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STUDENTŲ V A R P A 'S
Kelkite,kelkite,kelkite....

Nr„4-Ųo Birželis - Liepas nėn. 1947

K O V A T R ■ S U G Y V E II I I’ A S „ 
"Negalima įvertinti,ką reikštų tokiam kraštui,kaip mūsų,jei

gu ŠūšiBtlrtų šimtas jaunuolių,pasiruošusių nebijoti dėl savo saugu
mo, atsparių kiekvienai korupcijai",laisvų nuo turto retežių,kurie 
atvirai ir broliškai gyventų; šimtas jaunuolių,gyvenančių tautoje, 
kartu su ūkininkais ir darbininkais,pasiryžusių visada ir visur 
sakyti tik*tiesą,vien tik tiesą,ir gyventi pagal tiesos nuostatus; 
jaunuoliu,kuriuos tuoj pat būtų galima atpažinti ne iš uniformų ir 
ne iš ženkliukų, bet iš jų g y 'v e n i/m o būdo"- 
taip svajojo Ignacio Sijone.

Varpininkių r nėra nei futuristų,nei vėjavaikių kompanija, 
kuri keltų triukšmą tik dėl triukšmo,kuri norėtų pasirodytisanot 
žmonių,posakio, "kad ir nežmoniškai, by tik kitoniškai"„Ne,varpinin
ką! neieško originalumo,jie turi senas ir gilias tradicijas,kilusi? 
iš lietuvių tautos kovų už laisvę bei nepriklausomybę ir ankštai su 
augusias su pasaulinės demokratijos judėjimu,.

Varpininkų pagrindiniai dėsniai: tautiškumas,demokratiškumas i" 
dvasinis savarankiškumas,išaugę iš pasaulinės demokratijos kovų.Tik
ras perversmai pasaulio visuomenėje prasidėjo nuo Didžiosios Prancū
zijos Revoliucijos laikų, taigi daugiau kaip prieš į^s^ntro^^šimtp metų , 
bet tuomet iškelti Žmogaus, ir Piliečio Teisių Deklaracijoj*- tebėra ir 
dabar' gyvi/nepasenę ir dar nevisai įgyvendinti.Mes būtume labai lai
mingi, kad šios revoliucijos iškelti' šūkiai "laisvė,lygybė,brolybė" 
galėtų būti laisvai praktikuojami Lietuvoje.

Šie trys žodžiai savy slepia labai gilią prasmę,apimančią svar
biausias žmogaus gyvenimo sritis: Laisvė - dvasinio gyvenimo,lygybė 
- teisinio ir brolybė - socialinio gyvenimo sritį„ '

Idėjos nepakenčia prievartos,joms reikia pilnos ir tikros lais- 
vės;.kitaip jos sužalo j amo s, iškoneveiki anos, numarinamos „Be viešos kri
tikos, be spaudos ir žodžio’ laisvės,be politinių organizacijų laisvės, 
negali oūt\ demokratijas,negali būti sėkmingos viešos kontrolės,nega- 
11 būti politinių vadovų prieauglio tinkamos atrankos.Per laisvę dc 
mokratija save palaiko,stiprina ir nuolat gaivina,ji nepakeičiama .: 
būtina žmogui kaip vanduo.augalui.

Lygybė teisiniam gyvenime reiškia visų piliečių lygią atsakomy
bę prieš įsi-tymus ir lygias teises į įstatyminę apsaugą.Pinigai ir 
padėti' n- x rl duoti, progų išvengti užtarnauto teismo sprendimo.Vi-

* * J
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si žmonės turi naudotis liberalizmo iškeltomis asmeninėmis laisvėmis: 
teise laisvai keliaut ir laisvai pasirinkti darbą,teise burtis į pro
fesines ir politines organizacijas.

