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Jau kuris laikąs neoficialiai veikusi,1947 m.gegužės 11 d. 

vargingose tremties sąlygose,toli nuo tėvynės viešai atsikūrusi 
lietuvių tremtinių studentų varpininkų korporacija "Žalgiris" 
yra tiesioginis įpėdinis,natūrali senojo ’“’Žalgirio tąsa, veikusio * 
Neprik-lausėmoj Lietuvoj Vytauto Didž.Universitete Kaune ir vėlinu 
Vilniaus Univeršitėtę.Atgimęs "Žalgiris" perėmė ne tik vardą,bet 
Tr tautinę demokratinę ideologiją, - 
pozityvius principus ir senąsias v a f 
pininkų tradicijas. Šia proga pravartu pažvelgti 
į "Žalgirio" nusitąJį kelią ir jo. veiklos barą tėvynės universite
tuose. '

Lietuvių studentų varpininkų korporacija "Žalgiris" Vytauto 
Didž.Universitete Kaune,kuris tuomet dar tebesivadino Lietuvos Uni
versitetu, įsisteigė 1928 m.vasario 2 d.Taigi,netrukus jis būtų 
jau minėjęs savo veiklos dvidešimtmetį.Jauname,palyginti,mūsų 
akademiniame gyvenime tai jau brandos amžius,reikšminga sukaktis, 
kurią "Žalgiris",tikiuosi,paminės.

Vytauto Didž.Univsrsi,tėte Kaune -'Žalgirio” korporacija, vej^ė 
daugiau kaip dešimtmetįiki 194o m.pavasario semestro pradžios. 
Atgavus Vilnių ir ten įsisteigus lietuviškam universitetai,1940 m. 
pradžioje persikėlė ten ir "Žalgiris".Deja,jo veikla Vilniuje ne
bebuvo ilga.Kartu su kitomis studentų organizacijomis jis buvo 
okupantų.1940 m.vasarą uždarytas.Ir štai,po nepaprastai sunkių ir 
pavojingų septynarių kovos metų’jis vėl išeina į viešumą ir ryžta
si eiti senuoju varpininkų kovos keliu.

Šis "Žalgirio" atgimimas yra lyg skaidrus pragiedrulis nykiame 
mūsų tremties gyvenime ir tau■?'"'’okratInes Ixotuvlskoslos vi
suomenės nuoširdžiai sveikinrmasoJis rodo,kad,nežiūrint iškentėtų 
kančių ir vargų bei pavojų, lietuviškasis* akade
minis jaunimas yra idealistiniai 
nusiteikęs Ir pasiryžęs naujoms ko
voms už tautos laisvę.

’’Žalgirio" korporacija, anais laikais Lietuvoje išaugo iš studen 
tų "Varpo" draugijos,kaip pirmoji šios draugijos ątšaka.Studentų 

. "Varpo" draugija Lietuvos Universitete buvo jau 1922 m.rudenį įsi. 
p-e'pū gusi - fiaVo Ideoloffl jos "’’P-rinde rųdė-ie tr<« didžjo-
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jo verplpinko dr.V.Kudirgos suformuluotus principus - trutiškurną, 
i

dcmoktątiškumą ir žramanizmą, studentai varpininkai rado platų at- 
. garsį. Lietuvos akademiniam jaunime ir išrutuliojo piešia, veiklą, 

ippč aktyviai įsijungdami į kaimo jaunimo organizavimo ir- kultū- 
. . rinimo darbą.Kartu studentai varpininkai buvo vieni aktyviausių.

Lietuvos akademinio jaunimo gyvenimo judinimo iniciatoriai,ener
gingai dalyvaudami Studentų atstovybėj ir rengdami paskaitas,die 
skusijas,minėjimus bei koncertus.Būdami aiškiai ideologiniai įr 
politiniai apsisprendę,studentai varpininkai nevengė ir platesnės 
visuomeninės veiklos ir už universiteto sienų.Tuo būdu jie rengė
si aktyviam demokratinės Lietuvos visuomeniniam gyvenimui.

Tokiai pažangios tautiniai demokratinės lietuviškosios studen- 
, tijos veiklai skaudų smūgį suteikė 1926 m.gruodžio 1? d.pervers- 

masdš pradžių palengva, bet nuosekliai,perversmininkai pradėjo ni- : ! 1
veliuoti Lietuves visuomenę,persekioti tautiniai demokratines po
litines partijas ir jaunimo organizacijas.Diktatūra negalėjo pakęs
ti laisvos tautinės demokratinės minties.Visa tai atsiliepė ir .stu
dentijos gyvenime.Po 1926 m.perversmo studentų vappininkų eilės ne
beaugo taip sparčiai,kaip anksčiau.į varpininkų eiles ateidavo tik 

_ ^kškiai ir tvirtai ideologiniai apsisprendęs akademinis jaunimas.
D^elė studentijos dalis,naujų vėjų paveikta,taikydamos! prie są- . 
lygų ir būdama daugiau ar mažiau oportunistiškai nusiteikusi,pra
dėjo burtis į savotiškas rajonines ar panašių tikšlų organizacijas 
ir vengti atviriau pasisakyti bei parodyti savo ideologinį nusista
tymą, nukrypdama į tuštokas forme.s0Tokių studentiškų organizacijų iki 

.1940 m.mūsų universitetuose atsirado net keliolika.Studentai varpi
ninkai matė,kad toks oportunistinis kelias,toki e baimė ideologiniai 
ir politiniai apsispręsti yra aiškiai mūsų studentijai ir tautai 
nenaudingos,kad,šiuo keliu einant,iš studentijos ncišaugs didės 
nių,P‘lčtesni.o akiračio, ir energingų 

: men y b i ų, tautos ir valstybės p o 1 i t i
k H . z ’ /

Visa tai kaip **k ir vertė studentus varpininkus suaktyvinti savo 
veikląF^rie-š didelės studentijos dalies oportunizmą pastatyti savo 
idealizmą,prieš ideologinį neapsisprendimą ir tuščių frazių švaistymą 
- tvirtą ideologinį 'aiškumą ir tikėjimą juo.Be to,gana gausioje stu
dentų ‘'Varpo1' 'draugijo je ir planingą praktinę veiklą buvo sunkiau vyk2- 
dyti,ypač kai dalie ;rc narių buvo gal per daug palinkę į individua-
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Ii zmą. At s i žvelgdami į visas šiuos ir dar eilę .kitų motyvų, gražus 
būrelis pačių aktyviųjų studentų varpininkų ir nutarė steigti atski
rą organizaciją,kuriai buvo pasirinktas simbolinis,Lietuvio patrio
tizmą žadinantis,’’Žalgirio” vardesįJos steigėjų terpe‘buvo Pr.Zub- 
ty s, Pr. Dulsvi Sius, J, Kregždė, K. Grigaitis ,B.P<’ rnmskas7St .Strazdas ir 
eilė kitų.Korporacijos forma bužo pasirinkt- ne todėl.k?-d varpi
ninkai būtų buvę kokie korporatyvizmo gerbėjai ar šalininkei, bet. 
tik tuo sumetimu,Ipad tai įprastinė studentijos organizacijų forma, 
jos narius jungianti į vieną jaunatviška b r o 1 i š 
ką š e i m ą .Nors ir pasirinkdami korporacijos formą, žalgiriečiai 
atmetė, tuščias formas - špagas ir panašius dalykus,kaip lietuviškoms 
sąlygoms netinkamus. '

Kaip jau minėta,savo veiklą 1923 ruvasario 2 .d.prrdėjęs ’’Žalgiris^ 
netrukus pasirodė labai,našus indelis į visą studentų varpininkų v eik
lų,. Nebūdamas per daug gausus, jis ypač pasižjnnėjd savo narių t v i r 

.tu ideologiniu apsisprendimą, nepaprastu 
drausmingumu ir broliškumu .Pasirinkę kaip tik. 
daugiau visuomeninės veiklos barą,žalgiriečiai buvo label aktyvūs 
šioje srityje,nežiūrint vis sunkėjančių veikimo sąlygų už universi
teto sienų.Pačiame gi universitete jie ypač uolini nagrinėjo,disku
tavo visuomeninio gyvenimo reiškinius ir kitas aktualiąsias prbble- 
mas.Šia kryptimi ’’Žalgiris” surengė visą eilę -paskaitų,karias skai
tė žinomi mūsų mokslininkai,šiaip visuomenės veikėjai ir politikai.

Kad *’Žalgirio’’pasirinktnsis kelias buvo teisingas,vėliau patvir
tino kiti įvykiai.Šalia "Žalgiric-'įsisteigė kitos studentų varpinink 
kų korporacijos: Kaune - medikų.^Ąžuolas", mergaičių “Rimtis”,Proky- 
bos Institute Klaipėdoje ’’Granttest,Dotnuvoje,Žemės ūkio Akademijoj f ; 
- "Varpas”.Visi šie vienetai sudarė Lietuvių Studentų Varpininkų Są
jungą.

’’Žalgirio” korporacijos šefęs buvo Mykolas'Šl^žeęiČiu.s,visais at
žvilgiais daug padėjęs korporacijai.

Kovoje d. 1 Lietuvos laisvės žalgiriečiai yra sudėję brangių aukų. 
1941 m.birže'io 14-16 d. d.okupantai išgabeno i Sibirą pirmąjį ’’Žal
girio” korporacijos pirmininką Pr.Zubrį ir vieną jos steigėjų ats. 
lęlt♦Stasį Strazdą.Antrosios bolševikų okupacijos metu kalėjime nu
kankintas buvęs “Žalgirio” korporacijos pirmininkas adv.Alf„Gineitis, 
žalgirietis.Meč.Mackevičius buvtr kalinamus tautininkų, ir bolševikų,, 
o vokiečių nacių Stutthofo koųciagęry iškalėjo dvejus metus.

Naujai .atgimęs "Žalgiris- turi lietuviams bradgų vardą,-garbingą
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"Žalgirio” pramintą kovus dėl Lietuvos laisvės, 
dėl demokratijos ir sąžinės laisvės - 
k e 1 i ą . Tegul jis tvirtai ir vyriškai su jaunatviškumu pasiry
žimu juo žengia. ' ■■ r , '

Senas Žalgirietis

000 - x - 000

Petras Rasimas

PAŽANGIOSIOS IR DEMOKRATINAS LIETUVIŲ’ MOKSLEIVIJOS KELIAIS.

/Tęsinys iš "Studentų Varpo" Nr\2./

Aušrininkai Nepriklausomoje Lietuvojec - •
Rusijoj aušrininkų nepasiliko.Visi grižo Lietuvon ir šia savo 

veikimą plėtė.Grįžo gerokai įsisąmoninę savo ideologijoj ir numatę 
veikimo gaires.Slaptai paršigabeno dar į vokiečių okupuotą Lietuvą 
li'udininkiškos /daugiau eseriškos/ literatūros ir iš pradžių dir
bo daugiausiai sodžiaus jaunime.Iš Rusijos parsigabeno ir slaptą 
rankinę spaustuvę su pakankamu kiekiu raidžių.Spausdino antivokiskus 
atsišaukimus ir organizavo antivekišką lietuvių sąjūdį.Kaimų jau
nimas noriai į šį darbą, dėjosi ir to.utiniai-demokratinės idėjos 
plito.

