokia nauda 
iš to man, kuris nieko neturi ? Kad jūs, turtingieji, ga
lėtumėt ramiai miegoti ? 0 dėl Romos^.. Aš ten dar nenu 
ėjau, prieš einant, reikia dar išmokti pirmą žingsnį ženg
ti. Vištidėj užaugęs, neskrisi kąrtu su baltu balandžiu.

- Suprantu, kas tas.-,. baltas balandis? - piktai 
šyptelėjo tėvas. - Dar nenuėjai ? Vadinasi, kely sustojai?

- Aš tik nuo bolševizmo nusisukau. Aš prieš dar
bo džiaugsmo - laisvės - atėmimu. Aš prieš pavertimą gyvu
liu. Aš už tai, kad žmogus pats lenktųsi akmenio paim
ti. Llan viena jau aišku - arba su bolševizmu, arba su Die
vu. Vidurio kelio nėra. 0 jei su Dievu, tai reikia priimti 
visus Jo įsakymus. Aš ieškau kelio, benorėčiau likti toks, 
kaip dabar - nė nuryt, nė išspitut.

- Tu visiškai klysti, laisvamanius vadindamas gy
vulio.! s. žmogus vis dėl to ne gyvulys. Jis turi protą.

- Tai kam dar pasikabinot Darviną ?
Tėvas tylėjo, po valandėlės jis atsiliepė, akis, 

įsmeigęs į sūnų:
- Tur būt, imsi tvirtinti, kad tarp netikinčiųjų 

nėra padorių žmonių ? 0 Romos avelių tarpe maža ištvirki
mo ?

- Sutinku., yra tokių, kurie Dievo neneigia,, bet 
Jo ir neboja. Irgi no nuryt, nė įžagiau*. .Aš ąeąa.;aų,ka4 
žaliam medy nėra nudžiūvusių -Šakų; Dūda 'in? 'ihidžfūyusiam^ 
kurį tik nukirsti reiktų, viens kita atžala jarie šaknų.Ši
tos atžalos vės tiek yra išauklėtos, kaip jus pasakytumėt, 
religijos nuodų atmosferoj, Taip, taip, nesiraukykit, ne
norit prisipažinti, bet taip yra. Dievo įsakymai vis tiek 
liko šitų netikinčių pasąmonėj. Bet pagaivokit, kas bus 
tada, kai žmonės apie krikščionišką auklėjimą no girdėt 
nebus girdėję! Kai "nuodų" nė pasąmonėj nebus likę.

24



; *t*i"? 1 t H •|"I !■; fc ;■ I1; + » + ; i-; + ; ■!■■ 1 į t H-*+rH +

- Ir jį reikia tik nukirsti ? puiku, kunigėli 1
v Tiek pasiekiai 'besimokydamas, kad net pasukai į visą prie

tarą šaltinį -'Romąi Mokslo reikšmės nenori pripažinti.Ir 
rėžti į akis, kad visi laisvamaniai yra gyvuliai, supuvę... 
- Tėvas pakėlė kumštį ir pagrasino sūnui. Jo veidas net pa
gelto. - Tylėki žinau,ką nori pasakyti 1 Tiesi te-f sintemafl^a, 
švelnindamas, gal but, pasakysi, kad aš esu to nudžiūvusio 
medžio žalia atžala. Tik tiek ir galėtum. JT ereiVi a Į Leidau 
mokytis, o eini sesers keliais. Tik pinigiis, kaip į balą, 
įmečiau... Bet dabar aš... aš tau pasakysiu. Jeigu bolše - 
vikai šito ūkio neatims, tai tada aš tau duosiu atsakymą į 
tai, ką dabar išgirdau. Tada .tu nė nedrįsk manęs kaltinti. 
Tada irgi bus - ergo. - dūrė jis pirštu į stalą. - Pažiū
rėsim, ką tada kalbėsi. Atsimink,vaike..• Aš ir mirsiu, o 
neužmiršiu!

- 0 jeigu bolševikai viską atims ? - atrėžė sūnus, 
. rankas susikišdamas į kelnių kišenes. - Tada sakysit, kad
gyvulį reikia pririšt, o kuo ?

Tėvas sukando dantis, net žandikauliai iššoko .Jis 
taip pažvelgė į sūną, kad šis net nusigando.

- Vaikpalaiki I
- Ko judu čia baratės ? - paklausė motina įeidama.
- Mes čia nubalsavom, kad Dievo nėra, - stengėsi 

šypsotis Petras, bet jo lūpos drebėjo. BaiEė praėjo, o pra
dėjo kilti neapykanta. - nubalsavom, 
įsakymą pasilikt, norėtume. Taip mums

- Kreivėnienė priekaištingai

iš proto išėjai ?Tik

bet vis dėl to porą Jo 
i patogiau.
. pažvelgė į vyrą ir pa-

- nespėjo vaikas parvažiuot,
- Kam vaikas, o kam ne...
- Ar tu girtas, ar jau visai 

jau, Dieve tu mano...
- ITutilk ir nešdinkis į virtuvę, žinok savo vietą. 

Marš!
- Irgi žmoniškumas, mokslas ir proto šviesa! - su

šuko Petras baldamas.
Kreivėnas pagriebė nuo stalo stiklinę, trenkė ją į 

žemę ir spruko pro duris
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Kai kurie senų įsitikinimų Amerikos auklėtojai ir 
kritikai įskiepijo mums mintį, kad esama "objektyvių" meno 
dėsnių,kurių turįs klausyti menininkas ~ir kurių turinti lai
kytis publika,vertinanti meno kūrinį. ši pažiūra atmestina. 
Ir menininkas (kūrėjas) ir jo publika turi, jei jų toks no
ras, meniškai būti visiškai nepriklausomi. Mes turėtume liau
tis tvirtinę, kad esama "objektyvių" meno dėsnių, kurių tu
ri būti laikomasi. Menas ir žaidimas yra vienintelė sritis, 
kur nesilaikymas (Ubereinstimung) dėsnių niekam nekenkia. 
Kaip tik šia nereikia varžyti kūrybinių galių. Kiekvienas 
turėtų būti paakstinamas visiškai pareikšti savo individu
alumą. Patraukimas, išradingumas, kūrybinė galia ir asmeni
nė iniciatyva turėtų pasiekti savo viršūnę. Mene nėra jokio 
reikalo kad ir mažiausiam lygiavimui. Estetinis skonis turė
tų būti kažkas visiškai privatu. Mūsų tikslas turėtų būti 
niekuo neaprėžta kūrybinė laisvė. Svarbiausiasis meno dėsnis 
turėtų būti tai, kad nėra jokių dėsnių, išskyrus savo nuosa
vą. Mene ir žaidime žmogus gali atrasti savigarbą ir savo 
vertę. Rungtyniavimas gali būti visiškai neaprėžtas, monopo
liai nežinomi, tvarkomieji dėsniai išjungti.

Jei mes priimsime gchiller’io pašiūrą,kad menas 
yra žaidimas, tada menas nustos to apmusijusio rimtumo, ku
ris dabar jį, meną, siaučia. Žodis "žaisti" reiškia (taip 
bent aiškina žodynai) maždaug tą patį, kaip ir "sportas",o 
tai reiškia linksmumą, džiaugsmą, lengvumą. Taip į meną žiū
rint, jis yra išlaidumas, nenaudingumas, o svarbiausia- 
spontaniškumas. žaisti,reiškia gyventi,paskęsti kūryboje.Ne- 
reikia užmiršti, kad žaidžiant reikia ir šiek tiek rizikuo
ti.

Tačiau daugumas pirmiau turėtų dar išnokti žaisti, 
gal ima sakyti; "Užmiršk visus dėsnius, kuriuos meno, kritikai 
sukūrė, ir žaisk taip, kaip tau geriausia atrodo". Bet šių 
dienų žmogus taip pilnas tų "galima" ir "draudžiama", kad 
jis jaučia kūrybinį mėšlungį. Jis panašus į vieną Mark Twai- ’ 
n*o apysakos veikėją, kuris j atvykęs į dangų, pagriežė savo 
arfa porą iš seniau žinomų melodijų, o paskui pasiutusiai 
nuobodžiavo. Ralph. Cearson savo veikale "THI NEW AKT EDUCA
TION" rašo, kad jiš~-jau seniai savo mokiniams sako, kad jie, 
norėdami išmokti piešti, pirmiausia turi užmiršti viską, ko" ■ 
juos anksčiau išmokė "teisingai" piešti ir tapyti} o kai jie 
jau grįžo į priešmokyklinę padėtį, parodyti jiems tapybos 
priemonių naudojimo būdus, bet jokiu budu nedrausti nuo šių 
metodų nukrypti arba naujų būdų ar naujų priemonių neišras
ti. Mokytojas neturi įsakymo forma nurodyti savo mgiamus pa
veikslus, bet taip, kaip virėjos pasakoja viena kitai savo 
geriausius receptus. Dėsniai mene taip pat nereikalingi,kaip 
ir virtuvėje. Kiekvienas turėtų tapyti, komponuoti ar ra Sy
ti,kaip jam pačiam patinka, o ne kaip kitiems, išskyrus, ži
noma, tuos atvejus, kada jam reikalinga publika. Išskyrus ne-
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nininkus profesionalus, kurie iš to gyvena, neturėtų bū-* ti jausmo, kad kūriniai publikai "parduodam!",_vis tiek* 
ar už pinigus ar kitokiu"būdu. Kūryba turėtų būti kuo sub— - 
jektyvesnė, kuo privatesnė.

"Suaugusiųjų žaidimą, kai jis yra visiškai indi— 
vidualus ir asmeniškas, galima pavadinti vaikišku.“ Jam 
tikra prasme taip. Vincent van Gogh, esąs pasakęs:”0* kad 
turėtame dešimties metų vaiko akis." Kai vaikas žaidžia,je 
žaidimas yra asocialus, egocentriškas. Tada vaikas daro, 
kas jam-patinka, ir susikuria tokį pasaulį, kokio jam tei
kia. Kai jis žaidžia bendruomeninį žaidimą, jis virsta ma
žos bendruomenės noriu, nes šie žaidimai turi dėsnius, 40. 
kurių susitariama ir kurių laikomasi, loki žaidimai yra 
"vieši”, ne "privatūs". Bet kodėl suaugęs negali savo vaiz
duotei leisti "vaikiškumo" ir būti asocialus ir egocentriš
kus,kiek tik jis sugeba ? Kodėl turi būti gėda šiuo atveju 
būti pavadintiem -vaikišku ? Jau laikąs atsisakyti toš pu - 
blikos elgesio, kuri žiūrėdama Racine komedijos bijojo juok
tis ne toj vietoj, kur reikia. Literatūros kritikas Thor - 
born sako: "Tikrasis gyvenimo džiaugsmas yra parodyti žmo
nėms savo pakeptus smėlio pyragaičius." Dėl šio posakio ver
tės tenka abejoti. Kai kuriems žmonėms smėlio pyragaičių ke
pimas yra gilesnis laimės šaltinis. Ką publika jaučia, žiū
rėdama ar klausydama meno kūrinio, ir ką jaučia kūrėjas, ma
tydamas publikos pasitenkinimą, visai nesutampa su tuo, ką 
menininkas jautė tą veikalą kurdamas. Šis kūrėjo džiaugsmas 
yra visai "privatus" jausmas, kurio niekam nepasakysi ir ku
riuo su niekuo nepasidalysi, nusistatymas visą meną padary
ti populiariu pasiekia paradoksiškų rezultatų, žmogus, tu - 
ris originalią pažiūrą į_gyvenimą ar jo dalį, dažnai užgniauš 
šxą pažiūrą, bijodamas būti nesuprastas, nes jis yra įsigi - 
jęs savo dvasinę cenzūrą. To rezultatas, kad šios jo naujos 
pažiūros, kurios gal būtų ir buvę visuotin-:ai suprastos (jei 
ne dabar,tai ateity), visuomenei pražuvo. Tokiu būdu noras 
meną supopuliarinti pražudė daug originalių ir vertingų da
lykų. Tačiau jei pasisektų privatų meną padrąsinti, tai. bai
mė būti nesuprastam reliatyviai išnyktų, savo cenzūra sušvel
nėtų, ir naujosios pažiūros išeitų viešumon. Naujos idėjos 
kūrėjas, nors tik vieną kartą ją pareiškęs, gal būt. , iš - 
drįstų ją paskelbti arba bent kas kitas tai padarytų.

Visa tai yra dėl to, kad dar per maža turime meno, 
kuris sąmoningai ir atvirai pareikštų naują pažiūrą į gyve
nimą - pažiūrą, kuri neigtų rūpestingai sutvarkytos ir orga
nizuotos visatos buvimą, pažiūra, kuri pripažintų atsitikti
numą ir kaprizingumą. Kada-ne-kada tapyboje, muzikoje ir li
teratūroje pasireikšdavo naujas motyvas - noras gyvenime ma
tyti dalinio neatbaigtumo, nedarnumo, chaotiškumo ir at si — 
tiktinumo. Tačiau tas motyvas net pačių kūrėjų būdavo nevi
sai teisingai suprastas. Vidujinis cenzorius menininkams iki 
šiol trukdo duoti šioms pažiūroms atitinkamą formą, tuo metu kai fizikai kaip gchwedinger, Langmuir ir S.N. Lewis Šias 
mintis jau pareiškė. Kai kurie muzikos kūriniai tą dalinį 
chaotiškumą jau vaizduoja. Tačiau paveldėtoji muzikos forma 
daugumą kompozitorių verčia suteikti savo kompozicijorur “vie
numą" , savo simfonijų nebaigti neišrištais disonansais.Nau
jas mintis reiškianti simfonija turėtų pavaizduoti gyvenimą
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Tik prie "laisvojo meno” dešimtmečio buttį galina nustatyti, 
kiek tokio "objektyvumo” iš tiesų esama, nes.šiandien laiky
masis dėsnių yra auklėjimo išdava. Jei vaikams įkalama,kad 
beveik nuodėmė yra nelaikyti Uiltono didžiu poetu, tai nėr 
ko stebėtis,kad jų suaugusiųjų retas kuris drįs pareikšti 
priešingą nuomonę. Liaukimės taip auklėję, ir mažiau suau
gusiųjų pripažins Eiltoną didžiu poetu, bet, gal but, di - 
dėsnis skaičius skaitys jo poeziją ir ja gėrėsis^

Šios meno laisvės pradžioje bus daug tokių, kurie 
tik maištaus prieš paveldėtas dėsnius. Jie nėra iš tikro 
laisvi. Toks sukilėlis prieš autoritetą yra galiausiai au
toriteto vergas| jis verčiamas maištauti. Tikroji laisvė 
įgalins laisvai lakytis paveldėtųjų dėsnių, kiek jie atro
dys teisingi.

Visi tie, kurie laikosi siauražiurės evoliucijos 
teorijos, atmeta, meną kaip nenaudingą ir ne panaudotiną. Jie 
tvirtina, kad visi žmogaus impulsai, taip pat■ir“patrauki
mas žaisti", es atkilę iš noro išlaikyti giminę, o jis turįs 
praktinę vertę, šioje evoliucijos dogmoje jaučiama aiškių 
asketizmo pėdsakų, nes darvinizmas iškilo kaip tik tada,kai 
buvo garbinamas "ekonominis” žmogus ir kai vertės turėjo 
tik tai, kas buvo naudinga* Tačiau,ši dogma jau nebėra vi
suotinai pripažįstama. Šiandien mokslininkai visuotinai 
pripažįsta, kad gamta pagimdo tokių atmainų, kurios neturi 
jokios risimo ir plitimo vertės, ir kad kai kurios šių at
mainų išlieka, nors aiškiai nėra naudingos. Be to, kai ku
rios biologinės lytys ir žmogaus išradimai, kurie kada nors, 
gal būt, buvo naudingi, bet vėliau buvo pritaikinti grynai 
nenaudingiems reikalams, vis tiek išliko, nesvarbu geram ar 
blogam tai atsitiko. Jei ir sutiksime, kad žaidimas ir me - 
nas savo prigimtimi kilęs iš praktinių reikalų, vis tiek 
mes klysime manydami, kad jų dabartinė ir busimoji vertė 
turėtų būti nustatoma naudingumo mastu.