Brolybė viena negalipanaikinti socialinio skurdo,bet šituo jausay 
mu vadovaujantis galima sukurt sėkmingą socialinę .įstatimdavystę ir 
tinkamą atmosferą jai įgyvendinti.Ir jeigu greta to dar seks laisvė ir 
lygybė,tai socialinė teisybė tikrai bus įgyvendinta.Taigi,kada tik 
visi šitie trys pagrindiniai demokratijos principai eina kai*tu,tegali
mas pilnas demokratinės santvarkos suklestėj imas.Pabandykite vieno ku
rio šių principų atsisakyti,tuojau gausis demokratijos išsigimimas į 
tironiją,kur žmogus suniveliuojamas į darbo gyvulio padėtį,pažeminant' s 
iki fizinio ir dvasinio vergo.

Išaiškinti,kuriais keliais Lietuvon pateko demokratinės idėjos, 
kas buvo jos pirmutiniai skleidėjai,plačiai išnagrinėti KosčiuŠkbs 
universalo-įtaką-Vilniaus universiteto slaptų organizacijų rolę,18^1 n . 
Krakosmečio ir 186J m.lenkmečio sukilimus,jų vadus ir pasireiškusias 
sroves,yra kruopštą ateities istorikų uždavinys.Bet viena aišku,kad 
tik Prancūzų Revoliucijos idėjų poveiky dingo Lietuvoje baudžiava ir 
galėjo prasidėt ūkininkų luomo politinio sąmpningumo atbudimas.Bau
džiavą panaikinus praturtėjusių ūkininkų valkai eina mokslus,persiima 
demokratiškomis idėjomis,supranta milžinišką jų reikšmę savo kraštui ir 
visomis jėgomis atsideda tų idėjų išplatinimui.

Pradžioje tų ūkininkų vaikų - šviesuolių buvo nedaug.Tai - Jonas 
Basanavičius,Petras KRaučiūnas,Vincas Kudirka,Kazys Grinius,Juozas 
Adomaitis Šernas,Kaukas ir ištisa plejada, jų bendradarbių ir knyg
nešių,Kažin ar jų priskaičiuotume iki šimto.bet jų sukeltas judėjimas 
padėjo sutraukyti caristinės Rusijos priespaudos pančius ir išve.sti 
lietuvių tautą į laisvę. /

Tarp jų visų ypatingą poziciją užima dr.Vincas Kudirka,galiūnas 
tiek savo darbu,tiek pasiaukojimu,idėjomis ir didinga dvasiaiJls 
politikas,revoliucionieriusjpoetas ir publicistas,Jam neužtenka ’’Auš
ros" romantizmo.romantiško tautiškumo.Lenkiškojo pozit^vyzmo įtakoje 
jis stebėtinai teisingai paliečia daug praktiškų klausimų.

Visi mes žinome ir esame atmir_j.innl išmokę Kudirkos eilėraštį ’ 
”Ne tas yra didis...".Kiek savo laiku jis yra.mus žavėjęs jame sly
pinčiu gaivalingu audringumu,drąsa ir tiesumu,tiek dabar,pagyvenę dik 
tstūiiniuose režimuose,praleidę karo audras ir savo akimis pamatę žiau
rius nuniokojimus,mes stebimės sukauptu šiame eilėrašty pranašišku gy
venimo pažinimu.Kiekvienas žodis yra ugningas dvasinis priekaištas 
■tironams ir jų tarpams,© atskiri posmai pirštu prikišamai rodo arba į 
dar ir šiandien egzistuojančios vergų šalies valdovą -
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"Ne tas yra didis,prieš ką milijonai, 
Prispausti retežiais žemyn galvas lenkia, 
O dvasioje keikiajdidžiais ne tironai, 
Kurie reikia garbint,nors Jie visiems kenkia", 

arba. . ■ ■ • . -
primena mums kitą į praeitį nuėjusią,gerai pažįstamą vadų ir vafiukų ga
leriją - '

"Ne tas yr galingas,kuriojo galybė,
Tik ašarų,kraujo upeliuos braidytų, t

' Kurio galę skelbtų griuvėsių daugybė, -
i 

\ Sudegintų turtų,žmonių nužudytų."
'Paniekinęs šitą smurto kelią ,Didysis Varpininkas antiteze pasta

to kilnius varpininkų idealus,kuriems idealo siekianti visuomenė turėtų 
aukoti savo jėgas jų įgyvendinimui - . ,