Įsisteigus eilei lietuviškų gimnazijų,atgaivintas veikimas moks
leivi joje. Ypač daug aušrininkų susispietė Marijampolės realinėje 
gimnazijoje kur susidarę faktinis Lietuvos aušrininkų centras.Iš 
čia aušrininkų idėjos ir "-ganizacija sklido į visos Lietuvos gim
nazijas ir apėmė gana platų lietuvių moksleivijos skaičių.Gimnazi
jose dvelkė tikrai darbo,demokratinių idėjų ir visuomenine veikla 
susidomėjimo atmosfera.Iš šių veikliųjų aušrininkų tarpo išėjo ne
mažas skaičius abiturientų,kurie vėliau buvo aukštais ka-rinipkais, 
teismų darbuotojais,mokslininkais ir t.t.Jų nemaža dalis yra atsidū
rus L ir t Į" ū jr J Q « ’ • —

Po 191& - 1918 metų karo aušrininkų' ideologija ir veikimas kai- 
rėja-19?O.IV.9 d.įvykusioj aušrininkų organizacijos konferencijoj 
formuluojami pagrindiniai šios organizacijos principai: individu
alizmas /r socializmas,pažiūros į tautybę,tikybą ir dorovę.Aušrį- 
ninkąi - individualistai laikė viso gyvenimo centru patį žmogų bei 
organizuotą žmonių kolektyvą,kuris,sąmoningai kurdamas sevo gyveni-
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’ mo ir veikimo planus,tikslus ir idėjas,sąmoningai pasirinkdamas 
veikimo priemones,tų savo tikslų boi ideal-; siekia ir tuo būdu pa
tį gyvenimą kreipia norima,jo tikslus atitinkančia,linkme.Prieš 
gaivališką ekonominių ir šiaip gyvenimo jėgų raidą statė tikslingą 
ir valingą žmogaus* veikimą.Šios principinės aušrir^’nkų individua
lizmo tezės buvo griežtai priešingos marksistų skelbtąją! istorinio 
materializmo’tezei.Patį socializmą aušrininkai siekė įgyvendinti 
kaip realų ateities visuomeninio gyvenimo planą',kaip žmogaus proto 
darbo bei jo valingo veikimo ir pasiaukojimo vaisių.Tau tuo metu 
aušrininkų organizacija pasivadino Lietuvos socialistinės moksleivi
jos aušrininkų organizacijaoNuo 1918 m.Marijampolėje ir nuo 1925 m. 
Kaune buvo leidžiamas mėnesinis laikraštis "Aušrinė",

Aušrininkai nuėjo socialistiniais keliais,bet didelė jų'dalis bu
vo ne taip radikalių nusiteikimų.Tat pasireikšdavo metinėse konferen 
oijose.ir dalinai pačioje "Aušrinėje".Jau apie 1922 metus ryškiai iš 
sikristalisavo aušrininkuose dvi kryptys - eseriška ir liaudlninkišk 
irai - demokratinė.Tarp 'šių srovių vyko ilgiau užtrukusios diskusijos* 
Tenka pažymėti,kad nors gimnazijos,ar universiteto suole aušrininkai 
buvo stipriai kairių ir radikalių pažiūrų,tai išėję gyveniman,labai 
aktingai jungėsi į teigiamą Nepriklausomos Lietuvos Respublikos gyrė, 
pimą ir davė gana daug vertingų asmenybių.Iš aušrininkų eilių išėjo 
būrys karitį savanorių,valstybininkų,aukštai kvalifikuotų specialistų 
ir plataus mąsto visuomeninkų.

Nepriklausomoje Lietuvoje'įvyko astuonios aušrininkų metinės kon
ferencijos: 1920.IV.7-9 ;1921.XII.28-29,; 1922.IV.11-127 1923.VI.15; 
1924.1.4-5; 1925.1.5-7; 1926.III.29-31; 1927.IV.2-3; du kongresai - 
1925.VI.26-28 Kaune ir 1926.VII.2-4 Marijampolėje,keletas skyrių pir
mininkų suvažiavimų ir didelė ekskursija Žemaitijoje 1924. VII.4*16 su 
gegužinėmis,vaidinimais,paskaitomis ir t.t.

Lietuvos universitete,aukštesniosiose bei vidurinėse mokyklose auš* 
rininkai turėjo gana daug skyrių su keliais šimtais narių.AuŠriniutai 
Skyriai ir kuopos ruošdavo susirinkimus,skaitydavo referatus,ginčyta* 
vos! įvairiais mokslo,meno,visuomeniaio gyvenimo ir kitais klausimais^ 
rengdavo paskaitas,spektaklius,leisdavo rotatorium spausdinamus laik
raštėlius, kuriuos patys prirašydavo,turėjo savo chorus,orkestrus Ir 
mėgėjų vaidintojų būrelius.Plačiai dalyvavovisuoaeninių organizacijų 
politinėje akcijoje,sąmonindami ūkininkus ir darbininkus.Dirbo prote* 
sinėse sąjungose ir kooperatyvuose.Kurdavo "Kultūros" būrelius ir 
platindavo savo "Aušrinę".Plačiai veikė moksleivijoje ir rūpinasi moks 
leivių reikalais.Šioji aušrininkų veikla sukeldavo konfliktų su mo
kyklų administracija,kuri dažnai nesųpresdayo,ar nenorėdavo suprasti

• fejų siekimų.Dėl įvairių trukdymų iš mokyklos Vadovybės puą^s dažnai
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aušrininkai pereidavo su savo veikla į-pogrindį.Dėl savo idėjų ir, 
veiklos jie turėjo pakelti.daug administracinių represijų,Po 1926 
•m.gruodžio 1? d. perversmo "Aušrinė” ris .■•m laikui buvo uždarytame . 

• aušrininkų' organizacijos veikimas suvaržytas,o vėliau uždraustas ’
\;J kartų, su kitomis lietuvių taktiniti demokratinėmis moksleivių prgąs- 

... rnį^aoįjomis..Paskutinįo.režimo motu iš aušrininku tik retai kuridm^ 
pavyko, išvengti kol j j imu, stcvųklų ir trėmimų^Paskutiniaisiais kelia 

-ii. lįais nepriklaųsomybinįąis metais.aušrininkai savo atskira orga- . , 
„niz’rcij?. nepasireiškė.Atskirų aušrininkų kelias artėjo prie jų

> I-jo .Didž.Karo laikotarpio linijos,šiuo laikotarpiu politiniai 
K|ipųdįninkų atstovaujamos.Vokiečių laikotarpio pogrindyje visa ei' 
lė aušrininkų aktyviai dalyvavo pogrindžio liaudininkų organiaa- 
cj.jpj : taip,laikinai išsiskyrę,pavojinguoju savo; pogrindžio dar
bu jie vėl surado bendrą kelią ir šiandien žygiuoja bendruoju 
keliu.; ,

Dabartinės okupacijos aušrininkų tautinėmis aukomis yra poetai 
Kazys Boruta ir Kazys Takubėnas.

■Nepriklausomybinio laikotarpio studentai varpininkai.

. "Aušrinė” savo žygius ir darbus'vystė dr.Vinco Kudirkos,dr.Ka
žko Griniaus ir kitų leistojo "Varpo” \įtakoje,kol Rusijos revoliu-. 
cijos paveikta pasuko socialistiniais keliais.1922 m.įsįsteigųs
Lietuvos Universitetui Kaune,čia 'susibūrė didesnis skaičius ir pa-

^.žangiosios tautinės demokratinės studehtijos.Prisiminta- dr.Vinco
^Ęudir^os puoselėtosios mintys,idėjos ir darbai,ir .pradėta .galvoti
\,^ąpie šios studentijos subūrimą,suorganizavimą,juo labiau,kad deši--

H: j - pra'dė jo burtis krikščionių demokratų srovėssstudentija,ateiti-
nįnki ja pasivadinusi, bę t o, Voki et Įjos studentė jos, pav;’zdziu,grįež-

• tai.korporantiško tipo ne'ionalĮstinis studentijos bū;;..‘lis;kairėje
i’^bų^sie j i moksleiviai aušrininkai 5,š kartų dar savo veiklos univer- 

ęįtetan■neperkels ir daug kam iš pažangiųjų tautinių demokratų stu-
' denių atrodė per daug radikalūs.Tuo būdu 192.*. m.rudemop buvo įkur-

. ta. lietuvių studentų "Varpo”, draugi ja.Tos steigėjais buvo paskutiny- 
' ’ sis Nepriklausomos Lietuvos Teisingumo Kinisteris profcA.Tamosai- 

tis/1940 m.tik bolševikams užėjus vienas iš pirmųjų labai žiauriai 
d traktuotas ir. žiauriausiai kaltinaros bolševikų išgabentas į Rusi

jos gilumos kalėjimus ar lagerius,amžinos atminties redaktorius ir 
kovotojas už lietuvių tautos.-laisvę ir Lietuvos demokr-tinę santvar- 

ls> * ' ■ -
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■ ką Jonas Strimaitis,visuomeninkė-publicistė advokatė Birutė Gri- 
gaitytė-Novickienė,Apygardos teisėjas Jurgis Kasakaitis,nešautie
ji tremtinio dalią - pirmoji Vokietijoj,antrasis Austrijoj,- ir 
kiti studentai varpininkai.

I

Varpininkų ideologijos pagrindan paimta trys principai: t a u - 
t i škuma s ,demokrat i š k u m a sirhumcni š k u 
m a s su sąžinės laisvės principais.”Varpo':draugijon 
įstojo gražus pažangiosios t s‘utinės d e m o k 
k r a-t i n ė s studentijos būrelis,būrelis savo organizaciniu var 
du pagerbęs didžiuosius varpininkų darbus mūsų tautai.
■ ' ’’Varpo" draugija studentijos gyvenime vaidino žymų vaidmenį. 
Būdama politinevadove pažangiosios 
tautinės demokratškosios lietuvių 
studentijos srovės, būdama varpinin
kų kovos už tautos i r “k r a š t o laisvę 
tradicijų saugotoja it tos kovos da
lyve , ji drauge su kitų mūsų studentijos srovių politiniais 

’ vadovais - iš dešinės ateitininkijos ir iš kairės kiek vėliau su- 
suorganizavusio marksistinio "Žaizdpo" - vadovavo visam studenti
jos gyvenimui,o paskutiniais keliais metais,išnykus aušrininkams 
ir žaizdrininkams,"Varpo" draugija buvo pasilikusi vienintele, 
greta ateitininkijos, politine mūsų tautinės 

•ir demokratinės studentijos r e p r e a e 
zentantc ir vadove.

Kaip tokios,josios darbai ir jos vardu tariamas žodis jautriai 
būdavo priimamas ir tos lietuviškosios studentijos dalies,kuri,no
rėdama lengvesnio kelio,būdavo susiorganizavusi ne į kovojančias 
už tautos laisvę,už demokratiją,organizacijas,bet į įvairias re- 

■ gionines ir įvairių įvairiausias kitokias organizacijas,savo buvi
mu neįnešusias aukos ant tautos laisvės ir pažangos aukuro.TOkios 
organizacijos,be abejo,buvo tautinės,jos nariai - geri ir padorūs 

' lietuviai,nuėję į tokias organizacijas tik todėl,kad,nebūdami pa
kankamai kovingos dvasios,nenorojo dalyvauti aiškiose tik minėto
se politinėse organizacijose,nenorėdami pasunkinti ne tik savo stu
dijų, bet ir tolimesniojo savo gyvenimo,nes tik minėtose politinė
se tautinėse demokratinėse lietuvių studentų organizacijose daly
vavimas valdančiųjų buvo vertinamas kaip antireži’^ni- 
n i s , todėl tik tokių organizacijų nariai būdavo ne tik ly
giai su valdančiųjų režimą palaikančios-korporacijos asmenimis 
traktuojami,ne tik negalėdavo naudotis valstybinėmis-stipendijo-
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mis, nekalbant' jau apie jų siuntimą į užsienį, pasitobulinti,bet, 
jiems ir išėjus iš akademinio studentiškojo gyvenimo,jie buvo vai 
dančiųjų skriaudžiami ir persekiojami.Tačiau nežiūrint tokių per- 
spektyvų,mūsų studentijoj visada būdavo pakankamai politiniai jau 
trešnių asmenų, kurie j nežiūrint. visų nepatogumų, ryždavosi eiti.sun 
kiuoju,bet-reikalingu ir gražiu dr.Vinco Kudirkos kovos už 
lietuvio 1 a i s V' ę keliu ir t o d ė l st.o- 
d e v o i: V a r p o ” draugi j on.

Ir pavieniai varpininkai studentų gyvenime vaidino žymų vaid
menį .Sovo tvirtu nusistatymu,savo tiesiu tautinių demokratiniu ke< 
liu eidami,jie lietuvių studentijon įnešė nemažą indėlį.Jie pozi
tyviai bendradarbiavo su TTrivi-^sitsto vadovybe ir padėjo jai ženg
ti pirmuosius atgaivintosios lietuvių aukštosios mokyklos žingsnius. 
Ne- retai su Universiteto rektoriais,gilios atminties profesoriais 
Jonu Šimkum,Petru Avižoniu,Mykolu Roemeriu ir kitais ir ypatingai 
su jų mylimu amžinos atilsius studentų ‘reikalams prorektorium 

a prof.kan.Česniu tekdavo svrstyti ir spręsti komplikuotus univer
siteto akademinio gyvenimo klausimus.

