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LIUDAS  TRUSKA

LIETUVIU TAUTININKU SAJUNGA
APIE AUTORITET0 SVARBf\ TAUTOS GYVENIME

Neretai litcrat[iroje, net ir istorin6je. tvirtinama, jog nuo  1926 in. pabaigos Lie-
tuvci vald6  tautininkai'.  Ta6iau  toks  teiginys yra  nepagristas,  nes visa vztldzia  btivo

prczidento A.  Smetonos rankosc.  Nors pastai.asis buvo LTS vadas,  ta6iau  nickacla
nebuvo jos,  tikraja to Zodzio  prasme,  narys.  Dar pradedant  1907  in.  Ieisti  „Vilti",

jo  paties 2odziais,  „nebuvo noro  apsiriboti  siziuromis pal.tines  drausmes ribomis"2.
A.  Smetona  - pcrdaug  ry5ki  asmenyb6,  perdaug  didclis  individualistas,  kad jam
btitii  buv?  gana kurios  nors  partijos.  Jis  buvo  nc  Lictuviii  tautininkii  szijungoje,  o
vir`5 jos;  pastaroji,  kaip  ir karininkija,  politine  policija,  tebuvo  \'iena jo  asmeninL;s
valdzios  atramii.  Zinoma,  Sajungojc  buvo  fimbicingu  Zmoniii,  nor6jusiti  daryti  dj-
dcsne  itak€i valdziai  ar  net jai  vadovauli,  ta6iau  A.  Smetona  su  tuo  ncsitaikst6  ii.
nesivarzydamas pastatydavo  LTS  i  savo victt|.

1929  in.  rugs6jo  men.  nu5alinus  nuo valdzios  ncpalenkiamqji  Voldemarc|,  LTS
Ccntro valdyba, ypa6 jos pirmininkas J. Lapenas ir generalinis sckretoriirs J. Zukis,
mane. jog  at6jo patogus  mctas  didinti  savo vaidmeni valstyb6s  gyvenimc.  1930  in.

pradzioje  Prezidcntui  iteiktame  memorandume  buvo  sakoma,  kad  LTS,  btidama
vienintel6 vyl.iausybg  remianti  organizacija,  tur6tu  dalyvauti  nustatant jos  politin?
linijci3. IJTS tikslus Centi-as konkretizavo kitamc,1931 in. sausio 22 d., memoranclu-
mc: prezidentas kas s<1vait? tur6tu  su Stu.uligos Centro valdybos prezidiumu aptarti
visus  gyvenimo  keliamus  klauLsinus,  o  ministrai  -  reguliariai  atsiskaityti  Cent-ro
valdybai, kurios nariai §efuotu atskiras ministerijas; vidaus reikalu ministro skirjami
apskri6iii virsininkai glaudziai ,.belidrfidarbiauja",1.y.  clalijasi valdzia,  su LTS  Cen-
tro  apskri6ii.i  komitetais4.  Hegemonistinius  LTS  tikslus  par6m6  Alytaus,  §iauliii,
Kretingos  ir kai  kuriu  kitu  apskri6iu  skyi.iai5.
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Susikomplikavusiems LTS ir vyriausyb6s santykiams apsvarstyti 1931 in. geguz6s
30-31 d. buvo su§auktas Say.ungos skyriu atstovu suvaziavimas. „Koks Tautininky
Salungos santykis su dabartine vyriausybe? - klaus6 jo delegatus A. Smetona ir
atsak6 -   Kai kurie mano,  kad Sajunga kreipia valstyb6s vaira.  Netiesa.  Say.unga
turi itakos valdziai, bet jos nekreipia. Sqjunga pasitiki tautine vyriausybe, o vyriau-
sybe jzu.a.  Kitaip juk ir negali btiti.  Tai mums  primena  istoringasis  gruodzio  17  d.

ivykis. Prczidentas tuomet pasiem6 atsakomyb? pertvarkyti valdymo forma tauti5ka
linkme (...)  Jis vienas valdo, vienas atsako pries Tauta (mano pabraukta. -I. 7:).
Taigi nenuosaku, kad §iokia ar tokia partija ji kontroliuotu ar jam veto reik§tu, nors
Siaip jau jis  isiklauso  savo  bendradarbiu,  taip  pat  ir Tautininku  Sap.ungos  balso"t'.
LTS vieta valstyb6je A. Smetona taip nusak6:  ,,Drausm6 turi eiti i§ Prezidento per

vyriausybe S".ungon, o per ja -ir visuomen6n"7. Taigi: Prezidentas -jo sudaroma
ir  vadovaujama  vyriausyb6  -  LTS  - visuomen6  (tauta).  Suvaziavime  nugal6jo
A. Smetonos autoritetas. Lap6niskosios Centro valdybos parengta rezoliucija, i§ke-
lianti LTS primata, buvo atmesta, o jis pats neteko pirmininko posto, kuri uzleido
A. Smetonos vienmin6iui ir bendradygiui J. Ttibeliui.Vietoj J. Zuko S".ungos gene-
raliniu  sekretoriumi  buvo  paskirtas  V.  Rastenis.  Naujoji  Centro  valdyba  savo
1931  in.  Iapkri6io  21  d.  aplinkra§6iu  ipareigojo  apskri6iu komitetus nekelti klausi-
mo, kas vadovauja ir kas atsakingas, nes  „visi dirba ir visi atsakingi lygiai, o vado-

vyb6, ir tautininku, ir administracijos, yra viename centre (prezidentfiroje. -i. 7:).
Apskri6iu  komitetu  pirmininkai  turi  palaikyti  kuo  glaudziausia  rysi  su  apskri6iu
vir5ininkais  ir visi§kai   pasitik6ti ju  nurodymais"8,  t.y. ju  klausyti.

Tokiomis  aplinkyb6mis  atsirado  Zemiau  skelbiami  dokumentai,  itvirtina  Prezi-
dento, kaip Tautos Vado, autoriteta ir suponuoja besalygini tautininku, o ir visuo-
men6s,  klusnuma.  Pirmasis ju - „Apie Lietuviu tautininku sajungos reik§m? bei
role valstyb6s gyvenime" -V. Rastenio prane§imas, skaitytas 1931 in. spalio  11  d.
Marijampoles apskrities tautininku skyriu atstovu suvaziavime. Gruodzio 10 d. LTS
Centro valdyba aplinkra§6iu apskri6iu komitetams paved6 „§i prane§ima panaudoti
kaip  paskaita tautininku  skyriuose,  ypa6  tuose,  kuriuose  Cia paliesti  klausimai  la-
biau  i?kyla"`'.

Antrasis dokumentas - 1933 in. birzelio men. LTS Centro valdybos i5siuntin6ta
skyriams  paskaita  „Tautos  Vado  vaidmuo".  Ji  buvo  skaitoma visuotiniuose  nariu
susirinkimuose.

Tre6iasis skelbiamas dokumentas yra 1935 in. balandzio 12 d. IJTS Vyriausiosios
valdybos (taip 1933 in. pabaigoje buvo pavadinta Centro valdyba) aplinkras6io apy-
linkii| pirmininkams  I ir 11 skyriai.  Ill skyrius  (Atstovu kalbos  1935  in.  LTS  suva-
Ziavime), IV (Tautininkai ir laikra§tis „Mdsu kra§tas") ir V (Siekimai ir laim6jimai)
savo turiniu n6ra susij? su §ios publikacijos tema, tod6l nededami. Vyriausioji val-
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dyba  nurod6,  jog  „§i  aplinkra§ti  visa  ar  dalimis  reikia  paskaitos  vietoj  paskelbti
nariams susirinkimuose arba duoti namie paskaityti tiems, kurie negal6s dalyvauti
susirinkime"tt'.  Komentuojant  §io  dokumento  11  skyriu  „Gandai  ir  kova  su jais",
tenka  pazym6ti, jog  svarbiausioji  gandu  sklidimo  priezastis  buvo  griezta  spaudos
cenztira.  LTS vadovyb6  savo aplinkra§tyje tai nutyl6jo.

4-ajame  de§imtmetyje  tautininkai buvo visi5kai nuasmeninti ir pajungti Tautos
Vado valiai. Naujieji,1933 in. LTS istatai buvo redaguojami Valstyb6s Taryboje]]. Ju

preambul6je A. Smetona Tautos Vado titulu buvo iki gyvos galvos (nes nenumatytas
pakeitimo mechanizmas) paskelbtas vyriausiuoju Sajungos vadu. Jis gavo teis? skir-
ti LTS  pirmininka,  taip pat  (pirmininkui prista6ius) generalini sekretoriu,  keisti ir
tvirtinti statutq (istatus). Vado paskirti pareigdnai ir 5 visuotinio atstovu suvaziavi-
mo  i§rinkti  nariai  sudar6  Vyriausiaja  s2H.ungos  valdyba.  Jei  pirmininko  nuomon6
nesutapdavo su daugumos valdybos nariu nuomone, tai klausimc| spr?sdavo Tautos
Vadas.  Tarp  7  svarbiausiu  1933  in.  istatuose  ira§ytu  LTS  nariu  prievoliu  pirmoji
buvo  „sekti Tautos Vado  skelbiamas  mintis"  (114  str.).

Ne tik i§ tautininku, bet ir i§ visuomen6s buvo reikalaujama ne mastymo, sava-
ranki§kumo, iniciatyvos, o tik6jimo ir besalygisko klusnumo. Vienintelis autoritetas

yra  „mtisL!  mylimas Tautos  Vadas,  A.  Smetona,  ir jis vienas  tegali  spresti  sunkius
valstyb6s reikalus, o mes privalome jo klausyti ir btiti jam i§tikimi. Kas mano kitaip,

V

mtisu  tarpe jam vietos n6ra", - 1935  in. parei§k6 vidaus reikalu ministras J.  Cap-
1ikas[2.  Vado  neklaidingumo  dogma buvo  oficiali ideologin6 valstyb6s nuostata  iki

pat  paskutinii!ju  Nepriklausomybes  diem!.  1938  in.,  po  to,  kai jau  buvo  priimtas
lenku  ultimatumas,  I.  Tamo5aitis,  bene  svarbiausias  po  A.  Smetonos  tautininku
ideologas, i§ai§kino, kuo skiriasi tikrasis vadas nuo apsisauk6lio. Netikras vadas bet
kuri klausimq  spr?sdamas  b6ga  atsiklausti  „savuju",  minios.  Tikrasis vadas  gatv6s
balso neklauso. „Jis su savaisiais nesitaria, bet grieztai jiems pasako, kad §tai mano
keliai, kuriais a§ eisiu, ir §tai mano i§dirbti planai, kuriuos a§ realizuosiu  (...). A6iti
Dievui, mes turime tikra vada (...).  Mes tikime, §ventai tikime, kad ir dabar suma-
niai jis vairuos  mtisu  valstyb?"]3.

Daugeli metu i Zmoniu samon? buvo kalama mintis, jog Vadas budi, tod6l tauta
turinti btiti rami ir „nesibla§kyti", kad nekliudytu „vairininkui" vesti Lietuvos laiva

per audringus politikos vandenis.  1930 in. Prezidentas kalb6jo:  „Atsid6jus valdzios
autoritetui,  nereikia  pasiduoti  pa§alinei  intakai.  Jei  kas  btitu  neai§ku,  tai  laukti

paai§kinim!  i§  vir§aus,  nustatyta  tvarka  einant"[4.  0  1939  in.  rugs6jo  men.,  kilus
Antrajam pasauliniam karui, atsi§aukime i tauta Prezidentas ra§6: „Reikia pasitik6-
ti laivo kapitonu, jo vairininku  (...).  Atsid6kite vien  tais,  kurie  stovi prie valstyb6s
vairo.  Jiems geriau, nei kitiems, Zinomi tikrieji keliai,  pavojingosios uolos ir pavo-

jingieji verpetai (...). Taigi bdkite ramtis ir kantrtis!  Kaip ir ko saugotis, kaip ir kas
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ginti  prireikus  paai§kins  ir  isp6s  i§maningieji valdzios  pareigonys.  Ju  klausykite  ir
dclrykite kaip btisitc  nurodomi"'f.

Pragai§tingi visuomen6s, anot J. Brazai6io, nupilietinim(), jos pasyvumo padari-
niai  isry§k6jo  1940  in.  va`sarci.

I   V.  Trumpa,  L.  Sabalitino  veik.ilq  perskaic`ius,   A1/c'/;7!cJ;I.v.`',    1972.  Nr.  23,  rl.140-145:  8.   Rfiil{i

vcirtojz`   tcrminq   „tciutininku  santvark`.`,    /I;  /7ftL``A~L"c/I/,`'J.tj  /7cj``'cr[t/I.tj    (Cikciga,   1962),   p.   273;   A.   Eidintas

viemi  sfivo  monogralijos  apie  A.  Smetonci  skyri`i  pavadino  „Vieiip£`rtinio  rczimo  link.`.
2  A   Smelon a,  Kodel  ir  kaip   .,Vilti`s"  atsirficlo,   f'4L`cfA:)J/ct  /7ti;ttL``~v/«    (Kziunas,1935),   p.   353.

`3  Kaip  TS  Centrzis  Zi[iri  i  \Jyriausyb6s  veclamc|  politikos  linijt|  (...)`  /j/.c'/[flJf»  L.c/I//./.7}/.,``  lJCJ/[``/,y/)t;.`'  "/.c./J.y-

i7c"  (toiiciu  -  I,cLz4).  f.  554,  ziri.   1.  b.   16.  I.  74-76.
4  rtj;I  /7frf,   t`.  922.  arj.1.  b.  38,I.  39-41.

5   1930   02   07   LTS   Alyt.ius   skyriz`us   pal.ei,€kjmaL`;   1930   10   07   LTS   Siauljii   skyriaus   nutarimas;

193012  21  Kretingos skyriaus  nutz`rimzis.  /c'H pcl/,1`.  554,  .1p.1,  b.  416,I.  20;  b.  73(j,I.  59:  b.  4tJ9,1.154-

155.
t'  A   S metona.  Tauta  ir  jos  v{ildzia.   jJf7L`TCJA'.y/ct  f7ct;.cjLfy/c/,   p.   308-309.