Teisėjas Holmes rašo: " Aš netikiu,kad mes savo 
veiklą visada turime pateisinti bendrojo gerbūvio motyvais, 
liet jei įsitikintume, kad mūsų siekimas nėra visuomenei nau
dingas, mokslą ir meną turėtume kultyyuoti vien tik dėl 
džiaugsmo, kurį jie mums teikia. Aš tikiu, kad yra garbin
ga ne tik sėti ir austi ir visas kitas medžiagines gėrybes 
gaminti kitiems sėjėjams ir audėjams išlikti ir daugintis, 
o šie savo ruožtu padėtų tą pat kitiems daryti ir taip to
liau ad infinitum, bet taip pat savo praktinį protą atkreip
ti ir į nepraktinius daiktus, daiktus, kuriuos jis randa tik 
savyje ir daugiau niekur kitur." Tačiau “dailųjį" meną, ar
ba, kaip jis dar vadinamas "neutilitarinį" meną, kuris pir
miausia tarnauja nepraktiniams tikslams, daugiausia kulty - 
vuoja tos visuomenės klasės, kurios turi tam laiko ir turi 
iš to malonumo. Jei mes norime žmonėms vėl daugiau laiko duo
ti, turime padidinti skaičių tų žmonių, kurie savo laiką me
nui skiria._

Kūrybinę ekstazę, tokią kaip menininkas,išgyvena 
ir mokslininkas, kai suranda ką nors nauja. Nors menininko 
tikslas gali būti visai kitas kaip mokslininko, .tačiau daž
nai tenka konstatuoti, kad jų abiejų "kūrėjo jausmai" yra 
nepaprastai panašūs. Kai kuriems žmonėms buvo duota dovana 
(pvz.,Leonardo da Vinci) išgyventi abi kūrybinės ekstazės 
rūšis. Kūrėjas mokslininkas turi daug panašumo su kūrėju mė
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ninihku, jų abiejų patraukimas žaisti yra gyvas. Šis patrau
kimas žaisti turėtų būti ir moksle daugiau naudojamas .Turė
tų būti ir "privataus” mokslo? jam paskatinti pakaktų, kaip 
ir "privačiam” menė, panaikinti mokslinių naujenybių smerki
mą. Nes, kaip jau anksčiau minėjome, kai kurie svarbūs moks
lo laimėjimai yra visiškai atsitiktiniai žaidimo rezultatai. 
Taip nuostabiu būdu patraukimus žaisti yra moksle davęs me
džiaginės vertės dalykų. Tačiau visi, norintieji mokslo sri
tyje žaisti, turėtų būti padrąsinami tai daryti, visai ne - 
paisant jokių praktinių tikslų, ir čia suaugęs turėtų būti 
laisvas būti "vaikiškas" ir leisti savo niekeno nevaržomai 
vaizduotei skristi,, kur patinka.

asketinio nusist tymo žmonės negali priprasti prie 
minties, kad sveikoje civilizacijoje asmeninė iniciatyva tu
rėtų pasireikšti svarbiausia žaidimu tiek mene, tiek moksle, 
tiek kitose srityse, Jie tvirtina, kad žmogaus laisvė reiš
kia ne džiaugsmą, bet rimtą pareigos atsakingumą. Ši kriti
ka turi tiesos. Gyvenimas be atsakingumo būtų, žinoma, be 
charakterio, be stuburkaulio, kadangi žmogus "yra ne tik vi
suomenės narys? bet ir būtybe, reikalinga tam tikro kiekio 
askezės. Tam tikras socialinės drausmės laikymasis yra vie
na iš pagrindinių žmogaus būtinybių^ Tačiau galime būti ra
mus, nes drausmė iš viešojo gyvenimo niekada visiškai neiš
nyks.

Be to, tikroje demokratijoje kiekvienas asmuo turi 
imtis tam tikro socialinio atsakingumo kiekio. Atskiro as - 
mens vaidmuo demokratinė je santvarkoje ateityje turėtų sva
resnis kaip bet kada. Vargiai vyriausybės įtaka pramonei 
sumažės lyginant ją su prieškarinio meto įtaka. Labiau negu 
kada nors mums reikės demokratinio tvarkymo, kur bendradar
biautų vyriausybė ir ūkis? mums reikės tokio tvarkymosi,ku
ris, anot Beardsley Rurnl, reiškia ne prievartą, bet jos prie
šingybę ir priešnuodį, nes prievartos griebimąsi tik tada, 
kai tvarkymasis nepavyksta (Beardsley Kurni:"GOVEHEMENT,.BU
SINESS, AND VALUES."). Jei norėsime išvengti anarchijos, tai 
pramonėje bus reikalingi vyriausybės potvarkiai: kartais 
švelnūs ir siekią bendradarbiavimo, kartais ir griežtesni. 
Todėl kiekvienas pilietis turės domėtis vyriausybės priemo
nėmis. Jis turėtų žinoti, ką vyriausybės valdininkai veikia, 
jis turėtų išmokti juos sąmoningai vertinti, prieš juos pa
sisakyti ir tuo būdu atstatyti juos iš užimamų vietų, jei 
jų darbo metodai ir rezultatai r epą t enki r. ami. Mes neturime 
duotis fašistinės teorijos įtikinami, kad tik keli žmonės 
tėra atsakingi už vyriausybę.

Jungtinių Valstybių vyriausybės funkcijų decentra
lizacija, jungiama su vietine r scenine iniciatyva ir bendra
darbiavimu, ne tik pageidautina, bet ir galima. Tai aš pa
tyriau dirbdamas valdžioje. Jungtinių Valstybių vyriausybė 
galėtų ir turėtų raginti bendradarbiauti mažas vietines gru
pes tais reikalais, kurie tas grupes liečia.

Drucker*io nuomonė dėl atskiro individo asmeninio 
dalyvavimo valdžioje yra nevykusi. Jis tai laiko nemalonia 
pareiga (Ceter E.Drucker;"THE FUTURE OF INDUSTRIAL MAN"). 
Tai-yra perdėtai antihumanistinis nusistatymas. Prieš 17 
metų Wyndham Lewis parašė knygą: "THE ART 0? BEEINU RULED" 
(MENAS BŪTI VALDOMAM11). Šioje knygoje jis tvirtina, kad 
bendradarbiavimas demokratinėje valdžioje esąs neaprašoma
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sunkenybė, slegiantis atsakingumas, nuo kurio paprastas žmo
gus nori ir turi būti atleistas, George H.Sabine sako: fašiz
mas laimės vieton deda pareigą ir laisvės vieton drausmejlais 
vę jis laiko lygios vertės su užgaidomis ir smerkia jas(lais
vę ir užgaidas),kaip egoizmą, o laisvės siekimą laiko žemu 
savanaudišku siekimu (George H.Sabine; "HISTORY OF POLITICAL 
THEORY") -

Be abejo, atsakingas ir protingas bendradarbiavimas 
demokratinėje valdžioje reikalauja įtempimo ir kieto smege
nų d-^rbo. Bet jis turi būti ne "apsunkinąs", darbas, o malo
ni veikla ir tikras džiaugsmas, jei norime, kad demokrati
ja išliktų, tai ši asketinė pažiūra (apsunkinąs darbas) į 
piliečio pareigas valdžiai turi būti panaikinta. Bendradar
biavimas demokratii.ė'je valdžioje turėtų būti "žaidimas" ir 
džiaugsmo šaltinis, kaip tai yra daugeliui valdininkų. Taip 
turėtų būti ir apsišvietusiam rinkėjui. Dalyvauti valdžio
je gali ir turi būti patrauklus menas, kurio žavumą turėtų 
pažinti kiekvienas demokratijos pilietis.

Tik demokratinis valdymo menas tegali patenkinamai 
išspręsti vieną didžiausių žmogaus prigimties dvilypumų,ku
rį sudaro tas faktas, kad jau žmogaus kūdikystėje kovoja 
tarp savęs du norai; noras laisvos valios plačiausia šio 
žodžio prasme ir noras visiškai pasiduoti autoritetui ir 
drausmei, Mes galime w«S. Gilbert’o posakį;" Gamta leidžia 
kiekvienam, berniukui ir mergaitei būti mažu liberalu ir ma
žu konservatorium" reviduoti, Kiekviename mūsų lieka šis tas 
abiejų, kai mes užaugame. Jų santykis atskiruose asmenyse 
gali būti įvairusj kiekviename vyrauja vienas iš tų bekovo- 
jančių norų (laisvės ir pasidavimo autoritetui,-Vert.pastb.), 
nors gali pakaitomis ir abu vyrauti, politinės filosofijos 
etikete pridengiama anarchistinės filosofijos laisvė, o no
ras visiškai pasiduoti autoritetui virsta despotijos filoso
fija. Kiekviena šių filosofijų šaukiasi "gamtos dėsnių" į 
pagalbą ir savo tikslus pagrindžia prigimtimi.

-praktiškai jokia visuomenė negali šių tarp savęs ko
vojančių norų patenkanti. Trumpas žvilgsnis į šias priešta
raujančias filosofijas parodys vieną didžiųjų demokratijos 
pirmenybių.

Prieštaraujančių siekimų įtempimas susprogdintų kiek
vieną visuomenę, jei centrinė valdžia neturėtų jėgos tvar
kai palaikyti, prievarta užgniauždama privačius ginkluotus 
susidūrimus. Nėra reikale nuolat šią prievartą naudoti, nes 
daugumas piliečių linkę pasiduoti "įstatymais" vadinamiems 
dėsniams, tačiau yra būtina, kad centrinė valdžia galėtų, 
atsitikus reikalui, prievartą pavartoti. Tik perfekaionis- 
tai tiki, kad visuomeninė santvarka galima ir be tokio au
toriteto, Visi tie, kurie kiekvienai valdžiai nepasitiki,ka
dangi jie perdeda sauvališko ir perdėto prievartos panaudoji
mo galimumą'' žinoma, tai nėra negalima) .yra anarchistai. Jie, 
pasiduodami vaikiškam visiškai neaprėžto individualumo veiki
mo troškimui, laikomi absoliutinio laisvės supratimo, pagal 
kurį asmuo turi klausyti tik savo paties įsakymų, todėl jie 
atmeta bet kokį autoritetą ir kiekvieną valdymosi formą lai
ko tironija, prondhon atskleidė tikrąjį anarchistinės filo
sofijos šaltinį, kalbėdamas apie žmogaus troškimą nusikraty
ti "tėvo autoriteto" ir anarchiją pavadindamas "valdovo ne
buvimu"
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Atvirkščiai, pas kai kuriuos žmones, dėl jų tempera
mento arba auklėjimo, paima viršų vaikiškasis autoriteto ir 
drausmės patraukimas; jie išsigąsta anarchijos ir perverti
na tvarką. Jie gerbia pasidavimą likimui ir randa laimę žmo
gaus bejėgiškumo idėjoje. Fromm sako: “Likimą filosofijoje 
galima vadinti “gamtos dėsniu" arba "žmogaus paskyrimu",re
ligijoje "Dievo valia", o etikoje "pareiga" (Erich mromm: 
"ESCAPE FROM FREEDOM"). Autoritetą gerbiąs charakterio žmo
gus šalia individo visada jaučia aukštesnę jėgą, kuriai rei
kia pasiduoti. Jis didvyriškumu laiko ne likimo pakreipimą, 
bet jam pasidavimą. Bet turime skirti savanoriškai diktato
riams pasiduodančius nuo tų diktatūros šalininkų, kurie pa
tys nori diktatoriais būti." Šie labai dažnai patys buna anar
chistais. Kadangi visuomenė, kurioje jie gyvena, nepripažįs
ta jiems jų trokštamosios laisvės, jie patys stengiasi įs
teigti diktatūrą ir pasidaryti absoliutiniais valdovais,nes 
tik tokiu būdu jie guli patenkinti savo anarchistinį troški
mą - būti laisvi nuo kitų valdžios.

Didžioji savanoriškų autoritarinės valstybės piliečių 
masė savo idėjomis yra iki tam tikro laipsnio antianarchi s ti
nę. Bet kadangi net ir tokioje visuo-menėje vis tik išlieka 
anarchistinių norų, tai vyriausybė turi bent suvaidinti,kad 
ji atsižvelgia į-juos. Taip oficialusis italų fašizmo filo
sofijos skelbėjas sako; "Nors fašizmas reiškia tą patį,kaip 
antiindividualizmąs, vis tiek jis pripąžįsta, kad modernioje 
valstybėje negali būti vietos individualinės asmenybės pries
paudai ir kad valstybė turi pripažinti individui asmenybės 
plėtotę.“

Politiniai išminčiai visada laikė prieštaraujančių 
laisvės ir autoriteto troškimų suderinimą"didžiausia vyriau
sybės problema. Jie visada stengėsi išvengti ir anarchijos 
ir tironijos blogio. Idealios išeities nėra. Bet, kaip Jef- • 
ferson ir Lincoln teisingai suprato, demokratija turi tam 
daugiausia galimumų, žinoma, ir ji negali abiejų prieštarau
jančių žmogaus polinkių patenkinti, nes ji pati pagal savo 
prigimtį yra jų kompromisas. Bet tik demokratija suteikia 
progą rasti sveiką pusiausvyrą, ji tai gali atlikti tuo at
veju, jei jos nariai nė tik sąžiningai, bet ir su džiaugsmu 
imasi bendradarbiavimo atsakingumo.

Demokratija geriausiai įgalina išspręsti ir kitą žmo
gaus dvilypumą, būtent tai, kad žmogus yra ne tik individas, 
bet sykiu ir visuomeninė būtybė. Vienas pats už save kovojąs 
individas pasidaro mizantropiška baisybė. Tik demokratiško
je visuomenėje gali privati atskiros asmenybės iniciatyva, 
padėdama bendrai iniciatyvai, laisvai pasireikšti.

(Die Amerikanische Rundschau,Nr.6)
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Pradedant kalbėti apie atom’n p energiją, reikia 
nors trumpai susipažinti su medžiagos sudarymo pagrindais. 
Tatai palengvins aiškiau, suvokti atomo reikšmę ir vieią pa
čioje medžiagoje, o be to, apskritai, susivaikyti palygi
namai painioje atomo teorijoje.

Medžiagos, iš kurių sudaryta matomoji mūsų ap - 
linka, skirstomos į dvi pagrindines grupes: vientisines ir 
sudarytines. Vientisinių natūraliai egzistuojančių medžia
gų kiekis yra ribotas ir beveik aiškiai žinomas. Pagal moks
linius tyrimus jų turėtų būti 92. paskutinių metų fizikų- 
ciiemikų moksliniai laimėjimai betgi parodė, kad jų, nors ir 
ne visai natūraliu būdu, galina pagaminti ir daugiau (Ita
lų mokslininko Perai tyrimų daviniai). Mažiausia vientisi
nės medžiagos dalelė yra atomas. Kiekvienai medžiagai 
yra charakteringas atomas, jokiu būdu ne toks pat, kaip ki
tos medžiagos. Atomas, būdamas mažiausia medžiagos dalelė, 
tuo pačiu yra ir nedaloma, nes, ją padalinus, ji jau tos 
medžiagos nebeatstovauja.

Sudarytines medžiagos būna paprastai sudėtos iš 
dviejų arba daugiau vientisinių medžiagų, sudarytines me - 
džiagos mažiausia dalelė yra molekulė. Molekulė bū
na sudėta iš keleto atomų._Vientisinės ir sudarytines me - 
džiagos pavyzdžiu galima būtų paimti vandenį (H^O). Vanduo 
yra sudarytas iš dviejų vientisinių medžiagų (elementų) - 
iš vandenilio (H) ir deguonie (0). Vadinas, vandens kaip su
darytines medžiagos mažiausia dalelė - molekulė - yra suda
ryta iš vandenilio ir deguonio atomų (vandenilio du ir de - 
guonio vienas).

Atomo istorija.

Į mokslinį žodyną atomas atėjo prieš du su puse 
tūkstančio metų. Šiandie, stebėdamiesi paskutiniais atomo 
tyrinėjimų laimėjimais, dažnai ne vienas, tur būt, pagalvo
jame, kad tai yra paskutinis technikos žodis. Spaudoje daž
nai tenka sutikti drąsų teigimą, kad atominės energijos ati
dengimas, yra paskutinis mokslo laimėjimas. Tikrumoje betgi 
yra truputį kitaip. Nedaug tesuklysime pasakydami, kad ato
mo tyrinėjimai yra taip seni, kaip sena yra europėjinė kul
tūra.

prieš 25 šimtmečius, prie pat Mažosios Azijos 
pakrančių, Mileto mieste, susikūrė pirmoji Graikų filosofų 
mokykla.Si mokykla davė nemaža problemų filosofams, o taip 
pat ir keletą žymių asmenybių. Šios mokyklos filosofai ne
buvo tik abstrakčių spekuliatyvinių filosofinių sistemų kū-
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rė jo?., bet kartu buvo ir gamtininkai - mokslininkai. jie daž
us! ir vadinami gautos filcscfais(naturfilosofnis).Šiems fi - 
loscfans - mokslininkams pirmiausia rūpėjo ištirti matomoji 
gamta, todėl jie ir pradėjo aiškinti matomosios gamtos daiktų 
sudarymo pagrindus e Vienas iš jų teigė, kad daiktų pagrindas 
yra vanduo, kitas - oras, trečias - žemė ir 1.1. tuo tarpu 
LerkippoR ir Denokritos tokiu aiškinimu nepasitenkino. Jų su
pratimu, nei oras, nei vanduo, nei žemė nėra pagrindiniai 
daiktų elementai. Yra betgi viena medžiagą, kuri sudaryta iš 
nedalomų mažų dalelių, kurios, atskirai paimtos, yra visos 
tokios pat. Medžiagų Įvairybę apsprendžia vienoks ar kitoks 
tų dalelių susigrupavimo būdas. ........................................... .

. : ; tSioa nedalomos dalelėš-.ir: jrra :a: t :o:d.’d'i j ijž-^aiiiš-
kax'"’atomas11 reiškia "nedalomas"). Pirmas šį vardą davė De
mokritas ; šis vardas pasiliko ir iki šių dienų. pagal Demo - 
krito^pnzįūrą, atoms turį, šias savybes? išsiplėtimą, išvaiz
dą,? 2ie"tarną,' svorį fr.judomybę. Vėliau atomu -dermė josi ir ki
ti filosofai arba mokslininkai. Neusi-phanes,. Epikur,- o taip 
pat Bruno- Gassendi if Boyle.' • - - _ • . x

’ ' Be šių Graikų filosofų, tyrusių atomą, istorijoj
žinoma-ir daugiau ar_tai atskirų kultūrų, ar asmenybių, svar
sčiusių atomo struktūros ar bent jo apvaldymo problemas, tik 
gal kiek tolimesne prasme. Kam gi nežinomas senųjų egiptie - 
čių Memfio ir Tėbų kunigv, šventasis chemijos kokslas, kuris 
buvo draudžiamas pasauliečiams ? Kam nežinomi arabų- alchemi
kų bandymai pagaminti auksą ?

Naujųjų ir naujausių laikų laboratorijos atomui pa
aukojo ypač daug laiko. Beveik nerasim Europoje valstybės,ku
rio j e šiuo klausimu nebūtų besidomima. Tam reikalui skiriamos 
net milžiniškos pinigų sumos.