"Tik tas yra didis,kurs gyvastį savo, 
Paskyrė teikimui tik artimiems laimės, .
Kuris didžius darbus žmonijai aukavo, 5
Prieš ką žmonės klaupias su dėkui,be baimės ..." 
Gelingas^tasai,kurs be kraujo gal skleisti, 
Tarp žmonių brolystę iš krašto į kraštą, 
Kurs vargdieniams duoda jų strėnas ištiesti, 
Palengvlndams sunkią gyvenimo naštą."

' Kudirkos eilėraščių maža.Tačiau juose, - "Laboroj",“Varpo", 
"maniesiems" - rasime visas svarbiausias varpininkų ideologijos huma
nistines mintis.Jos sudaro varpininkų tradicines gaires,jomis remiasi 
Jų programa ir taktika. A •

Jeigu Kudirka pasisakydavo prieš kunigus lenkintojus,prieš kunigus 
gobšus,tai nereiškia iš to daryti klaidingos išvados,kad jis bendrai 
buvęs prieš katalikybę ar net krikščionybę; jeigu jis pliekė davatkas, 
Jų tinginiavimą lr”pletkavojimą"- liežuvavimą,tai nereiškia,kad jis būtų 
buvęs aplamai nusiteikęs prieš tikinčius žmones.Ne^jis peikė tik tai ir 
tik tiek,kas ir kiek kenkė tautiškiems-kultūriniams ir ekonominiams lie- į 
tuvių tautos reikalamseJis'negalėjo pakęsti,kad toks galingas ginklas, 
kaip bažnyčia ir žmonėse giliai įaugęs tikėjimas naudojami krašto nutau
tinimui, arba, kad davatkos daugiau rūpinasi svetimų žmonių sielos ir są- 
.žinės reikalais,kaip savo pačių,arba,kitais žodžiais" pavadinus,jis nekon-i 
tė tariamo apsimesto šventumo^eidmainiško egoistinių užmačių dangstymo į 
religijos skraiste.

Tas pačias mintis dedame ir mes savo veiklos pagrindan.Negalima ba\> ' 
zuotis korporacijas organizuojant vien negatyviu nusistatymu prieš kitos : 
Ideologijos studentus,vien tik siekiant tuo išreikšti savo protestą ir 1 
atsiribojimą nuo jų.Toks sambūris būtų gyvenimiškai sunkiai suprantamas f 
ir labai silpnu cemęntu lipdytas konglomeratas,visuomet stovįs prieš 

pavojų subyrėti y savo sudėtines dalis.Pajėgiam politiniam vienetui r“i- j 
' F

4



Kr. 4 „ 5.——------- — s 2 U D E IT T ę V-^HP 5 S,2---------- ---------Psl<4, '

kia gi Išbandyto ”granito’'c >.
Anglosaksų demokratija.. taip pat demokratija skandinavų kraštuose 

nep&žįstę perti jąskur4°s stengtųsi bazuotis religiniais žmonių jaus: is. 
Tačiau Iš tų kraštų visuomeninio ir kuųtūriaio gyvenimo neatrodo,krd to
kia padėtis kenktų tikėjimo reikalams,Tuo tarpu Europos kontinente, 
lotynų kraštuose,par tini s sušigrtfpavimžs turi stiprų religinį ar an’ 
religinį atspalvį,nors dabar i.t čia daromi bandymai atsipalaiduoti ’ 
to,kuriant krikščionybės ir socializmo sintezę*