’Kaip vadovaujanti draugija,“Varpus” turėdavo savo atstovus - 
bendrinėse studentų organizacijose ir institucijose - Studentų 
Atstovybėje,Teisme ir kitur; čia varpininkai, dažniausiai būdavo 
pirmose eilėse,arba vadovaudavo pozityviajai,bet kovingai opozi
cijai.Tokiu būdu jie kūrė gražias ir garbingas 
lietuvių studentijos ir jus o r. g a n i - 
zacijų tradicijas.

Be šito,varpininkai aktyviai dalyvaudavo ir ekonominiame lie
tuvių etudeat1jis vwAfi’"-: čia jie vadovauja bendriniam studentų 
kooperatyvui,čia jie visą eilę metų vadovauja dalinai bendrinei 
Lietuvių Studentų Susišelpimo Draugijai,vėliau pe-siorganizavusiai 
į kooperatyvą su valgykla,kino,krautuvėmis ir kt.įmonėmis.

Varpininkai,kaip aktyvūs tautos laisvės ir demokr-tinėa jos. 
santvarkos kovotojai,labai jautriai atsiliepdavo į visos lietuvių 
tautos ir savo vyresniųjų kolegų kovas su antidemokratiniu režimu. 
Štai 1931 m.rudenį paskelbus “seniūnų prezidento“ “rinkimus”,var
pininkai vadovauja studentijos kovoms prieš lietuvių tautos rinki
mų teisės išniekinimą,įtrenkdami ton kovon net jau minėtąsias neita? 
tralįasiąs. korporacijas.Tas pats ir 1938 metų "rinkimų“ proga;Jiik 
varpininkai buvo ne vien tik studentei,bėt visos lietuvių tautos na- 
riai,ir dargi organizuoti nariai.Todėl jų dalyvavimas savo tėvų 
Lietuvos ūkininkų vadinamame suvalkiečių sukilime plačiai žinomas. 
Dėl to,kad varpininkai buvo kovotojais dėl tautos laisvės,jie ne

9



Nr.3--------------------- S T U D E N T Ų VARPAS --------------- Psl.9.

tik buvo laikomi posūniais,ne tik nepriimami į Valstybines tarnybas 
arba karo mokyklon,bet nuolat jie buvo tardomi,kratomi,teisiami, 
laikomi kalėjimuos,ar Varnių ir Dimitravas stovyklose.Tačiau per
sekiojami varpininkai nepalūžo,jų darbas nuolat plėtėsi,o narių 
skaičius augo.V i s u o m e t atsirasdavo iš lie
tuviškosios studentijos, iš jos paša 
žangiosios tautinės demokratinės 
s'ro v, ė s, pasiryžėlių garb, ingai atsto
vauti visą srovę ir einančių į varpi
ninkų kovos gretas.—’

Jeigu kiti,be ateitininkų,neatlaikė spaudimo,tat varpininkai 
pamažu,bet žingsnis po žingsnio vis augo.Greta "V-rpo” draugijos, 
1928 m.atsistoja varpininkų korporacija "Žalgiris",1935 m. - var
pininkų medikų korporacija "Ąžuolas”,1934 ra. - varpininkių korpo
racija "Rimtis",1938 m.Klaipėdoje - "Granitas" ir 1939 m.Dotnuvoj 
je, korporacija "Varpas”. . - <

Varpininkai aktingai dalyvavo pažangioje,tautiniai demokrati
nėje lietuvių spaudoje.Turėjo savo tvarkoma ir prirašomą. puslapį 
"Lietuvos Žiniose".Jie leido ir savus leidinius:"Varpą",mokslei
vių žurnalą "Mokiieivį”,kuris 1936 m.buvo režimo cenzoriaus užda
rytas, vėliau "Moksleivių Varpus",savo 15 metų sukakčiai paskirtą
jį grąžų leidinį "Varpininkų Keliąs",visą eilę vienkartinių leidi
nių mokslo metų pradžiai ar Studentų Atstovybės rinkimų proga - 
"KelkitejkelkiteĮkelkite I" ir kit.

Varpininkų organizacijos, būdamos grynai t auti 
nėmis lietuvių studentų.organizaci
jomis, turėjo savo rėmėjais ir garbės nariais didžius 
ir garbingus lietuvius kovotojus .Jų 
torpebuvo žinomas varpininkas,mokslininkas,pirmasis Nepriklau
somosios Lietuvos Teisingumo Ministerls,profesorius adv.Petras 
Leonas,Lietuvos Ministeris Pirmininkas,savanorių organizatorius 
ir Lietuvos išgelbėtojas 1918-19 m.nuo bolševikų jungo,adv.Šleže
vičius Mykolas,didžioj i varpininkė,visuomeninkė ir kovotoja,nenu
ilstama pažangiosios tautinės jaunuomenės rėmėja ir demokratinės 
spaudos organizatorė Felicija Bortkevičienė,vienas žinomiausių 
Lietuvos finansų žinovų,Amerikos Lietuvių Tautinės Sandoros or
ganizatorius, Lietuves žemės reformos parengėjas,mokslininkas prof. 
Albinas Rimka,dar iki šiol sėkmingai Lietuvos išlaisvinimui dirbąs
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buvęs Lietuvos Respublikos konstitucinis Prezidentes dr.K- zys Gri
nius ir kitio .

Toks buvo varpininkų kelias Nepriklausomoje. Lietuvoje.Pirmosios 
bolševikų okupacijos metais jų rezistencijos uždaviniu buvo — iš
saugoti kiek galint didesnį lietuvių skaičių Lietuvos prisikėlimui. 
D‘ug kam teko ir žiauriai nukentėti.Prof»dr.Antanas Tamošaitis,re
daktorius Tonas Kalnėnas,dipl»teis.Stasys Strazdas ir kiti rštrem- 
t-1 Sibiran žiauriam likimui,dipl.teis.Mečys JI-ackevicius,agr. Andriau 
Vrluckas ir kiti buvo kankinami kalėjimuose.Taip pat ir vokiškųjų 
nacių okupacijos*laikais.T^s pat M.Mo-ckoviSius ir adv.B čiulis bei 
kiti perėjo nacių kalėjimus ir koncentracijos stovyklas.Bet daugiau
siai varpininkai kenčia daboriTinėje rusų okupacijoje.Dalis jų nu
kankinti, dalis tolimajame Sibire ar Vorkutoj.Užtenka paminėti jau 
nukankintus adv.Alfą Gineitį ir Liudą Bieliuką,neminint visos ei
lės nuteistųjų ir išvežtųjų; jis buvo lietuvių 
t a u’ t o s i r j o s liaudies kovotojais, 
jie buvo politiniai jautresnioji 
tautos dalis , todėl ir ėjo nors sunkiu,.bet mūsų tautai 
ir valstybei būt.inu lietuvių varpininkų kovos keliu. * w ;

Džiugu,kad varpininkų kovos dvasia ir t&Ž^jimac tautos ateiti
mi neapleidžia ir čia,.tremtyj e esančios mųsų student!jos,besibū— 
riančies į kylančias varpininkų korporacijas.

— ooo—X— ooo Į

w t . V.A—Us. - '

■ -±_T-T Y 9_s_

jau daugelis mėtų,kaip aš neturiu tikrai malonių valandėlių, 
nes,vos pradėjus veidui juoktis,širdyje gailesčio aidais atsilie
pia tėviškės tragedija.Tačiau viena, kartą aš buvau vis del to lai
mingas,nes betarpiškai girdėjau pasakojimus iš tik ką grįžusio iš 
Lietuvos,apie savo pergyvenimu % tenai turėtus.

-Buvau Lietuvoje keletą mėnesių užtrukęs.Aplankiau daugelį 
vietovių pečitf gražiausiu vasaros. me tu „Ar bereikia sakyti,kad tai 
buvo maloniausios laikotarpis mano gyvenime?...

Ties atydžiai klausėmės jb kalbos ir jautėme,jog nuo jo tebe- 
dvelkia Lietuvos miškų ir laukų gėlių kvapais, jo balsas ataidi 
Lietuvos varpų aidais ir jo krūtinė prisipildžius užgrūdintos ko-
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vos dvasia.
-Dovanokite,bet dėl suprantamų priežasčių aš vengsiu vietovių 

ir pavardžių,nors jos jums būtų be galo brangios.Kada aš nakties 
metu patekau partizanams į nagus,tai jis buvo pasiryžę mene lik
viduoti, nežiūrint pažinties,draugystės ir prisiminimų.Ii .ne išgel
bėjo tik slaptažodžio žinojimas kito būrio rajone.Sunki kova rei
kalauja begalinio atsargumo,kuris yra pilnai pateisinamas. j

-Ar yra okupantams parsidavusių lietuvių?
—Yra, ir kaip tik-daugiausia iš buvisių dvarų kumečių tarpo.ne

priklausomos Lietuvos laikais jie nebuvo aprūpinti .žemė ir dabar 
dirba nusavintuose stembiuosp ūkiuose.Be to,okupantams yra atsida
vusi ir taip vadiname lietuviška vyriausybė,kuri labai daug žalos 
daro kraštui,nes gerai pažįsta vietos sąlygos ir padeda išprievar
tauti įgyvento jus. Be t yra ir labai gerų žmonių.Štai vieno neturtinga 
senutė pavaišino mane paskutiniu pieno lašu,o kada aš nenorėjau im
ti, tai man pasakė šiuos, atmintinus žodžius:"Imk,man drug nereikia... 
Jūs,miškiniai,kovojate už didelę,didelę teisybę,ir-cš noriu bent tuo 
atsilyginti..." - ir ašaros pasirodė jos akyse.Aš neklausiau ko ji 
verkė: vyro,,brolio,sūnaus ar"'anūkų,bet jos žodžiai, ir šiandien 
man sk-mba lyg šventos priesaikos formulė...Pasakotojas nustojo mo
mentui kalbėti,kad nurimtų jo susijaudinęs balsas. .

DP skurdžiam kampely tyla,bet niekas nekreipia dėmesio į šova 
ubagišką aplinką.Visų mintys toli,toli,ton...

-Aš norėčiau pasakyti viena.Kovotojų eilėse yra tie-asmenys,- 
kurie ir anksčiau nebojo išštot už laisvę nei Smetonos,nei Stalino, 
nei Hitlerin laikais.Dar daugiau: jie atsisako priimti savo tarpan 
tuos asmenis,kurie anksčiau buvo pasižymėję vienašališku žiaurumu. 
Kelios suminėtos pavardės paryškina ,kurie momentai turimi galvoj.

-Man, atrodo,kad Lietuvoje žmonės savo kailiu perdaug jautriai 
pažino visokio plauko diktatūras,jų nemėgsta ir tapo atkakliais va
karietiškais demokratais.

-Dovanokite, bet ar negalėtumėte ką nors papo n ’'keti apie parti
zanus? - įsiterpė vienas klausytojų„

-Kai kuriais epizedėliais džiugu prisiminti pergyventą,Tąigi, 
mums aštuoniems vyrams reikėjo dienos metu, skubiai persikelti į nu
rodytą vietą už kelių kilometrų į partizanų vadų pasitarimą.Deją, 
mes pataikėme blogu laiku.Tą dieną NKVD pravedė masinį partizanų 
valymą Lietuveje.Dalyvavo didesni būriai enkavedistų.Taip nptikė-
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tel pa j utcno, kad mūsų miškelis yre apsuptas rusišku 6»nu ~' . ' ""^•eriniu. Is
sunkvsžinių pasipylė grandinės boxsev-iku t/«- v-iečių J-~ . ., ■ - oko sup
ti miškelį.Pirmose -eilėse slinko iki dantų, vin-^u- tiv . '■ '■'■ •• --esnisji.
Per žiūronas aiškiai Kėčiau priešais s^nc at=i ^kont:
; . . * majorą.