Paskutiniųjų laikų atominės energijos panaudojimas 
rodo, kad atomo paslaptis yra atidengta, vadinas, išspręsta, 
ir Mileto natūrfilosofų problema.

A tomo struktūra.
/ 

Mileto filosofams, žinoma, buvo sunku atidengti ato
mo paslaptį, nes mokslas buvo taip netoli pažengęs, kad bet 
koki eksperimentai buvo dar neįmanomi. Tik XVI - XVII amž. į 
griežtuosius mokslus įžengęs eksperimentinis metodas nustel
bia praeitį ir įneša daug naujo į chemijos ir fizikos discip
liną. Modernioji eksperimentinė fizika., ilgokai klaidžiojusi 
teori jų maišaity^e,. rmtgaliaju prioįrtjė jo':pri,e tikrų,, -eksperi 
mental s" pa.tikirin-.mu išvedžiojimų, kurie davė tvirtesnius pa
grindus ir vidai atomo teorijai. Tiriant atomus, paaiškėjo, 
kad jie toli gražu nėra vienodi (vadinas Demokritas, klydo,) : - 

Kiekviena vientisinė .me ūžia ga( elementas) -turi sa
vo skirtingą atomą. Vadinas, kiek yra skirtingų vientisinių' 
medžiagų, tiek yra ir atomų rūšių.

'Anglų mokslininkas Rutherford jau XX amž-p-mdžio- 
je nustatė atomo tikrąją struktūrą. Pagal jį,- atomas turi dvi 
pagrindines dalis?/branduolį ir elektronus. Branduolys yra su
darytas iš protono, neutrono ir vadinamosios alfa dalelės.(Ši 
pastaroji ne visada būna branduolio sudėtyje), Apie branduolį 
skrieja keli arba keliolika elektronų.Branduolįo masė yra žy
miai (apie 2000 kartų) didesnė už elektronų masę. Apie atomo
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branduolį, viena ar keliomis orbitomis mil či.n-i šku greičiu 
skrieja elektronai.
Atomo išorinės iš- schema Nr 1.
mieros yra išoskai
čių eilės 10 gceu 
Šitos erdvės betgi 
atomas savo mase vi
sos neužpildo,nes 
elektronai nuo bran
duolio yra gerokai 
atitolę, o atomo bran
duolys yra 10 X2cm. 
skaičių eilėje.Elek
tronai skrieja apie 
savo branduolį mil
žinišku greičiu.Jų 
greitis artimas 
šviesos arba elek

Elektronas

Branduolys

Vandenilio atomas
Elektronas skrisjaapie branduolį
Branduolys užkrautas teigiama ei 
tros energija, elek'tronas - neigiama

tros greičiui.Tokiu 
greičiu skriedami, jie negalėtų išlaikyti masės ekscentri
nių jėgų, jeigu nebūtų to, kas šių ekscentrinių jėgų ats
vertų. Sįas išlyginamąsias jėgas iššaukia skirtingos ly
ties elektros krauju branduolio ir elektronų masėse.Vadi
nas, atomo branduolyje(protone) yra teigiamos lyties elek
tros krauja, o elektronuose - neigiamos., Tarp šių abiejų 
elektros kraujų veikia mechaninėmis jėgomis besireiškian
ti įtampa, kuri neleidžia elektronams nutolti nuo branduo
lio. Atomo struk-

Schema l-lr.2

1. Protonas
2. Neutronas 
3• Alfa dalelė
4,. Aplink elektroną:

Argono atomas.

lėmis matomajam kūne - mikrokosme - atome.

tūra nuo st a' 
biai primena 
Keplerio pla
netinių siste
mų, todėl ir Ši. 
atome aiškini- 

*mo teorija kar
tais vadinama 

, planetine teo
rija. Didysis 
makrokosmas su 
milžiniškomis, 
masėmis ir nuo
toliai s savo 
pirmavaizdį ran
da mill, joninėmis 
milimetro dale-

Ene r gijos kiekiai atome.

Minėjome, kad atomo sistema yra palaikoma elektros 
kraujos.^ Išorės atžvilgiu atomas betgi yra visiškai/neutra
lus, nes teigiamos elektros kraujos suma yra lygi neigiamos

- sumai. Atomų turimas energijos kiekis priklauso nuo atomo 
rūšies. Lengvųjų elementų atomai paprastai turi mažesnę ma
sę, mažiau besisukančių elektronų, o be to, mažesnį užkrau
tos elektros energijos kiekį, negu kad nuniri ų jų elementų 
atomai. Šiuos elektros kiekius atpalaidavus iš atomų irjuos
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surinkus gel i nr, pasiekti nepaprastai didelis efektas. Apskai
čiuota, kad dalinai suskaldžius 1 kg. urano, galina gauti - 
10000000(kwh.) kilovatvalandų elektros energijos/lOOOOCOO kwh. 
elektros energijos, skaitant vidutiniškai vienam žmogui 1 kwh. 
į dienų, Kauno miestui elektros energijos užtektų 100 dienų. 
Vadinas, vienas kg. urano tris mėnesius aprūointų Kauno mies
tą elektros energija.

Visiškai suskaldžius uraną, iš jo gaunami dar didesni 
elektros kiekiai. Vienas can urano," visiškai suskilęs, išskiria 
tokį energijos kiekį, kuris galėtų atlikti darbą 27000000 kgm. 
Šį skaičių verčiant realesniu pavyzdžiu: 1000 to nuvežti 27 km. 
Šie pavyzdžiai rodo, kad labai našoje palyginti natoje gludi 
nepaprastai didelis energijos kiekis, kuris iki šiam laikui ne
buvo pasiekiamas jokiu cheminiu procesu.

Atomų skaldymas.

Vienas iš reikšmingiausių veiksnių, kuris pastūmėjo į 
atomų skaldymą yra labai savotiška kai kurių sunkiųjų elementų 
ypatybė -radi j o a k t y v u m a s. Kai kuries medžiagos 
(radijukas, torijus, uranas / aktini jus) turi savybę siųsti iš 
savęs tam tikrus spindulius. Tyrinėjant šiuos spindulius, pa - 
aiškėjo, kad jie yra ne kas kita, kaip pačių atonų_sudedamųjų 
dalių atskalos. Pagal savo lytį(elektros kraujo s rūšį) šie 
spinduliai yra trijų rūšių, paprastai šio spinduliai techniš
kojoj literatūroj žymimi raidėmis =£? ir^v, Kada paaiškėjo, 
kad šie spinduliai susideda iš atomo branduolio dalelių arba 
iš laisvų elektronų, mokslininkams, Žinoma, šis reiškinys 
greit pavyko įprasminti, nes spindulių sklidinas iš medžiagų 
turėjo reikšti ne ką kitą, kaip dalinį atomų skilimą.Vadinas, 
radi j o aktyvi?i ė s medžiagos nitkeno neskatinamos visą laiką skal
do savo atomus, išspinduliuojamų iš jų spindulių sąskoiton.Ta
tai pasitvirtino, kada buvo susekta, kad stipriai radijoaktyvi 
medžiaga uranas, perėjusi įvairias savo aktyvumo stadijas, pa
guliau išsisemia ir virsta paprastu š.v i n u. Šis reiškinys 
rodo dar ir antrą svarbų dalyką, kad vienos rūšies atomai,ar
ba vienos rūšies medžiaga, gali virsti kitos rūšies medžiaga, 
turinčia visai skirtingas'chemines ir fizines ypatybes. Vadi
nas, iš dalies perkeičiant vienos medžiagos atomus, nesunkiai 
g .Įima gauti kitos rūšies atomus.(Šių dienų mokslas principe 
bus išspj&dęs ir arabų alchemikų uždavinį).

Tas pats mokslininkas Rutherfordas 1911 metais su
sekė kitą jau gana praktišką atomų skaldymo reiškinį, pasie - 
kiemą dirbtiniu budu. Rutherfordas pastebėjo, kad kai kurie' 
elementai veikiami spindulių, kuriuos išsiunčia radioaktyvi- 
nės medžiagos, siunčia naujus spindulius, vad. H spindulius, 
kurie susideda iš teigiamai užkrautų vandenilio protonų.Tatai 
rodo, kadcC* spindulini, veikdami į tų elementų a tomus,nuo jų 
protonų atskelia daleles, kurios lygios vandenilio protonams. 
Šitoks reiškinys įvyksta, kadaoC- spindulių dal-lė tinkamai 
pataiko į atomo branduolį. Iš H spindulių dalelių greičio aiš
kiui matyti, kad energija, kurią šie spinduliai turi, nėra jo
kiu būdu kilusi tik iš spindulių energijos, nes H spinduliai 
yra kur kas už^d" spindulius greitesni. Tiriant H spindulius 
paaiškėjo, kadod" spindulių dalelės, pataikiusios į atomo bran
duolį, jį iš dalies susprogdina? šių sprogimų išdava yra H 
spinduliai, kurių greitis yra sukeltas atomų branduolių eks- 
pliozicijos. pastarasis reįškinys,reikia manyti, ir bus davęs
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mintį susidomėti atomo skilimu ir dirbtiniu jo skaldymu.
Urano atomų skaldymo srityje ypač daug yra pasi

darbavę vokiečių mokslininkai Hahn ir Straszmann. Šiedu 
mokslininkai nustatė, kad radijoaktyvus metalas uranas ga
lima ne tik iš dalies, bet ir visiškai suskaldyti, išlais
vinant iš jo atomų visą elektros energiją.

Uranas, lygiai kaip ir kitos radijoaktyvinęs me
džiagos, turi silpnos konstrukcijos branduolius. Bombar - 
duojant urano atomo branduolį kitų atomų neutronais, urano 
atomo branduoliai skyla, išlaisvindami visą savyje turimą 
lektros energiją.

Schema Nr. 3

Neutronas^)
ikAtomo branduolys

.-'Neutronas

f r

"Neutronas

Atomo branduolys suskildamas, išskiria 
iš savęs du laisvus neutronus, kurie suskal
do du kaimyninių atomų branduolius.

Skildamas urano atomo branduolys iš savęs iš - 
skiria du laisvus neutronus, kurie turi tokias ypatybes, 
kad suskaldo du kaimyninius atomų branduolius, o šie pas- 
-tarieji^vėl tęsia reakciją toliau, kol suskyla visi urano 
atomai.Šitoks skilimo būdas vadinamas grandinės reakcija. 
Grandinės reakcija vyksta nepaprastai greit. Pavyzdžiui, 
1 m-” urano gali suskilti per 1/10000 sekundės. Skilimo lai
ką galima reguliuoti. Impulsyvinis neutronas, sukeliąs 
grandinės reakciją, betgi turi turėti nepaprastai didelį 
greitį. Mokslininkams pavyko šį greitį neutronui suteikti 
labai aukštos įtampos(apie 10 milijonų voltų)elektros sro
vės pagalba.

Atominės energijos reikšmė 
technikoje.

Sunku dar šiandie pasakyti kokią reikšmę tech
nikai turės atominės energijos atidengimas. Bet šiaip ar 
taip, nesuklysime pasakę, kad atominė energija, kaip nau
jų, gana toli siekiančių, problemų iškėlėja, technikoje 
pradeda nauja erą.

Šitos problemos nėra tik grynai techniškos,jos 
gana jautriai paliečia ne tik ekonomines bei ūkines, bet 
ir socialines ir net filosofines problemas.

Žvelgiant į atominę energiją siaurai iš tech
nikos punkto, iškpla nauji uždaviniai ypač medžiagų tech
nologijai. Medžiagų technologija jau ir dabar jautėsi ne
padariusi pakankamos pažangos tinkamai dalyvauti šiluminę 
energiją verčiant į mechaninę, o šiandie atominė energija 
savo kolosališkais kiekiais ir atsipalaidavimo staigumu 
lieka neapvaldoma tomis medžiagomis, kurios turimos ir var-
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toJanos. Iš antros pusės, atominės energijos gavimo būdas 
ir jos panaudojimas pastatė technikos sryties mokslininkus 
prieš didžiules problemas, kaip šią energiją panaudoti ku
riamajame darbe.

Atominės energijos atidengimas bent principe(tuo 
tarpu dar labai nepraktiškai) yra išsprendęs energijos šal
tinių klausimą. Energijos šaltinių ieškojimai(nafta,akmens 
anglis) ir jų išnaudojimui buvo metama milijardai iŠ vals
tybinių biudžetų.. Dabar, kada atominės energijos klausimas 
išspręstas, nebebus reikalo nei knaisiotis į žemės gelmes, 
įrengiant ištisus požeminius miestus, nei galvoti, kaip iš
naudoti saulės ar atmosferinę energiją,nežiūrint,kiek ta
tai atsieitų. Šios ekonominės problemos, be abejo, glau - 
džiai rišusi su socialinėmis, bet tatai dar maža prieš pa
čio žmogaus egzistencijos klausimą.

Ligšiolinei technikui žmogus buvo labai didele 
dalimi patikėjęs savo likimą, žmogaus, kaip kū
rėjo, dieviškosioms apraiškoms, 
arba kultūrai, ir kultūros natūralinei pasekai - 
■civilizacijai, technika diena iš dienos vis labiau grasina. 
Štai šiandie, važiuodami per Europą, iš traukinio lango ga
lime vaizdžiai stebėti paskutinį žmogiškosios grėsmės eks
perimentą; šimtmečiais kurti miestai su daugybe meno pamink
lų virto griuvėsių krūvomis, tarp kurių beviltiškai žvalgo
si alkani europiečiai, su atominės energijos atidengimu tech
nika žengė didžiulį žingsnį pirmyn, žengė ne kaip logiškas 
pribrendusios kultūros vaisius, bet kaip aklas technikos 
eksperimentas nežinąs, ką tai reiškia ir kur einama.

Paskutinių amžių technika, pažengusi nepaprastu 
tempu pirmyn ir apsvaiginusi žmogų laimėjimais, sunaikino 
ne tik paties žmogaus darbus, bet rimtai pagrasino ir pa - 
Čion žmogui. Atominės energijos atidengimas techniką padarė 
dar galingesnę. Technika dar labiau gali ne tiek kurti,kiek 
naikinti, žmogus - kūrėjas, būdamas sukurtas pagal Dievo 
paveikslą, visada žvelgia į pasaulį su meile ir pasiaukoji
mu artimui; šis žmogus, turėdamas rankoje atominę bombą, 
mes ją į vandenyną, kad iš jo išlietas vanduo užsemtų Sa
charos dykumą ir paverstų ją derlingu lauku; niekad jo ran
ka neišdrįs pakilti prieš žmogų ar prieš įkūnytą žmogaus 
idėją. Set,deja, šalia dieviškumo žemėje egzistuoja ir sa
tanizmas. Satanizmo apsėstas žmogus nesudreba nei dėl prie
monių, nei dėl metodų, jam svarbu, kad tik būtų pasiekti 
tikslai, todėl paskutiniai technikos laimėjimai iškelia 
žmogaus egzistencijos problemą iš naujo ir visu aštrumu. 
Neveltui U.S.A, prezidentas reikšmingai yra išsireiškęs;
31 Jei nebus taikos, taį žlugs visa žmogiškoji kultūra.“
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paskutinių 12 metų fizikų darbai davė naudingų 
rezultatų. Jiems pasisekė padaryti tai,kad atomo g r iu- 
v i m o energija išskiriama pamažu,formoj,kad žinomi sta
bilūs atomai paversti radioaktyviais tais pačiais arba 
kitais atomais. Atomo suskaldymo eksperimentai atidengė 
ir dirbtinį radioaktyvumą,kuris rado pritaikymą technikoj, 
fizikoj ir medicinoj.

per visą 30-tį dabartinio šimtmečio metų,kada 
tie bandymai buvo daromi,jie nesukėlė jokio valstybės vy
rų susidomėjimo,bet tikrai galima tvirtinti,kad tie ban
dymai padarė tokią pažangą medicinoj ir išgelbėjo daug 
daugiau gyvybių,nei ja buvo sunaikinta 2 atominėmis bom
bomis, numes tomis ant Hiroshima ir Nagasaki.

pavertimai medžiagos į mechaninę,arba kinetinę, 
energiją ir atvirkščiai žinomi jau dešimtys metų,bet mes 
dar nežinome,kaip duotos medžiagos visą masę paversti į:, 
kitą nergijos formą,nes reakcijų eigoje įvyksta tik la
bai mažas medžiagos kiekio sumažėjimas. Net atominėj bom
boj skylą atomai nustoja tik 1/1000 savo pirmutinės ma
sės. kitose atomo skaldymo reakcijose sumažėjimas yra dar 
mažesnis. Tai yra dėl to,kad atomai niekuomet nesuskaldomi 
visai - jie pavirsta tik kitais,truputį lengvesniais,ato
mais. Cheminių reakcijų eigoj gauname tik bilionines. da
lis į 1Ci-12) tos energijos vertės,kuri gaunama ato
mo skaldymo metu.

Urano,thoriuA’o ir radium'o atomai yra nestabi,.. 
lūs dėl labai didelio atominio svorio ir komplikuotos 
atomo struktūros. Jie lengvai išmeta vadinamąsias (alfa) 
daleles ir virsta stabilesniais. Šitas reiškinys vadina
mas natūraliniu radioaktyvitetu. Alfa dalelė išmetama mil
žinišku greičiu. Tai vartojama kaip atominė kulka dirbti
niam atomo pakeitimui, urano atomo,išmetusio Alfa dalelę, 
masė sumažėja - masės sumažėjimas pavirsta kinetine ener
gija.

kiti sunkių metalų atomai,pav. Radium I)(tam tį- 
kra švino rūšis),išmeta (Beta) spindulius. Šituo atveju 
vienas atomo neutronų pavirsta protonu, Čia pasikeičia 
elektromagnetinės atomo savybės,kurių išlyginimui atsiran
da atominis elektronas ir jis taip pat išmetamas.

kiti vėl atomai,atidavę pirmykštį radioaktingu- 
mą,daro tolimesnių branduolio energijos pakitimų,išspin
duliuodami elektromagnetinius spindulius,kurie panašus į
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šviesos ir rentgeno spindulius. Šitie spinduliai vadina
mi?^' (gama) spinduliais.