7  A   Smetonci,  Valclzizi  ir  tatitininkai.   /c'H  /7cJr,   p.  304.

t`  /,CL4   f.  554,  np.   1.  b.1(t,I.  312.
`  I,cn  l}l,t`  I.  3r-,().

't'   rci;1  /7frj,   ap.  4,   b.   47,   I.   (io

"   A.   Merkelis,  z4;]/cH7c/.`'  S/7!c'/(;/ic/   (Niujorkas,1964),  p.   359.

T2  I.  CV~`zip|ikas,  Gfmc|ii,  `¢meiztu  skleidlijzii  nickuo  ncsiskiria  nuo  kriminalinili  nusikcllt6lil!.   L/c'/I/l'fJL`

z4r.c/frL`,    1935    12   30.
[31.   TtimoL5aitis.   Vaclas  ir  Politikis.    L/cr7.;.ffL`',1938,   nr.   21,  p.   282-283.

1+  A   Sin ctona,   Valdzia  ir  t.iutininkai.   fJff,`'cfA.t"  /7cJ/.cJL`:v/"   p.  304.

'5  A.   Smctona,  B[ikite  rami-is  jr  kfintrtis!,   /t';}  /JCJ/,   t.2.  p.143.

APIE LIETUVIU TAUTININKU S-GOS REIKSME BEI ROLE
VALSTYBES  GYVENIME

Tautininku  Sajungos  reik§m6s bei  roles valstybiniamc  Lietuvos  gyvenime  klau-
simas jau gana seniai svarstomas.  Yra ncvienodu nuomonii[.  Vieni mano, kad Sios
dicnos tautininku reik§m6 yra ai§ki ir tikramc kelyje, o kitu nuomon6 yra tokia, kad
Sajunga  kaip  tiktai  dabar  esanti  labai  neai5kioj  btikl6j.  Th  fmtroji  nuomon6  yra
tokia, kad Sajunga dabar neturinti jokios itakos i valstyb6s gyvenimt|. Viskci daranti
vyriausyb6, o tautininku nuomon6 csanti laikoma net.eikalinga. Vyriausyb6 vadina-
ma  tautininkii  vardu,  bet  tautininkai  neturi  jokios  itakos  i  jos  veiksmus.  Todc`l,
sakoma, kad reikia kelti klausimas,  ar tautininkai reikalingi? Esp nebeaiL€ku, kam
reikalinga  S€u.unga,  kuri  neturinti  darbo  ir neturinti  uzdaviniu.  Toji nuomone  dar

rJabrezia, kad Tautininku  Sajunga yra politin6 organizacija.  0 jeigu taip,  tai ji bri-
tinai turinti tarti savo Zodi valstyb6s  rcikalu tvarkyme, ypa6 tada, kai  tai organiza-
cijai yra uzdedama moralin6  atsakomyb6  uZ tai.  kas yra daroma.
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Sias  abejones  ir Siuos  neai§kumus  reikia  issiai§kinti.  Apic  tai  Cia  ir kalb6sime.
1. Ar tikrai tautininkai bei Tz`utininkL!  SzLjunga neturi jokios itakos i vyriaLlsy-

bes veiksmus? Ar tikrai tautininku nuolnone laikoma nereikalinga ir nieko nesve-
I.ia valstybes  reikalu  tvarkyme?

Atsakant  i  §iuos  klausimus,  reikia  dar  i§siaiL§kinti  vienc|  pagelbini  klausimc|:  kc|
vadiname  tautininku  vardu?  Sis  klausimas  svarbus  tod61,  kad  tenka  gird6ti  mi-
mint  dvi  sc|vokas:  „mes  - tautininkai  ir jie - vyriausybe".  Sitos  dvi  sa.vokos  al-
skirai  ypa6  daznai  buvo  minimos  pries  visuotini  gcguzes  men.  30  cl.  suvaziavimzi.

1

Ar  galimc  §ias  sc|vokas  §itaip  skirstyli,  kad  Cia  esame  tautininkai  -  mes,  ten  vy-
riausyb6 - jie?  Kas gi  esame  tie visi  „mes"?  Tuo  Zodziu  nor6ta vadinti visi  Tau-
tininkii  Stu.ungos  nariai,  kurie  neieina i vyriausybe.  Didel6  clauguma  Scru.ungos nariu

iLstojo  tiktai tada,  kai jau  Lietuvos vairas buvo  tautincs vyriausyb6s,  dabartinio  Res-
publikos  Prezidento  p.  Antano  Smetonos  rankose.  Dauguma  Sajungos  nariu  pri-
side.jo   prie  jau  ikurtos  Sajungos,  tuo  prisid6jimu  pareik5dami  jai  ir jos  siekiams

pritarimc|.  1§  tu  prisid6jusiu  savo  pritarimu  ir susidaro  dauguma  tu,  kurie  p€ivadi-
nami  Zodziu   „mes".  0  kas  gi  yra   ,,jie"?  Tii  yra  daugumoje  tie  asmenys,  kurie
savo  veikimu  suktir6  Thutininku  Sajungos  ideologija  ir  pa6ic|  Sajungc|.  Ju  pil-Inoj
vietoj  stovi  Respublikos  Prezidentas  p.  Antanas  Smetona.  Ar  taulininkai  gali  `sa-

kyti  Zodeli   „mes",  bet  i§  to  tarpo  i§skirti  savo  ideologijos  ii-  Sajungos  ki-ir6jus?
Ar  tautininkai  gali  i§  savo  vaclu  atimti  tautininko  vardc|?  Ai§ku,  kad  tai  btiti!  ni`-
suprantamas  dalykas.  0  jeigu  taip,  tat   negalima  sakyti  ,,mes  -  tautininkai"  ii.

jie - vyriausybe". Yra tiktai vieni tautininkai, kuriu tarpe yra visi paprasti  na-
riai  ir yra  taip  pat ir ju  vadai,  autoritetai,  nors jie yra  i§siskyre  i§  paprastL!  I)i-
lie€iu tarpo,  stovedami  prie valstybes  vairo.

Visuotinis suvaziavimas taip klausima ir i§sprend6,  rinkdamas  Centro Valdybzt.
Po  visuotinio  suvaziavimo  Tautininku  Sajungos  pirmininku  liko  tas  pats  asmuo,
kuris yra ir vyriausyb6s pirmininku. Centro Valdyboje, kaip ir seniau, taip ir dabar,

yra  dar  du  ministcriai.  Visi  tie,  kurie yra  i§rinkti  i  Centro  Valdyb{t,  reikia manyti,
yra tie Zmones, kuriems Salungos vyriausias sprendziamasis tirganas pavede reik5-
ti  SzLjungos  nuomone,  pavede reik§ti  Sajungos vardu.

Jcigu Sajungos Centro Valdybos nariai yra vyriausyb6s nariai, tai ar galima bc-
kelti klausima apie  Stu.ungos itaka  i vyriausyb6s darbus?  Kokios bereikia  didesn6s
tautininku itakos i valstyb6s reikall! tvarkymq, jeigu ju pirmininkas yra vyriausias tu
reikalu  tvarkytojas,  o ju vyriausias  autoritetas ir ideologas yra Valstyb6s  Prezidcn-
tas?  Rodos,  visi5kai  ai§ku,  kad  tautininku  itaka  yra  neabejotina,  kad  tautininku
balsas yra Cia  lemiamas.

2. 0 gal tie asmens, kurie rei§kia tautininku balsa valstybes reikalu tvarkyme,
netiksliai ar neteisingai j! parei§kia? Gal tautininku daugumos nuomone yra kitokia?
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Apie  tai  kalbant  mes  v61  turime  pamin6ti  du  pagelbinius  klausimus.  Bdtent,
kokia tautininku pazitira i autoriteta ir kas yra ju autoritetas? §iuo reikalu Sajungos
nariu tarpe dar neteko gird6ti dvieju nuomoniu. Autoriteto gerbimas ir drausmin-

gumas,  pasidavimas jo  sprendimams  buvo,  yra  ir  tur6s  bdti  vienas  i§  Tautininku
Satungos ideologijos pagrindu. Kas nebenor6s to pagrindo pripazinti, tarn reik6s is
Sajungos trauktis ir tautininko vardo atsizad6ti. Gaila tiktai, kad visi  Sap.ungos na-
riai autoriteto gerbimo principa pripazindami Zodziais, kai kurie neju6iomis nutols-
ta nuo jo praktikoj. Jeigu yra autoritetas, jeigu yra vadas, tai jis  ir tur6tu  vesti,  o
ne ji kiti i§ uzpakalio stumti. Cia kaip tik nuolatos ir buvo principinis skirtumas tarp
tautininki} ir seimu laikais valdzioje buvusiu partiju. Tada ne ministeriu kabinetas,
ne  atskiri  ministeriai  savo  atsakomybe  tvark6  reikalus,  o  uZ ju  stovin6iu  partiju
komitetai,  kuriuos tada vadindavo  „5e§komais"  ir  „trikomais" /§e§iu ir triju komi-
tetai/. Pats Prezidentas tada i valstyb6s reikalus tur6jo visu maziausiai itakos. Visuo-
men6, ypatingai tautininkai, parei§k6, kad jie nenori anonimines valdzios. Tautinin-
ku principas visada buvo toks, kad valdyti turi tas, kas atsako, atsakyti turi tas, kas
valdo. Nei krik§6ioniu, nei liaudininku partijose to principo nesilaikyta. Faktinar.a ir
lemiama itaka i valdyma tur6jo ne visada tie asmens, kurie s6d6jo ministeriu k6d6-
se, o kazkokios nematomos rankos i§ uzpakalio. Visi Zinojo, kad tos rankos yra, ir
Zinojo  mazdaug,  kieno  tos  rankos.  Bet vis  d6lto jos  buvo  pasl6ptos,  nematomos.
Btidamos  pasl6ptos,  tos  rankos  drz!siai  padarydavo  tokiu  dalyku,  kul-iu  viesumoj

pries visuomen6s akis btitu nei5drisusios padaryti. Ir atsakyti uZ tai nebtidavo kam.
Tautininkai i§ principo pak6le balsci, kad §itaip valdyti negalima. Jie pries tokia

tvarka  i§k616  autoriteto  ir  drausm6s  principci.  Tautininkai  pasak6,  kad visuomen6
turi Zinoti, kad valdzia yra Respublikos Prezidento rankose. Respublikos Preziden-
tas  pats  pasirenka sau pad6j6jus,  duoda jiems nurodymus,  o tie pad6j6jai  pries ji
atsakingi. UZ visa valdymo darbu suma pagaliau ir yra atsakingas Respublikos Pre-
zidentas.  Jis  valdo, jis  atsako.  Jis yra  tautininku  ideologinis  vadas.  Jo  mintys  yra
tautininku  mintys.  Jo  keliai yra  tautininku  keliai.  Tautininkai  visur  pabr6Zia,  kad
Antanas Smetona yra ju autoritetas.  0 jeigu taip,  tai to autoriteto Zodis tautinin-
kams yra tiesa, to asmens dygiai tautininkams yra teisingi, tokie, kuriems tautininkai

pritaria,  kuriuos  remia,  i kui-iuos  Ziriri,  kaip  mokiniai  i  mokytoja,  nurodanti  kaip
reikia  elgtis.

Bet  kaipgi  a§  tur66iau  pasielgti,  jeigu  to  vyriausio  autoriteto  darbai  ir  mintys
visumoj  arba i§ dalies man prad6tu atrodyti neteisingi ar netikrtis?  Kaip pasielgti,

jeigu man pradeda atrodyti, kad reikia kitaip pasielgti, kad reikia kitaip tvarkytis?
Jeigu man jau taip  atrodytu,  tai tas  autoritetas man jau  nebebritu  autoritetas. A§
savo i§manyma tada staty6iau auk§6iau ano asmens i5manymo ir pats save palaiky-
6iau jau  didesniu  autoritetu  uZ ji.  Cia tada  gali btiti  trejopa iseitis.
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a/ AL5  apsigalvo6iau  ir  nutar6iau,  kad,  nors  man  ir  atrodo,  bet,  grci6iausiai,  a`€
klystu,  o  ne jis,  tas  prityr?s  ir visu  pripazintas  autoritetas.  Tod6l,  btidamas  dr€ius-
mingas organjzacijos narys, a§ ture6iau pasiduoli visu pripazintt> autt>riteto nuomo-
nei,  nors  ir imti!  abejon6s.

b/ Bti6iau  isitikin?s,  kad tik a`3  teisingai  clalyk€!  suprantu,  o  anas  asmuo,  kad  ir
autoritetas,  vis  d61to  klysta.  Tada  apsidairy6iau,  zir  n6ra  aplink  daugiau  pana§iai  i
mane  mastan6iu,  steng6iausi,  kacl  mano  nuomonc  paremtu  visa  org{injzacija  arba
bent jos  daugumi,  ir  tada  moraliai  vcrs5iau  savc|  organizacijos  aut()ritet€}  ir vadc|

pasielgti pagal §ita mano reiskiamc| nuomon?. Jcigu jis ncnor6tu taip pasiclgti, jcigu
jo  nuomon6  vis  tebebtiti}  kitokia,  tai  su  visa  organizacija  nuo  to  autoritet(t  pasi-
trauk6iau  ir  pasiskelb6iau,  kad  organizacija  nera  tos  pa5ios  nuomones,  kaip  jos
vadas,  kad  organizacija nesidalina  su juo  atsakomybe  uZ jo Zygius.

c/ Pasijut?s est|s kitos nuomon6s, nei organizacijos vyriausias autoritetas, ir nia-
tydamas,  kad mano pazitiros su to  autoriteto  pazitiromis negal6s  susiderinti,  p.isi-
trauk6iau i§ oi.ganizacijos. Jei tas autoritetas tikrai nueitu klaidingais keliais, tai visi
tokiu  btidu  nuo jo  pasitrauktii  ir jis  ncbtitu  autoritetas  niekam.