Kada mes ruošiamės paskutiniam ir galutiniam dviejų pasauliu »•'• 
sikibimui,tai turime ir nuodugniau apsvarstyti,kokios mes norime rt . u. i . 
Lietuvos valstybės„Visų mūsų sąmonėse tvirtai įaugęs žodis demokrei- u 
Tačiau išsamiau pasistengę apibūdinti tuo žodžiu aprėpiamą-sąvokų,m< 
pamatome, kad gaunasi žymlųjfcr**-*^ “—v skirtumų,Taigi.,vieno žodžio ■ * z
mokratija" dar neužtenka režimui apibūdinti,lygiai,kaip vienos kone < ;

’cijos neužtenka pilnam-politinių laisvių vaizdui susidaryti.Didelis s’ ir- 
tumes yra tarp šiaurės iir lietų Amerikos' kraštų'demokratijų,nekalbant 
jau apie kitus kraštūSoTad jau iš anksto reikia visiems piliečiams są-■' 
inoTiž-Ti^o nusistatymo in? išsiaiškinimu,kokia demokratijos forma geriau-- 
šiai atitiktų mūsų tautiniam cho rėkt Šri ui, kad tik darniame visų ’.sąlygų 
suderinime galėtų mūsų kraštas intensyviausiai suklestėti„

Mums netinka nei senovės Atėnų demokratija,nei Romos Respublikos 
santvarka,nei Lenkijos - Lietuvos dvilypės bajorų respublikos praktiko,• 
nes dabartinių laikų dvasia yra visai kita,nei kadaise,nes dabar visai 
kiti/Visuomeniniai ir socialiniai piliečių santykiai,nei anais laikais. 
Aklai kopijuoti 600 metų senumo Anglijos demokratiją taip pat negalime, 
nes neturime tokių senų ir gilių tradicijų?galingų,nerašytų Įstatymų 

-Žmonių įsisąmoninime.l^o metų Prancūzijos Respublikos•pavyzdžiai muro 
bus taip pat svetimi-.nes savo būdu mes labiau artimi adglo seksams,!, 
temperamentingiems pietiečiams prancūzams., Dairydamiesi papildymų, pa*, 
dan mes turime dėti sveikas žemdirbių Lietuvos demokratines tradicij 
praktiškai išbandytas 1922 metų konstitucijai,priimant dėmesin,kad poli 
tiriį gyvenimą sugriip&vuš apie kelias pdferlndixiss sroves valstybinio r- 
rato veikla yra daug judresnė s ne.t jį suskaldžius į smulkių lygiegrė”" ; 
sąjūdžių knybždynącE.iek. tai yra žalingo kraštui,parodo kad j.r Graikių ■■ 
pavyzdyseTl iki šiol nesuranda pusiausvyros Ir negalį sugrįžti į pozi
tyvaus p,~ si statymo darbą,nės ten Iš 48 partijų kiekviena stengiasi vai- 
tybės gyvenimą sukti -sąvo keliu,nepaisant į kitų partijų atstovaujamų 
piliečių norus.,Be to.komunistr--*. ten suorganizavę net tris atskiras par
ti j as, kur los, veikdamos vien? direktyva, įneša 4, krašto gyvenimą tik dau
giau netvarkos/, einant j. r mūsų treiiitlniv -gyvenimą, n j įš'n kiek gali prisi
dėti prie rų.^v. avm Ą-et penkių ' n jų, vlsvieA

•
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pagal vienas ir tas pačias direktyvas veikiančių.figūravimas.Teks to pa
ties ’produkto dekoravimas kaskart vis naujomis etiketėmis tegali sudaryti 
įspūdį,-kad tauta yra politiškai nepribrendusi ir ją galima šitokiomis prie- 
moriėSmfs apgaudinėti ir medžioti suklaidintų piliečių balsus ir paramą.Ta
čiau tokios koncepcijos ’’Demokratija” slepia po savo skraistę nedemokra
tinę prigimtį,nes tikrosios demokratijos principas yra piliečių ir rinki- 
kųsavystovus ir sąmoningas apsisprendimas,o ne nenusimanančių viliojimas 
blizgučių margumu.