As sakau NKVD,nors oaoar jie- vanmasi i..03c
Mūsų būrelis buvo mažas ,' todėl mes sutartina energ-j-,.. . „ ......-*01 atremti

pirmą puolimą ir p Ps i t alkius ganysiu p ošinančio ės pasni^,^, ' u - c i-'.’.r cow
bebuvo trečia, valanda po piotų.Ssulė slinko žemyn nep: . 1 .• . •' štai le-
taiAš pasidėjau šone automatinį šautuvą, rx n.: pnlydo.Vnc, • . -J? ®- .y -L T1 U X 
visai ramiai laukė antpuolio.«an tai buvo ne naujiena.-,- " ,- j *-v'g niekur nie
ko, j i s,menę s paklausė:

-Sakyk,kiek yra 'lietuvių studentų vakaruose?
-Apie du tūkstančiu - atsakiau aš j am.Tada jis v-Lndėlfei

vėl sako: 5
-Ir jis visi gali mokytis! Kaip sero,... -
Tai jis pasakė su tokiu nęlonuau, u takiu 

pavydo,nors pats buvo baigę* gii-ma’.rją ir tol 
kaip daugelis jam pensšių.Bet aš nutr *c.--.u nuo

«-z.u,bš jokio 
■':1s negalė j o, k

Mūsa dešinėje pradėjo tratėti bolševikų kulkasv'-i-'i« -,n
lydovss ir eš nukreipor.e vieą ugnį ten,kad likvidavus C1?v?--ina.P “* v xxAoch 
lizdą. leškcd’rias tikksmasnės ąpsoudy-no vietc •_ • y a lyd ov g nuslinko 
tolyn.Po kelių minučių kulkosvaidis autir:. „ .Palydovo t '.į-n oat 
nebuvo matyt ..Likau viena s .ra adau apnnbą po apki-tęs-Svarbu, kad gink
las neužspringtų,ked neįvyktų-kliuči’i.Šauū iau į taikinius įr be 
taikinių.Nesekiau,ar kliu.-c ar ne,dim staiga pamačiau r.epcrtoliau
si?! prislinkusį bclševi vę naj orą.Paspaudžiau gaiduką i- jįS nuvirto. 
Tai pirmutinis mano gyvenirae aiškus pataikymas...

S'-.aig'- py! i nk įsiv^7'-"'• vo visiška tylaoBoiševįkai ruošėsi nv c p to 
puolimui.Buvo proge sprukti,bet dar buvo perdaug šviusUaKąd tik 
greičiau ateitų naktįsi As apzJuriu g nklą^įasdu peskutin^ apkabą 
ir ccruc-šiu rankiną granatą save j-csprcgdinti.svai'bu..nepasiduoti gyv* 
vau ir neleist ntnažiut lf'!ZoX>.o ~ t'.xcs pOi cizanų, įst'rviais.

Pertrauka pradėjo dilgirmi ne?*vu.3ines nežinia kada, ir iš lour ims 
šaudyti .Žvalgau'žiūronais priešais eę-,n-apseudymo lauką, budžiu oo-v. 
gj-v/ybės sargybe je, taigi j et <-r i <-.i ,ne vi.ee tf-,1 įS kažkur vėy.o dvel
kimu pasiekė m-r ne dejąvirds.Atsargus, cyias kenčiančio žmogaus skundus 
Aš nenoriu jo klausytis,.-xs nm: .^isu-, c-—' liziną meno ausis,pi-ie- 
kaištaija mano sąžinei , kA-iikj. a m-, n > ■- -~a._ Bet dijayxm.'.s n? si’.i v j?, 
žmogus lauki e.Kas ji9?3->Vft£’ >?r pnisas?^s d; i guliu įv s^-"rs+--ę.u!.d-.ng-
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stausi nuo aiškios pareigos išsisukinėjimais,bet sąžinės balsas . ... 
nugali ir as einu ieškot kenčiančio žmogaus.

Vos man pradėjus šliaužti,balsas nutyla.Aš abejoju dėl krypties 
ir laukiu.Silpną dejavimą išgirdęs imū skubėti,naujas jausmas manyje 
je auga ir nugali viską.Patenku Į mažučių eglaičių gojelį ir iš 
už vieno krūmo matau kyšančius bntus.Batai ne rusiški,o.pusbačiai, 
kažkur.mano jau matyti.Taip tai mano palydovo pusbačiai.Dabar aš 
jau drąsiai šlcnku jam į pagalbą ir randu jį sunkiai sužeistą.Kai- 
rės rankos petys taip suaižytu,kad ranka vos kabo„Kraujas plūste 
plūsta iš žaizdos.Aš .riebiu pirmos pagalbos pakietėlį,praplėsiu 
jį ir imu skubiai tvarstyti žaizdą.Bet kraujas nesiliauja bėgęs. 
Nusiimu savo parškinius ir juos suplėšęs aprišu žaizdą.Kraujoplū- ’ 
dį sustabdau. ■ .

Sužeistasis atsigauna,pažįsta mane ir paprašo vandens.Slenku 
ieškot.Radau toliau balą.prisisemiu kepurę ir bėgte nešu ligoniui. 
Jis žiūrįs į mane.Aš jį raminu,prašau kentėti,kaukt tamsos,o tada 
bandysime pasprukti.Paslepiu jo kojas,pasiimu Šovinių atsargą ir 
įlindęs įeglaites laukiu.Tegul būna palaimingas fhietuvlško miško 
prieglobstis!Vos man spėjus atsigulti,pasigirsta žingsniai.Pro paj 
mudu praeina visė enkavedistų banga.Jie mūsų nepastebėjo.Laikinai 
mes išgelbėti. ,

' Sužeistasis dar daug kartų šaukiasi pagalbos.Aš vis.nešu jam 
vandenį,Pageliau atėjo naktis.Mėginu iš Čia pasitraukti.Sužeistą
jį užsiverčiu ant pečių ir nešu...

-Taip kaip mane nešei vokiečių kalėjimo etapo metu,-įsiterpia 
vienas klausytojų ir,kreipdamasis į kitus,pridūrė: -išsekus mano 
jėgoms aš kritau ir laukiau mirties.Jis pats,vos paeidamas,ėmė 
mane nešti,nors kiti už jį stipresnįjį mane nekreipė net dėmesio. 
Aš pilnai tikiu,kad jis teisybę pasakoja.Kas kitam yra didvyriš
kumas, tai jam yra vien kasdieninė pareigalBet,atleiskite,aš truk
dau.

-Vėliau paaiškėjo,-tęsė.toliau pasakotojas,- kad aš turėjau 
laimę pralįsti pro bolševikų postus.Aš ėjau...Ėjau tolyn ir to- - 
lyn,bet našta lenkė mene prie žemės,nakties tamsa ir saugojo ir 
kliudė eiti.Sužeistajam reikėjo žūt būt greitos pagelbos ir aš pa
siryžau rizikuoti.Palikęs sužeistąjį už sodybos pats įėjau kieman 
ir ėmiau smarkiai baladoti į gyvenamo buto duris.Iš vidaus pasigir
do pagyvenusios moteriškės mieguistas balsas:
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-Kas ten?
-Partizanai! Įsakau atidaryt duris!
Griežto mano balso paveikta moteris atidarė dūris.Už gos stovė-

• jo smalsi aštuonioliknmėtė mergina.Aš pasakiau,kad kluone yra su
žeistos partizanas ir Įsakiau merginai padėt man jį-įnešt ,Į kam
barį .Kada mergina pamatė momentui užžiebtos lemputės šviesoje 

' ’ sužeistojo veidą,tai išsigandusi sušuko: .
-Jėzus,Mari J a, Antanėlis!,.,
Motina tuoj liepė užgesinti šviesą ir pirmą pagalbą - pertvars_ 

tymą atliko tamsoje.Baigiant perrišimą ėmė belsti į duris ir išgir
dome rusiškus balsus:

-Atsiliepkite!
Nutirpome visi.Greit sužeistąjį įnešėm į'rūsį ir šu mergina li

kom tenai,o senutė atidarė duris.Rusai keikėęi,kodėl'taip ilgai 
neatidarė durų.Senutė teisinosi miegojusi,bet rusas nenusileido.

-Aš mačiau- šviėsąl
Senutė gailiu balsu aimanuodama skundėsi serganti ir pasišvie-

. tusi norėdama išgerti vaistų.Rusai reikalavo išduot slepiamus par
tizanus.Aš stovėjau su paruošta granata,bet staiga kalba netikė
tai pakrypo geron pusėn:

. -SamagonOjmatka’/turi ? -
Negavę "samagono įsake pąruošt garą, vakarienę.Jie valgė apie 

valandą.Mos kantriai tupėjome rūsy ir laukėme.Sužeistas!s kentė 
sukandęs dantis.Tik rusams išėjus pavyko sužeistajam parūpinti rim
tesnę medicinišką pagalbą.Jo gyvybė buvo išgelbėta.

-0 kaip su kitais partizanais ?
-Jie laimingai paspruko,išskyrus vieną žuvusį,kuriP žiauriai su

žalotą nuogą lavoną bolševikai išmetė artimiausiam miestely...
Deja,laikas buvo skirstytis ir pasakojimas buvo nutrauktas.Skirs

tomės tikėdamiesi vėl turėt progos išgirsti ką nors konkretaus apie 
tėviškės dalią«Nėra laimingesnių valandų,kaip patekt tarp kasdieniš- 
kiausiai paprastų,bet tikrai reti

000-- x---003

15



Nr. 3- V A R 3 Psi.15

j .Karna;
ingtinės Europos Valstybės

Antrasis pasaulinis karas baigtas,bet taikos nei nugalėtojai, 
nei nugalėtieji nejeuciaipirmieji tolinu ginkluoja si 2 bauginasi ato
mine bomba,.o antrieji tebėra prislėgti baisių karo padarinių ir ne- 
turi vilties greit sulaukti geresnių diGhų.Vienur kitur - Kenijoj, 
Irake, •Turkijoje, pagaliau ir Graikija j,-vyksta ginkluoti,neva vidaus 
politinių grupių susirėmimai,kurie be abejonės yra Sovietų oąjungos 
kurstomi ir remiami .Maža kibirkštėlė,ir vėl gali iškilti II^-sis 
’pasaulinis karas.

. ' Tokiose politinėse apystovose buv.Anglijos premjerus Vznsto- 
nas Churchills,konservatorių partijos vadas, pr .m.rugsp j t;
le Ziuricho Universiteto salėje posakė politinę kalbą,iškeldamas

* reikalą Įkurti Jungtines Eurpopes Valstybes, prie kurių, j ei S1-5 tuo 
tarpu ne visos,tai bent didesnė dalis Europos valstybių su keliais 
šimtais milijonų gyventojų galėtų prisidėti^Pirmąj į žingsnį turėtų 
padaryti Prancūziją su Vokietija.Tai turį būti neatidėliojant 
Įvykdyta,nes nauji pavojai - atominė bomba - gresia ne tik.Europos 
civilized jai,bet,gal, ir visai mūsų planetai.Šiai Jungtinių Euro
pos Valstybių minčiai pritariąs ir prcz.Trumanas.Savi kalbą Church! 
lis vėliau pakartojo konservatorių.partijos ’kongrese.

Ši" proga pravartu prisiminti ’ir kiek plačiau susipažinti su 
Europos Jungtinių Valstybių,arba Panėuropos,organizacijos tikslais, 
šio judėjimo istoriją ir realizavimo galimumais, •

Jungtinių Europos Valstybių idėja nėra naujo.Ją sutinkame jau 
viduramžiuose.Prisiminkime Bohemijos karalių Georg von’ Podiebrn- 
dą,Abėe do Saint Pierrą ii' ki t .Prieš pasaulinį karą šią mintį kėlė 
Vokietijos ’’Sozialistische Mona, t She ft e” ir dienraštis "Vossische
Zeitung".Tuomet jie vadinosi kontinentinės politikos propaguotojais, 

-Kaip žinia,po I-jo .pasaulinio karo Europa dar labiau susiskai
dę į atskirus politinius vienetus,.valstybes^kurių labai įvairaus 
dydžio buvo pfiskaitoma net iki 28,neminint jau Sov.Rusijos .ir 
Anglijos.'lobulėj ant i technika ~ paštas, telegrafas, radijas, aviaci
ja, -vis labiau artino žmones ir valstybes,o politinės sienos ir 
..■ekonominiai-barjerai vertė j-as užsidaryti savyje,sunkino savitar
pio susižinojimą ir bendradarbiavimą.

Tokią nenormalią būklę suprato Austrijos .grafas Richardas 
Coudenhove-Kalergi.1923 m.jis davė'pradžią P-neurones judėjimui, 
siekiančiam ūkiškai politinės Europos valstybių konfedsr^oijos, 
kurios pagalba buvo galvojama atsispirti prieš Eure nei gręsįanšią 

naujo karo šmėklą.Iš pradžių Coudsnhovo-Kai-z-į išsk ’vrė iš. šios 
sąjungos Sovietų Rusiją ir Angliją,kaip ne grvnai■eur-oinos vals
tybes,bet vėljLau,1926 m.numatė jau ir Anglijos orisĮdėjimą bent 
prie Europos muitų unijos.