Pirmoji  ir  tre6ioji  iL€eitis  5iu  dicnu  s€|lygomis yl.a  tcisjnga.  Arba  pasiduoti  auto-
riteto  nuomonci,  arba  iseiti  iL3  organizacijos.  Antroji  iseitis  Tautininkii  Sajungfii
5iandienti yra visi§kai  nepriimtina.  Eidama  antruoju  i5  Cia  nupie§tu  kcliu,  Sajunga
atsisakytu  nuo  savo  ligL5ioliniu  principu,  nuo  savo  lig`3ioliniii  skelbti!  idejii,  nueitii
keliu  tii  partijii,  kurias  anks€iau  smcrke.  tur6tt!  sau  pasii.inkti  kitus  vadus.  kurie
nebc  patys vestii,  o eitu  pirmoj  eilej  tiktai  i5 uzpakalio stumiami.  Bet,  nu6jusi kiti!

partiju  keliu.  Tautininku  Szljunga  visi5kai  netektii  savo  prasm6s.  Nes  tai  btiti!  tzis
pats,  kas  ir  kitur.  Ai`€ku,  kad  tada  daugumai  autoritetu  prasmingesn6s  senosios
partijos. Tod6l  i§eiiia, kad tautininkams. jeigu jic pripazista savo vado  autoriLet{t, ji
gerbia,  tai  ir  turi  sekti jo vedamais  keliais,  o  ne  rcikalautj,  kad jis  savo vedam}jii
klausyti!.  Kas  scikosi  gerbiqs  savo  vado  autoritct£},  bet  tiktcii  tada.  kai  tas  vaclas jo
klauso,  fas  prie§taratija  pats  sau  ir  prol`anuoja  autoritet-o  sztvoka..

3. Tada  koki:I gi  tautininku sajungos  role ir reik§me valstyl]C`s gyvenime, jeigu
tautininku nuomone ir itaka pasirei§kia tiktai  per vadovaujan€ius  asmenis..'

Taiitininku vadai `3iandien tvarko va]stybes reikfilus.  Bet jiems vienicms tai labai
sunki naL€ta. Tod6l visi kiti tautininkai turi jiems |iiideti. P{id6ti -L3t-tii yra Lautininku
uzclavinys  ir  rolc`  valstyb6s  reikahi  tvarkyme.  Kaip  tt|  Zt)di  turimc  suprasti`:'  Ar  tu-
rimL`  padeti  kiekvienas  pagal  savo  supratimci„  kaip  kftm  i  galvci  €iteis?  Nc.  Ti>kL`

pad6jimas  dazniausiai  tiktzii  trukdytL!.  Reikia  pad6ti  taip.  kaip vadovu  nurodoma,
kaip ju pagcidaujama. |sivaizduokime, kad kas nors ra§o koki mokslo veikal€i ii-jam
reikia  i§ knygyni!  susi.rinkti  atitinkamos literattiros.  Jeigu  mes,  pasisitil? jain  L3iame
clarbe  padeti,  im[um6m ir prine5tumem visokiii knygu, pririnke savo nuozitira,  sit-i-
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1ydami  apmok6ti knygynu saskaitas, tai vargiai tas autorius apsidziaugtu, nes grci-
6iausiai btltum6m pridare jam nereikalingu  i§laidu.  Kas  kita btiti!, jeigu  surinktu-
mem knygas pagal jo  paties nurodyma.  Tada btitu  pagalba,  nes  autoriui  nereiktu

pa6iam vaiks6ioti  po  knygynus  ir jis  sutaupytu  brangu  laikc|.  Taip yra  ir valstyb6s
gyvenime.  Jeigu  norime  pad6ti  savo  vadams,  kurie  dirba  sunku  ir  atsakomingc|
valstyb6s tvarkymo darba, tai turimc pad6ti taip, kaip ju tai pageidaujama, kaip jie
nurodo,  o  ne  prie5ingai.

Kokios  gi  pagalbos  i§  tautininku  reikalaujama?  I  taL  klausimt|  pats  tautininku

vyriausis  autoritetas  ir vadas  yra  savo  kalbose  ne  viena  karta  atsak?s.  5tai  patys
stambiausi tu pageidavimu bruozai:

1. Infoi.muoti platesne visuomene apie tautininku vadu sudarytosios vyriausyb6s
atliktus  darbus,  sumanymus,  planus  ir  siekimus.  Informuoti,  ko,  vyriausyb6s  nuo-
mone, pirmoj eilej mtisu kra§tui reikia, ka bus galima padaryti, ko pasidaryti nei§-
tcs6sime.  Informuoti,  ko vyriausyb6  pageidauja i§ visuomen6s,  kaip  elgdamosi vi-
suomen6 gal6tu vyriausybei palengvinti grei6iau ivykdyti tuos sumanymus, nuo ku-
riu  pareina  kra§to  gerov6.  Tai  yra  labai  didelis  uzdavinys,  kuriam  ivykdyti  reikia
vienos btitinos scilygos. Reikia, kad visa Sqjunga pati btitu painformuota apie tai, kc|

ji  turi  pasakyti,  prane§ti  visuomenei.  Cia  yra  centro  pal-eiga.  1§  centro  pus6s  §i
pareiga vis dar silpnai teb6ra atliekama, bet dedamos pastangos, kad tas apskri6iu
komitetu ir skyriu  nuolatinis  ir platus informavimas  ieitu  i tinkamas v6Zes.

2. Per centra informuoti savo vadu sudaryta vyriausybe, kaip visam kra§te sekasi
vyriausyb6s sumanymu ir plam! vykdymas.  Informuoti vyriausybe, kur yra pastebi-
mii trnkumii, netikslumu, neigiamu rei§kiniu, kokiu yra visuomen6s pageidavimu,

vyriausyb6s dar nepastebimu. Sis uzdavinys taip pat yra ne maziau svarbus, kaip ir
pirmasis, bet jis labai pavojingas. D6l netinkamo §io uzdavinio supratimo ir vykdy-
mo Sttiunga jau labai daug yra nukent6jusi. Kod61 taip btina? Dazniausiai d61 dvieju

priezas6iu:
a/ D61 to,  kad  informuojant  apie  esamus negerumus ne visada prisilaikyta ob-

jektingumo,  kad  daznai  ipainiota  grynai  asmeni§ku  simpatiju  ar  antipatiju,  kad  i
reikalc| pazvelgta ne  objektingai,  o grynai  savo asmens  akimis.

b/  D6l  to,  kad  ir  teisingai  nu§viesti  negerumai  ne  visada  is  karto  btidavo  pa-
§alinami.

Siam antrajam atvejui kaip tik labai daug turi itakos pirmasis. Jeigu yra pasitai-
k? keletas atsitikimi!, kur tautininku informacija buvo persunkta ne tick visuome-
ni5kais,  kiek  asmeni§kais  sumetimais  ir  buvo  neteisinga,  tai  tas  suk6le  tarn  tikra
nepasitik6jima  ir  kitais  atvejais,  kur  informacijos  yra  buve  ir  labai  teisingos  bei
objektingos.  1§  antros  pus6s,  labai  daznai btina,  kad  ne  kiekvienas  ir pamatuotas

pageidavimas galima ivykdyti. Kita karta yra sumetimu ar kliti5iu, kuriu toje vietoje
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gyvenantiems  nematyti  ir gal net  negalima Zinoti.  Daznai  btina  taip,  kad  i§  Salies
Zitirint reikalas atrodo vienaip, i§ vyriausyb6s vietos Zitirint ir visas aplinkybes rna-
tant, kurios kitiems n6ra matomos, i§eina kitaip. Cia tada tenka kelti klausima taip:
kas gi geriau ta reikala Zino:  a§ ar atitinkamas ministeris arba Prezidentas? Turint

galvoj autoriteto ir drausmes principa, tautininkams yra tik viena teisinga i§eitis: aL5
i§  savo  pus6s,  kq  Zinojau  ir  kaip  supratau,  pasakiau  ir  nurodziau,  o  ju  dalykas

pasielgti taip, kaip jie atranda esant tikslingiau, kaip jiems galima. Zinoma, Cia gali
kilti  dar  toks  klausimas:  o  kc|  tautininkas  turi  pasakyti  visuomenei,  kada  ai§kus
reikalas jokiu btidu n6ra tinkamai sutvarkomas? Tokiais atvejais reikia stengtis smul-
kiau, geriau su centro pagalba reikala i§aiL€kinti ir nusistatyti, kokios taktikos reikia
laikytis.

3.1§ to i§plaukia dar ir kitas uzdavinys -drausm6s aukl6jimas. Tautininkai, per
centr€} bendradarbiaudami su savo vadu sudaryta vyriausybe, turi duoti visuomenci
drausmingumo  pavyzdi.  Drausmingumas  tautoje  yra nepaprastai  svarbus  dalykas.
Jeigu tauta turi prieL€ akis toki dideli uzdavini, kaip savo sostin6s iL€ daug stipresniu
ranku atgavima, tai ji turi btiti nepaprastai drausminga. Bet kaip gi reikalauti draus-
mingumo i§ visos tautos, jei nebus to drausmingumo net tokioje organizacijoje, kaip
Tlutininku Sajunga, kuri taip akcentuoja autoriteto principa, kuri savo autoritetus
turi  vyriausyb6s  prie§aky?  Tod6l  Sajungai  reikia  savy  stiprinti  drausm?,  o  per  t€t
drausminti ir visuomene. Nario mokes6iu reguliarus surinkimas yra viena i§ btitinu-

ju  drausmingos organizacijos Zymiu.  Ivykdyti nut-odytos dienos uzdavinius taip pat
yra btitina kiekvienai drausmingai organizacijai.  Pasiduoti vadovu nuomonei net ir
tada, kai esi kitokios nuomon6s, drausmingoj organizacijoj taip pat yra nei§vengia-
rna, kada to  reikalauja bendri reikalai.

4.  I§judinti kulttirini gyvenimc| taip pat yra vienas iL€ tautininku uzdavinil!. Dau-

gelis nori itikinti visuomene,  kad kulttirinis gyvenimas yra uzsntides,  ir kaip  tiktai
del rezimo kalt6s. Tautininkai, btidami §io rezimo §alininkai ir r6m6jai, turi pasirti-

pinti, kad tokioms kalboms nebtitu pagrindo. Visi[ pirma, tai netiesa, kad kulttirinis
gyvenimas uzsntides. Tiktai kulttirinio gyvenimo ivykiai spaudoje daznai nutylimi, o
neigiami reiL€kiniai pla6iau apra§omi. Tautininkams reikia rtipintis, kad ju apylink6s
visi kulttirinio gyvenimo ivykiai bdtu tinkamai spaudoje apra§yti. Jau vien tuo bus
nutildyta  tie,  kurie  kalba  apie  kulttirini  uzsntidima.  0  iL§  antros  pus6s  reikia  dar

pagyvinti, kad gal6tum6m pasakyti, jog Sis rezimas ne tiktai netrukd6 kulttiriniam
judejimui,  bet dar jam pad6jo.

Vien §iuos keturis punktus tur6dami pries akis, turime jau labai platu atsakyma

i klausima, kam Tautininku Sajunga reikalinga ir kokia jos role bei reik§m6 valsty-
b6s  gyvenime.  Be  abejo,  §alia  §iL!  uzdaviniu yra  dar  ir  nenuolatiniai,  pasakysime,
extra uzdaviniai. Pavyzdziui, neseniai ivyk? miestu savivaldybiu rinkimai. Visur, kur
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tiktai tautininkii paj6gos buvo stipresn6s, jic sugcb6jo uzimti pritinkamas pozicijfts.
0  tuo jie daug pagelb6jo savo vadu sudarytajai vyriausybei ir §iandien tebegclbsti.
Tokiu extra uzdaviniu pasitaiko nc viem!  kartq ir ju dar tur6simc. Tokiais  momen-
tais ypatingai svarbus tautininku j6gu vicningumas ir drausmingumas. Kaip Zymes-
nieji  tautininku  autol-itetai  yra  ju  vadai,  taip  drausminga  tautininki}  sajunga  bus
visuomen6s ved6ja. Jei tiktai sajunga bus stipriai susioi.ganizavusi, jeigu jos vadovu
Zodis  greitai ir tiksliai  pasieks visus  narius  ir bus  gerz`i vykdomas,  tai  paskui tokizt
organizacijc| eis visa ir neorganizuotoji visuomen6. Tuo btidu Sajunga ir pad6s savo
vadams vesti Lietuvai  naudingu  keliu  ir visa  taut€t.

LCTZA,  f.  554,  ap.1,I).16`  I.  319~321.  Piitvii.ti,nlas  lydi.aLVslis.  RItapi.iiila.I

TAUTOS VADO VAIDMUO

„J6zus ilipo  i valti, mokiniai paskui ji.  Ir §1ai ezc-
re pakilo tokia smarki v6tra,  kad bangos s6mc valti.
0 jis miegojo. Mokiniai pripuolg 6m6 ji Zadinti, 5ciuk-

:a:1:jti';Vt£:ipeat;Ca'£[:1:;bii;'z:th£¥;LaT?ec:±,£s:kifteTtssfia6]i:.:,
sudraud6 v6jus bei ezera„ ir pasidar6 visi§kai ramu."
/Mato  8,  23-26/*.

Siame  graziame  Evangelijos  pasakojimc  apra§yta,  kaip  Kristus  sug6dino  tuos
savo  mokytinius,  kurie,  pirmutiniam  pavojui  pasirodzius,  netcko  di-zisos.  nelcko
tik6jimo  ir  tapo  bcj6giai  i§  baim6s.  Kristus  pavadino  tuos  mokytinius  Zmoni;mis
menko  tik6jimo.  Vadinasi, jis  papcik6 ju  ipuolimaL  panikon  il-ju  netikrumzt, ju  ne-
tvirl{| pasitik6jima savo Mokytoju. Juk jie tur6jo Zinoti ir Zinojo, kas yra su jais, juk

jie jau  buvo mate savo Mokytojc| nepaprastu galiu turinti. Vadimsi, jeigu ju iLsitiki-
nimas btitu buv?s tvirtas, jog su jais yi.a Dievo Stinus, tai jie ncbtitu  turej?  i§sigt|sti
audros,  ncs btitu jaut?,  kad yra,  nors jiems  ir nematomos.  tcl6iau  liki-os garantijos
nuo to pavojaus apsiginti. Bet tik6jimas ju buvo mcnkas. tod61 jie pasidav6 panikai,
tod61 jie  ir buvo  papeikti,  sug6dinti.