Prieš daugelį dešimtmečių, jau buvo pastebėta, 
kad tie spinduliai naikinamai veikia į greitai augančius 
audinius ir buvo pradėti vartoti medicinoj piktybinių na- 
vikų(vėžio) gydymui. Atomo skilimo produktai,lėkdami ne
paprastu greičiu,suskaldo aplinkos daiktų(pav.oro) atomų 
struktūrą. Oras,pav..darosi elektrai laidus. Tuo princi
pu sukonstruuotas tiems spinduliams tirti - matuoti apa- • 
ratas - Geiger-MUller skaičiavimo vamzdelis. Dabar šitas 
skaičiavimo vamzdelis yra labai patobulintas - juo' gali- 
ma susekti kiekvieną atskirą atomą, tuo tarpu cheminėmis 
reakcijomis jų esimą galima nustatyti tik esant teLlijo- 
nams atomų, šitie aparatai pavadinti "pėdsakų susekėjais".

Su šitų aparatų pagalba buvo susekti vadinamie
ji izotopai-elementai kurių vieno nuo kito negalima at
skirti cheminėmis reakcijomis,bet kurių vienas dar turi 
natūralinio radijo aktyviteto. Šitų ižotopų gamtoje yra 
39 radijoaktyvūs ir elementų eilėje užima vietą tarp 81 
ir 92. Jie randami mineralų tarpe akaip_ thorium*o ir
urano skilimo produktai, iš elementų tuo tarpu yra žino
mi tik 35 stabilūs izotopai: thakium, švinas ir bismutas 
(atominės eilės 81,82,83).

1934 m.pradžioj Irene Curie ir Frederic Joliot 
paskelbė atsitiktinį atradimą- dirbtinį pa garnį nimą,pagal
ba branduolio bombardavimo •■c (alfa) spinduliais,izotopų 
3 lengvųjų elementų: azoto,siliciam’o ir fosforo, kelių, 
metų eigoj buvo nustatyta,kad visi cheminiai elementai 
gali būti panašiai pakeisti,kad galima pagaminti jų ra
dio aktyvūs izotopai. Apie 1940 metus iš 83 stabilių che
minių elementų buvo rasta 370 radioaktyvūs izitopai.Dau
giausia jų gauta iš Urano elemento grupės.

"Pėdsakų susekėjas" buvo pavartotas ir biologi
nių reiškinių tyrimams. Taip pagaminti izitopai vėl su- 
.skyla nepriklausomai nuo kitų fizinių cheminių procesų 
įvairiu greitumu. Jų amžius yra laikas,per kurį suskyla 

į; 1/2 esamo izotopo. Jų amžius yra nuo 1000 metų ligi kelių 
sekundžių. Pastarieji teturi mokslinės reikšmės.

Radioaktyvių geležies izotopų nustatymo pagalba 
galima pasakyti,ar konservuotas kraujas nėra pagedęs,t.y., 
ar jo raudonieji kūneliai pas to kraujo priėmėją gali 
priimti plaučiuose deguonį ir jį vėliau patiekti .audi
niams,ar ne. Tam tikslui buvo pagamintas specialus gele
žies amonio citratas. Šio citrato buvo įšvirkšta būsimam 
kraujo davėjui. Vėliau iš jo paimta 500 cnr kraujo,kuris 
vėl konservuotas įvairiose konservavimo skiediniuose, po 
tam tikro laiko taip konservuotas kraujas suleidžiamas 
žmogui. Tam tikrais protarpiais paimama iš to žmogaus 
kraujo prabos ir nustatomas izotopų esimas. Iš radioakty
vumo laipsnio galima nūstėtyti,kokia transfunduotc krau
jo dalis ir kaip ilgai pas naująjį šeimininką lieka gyva.

Valstybiniai nuostatai reikalauja,kad 70$ krau
jo po transfūzijos nemažiau kaip 48 valandas paliktų pas 
kraujo gavėją. Tokiu būdu nustatyta,kad vadinamasis ACD 1 
kėnservatorius toli prašoko kariuomenės statomus reikalą-
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vimus.
, Kita vėl tyrinėtojų grupė karo pradžioje buvo 

bebaigianti savo tyrimus angliahidratų apykaitos klausi
mu .Angliški dra tai, kaip manomą,rezorbuojami monosacharydų, 
formoj, kepenyse sintesuojami ir sukraujami glykogeho 
formoj ir iŠ ten vėl pamažu pagal reikalą išleidžiami į 
kraują. Šitam procese žymią rolę vaidina kepenų, enzymai 
ir kasos insulinas. Eilei gyvulių buvo įduota pienorūkš- 
ties natrius, kurio sintetiniam laktato pagnr-n n1 mni bu
vo prikergti radijoaktyvūs anglies atomai. Radijoaktyvės 
kepenų glykogeno analyzes pagalba norėta įsigilinti į 
šio proceso smulkmenas. procesas pasirodė daug kompli- 
kuotesnis. Galima buvn įrodyti, kad didelis naujai paga-' 
minto glykogeno anglies atomų nuošimtis kilo iš anglies 
dioxydo. Tai yra labai reikšminga, nes izotopų pagalba 
galima sekti normaliam gyvulio organizme, o ne kaip anks
čiau tik pas sužalotus gyvius, kuriems dažnai jau paša- ' 
linti buvo ištisi organai, suprantama, kad šių tyrimų 
daviniai ne visuomet sutapo su senesniųjų tyrimų davi - 
niais. .Taip tiriant atpuola daug nereikalingo balasto, 
mes galime giliau įžvelgti į fiziologinius ir biologi - 
nius .procesus. Daug buvusių teorijų ir hypotezių pasi
rodė kaip visai netikros.

Radijonkfyvios 'sieros pagalba -vitaminas By pa
gamintas sintetiškai. Tyrimai parodė, kad 10% vitamino 
B per 24 valandas organizme sunaikinama.

Skydo liauka (thyreoidra) vaidina pagrindinę ro
lę augimo ir kūno temperatūros reguliavime. Jos hormonas, 
thyroxines, turi daug jodo. Anorganinio jodo pavertimas 
skydo liaukoj į organinį dijod-thyrosin’ą naujų tyrimo 
būdų pagalba jau sekamas keletą metų. Kaip sveika taip 
ir liguistai pakitėjusi skydo liauka kelių minučių laiko
tarpy suima iš kraujo jodą, tiktai liguistai peraktyvi- 
skydo liauka tai atlieka daug intensyviau - ligi 80$ 
pro burną priimto natriojodydo.

Jei norime peraktyvią skydo liauką pašvitinti 
rentgeno spinduliais, tai šie turi praeiti odą,poodį ir 
nereikalingai šiuos sveikus audinius žaloja,

Radijoaktyviu  jų izotopų Beta spinduliai yra taip 
pat elektronai, turį didelį greitį ir fizikališkai nesi - 
skirią nuo rentgeno sukeltų antrinių elektronų.

Jodo izotopas, skydo liaukos surinktas iš krau
jo, pašvitina liauką iš vidaus be aplinkinių audinių žalo
jimo. Čia galima skydo liauką pašvitinti daug intensy - 
viau nei rentgenu, nes nereikia bijoti odos nudeginimo. 
Hors šios rūšies bandymai dar nepabaigti,-bet jau pavar
toti dviejose klinikose davė daug žadančių rezultatų.

prieš kelerius metus pastebėta, kad daugumą pri
imto fosforo organizmas sukrauja kraujo gamybos organuo
se. Tai davė pagrindo gydyti kraujo ligas radijoaktyviu 
fosforu. Jau vienas kursas radijoaktyviu fosforu prie 
polyeytemijos (polycytemia vora) davė visai patenkina - 
mus rezultatus. Leukemijų gydyme fosforo izotopas taip 
pat atsistojo greta kitų gydymo priemonių.

Radijoaktyviųjų izotopų terapeutinis pavartoji
mas tyrinėto j -ms sudaro platų ir mažai ištirtą lauką. Jų

1: . u . ii . n . i> . f! . . Ii . n . » . t; . u • u . n . h . n . n . « » ti . n . u . 11 . n . h . n . 1: . w . ti
• • • • • • • • •••••• *••••••••••••

41



veikimas yra lygus veikimui kinetinės energijos, atsirandan
čios skylant radijeaktyviam atomui. Ta energija randama gam
toj radijoaktyviųjų elementų formoj arba pagaminama atomus 
bombarduojami" cyklotronu atomo skilimo produktais — dirbti
niai radijoaktyvūs ižotopai. Lig šiol padaryta tik pradžia 
- reikalingi tolimesni tyri r--i

Didelis radi j o ak tyriųjų, izotopų pareikalavimas pa
skatins pramonę gaminti jų didelius kiekius-. Daugelis elek
tros firmų jau pradėjo gaminti tiems tyrimams reikalingą 
aparatūrą. £i turėtų pasidaryti taip prieinama, kaip norma
lus rentgeno aparatas

- Yra sunkesnė problema tam reikalingo personaln. 
Reikėtų mokslininkų, kurie būtų gerai išlavinti ne tiktai 
fizikoj, bet ir kitose mokslo srityse, o tuo tarpu tokių 
žmonių maža. Užtai yra kz&ta U.S.A. auklėjimo politika ka
ro metu, kuri neleido gabiems jauniems žmonėms toliau la
vintis. Naujas atomo energijos įrankis jau tarnauja daugy
bei taikos meto -reikalų. Gaila, kad. daug negrąžinamo laiko 
pasiėmė beprasmiškas karas, -■

Sis straipsnis yra 1945-ii.,
apžvalga. Jei šie metai būtų buvę 
vien tik pergalės ir taikos metai, 
tai vien tik del to jie jau būtų di
džiausi istorijoje, "p.et jie .yra‘taip 
pat atominės bombos ir atominės jė
gos pakinkymo metai, su kuriais pra
sidėjo nauja era ilgoje žmonijos'isto-

• ' rijoje,

Paprastas kareivis lindėj-. apkagų duobė j, rami at
pūtė savo kvapą į atgrubusius pirštus ir šnabždėjo; "Jau 
po vidunakčio. Jau 1945 - ji metai".Jis atsistojo ir įsi
žiūrėjo į tamsą, tartum jie matytų vokiečių sargybas, iš
statytas išraustuose laukuose, gudriai Užmaskuotas viso. - 
kias pinkles ir minų laukus"Kitais metais jų ten nebe - 
bus," pratarė jis, "šiais metais bus galas. Tai bus reikš
mingi metai'.'

Ir tiems metams buvo lemta tapti reikšmingesniems, 
negu jis vaizdavosi. Jie ištraukė jį ir milijonus kitų pa
prastų vyrų iš jų urvų ir visokių lindynių, jie išleido jų 
žmonas ir vaikus iš priešlėktuvinių slėptuvių, per 12 gau
siausių istorijoje nepaprastais įvykiais mėnesių 1945 me-
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-tai atnešė Vokietijos ir Japonijos nu.įį—Įėjimą ir padc.rė ga
lą baisesniems negu. bet kada. istorijoje civilizuotam pasau
liui grėsusiems pavojams. Čia ir pirmoji atomine bomba, pra
dėjusi naują erą, čia sukūrimas Jungtinių UJautų Organizaci
jos kaip pirmosios pastangos svarstyti to naujojo amžiaus 
proh?emrs, čia Britanijoje išrinkimas oęrbiecių, tai expe- 
rimentas, kuris atsilieps į visą pasauli.

pats didysis iš minėtų įvykių yra, aišku, atomi
nė bomba - pats pirmasis ir pats baisusis atomines energi
jos panaudojimas. Kai atėjo pirmoji žinia . apie atominę ^bom
bą, viso pasaulio paprasti žmonės pergyveno baimę - kažko
kį instinktyvų nujautimą, kokį tenka pergyventi tik didžiau
sių istorijoje krizių metu. Lies pajutome, kad tatai buvo ne 
■trik didesnis ir pavojingesnis mokslinis išradimas, bet ir 
kažkas visiškai nauja, fundamentalu ir neapsakomai reikš
minga. Lies pajutome, kad pasaulis staiga pasikeitė, ir mes 
nk-1 y riprap. Beveik pačiu musų pergalės metu, susidūrėme su 
šia negirdėta jėga, nulemiančia musų ateitį. Likusi žmoni
jos istorijos dalis priklauso nuo to, kaip žmogus sugebės 
šios jėgos panaudojimą kontroliuoti ir kiek jus, ją kon
troliuodamas, darys klaidų.

1945 m, istorija galima padalinti į dvi dali; 
prieš rtnnn n s bombą ir po atominės bombos, pirmasis laiko
tarpis sutampa su Hitlerio Vokietijos žlugimu, bet jis pra
sidėjo gana didelio susirūpinimo ženkle, nes 1944 m.gruo - 
džio mėnesį Wehrmachtas dar smogė savo paskujinį, kad ir 
nepavykusį, smūgį. Eundstedtas pradėjo savo ofenzyvą Ardė
nuose, kurios svarbiausias tikslas buvo Briuselis ir Ant
verpenas - pagrindinė Sąjungininkų karo ir tiekimo bazė, 
paskutinė Vokietijos viltis buvo suskaldyti Amerikos armi
jas ir Kontgomerio 21 armijos grupę, atkirsti mūsų tiekimą 
ir laimėti laiko išplėsti V ginklo kampaniją. P.undstedtas 
įvarė gilius kylius į amerikiečių frontą. Ištisas savai - ' 
tęs buvo atkakliai kovota, ir buvo susidaręs gana didelis 
įtempimas, Bet į sausio mėnesio pabaigą jo akcija buvo su- 
stabdyta ir-kylių smaigaliai užlaužti. Kai pagaliau jis bu
vo priverstas trauktis atgal, jc geriausi kovos daliniai, 
tankai ir lėktuvai gulėjo sudaužyti sniege, ir jau buvo 
matyti aiškus galas. Eundstedtas nieko nelaimėjo, jis tik 
keliom savaitėm sutrukdė Sąjungininku numatytos programos 
vykdymą, pats panaudodamas paskutinius savo patikimus re
zervus. Nuo to laiko į Vokietiją krito smūgis po smūgio 
iš vakarų, iš rytų, iš pietų ir iš oro. Suiro vokiečių fron
tas Italijoje. Rusai smogė per Vengriją, Austriją, Lenkiją, 
Rytprūsius ir pabaltę ant paties Berlyno. Kovo mėn. 8 d. 
vienas amerikiečių avangardinės kuopos vadas pasiekė vaka
rinį Reino krantą -prie Remagen ir labai nustebo,radęs vi - 
siekai sveiką tiltą, jis pervedė savo vyrus per Reiną,ir 
Sąjungininkai jau turėjo pirmą prietiltį per paskutinę di
desnę upės kliūtį į pačią Vokietijos širdį. 0 kovo mėn.2J 
dienos naktį įvyko mūšis, kurio visa Britanija laukė nuo 
r?nkirch.eno. Britų daliniai įvykdė didelį puoli mą, perei
dami Reiną prie yeselio, Kitą rytą sekė didžiausias šiame 
kare oro desantas. Arnhemas buvo gera pamoka, tad ši ope
racija jau susilaukė nuostabaus pasisekimo. Per kelias va
landas desantininkai jau užmezgė ryšį su sausumos pajėgo
mis. Bar dvi dienos, ir mūsų prietiltis jau buvo 10 mylių
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ilgumo ir 30 mylių platumo. Kovo mėn. 25 d. Winstonas CJhur- 
chillis taip pelnytai laimėtos pergalės metu stovėjo Vokie
tijos žemėje, rytinėje Reino pusėje. Buvo statomi tiltai, 
ir musų ginklai Buvo metami per upę, Montgomerio žodžiais 
" smogti per Šiaurės Vokietijos lygumą.” Po dviejų dienų 
generolas Eisenhoweris pranešė, kad pagrindinės vokiečių 
linijos buvo jau sutriuškintos.

prasidėjo paskutinis rundas - ginkluotų divizijų 
lenktynės per Reichą. Buvo dar atkaklių kautynių, et Vokie
tijos pusėje tik atskirose vietose, ir netrukus jos buvo vi
sai nekoordinuotos, pradėjo pasidavinėti ištisos divizijos, 
korpusai ir armijų grupės. Kur vokiečiai kovojo toliau, ten 
buvo jie sunaikinti. Miestai, kurie nenorėjo pasiduoti,bu - 
vo paversti griuvėsiais iš oro. Rusai tuo tarpu skyrėsi sau 
kelią iš gatvės į gatvę Berlyne. Vokiečių laikymasis buvo 
beviltiškas, betikslis ir beprotiškas gyvybių aukojimas.Bet 
tas žmogus, kuris vadovavo jiems 12 metų, kaip jis Europai 
įrodė, neturėjo savo tautai jokio pasigailėjimo. Kol Hitle
ris nežuvo ar neišnyko tarp savo kanceliarijos griuvėsių,jo 
pasekėjai nedrįso sustabdyti tų žudynių ir be sąlygų kapi - 
tuliuoti. Gegužės mėn. 7 d. ryta, 19 min. prieš dvi.vieno
je Reimso mokyklos klasėje generolas Jodl padėjo savo plunks
ną, pasirašęs besąlyginės kapituliacijos sąlygas Vokietijai 
ir.padarė, gal but, įžūliausį pareiškimą istorijoj: "Su šiuo 
parašu vokiečių tauta ir jos ginkluotosios pajėgos yra ati - 
duotos į nugalėtųjų rankas jų,malonei;ar nemalonei.;Šiame: 
kare... abi'pusės*ir pasiekė ir"iškentėjo, gal būt, dauginu, 
negu- bet kuri kita pasaulio tauta. Šią valandą aš tegaliu 
pareikšti viltį, kad nugalėtojas elgsis su jais kilniai.” 