Buvo įkurta paneuropos Sąjunga,kuriai vadovavo centro Taryba 
Vienoje.Jos pirmininku buvo pats Goudenhcve-Knleigi ■-Atskirose 
valstybėse veikė Sąjungos skyriai.Nu- 1924 ©.Vienoje buvo leidžia
mas Sąjungos organas - :spaneuropa” .Tenka dar ■nažvmėti, jog Pon«uro- 
pos idėja ^vo užsidegę ir -tokie politikai,kaip’ir Harriot, 
bet, de jo. praktiškai, išskyrus keliąs ta rp t a u tina s konferencijas,ir 
pasitarimus,nieko daugiau nebuvo pasiekta.Austrija kuri buvo Pan
europos judėjimo centras,negalėjo’pasukti Europos no?itikes vairo 
ši" nauja, vaga,nes pati vos tesilaikė,g :i'.“.novzi m” taip pat nevai
dina pirmaujamos rolės Eurpos žeiuyne. **' ..
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Neapsiėjo ir be kritikų.Pnžymėtini iš jų Grabowsky,A.Dix,kun. 
Rohan /■’Europ.Revue”/ ir kit.Jie nurodinėjo, jog Paneurbpn siekianti 
atiduoti Vokietiją Prancūzijos hegemėnijai,jog neteisingai įvertina, 
mi iš-esmės stiprūs Anglijos su Europos žemynu ryšiai ir,pagaliau, 
jc-goi .sudaromas ant i sovietini s blokas.

Musolinio vadovaujamas Italijos fašizmas pagimdė ir kituose 
kr-šiuose eutarkinio režimo šalininkus,kurie,pagrobę valdžią į sa
vo rankas,pradėjo vykdyti siaurai egoistinę politiką ir už savo 
valstybės bei tautos ribų nebeįstengė matyt bendrų Europos bendruo
menės interesų. Visto j c Peneuropos Hitleris pradėjo skelbti savo Nau
josios Europos idėją,kuri,visiems aišku,tesiekė tik,visiškai pamirš
tant bet kokį žmoniškumą ir tarptautines sutartis,pavergti Europos 
Žemyna ir primesti savo "valią.Visa,k-s buvo tarpt-utiška,diktatorių 
buvo stengiamasi išguiti iš savo krašto,idant šios idėjos nepakenktų 
jų tautinių grupių siekiamiems egoistiškai nacionalistiniams tiks
lams.. Šių faktų akyvaizdoje mažosios tautos,prie kurių ir mes prikišu- 
some,prisibijo,kad didžiosios valstybės,išsižadėjus ar susiaurinus 
savo”suverenines teises,neprimestų’joms savo valios ir neatimtų visų 
sąlygų toliau puosąlėtį savo tautinę kultūrą ir reikšti savo sąmonę. 
Nenuostabu tad,jog Panęuropos idėjo,pasiekusi 1926-132? motais savo 
apogėjų,pradėjo blėsti,kol p-galiau buvo visiškai-palaidota II-jo 
■pasaulinio karo kruvinose skerdynėse.

Kokias gi perspektyvos Peneuropos minčiai dabar realizuotis? Ar ji 
taip- pdt tebėra aktuali ir reali,kaip ir anksčiau? , -

Į paskutinį klausimą galima nedvejojant atsakyti - taip.Atskiros 
valstybės,ypač mažosios,pasidarė d-r labiau ekonomiškai priklausomos 
viena "nuo kitos,o ir politiškai jos tik formaliai begali būti nepri
klausomos, šiaip gi yra visu smarkumu veikiamos įvairių veiksnių iš 
šalies ir jiems atsispirti vienos pačios jos nepajėgia,Bot kurie ekono=- 
nominiai didesni suvaržymai,geležinės užtvaros vargu ar galės būti-bep-- 
teisinamos.

Europos civilizaciją ir kultūrą galėtų išsaugoti tik pačios laisv s 
tautos.Deja,jų maža beliko. Vokieti j a, kai.? žinome,dar ilgiems metams, 
m innyama būti militariškai pavergta.o Ištisa eilė Rytų Europos ir 
Balkanų valstybių yra vėl jėgą įterpta į sovietinio režimo orbitą. 
Visa tai nėra palankus reiškiniai realizuotis■spontaniškai Panęuropos 
idėjai,nes šių valstybių ir jose gyvenančių tautų iniciatyva ir laisva , 
valia yra suvaržyta.

Belieka tik prievartos kelias - kad kas nors iš šalies padik-. 
tuotų Jungtines Europos Valstybes.Jeigu tai įvyksta pačios Europos 
tautų gerovės ir saugumo sumetimais,nieko negalima prieš tai pasakyti. 
Geriausiai galėtų tai apginti ir atlikti Jungtinės Amerikos Valstybės, 
kurios ir pačios yra panašiai susiorganizavusios, ir turi ši-me darbe 
geriausią patirtį.Be to, jos ligi šiol yra mažiausiai pareiškusios bet 
kurių imperialistinių siekimų ir yra.aiškiai atsistojusios demokrati
nių valstybių pryšakyje.

Kertinis Panęuropos akmuo',ant kurio ji galės būti sėkmingai su
kurta,bus kiekvieno žmogaus,kuriai tautybei jis bepriklausytų ir kuria 
kalba jis bekalbėtų ar kurią tikybą išpažintų,absoliučiai lygus trak
tavimas.Kad tai yra įm-.noma,yra ru«= Šveicarija pavyzdžiu.Ta pati 
Šveicarijos konfederacija rodo mums,kad ir Europos tautybių įvairios 
kalbos negali būti kliūtimi susikurti Pąneuropos valstybėms.2 ar 3 pla
čiau vartojamos kolbos gali būti pripažintos oficialiomis kalbomis,o 
kitos - tautinės, naudo j-mus savitarpyje,tautiniam vystymębi, ir santy- ** 
kiuose su vietos administracija.

Churchilio-iniciatyvą reikia sveikinti.Tektų tikrai džiaugtis,jei
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■"Vakarų pęmokrntijo3 .žengtų drąsų jiugsnį toliau - ruoštų ■ .ik;.'er;.,konkre
tų Paneurupos statutą ir"ųpasiųiytų Europos valstybėms prie jo prisidė- 
ti0 Prieš Rytų imperialistiškai 'feLitniSriniiis siekiiinis~rBikalinga su
burti visas*- demokratines pajėgas# Paskiros valstybės'negali to padary
ti ir gali likti aukomis, "kaip kad ir mūsų_ kraštu s 0 Domokratd^-ir-^sne^ - 
ropos, suorganizavimas gali priartinti ir mūsų išvadavimųo -■
. ' pOC-^x- -—’000

_ __________SU STUDENTŲ VARPININKŲ SĄJUNGOS 
'PIR&LNINKiL■ ---•• —•

čia tremtyje mes turime labai gražų akademinės jaunuomenės skai
čių, kurio eiles dar kasmet panildo mūsų tremties gimnazijas baigęs 
jaunimas# Vakarų Vokietijos universitetuose ir kitose aukštosiose mo
kyklose studijuoja beveik 2,000 lietuvių. Nemaža jų dąr studijuoja 

rAustrijoj, Švedijoj, Prancūzijoj, Italijoj ir kit# Tai tikrai džiugi
nąs reiškiny3? n^s 3i jaunuomenė turės dalinai pakeisti okupantų taip 
negailestingai praretinta ir dar ir dabar tebenaikinumą ir tebeblaš- 
komą -Lietuves šviesuomenę. Jos laukia atsakingas ir sunkus Lietuvos ■ 

«at statyme- darbas ir ji- i‘savo rankas dalinai turės perimti tiek pc~ 
z litine", tiek ūkinę krašto vadovybę. Tiems uždaviniams ji turi būti 

pasirengusi# Atsikuriančiai'Lietuvai reikės ne tik siaurų savo sri
ties specialistų, bet Ir energingų organizato
rių, aiškiai politiniai; a p s i sprandu-
s i ų visuomeninių ir n k i n i ų vadovų, '
turinčių drąsos- daryti ir didelės

■ reikšmės sprendimus ir imti atsako-
- m y b ę ant s a v n o č .1 ų#

Nors <2 dalies -visiems sioms uždaviniais pasirengti pirmoji mo~- 
kykla yra našios studentų organizacijos, kuriose įgyjami bent ben- 
drlejH visuomeninės veiklos matmens ir subrandinamas ideologinis ap- 
sisprė’'č<napo o be tvirto ideologinio apsisprendimo, be tikėjimo sa
vo idealais ir principais^ jokia platesnė, sėkmingesnė veikla nėra

- Įmanoma n ji pasidaro lyg kokia tuščiavidurė rožė#
’ ' Kaip* iki šiolei buvo susiorganizavusi lietuviškoji tremties stu
dentija? t .

Turime gausų ateitininkų būrio Tai studentijos dalis, turinti 
aiškią politinę pasaulėžiūrą, kuri savo veiklą bazuoja konfesiniu, 
jei tain galima išsireikšti, faktorium,, Turime bendrinę,gerai ^pažįs
tamą, didelę ir plačią skautų organiznoiją# Turime ir naują ’‘Šviesos* 

... ssv±?i’’k? ra-sambūrį# -1 - - .......... .........
Be tOy-dpr daug, studovt j jos yra neorganizuotos# Nemažas 

s k a i c i u s ' *"p a ž a n*g lesios tautinės de
mokratinės srovės studentijos. vienur ki- 

•*>tur dirbusios "šviesoje*„ arba ir visai nesusiorganizavvslcs. k o n - 
■^esiniiis klausimus nuosekliai išjun
giančios iš- politinio gyvenimo ir' 
laikančios, tai- kiekvieno asmens 
š v e n .t u Ir ' p r i v ačiū d a 1- y k u,- j a u senai 
pasigedo sz a v o atskiros o,r g i z a c i j o s# 
Ir šati, pagaliau, šį pavasari visa c-ilė jos atstoviį iš įvairių uni- 
VGXvfiit€tu suvažiavo 'St .i l s r ii u Sąjungos utguivminio xeikaluo
To suvažiavimo pusėkoj atsikūrė Scu-denių varpini tiku Sąjunga ir išsi
rinko savo va i ovau janiuoslus urganuso Tuojau pradėjo steigtis ir atski— 
i'1 vienetai universitetuose, kur tik randasi daugiau mūsų stuuentijos. 
Korporacija "Žalgiris" jau i-eėje ir į viešumą, kaip galutinai susiorga
nizavęs vienetas. Eilėj kitų universitetų įsisteigę arba 'steigiasi kiti 
nauiuiu varoininkfr vienetai. Tokiu būdu mūsų tremties studentijos gyve
nime salia" jau nuo- seninu veikiančių kitų lietuvių studentų organiza
cijų7 savo viešą veiklą pradeda studentai varpininkai, taip pat aiškiai 
apsisprendę ir turį senas ideologinės ir tziutinės kovos tradicijas,aiškų
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įdomūs 
ratinės 
jų veiklos

snis ir į va:
. tudentijai. ir moksleivijai yra 

'tie motyvai, kurie-^arSkatl.no pažangiosios tautinės demok: 
srovės jnr.ntr.in organizuotis į varpininkų organizacijas, 
planai ir jų nusistatymas kitų, lietuviškų studentiškų organizacijų 

.......4 sąjungos pirmininką su keletu klausimų;
Sąjungos narių tarpe yra .daug Nepri-

atžvilgiu,"kreipiau
- Ar, kolega pirmininke, Sąjungos narių tarpe yra .daug Nepri- 

klausomybiniam laikotarpy buvusių varpininkų? -
- Ne. Septyni metai, kai mūsų Tėvynė okupuota; tiek pat laiko, 

kai Lietuviškosios tautinės studentų organizacijos negali tėvynėje 
viešai veikti. Mes gi, dabartiniai varpininkai, daugumoje esame jau
ni studentai ir nauji varpininkai. Pa v. "Žalgirio” korp. teturi tik

ikoturpio varpininką, bet ir jis nėra bu« 
u o J7i.si_.kiti yra ..iš nau j Į nariai0.
adėtų mums įsijungti į gražųjį politinės 
Nepriklausomybinio gyvenimo laikotarpy, 
.ngų ir saviauklos tradicijomis.

gaila^ Senisj 
veiklos kelią 
turtingą kultu* xuxit

- Kolega pasinėj?
- Mat, varpin 

tas aukomis kovoje 
toleranciją. Tačia 
siryžtume už tuos 
naujuosius varpini 
Mykolo Sleževičiau 
tuvių, neminint ja; 
tos darbininkų ir 
Mes esame pasiryžę 
gerovei,

nko kelias niekuomet nebuvo lengvas. Jis nužymė- 
dėl asmens ir tautinės laisvės, kovoje prieš ne- 
, kam gi būtų vertas mūsų gyvenimas, jei męs ne
rangius siekius kovoti? Mane ir mano kolegas - 
kas - stiprina gražus Dr. Vinco Kudirkos, adv. 
, Felicijos Bortkevičienės ir kitų didžiųjų lie- 
visos eilės jaunesnėse s ir jaunosios kartos tau- 

olitikų, ėjusių tuo pačiu kovos keliu, pavyzdys* 
jų darbus pratęsti savo pastangomis mūsų tautos

- Kokie motyvai paskatine jus įsteigti, tremoje studentų varpi-
• ninku Sąjungą?