Į šią siitį mes,studentei,turime atkreipti rimtą dėmesį.Jeigu skirtie 
gų įsitikinimų studentija išmoks darniai,džentelmeniškai bendradarbiauJi, 
jeigu savo idėjoms laimėj imą politinėje krašto gyvenimo arenoje stengsim 
siekti tikslesniu savo politinių programų pritaikymu krašto- gerovės su
klestėjimui, o ne machiaveiiškomis suktybėmis profanuodami rinkimų sistemą 
ir demokratinius principus,tada tik galės išsikristalizuoti sąmoningas 
krašto piliečių ideologinis susigrupavimas.Juo jis greičiau įvyks,juo sėk
mingesnis ir spartesnis vyks ir mūsų krašto atstatymas.

: A.V......S.

LIETUVOS STUDENTIJA 1925'- 1930 m. ' ' /

Pirmieji Lietuvos Universiteto,įsteigto 1922 m.Kauno, studentai, 
didesne dalimi,buvo grįžę iš Rusijos universitetų,kada ten,bolševikam? 
įsigalėjus,buvo labai nukrįt'ęs mokslo lygis.Nemaža dalis jaunųjų studentų 
į Lietuvos universitetą atėjo taip pat ir iš per karą Rusijoj veikusių 
lietuviškų gimnazijų arba tiesiog Iš rusiškųjų.Čia paminėtina Voronežo 
lietuvių gimnazijos gana gražus abiturientų skaičius.

Anų laikų studentai ir moksleivija buvo žymiai jautresni politin’.'i 
visuomeniniam arba tautiniai kultūriniam darbui,palyginant su studenti 
ir moksleivijos veikla jau Nepriklausomoje Lietuvoje„Gyvas politinis 
venines Rusijoje sudarė gerą dirvą besimokinančiam jaunimui aktyviai 
tis politiniu gyvenimu.Tokia pat veikli visuomeniniai politinė dvasia -■ 
kėši ir jauname Lietuvos universitete.Didelė jų dalis jau buvo pasirei- ę ' 
kaip savanoriai kovotojai už Lietuvos laisvę,o ir vėliau,kaip aktyvūs 
politinių partijų nariai gyvai- domėjosi tolimesniu Lietuvos politinio 
venimo vystymusi.

Lietuvos visuomenė,atgavusi politinę krašto ir pilietinę laisvę dėk . • 
demokratinių kraštų paramai,buvo taip pat įsitraukusi į aktyvų krašto p-- j 
litinio gyvenimo vystymąsį ir jautriai sekė kiekvieną politinį įvykį.Vyk- 
strnt demokratiniams' rinkimams į seimus,Lietuvos visuomenė turėjo progos 

formuoti save politinius,soči.alekonomlnius pagrindus ir nuoseklią pašau-
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Išžiūra.
Studentija visą laiką turėjo tamprų ryšį su krašte visuo

mene- ■ todėl visai suprantama, kad Lietuvos universiteto pir
miausiai ir pradėjo kurtis pelitiniai Ideologinės studentų orga
nizacijos, o ne kokius kitos,Gerai žinime, ked studente tiesio
ginis darbas yra jo studijos.Tačiau kupinas jėgų ir energijos 
jaunimas nudirta daug didesnius datbus, daug ko jis pasiekia, 
kai jis su savo energija ir savo jėgomis įsijungia šalia studi
jų ir į pozityvias gyvenimo sritis.Labai dažnas atsitikimas ,kad 
viename asmenyje gražiai ir solidžiai derinasi' ir mokslininkas 
ir visuomenininkas-politikas, arba kultūrininkas,Ir kiekvienas 
pripažins, kad nieko gražesnio ir šviesenio savo praeities pri
siminimuose negalima rasti kaip tuos darbus ir tas valaidas, 

’kurios buvo pašvęstos; nemokamos ideologinės veiklos bare, ar 
tai akademinėse ar tai visuomeninėse organizedjose.