Iš kur čia galėjo būti koks kilnumas. Nieko gero 
nebuvo galima laukti. Hitlerio karas buvo nualinęs Europą 
ir išnaikinęs daugybę žmonių. Karo audra praūžė per Prancū
ziją, Olandiją, Italiją, Vokietiją, Rusiją, Lenkiją, Vengri
ją, Austriją, Graikiją ir Jugoslaviją. Visiškai tikslus žmo
nių gyvybių ir turto nuostoliai niekuomet nebus žinomi. Bet 
dabar atėjo taika ir išlaisvinti kraštai atgavo viltį, o 
Vokietijoje nebuvo jokios vilties. Septyniasdešimt milijo
nų žmonių liko be vadų, priblokšti sunaikinimų ir pralaimė
jimo, iš pardžių teturėdami nuovoką, kad jie liko gyvi.Jie 
jautė didelę neapykantą nugalėtojams ir buvusiems savo va
dams. Tai buvo nauja, didelė ir sunki problema, ir 1945 m. 
ji nebuvo išspręsta.

Pirmas uždavinys Vokietijoje buvo už tikrinti,kad 
visokia kova baigta. Antrasis uždavinys buvo organizuoti 
didžiausio masto žmonių transportus, kokių nebuvo istori - 
joj, būtent, 10 milijonų per prievartą į Vokietiją atgaben
tų užsienio darbininkų ir buvusių karo belaisvių reikėjo 
grąžinti namo. Abu uždaviniai buvo įvykdyti. Visa Vokieti
ja buvo okupuota, įvesta karinės valdžios sistema ir pradė
tas didžiulis nacių valymas. Didžiulė masė užsienio darbi
ninkų buvo išskirstyta. Bet maža ką buvo galima padaryti, 
vykdant Vokietijoje planą, pagal kurį buvo norima šią nu
vargintą, sergančią šalį išlaikyti gyvą ir sudaryti jai ko
kią nors ateitį. Liepos mėnesio Potsdamo konferencija nuta
rė atskirti nuo Vokietijos Rytprūsius, Pomeraniją, Silezi- 
ją ir dalį Brandenburgo, o likusią dalį padalinti į ketu- , 
rins okupacines -zonas* į Britų, Amerikiečių,Rusų ir prancu-
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zų. Buvo sudaryta gą jungininkų Kontrolės Komisija, bet vė - 
li.-.u praktikoje tarp zonų maža tebuvo koordinacijos. Jos 
pasidarė keturios beveik atskiros sritys,.ir yienintelės.pa
reigos, dėl kurių okupacinės pajėgos aiškiai ir vieningai 
pasisakė, buvo palaikyti tvarką, sunaikinti karo mašinos lie
kanas, nustatyti pakeliamas reparacijas ir atstatyti tokia
me laipsnyje vokiečių pramonę ir susisiekimą, kadjbutų gali
ma išlaikyti okupacines pajėgas. Tuoj pat buvo .aišku, kad 
šis padalijimas į keturias dalis, kuris atskyrė Vokietijos 
pramonės sritį nuo pagrindinių maisto tiekimo sričių, nega
lės funkcionuoti ir negalės būti jokios vilties Vokietijai 
atsigauti, imant pagrindu net patį žemąjį Potsdame nustaty
tą standartą,.o dėl to, žinoma, ir jokios viities.Europos 
stabili škunai, kol nebus ekonominių reikalų koordinavimo 
tarp visų zonų ir planingos politikos,taikomos visam, kraš
tui- Jungtinės Amerikos Valstybės ėmėsi vadovavimo, siūlyda
mos tokį koordinavimą, tačiau bet kokia pažanga buvo sutruk
dyta, atsisakius svarstyti Prancūzijai bet kokį planą, nu— 
mat'.ntą centralizuoti Vokietijos ūkį ar politiką, kol nebus 
nustatyta Ruhr o ir Heino kraštų ateitis. 1945 m. kaip ir 
1919 m. Prancūzija, susirūpinusi savo pačios.saugumu, nori, 
kad šie kraštai - vokiečių pramonės galybės ir istorinės 
šuolio vietos pulti Vakarams punktai - būtų nuolatinėj tarp
tautinėj kontrolėj. Šį straipsnį rašant, minėtos mirties 
taškas dar nebuvo išjudintas.

prasidėjus žiemai, Vokietijos vaizdas.pasidarė 
dar liūdnesnis. Grėsė badas ir epidemijos, ir prie viso to 
vokiečių tautos skurdo, pasilikus tik ant pusbadžių normų,, 
gyvenant sugriautuose, šaltuose miestuose, prisidėjo dar mi
ndos pabėgėlių, išvarytų iš naujos Lenkijos teritorijos ir 
Sudetų krašto? Tikras dalykas, kad šią žiemą tūkstančiai ’ ' 
ųirs iš bado ir iš neturėjimo kuo save pridengti. U1TRRA vo
kiečiams nepadeda, privačiai pagalbai iš Anglijos vyriausy
bė nepritarė. Karinė valdžia Vokietijoje ir Raudonojo Kry - 
žiaus Skyriai iš Švedijos ir iš kitur daro ką galėdami,bet 
jau gruodžio mėnesį vaikų mirtingumas Berlyne buvo vienas 
iš penkių. Iš penkių gimusių vienas mirdavo. Kilnumo pasi
stengta Vokietijai nerodyti, bet argi šie kūdykiai taip 
pat atsakingi už Hitlerio veiksnus ?

Vokietijos padėtis yra balsiausia iš visos Euro
pos, bet ne ji viena tokioje padėtyje. Visuose kraštuose, 
Išskyrus Britaniją, Švediją ir Šveicariją, trūksta maisto. 
Austrijoj, Vengrijo j,Jugoslavijoj ir Graikijoj padėtis taip 
pat liūdna, ši pirmoji taikos meto žiema ilgai bus atminti
na.

Tarp Vokietijos nugalėjimo ir atominės bombos 
buvo trijų mėnesių laiko tarpas. Siame laikotarpy Britani
ja pravedė visuotinus rinkimus ir pirmą kartą Bnrbiečiai 
su aiškia balsų dauguma pateko į valdžią. Barbieči^ parti
jos politinė programa, aiškiai formuluota dar prieš rinkimus, 
buvo laipsniško socializmo, t.y.,planingo ūkio,- paremto vals
tybės nuosavybe, politika.

Darbiečiams susidarė opozicija iš konservatorių 
partijos, kurios planas buvo kuo greičiausiai grįžti prie 
laisvų įmonių. Britų tauta pasirinko darbiečių politiką. Ar 
kas sutinka su šiuo pasirinkimu, ar ne, tai jo reikalas,bet 
tai buvo nepaprastos reikšmės įvykis ne tik britams,bet ir
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visam pasauliui.
Išrinkimas socialistinės buvo Britanijai kitas 

žingsnis, ir labai didelis žingsnis, laipsniškos valdžios 
perkėlimo istorijoj. Laskis rašė, kad tie rinkimai "pirmą 
kartą paprastus žmones prileidžia prie valdžios." Taip tę
siasi procesas, kuris prasidėjo tuo,kad valdžia iš kara - 
liaus rankų perėjo į feodalinių baronų rankas, o žemės plo
tus valdą aristokratai ją atidavė vidutinei prekybininkų 
klasei. Bet to proceso reikšmė (savo apimtimi ji yra tik
rai revoliucinė) yra ta, kad pirmą kartą šis politinės val
džios perėmimas yra lydimas planingos politikos, pagal ku
rią ekonominis pajėgumas ir atsakingumas atimama iš priva
čių koncernų ir užkraunama valstybei. Šitie pakeitimai po
litinėje ir ekonominėje srityje bu- įvykdyti ne smurtu - 
vykdyto perversmo būdu, bet laisvu tautos daugumos pasirin
kimu. Nėra abejonės, kad tauta, kuri atidavė balsus už Dar- 
biečius, padarė tai dėl to, kad ji tikėjo, jog tokie radika
lus Britanijos struktūros pakeitimai padės mums išspręsti?mū
sų baisiai sunkias pokarines problemas.

Ką reiškė socialistų valdžios perėmimas Britani
joje visam pasauliui, ypač Europai ? Jis buvo paprastų žmo
nių sveikinamas kaip demokratijos laimėjimas. Prancūzijoj, 
Italijoj, Graikijoj ir Jugoslavijoj, Kinijoj ir Indijoj, 
priespaudą kenčiančių Ispanijos ir Portugalijos žmonių,pa
galiau net ir mūsų pačių valstybėje į 1939 - 1945 m.vyrau
jančias konservatorių vyriausybes buvo žiūrima kaip į prieš
karinio socialinio ir ekonominio gyvenimo atstovus. Jie bu
vo atitrūkę ypač nuo Europos nuotaikų, o 1945 metų Europos 
nuotaikos buvo pergalių lydymas pasipriešinimo judėjimas. 
Pasipriešinimas buvo reiškiamas visų pažiūrų žmonių, išsky
rus fašistus, bet jo vyraujanti pakraipa buvo - kairumas. 
Jiems, užgrūdintiems ilgų ir atkaklių kovų, išsivadavimas 
turėjo daugiau reikšti, negu grįžimas prie tokio gyvenimo., 
kuris buvo -prieš nacių atėjimą. Kai pasipriešinimo vadai pa
sidarė vyriausybių arba politinių partijų nariais, jie pa
juto, kad Britanija, kuri jų kovų metu daugeliu atvejų juos 
ginklavo ir palaikė gyvas jų viltis, nesutiko su daugeliu 
jų idėjų. Jie juto, kad churchiliška politika buvo daugiau 
1918, o ne 1945 m. politika. Britų darbiečių atėjimas į val
džią pakėlė jų dvasią ir įkvėpė jiems drąsos imtis pastangų 
atstatyti~savo nuteriotus kraštus.

Šiandien yra be galo svarbu, svarbiau negu kada nors 
seniau, kad mūsų Britų vyriausybė turėtų simpatijų Europoje. 
XIK šimtmečio antroje pusėje vienas prancūzų valstybės vyras 
pasakė, kad Europoje nebus įgyvendyta revoliucija, jei nebus 
revoliucinio kabineto Londone. Tas jau nebėra tiesa. Bet yra 
tiesa, kad laisvai išrinkta demokratinė Londono vyriausybė, 
spręsdama savo pokarines problemas, valdydama su daugumos 
savo tautos pritarimu, užtikrindama jų socialinį ir ekonomi
nį saugumą ir nepaneigdama jiems jų pagrindinių, tradicinių 
laisvių, bus paskatinimas visam pasauliui.Ypač Europai jį 
duos tik tokį pasirinkimą; revoliucija ar reakcija. Yra pa
sakyta, kad visų akys Europoje krypsta dabar arba į Maskvą, 
arba į Londoną, arba į Vatikaną. Tai yra pavojingas supras- 
tinimas, bet iš tikrųjų šiandien Britų parlamentinei demokra
tijai yra duotas paskutinis šansas išvesti Europą į "saulė
tas aikštumas" »

Po Darbiečių išrinkimo Britanijoje sekė panašaus
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nusistatymo partijų laimėjimai Prancūzijoje, Austrijoje ir 
Vengrijoje. Prancūzijoje komunistai, socialistai ir M.R.P., - 
nauja vidutinės klasės reformų šalininkų partija, sudarė 
vyriausybę nustatyti naujai konstitucijai. Austrijoje ir 
Vengrijoje liberaliai 'demokratiškos partijos nugalėjo komu
nistus. Tai visai netikėti rezultatai, jei turėsime galvoj 
tą milžinišką prestižą ir įtaką(natūrali karo pasėka),ku
rią turi Rytų Europoje Rusai. Rusijos netikėtas iškilimas 
kaip pasaulinės galybės yra, žinoma, vienas būdingų 1945 m. 
įvykių. Rytų Europoje reakciniai sostai ir režimai buvo nu
šluoti ir pastatytos vyriausybės, kurios buvo inspiruotos 
komunistų arba sudarytos Rusų įtakoje, paremiant Sovietų 
armijoms. Rusijos tendencijos laikyti Rytų Europą savo sfe- 
ra, kurioje jie nebūtų trukdomi Vakarų valstybių, 1945 m. 
rudenį buvo vienas iš nemaloniausių dalykų, o jos didėjąs 
palankumas- įsileisti užsienio stebėtojus ir jos susilaiky
mas nuo kišimosi į Vengrijos, Austrijos ir Jugoslavijos rin
kimus buvo viena iš priežasčių, pagerinusių nuotaikas,kurio
mis baigėsi praėjusieji metai. Vakarų įtaka Rytų Europoje' 
jau nebebuvo identifikuojama su reakcija, bet buvo pripažin
ta kaip antitezė Sovietų modelio komunizmui.

Dar per anksti spręsti^kiek Darbiečių vyriausy
bė iš tikro pasiruošusi paimti Europoje tokį vadovavimą. Yra' 
kritikos net pačių Darbiečių sluoksniuose ir kitur, kur sa
koma, kad ji nėra pakankamai drąsi, kad jos politika, pavyz
džiui, Graikijos ir Franco Ispanijos atžvilgiu yra perdaug 
panaši į Ghurchillio užsienio po'litiką ir, kad ji yra per - 
daug neryžtinga Rusijos atžvilgiu. Indų nacionalistai taip 
pat pareiškė smarkų nusivylimą. Ta'čiau tokie klausimai nėra 
išsprendžiami per penkis mėnesius, ypač.kada tiek daug sku
biai spręstinų dalykų yra ir be to.

Darbiečių vyriausybės atsistojimas pryšaky atne
šė kaistą santykių pakitęjimą-tarp Britų ir J.A.Valstybių. 
1945 m. balandžio mėn.,nuvargęs ir persidirbęs mirė Prezi
dentas Roozeveltas, būdamas taip arti pergalės. Šis nuo 
Lincolno laikų'didžiausias Amerikos valstybės vyras 15 me
tų stovėjo už demokratijos pažangą savo šalyje ir už jos 
sienų - jis norėjo matyti J .A .Valstybes išvaduotas nuo blo
giausių laisser f a i r e ekonominių pasėkų, norėjo 
matyti jas tikrai dalyvaujančias pasaulio reikaluose, ypač 
kovoje prieš fašizmą, su Roozevelto mirtimi ir Prezidento 
Pramano užėmimu jo vietos Amerikoj politikoj įvyko posūkis 
dešinėn. J.A.Valstybėse vėl atgijo izoliacionizmas ir anti- 
britiškos bei antirusiškos nuotaikos. Socialistų išrinkimas 
Britanijoje užakcentavo minėtas kryptis. Amerikos kalbėto
jai, didžiojo biznio atstovai, tuoj pat aiškiai pareiškė 
esą priešingi socialistų eksperimentams Britanijoje; jie 
pareiškė,kad žiūrėsią į jų pasisekimą kaip į iššaukimą jų- 
individualizmui ir neribotai konkurencijai, taip mielai jų 
širdims. Todėl jie stojo prieš bet kokį kilnumą finansinėse 
derybose dėl paskolos Britanijai, kurios baigėsi staigiu 
Prezidento Trumano nuomojimo ir skolinimo pakto nutraukimu 
po Japonijos_žlugimo. Uors neatrodo, kad ir J.A.Valstybių 
vyriausybė butų buvusi tokios nuomonės, bet toks jo nusi
statymas apsunkino tai vyriausybei padaryti pasiūlymus,ku
rie būtų palankus Britanijai ir kurie būtų patvirtinti 
JValstybių įstatymais. Tokiu būdu tas planas, kurį par-
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vežė Britų atstovai, atrodė per šiurkštus ir neparodąs jo
kio pripažinimo tų pastangų, kurias Britanija parodė iš sa
vo pusės prieš J.A.Valstybėms įstojant į karą. Jis Puria - 
mento buvo priimtas su slegiančia nuotaika. Tačiau visas 
tų pasiūlymų.žiaurumas bus tada, jei numatoma konferencija 
neišspręs"klausimo, kaip Britanija galės grąžinti paskolą, 
jei J .A .Valstybės žymiai nesumažins procentų'ir neįsileis 
iš mūsų.didesnio importo.

Beveik su karo prieš Japoniją pabaiga J.A.Valsty
bės beprotišku šuoliu metėsi į priekarines sąlygas su viso
kiais pažadais biznio srityje. Tai buvo nuotaikos toli gra-. 
žu nesuderintos su žiauria Europos realybe. Tai buvo karšt
ligiška nuotaika ir tam tikroj plotmėj priklausanti nuo psi
chologinio atominės bombos poveikio, kurį taip staigiai už
baigė karą, ir nuo to, kad J.A.Valstybės dabar nuskurdusia- 
me pasaulyje užėmė niekad iki tol neturėtą ekonominės ir mi- 
litūrinės galybės poziciją. . •

Darbiečių vyriausybė perėmė pareigas liepos mėn.
26 d.Rugpiūčio mėn. 5 d. 12 vai. 2o min. pirmoji atominė 
bomba nušlavė Hirošima.po trijų dienų Rusija paskelbė Japo
nijai karą ir užėmė Mandžiuriją. Rugpiūčio 14 d.,svarbiau
siems miestams pavirtus griuvėsiais, laivynui atsidūrus jū
ros dugne, oro pajėgoms esant sunaikintoms, Sąjungininkams 
masines jėgas koncentruojąnt Japonijai užimti, Japonija, pa
sidavė ir perėjo generolo Mac Ąrthuro valdžion. Ir štai 10. 
dienų po to vėl drebėjo pasaulis, prasidėjo atominis amžius, 
ir nuo to laiko, kai išnyko Hirosima, visa pasaulio politi
ka ir visų žmonių mintys buvo užimtos šiuo nauju, baisiu 
ginklu. Čia,naujos atominės energijos panaudojime,buvo įžiū
rėta grėsmė, nes, jei padarysi-m klaidą, galės būti' sunai
kinta civilizacija, tačiau, jei viskas gerai pavyks, galės' 
būti pasiekta neįsivaizduojama gerovė.