Ne vien  asmens  ir ne vien  religiniame  gyvenime  Sis pamokomas  pavyzclys  turi
didele prasme. Pasitik6jimas, pasikliovimas vado autoritctu ar net jo laimc yi.a d{iug
kartu labai didele role vaidincs ir vie§ajame tautu bei valstybiu gyvenime. Juk apic
didiji  rom6mi  impcratoriu  Cezari  pasakojama  visai  pana5us  atsitikimas,  kaip  tas,

*  Evangelija  pagal  Matc|  cituojcim  is  ..N"ijojo  TL`stamento..,  i`5leisto   19{%  in.
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kuris  aprftL€ytfis min6tame  Evangelijos  skyriuje.  Sako,  Cezaris  irgi  laively pavojaus
metu  tares  savo irklininkui:  „Nebijok, juk tu  Cezari vezi`..  Paties  Cezario pasitik6-

jimas  savo  paj6gumu  ir  savo  laiminga  Zvaigzde  buvgs  giliai  ileidgs  §aknis  ir  i  jo
legionieriu  5irdis.  Ir,  grei6iausiai,  tiktai  d6l  to  vjsu  isitikinimo,  jog  ten,  kur  yra

Cezaris,  negali btiti pralaim6jimo,  Cczaris  tapo Zymiausiu pasaulio galinnu,  ()  Ro-
mos imperija -pasaulio imperija.  PanaL€iai buvo ir su Napolconu. Visi§kas tautos

paLsitikejimas vado  autoritetu  paclare  stebuklus  ir Pranctizijai  sutcike  negird6ta  iki
tol  galybe.  Tiesa,  yra  skirtumas  ta]-p  5iiidviejii  ir  Evangelijos  pavyzdzio.  Kristus  ir

pats vienas be savo mokytiniu tikc]jimo, net jiems esant panikoj, sugeb6jo nuramintj
L€6lstzln€i€t  gfmltc|.  Tautos  vadui  yra  labiau  reikalingas  visos  taiitos  bendradarbiavj-

mas  ir  tik6jimas  vedamaja  linkmc,  tik6jimas  pasisekimu.  Tod6l  ir  didieji  Zmoniu
1

darbai  daugeliu  atvejii yra  sugriuv?  tada,  k€li  susilpn6jo visuotinis  tik6jimas  ir juo

parcmtas  uzsidegimas  bi-itinai  nuciti  uzbr6Ztuoju  keliu.
Kad taulos pasikliovimas savo vado autoritetu daro stebuklus, irodymi nereikia

ie§koti nei  to]imoj praeity, nei bi-itinai tolimuose kra5tuose.  Italija prisik616 iL3 suiri-

mo ir tapo didziaja pasaulio galybe savo vado  Mussolinio autoritcto vedamzi.  Vie-
nuolikti jau metai, kai. Mussolini valdo Italijt|. Oi daug sunkiu laiku, daug nepapras-
tai  pavojingu  momentu  teko  pergyventi  Italijai  per  tuos  mctus.  Ir  nedarbas,  ir
ekonominizii sunkumai,  ir politin6s  nesantaikos  ar gin6ai su  kitais kra§tais,  ir daug
nepalankios  arba  visfii  prieL5ingos  opinijos  kituose  kraL5tuosc...  Kick  daug  progu

rankoms  nuleisti,  kick  dtiug  progi}  ipulti  i  panikz!!  Tuo  tai.pu  Italijos  vadas  savo
tault| ne skanc;siais vaisino, o liep6 jai sunkiai dirbti, varge kovoti uZ savo btivi ir uZ
savo  g{lrbg  -  ir  tai  kovoti  ne  kokiose  svaigimn5iosc  ir  romanti§kose  kovose,  o
kovoti  pi]kiftiisiosc  kasdieninio gyvenim()  apystovose.  kovoti  taupumu,  susispaudi-
mu.  darb§tumu,  darbo  tikslingumu.  susivarzymu,  pasiaukojimu.  Jeigu  italu  tauta
toki()  vat-gingo  kelio  pasibaidziusi  btilu  6musi  abejoti  sav(J  vado  autoritetu,  btiLu

praclejusi  ic5koti jo klaidii,  btitu ncclirbusi, bet tiktai  kritikavusi,  kas i`€ jos L€iandien
bebtitii lik??  0 L3tai 5iandien  Italija jau yra reiksminga paj6ga.  §iandien jau i Roma
v6l pradeda krypti didziL!jii pasaulio politikii keliai. Pasitik6ti vado autorjtetu, kada
viskas lengvai sckasi, yra nesunku ir gana paprasta.  Bet tas tik6jjmas  reikia ir sun-
kiu  bandymo  metu  taip  pat  i§laikyti.  Tjktai  Sitokiam  tvirtam  tikejimui  csant  itfili!
tauta  suteik6  tinkamas  scilygas  savo  vcido  veikimui,  tiktai  tuo  tik6jimu ji  pasirode
esanti  veria  tokio vado.

Nemanykime. kad taut-os vado autoritetu pasikliovimas mazesng ro]? yra Lietu-
voj  suvaidincs.   1919  mctais,  kada  lcnkai  s6clejo  Vilniujc,  o  r{iudonosios  armijos

btiriai taip pat jau baig6 traukti Kauno link, pa6iuose vadt)vaujamuose sluoksniuose

prad6jo  rcikL5tis  ncbesusivaikymas,  ka  bedaryti,  prad6jo  reikL€tjs  panikos  Zym6s.  Ir
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tada tuo, gal pa6iu pavojingiausiu mtisu jaunai, vos gimusiai nepriklausomybei me-
tu  visu  akys  nukrypo  i  viena  asmeni,  visu  jau  pazistama,  rimta,  atgal  nezengusi
lietuvyb6s  kovotoja.  Jis  arba  niekas  -  taip  buvo  pripazinta.  Tas  asmuo,  i  kuri
suzitiro jau pakrikti bepradedc| mtisu visokiu kryp6iu veik6jai, buvo Antanas Sme-
tona. Jis tada buvo isrinktas pirmuoju Lietuvos Prezidentu. Jo autoritetas v6l subti-
r6 pakrikti bepradedan6ias paj6gas. Atsirado tas i5ganingasis tik6jimas, kad nepri-
klausomyb6  bus  i§1aikyta,  kad jos  prie§ai  bus  nugaleti,  o  tas  tik6jimas  sustipr6jo
tod6l, kad buvo kuo pasikliauti, kad vadovyb6j atsistojo tikrai autoritetingas vadas.
Tuo vadu pasikliaudama tauta i§ tikro i§sikovojo nepriklausomybe, suktir6 valstyb6s

pagrindus.
Ir v61, kaip tik jis pasitrauk6 nuo valstyb6s vairo, prasid6jo pakrikimo procesas,

kuris jau visai tamsiais  debesimis  apniauke  Lietuvos  dangu  1926-aisiais metais.  Ir
tada,  kada vel susiskaldymas, pakrikimas ir panika prad6jo gresti prazntimi mtisu
kraL¥tui -ne i ka kita„ o i ta pati asmeni, i ta pati vada atsikreipta kvie6iant ji stoti

i jam priderama vieta ii. savo autoritetu sustabdyti ta praztitingcndi tautos pakrikimo
procesa.  Ir tikrai  tas  pakrikimas  sustojo.  Tai  5tai,  galima  dar karta pakartoti,  kad
nereikia  kazin  kur  ie§koti  pavyzdzii!  irodymui,  jog vado  autoritetu  pasikliovimas
tautos gyvenime  turi tiesiog neikainojamos  reik§mes.  Ta  irodo mtisu pa6iu nepri-
klausomasai gyvenimas.  Tad §io pasikliovimo,  §io tik6jimo vado autoi-itetu skatini-
mas,  tvirtinimas yra vienas is svarbiausiu  tautinio veikimo uzdaviniu.

Kiekvienas jausmas ar isitikinimas, jei nepalaikomas, jei nekurstomas,  gali nu-
blukti,  nebetekti savo veikiamosios  pajegos.  0  isitik6jimas vado  autoritetu visada
susitinka net su ji silpninan6iomis aplinkyb6mis. Jau sakyta, kad lengva ir papi.asta

yra pasitik6ti vado autoritetu, kada viskas eina sklandziai, kaip sviestu patepta, anot
to  priezodzio.  Bepig yra  keleiviams  pasitik6ti  laivo  kapitonu,  kada jnra yra  rami.
Bet  audros  metu  visada yra  pavojus  to  isitikejimo  netekti.  0  kaip  tik  tada  toks

isitik6jimo  netekimas  ir yra  nepaprastai  pavojingas.  Kaip  tiktai  tada  yi.a  btitinas
reikalas, kad keleiviai aklai klausytt} kapitono isakymi!, nors keleiviams jie atrodytu
net ir nesuprantami arba klaidingi. Pavojinguose momentuose daugeliu atveju net
ir klaidingo isakymo drausmingas vykdymas gali btiti i§ganingesnis uZ nepaklausy-
rna ir nepasitik6jima.

Siandien viso pasaulio politin6j bei dkio jtiroj yra neramu.  Ir mdsu krastas yra
bla§komas  tu bangu.  Tod6l mtisu  tautai ypatingai  dabar svarbu  drausmingai pasi-
kliauti savojo vado autoritetu. 0 tokiu neramiu laiku kaip tik yra labai daug veiks-
niu, kurie gali silpninti ta pasikliovima.  Siandien gimsta Zmon6se daugyb6 min6iL!,
daugyb6 receptu, kuriais norima nurodyti, kaip palengvinti ekonominius sunkumus,
arba kaip saugotis politiniu ar kitu kuriu pavoju. Visu tu receptu, jei net ir visi bdtu
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geri, negi galima taikyti vienu metu, nes jie daznai prie5tarauja vieni kitiems.  1§ to
turi  btiti  ai5ku,  kad vadovavimas  negali  btiti  suderintas  su  kieLIviena  pasitaikiusia
nuomone. 0 rimtu momentu neabejotinai reikalingas vieningumas, kuriam atsiekti

yra tiktai vienas btidas -pasiduoti vienam autoritetui. Tad kiekvienam, kam bran-
gTis tautos reikalai, nevalia pasiduoti bet kokiai pagundai savo nuomon? palaikyti
auk§tesne  uZ vado  sprendima.  Audringomis  gyvenimo  dienomis  turime  btiti pasi-
ruose  sutikti  ir  ivairiu  nepasisekimii,  nelaimiu.  Ir nepasisekimai,  ir  nelaim6s  taip

pat neturi pakirsti to tik6jimo vado autoritetu. Nes tas, kas nebetik6s, kas nebeno-
r6s pasiduoti  tarn autoritetui,  tik daugiau prisid6s prie nepasisekimo galimybiu.

Kiekvienas vadas -Zmogus, be abejo, gali ir suklysti.   Bet ir i§ to dai negalima
daryti i§vados, kad tada reikia jau prad6ti sau atskirai veikti. Ogi pamanykime tiktai
sau: man rodosi, jog vadas klysta, bet gal kaip tik ne jis, o a5 klystu? Taip gali bTiti.
Tod6l teisinga ir logi§ka yra i§ anksto pasiryzti vado autoritetui pasiduoti net ir tais
atvejais, jei kiltu ir abejoniu d6l jo kurio dygio tikslingumo ar teisingumo. Turi briti
sau pasakyta:  ne  a5,  o man kelias yra parodytas - mano pareiga eiti.

0 kaip gi su kritika?  Kritika yra savo ribose geras dalykas.  Bet ji turi i§plaukti
i§ pasitik6jimo ir pasidavimo vado autoritetui. Joje gali pasireik§ti mintys apie ga-
1imumus  vienaip  ar  kitaip  pasielgti,  bet  ne  vado  sprendimu  paneigimas.  Sveika
kritika  yra  draugi§kas  klausimo  svarstymas,  kurio  mintimis  gali  btiti  pasinaudota
arba nepasinaudota.  Bet mtisu gyvenime sutinkama kitos rti§ies kritika - kritika,
kuri tiktai neigia ir niekina. Tautos vieningumo siekiant, stengiantis ja nuo galimu

pavoju  apsaugoti,  gali btiti  leistina  tiktai  sveikoji kritika.
Kiekvieno tikro nuo5irdaus tautininko, tautininko 5irdyje i§ isitikinimu, ne btiti-

nai i§ organizacijos bilieto, viena iL5 svarbiausiu pareigu yra kovoti su visu tuo,  kas

gali  silpninti  tautos  pasitik6jimc| jos vado  autoritetu.  Visu  pirma  su  neigian6ia  ir
niekinan6ia kritika. Toji niekinanti kritika nepasitenkina vien tiktai veiksmu nieki-
nimu. Ji stengiasi temdyti vado autoriteta, blogoj 5viesoj parodydama jo artimesnius
bendradarbius, ji stengiasi net prasimanymais, §meiztais juodinti pati asmeni, juo-
dinti privatu gyvenima. Viso to tikslas - pakirsti autoritetaL. Toliau turbdt nemato-
ma.  Nepaj6giama  suprasti,  kad  tas  autoritetas  yra  Saka,  ant  kurios  s6dime  visi.
Nebus autoriteto, nebus tauta vienijan6io ry§io, uivie§pataus ne karta gr6s?s pakri-
kimas,  o  su juo  ii- litidnas  galas.  Kq  gi?  Kiekviena §eima  turi  savo  nevyk61iu  arba
keistuoliu.  Ir  mrisu  tauta  turi  Zmoniu,  kurie  negali  suprasti  realaus  vieningumo

pagrindo.  Tick  to  su jais.  Bet  uztat  visi  kiti,  kas  nors  kick jau6ia  ta  vieningumo
reikala, kas nors kick nusivokia, jog viename laive vienas kapitonas, vienoje valsty-
b6je vienas vadas,  - visi  tie  turi  sau  tvirtai pakartoti,  kad  Siais  laikais,  kada yra
daugiau  galimybiu  susilaukti visokiu  sunkumu  ir net  nepasisekimu,  pasitik6jimas

jau tick i§bandyto, tick uzgrddinto ir niekad nuo mdsu tautos idealu neatsitraukusio
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vado  autoritetu yra vicnintel6  tikra priemon6 i§sil{iikyti. Tocl6l kicLIviena pastanga,
silpninanti mumyse pasitik6jim} tuo vaclu,  i§ mtisu pus6s  turi  btiti gricztai sutram-
dyta, sunickinta. Zinoma, reikia paticms savy stipi-inti to pasitik6jimo pagrindus. Nc
tu§6iais Zodziais,  o giliu  argumentuotu  isitikinimu  tikriau  sutranidysime  pricL€ingas

pastangas. Tarn tikslui kieLIvicnam nuo§irdziam  lautos mriui priv{ilu kuo gcriausiai
pazinti  savo  vacla.  Reikia  skaityti jo  ra§tus,  sekti  jo  Zodzius.  paLsakomus  ivairiomis

pi.ogomis.  sekti  ir  jo  darbus.  Nc  vienas  i§  mTisu  gal  tui.6tulnc  pajusti  pareig€t  ir
sistcmingai placiau  nu§vic.sti  savo  Tautos  Vado veikimt,  darbus  ir pazitiras.