- Visi mes siekiame^laisves demokratinės Lietuves atstatymo. 
Viena pagrindinių demokratijos sąlygų -jos piliečių 
politinis sąmoningumas. Mūši) nuomone, kas ne 
kas, bet jau studentas pirmoje eilėje turėtų būti politiniai apsi
sprendęs,, privalo turėti tvirtą savo nusistatymą pagrindiniais vaT-

■ valdymo s i'~ir Tautinių, savybTu”'DTėTo‘JiSo'“"kiausTm3iš0 Mes nori
me tvirčiau IdeoTogiSlai subręsti,“artimiau teoretiniai ir prakti
niai, kiek leidžia vargingoji tremtinių būklė, susinažinti ir įsi
jungti j visuomeninę veiklą. Tai ir vertė mūs burtis draugėn. Išban
dyta,— pažangiosios ^aūtinės^demokratinės studentijos ideologija -_yar- 

ide°Z°£--5aZ įa ~ gr1n1žTame”savo velkTąl Mums viešumon 
išėjus, "dabar dus dvi aiškiai skirtingų politinių pasaulėžiūrų lietu
vių studentų organizacijos.

- Kokie jūsų santykiai su kitomis studentų organizacijomis?
- ..... ...Visi. mes..^broliai., lietuviai. Natūralu,* kad tautoje, taigi 
ir studentijoje, yra aiškios didėlės politinės pūsaūl^žiūrkis’’srovės;’ ' 
natūralu, kad yrtųir jas atstovaujančios organizacijos. Ir skirtingos 
politinės_pasaulėžiurosT'urganizaoijos. tircLJbendru, tikslų. Mus jungia 
taip pat ir prieš mūsų akis stovįs mūsų tautos išlaisvinimo ir Lie
tuvos 'atstatymo darbas. Mes kuitūyjngai bendradarbiausime su kitų 
srovių tautinėmis demokratinėmis organizacijomis. Mes sieksime ais- 
kūmo ir nuoširdumo studentijos gyvenime. Musų kūrimosi proga anksčiau 
susiorgamzavus.ios kitų grupių studentijos organizacijos mūsų pasi
rodymą nuoširdžiai pasveikino, džiaugiamosios nauju bendradarbiu or
ganizaciniame gyvenime. Susidaro gražios kultūringo bendradarbiavimo 
perspektyvos.

Kokie artimiausi.Sąjungos uždaviniai?

s.

f
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-^-Varpininkei siekia tarnauti tautai politiniai ir kultūriniai ir 
politiniai vadovauja pažangiąja! tautinei demokratinei lietuvių stu
dentijos grupeiošiuo metu šios krypties'studentija kartais skaidosi 
srovelėmis.Sąjungos vadovybė ir jos korporacijos bei draugijos darys 
visa;kad visa pažangioji tautinė demokratinė lietuvių studentija su
sijungtų į galingą varpininkų organizacijų Sąjungą.Gana srovelių ir 
takelių! Galingi būsime ne tik pirmųjų varpininkų darbais,ne tik se
nųjų, jaunesniųjų ir jaunųjų draugų kovomis ir aukomis,bot ir didelei 
srovei atitinkamai didele ir tvirta crganizacija*Todėl šaukiame sro
vę į. ryškiai nužymėtą vagą,šaukiame vienybėnwDžiaugiuos,kod neproduk
tyvus .blaškymosi laikotarpis pasibaigė.Dabar stovime ant aiškaus vieš
kelio, tvirtai grįsto varpinikų darbais ir aukomis savosios tautos 
laisvei. -

Taip pat džiaugiuosi,kad naujųjų varpininkų tarpe yra visa ei
lė šios srovės studentijosjpogrindyje,dideliam spaudimui esant,dir
busių įvairiosiose mom nto kovos organizacijose, kaip ir senieji ir 
jaunieji varpinink'i kad dirbo.

, Ant"u artimiausiu s vo uždaviniu ..Studentų Varpininkų Sąjunga 
laiko reikalą užmegsti kuo artimiatisią ryšį su gimnazijų ir kitų mo
kyklų pažangiaisiais tautiniai demokratinės dvasios moksleiviais iš
vystymui gilesnio dvasinio bendradarbiavimo tarp akademinės jaunuo
menės i:-,moksleivijos, kad tuo būdu jaunimas vėl taptų jautriausiai 
besidominčia visais mūsų viešojo gyvenimo reiškiniais tautos dalim. ■■

Trečiu uždaviniu laikome suėjimą į kontaktą su kitų kraštų de
mokratine studentija ir jaunuomene, kad tuo keliu galėtume plačiau 
supažindinti kitas tautas su mūsų tautos siekiais ir rūpesčiais ir 
siekti laimėti bičiulių mūsų tauto.s likiminei kovai dėl laistės ir 
nepriklausomybės.

Kętvirta-ugdysirae savo spaudą, skleisdami per ją jaunuomenėje 
laisvės principų branginimą ir idėjinio sąmoningumo brandinimą.

Yra ir visa" eilė darbų akademinėj bei propagandinėj plotmėj.
- JTūsų bendradarbiui paliko boigti -pasikalbėjimą, palinkint 

pirmininkui ir visiems naujiesiems varpininkams-sėkmės, pasiryžus 
dirbai tautos ir krašto išlaisvinimo darbą, politiniai ir kultūri
niai vadovauti pažangiajai tautinei demokratinei lietuvių studenti
jos srovei, o taip pst ir selenės studijose.

> ’ Liudas Ručinskas.

U D E M A K R A T T. N I Ų IDE J Ų KELI U.

■'|r ' v. r ‘’Studentų Varpo redakcija,įves-
dama šį skyrių turi tikslą arčiau 
supažindinti jaunuosius varpininkus

? ' . su vyresniosios kartos veikėjų dar-
i bais ir kovos momentais ir kiekvie-

• x name ’’SV” numeryje dės atskirus ra--
. šinėlius, aptariančius žymiųjų var-

. pininkų ar jų siekimams sSro veik-
■ la artimų asmenų, pasižymėjusių lis-
t ' /tuvių tautai, gyvenimą ir darbus.

f/' . ’ ■ I., PETRAS KFAUČIRNAS

IJe be tam tikrų priežasčių atsirado naujasis lietuvių tautinio

.... .. _ * 1 .. z
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prisikėlime sąjūdis. Ne pripuolamai buvo pasireiškę su savo plačia 
visuomenine veikla i atskiri to sąjūdžio darbuotojai, kaip £.Dau
kantas, '■ I"?VslanČius, if .Basanavičius, P.Kraučiūnas, V.Kudirka, Vaiž
gantas. Reikia- manyti, kad tyrinėtojai išaiškins, kodėl anas lietu
vi’.1. dv sios i:, .proto ilgesnis patyrimas negalios puvo privedęs prie 
seniai nutrauktų nepriklausomybės tradicijų „atgijimo ir pagalio prie 
savistovės Lietuvos vai st *bės atstatymo.

Nors mes dar daug ko nežinome, + "jčicu kai kurios jėgos, iš se
niau veikusios lietuvių tautos gyvenimą, jau kiek ištirtos. Svarbiau
siųjų jų yra trys: zy-vent o jų lietuviškojo elemento turtėjimas, pa
saulinių idėjų plitimas ir atskirų žymių asmenų veikla.

Baudžiavai nykstant, lietuvių tautinis, elementas,-artojai, turtė
jo. Tad'ypač pasireiškė po 1361-1864 m. baud ievos panaikinimo ir 
atliktos žemės reformos. Šį turtėjimą-sekė --lietuvių inteligentijos 
Žymus pagausėjimas ir sustip"'j imas, daug goresnis lietuvių tautinės 

.padėties supratimas ir aiškesnis ateities numatymas. Su šiuo ekono
miniu stambiausios šalies gyventojų dalias kilimu yra susipynęs ir 
demokratinių idėjų nesulaikoma.s plitimas. Nuo megna cha ■ ta libertatum 
paskelbimo Anglijoje /1266m./ per Didžiąją Prancūzų Revoliuciją, per 
Kosciuškos Universalą ir kitokiais keliais demokratinės idėjos pa
galiau pasiekė lietuvių bąudriausnįnką. Vis didesnio ir didesnio gy
ventojų sakįoiaus .galvose plito laisvės, lygybės i? -įeisiu reikalą- • 
vima-i, ėmė dažniau irda’niąu reikštis organicuota kova dėl anų ste’- 

, buklingųjų šūkių. Daugelis pradėjo ąupiesti, iš kur susidaro turtai 
ir kaip neteisingai jie -paskirstyti. Kitaip teriaęt, :mė įsiverti ir 
užuitiems, nuskurdusiems žmonėms akys, čia prisidėjo ir mašinų.bei 
kitų išradimų įtaka. Mašinos vis-labiau ir 'lobiau lengvino žmonėms 
darbą, daugino ir pigino žmogui rėįkąling?s reikmenis, jas darė labiau 
p-įeinemas, tačiau^kartu augo ir žmonijos dpiios vargai ir skurdas. 
Kylančiai darbo technikei apgalėti vis didesniam ir didesniam žmonių 
skaičiui darėsi reikalingas švietimas.

• Jau nuo Didžiosios Prancūzų Revoliucijos /1?89 m./ ėmė reikštis 
maže snių tautų apsis;,..rend imas ir noras nepriklausomybės . Balkanų tau
tos laimingai bekovodamos su savo -prispaudė jeis /turkais ir austrais/ 
buvo padar? kitoms tautoms patrauklią pradžią. Mažosios pavergtos 
tautos pradėjo numatyti, kad išsilaisvinusios jos galės naudotis ir 
tais turtais, kuriuos grobė užkariautojai. Bet šioms laisvių idėjoms 
įsikūnyti trūkdavo praktiškų apaštalų, kurie nurodytų tautai realų 
kelią į laisvesnę ateitį, kurie pramintų takus apsiginti nuo svetimų 
grobikų ir pavergėjų, čia ir pasireiškia trečioji aukščiau minėto • 
visuomenės variklio,-veiklaus, šviesaus, tvirtabūdžio, p išventėlio 
žmogaus milžiniška reikšmė. Toki žmonės atsiranda tik gyventojijai 
pasirengus, pribrendus ir priešinei pusei susilpnėjus. Pas mus taip 
ir buvo. Lenkų galybė no 1863 m. apsilpo, o lietuviai artojai sustip-

r rėjo. . *
Daugelis atradimų, net tikrai didelių, pasirodo paprasti besą, 

kai jie jau atrasti, Štai Newtono žemės traukos įstatymas.' Ir prieš 
Nevieną visi žinojo, kad obuolys žemyn krenta iš obels, bet nežinojo 
kokia to reiškinio priežastis ir nemokėjo jo išaiškinti. Kai 1492 m. 
sugrįžęs iš atkastos Amerikos Kolumbas buvo Ispanijos karaliaus vai
šinamas, tai kai kas iš aukštųjų-ponų nogėjo niekais nudėti Kolumbo 
atradimo reikšmę. -Didelio čia būta daikto,- postringavo karaliaus 
admirolei,-plaukei plaukei į vakaru-, na, ir atsimušė! į nuo amžių 
ten buvusią žemę., Kolumbas atsikir to, kai yra daug paprastų dalykų, 
bet ne visi juos moka suprasti ir psdėryti. Štai kietai išvirtas kiau
šinis, pestatytkit jį stačią. Bet kiaušinį pastatyti išbandė visi ir 
pagaliau grąžino Kolumbui, pasakę, kad sveiku protu tai -padaryti’ ne
galima. Kolumbas paėmė•kiaušinį, sudavė galu į stalą ir keiušinis pa
liko bestovįs. Įsteigti naują lietuvių laikraštį, sustatyti kokios 

//’nors organizacijos programą, dabar nedidelis dalykas, iv toks dar- 
' į bes tur būt nebūtų vertinamas, kaip didelis pasitornavimąy tautai.