Kiek toli mes pažengėme to pasisekimo linkme ? 
Rugpiūčio mėn. 6 d. trys kraštai, - J.A.Valstybės,Britanija e 
ir Kanada, - žinojo atominės bombos gamybos paslaptį.Vie- ,, 
nos tik J.A.Valstybės turėjo įmones jai gaminti' ir tų bom
bų sandėlius. Vadovaujantieji Britų ir J.A.Valstybių moksli
ninkai aiškiai pabrėžė, kad nėra jokių priemonių apsiginti, 
nuo atominės bombos, kad ta paslaptis negali būti slepiama 
nuo kurios nors šalies, pasiryžusios ją surasti, nes reikia 
tik kelių metų, kad kuri nors šalis, turinti gerai pastaty-' 
tą techniką ir mokslinių resursų, galėtų pasigaminti atomi
nę bombą ir kad atominė energija įprastas tautines sienas 
paverčia gryna nesąmone. Baugumas "mokslininkų, kurie padėjo • 
pagaminti atominę bombą, gal būt, yra palankūs dalintis ta 
paslaptim su Rusija, bet tas dar nėra padaryta. Amerika dar 
tik viena turi atomines^bombas ir yra dar galingesnė, .negu ’ 
buvo rugpiūčio mėnesį. Šitai pablogino santykius su Rusija 
ir sukėlė joje giliai įsišaknijusią Vakarų koalicijos baimę.

Tragiškas faktas, kad atominė energija pirmą kar
tą buvo pavartota naikinimui, tam tikra prasme dalyką pablo
gino* J.A.Valstybės,, turėdamos kozirio tūzą tarptautiniame , 
kortų lošime, atrodo, nusistačiusios jo neišleisti. Imperia
listai ir neapkenčią Rusijos, kurie Amerikoje sudaro, mažą, 
bet stiprią sekeiją^ir kurie mato pokariniame pasaulyje ne 
Henry Wallace " paprasto . žmogaus amžių *',bet ". Amerikos am
žių 11, šitą nusistatymą palaiko. Jie norėtų pavartoti grasini-
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mą Etomine bomba, kad pasiektų didesnės Amerikos hegemonijos.
Nuo rugpiučio iki lapkričio mėnesio mes, rodėsi,esa

me stumiami į naują mirtiną-pavojų. Nutraukimas spalių mėne
sį Londone įvykusios pirmosios Rusijos,Britanijos,J.A.Valsty
bių,Prancūzijos ir Kinijos Užsienių Reikalų Kinisterių Konfe
rencijos išgąsdino pasaulį. Ji buvo sušaukta pagal Potsdamo 
konferencijos nutarimą sustatyti taikos sutarčių projektus 
su Italija, Suomija, Rumunija, Bulgarija ir Vengrija ir ne
padarė jokios pažangos. Buvo iškilęs klausimas, ar taikos su
tarčių sudarymas turėtų būti Didžiųjų Trijų - Rusijos,Brita
nijos ir j .A.Valstybių -dalykas, ar visos konferencijos.Ru
sija palaikė pirmąjį šio klausimo punktą, o Britanija ir J.A. 
Valstybės - antrąjį. Netikrumas dėl Sovietų reikalavimų Vi- 

. duržemio jūros srityje ir nesutarimas dėl kai kurių Balkanų 
vyriausybių privedė konferenciją prie nutrūkimo, kurioje,be 
to, įvyko aštrus asmeniškas'susikirtimas tarp Darbiečių už
sienių reikalų ministenio p. Bevino ir Rusijos miništerio 
Molotovo. Spalių mėn. 27 d.. Prezidentas Pramanas paskelbė,.kad 
Amerika " atominės bombos nuosavybę laiko šventoj aps.ugoj." 
Rusijoj Molotovas po kelių dienų atsakė, kad Rusija taip pat 
turėsianti atominę energiją ir nemaloniai atsiliepė apie Va
karų grupavimąsi prieš Sovietus. 0 Britanijoje p. Ghurchill- 
is, kaip opozicijos vadas, išreiškė pageidavimą, kad mes 
taip pat turėtume tų bombų sandėlius, ir " su kiek galimą 
mažesniu uždelsimu."

- Tokia politika nebuvo Britų Vyriausybės politika.
Ir J.A.Valstybėse ir Britanijoje mokslininkai ir informuota 
viešoji nuomonė pastebėjo pavojų lenktyniavime dėl naujų gink
lų ir darė spaudimų imtis sveikesnės politikos. Netrukus buvo 
pastebėtas pagerėjimas, bet nebuvo padaryta jokio nutarimo, 
p. Attlee nuvyko į Vašingtoną kalbėtis su prezidentų Trūmanu 
ir Kanados Ministerių pirmininku. To rezultatas buvo didelis 
Amerikos nusistatymo posūkis gerojon pusėn, nors ir ne toks, 
kokio Britų Vyriausybė butų pageidavusi. Trys kraštai,pri - 
leisdami tarp kitko, kad prieš atominę bombą nėra jokio ka
riško ginklo, ypač ten, kur ji pirmiausia pasirodys, pasiū
lė, -kad Komisija paruoštų planą, pagal kurį visos tautos ga
lėtų gauti pagrindinę mokslinę informaciją.apie atomo ener
gijos pritaikymą taikingiems tikslams, kad būtų kontroliuo
jama atominė energija ir užtikrinta, kad ji bus vartojama 
tik taikingiems tikslams, kad būtų pašalinti atominiai, ir ki
ti masinio naikinimo ginklai ir numatyta apsauga, čia turė
tų įeiti ir inspektavimas, pagal kurį " su tuo netinkančios 
valstybės būtų“ saugojamos nuo bet kokių prieš 'smurto veiks
mų ir klastos." Tuoj pat, kai ta apsauga bus paskirta,Brita
nija, J.A.Valstybės ir Kanada bus pasirengusios dalintis tarpu
savy su kitom Sąjunginėm Tautom smulkiomis informacijomis apie 
atominės energijos panaudojimą pramonėj.

Šis planas, jei Rusija ir kiti kraštai jį priims,nu
matys atominėš bombos vartojimą ir turės tikslą trukdyti jos 
gamybą ir krovimą į sandėlius. Aišku, kad didelėj pramonės 
galy jokia inspekcija negalės prižiūrėti, kad nebūtų tam 
tikrų užkulisių. Visų Sąjunginių Tautų šio plano priėmimas 
būtų be galo didelis žingsnis prie pasitikėjimo atstatymo^ir 
davimo pagrindo didesniai pažangai. Man šį straipsnį berašant, 
ši s klausimas diskutuojamas Užsienių Reikalų Ministerių Mask
voje. . . - ■ ’ -

t:. n . n . n. u . n. i- •11 "s":":: "
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jų' susitikimas yra didelės vilties faktorius.Jei 
jiems pavyks susitarti, tai 51 Sąjunginės Tautos susirin
kimui, įvykstančiam sausio mėnesį. Londone, . "bus nesunku iš
spręsti pačią sunkiausią problemą, ir pasaulis galės leng- 
viau atsikvėpti.

Sąjunginių Tautų Organizacija atsirado iš karo 
meto tautų sąjungos prieš Vokietiją.' 1945 m. balandžio, ge-' 
gūžės ir birželio mėn. San Francisco konferencijoj buvo 

. -priimta charta, kuri buvo pirmasis ŪKO planas užkirsti ke
lią karo kilimui. Daugeliu atžvilgiu ta charta buvo dide-’ 
lė Tautų Lygos pasiekta pažanga. Ji buvo J.A .Valstybių ra
tifikuota ir pagal ją buvo galima sudaryti efektyvią tarp
tautinės politikos akciją. Bet ji buvo priimta dar prieš 
atominės bombos pasirodymą. liet tuomet jau buvo daugelis- 
tokių, kurie jautė, kad San Francisco charta turėjo rimtų 
trūkumų, ypačJPenkių Didžiųjų - Britanijos,J.A.Valstybių, 
Rusijos,Prancūzijos ir Kinijos - autoriteto•pabrėžime.Su : 
atomine bomba pasidarė aišku, kad Sąjunginių Tautų Orga .i- 
zacijos pagal san Francisco koncepciją neužteks. Jei šia
me naujajame pasaulyje turėtų būti šioks toks saugumas,tai 
tokia tarptautinė organizacija turi turėti didesnę galybę 
ir turi kontroliuoti arba uždrausti atominius ginklus.Jei 
atominė energija turi atnešti žmonijai gerovę, o ne sunai- 

i kinimą, tai jos pritaikymo žiniomis turėtų būti ne tik da
lijamasi, bet turėtų būti viskas organizuojama pasaulinių 
mastu. Ji neturėtų būti vartojama, kad turtingą padarytų 
dar turtingesnių, o vargšą dar didesniu vargšu, prof .Niels 
Bohr, vienas iš mokslininkų,dirbusių prie atominės bombos, 
parašė tuoj po jos pirmojo pavartojimo: » Prieš naujas nai
kinančias jėgas, prieš kurias nėra įmanoma jokia apsigyni- 

• mo priemonė, turėtų būti sukurtas pasaulinio masto bendra
darbiavimas, kad būtų užkirstas kelias bet kokio tu naujų 
jėgų panaudojimo, kuris netranautų visai žmonijai." Kiek 
tas bendradarbiavimas yra galimas be žymaus savo pilieti
nio suverenumo -atsisakymo ? Britanija pareiškė,kad ji yra 

. pasiruošusi eiti šiuo keliu kad ir su pačiu mažiausiu part
neriu. Kokį norą'pareikš eiti kartu su ja J.A.Valstybės ir 
Rusija ?

Pagaliau štai koks susidaro vaizdas; Iš vienos pu
sės paslaptingumas, nepasitikėjimas, lunatiškas lenktynia
vimas dėl naujų labiau naikinančių ginklų, dėl pasirengimo 
karui ir sunaikinimams. Iš kitos pusės atidavimas žinių ir 
Visų^išteklių tam, kad būtų visiškai užgniaužtas karas ir 
sumažintas skurdas, štai kokios problemos gimė 1945 m., 
tais-metąisj kurie atnešė mums taiką, bet su ja ir dar di-* 
desnę grėsmę ir lūkesčius, kokių mes prieš tai niekad ne
buvome patyrę. 1946 m» tų problemų sprendimo galime ir ne- 

. rasti, bet mes turime jį rasti tuoj ir neatidėliojant. i
("Picture Post")

11 . n . t:*» n ru- u. n. n . n u . u . u
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o ' Olandijos atstovas, sutiko_sų.;E*Britanijoš nūčimo-'
-ne,kad tremtinių klausimas yra. diyįėl*ė:s. ir tarp, tau tiftėš-įreikš- 
• mes ir turi '-būti kuo greičiau išspręstas. • •oi.-'t'.’ : ; '

Olandijos delegacija’ ypačį gynė tremt±nių--ej5sispreru- 
J dimo laisvę. Ši laisvė, turi siekti taip toli, kad' .. .

a) tremtinio apsisprendimas negrįžti turi’,bųtį
r abiejų. vyri ausy bių( kilimo iri buvimo) r espekf .

.■c \ ‘ tuojnmas, - -'r* •■■■ vi.;-- . i č
b) turi būti, jam suteikta-teisė dpsigyvėnti'k'į-

•'2tur; .-'fV?. ■ '■ .
c) jei negalėtų apsigyventi kraštfe, į kūrį pabė

go-, tada" apgyvenamo klausimas . turėtų-pri-
klausyti Specialiai--v-m reikalui' sukurtai

■ •J tarptautinei organizacijai.f'J: - . tv ,
Pagaliau Olandų delegacija pritarė britų- pasiūly - 

mui- atiduoti tremtinių klausimą Socialinių- ir-.Ekonominių Rei
kalų Tarybai, tačiau šie pasiūlymai .nusakomi:šiais-žodžiais:

a) Turi būti nutarta^ -ką d-asmenys atsisakę^igrįž-
■ : ti namo, ųėgali būti prievarta: -;vėrčiami '-tai

padaryti!,-prievarta galima tik -tuo-.atveju,
-*-«• •- jei tie ‘asmenys,pasiremiant galiojančiais’ "•

tarptautiniais nutarimais,turėtų būti išduo
ti už paskutinio karo metu padarytus nusi -

• kaitimus.
b) Sudaryti tarptautinę organiząjcįją tremtinių

• ’■ problemai spręsti. , z.~- . j. /’' ... '■ <
• : - c) Si organizacija turėtų išspręsti repatrija-’

■ - / cijos ir atsisakiusių, grįžti namo- tremtinių 
apgyverdymo klausimuso--taip pat turėtų juos^ 
globoti ligi repatrijacijps ar pastovaus ap- 
gyveninimo.

' d) Įtraukti į’šį darbą: visas valstybes, nežiū —
rint į tai, ar jos yra.JTO narės, ar ne.Gau-

1 ti iš šių valstybių visas lengvatas ir-įga -
• liejimus, reikalingus sėkmingam šio klausi-

’ ' mo išsprendimui.
Olandijos pasiūlymai čia duodami labai sutrumpinti. 

Pasiūlymai vėliau buvo pačios delegacijos nts-i -imt-i ,pri ėmus 
J.A.V. pasiūlymą, kuri^’didesne dalimi apėmė olandų iškeltus 
klausimus ir drauge turėjo kompromisinių elementų Sovietų par- 
siūlymui. - - •.

ii . n . ir . it . n . n . n . u . n .n . ii . n • n . n . n . n . n . u . u . n . „ . n . n . „ . n . „ . „ . n . „ . n . n • •••••• ******••••*•*•••••••••••
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PRANCŪZIJOS NUSISTATYMAS.
prancūzų delegacija atkreipė posėdžiaujančių dėmesį 

į tai, kad JTO, svarstydama tremtinių problemą, turi išspręs
ti dviejų kategorijų asmenų likimą.Delegacija visus tremti
nius suskirstė šitaip;

1/ "refugies statuaires" - t.y.,tie tremtiniai,ku - 
rie jau anksčiau naudojosi tremtiniams išleistu statutu^

2/ "personnes deplacees" - išvietintieji asmenys, 
arba angliškai - "displaced persons",trumpai -"D.P.".Nors 
antrosios tremtinių kategorijos apibūdinimas nėra visai pil
nas, tačiau, aiškesnio apibrėžimo nesant, priimtinas.

Socialinių ir Ekonominių Reikalų Taryba turėtų rū
pintis visa problema, tačiau neužmiršti, kad čia yra palies- * 
ta ne vienas,bet du klausimai.

Prie pirmos kategorijos reikia priskirti tuos asme
nis,kurie prieš paskutinį karą tapo tremtiniais ir naudojo
si kuriuo nors tremtinių statutu("tremtiniai nansenistai" 
ir "Vokietijos tremtiniai".).

prie antros kategorijos priklauso tie, kurie šio 
karo metu atsirado už savo krašto ribų ir iki šiol niekur 
pastoviai neįsikūrė.

Todėl ir JTO pareigos vienų ir antrų tremtinių at
žvilgiu yra skirtingos.

.Pirmiausia reikia sujungti ir subendrinti visų I-os 
kategorijos tremtinių statutą, antra - reikalinga tremtinių 
padėtį, esančią visiškoje anarchijoje, sutvarkyti ir išspręs
ti du klausimus; norinčius repatrijuoti reikia grąžinti,o ne- 
grįžtančius kur nors apgyvenanti.

Prancūzijos delegacija pritarė D.Britanijos pasiūly
mai tremtinių klausimą atiduoti Socialinių ir Ekonomąnių Rei
kalų Tarybai, sudarant specialę patariamąją Komisiją,priklau
sančią Tarybai. Ši komisija turėtų rūpintis visa problema,ta
čiau neužmiršti, kad čia yra paliesti du klausimai.

Per diskusijas prancūzų delegacija prisijungė prie 
J.A .V.- kompromisinio pasiūlymo.
BELGIJOS NUSISTATYMAS.

Belgijos nuomone,svarbiausias JTO uždavinys yra rū - 
pintis šio karo tremtiniais, bet ne tais, kurie jau prieš ka
rą naudojosi tremtinių statutu. Šio karo tremtinius galima 
suskirstyti į 4- kategorijas; 1) išvietintus asmenis - "per- 
sonnes deplacees", 2) karo nusikaltėlius - "kriminels de que- 
ree", 5) išdavikus - "traiters" ir 4) politinius emigrantus - 
"dissidents politiqu.es".

Belgijos nuomone, JTO daugiausia turi rūpėti 4 -tos 
kategorijos asmenų traktavimas.Yra trys būdai šiam klausimui 
išspręsti; 1) priversti juos grįžti namo, 2) palikti juos to
se valstybėse, kuriose jie gyvena,ir priversti tas valstybes 
jais rūpintis, arba 3) įpareigoti kurią nors tarptautinę orga
nizaciją, kad ji juos globotų.

Pati delegacija 3-čią sprendimo būdą laiko tinkamiau- 
siu,nes JTO ne tik turinti teisę, bet ir pareigą rūpintis po
litiniais tremtiniais.