Kai kada galima  pastebc.ti  savoti§kti silpnumt greitai pasicluoti  abejon6ms,  pa-
Iinkima greit patik6ti tarn, kas sakoma i5 pasahi. pa§nibzdomis, lam, kas sakoma su
aiL¥kiu  tikslu  silpninti  tci  taip  reikaling€} tvirtumzt  pa`sitik6jime vado  autoiitetu.  Mes

csame dar i§ scm! 1aiku pripratg netik6ti tai Lspaudai, kuri atstovauja valdzios  nuo-
mon?,  o  simpatizuoti  toms  mintims,  kurios yra  valdziai  pricL¥ingos.  Tod6l,  kad  se-
niau valdzia buvo mums svctima I.r pi.icL5inga mi-isu tautos sickimams, ir visa, kas  la.i
valdziai  buvo  priesinga,  mums  atrod6  artima.  Tuo  pa6iu  papi.€itimu  ir  dabai.  dill.
daugelis tebesivadovaujame.  Kiekvieno gando, kickvieno plctko daugclis i§siga.sLa-
me  ir  began,  kaip  tic  Zv6reliai  su  koptisto  lapo  i5sigandusia  kate,  §aukdami.  kad

„Dangus gritiva". Bet 5iandicn gi kitaip yra. §iandicn mtisu valdzios virstin6j yra tas
asmuo,  kuris  nenuilstamai  ilgus  metus  kovojo  uZ  lictuvyb6s  reikalus.  Tad  kickvie-
nas, kas pasiduoda palinkimui tik6ti grei6iau visa niekinan6ios tlnonimi§kos kritikos
Zoclziais,  nci  visos  lautos  autoritetu,  uzsitarmuja  to  evangeliL¥ko  sug6dinimo:  ko

nusigandtii  tu,  mcnko  tik6jimo Zmogau?  Argi  tu  ncmatzii,  argi  nesupranti,  had  tas
vadas, kuris tick jau laiko pirmose eil6se Zcng6 tautos ideali! link, kuris jau turi tick

prityrimo, kuris jau tick yra parod+`s nusimanymo, staiga pasidar6 maziau i5manan-
6iu,  ar,  ko  gcro,  gal  manai.  net  maziau  stiziningu  uZ  tavc?  G6da,  kelcriopa  g6cla
tebtinie tzun,  kuris turi savy tick daug didybes manijos, kui.is turi savy tick izi-ili]mo.

jog  clrista  5meizti,  purvu  dr6bti  i  pa6ius  tauriauLsius  siekimus.  G6da lygiai  lam,  kas
drista  su  tokiomis  mintimis  pasirodyti,  lygiai  tan,  kas  neturi  savy  tick  valios  jr
clrt|sos  bei  taurumo,  kad  tokifis  mintis  suniekintti.

Nesveikos kritikos manija turi tendcncijos dar laikytis. Dar kai kam atroclo, kad

gaudyli ir kartoti visokias paskalas yra tas pats,  ka ir pasirodyti gerfii painformuo-
ttim, o su abejojimu kiekvien4 dalyka vertinant galima labiau nusimanan6iu all.ocly-
ti.  Bet  kickvicnas  toks  neva  kritikas  prisidcda  tiklai  prie  bendro  ml-1`su  paj6gumo
silpninimo.  0  kas  pric  to  prisideda,  klysta,  jei  mano,  kad  gcr€!,  patrioti`¥kzi  dfirb€i
clirbzt.  Mums  reikia  daugiau  teigi£`mo  darbo,  o jis  galimas  tiktai  visiL€kfii  pasikliaii-

jant vienu Taut()s  Vado  auloritetu.
LV:A,  f.  554,  ap.  2,I).  250`  I.14-16.  Rota|)1.intas
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IJTS APYLINKIU PIRMININKAMS
APLINKRASTIS  2 NR.

Paskutiniu  laiku  organizaciju  [susirinkimuose]  dazniausiai  kalbama  tiktai  ar)ie

ivairius i-iki5kus klausimus. Suprantama, dabar tic klausiniai visur daugifiusin rtipL`s-
gil.I  sukelia.  Bet  vis  delto  gyvcnimas  susidcda  ne  vien  is  rtipinimosi  medzifigjniziiLs
reikalais.  Visu  pirma Zmogui yra  reikalinga  dvasin6  slipryb6.  Kai ZmoguLs netenka
dvasint±s stipryb6s, tai didziausiuosc turtuose plaukydamfis yra vis tick nclaimingas,
bej6gis,  ncgalis  nickuo  pasidziaugti,  ncgalis  nieko  gero  ii-sukul.li.  Ii-priesingai  ~
kol  dvasin6  stipryb6  tcb6ra  nepa§lijusi,  tai  ir  didziausiuosc  mcdziaginiuose  trriku-
inuosc, visiskame  skurde  Zmogus  galutinai  neklumpa.

Kaip atskiram Zmogui,  taip ir visuomenei. tautai  dvasjn6 Lstipryb6 tuii nepapi.£is-
tai  clidel6s  reik§m6s.  Jeigu   1919~20  metals  nebtitii  buv?  mt-isi!  tauloje  dv€`sinl`s
stipryb6s, tai nebctur6tum6m savo nepriklausomos valstyb6s.  Ii. 5iandien, kzida mti-
su  valstybg  ir visus jos gyventojus  ne  tiktai mcdziaginiai  sunkumai  i,¥tiko,  bet kada
ir i§oriniai prieL€ai stengiasi mus nuskriausti -inums ypatingai svai.bu iL€laikyti visos
tautos  dvasin?  Lstiprybg.  0  tie  pric§zli  kaip  tik  daugiausia  ir  stengiasi  tci  mi-isu  c]va-

1

sing  stiprybg  palauzti.  Mums  ne  tick  pavojinga  tai,  kad  vokie6iai  iieperka  mtisi!

prekii!,  kick pavojinga  tai, kad jie visokiais btidais stengiasi scti mrisi!  tarpe  nepa-
sitik6jimfi, nc`i-amiimz}, nepasitenkinimci ir nusiminim€t. Rinkii ie5koti mtisii prek6Ins

gall  lam tikri valdzios  organai.  Nors  dabartiniu  nietii  tai labzii  sunku.  bet vis  d6]to
valdzios pastangos toje si.ityjc nera tu§6ios. Visa eil6  ivairii! susitarimu su  ivairiomjs
valstyb6inis duoda galimumu  L€iaip 1£`jp mtisu prekcs parduoti.  Bet  kovoti  su dvasi-
nio  atsparumo silpn6jimu.  kovoti su nusiminimo il. nepasitik6jimo  i§siplalinimu -
1ai  yra visu  susipratusiL|  lietuviii parciga, ypa6 pareiga  ti!,  kuric  ne`¥joja  tautjninko
varda.

(

1.  Ko  ]aukiama  is  LTS  ni`rio
LTS  islatii  114 str. yra i5dc`stytos  pagrindinL+s LTS nario pareigos.  Prisiminkime

\sall  taL  strajpsni.

Sajungos narys:
1/  scka  Tautos  Vado  skelbiamas  mintis  ir,  vadovaud{imasis  Sajung.ii  nustatyta

linkme,  savo  darbu  ar  sumanymais,  kick  gal6damas,  padcda  Sajungai  s].ekl-i  jos
tiksle;

2/ scka vic§c".i pasaulio ir Lietuvos arba bent savo apylinkcs gyvenimt| il. kreipia
Sajungos  organu  CIC`mcsi  i  Pa,stcbimus  negerumus  Sajungoje  ir vicL3ame  gyvenime;

3/ stcngiasi supazindinti su S€Ljungos siekimais jr darbu visuomcnc, su  kurifi jam
tenka  susieiti;
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4/ atremia neteisingus  Sajungai priekai§tus  ir gina jos  oruma  ir garbe;
5/ isp6ja  Sajungos organus,  pasteb6jes  k6sinantis ka juos  suklaidinti;
6/ dalyvaudamas visuomen6s organizaciju ar kituose vie§ojo gyvenimo darbuose,

stengiasi,  kad tie  darbai  eitu  artimiausia  S€tjungai linkme;
7/ drausmingai laikosi  Sc".ungai  nustatytos  tvarkos.
1§ to pareigu nusakymo matyti, kad iL¥ LTS nario laukiama gana didelio susipra-

timo  ir laikymosi ne bet  kaip,  o laikymosi nuolatiniame  S".ungos tikslu gyvenime
ir kovoje  uZ juos.

Kad  tai  btitu  pasiekta,  visu  pirma yra  reikalinga,   kad  Sajungos  narys jaustu

pasitikejima Satungos vadovybe.
Dabartiniai Tautininku Sajungos istatai nustato S".ungai tokia santvarka„ kurio-

je vadovybei teikiamos  labai didel6s  teis6s.  Visi nor6jome,  kad taip  bfitu,  nes jau
visiems mums nusibodo mazateis6 ir nedidel6s atsakomyb6s vadovyb6. Dabar kiek-
vienam  vadovaujan6iam  asmeniui  yra  duotos  Sajungos  reikaluose  didel6s  teis6s.
Kuo didesn6s teis6s, tuo atsakingesn6s yra ir pareigos, tuo svarbesne yra vadovavi-
mo  reik§me.

Pri6mus naujus  istatus,  Zmon6s neb6go  i5  Sajungos,  o nauju  daug  at6jo.  Vadi-
nasi,  didesniu  teisiu vadovybei  suteikimas ne  tik nieko  nei§gasdino,  bet  daugeliui

patiko.  Patiko  todel,  kad visiems yra  ai§ku, jog  didesnes  teises  tur6dama vadovy-
b6  geriau  gali  Szu.ungos  darba  tvarkyti.  Vadinasi,   ir  senieji,  ir  naujieji  SAjungos
nariai  savo  pasilikimu  ar  istojimu  Satungon  parei§ke  savo  pasitikejima  Satun-

gos  vadovybe.
Ar visur tas  pasitikejimas  nuosekliai  i§1aikomas  ir  rei§kiamas?  Stai  klausimas,

kuri turime gcrai i§nagrin6ti,  nes  atrodo,  kad neretai mtisu  Szu.ungos nariu  tarpe,

gal  dazniausiai  nesa.moningai,  tiesiog per neapsiziflr6jimc|,  pasirei§kia pasielgimu,
kurie n6ra suderinami su pasitikejimu vadovybe. Argi bdtu SzH.ungoje veidmainiu?

Kur gi pasirei§kia tie su pasitik6jimu nesuderinami pasielgimai? Ogi daugiausia
ten,  kur pradedame kalb6ti  apie rcikalus,  suri§tus su valstyb6s  tvarkymu.

Tautininku Szu.ungos vyriausieji vadovai drauge yra ir valstyb6s vyriausieji vado-
vai.  §itaip dalykams  esant Tautininky Sajungos  istatu  144  str., kuriame i§skai6iuo-

jamos  Sc".ungos nario pareigos,  igyja ypatingai  didel6s  svarbos.
Ten pasakyta, kad stu.ungos narys seka Tautos Vado mintis. Taigi jis seka ir visa

tai,  kas yra jo  pasakyta valstyb6s  reikalais.  0 jo  mintys  -  tai yra  rodykl6,  kuria
Sap.unga  turi  eiti.  S".ungos  tikslas  yra  valstybinio  masto.  Tad  Scru.ungos  narys  turi

pad6ti savo darbu ir nusimanymu tas Tautos Vado mintis vykdyti. Tai yra, Szu.ungos
narys turi btiti  pagelbininkas  savo vadovybei valstyb6s tvarkymo  darbuose.  Pagel-
bininkas, o jokiu bndu ne trukdytojas  arba nuo§aliai stovis  peikejas.
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Toliau S".ungos nariui uzdedama pareiga susipazinti su S".ungos siekiais ir dar-
bais ir supazindinti su jais visuomen?, su kuria jam tenka susieiti.  0 §iandien Tau-
tininku Szu.ungos siekimai ir darbai   daugiausia rei§kiasi ir jos vadii vadovaujamos
valdzios siekimuose ir darbuose. Taigi Tautininku Szu.ungos narys turi britinai steng-
tis teisingai ir gerai pazinti valdzios siekimus ir darbus.  0 kokiu gi bridu tai pasie-
kiama?  Visu pirma,  reikia sekti spauda, kurioje  tie  dalykai yra prane§ami.  Toliau,
lankyti visus tuos susirinkimus, prane5imus, paskaitas, kuriose tie dalykai aiskinami.
Jeigu yra kokiu neai5kumu, tai reikia klausti Szu.ungos ol.ganus, pra5yti kad suzinotu
ir  i§ai§kintu.