Ankstyvesni ejIspolitinio darbo metai universitete yra 
ptabegomis paminėti pirmuose šio laikraščio numeriuose„Mano 
straipsnio užduotis paliesti juos pradedant 1925/26 mokslo met. 
r— 1925/26 - ji'mokslo metai prasidėjo gana trukšmingai. ’ ’

To'trukšmo'priežastis buvo kariuomenės teismo padarytas dviems 
komunistams už priešvalstybinę, veiklą mirties sprendimas„Ryšį 
su tuo studentų socialistų draugijos valdyba savo vitrinoje iš-, 
kabino viešą protestą prieš mirties bausmės panaudojimą.

Dalis studentų pradėjo varyti akcijąprieš socialistus, 
nes jiems nepatiko jų paskelbtas protestas.ir kada toji pati 
socialistų draugija Didžiojoj Univesrsitete salėje surengė.- 
viešą paskaitą tema "Studentų teisės ir pareigos”,prelegentui 
/stud.Karosui/ dalis susirinkusiųjų pradėjo trukdyti ir paskai

ta neįvyko, Salė buvo prid rinkusi pilna ir klausytųjų nuotai
kos įsi audrino, Šis ^oidentas akademiniuose studentų bendradar
biavimo santykiuose ilgai buvo jaučiamas,Incidente byla teko 
spręsti tuometinei universiteto vadovybei, kuri -nusprendė sočia-, 
lįstų draugijos veikimą universitete suspenduoti.

To nežiūrint,'socialistinių pažiūrų .studentai greitai 
vėl susiorganizavo ir įsteigė dvi naujas draugijas, būtent:. 
socialdemokratai.-studentų "Žaizdro” draugija, ir kiti-studentų 
socialistų aušlĮninku draugiją. ~ ‘

Tokiu būdu 1925 metų pabaigoje įvykusiuose pirmosios: 
studentų atstovybės rinkimuose dalyvavo.vėl visos studentų poli
tinės grupės-Studentų atstovybės rinkimai ėjo sąrašais.kuriuo*
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'išstatė studantų ideologinės organizacijos ir tautinių mažumų 
/lenkų ir žydų/ -grupės.Daugiausia atstovų pravedė stud0 atsitinka- ' 
kai? kurie su nęplithuanais sudarė atstovybės prezidiumą„.Kfti pasi
liko opozicijoj,

Studentų atstovybės buvo renkamos kasmet, pirmąjam semestrui 
įpusėjusoRinkimikaii rszultaitai nedaug ką pasikeisdavo ir prazi- 

Y!•<nmo sudarymui- visuomet reikėdavo v cilivi jus.1926-metais v^jio! ja ■ 
buvo sudaryta socialistinių ir demokratinių grupių su neolithuą-,.- 
naiSoGrUpavimašis. ėjo grynai parlamentariniais pagrindais.Iširus . 
vienai koalicijai, susidarydavo kitos kombinacijos koalicija.Stu
dentams tai .buvo perlamentariniai-politinės gyvenimo praktikos mo'-.a 
kykla.Ji nevienam tud-antui pagelbėjo įsigyti gražaus visuomeninės 
veiklos demokratinėje dvasioje ir- formoje patyrimo. . .

Vienok 1926 metų gruodžio mėn. 17 d. perversmas.įnešė pa
keitimų ir studentų Vidaus tvarkymesi„Valdančios grupės vadovau- 
ją asmenys ir jų spauda nuolat pasisakydavo prieš demokratiją ir 
demokratines institucijas, prieš poliįnes partijas, o taip pat 
nepalankiai žiūrėjo ir/į studentijos politnę veiklą.

..Tau a.nksčaiu universitete įsikūrusios kai kuries nęideo-; 
loginės, p-av, fakultatyvinės draugijas, d^bar pradeda augti narių . 
Skaičiumi/Ideologinės organizacijos savo - veiklesniems nariams leis-' 
daro reikštis fnkultetinėse orgn izacijose, kaip studentų teisi
ninkų ir ekonomistų, studnetų medikų, studentų hūm^nitarų,studentų 
technikų ir kitų.Dr.bar vis labiau varžant ideologinių organiz-cijų 
veikimą'panagių organizacijų prisitelgio. ir dauginu.Dabar įsisteig® 
ir regioninės suvalkiečių "Sudėvija", žemaičių "Samogitia" arba 
kitos bendro pobūdžio korporacijos.