Belgų delegacija pritarė D.Britanijos pasiūlymui ati
duoti tremtinių problemą Socialinių ir -Ekonominių Reikalų Ta
rybai, Vėliau iškilus J.A.V. kompromisiniam pasiūlymui, palai
kė jos nusistatymą, bet per diskusijas griežtai reikalavo di-

ir • w • u • ti • n • n • n • n • ii • n • n • u • n • h • n • n • n • n • u • n • n . n • n . n • u . n • n • n • 11 • ti • n• • ••• •« •«••• • ••• • • • • • • •• •
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džiausios laisvės tremtiniams,atsisakantiems grįžti,žodžiu 
reikalavo,kad tremtinio laisva valia spręstų šį jo paties 
klausimą.
SOVIETU NUSISTATYMAS.

Sovietų delegacija pasirodė scenoje tik tada, 
kai joguslavų,ukrainiečių ir baltgudžių delegacijos savo 
vieningais pasiūlymais paruošė jai dirvą. Sovietų pasiū
lymas, paly ginta s su anksčiau minėtų 5 delegacijų’’pasiūly
mais, gali atrodyti santūrus,© pačios delegacijos vadina
mas net kompromisiniu. Reikia pastebėti tai,kad,Sovietų 
delegacijai pasirodžius su savo pasiūlymu,derybų eigoje 
buvo žinoma,jog susirinkusiųjų dauguma palaikys britų a 
nuomonę(dėl problemos aktualumo,skubotumo ir tarptautinio 
jos pobūdžio) ir pasipriešins Joguslavijos pasiūlymui per
eiti prie kitų dienotvarkės punktų. Sovietų delegacijos 
pasiūlymas čia duodamas beveik pažodžiui:

“Pilnaties susirinkimas skaitydamas,kad JTO,kaip 
galima greičiau,turi išspręsti tremtinių problemą

1. nutaria šį klausimą perduoti Socialinių ir Eko- . 
nominių Reikalų Tarybai,kuri įpareigojama trumpiausiu lai
ku nurodyti tinkamiausias priemones tremtinių problemai 
išspręsti;

2. paveda Soc.ir Ek.Reikalų Tarybai,sprendžiant šią 
problemą,atkreipti dėmesį į sekančius dėsnius:

a/ svarbiausias JTO uždavinys yra pagelbėti tremti
niams kuo greičiau grįžti namo;
b/tremtiniai (išskyrus nusikaltėlių kategoriją ir 
vokiečius,apie kuriuos kalbama II-oje pasiūlymo da
lyje), kurie nenori grįžti į savo kilimo kraštus,' 
tam tikrą pagalbą įsikurti turėtų gauti tik sutį- 

s " - kus tai valstybei,kurios piliečiai jie yra;
. c/ tremtinių stovyklose negali būti toleruojama 
jokia propoganda 1) prieš Jungt.Tautų Organizaci
ją, 2) prieš jos atskirus narius ir 3) prieš trem 
tinių grįžimą tėvynėn;
d/ tremtinių stovyklų personalą,be abejonės,turi 
sudaryti atstovai tų valstybių,kurių piliečiai yra 
tremtiniai;
e/ tremtinių repatrijacija suinteresuotoms valsty- ' 
bėms reikalinga padėti vykdyti tuo reikalu išleis . 
tus potvarkius;
f/ reikia sudaryti specialę tarptautinę instituci
ją,kuriai būtų patikėti tremtinių reikalai.

II.Susirinkimąs randa,kad
1/ Kvialingai,išdavikai ir karo nusikaltėliai,o 
taip pat asmens,kurie kuriuo nors budu susikompro
mitavo bendradarbiaudami su Jungt.Tautų priešais, 
negali toliau būti laikomi tremtiniais ir neturi 
teisės į JTO-jos globą. Kvislingai,išdavikai ir ka
ro nusikaltėliai,kurie ligi šiol vaidino tremtinius, 
neatidėliojant turi būti grąžinti į savo tėvynę;
2/ Vokiečiai,kurie iš kitų valstybių buvo perkelti 
į Vokietija arba kurie pabėgo į kitas valstybes 
nuo sąjungininkų kariuomenės,nepriklauso tremtinių 
kategorijai,ir-jų neliečia šis nutarimas. Jų Ilki-
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mą spręstų okupacinė sąjunginimirų kariuomenė Vokie
tijoje, tardamasi su atitinkamomis vyriausybėmis. 
Smulki Sovietų delegacijos pasiūlymo analizė lei

džia mums padaryti šias išvadas:
1/ Sovietų delegacija neginčija, kad tremtinių klau

simas yra svarbi problema ir turi būti kuo greičiau išspręs
ta, tačiau visai nutyli apie tos problemos tarptautinį, po - 
būdų.

2/ Pagal Sovietų delegacijos pasiūlymą tremtinių,ku
riems leidžiama pasilikti už savo kilimo krašto ribų^teisės 
ir globa lieka be reikšmėse

3/ Pagal sovietų pasiūlymą tremtiniams, atsisakiu - 
siems grįžti į savo tėvynę, pagalbos teigimas tik sutikus 
tai valsrybei, kurios piliečiai tremtiniai yra-, panaikina’ 
pačius pagalbos pagrindus, Tremtinys, kurs atsisako grįžti 
namo ne kuriais kitais sumetimais, bet kaip tik dėl susi
dariusio jo kilimo krašte/tokio politinio režimo, kurio jis 
nepripažįsta, tuo pačiu tampa priklausomas nuo to'režimo* 

4/ Stovyklos personalo sudarymas iš tų asmenų vals
tybių, kurių piliečiai yra tremtiniai, ir visokios propagan
dos draudimas prieš negrįžimą namo pabėgėlius visiškai ati
duoda valiai tų valstybių, iš kurių jie yra pabėgę.

Antroje Sovietų delegacijas pasiūlymo dalyje asmenų, 
neturinčių teisės atsisakyti grįžti namo, apibrėžimas yra 
nepreciziškas (netikslus) ir duodąs vietą labai plačiai in
terpretacijai. pats "karo nusikaltėlio:i sąvokos apibūdini - 
mas ligi šiai dienai kelia daug neaiškumų ir diskusijų. 0 
’’•išdaviko" arba visai nauja "Kvisling" sąvoka gali būti dar 
plačiau interpretuojama, Bežiūrint šių trijų neaiškių ir 
daug diskusijų keliančių sąvokų, kurios lengvai padeda iš
skirti daug tremtinių iš ruošiamo jiems globos statuto,So
vietu delegacija surado dar vieną naują kategoriją asmenų, 
visiškai nesiduodančių smulkiau ir ryškiau apibūdinti.Tai 
yra "asmens, kuriuo nors būdu susikompromitavę bendradar - 
biaudami su Jungtinių Tautų priešais." Tie priešai,imant 
pažodžiui patį apibūdinimą, nebūtinai turi būti "ašies" vals-’ 
tybės. neaišku taip pat, ar užteko bendradarbiauti su vienu 
ar dviem Sąjungininkų priešais, o gal tai turi būti visų 3 
Sąjungininkų priešas.
J.A.VALSTYBIŲ NUSISTATYMAS.

Iš pradžių J.A.V. delegacija prisijungė prie L.Brita
nijos pasiūlymo, bet vėliau pareiškė turinti -kai ką papildy
ti. Tie J.A.V. papildymui iškilo per diskusijas, išryškėjus 
pagrindiniams tautas reprezentuojančių atstovų nuomonių skiri 
tumaus. Tuo pat metu J.A.V. pasiūlymas tapo kompromisinis 
tarp sovietų ir B'.Bri tani jos, Belgijos, Olandijos, Prancūzi
jos ir eilės kitų valstybių nusistatymų, užimdama kompromisi
nę padėtį, J.A.V. delegacija pačioje pradžioje pabrėžė norin
ti atmesti tą Sovietų pasiūlymo dalį, kur tremtinius norima 
skirstyti tik į 2 grupes: pirmuosius, norinčius grįžti,ir 
antruosius - karo nusikaltėlius ir išdavikus. J.A.V. delega
cija randa trečią skaitlingą grupę tremtinių, kurie, nebūda
mi karo nusikaltėliai, vis del-'to dėl politinių priežasčių 
nenori grįžti. Balis J.A.V. delegacijos pasiūlymo, kuris vė
liau buvo Trečiosios komisijos susirinkimo pagrindas,skamba 
šitaip:
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" Susirinkimas

5/ paveda tremtinių, problemą išspręsti Sociali
nių ir Ekonominių Reikalų Tarybai ir kreipia dėmesį. į šiuos 
dėsnius:

b)

°)

tremtinių problema yra tarptautinis klausi
mas} - '
išskyrus asmenis, išvardintus 2— punkte, nė 
vienas išvietintasis (personne deplacee" - 
šis supratimas J.A.V, paimtas plačiausia pras
me),kuris nenori grįžti į savo kilimo kraštą, 
nebus verčiamas grįžti. Tačiau bus dėta pas - 
tangų, susitarus su suinteresuotomis vyriausy
bėmis ir gavus jų sutikimą, paraginti ir pa - 
lenkti tuos asmenis grįžti į savo tėvynesj 
joki potvarkiai, kaip šio nutarimo rezulta
tas, negali sukliudyti išduoti ir nubausti 
karo nusikaltėlius, išdavikus ir ,!kvislin- 
_gus",kurie yra apibūdinti tarptautinėse su
tartyse ir susitarimuose.
ateitim tų tremtinių(la charge de l’avenir), 
kurie dėl rimtų priežasčių galutinai atgisa- 
kys grįžti namo ir kurie nepriklausys 3^ 
punkte išvardintų asmenų kategorijai, rūpin
tis teks tai tarptautinei organizacijai,ku
ri bus tam tikslui sudaryta arba ateityje So
cialinių ir Ekonominių Reikalų Tarybos sukur- 
*td «

KITŲ VALSTYBIŲ NUSISTA TYKAI.
Diskusijose dalyvavo 20 valstybių atstovai. įdomesni 

buvo Australijos, Libano, Bolivijos, San Domingo pasiūlymai. 
Šios valstybės pasisiūlė Europos tremtinius priimti, pasiūly
mai lietė daugiausia., žydų tremtinius. •

Libanas ir Irakas kategoriškai pasisakė, kad negalima 
jungti tremtinių problemos su palestinos ir sijonizmo klausi
mais.

čekoslovakų delegacija ligi paskutinio momento neužėmė 
aiškaus posto galvodama, kad nėra tokių ginčų tarp abiejų ša - 
lių pasiūlymų, kurių-nebūtų galima suderinti. Tačiau gale bal
savo už visas Sovietų delegacijos pataisas.

Varšuvos vyriausybės delegacija nesuvaidino jokios 
rimtesnės rolės. Savo nusistatymo aiškiai neišreiškė, pilna - 
ties susirinkime pasisakė labai trumpai ir balsavo už Sovietų 
pataisas,

I - Ojoje JTO- os SESIJOJE 
PRIIMTI NUTARIMAI.

Nežiūrint pirmininkaujančio ir dalies delegatų pas - 
tangų, Trečioji Komisija nesurado bendros nuomonės. Sureda - 
guoti bendrą kompromisinį pasiūlymą atidavė kelių delegatų 
redakcinei komisijai. Redakcinų komisija, nesuredagavusi kom
promisinio teksto, davė Trečiosios Komisijos susirinkimui re
dakcinės komisijos daugumos projektą, o Sovietų delegacija ir 
toliau rėmė savo pasiūlymą.

Trečioji Komisija su mažomis(daugiau redakcinio pobū-
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džio) pataisomis priėmė redakcinės komisijos pasiūlymą ir . 
atidavė jį pilnaties susirinkimui.pilnaties susirinkiną so
vietą delegacija rėmė tris Trečiosios Komisijos paąiūlymo 
pataisas. , „

Dviejų posėdžių diskusijos, kiekvienai delegacijai" • 
remiant savo pasiūlymus, buvo interpretuojamos pači o si 
grindinės sąvokos. . .

pilnaties susirinkimas priėmė Trečiosios’ Komi'sį još t 
pasiūlymą. " '11 'r' ■

JTO PILNATIES SUSIRINKIME - 
PRIIMTAS NUTARIMAS.

1946 n.vasario mėn. 15 d. pilnaties susirinkimo nu
tarimas skamba šitaip; . ; i -

•’Visumos susirinkimas,pripažindamas visų kategorijų 
pabėgėlių ir tremtinių problemos aktualumą, o taip.pat bū
tinumą aiškiai atskirti tikruosius pabėgėlius ir-tremti - 
nius nuo karo nusikaltėlių, kvislingų ir išdavikų,apie ku
riuos žemiau kalba paragrafas d,

a) nutaria pavesti šį uždavinį Socialinių ir Ekono
minių Reikalų Tarybai, kad ji pirmojo Tarybos susirinkimo 
dešimtu darbų eilės punktu iš esmės apsvarstytų visus jo 
aspektus ir duotų artimiausiai visumos susirinkimo sesijai 
raportą?

b) pataria Socialinių ir Ekonominių Reikalų Tarybai 
išrinkti specialų komitetą, kurio uždavinys būtų skubus per
žiūrėjimas ir paruošimas raporto, apie kurį kalbama paragra^- 
fe a, ir

c) pataria Socialinių ir Ekonominių Re ikšJLų-Tarybai: 
šioje byloje atkreipti dėmesį į šiuos dėsnius:

1/ savo apimtimi ir prigimtimi ši problema yrą tarp
tautinis uždavinys;

2/ joks pabėgėlis arba tremtinys,kuris,būdamas visiš
kai laisvas ir visiškai susipažinęs su faktais,į - 
skiriant ir išsamias jo kilmės krašto vyriausybės 
informacijas, galutinai ir aiškiai pareikštų pa
grįsta atsisakymą grįžti, jei jam netaikomą žemiau 
- paragrafe d - suformuluota pastaba, nebus verčia
mas grįžti į“savo tėvynę.Tokių pabėgėlių arba trem
tinių ateitis bus reikalas tarptautinės organiza
cijos, kuri gali būti pripažinta arba sukurta ra
portu, apie kurį buvo kalbama aukščiau - paragra
fuose a ir b,išskyrus tuos atvejus,kai krašto,ku
riame "jie gyvena, vyriausybė sudarys su ta organi
zacija sutartį,kad visiškai perina jų išlaikymą ir 
atsakingumą už jų apsaugą?

5/ svarbiausias uždavinys tremtinių atžvilgiu - ska - 
tinti ir visais galimais būdais remti grei tą jų grį
žimą į tėvynę.Ši parama gali įvykti bilątorąlinių 
savitarpio pagalbos sutarčių, sudarytų tokių asme
nų repatrijavijos reikalu, rėmimo forma,atsižvel
giant tačiau į dėsnius,nustatytus aukščiau - para
grafe - 0,2;

d) atkreipia dėmesį,kad joks žygis, išplaukiąs iš šios 
rezoliucijos, negali turėti tokio pobūdžio,kad kuriuo nors bu- 
du prieštarautų karo nusikaltėlių,kvislingų ir išdavikų atidar-
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vi np-f esančiais arba busimais tarptautiniais nutarimais ar
ba susitarimais.

e) atkreipi n dėmesį, kad vokiečiai, kurie yra per
keliami į Vokietiją iš kitų valstybių arba yra pabėgę nuo 
sąjungininkų kariuomenių į kitas valstybes, nepatenka į šios 
deklaracijos kompetenciją tiek, kiek decizijos dėl jų padė
ties gali būti iškeltos sąjungininkų okupacinių armijų susi
tarimuose su atitinkamų valstybių vyriausybėmis."

SOVIETŲ DELEGACIJOS
PATAISOS.

Atmestosios Sovietų delegacijos pataisos skamba ši
taip:

I-ji pataisa. Dėl tremtinių stovyklose varomos pro
pagandos prie '2' punkto prikergiamas tolimesnis d papunktis 
šitokio turinio:

" Tremtinių ir pabėgėlių stovyklose negali bū
ti toleruojama jokia propaganda nukreipta 
prieš JTO-ją,jos atskirus narius arba prieš 
tremtinių grįžimą į jų kilimo kraštus. " 

Balsavimo daviniai: už"pataisą 10 balsų,prieš 51, 
susilaikiusių - 2.

II pataisa. Dėl tremtinių stovyklų personalų prie 
2 punkto prikergiamas tolimesnis e papunktis.

” Tremtinių stovyklų personalą turi sudaryti 
tremtiniais suinteresuotos valstybės,kurių 
piliečiai yra tos stovyklos tremtiniai. " .

Balsavimo daviniai: už pataisą 8 balsai,prieš 29, 
susilaikiusių - 5.

III pataisa. Dėl karo nusikaltėlių,išdavikų ir t.t. 
delegacijos 'pasiūlyta,kaip antra nuolaida, 4-tas punktas:

" Kvislingai, išdavikai ir karo nusikaltėliai, 
lygiai kaip ir asmenys, kurie susikompromi
tavo kuriuo nors būdu bendradarbiaudami su 
Jungtinių Tautų priešais,negali būti laiko
mi pabėgėliais,bet turi būti neatidėliojant 
grąžinti į jų kilimo kraštus. ”

Balsavimo daviniai: už pataisą 10 balsų,prieš 26, 
susilaikiusių"6 ~

BALSAVIMO EIGA.

Už visas Sovietų pataisas balsavo: Sovietai,Balt- 
gudija, Ukraina, Lenkija, Jugoslavija, Čekoslovakija.

Už dvi Sovietų pataisas balsavo: (už 1 ir 5) Da
nija, Norvegija ir Abisinija.

.... Už vieną Sovietų pataisą balsavo: Prancūzija (už
1), Olandija (už 2), Irakas (už 2), ir Iranas (už 5).

( Bus daugiau )
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"Vagų" numerą, gauta 
gegužės 24 d., sulau- 

Martynas JANKUS. Nete - 
paskutinio aušrininko, vieno iš paskutinių 
tautiško atgijimo žadintojų.