IS  kitos  pus6s  Sap.ungos  nariui  nevalia  pasitik6ti  tokiais  Ziniu  §altiniais,  kurie
siekia valdzios  ir Tautininku  Sajungos  darbus  i§ blogesniosios  pus6s  nu§viesti.  Pa-

vyzdziui,  opoziciniu  grupiu laikra55iai,  prane5imai  arba ju  atskiru  asmenu  kalbos.
Pasitikejimas savo vadovybe turi btiti pirmoj vietoj. Taip pat turi btiti pirmoj vietoj
pasitikejimas  ir  savo  spauda,  savo  organizacija.  Jeigu  kas  opozicinio  laikraL56io
Zinute  tiki,  o  savojo laikra§6io  prane5imu  netiki,  tas  nusipelno veidmainio vardo,

jeigu  tu6tuojau nei§eina  i§  Salungos.
Teisyb6,  kita[syk]  gali  btiti  opozicin6je  spaudoje  ir  pagristi!  uzmetimu  valdziai

ar Tautininku  S".ungai.  Bet  tai  nerei5kia, kad Sajungos narys tuojau turi,  tok±   uZ-
metimq pasigav?s, ji palaikyli, ji kitiems  skelbti.  Nieko  pana§aus!  Sutikus  toki  uZ-
metimt  valdziai  ar  Tautininku  Szu.ungai.  kuris  atrodo  pagristas  arba  kuris  kelia
abejoniu,  kad  galbrit jis  ir teisingas,  reikia  ne  §aukti,  o  skubiai  papra§yti  Salunl

gos  vadovybes,  kad  paai§kintu,  kaip  ta dalyka reikia  suprasti  ir ka kitiems  apie
j!  sakyti.  Juk gali  pasitaikyti  klaidu  ir Tautininku  S".ungos,  ir valdzios  darbuose.
Kaip  ir  kiekvienam  i§  mtisu  pasitaiko  suklysti.  Argi  kai  mes  katras  suklystame,
ar  labai  tuom  giriam6s  pries  kitus?  Nieko  pana§aus!  Stengiames  klaida  nutyl6ti,
stengiames kaip  nors pasiai§kinti.  Arba, jeigu  ir atvirai prisipazistame  suklyd?,  tai
apie  tai  nesistengiame  per  daug  kalbeti,  o  ver6iau  stengiames,  kick  dar  galima,
klaidz}  atitaisyti.

Taip turi btiti ir su Tautininki! Say.ungos  ar valdzios klaidomis, jeigu  tokiu pasi-
taikytu  mums pasteb6ti,  ar kas  i§ §alies mums jas nurodytii.  Elkimes  su  tokiomis
klaidomis  taip,  lyg jos  btitu mtisu pa6iu asmeni§kos  klaidos. Tai yra,  pa§aliniams
kuo maziausiai apie jas kalb6kime ir ieskokime btidu ju akyse jas, kiek galima, net
ir pateisinti. Jokiu btidu negalime sau leisti prisid6ti prie prikai§iojimo Tautininku
Sajungai ar valdziai.

Bet tai nerei§kia, kad tautininkai turi vien tiktai girti, ka Tautininku Sajunga
ar valdzia daro.  Prie5ingai,  istatuose yra pasakyta,  kad reikia kreipti Sajungos or-

ganu d6mesi i pastebimus negerumus. Taigi, jeigu patys pastebime ar i§ §alies i`3girs-
tame koki priekai§ta Tautininku Sajungai ar valdziai, tai btitinai turime ta dalyka be
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diclelio  triuk5mo  ir  be  perd6jimo  prancsti  Sc|jungos  oi.ganams.  Ir  tuo  clar  dalykas
nesibaigia.  Mes  galime  reikfilauti.  kad  btitii  paaiskintti,  ar  tz`s  prickai§tas  turi  p£~i-

grindo, ar ncturi. Thip pat turime reikalauti, kad britti paai§kinta. kuo galima ir kaip
rcikia  tt|  priekai5tt|  atremti  a]-kc|  clel  to  pi.ickaiL¢to  reikia  Lsakyti.  Ncs  gi  kiekviems

narys  t-uri  ginti  St".ungos  garb?  ir  orumz±,  o  taip  pal  turi  atremti  neteisingus  jai

prickai5tus.  0 kadangi Sajungos darbai §iuo mctu glaudziai suri§ti su vzlldzios  dar-
bais.  tai  tuo  pa6iu  Sajung()s  narys  turi  ginti  ir valilzios  g€u.b?,  turi  alrcmti  valdz.iai

daromus  neteisingus  priekaistus.
Tiklai  tuo btidu Sajungos narys gali Sz}jungai ir jos vaclams pad6ti siekLi  Sajun-

gos tikslo, padeti clirbti sudetingz} ir sunku valstyb¢s tvarkymo darbzi.  0 toks liarys,
kuris nenori taip elgtis, kuriam geriau I)atinka i §ali nu() darbo pasitraukus viskfi
tiktai  kritikuoti  ir peikti,  k{}  tik vadovybe daro,  tits yrfl veidmainis, ncs jis  neturi

p:isitikejimo  Sajungos  vadovybe,  nes jis yra  ne  tautininkas,  ne  T].ad¢je.ji/is, o  tiktai
neniLudingas  peikejas  ir kliudytojas.  Tiutininko vardas j{`m nclink€L. jis ji vcidm£Lj~

ni€kai  tebenc§ioja.  Jeigu  [oks  asmuo  nori  nusikratyti  veidmainio vardo,  tai  tepasi-
skubina i`¥ Sajungos iseiti.  Scijungai  rcikia ne peik6ji!,  o pad6j6ju.  Ir tai tikn}  padc-

j6ju,  kurie  gera  i5kelia  visuomenc`s  akyse,  kad visi  gerai  matytLi,  kt|  mtisu va(lovai

gera  mt-isu  tautai yra  patlari`,  o  ka pastcbi  negcra,  ta. neslepdami  nurodo,  kur rei-
kzilinga, ir ncnurimdfimi primena tiems. nuo ko tai priklauso, apie esama. negerum{i
tol, ki)1 tai rcikfllinga priminti.  Kaip nereikalingi yra nieko gcro nedirbanticji  pc'i-
kejai, taip pat ncreik.ilingi yra ir tu§ti gyrejai, kurie vien tik giria visa be citotl.Tiros,
kurie slepizL nuo vadovyb¢s akiL! esamus ncgerumus. Tai bL-llu kilos 1[lL¢ics vcidmai-

niai,  kurie  stu.ungaj  btitu  Zalingi  ne  maziau  uZ  pirmuosius.
Dabar kils klausimas:  kaipgi laikytis  Stijungos  susirinkime -zir Cia apie  paste-

betus blogumus galima kalb6ti,  ar Cia vicn  tik ger€tsias puses fii`3kinti?  Atsfikymis ir
Cia  tt]ks  pat - nercikia  nei vieno,  nei kilo  kra§tutinumo.

Kai  kas  yra  tos  nuomon6s,  k{td  Sajungos  susirinkimuose  galima  kaip  tik  nori
kalb6ti, galima ir „garo duoti" bet kam, girdi, Cia tclrp saviiju kalba, o nc kar6iamojc
ar  gz`tv6jc...

Kazin  ar  galima  sulikti  su  tokia  pazitira,  k{id  k{is  nctinka  ka]b6ti  karc`iamoje
ar  gatv6je,  tai  tinka  tautininku  susirinkimc  kalb6ti.  Tautininku  susirinkimas  yra
fabai  rimta  vieta  ir  tikrai jcime  gall  ljuti  lik  apic  parinklus  dalykus  1.imtai  kalba-
ma.  Pas  mus  nuo  mitinginiii  laiku  dar yra  uzsilikusio  papr()Cio  ir  palinkimo  susi-
rinkimuose  ant  ko  not.s,  ypa6  ant  kokios  nors  vyriz-lusyb6s,  gcrai  i5sibarti.  Ir  d{`lr

iL¥sibarti  ne  ai§kiai  nurodfmt.  kas  ir  uZ  kci  baramas,  o  i`3sibarti  bcndrais  pos£`kiais,

bet  uztat  su  visokiais  perd6jimais,  su  didziausjais  i.5pi-ilimais  ir  netgi  uzgaumn-
6iais  i5sirei§kimais.
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Pvz..  tenkzi  gird6ti,  kaip  tikininki}  reikalu  gyn6jas  susii-inkimc  sako:  „Jtiu  piise
nkininki!  i5varyti  i§  tikiu,  o  kila  pus6 jau lazdas  ir  terbas  pasiruo§g  laukia,  kada  ir

El

juos  isvarys!  Zydai  baigia  supii.kin6ti  mtisu  Zemes,  o  ministcriai  dangoi.aizius  sau
statosi!  Pcigalvokite,  Kauno  ponai,  ar  nekertate  Sakos,  ant  kurios  s6dite!"  I§gird?

tokift  kalbz}  susirinkimo  dalyviai  dar  ir  paploja,  nes  kalba  labai  skambi,  Zodzicii

smarktis...  Bet  kick gi  toje  kalboje  1-imtumo  ir kick tiesos?  Tiesa,  kad  tikininkams
uZ6jo sunkus lciikas. bet vis delto ne Sit-aip.  Varzytines pciliet6 tik apie 3%  i-ikii}, bet

ir ji}  diclel6  dauguma  Zem6s  Banko  d6ka  buvo  iL3gelb6ti.  Tai  kur  gi  Cia  pus6  1-ikiti

parcluota,  o kita pus6 rengiama?  Zydai i§ varzytiniu visoje Lietuvoje yra vos kclio-
lika I-ikiq nupirk?. Yi.a istatymas, kuris neleidzia pirkti Zem6s tfmi, kas n6ra 10 metii
dirbgs  Zem6s  tikyje.  Tai  kur  gi  Cia  tas  p€ivojus,  kad  „Zydai  baigia  supirkti  mTisu

Zemes"?  0  ir ministeriai  nci vienas  nestato dcingoraiziii  ir iL§ viso  retas  kuris  tetui.i

kuklu nameli. Taigi tokia kalba, kaip paminetas pavyzdys /o jis ne pramanytas/, nci
kar6iamoj  sakyti  netinka.  o juo  lclbiau  nctinka  s€`kyti  tautininku  susirinkime.

Tautininkti  susirinkiinc  galima  kalb6ti  apie  pastcb6tus  negcrumus,  bet  tik  ne
tokiu bfidu.  Bet  ir tuos tiki.us, neperd6tus negerumt]s reikia skirti  i dvi  rTi§is.  Vieni
is ju  plataus  masto.  o  kiti  sifluro.  Pavyzclziui` jeigu  narys  iLigirdo,  kad  toks  ir  toks
valdininkas  yra  nesc|Ziningas,  kacl  yra  tada  ir  tada  taip  ir  taip  tas  ncsc|Zingumas

pasteb¢tas.  Ar yra  rcikalo  apic  tai  susirinkime  kalb6ti?  Geriau  nekalb6ti.  Nes, jei
susirinkime pakalbesi,  tuojau  suzinos visi,  suzinos  ir tas,  apic  kci  kalb6si  ir pasl6ps
savo  nusikaltimo  p6dsakus,  ncbus  galima  irodyti  ir  bus  tik  ncmalonumu.  Gel-izlu
toki dalyka tiesiog Apylinkes Pirmininkui pasakyti, o jei tai nepatogu, tz`i Apskritics
Pirmininkui,  tegul jie  atkreipia  atitinkam!  vietu  d6mesi.

Jeigu yra koks negerumas bendro pobtidzio, kuris daugumui rtipi ar daugumui
Zinomas, tai tada verta ir susirinkime fipie tai pakalb6ti. Bet kaip? Zinoma, ne taip
ir nc panasiai,  kaip  min6tame pavyzdyje.

Kai  ti`utininkai  savo  kalbose  susirinkimuose  lie€i€i  kokia  gyvenimo  negerttv€,
tai jie turi t.ii daryti ne k.lip valdzios ar vadovybes darbu peikc-jai, ne kaip visut>-
Incnes  nepasitenkinimo  kurstytojai,  o  kaip  savo  vadovybes  pagelbininkai,  kurie
nori  pasitarti,  kaip  Cia  tzt  negel.urn.i  pa§alinti.

Susirinkimuose esti ivairiii Zmoniii. Yi-a nariu. kurie negali patys tuojau suprasti,
is  ko  kuri  negerov6  yra  atsiradusi.  Tod6l  vicn  tik  plikai  iL€k6lus  tc|  nege].ov?  tat.p

nezinan6iii jos priezasties vien tik piktumc| ir nepasitenkinimc| kelia.  Tautininkams
ver€ii`u nekalbeti apie koki{i ncgerov?, negu tomis kalbomis nepasiekti nieko gercs-
nio, kajp tik piktum.i ir nepasitenkinimz!. Jcigu jau apie koki blogum} kalbama.1ai
rcikia  paie§koti  ir  jo  pi.iezas6ii!,  o  jas  atradus,  reikia  pasii-ilyti  ir  priemong  tfim

pa`¥alinti  ir  numatyti,  i  k€t  tas  pasiTilymas.  pageidavimas  ar  pi-a5ymas  turi  btiti  nu-
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kreiptas.  0 jeigu priezastys pasirodo niekam i§ susirinkimo dalyviu nezinomos,  tai
tada  nepatartina  leistis  i  per  kar§tas  kalbas,  o  tik  nutarti  pasiklausti  auk§tesniu
organu  paai§kinimo,  kod6l tas taip yra  ir ar galima ka padaryti,  kad bhtu geriau.