- - - - ...
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dviejų bic~

Petro Krau

Bei m:
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metais pa

ar pasitarę 
eučiūnąs jau 1381 m

mokąs “pastatyti stačia L 
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š savo mokinių tarno-kua

les bo metų panašūs darbai, atl_
jr dėbąr pripažįstami, kaip didelis nuopeiu?

351 m., taiš našiais motais, kaip ir Basanavičių 
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eiviais lietuviais, su^beatotoetogaujanci 
seminarijos kl 
išvietusiais 1

usomai nuo 
u t i. Karijampo- 

•■‘iotizmo mo- 
yždžiu. Petras 
ampolės gimt
ais studentais 
a i s, mokyto j a i s 
ma buvo trūn
it, čia ir mir- 
Lietuvoje iki 
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jo mokymo 
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kit.- Ir aš, nors ir' badu mirčiau, stengčiaus ur 
, paskutinio atsikvėpimo.Tik vis major gali m: 

sur ir visada drąsiai vadinkitės lietuviai s 
/te lietuviškai„Mylėkit savo brolius,padėkit .
juos nuo visokių skriaudų,svieskite juos,PIe 
rusų valdžios ir draudžiamus spausdinius,.neb 
naudam! savo tėvynei Lietuvaio

Ir mes jc klausėme,mes mes žinojome,kad j'-'s n: clija drau- 
■ džiamą lietuvių literatūrą,.! i a i s va pin'ngus. ri ;zl moja savo

laisve ir gimnazijos rioky to j pasiaukoji!^ s tev/nės reika
lams buvo’didelis.Jis imdavo 10C egz< ■.kas, tuometinėje to
laikraščio sąmatoje sudaryde pajamų dalį' !*'»- 'tyao Jankaus
nuonome.be Kraučlūno paramos,aušra“ būtų žlugusi JF-u 1883 m. Jis kas 
met pusvelčiui išdalydavo už kelis šimtus rublių lietuviškų spausi 
dinių,jis pirkdavo įvairius apie lietuvius ir Lietuvą rašančius lei
dinius, pagaliau ir savo žmonos namą Marijsmpfelej e užrašė Lietuvių 
Mokslo Draugijalu *

Betarpiškai Petras Kriaučiūnas išmokė apie 80 ’ 
intc.ligentUc.Tai buvo vadai lietuviams žengti" prie 
Iš Jų išėjo visn eilė varpininkų,kurie nėr 20 su vi* 
-1908/ davė visai Lietuvai toną,jo it 
sandvičiaus paskelbti "Aušroje" 1 N 
visais punktais su Petro Kriaučiūno 
dėsniais« 

1946 m„,berno vasario mėnesy,suė 
mirtiescJis mirė 1916 metais Jaroslavlio 
ta kero metu Marijampolės gimnazi j 
geistina susilaukti iš jo pažų, 
parašyti platosnę jo biografij 

oms likkų jis geru pavyzdžiu„
Toli begyvendamas nuo Lietuve 
.ė lietųviiį tautai kelią į gal 
emijojė’- išauklėjo vadų kadrus 

■ą Vagą^Petro Kriaučiūno mo] 
. "Varpe"5"Ūkininke“

Kriaučiūno

i jos mokytoj 
s ..-Jis imdavo

°U

nūs

unas savo 
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girodę 
ir u-aii vėsinėję

e tuvių natri jotiį 
riklausomybėso 
um metų /1888- 
_s partijas„Ba
liai sutampa 
b tais mokymo

? Kriaučiūno 
'uvo perkel- 
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ų galima 
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e krypti- 
rpinikų
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Vejklą,ha-t—tr krikš-čienįų demokratų ue-trj jx^tri ntrrer-ž-yg-jus .Kunigų tar
pe dirbo nemaža jo mokinių,kaip tai vysk.Pr.Bučys,vysk.Jjust^Staugai
tis, akiv. Jurgis Matulevičius ir kiti.

Nepriklausomai nuo P.Kriaučiūno yra išauginti Lietuvos socialde
mokratai,nors ir tos partijos gyvenime P.Kriaučiūno mokiniai - varpi
ninkai yra atlikę gana svarbių bendradarbių rolę.Turiu galvoje 1895 m. 
susitarimą varpininkų - St.Matulaičio,Juozo Bagdono,ir K.Griniaus - 
su Lietuvos Socialdemokratų Partijos steigėjais - A.Domaševičium ir 
A.MoravskiU,nekalbant apie pirmiau ir paskiau pasirodžiusius socia
listinius spaudinius,parengtus B.Matusevičiaus-K.Griniaus /G'enių Dėdė/, 
F.Janužio /Krumpelių Jonas/,Juozo Bagdono ir St.Matulaičio,

Jei Sūduvos lietuviai,neproporcingai savo skaičiumi buvo žymiau 
pasirodę Nepriklausomybės metais,tai,tur būt,viena to reiškinio prie
žastis buvxr-tn-jkad 1881 - 1916 m.buvo varęs savp ’’akademijos" darbą 
Petras Kriaučiūnas.Neužmirškime jo! ---

Dr.K.Grinius.

OPIAISIAIS MŪStJ DUDENTI JOG REIKALAIS.

I. y

Vakarų Vokietijoje susitelkė apiv 2.5oo lietuvių stūdentų-trem- 
tinių. Jų vos pusė turėjo laimės, sunkiausias kliūtis nugalėję, pa
kliūti į vokiečių, ar pačių tremtinių -Muencheno UNRFA:os ir Hamburgo 
Baltijos aukštąsias mokyklas. Pastaruoju metu UNRRA’os universitetas 
Mucnchen uždarytas, o Baltijos universitetas, perkeltas į Pinnebergo 
kareivines, tęsia savo darbą geno sunkiose sąlygose. Žymi dalis tremti- 
nių-studentų vis negali dar Lietuvoje pradėto mokslo toliau tęsti, ne
turėdami studijų ir kasdieniai- ;om’mo galimybių. Jie leidžia lai
ką bendrose tremtinių stovyklose ir tuo būdu daro didelius nuostolius sau ir visuomenei. Pagal Sąjungininkų patvarkymus į Vokietijos aukšta 
sias mokyklas priimama tik iki lo% svetimšalių. Rudieji naciai ištrėmė 
besimokančius jaunuolius iš gimtųjų kraštų, nutraukė jų. studijas, o dr 
bar dėl raudonojo fašizmo įsiviešpatavimo jų tėvynėse,.negali grįžti 
.ir taip pat negali patekti į tų pačių vokiečių aukštąsias mokyklas dėl 
Sąjungininkų įvesto numerus vlausiis.

Organizuotoji lietuvių studentija turėtų kelti savo^balsą už pri
ėmimą visų norinčių studijuoti tremtinių-jaunuolių į aukštąsias vokie
čių mokyklas ir šiuo reikalu daryti žygių susitarus su kitų tautų stu
dentija Vakarų Sąjungininkų ir\vokiečių atitinkamose institucijose. 
Lietuvių tremtinių visuomenė ir užjūryje gyveną lietuviai šias studen
tijos pastangas turėtų aktingai paremti.

■; ’ ■ . ' • \

II.
Tremtiniai studentai ne visi turi galimybę studijuoti aukštosiose 

vietos mokyklose, bet dar ir bestudijuojantiems šios galimybės nuolat 
mažinamos ar t?.i atimant UNRRA’os maisto tiekimą, ar.darant suvaržymų . dėl apsigyvenimo sąlygų. Šiuo reikalu UNRRA’os neseniai išleisti stu
dentijai nesuprantami ir jos padėtį sunkinantieji potvarkiai /žiūr. "S t 
Varpo" Nr.2/ ■ '.

Tiek organizuotoji lietuvių studentija tremtyje, tiek lietuvių vi
suomenė ir oficialinės įsi igos privalo neatidėliojant kelti viešumon 
šiuos studentijai daromus apsunkinimus ir visomis galimomis priemonėm!r 
lengvinti studentų būklę, darant tuo reikalų žygių UNRRA centruose, oku 
pecinių pajėgų aukštosiose institucijose ir Vakarų^Sąjungininkų sosti
nėse. Pečių studentų organizuotas ir svarus žodis čia taip pat labai d-** 
galėtų lemti, ••
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III.Egį' y.f ' • _
Pastaruoju metu Anglų, zones tremtiniai keliami į Angliją. Kartu 

vyksta ir nemažas kiekis lietuvių studentų. Dalis vyksta iš.stovyklų, 
bet dalis meta studijas aukštosiose -mokyklose, kad baisų beteisio ir 
alkano tremtinio gyvenimą pakeistu. norm-..lQsnėra gyvenimo sąlygom. Tais 
sumetimais vyksta Anglijos salon naujo gyvenimo ieškoti ir, gal būt, 
sunkiems fiziniams darbams.

• Tremtinių kėlimas užjūriu, gal būt, prasidės ir iš <-.m rikieSių 
bei prancūzų zonų. Sąryšy su šia nauja mūsų gyvenimo faze mūsų studen
tija pavieni i ir organizuotai turėtų šiuos raĮkėlus nuodugniai epsvars- 

t tyti. Pirmoje eilėje labai svarbu kiekvienam studentui laiku ir tinkamai 
susitvarkyti su savomis studijomis. Svarbu neatidėliojant iš laikyti g.C- 

' mus laikyti'egzaminus,'gauti reikalingas užskaitas arba patiekti būti-- 
. nūs darbus. Toliau,label svarbu pasirūpinti dokumentais apie išeitas 
* studijos. G-utisji universitetuose pažymėjimai turėtų būti karinės val

džios, UNHRA’os įstaigų arba net atitinkamų valstybių koneulatų nustaty
ta tverk-' paliudyti. Su šitokiais užbaigtojo mokslo dokum--ateis galimo 
tikėtis studijų užskaitmo kitose valstybėse, grįžus nepriklausomon Li - 
tuven, šrba norint’ vėli-.-.u tęsti-įSokslą vokiečių, universitetuose. Jau 
gauta’. žinių, kad kai kuriems mūsų studentams studijos, išeitos vokiečių 
aukštosiose, mokyklose buvo užskaitytos JA Valstybių universitetuose.

Tiesiniai keliantis tremtiniams Anglijon, Š.Amerikon ir kur kitu: 
ir Vykstant kartu studentams, yra būtino reikalo jau iš anksto reik“.* ' -
ti, kad lietuvių tremtinių studentija turėtų galimybės toliau savo žr - 
dijas tęsti. Šį. juridinė ir moralinė teisė kyla iš pė šims tremtinių-' - 
dėties. No savo -noru apleidom© tėvynę, bet dėl baisaus kero pasėkų, - 
todėl- turime pilną teisę reikalauti iš kero 1 -imėjusių euūeryti mums 
kenčiamas pragyvenimo, darbo ir studijų sąlygos. Rudųjų nacių pavers"- 
vergais ir raudonųjų fašistų neleidžiami grįžti gimtinėn, norėtume t< 
tis žmonišk. traktavimo laikinojoje prieglaudoje, bet ne paverčiami • - 
rasta fizin darbo jėga. Todėl patys studentai p . 
s a -v o a t s t o v y b e. s i r kitas savo d r g a n i z e • 
jas. t u r i v i s o m i s galimomis p r i c m,, o n ė m i s 
siekti organizuoto tremtinių studenti
jos perkėlimo tinkamo jų aprūpinimo ir 
sudaryme palankių sąlygų studijoms t ę s- 
t i. Mūsų visuomenės ir atstovybių užsienyje šventa pareiga tinkamai ir 
laiku pasirūpinti besimokančios' j .aunuominės likimu.

učt J.Karys.