- Baigiant spausdinti s 
žinia, kad plensburge š 
kęs gilios senatvės, 
kome 
mūšų

Martynas JANKUS buvo Mažosios Lietuvos sū- 
Jis gimė 1858 m. rugpiūčio mėn. 7 d.,priegimė 1858 m. rugpiūčio mėn. 7 d.,prie 

ūkininkų. šeimoje* Tais laikais Mažosios 
lietuviai labiau negu Didžiosios, atro-

nūs
Rambyno, 
Lietuvos 
dė, buvo pasmerkti išnykti - užmiršti savo gimtą
ją kalbą. Vokiečiai planingiau negu rusai varė nu
tautinimo ir tuo pačiu lietuvių tautos sunaikini
mo darbą. Lietuvių, kurie šį vokiečių užsimojimą 
matė, buvo šiek tiek, bet tokių, kurie išdrįso vo
kiečiams pasipriešinti buvo vos keli. Vienas iš 
žymesnių kovotojų dėl lietuvių tautos gyvybės bu
vo M. JANKUS. Pirmos jo drąsios pastangos buvo 
kelti balsą dėl lietuvių kalbos šalinimo iš Mažo
sios Lietuvos mokyklų. Nors tas balsas ir pastan
gos tikslo nepasiekė, vis dėl to M. JANKUS nenusi
minė ir rankų nenuleido* Jis prisidėjo prie "Auš
ros" leidinio, o 1886 m. įkūrė "Birutės" draugiją 
- židinį, apie kurį spietėsi susipratę Mažosios 
Lietuvos lietuviai ir iš kurio jie sėmėsi jėgų ko
vai su svetima dvasia, žudančia mūsų tautą. Jis 
rašė ir išleido lietuviškų knygelių, leido laik
raščius, vis tvirtai tikėdamas, kad darbas nebus 
be vaisių. Tie vaisiai buvo Lietuvos nepriklauso
mybė. Į nepriklausomybės vainiką buvo ir M. JAN - 
SUS įpynęs gražių žiedų. Bet ne visa lietuvių tau
ta galėjo džiaugtis nepriklausomybės laime —Ma
žojoje Lietuvoje dar buvo svetimtaučiai. Kai 1923 
metais Lietuva atgavo Klaipėdos kraštą, JANKUI at
rodė, kad jo svajonės bent iš dalies išsipildė, 
tik iš dalies, nes dar liko atgauti Tilžė ir...
Karaliaučius.

Martynas JANKUS per pirmąjį pasaulinį karą 
buvo išvežtas prie Volgos, o per antrąjį - atblokš
tas į Vokietiją, kur iki mirties nenustojo tikė
jęs, kad nepriklausoma bus visa lietuvių tauta - 
•abiejose Nemuno pusėse. Nemunas nebus riba, bet 
plauks per pačią mūsų tėvynės širdį.

Atsisveikindami su juo. tuo tikime ir mes
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MARIJONAS KOSCIALKOVSKIS , PAZTRELIŠKIS.

~Š.m. 'balandžio 12 d. Londone mirė priešpaskuti- • 
nis prieškarinės Lenkijos ministeris pirmininkas pulk.Kar
ri jonas Koscialkovskis, kurio gyvenimas ne tik su L enki ja $ 
bet ir su Lietuva buvo susijęs. Apie 1890 m. gimęs Pandė
lio dvare,Rokiškio apskr.,gimnazijoje nuo 4—tos klasės 
priklausė patriotinei lenkų mokinių kupelei, svajojančiai 
apie Lenkijos nepriklausomybę. 1911 m. Petrapilyje bestu
dentaudamas, steigia Ginkluotos Lenkų. Kovos Sąjungos sky
rių, o pats tos Sąjungos vadovybės skiriamas jos Pabalti
jo (tad ir Lietuvos) apygardos organizacijų komendantu. 
1914 m. Pasauliniam Karui prasidėjus, jis vyko į Pilsuds
kio Galicijoje organizuojamus legionus, bet šio įsakymu 
paliktas Varšuvoje kovos būrių komendantu ir keliamas lei
tenantu. Vokiečiams Varšuvą užėmus, su Varšuvos savanorių 
batalįjonu buvo beišėjęs susijungti su legionais, bet Pil
sudskio grąžintas dirbti P.O.W-je(Polska Organizacija Woj- 
skova). Šios organizacijos komendanto padėjėjas, 1918.XI. 
10-11 d.d. Varšuvoje vadovavo nuginkluojant dezorgani
zuotus vokiečius.

1919 m.balandžio mėn. Pilsudskiui paėmus Vilnių, 
pėovakas Koscialkovskis birželio mėn. 1 d. ten pastatomas 
vietos štabo Il(politinio) skyriaus priekyje, vadovauja ne, 
tik Vilniaus, bet ir Nepriklausomos Lie tavos (Kauno ir 1.1.) 
lenkų pėoviakams ir per savo agentus rengia perversmą Kau
ne prieš Lietuvos vyriausybę. Buvo jau parengtas busimojo 
lenkiškojo Lietuvos ministerių kabineto sąstatas,bet Vil
niaus lietuviai laiku susekė paslaptingus Koscialkovskio 
pėoviakų judesius, į-spėjo dėl to Kauną, o paskiau-išėmė 
iš Koscialkovskio spintos slaptus Lietuvos pėoviakų ra - 
portus ir kitus raštus, kurie netik padėjo Lietuvos vyriau
sybei užbėgti už akių rengiamam "sukilimui",kurį turėjo pra
dėti pėoviakai kaip "skriaudžiamieji lenkai", o Vilniuje 
parengtoji lenkų kariuomenė - tuojau juos paremti ginklu, 
bet ir Santarvės vyriausybėms įrodyti pavojingą taikai 
Varšuvos kišimąsi į Lietuvos reikalus. Taip pirmą kartą 
buvo čia Pilsudskis sukopromituotas Lietuvos atžvilgiu,bet 
nesulaikytas nuo tolesnio sukto prieš ją kelio,intrigavi- 
mo ir knisimo si po jos nepriklausomybe.

Koscialkovskis buvo ištikimas pilsudskininkas.Tad 
1920 m. vasario mėn., Lietuvos kariuomenėje Kaune kilus 
riaušėms, buvo nustatyta čia buvus ir Koscialkovskio ran
ka. Tų pat metų liepos mėnesį Pilsudskio jam buvo pavesta
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ginti Vilnių prieš besiartinančią Raudonąją maskolių ar
miją, bet jis nesugebėjo rimčiau čia pasireikšti ir lenkai 
tiek tepasiekė, jog davė progos maskoliams keliomis valan
domis anksčiau už lietuvius užimti Vilnių. Kad ir, Santar
vės, spaudžiama, Varšuva davė įsakymą Vilniaus įgulos va - 
dui Užleisti Vilnių lietuviams, bet sis tik tada apie tai 
pranešė Vilniaus lietuviams, kai priemiestyje jau buvo mas
koliai, Užtat rudenį, Pilsudskiui įsakius Želigovskiui prieš 
jį- " sukilti11, Koscialkovskis dalyvauja Želigovskio žygyje 
prieš Lietuvą, kaip atskiros kovos grupės vadas, nepareikš- 
damas betgi strateginių gabumuc

Nuo 1922 m. Koscialkovskis yra visų Varšuvos sei
mų atstovas, iš pradžių nuo radikalinės liaudininkų"Wyzwo- 
lenie“ partijos, paskui atskilęs į dešinesnį vad.Darbo klu- 
bą, pagaliau vicepirmininkaudamas valdžios,Bepartiniam Blo
kui. Balstogės vaivada,skirtinis Varšuvos burmistras(prezi
dentas ), vidaus reikalų ministeris, 1955-1936 m. ministeris 
pirmininkas, paskui tik darbo ministeris. 1939 m. drauge su 
Varšuvos kritimu pabėgo į užsienį. Kaip ir .kiti atsidūręs 
Londone, čia jis 194-4-1946 m.paraližuotas išgulėjo ligi mir
ti es.

J. Bernas.
PASAULINĖ ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS 

ORGANIZACIJA.
Neseniai Jungtinėse Amerikos Valstybėse buvo įsteig

ta organizacija, vardu “WORLD BILL OF RIGHTS ORGANISATION'* - 
Pasaulinė Žmogaus Teisių Apsaugos Organizacija. Ją įsteigė 
Vidurio ir Rytų Europos kilimo amerikiečiai, ši organizaci - 
ja neseniai sušaukė New-Yorke skaitlingą susirinkimą,kuria - 
me kalbėjo senatorius K.Spicer wherry iš Nebrasca valstybės 
ir eilė kalbėtojų, atstovavusių Amerikos darbininkiją. Tos 
organizacijos valdybą sudaro šie žmonės; pirmininkas - Hon. 
Alvin E.O’Konski, lenkas, respublikonų kongreso atstovas iš 
Wisconsin valstybė s, vice-pirmininkas - dr.Tibor Kerekes,Geor- 
getown’o Universiteto profesorius,Amerikos Vengrų Federaci
jos generalinis sekretorius-,dr.John Torpats,ekonomistas,Es
tų - Amerikiečių Organizacijos Centralinio Komiteto atsto - 
vas, Milan Obradovič, Serbų Tautinės Apsaugos atstovas,Gus
tav Kosik,laikraščio “Slovak Amerike" leidėjas,Richard Her
manson, gimnazijos mokytojas, Amerikos latvių atstovas,Rev. 
John BALKUNAS,kunigas, Amerikos lietuvių Organizacijų Federa
cijos atstovas, sekretorius - kun.A.A.Skoniecki,Rytinių Jung
tinių Amerikos Valstybių lenkų Organizacijų Knnrdi nacini o Ko- ■ 
miteto sekretorius, kasininkas - william H.Smyth, sekreto - 
riauS pavaduotojas - Alina Rabcevič.

Organizacijos buveinė - New-Yorkas.
Šia proga verta paminėti,kad londone jau dveji me

tai veikia Vidurio Europos Federalinis Klubas,kurį sudaro 
šiandien Sovietų okupuotų valstybių atstovai.

/’’P." 9/1946/

INTERMARIUM f0 TAUTŲ POEZIJA.
"Tygodnik Polski" Kr.47(152),išeinąs New-Yorke,ra

šo: “Jaunas ir gabus kritikas Gustaw Herling,II-jo lenkų kor
puso kariūnas, autorius įdomaus e s ė j ų rinkinio "Gyvie-
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ji ir mirusieji ", Romoje spaudai rengia ypatingą antologi
ją " Tarpjūrio poezijos ". Tai "bus rinktinių, poetinių veika
lų rinkinys, sudarytas iš tų tautų_literaturų, kurios yrą 
tarp-Baltijos ir Viduržemio jūrų,"būtent: estų, latvių,lie
tuvių, lenkų, "baltgudžių, ukrainiečių, rumunų, vengrų, če - 
kų,•slovakų, chorvatų, slovėnų, albaniečių, graikų ir bul - 
garų.

Antologija bus sudaryta taip,kad kiekviena tarpju- 
±io tauta rastų vietos 15 - 20 savo viekalų tautos gimtąja 
kalba ir lenkiškam vertime.

Šiai antologijai paruošti dirba tų šešiolikos tau
tų grupės visas emigracinių rašytojų štabas."

"R.D." ATSILIEPIMAS APIE SĄJUNGI1TIKKUS.

Populiarus Amerikos mėnesinis milijoninio tiražo 
žurnalas-"Readers Digest" rašomas septyniomis kalbomisžang
ių,ispanų,portugalų, švedų,arabų,kiniečių ir suomių ir lei - 
dziams 11 laidų(specialūs leidiniai D.Britanijai,Art.Rytams, 
kur tiems-ne byliems ir akliems)- duoda be galo įdomų ir pla- • 
tų straipsnį Rusijos tema.

Budinga,kad populiariausieji milijoninio tiražo Ame
rikos periodiniai žurnalai; "Life","Time","Reader Digest" ir 
"American Mercury" - jau visi užėmė kritikų poziciją Rusijos 
atžvilgiu.

Straipsnio autorius Wiliam Hard plėtoja pažiūrą,kad * 
jei-jau kartą trys galybės grįžo prie senų imperialistinių 
kovų likusių valstybių sąskaitom,tai vienintele išeitimi iš 
tos pavojingos padėties yra nuoširdus tarptautinis bendradar
biavimas.Bet sunku yra bendradarbiauti,jei vienas iš partne
rių atsisako. Autorius nurodo įvairias J.A.V-bių ir D.Brita
nijos klaidas bei neapdairumus,kurie privedė prie tokios būk
lės,kad Sovietų Sąjunga leidžia sau būti nenuoširdžia tame 
bendradarbiavime.

Dėl vietos stokos nesustosime ilgiau ties tuo straips
niu, o tik ta proga pacituosime tą tragikomišką vietą,tiesiog 
liečiančią mus:

"Tegul išlaisvintos Europos reikalams komisija rim
tai susirūpins rinkimais Europoje.Kai Sovietai buvo vokiečių 
sąjungininkai,tai nuo 1939 iki 1941 metų pravedė Rytų Lenki - 
joj ir Pabaltijo valstybėse "rinkimus".Prieš rinkimus įvyko 
skaitlingos egzekucijos ir dideli trėmimai.iš Rytų Lenkijos 
į Azijos gilumą deportuota daugiau kaip 1 milijonas žmonių.

Rinkimuose galima buvo balsuoti už vieną partiją. 
Aišku, kiekviename tų kraštų partija perkūniškai laimėjo.Lie
tuvoje už jos išstatytus kandidatus balsavo 99,19/o rinkėjų. 
Tas skaičius buvo paskelbtas viename Londono laikraštyje pa
gal Sovietų spaudos agentūros pranešimą 24 -iomis valandomis 
prieš uždarant rinkimines urnas." /"PŽ” 15/

PRIE str. "LIETUVIŲ DAIROS - ŠORIAI - KRYŽIAI" "Vagose" Nr.l 
1946 m.gegužės mėn.

Skaitytojus prašau ištaisyti kelias įsispraudžiusias 
klaidas^ 1) Tautosakos Archyvas turi surinkęs ne 1]per 200 tūkst. 
tautosakos vienetų",bet "per 500 tūkst.tautosakos vienetu",jų 
tarpe ne "per 100 tūkst. dainų ir jos atmainų",bet "per 200 tūks. 
dainų ir jų atmainų." 2) Anglų kalba apie lietuvių dainas rašė 
ne Kaoenelsonasjbet Kacenelb 
kis ne "Katilas",bet "Kubilas".

U • Ii • n • ii • ii • n • u . n • n . i:• n • u • n • u . n • ti . n • n• ••••e

e r g a .s. 3)Tt-'.tinis šo - 
1946.V.21 M.Biržiška.
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TURINYS

Mykolas Mažeika ... - DALIA (eilėraštis) .................  1 pusi.
S.T............................................- 1941 m.BIRŽELIO KETURIOLIKTOJI ... 2 «
Mykolas Mažeika ... - KAPAI (eilėraštis) ............... 4 »>
Pranas Čepėnas .... - PASTOVIOS TAIKOS BELAUKTAM* ,.......... 5 . «

Adomas Mickevičius - VILIJA (eilėraštis) .............. 1Q «»
Vincas Maciūnas ... - ADOMAS MICKEVIČIUS - Lietuvos mel

ionas Du.br a..............
Vincas Ramonas ...

Erank Jerome .....

Antanas Ketvirtis

lės ir ilgesio poetas . ......................... 11
- SVETIMAM KRAŠTE (eilėraštis) ...............16
- TĖVAS IR SŪNUS (ištrauka iš roma 

no "Kryžiai") ............................... .......  17
- LAISVĖ IR ATSAKINGUMAS (išvertė

Kazys Kavaliauskas . ........................   . 25
- ATOMINĖ ENERGIJA .......................  32

n 

tt

n

n 

«

Robley D Evans .... - ATOMO ENERGIJOS PRITAIKYMAS MEDI -
CISTOJE (išvertė Dr.J.Mockevičius) . 38 ”

Sidney Jacobson ... - REIKŠMINGIAUSI METAI ISTORIJOJE

(išvertė Antanas Masionis) ....... 42 »
. ...#....................................—TREMTINIŲ PROBLEMA JTO SVARSTYMŲ

IR NUTARIMŲ ŠVIESOJ (išvertė J.K.) 50 '•
V.R.........................................- MIRĖ MARTYNAS JANKUS .................................... 57 "
................... .. ..........................- IŠ PASAULIO ...................   58 «

1. Marijonas Koscialkovskis,pande-.
Ii skus♦

2. pasaulio žmogaus Teisių Apsau - 
gos organizacija.

3. Intermarium’o tautų poezija.
4. "R.D." atsiliepimai apie sąjun

gininkus .

I - OJO "VAGŲ" NUMERIO TURINYS: 1*.Mažeika - MOTINAI(eil.) rK.Ka
valiauskas - MOTINA, M.Biržiška - LIETUVIŲ DATKGS-ŠOKTAT-KRY - 
ŽIAI—MARGINIAI, A.D. - VYTAUTAS MAČERNIS, V. Ramo na s - RAČIUS IR 
JO MOTINA (ištrauka iš romano), A.Daukantas - PABAIGTUVĖS, Pskt. 
Vytietis - SKAUTAI VYČIAI, R.Keith Kane - SAUGUMO TARYBA(Krakai- 
čio vertimas), - TREMTINIŲ PROBLEMA,Vilnietis - "IŠVADUOTOJAI", 
- DVI DEMOKRATIJOS.

Leidžia ir redaguoja; - Redakcinė Kolegija.

Iliustravo ir į matricas pervedė: RADVILAS Kęstutis,GILANDIS 
Kazys ir ŽEBRAUSKĄ T TĖ Elena.

Perrašė ir atspausdino; GĖDŽIUS Pranas ir BULKĖ Petras.
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