Yra gyvenime tokiu blogumu, kuriuos labai sunku pa§alinti arba visai negalima

pa5alinti. Yra ir Zmoniu, kurie vis d6lto   nenori to prisipazinti. Jie pyksta ir barasi,
kada jiems  ai§kinama,  d6l  ko ju  pageidavimas  tuo  tarpu  nepatenkintas.  Jie  link?
manyti,  kad vadovybe  ar valdzia  i§  apsileidimo  ar blogos valios ju  nei§klauso.  Jie
sako, kad ju nepatenkina vadovyb6s paai§kinimai. Vadinasi, jie netiki, kas vadovy-
b6s yra sakoma.

Ka gi padarysi! Jeigu kas visai netiki ir nepasitiki, tai tarn to tik6jimo neprikr6si
ir neidesi. Jeigu kas labiau tiki pagundai ir §nibzd6jimui tu sluoksniu, kurie su mTisu
vadovybe kovoja ir apie ja. visokias negei.as Zinias  skleidzia,  tai  tada jau  sunku  su

juo susikalb6ti. Bet tada tik vicna jam reikia pasakyti: tegul nebus veidmainiu, tegul
nene§ios  tautininko,  mtist} vadovi!  padej6jo,  vardo.  Tegul jis  eina  i  eiles  tti,  kurie

griauna  pasitik6jima  mtisu  Tautos  Vadu  ir  kurie  griauna jo  darbus.  1§  LTS  nario
laukiama, kad jis bntu i§tikimas Tautos Vado pad6jejas. Jo darbai yra per dideli, kad
silpnos  paklyd6liu  eil6s juos  griautl!.

Dar k]ausimas:  o  kz!  gi  LTS  narys  turi  daryti, jeigu jani  susidaro  tokia  stipri
abejone  vadovybes  teisumu  kuriame  nors  klausime,  kad jis  negali  tos  abejones
atsikratyti?

Priklauso  nuo  to,  ar  svarbiu  ar  nesvarbiu  klausimu yra  kilusi  ta  abe.1.one.  Jei-

gu  klausimas  nesvarbus,  tai nesvarbiu  klausimu  kilusi  abejon6  negali nulemti  na-
rio  santykio  su vadovybe visui. kitur.  Tuo  klausimu galima tur6ti savo  atskira nuo-
mon?  -  tas  bendros  dalyku  pad6ties  nesugriaus.  0 jeigu  abej(m6  atsiranda  del
svarbaus  dalyko,  tai  tada  taip  reikia  kelti  klausimz}:  kas  gi  tci  reikalc|  geriau  gali
apsvarstyti ir geriau i5mano - a§  ar vadovyb6?

Tautininku  Sajungos ideologijos pagrindc yra pad6tas  autoritetas,  t.y.  pasitik6-

jimas nuomon6mis ir sprendimais didesnio i§silavinimo, didcsnio prityrimo Zmoniu.
Tautininku Say.ungos vir§tin6je stovi asmuo, kurio dvasiniam issilavinimui, i5simoks-
linimui, paziriru dorovingumui, gyvenimi§kam ir valstybiniam prityrimui ir uzsigrd-
dinimui tautin6je kovoje retas tcgali lygintis. Tad dabar taip ir reikia kelti klausim€},

jei yra abejone:  ar a5 geriau ta i§manau ir sprendziu,  ar vadovyb6?  Zinoma,  pries
tai bdtinai reikia savo  argumentus vadovybei i5d6styti ir vadovybes sprendima  d6l

ju suzinoti. Jeigu prieisi prie i§vados, kad pats esi teisus, kad pats ta dalyka geriau
i§manai  ir  geriau  gali  spr?sti,  nei  vadovyb6,  tai  tada  lieka  tik vienas  kelias  -  is
Sajungos i§eiti.  Szu.ungoje  galima  btiti  tik pripazistant vadovyb6s  autoritetzt.  Tiktai
stiprinant  pasitik6jima  vadovyb6s  autoritetu  SzH.unga  gali  btiti  stipriu  vienetu,  su-
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geban6iu savo vadovybei naudingai pagelb6ti, sugeban6iu i§laikyti savo dvasin? stip-
ryb?  ir   palaikyti  visos  tautos  dvasini  atsparuma,  kuris  5iuo  metu  mtisu  tautos
nedraugu yra ypatingai atkakliai puolamas.

2.  Gandai ir kova su jais
Viena  is  daugiausia  vartojamu  priemoniu  pries  mtisu  dvasini  atsparuma  yra

gandu sklcidimas. Tie gandai stengiasi paliesti visas mtisu valstybinio ir visuomeni-
nio gyvenimo sritis, o ypatingai siekia apjuodinti kiekviena atsakingame darbe esan-
ti asmeni. Tikslas ai5kus - mrisu tautos nedraugams yra labai svarbu mtisu  tarpc

pas6ti nepasitik6jima visais  atsakingaisiais mtisu Zmon6mis.  Nes jie Zino,  kada  at-
sakingose vietose esantieji paj6gesni Zmon6s bus apjuodinti, tada jie nebegales tin-
kamai atlikti savo  darbo.  Jei ateis nauji,  tai ir juos bus galima taip   apjuodinti.  0
1ietuviu tauta nedidel6. Jeigu ji tik savo geresniuosius Zmones kuri laikz! taip naikins
ir naikins, tai greit ji! pristigs. 0 tada mtisu tautos nedraugams jau bdtu lengva savo
tikslo  pasiekti.

Pagaliau gandai ir kitu bddu i§ dalics pasiekia savo tiksla. Jeigu visuomen6 yra
lengvatik6  ir  kiekvienu  gandu,  kuris  ka  nors  bloga  apie  valdzios  darbus  ar  apic
valdzioje  esan6ius  asmenis pa5nibzda,  tai toje visuomeneje  atsiranda ir nepasiten-
kinimo,  murm6jimo,  priekai§tii.  Vadinasi,  visuomen6je  tada jau  neb6ra  dvasinio
atsparumo.  Bet  Sis  atsparumo  ai.dymas  eina  ir  toliau.  Kas  gi  sudaro valdziz}?  Juk
taip pat Zmon6s.  Zmones,  kuriu nervai n6ra plieniniai,  kurie taip pat jau6ia kiek-
vienci nemalonum€!,  kaip  ir visi kiti.  Zmon6s,  kaip  ir visi,  kuriems  darbas  dirbant
nera vistiek, kokios yra to  darbo  aplinkybes.  Juk kiekvienas  i§  mdsu, jeigu  kci  dir-
bame, tai norime, kad tan darbui btitu kuo geriausios aplinkyb6s, norime, kad mus
kuo  maziausiai trukdytu.  Jeigu  bedirbdamas Zmogus jautiesi nesveikas  arba jeigu
nuolat  kas  atitraukia  nuo  darbo,  arba yra  koks  nors  kitas  rtipestis,  arba kas  ty6ia
trukdo,  erzina,  tai  darbas  nesiseka.  Pavyzdziui,  jeigu  tikininkas  taiso  kokiq  tikio
ma§inq,  o  tuo  metu, kada jis yi.a isigilin?s  i pa6ia painiausift  darbo viet2t,  kaimyno

piemuo eidamas pro §ali parodys jam liezuvi ir pasim6gzdys kaip nors -argi nebus
jam  pikta,  argi  tai  nesukliudys jo  darbo?  Pazitir6kime  dabar  i  valstybes  valdymo
darbaL. Mes su didele pagarba minime pavardes ivairiu didzil|ju valstybiu ministeriL!.
Nes,  atrodo,  kokia nepaprastq i§minti turi tie Zmon6s,  kurie  sugeba tokiu  dideliu
valstybiu reikalus tvarkyti. Bet giliau isizitir6jus tenka prieiti prie i§vados, kad ma-
Zos valslybes  vadovu  darbas  yra  dar  sunkesnis,  kaip  dideles.  D6l  to,  kad  dideles
valstyb6s vadovams, norint pasiekti kokio tikslo, daznai galima pasakyti:  „Mes taip
norime, mes taip darysime". Arba „Mes reikalaujame, kad jtis taip darytumet, o jei

jtis  kitaip  pasielgsite,  tai  mes  imsim6s  tokiu  ir  tokiu  priemoniu".  Bepigu  galingai
valstybei taip kalb6ti. 0 ar gali sau toki malonuma leisti, pavyzdziui, Lietuvos vado-
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vai?  Nickad!  Jeigu  Lietuva  tarptautiniuose  santykiuose  L¥ian(lion  k<|  laimi  ar  §iaip

taip dar apgina savo tcises, tai turi tzii padaryti vien tiktai graziuoju, vicn itikiiiimais
ir,  galima  pasakyti,  vicn  guclrumu,  o  ne j6ga,  ne  stipriais  Zodziais  ar  grzisinimais.
Silpnam  savo  teises  ginti  visada  sunkiau  nei  stipriam.  Jis  turi  nuolatos  buclcti  ir
nuolat  prot£}  itcmpes  galvoti,  kaip  jis  i§  kurio  kebluino  iL€sisuks,  jcigu  teks  toki

keblumaL sutikli. Ypatingai dab.irtiniu pasaulinio neri`mumo metu, ypa6 kada mtisu4
vi`lstybe tie ncri`mumai lie€ia labiau,  negu kurizt kitz} maz{i valstyb€, o mdsL! va]s-
tybes vadovzims reikia nepaprastai !tempti visz`s proto ir vali{ts jegas, stengtis, kick

galilna numatyti, kurion pus6n krypsta ivykiai, stengtis atremti Zymiai galingesnil!
prie§u puolimus. Bet ir jie, tie mtisu valstyb6s vadovai, yra Zmoncs. Ir jiems svarbu,
kad to ilempimo mctu nefipsunkintu ju bellt nercikalingieji kliudymai ir nemalonu-
mai.  Rtipes6iu uztenka bekovojant uZ mtisii valstyb6s politinius ir tikinius reikalus.
0 jejgu  Cia iL€ uzpakalio  dar  savieji,  kuriu  labui  dirbamas  tas  )nil¥.ini§kai  sunkus
darb{is, vietoj  pad6jc  darbu.  arba nors pritarimu bei uzjautimu, jei kuo kitu ncga-
lima,  ateis  ir murm6s,  kalb6s visokius  priekai`€tus,  dazniausiai  nickuo  nepagrist-us.
arba  dar  blogiau  -  sklcis  viLsokius  L€mciztus  ir  niekins  tzt  dai.bit,  kuris  su  tokiu

at-sid6jimu  dirbamas, - pagalvokime, kas i§ mtisu ilgai  istcs6tu pric tokio sunkaus
darbo §itokiosc £`plinkyb6se. Juk Sitokiame darbe, kaip valstybei vtidovavimas. ypa-

tingzii  dabartiniu  metu,  rcikizi  kuo  gel.csn6s  nuotaikos,  kuo  daugiau  bent  dvasin6s

paspirtics  i§ visuomencs.  0 jeigu  toji visuomene,  kuriai  tt>ks  darbas  labiausiaj  rei-
kalingas, vietoj paspirties bus, kaip tas liezuvi rodantis piemuo, teiks vien erzinimus
viLsokiiti §meizti}, prasimanymu  ir baim? kelian5iq gandii  ar pasielgimi} pavidale,  tai

valstyb6s vadovi! dvasinis atsparumas taip pat gali bfiti pakirstas, ko mtisi! valstyb6s

pricL€ai  kaip  tik  labai  laukia.
Tad  tautininkL!,  kaip  susipratusiu  Zmoniu  ir  savo  vi`d{]vu  talkininku,  pareiga

yra  kovoti  su  §ituo  savizudi§ku  rei§kiniu  -  su  vis()kiu  gandu  ir  nepasitikejimo
I)Iatinimu.

Ar  visadzi  ttiutininkai  t€}  pareigzt  tinkamai  atlieka?  Dcja.  yra  pasteb6ta,  kad

tziutininkLi  larpc  pasitaiko  ncatsparumo  pries  gandus,  o  kartais  net  ir  pi.isid6jimo

Prie ju  platinimo.
Kada mes minime pric`§karinius laikus, tai prisimemme ir ivairius atsitikimus  is

lictuvii!  mokiniu  gyvenimo  rusiskose  mokykl(jsc.  Rustii  ar  lenkai  mokinizii  kartais
leisdavo sau blogai atsiliepti  apie lietuvius, apic lietuviii kalba...  Lictuviai mokiniai
tokiais atvcjais gricztai atsikirsdavo. kartais net ir veiksmu, bet neleisdclvo ju akysc
burnoti  pries  lict-uviii  tautt|.  0  jeigu  lictuviL|  tarpe  atsirasdtivo  toks  bailys,  kuris
kitiems  lictuviu  tautc| izeidziant  nuolankiai tyl6davo  arba net  ir pats  prie  to  prisi-
d6davo,  tai  iL3  susipratusiu  lietuviii  pus6s jis  susilaukdavo  didziausio  pziniekinjmo.
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Mi-isu  gyvenime  pana§i  padetis  yra  kitoje  srityje.  Mtisu  tautos  nedraugai  nest-

gaili  smegenis  pajudinti,  kad  sugalvotLi  visokiu  gandu.  sieki{m6iu  sudaryti  blog{|
nuomone  apie  mtisu  valstybl`s  gyvcnima  ir valdzici.  Tiutinink€is  (Zinoma,  ir  kick-
vienas  kitas  st|moningas  pilietis.  bet  tflutininkas  btitimi)  susidurdamas  su  visokit>-

niis  kalbomjs,  kuriose  siekiaina  iL€  blogosi()s  pus6s  pie5ti  mtisi}  valstyb6s  gyveiij-

mas,  turi  elgtis  taip,  kaip  susiprat?  lieluviai  mokiniai  elgdavi]si  su  L€meiztais  pi.ie€

lietuviu  tauta..   Reikia  grieztai  pasisakyti  pi.ies  visokias  k.ilbas, .juodinali6ias  mti-
sL!  v:ilstyb6s  darbLls  ir jos  vat]ovus.  0 jeigu  tokiL!  kalbu  skleidejai  nesiliauna  nu{>

ispejim{],  tai  apie juos  reikia  pranc§ti  atitinkamiems  viildzios  orgam`ms.  Ncm{\-
nykite,  kad  tai  negrazu.  Negrzizu  yra  tokias  kalbas  skleisti,  o  grazu  ir  btitina  su

jomis  grieztai  kovoti.  Juk  visi  piktinom6s  Klaip6clos  vokictininku  veikimu  ir  ne-
abejojamc,  kad  tcismzis  gerai  padar6 juos  tinkamai  nubausdamas.  Bet  gi   tie  ljlo-

gu  kalbu  apie valstybes  reikalus  skleidejai yra  tikriailsi  tq  vokietininku  talkinin-
kai!   Galbrit  dar  blogiau,  nes  jie  veikia  ne  tzii.p  vokie5ii.I,  nc  tarp  nutautusiii  ai-
vokiL€kulnu  apsvaiginLii  lietuvii!,  bet  tarp  tikni.  ncabejo[jm]  ]ictuvii!,  kuric  tur6ti}

btiti  tikriausia  valstybes  aLramfi.