Pamažu į paskiras fnkultėtines organizacijas susimetė 
žymesnis procentas vienos r.r kitos politp.ės organizacijos n rių ii 
ta.ip neoficialiai d^lis šių fakultetinių organizacijų k-rt is įgau
davo ryškų poli činį zveidąpEur b--vo vykdoma toliau tai, kas buvo 
varžoma grynai ideologinėse organizeoijose.Kai kuriose fakulte- 
tinėse organizacijose stengdavosi įsivyrauti lygngrėxčini kelių 
politinių krypčių studentai ir taip jos virsdavo viešąja tribūna > 
kovai dėl įt~kų.- Dažnai toki ginč' $ būdavo išsprendžiami koo.l-i— ■ < . - 
cine tokios f-kultetinės organizacijos vdevybe. „

Šitokiu tai būdu nors ir'varžom-s politinis studentijos 
į‘.cjTnnn-jn~iite vyko po 1926 mt« perversmo. lietai po metų susidarą" 
daro tradicijos, metinės šventės..laikomos viešos ar uždaros paskai
tos, skaitomi referatai.Įdėjinis ryšis tuo būdu buvo išlaikomas if
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su vyresninisinis velkėj'is.O buvo ir tebėra ties«, k" d tik idee- 
loginiai stiprūs ir sąmoningi bei politini'i apsisprendę studentai 
yrr visuommt veržliausi ir visuomet veikliausi visuomenininkai,nes 
Jie turi aiškius tikslus ir siekiusoJie visuomeninį darbą dirba 
pasišvęsdami; už jų stovi jų organizeoijos g'-rbė, jie visuomet 
jaučia atsakomybę už jos prestiže., nes'jis visuomet otsimėn",knd 
kur jis bebūtų, ką beveiktų,kokioms pareigoms jis nebūtų p<Skirtas ; 
rrbr išrinkt'-s, tegu ir nieko bendro neturinčioms su ideologiniu 
dnrbu, vertinant visuomet prisimins, kokiai ideologij i jis pri
kimšo. ’ ...

Bandymas praeity kaip visuomenę taip ir studentiją poli
tiškai suniveliuoti ir ’-titr-ukti nuo akt vaus domėjimosi viešuo
ju gyvenimu, padvrė aišklri j učlrmą ir visų pastebimą vis-m mūsų 
kultūrini m gyvenimui ž^lą-Mes matome, kiek daug mūsų inteligentijos 
®avc brangius energijos pilnus j unkštės metus neproduktingai pra
leido prie “nepavojingo’* kortų staliuko, tuo tarpu kai prie kitų 
tąlygų jie būtų galėję didelį indėlį krašto visuomeniniame ir 
pelitiniame gyvenime įnešti. -

Taip*p*t matėme iŠ apkeČi’u pneitv.otų pavyzdžių, kad noma
s' d^lls st’duntijos not ir trukdomi- ieškojo ir surado keliua, 
k lp neatitrūkti -ir nepasimesti nu'. aktyvaus politinio darbo, 11C • 
Mlnndim, sugriuvus "v-d*” kultui, stoja į visuomeninės velkio® 
barą vadovais j ;ūSų, šių dienų studentijos pareig" yra p~sekti jų 
pavyzdžiu ir p-sin^udo-jant lengvesnėmis domoki*'t inės veiklos plė
tojimo sąlygomis ruoštis stoti š'lir vyresniųjų s'vc kolegų į 
tėvynės -trities kūrimo b arą. J.Viąrt'utas,

0 o O 0 /
JAUNA T V. -S JJGOS 0 R G A N I Z A V I ?T A S K 0'V A I»

Gulbės kelią'Gervės keliui 
Debesų keliu pi--Šiuo jų 

■- Švyluoju!' ..K„Bltt!cis.
Nedaug yra žmonių, kurio visą S'vo gyv..■"imą liek'.- j uni.fcn- 