PAPILDOMAS PRANEŠIMAS ^STUDENTŲ VARPO'’ Nr.2 PASKERSTO KONKURSO 
TEMOS ’’LIETUVIS NAŠLAITIS TREMTYJE"' PARAŠYiIC REIKALU.

Rašinius konkursui prašoma siųsti adresu:
J. I V 0 Š I U S , Karlsruhe,Gefrrig.str.^O-

Konkurse dalyvauti kviečiami ne tik visi pažangaus t rūtiniai 
demokratinio nusistatymo’moksleiviai -5- • • 7' J itai^bet-
ir bendrai pažangioji lietuvių jaunuomenėm

Lietuvių Studentų Varpininkų*Sąjunga.'
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Andrius Vilkaviškietis

KŪRYBA BOLŠEVIKINIO TOTALIZED VARŽTUOSE.
Po šio karo Tarybų Sąjungoje vėl prasidėjo savotiški '’scree- 

ningai’J /sijojinai/,be kitų gjrvenimo sričių, skaudžiai palietė ir 
tarybinius rašytojus.Tarybų Sąjungoje valdžios nemalonėn pateko,be 
kitų.tarybinių rašytojų,plačiai žinomas rusų jumoristas bei satyri
kas M.Zoščenko ir nemenkesnio garso poetė A.Achmatova.

Rusų literatūra dažnai yra buvusi vienokios ar kitokios ideologi
jos nelaisvėje.Net nuo savo literatūros pažibos A-Puškino vienu tarpu 
rusų visuomenė buvo nusigręžusi tik dėl to,kad jis neatitiko ano lai
kotarpio ideologinių nuotaikų.Tačiau niekas,be bolševikų,nėra sten
gęsis visą rusų literatūrą padaryti agitacijos lapeliu,dideliu rek
laminiu plakatu,garbinančiu partiją,valdžią ir"didįj?"tautų "vadą”.

Rusų literatūrą visuomet sekė budri žandaro akis.Bet tikrai bol- . 
ševikiniai žandarai sugalvojo apvilkti ją partiniu švarku/"Litera
tūra turi virsti partine” - Leninas/, o rašytojus priversti sau tar
nauti.Tik tarybinėje santvarkoje mažamoksliai valdžios pareigūnai 
išdrįso prabilti į rašytojus,mokydami juos rašyti,patardami mokytis 
kurti iš ... Stalino.

Praūžusio karo viesulas,teisybė^įnešė į rusų gyvenimą šiokių 
tokių nežymių atmainų.Karo metu bolše'vikai šaukė rusų tautą ginti 
tėvynės,o ne partijos.Žmonėms ėmė kalbėti apie garbingą Rusijos pra
eitį, o ne apie bolševikų santvarkos "laimėjimus".Žandaras tebesekė 
literatūrą,tik į daugelį reiškinių pradėjo pro pirštus žiūrėti.Karo 
metu Ždanovas nesmerkė už "susižavėjimą, praeities temomis” ir nerei
kalavo "revoliucinio krypsnio" bei "idėjinės Kūrybos”,kitaip tariant, 
neragino bernauti valdžiai ir partijai.

Dėl to literatūroje,kad ir nedrąsiai,netrukus nuaidėjo vienas 
kitas laisvesnis bęlsas.Tei balsai,vienu kitu būdu pasiekę užsienį, 
kai ką iš šiapus "geležinės uždangos" smarkiai suklaidino,o naivesnius 
Vakariečius net paskatino kalbėti apie tariamąi prasidėjusį tarybi
nės santvarkos demokratėjimą.

Šios rūšies greiti sprendimai pasirodė neturį jokio pagrindo. 
Tą apgaulė paaiškėjo su minimu sijojimu,kurio auka ir buvo Zosčen- 
ka,tikras tarybinis rašytojas.

Zoščenko pilietinio karo metais raudonosios armijos savanoris. 
Rašyti pradėjo 1921 metais.Savo plunksna jis pasirodo kaip talentin
gas rašytojasjtačiau dabar staiga Žanovas jį kaltina nesugebėjus 
"rasti tarybinės šalies žmonių gyvenime nei vieno teigiamo reiškinio, 
nei vieno teigiamo tipo.".

Tai,aišku,-fietiesa.Zoščenko - jumoristas ir satyrikas - savo 
kūrinių veikėjus pašiepia,bet čia pat rodo jiems palankumo,stengda
masis juo užkrėsti ir skaitytoją.Juk neatsitiktinai jis yra labai 
mėgiamas rašytojas ir TSRS ir užsienyje.

Dar Zoščenko prikišama,esą jis yra beidėjinis rašytojas.Toje 
pačioje savo kalboje Ždanovas mini Zoščenkos vadinamąsias "tikė
jimo klaidas ir tiesas",išspausdintas žurnale,antrašte "Literatūros 
Pastabos”,1922 metų Nr.3.

Ten Zoščenko,be kita ko taip rašė:
"Apskritai rašytoju^tapti,tai ne blusą nuspausti.Sakysim,kad ir 

toji pati ideologija...Šiandieną iš rašytojo reikalaujama ideologi- 
jos.Kokia,iš tikrųjų,nemaloni staigmenai

Pasakykite,gerbiemieji,kokią aš galiu turėti"ideologiją",jeigu iš 
iš viso manęs jokia partija nevyliojal Partinių piliečių požiūriu, 
aš Žmogus be principų.Tegul.0. šš apie save taip galvoju: aš ne komunis 
nistas,ne.«seras,ne marksistas,o vien tik rusas ir,be to,politiniu 
atžvilgiu,nedorelis.

Duodu garbės žodį, - dar ir dabar doržt nei Smarku. kad ir anie
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GuČkovą.Pri'e kurios partijos priklauso Gučkovas? 0 velniai jį žino, 
kurioje partijoje jisai. trinasi„Žinau tik tiek,kad jis ne bolševikas, 
bet ar jis eseras ar kadetas - nežinau ii" žinot nenoriu.”

Taip,Zoščenko,norėdamas pasisakyti prieš kompartija,,turi kalbė
ti prieš visas partijas„Sovietinėm sąlygom ir toks’’atsikalbinėjimas” 
negali WET išgelbėti ZoščenkooIr štai Zdanovas tikina,kad Zoščenko 
ir dabar tebėra ištikimas savo "tikėjimo tiesoms" ir per 25 metus visa 
sai nepasikeitėbKitaip kalbant,Zdanovas pripažįsta,kad ZošSenko nepa
sisekė "nei palaužti,nei papirkti"„Neįsivaizduojamai sunkiomis sąly
gomis rašytojas įstengė apginti savo "aš",nesusmulkėjo ir savo gabumą 
nepardavė už "gardaus valgio šaukštą",bet už tai jis šiandie yra rėži■ 
mo auka.

Tas pat pasakytina ir apie A,Achmatovą.Literatūros dirvonus ji 
pradėjo plėšti dar prieš bolševikinę revoliuciją.Jos individualinė 
kūryba,iš tikrųjų,netiko to laikbterpio dvasiai.Bet Achmatovti po 
ilgo tylėjimo vėl prabylus,pa irodė.kad ji yra STBS ir skaitoma ir 
mėgiama.

Dabar ir ją užpuolė Ždanovaš:"Achmatovos kūrinius su dideliu 
noru spausdina ir "Žvaigždėje" ii1 "Leningrade" /STRS literatūros 
žurnalai,kurie net atskirais rinkiniais jos eilėraščius išleidžia/ 

Taigi kas čia blogo?.
. .. Ogi tai,kad Achmatova yra talentinga poetė,kad savo kūriniuose 

ji yra nuoširdi ir sau pačiai ir žmonėms; t a i, kad savo paprasta., nevai
dinę meilę Rusijai ir gimtajam Peterburgui^ji yra giliai išgyvenusi. 
Kaip tik už tai prieš Achmatovą ir įniršo Zdanovas.

Ne tik Zoščenko ir Achmatova mėgino garbingai kurti bolševikinio 
totalizmo varžtuose„Tokių mėginimų netrūksta per visus 29 tarybinės 
vergijos metus.Jie ir negali išnykti.Arba rusiiose įsigalės kūrybos 
laisvė arba rusų literatūros ateities teks ieškoti jos praeityje

Šveigarija.

DĖL VEIKALO APIE LIETUVOS HIMNĄ..

Studentų Varpininkų Sąjunga jau galutinai susitarė dėl 
"Studentų Varpo” Nr?2 minimo veikalė apie geriausią didžiojo Varpi
ninko Dr„Kudirkos dovaną lietuvių tautai 2 Lietuvos Himną.

Šiam darbui yra reikalingos žemiau išvardintos knygos,kurių 
autorius neturi ir asmeniškai nežino,pas ką tokios knygos randasi. 
Todėl "Studentų Varpo" skaitytojai,turį ar žiną,kur galima būtų gau
ti jas,maloniai prašomi pranešti apie tai.Studentų Varpininkų 
Sąjunga pageidautų jas kuriam laikui pasiskolinti„

Ieškomos šios knygos:
l„Dr,Vinco Kudirkos Raštai,! t.

• 2.Juliaus Butėno parašyta Dr.Vinco^Kudirkos -biografija ir 
^."Lietuvos Istorija" 2 Čižūno ir Šlažo.

Studentų Varpininkų Sąjunga

-
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ORGANIZACINIAI P A T 'V A R K Y M A I .

Studentų Varpininkų Sąjungos Tremtyje Vadovybė praneša,jog 
Lietuvių Mbterų Centrinio Komiteto iniciatyva birželio 15 diena* 

skelbiama
R ITM ,T I E S I R SUSIKAUPIMO DIENA 

m* >_ •_ --w • — — — «— — ***• —•» - - — —— •-» » av —- —» «■» . . _ .

Iniciatorių pageidaujama,kad kiekvienoje lietuvių stovykloje
birželio 15 d.rimties ir.susikaupimo valandos būtų giliai išgyven- 
tos^ir suburtų visus lietuvius į vieną galingą šeimą,o minėjimo 
atgarsis kad pasiektų mūsų brangiąja, Lietuvą ir įkvėptų tautiečiams 
gimtojoje žemėje viltį ir tikėjimą į Nepriklausomos Lietuvos atsi
kūrimą.Tam atsiekti iniciatorių siūloma:birželio 153ta. rengti paskai
tas apie Nepriklausomybės reikšmę ir jos netekimo pasekmes,rengti 
iškilmingas pamaldas,iškilmingomis eisenomis uždėti vainikussiška
binti gedulo ženklus,leisti tajai dienai skirtus lapelius,r syti 
laiškus savo artimiesiems užjūriu šios dienos proga ir temomis,aiš
kinti kitataučiams šios dienos reikšmę lietuvių tautai,prisiminti 
kenčiančio ji tauta, pagerbti žuvusius kovoje dėl Lietuvos Nepriklaur- . 
sumybės,kaupti jėgas tolimesnei kovai ir svarstyti ateities perspek
tyvas.

Studentų varpininkų korporacijos,studentų varpininkų draugijos, 
būreliai ir.pavieniai studentai varpininkai šiuo yra Sąjungos Vado
vybės įpareigojami:

1. Lietuvių Moterų Centrinio Komiteto iniciatyvą nedelsiant akty
viai apsvarstyti,paremti ir ją įprasminti;

2. Galimai greiči’au užbaigti susiorganižavimą,kad galima būtų
organizuotai dalyvauti šios dienos ir būsimuose tautos politiniuose 
pasireiškimuose; '

^.Kviesti ir pritraukti prie šio darbo visą pažangiąja tautinę 
demokratinę lietuvių studentijos ir moksleivijos srovę^

5."Rimties ir susikaupimo dienos" reikalu solidariai bendradar
biauti su kitų tautinių demokratinių srovių mūsų studentijos orga
nizacijomis?

5. Kviesti ’’Rimties ir susikaupimo dienos" paminėjimui pravesti 
pagalbon vyresniuosius pažangiosios tautinės demokratinės srovės 
lietuvius ir ypatingai savo vyresniuosius kovos draugus;

6. Apie atliekamus ir atliktus darbus informuoti Centro Vadovybę.

Studentų Varpininkų Sąjungos
T r emty j e Va d ov ybė
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