Bet  mes  lig  L¥iol  i  tai  pro  pir5tus  Zitirime.  Mes  daugL`lis.  vietoj  ko\Jojg  su  tuo

dalyku.  patys  nesamoning€ii  prie  to  prisidedfune.  Tautininkai  dar  ncpriprato  gir-
cl6clami  kokius  burnojimus  pi.ie5  mris`i  valstybinius  darbus  ar  valslyb6s  vaclus  pa~
sakyti  -   sustok,  sakyk,  i§  kur  t.1  Zinai,  kas  tau  tai  pasak¢!  Jeigu  nezinai,  tzii
neplepek,  o jei  kas  kti  pasake,  tai jis  uZ  savo  Zodzius  teatsako,  ti  kam  |]ats  |]i-i-
sidedi  prie  sklcidimo  kiekvien{)s  nes£!mon¢s,  kuriz!  tik  kur  nugirdai!

Ne.  L¥itaip  retai  ir  tautininkas  tei5drista  sustabdyti  gil.climus  ai`€kiai Zalingus  plc-

palus.  Sako -() kzt zlL€ Zinau, gal tai ir ticsa. kaL kzilba, kaipgi aL€ sulaikysiu... Ne. Tziip
tautininkui  galvoti  netinkzi.  Jcigu  nezinai.  ar  liesa.  o  girdi  kalba,  kuri  valstybei

Zalinga, vis vien  privzilai jz}  sustabdyti,  pasisakyLi griczta].  pi.ieL€.  Net jcigu  lai  btitii  ir

tiesfi,  ir  Zinotum.  kad  tiesa.  vis  vien  reikia  padtiryti  vjskt|,  kad  neigiama,  Zalinga

kalbti neplisti!.  Thutininkas gi Zino,  kzt jcim reikia  daryLi,  kai jis pastebi  koki  blogu-
mi~}.  Savo  ke,1iu  reikia  aktingai  apie  tai  pranesin6ti  i  atitinkamas  victas.  bet  prieLi

ka]bu  plitimz|  vis  vien  rcikia  gricztai  kovoli.

Tuo tarpu yra pastcbima. kad tautininkcii visai be pasiprieL3inimo tokicis Zalingas
k{ilbas i§klauso ir dar toliau jas pfisakoja... Pavyzdziui,  kalba tautininku su`sirinkime

titstovas  is  apylink6s.  Sako:  „Mes  piktinames  sindikatii  veikimu.  Kod61  valdzja  ji}

nepanaikina?  Kai ktis kalba. kad valdzios Zmones gauna sindik<iti!  pelno clali,  tocll`l
nenaikina.  Mos  nezinom`  ar  tai  tiesa.  bet  tokic)s  kalbos  dtiro  blogzt  ispticli".

Ai-  tai  yra  tautininko  kalba?  Ar  tautininkui  pridcra  Laip  kalb6ti?  Argi jis  savo
lokia kalba ncpz`smerkia pats sav?s?  Visii pirm` jis  klausia,  kt)clc;I valdzia  ne|i€imii-
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kina sindikatu. Tautininkas to jau netur6tu klausti, nes tas klausimas pla6iai tauti-
ninkams ai§kintas. Jeigu jis to nezino, tai reiskia, kad jis nesidomi tuo, kas Sajungos

yra prane§ama, paai§kinama, o jis girdi tiktai patamsiu §nibzd6jima. Tai yra blogas
Sajungos narys. Jis tur6tu skubiai pasitaisyti. (Toks jis ne vienas. Ncmaza yra tokiu,
kurie  ivairiais klausimais panasiai pakalba.)

Toliau jis sako, kad „kai kas kalba, kad valdzios Zmon6s gauna sindikatu pelno
dali"...  Kas  tas  „kai  kas", jis ir pats  nezino.  Galbtit  ir pats  tokia  minti prasiman6.
Ir dar prideda,  kad jis  nezino,  ar tai tiesa,  bet jam  tas jau blogo  isptidzio  daro...

Argi  tai  tautininkui  taip kalbeti?  Jeigu  tame  pa6iame  susirinkimc jam kas  pa-
sakytu:  „Kai  kas  kalba,  kad  tamsta  vagis.  A§  nezinau,  ar  tai  tiesa,  bet  tai  daro
bloga  isptidi  apie  tamstci",  tai  uZ  toki  pasakymci ji  atsakomyb6n  patrainktu,  arba
bent  pasijustu vie§ai  uzgautas.  Bet  kai  apie valdzios  Zmones,  tai jam  atrodo,  kad

galima viskti  kalb6ti,  nors  pa6iam  ir  nieko  nezinant...  Ne,  tautininkui  taip  elgtis
nepridera.  Tai  yra  blogos  rti§ies  pletkavimas  ir  silpninimas  pasitikejimo  valdzia,
silpninimas  pasitik6jimo  viskuo,  kitaip  sakant,  dvasinio  atsparumo  griovimas  -

prie5valstybinis  darbas.
Arba §tai viename apylink6s susirinkime atstovas prane§6 apie visuotini susirin-

kima. Prane§damas pasakoja, kad Sajungos Pirmininkas kalb6j?s, jog tikininku btik-
lei pagei-inti nieko nesa galima padaryti, ir i§ viso susirinkime paai§k6j?, jog niekas
rikininku reikalais valdzioje nenori rtipintis ir tu  reikalu nesupranta.

Ka pasake Sajungos Pirmininkas tikininku reikalais, buvo pla6iai prane§ta ,,Md-
su Kra§te",  „Lietuvos Aide"  ir kituose laikra§6iuose. Ten buvo pasakyta, kad n6ra

galima padaryti tick, kick reiktu, bet buvo nurodyta, kuria linkme manoma eiti, kas
mazdaug  bus  galima  padaryti.  Buvo  pla5iai  paaiskinta  ir  tai,  kod6l  ne  viskas  yra

galima,  nuo ko tas priklauso.  Taigi toks ano atstovo prane5imas  apie visuotini su-
sirinkima  buvo   nesaziningas  melas.  Toks  atsitikimas,  kad  atstovas  parvaziav?s  i§
visuotinio susirinkimo savo nariams  apie susirinkima meluoti!,  Sajungoje pasteb6-
tas dar pirma karta. Tebdnie tai ir paskutini. Tai visai ne tautininki§kas darbas net

i pati Say.ungos  darba  prasimanymu  platinima  ivesti.
Dar pasitaiko, kad kai kas nori ikalb6ti rikininkams, jog mtisu valstybes vadovai

yra ne tikininkai, tai tikininku reikalai jiems tolimi. Ar tai tiesa? Zinoma, kurstyto-
jui,  kuriam  svarbu,  kad  Lietuvoje  augtu  visuotinis  nepasitenkinimas,  tokia  kalba
labai paranki.  Bet  tai nerei§kia,  kad  tai tiesa,  ir tai nereiskia, kad tautininkai turi

prie  tokiu  kalbu prisideti.
Tautos Vado jubiliejaus proga visi pradzios mokyklu vaikai gavo grazias knyge-

les,  kuriose yra apra5ytas Tautos Vado  gyvenimas.  Jaunosios  Lietuvos  skyriai  turi
knyga, kurioje yra apra5ytas mtisu Sajungos Pirmininko gyvenimas. Pasiskaitykite i5
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ten - pamatysite,  ar yra kurioje nors valstyb6je valstyb6s vadu taip tiesiog i§ tiki-
ninku luomo i§6jusiu  ir taip  arti  su  tikininkija ry§i lig§iol tebepalaikan6iu,  kaip  tie
mtisu vadovai. Sako, kai kurios valstyb6s turi valdzioje tikininku organizaciju vadus,
o pas mus yra vadai organizacijos visu, ne vienu rikininku. Bet tai ir gerai, kad visu.
Nes vieni tikininkai, be kitokiu uzsi6mimu Zmoniu, irgi negali gyventi.  0 juk buvo
savo laiku valdzioje ir pas mus tikininky S".ungos vadai -kas i§ to i§6jo? 0 dabar
valstie5iu liaudininku vadovai - ar daug jie bendra turi su valstie6iais ir taip vadi-
mama liaudimi? Gal kai kam atrodytu, kad reikia tikra dkininkc| nuo arklo pastatyti

prie valdzios vairo.  Bet rimtai apie ta sunku kalb6ti, nes valstybes valdymas reika-
lauja visi§kai kitokio pasiruo§imo,  negu  tikio valdymas.

Tod6l,  jeigu  mtisu  nedraugai  ir  skleidzia  tokias  mintis,  kuriu  tikslas  yra  kelti
dkininku ar kitu nepasitikejimq valdzia, tai tautininkai turi kovoti su tokiomis min-
timis,  o  ne  patys joms  be jokio pagrindo  pasiduoti  ir  dar toliau  skleisti.

Yra  dar viena  gandu  rti§is  -  tai  ta,  kuri  turi  pasisekimo  tarp jaum!  ir  labai
kar§tu patriotu. Mtisu tautos nedraugai moka ir geriausiu noru patriotus, idealistus

pagauti  ant  savo  me§ker6s  ir panaudoti  savo  tikslams.  Jiems  panaudoti  specialiai
yra platinamos kalbos apie valdzios vadovaujan6iu Zmoniu, taip pat ir apie valdzios
istaigose dirban6iuji! Zmonii! neva apsileidimq, nesugeb6jima, palinkima greit pra-
lobti, pasidavima svetimtau6iu !takai, neryztinguma, savanaudi§kumq ir kitoki ne-
sazininguma. Tiesa, visu tu dalyku mtisu valstyb6s gyvenime pasitaiko. Pasitaiko to
ir kitur.  1§ viso ivairiu blogumu ne vieno kra§to gyvenime visai nei5vengiama. N6ra
tokios valstyb6s,  kur btitu nereikalinga policija,  teismai ir kal6jimai.  Bet tie esami
negerumai mtisu nedraugu visada yra de§imteriopai i§pu€iami ir prie ju dar visa
eile visai pramanytu pridedama.

Ne vienas geru noru patriotas,  idealistas, matydamas labai purvinomis spalvo-
mis nupie§tc| mtisu gyvenima, be galo pasipiktina ir jau6iasi turis pareiga kovoti su
tu piktybiu priezastimis. 0 tos priezastys jam nurodomos - bloga vadovyb6. 1§ Cia

pasipiktinimo pilnas nepasitik6jimas, rtigojimas, „bandomieji aliarmai" ir t.t. 0 mti-
su nedraugai tada rankas trina. Mes daugelis nepastebime, kad kalbos apie tariama
svetimtau6ii! isigal6jima mtisu istaigose esti palaikomos i§ tokii! vieti!, kurioms visai
nen-lpi  mtisi!  istaigu  tautinis  grynumas,  bet  kurioms  labai  rtipi,  kad visuomen6je
augtu nepasitikejimas ir nepasitenkinimas valdzia.

Mes galime tik6ti, kad daugelis „bandomojo aliarmo" dalyviu padare savo Zygi
karL€to patriotizmo vedami. Bet idomu tai, kad kiekvienas tas asmuo, kuris §iandien
del to Zygio neatgailauja, o dar ir dabar tas paeias labai patrioti§kas kalbas kalba,

yra lydimas didelio pasitenkinimo Zvilgsniu kiekvieno j! pazistan6io vokie€io. Kaip
tai gall btiti, kad vokietis 5iandien dziaugti!si tokiu uzsispyr6liu lietuviu patriotu? 0
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tod61, kad tas tariamas patriotas i§ tikruju savo krfistutiniu pall.iotizmu to vokie6jo
tikslams neju6iomis patarnauja.  Tt)d61, kad tosc  neva patrioti5kose  kalb(]sc jziu yra
maza tiesos, o daug £`kli)s neapykantos, kuri ie5ko vadovaujantiems asmcnims  kuo
didziausiu apkaltinimii.  Kuo daugiau tokie visai ncpagristi ar de§imtciiopai i§r)nsti
kaltinimai plinta,  tuo maloniau visiems mi-isu nedraugams.  §tai kur pav()jtrs -jet
nebojama  t-iesos  ir  nczitirima  vietos,  kui.  ticsa  sakyt-ina,  tai  net  ir  gcrais  norftis

galima  sau  kenkti.  Tautininkai  turi  labai  gerai  suprasLi  ir  btiti  labai  filsiii.gtis  su
visokiomis ne vietojc sakomomis kalbomis, neigiamai picL3ian6iomis mrisu valslyb6s

gyvcnim`1.
Ncapgalvotai ir ne vietoje skleidziamos neigiamos lnint.vs ir lengvas patikcjimas

visokicms gandams yrzi didzi{iiisiiis pavojus mtisu tautos dv{lsiniam atspiirumui. 0

jis §iandien labiausiai yra puolam{`s, nes jis yri` svi`rbizlusias mtisL! tautos i§laik}r'-
ino ramstis.

Todel tautininkai  rdpestingiau ir saLmoningii`u stokimc to dvasinio ats|]tirumo
sargyboje.
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