I xya Binkis bu v- įęks„Dėl to ir jo posmą p *ėmi *u šio' rašinio motto, 
į Na tik dėl to,-šiose tri jose eilutėse su.-, upt' tiUc d'*ug j'un'tvės 
į veržlumo ir drąsos ir jaunystės išdidumo, kurių nu vienam trūksta 
p ir 13 p"Šių j•*uni''usiųjų.Mūs gyvenam pesimizmo dienas.j'ag - tgįgplnčLl 

not prėluoso goriausiuose šių 1-ikų p's-ulio kūrėjų drrbuopv, 
• Sat pcslmiMn- s visuomet yra žingsnis atgal, jis griauna tikėjimą

■ nOitirai ir n-'.ujp , tobulenio gyvenimo kūrimą,Pesimizmas yr~ dva
sios senių išr'-dim' s,-tų, kurie gal ir didžias kov* s grūmėsi jnu- 
nystė^c, bot _ncp^šicįę^ldG<l.o./:iį,Q ji.ą^ųk; niekuomet• •nep^ai-ąki^mns/:-^.'';*'' 

^^.j|CTėrg^,>»režisn<vorir- runfeĄė- nuiuidof^a^niSsiil^tlš teel'itTsli p&Žitifš-'' '
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’t is nėr-', jaunųjų keli- s ved;-.‘dr'ugė su Kaziu Binkių debesų keliu 
plačiuoju... - . . v ,

Tnčinu Jaunatvės veržlum ” . drąsų ir žygini turi būti org-- 
nizuoti.Negalima t:kr-v .ž^u^ti pi'•Clu/'jv debesų keliu", reikic 
aiški'i žinėil kur tuo keliu v-žiuojrma£ Jnunfitvė visuomet’ kiek 
rudring o ir Jauni žmonės įvirus ir snuu-prigimtimi ir s-vo iš
simokslinimu ir svs kultūra.Bet kiekvienu -tvuju tni yr- milži
niška ir g^iv-lingo jėg-oIr tik p-g'Dvokimu: Jei viso j-unimo, 
pr-dod nt k~imo j-unuoli'is, am tų mokyklų moksleivi-is, gimn' zijų 
auklėtini"is ir b-igi-nt student is veržlumo jėgr būtų nukreipta 
į vieną tikslą,-kokius didžiulius siekius g"limr -tsiekti, kokius 
žygius, nužygiuoti’ V-dincsi k'lb ųuin-. apie didelės jėgos organi
zaciją dideli ms tikslams sie.kti»Šią jėgą suorganizuoti, p-.sin u- 
dqhnt vyresniųjų patyrimu, turi p-' tys jaunieji, nes tik • tuomet 
toji organizrcij- bus gaji k”i ji 'titiks jausmus tų,kurio eina 
į tą žygį.Tą jėgą organizuoti turi jaunimo pirmūnai, kuri is visuese 
kr-štuese ir visits laikais buvo' student! j-.,

Lietuvos staontija beveik por visą nepriklausomo gyvenimo\ 
laiką,- deja, neturėjo progos laisvai' ir saw nkišk. i org nizuot.i 
s'vo veržlią jėgą ir g-lią; jei, išeinant iš kr-štp pelitinės s-n- 
tvarkos, k' ip tik ir buvo stengiamasi tnitf tier's idėj-s ir siekius 
pateikti g't''v--i sugromulduotus už jų b -odririnį priėmimą ir 
vykdymą buvo nesigailima, įvairi-u^i cu m'tori-linės ir koralinės 
paramos. Ties', didelė d-lis..student!Jos pasirodė j-• un'i'višk-i iš- 

, didi ir kratėsi šito niekingo dvsinio niveli'vimo; už ft ji„ms' 
toko dirbti trukdpmomicms ir už savo d-rbą d.'žn- i nukentėti.Prie 
tokių -pystevų -pie pl't^snių jaunimo 'sluoksnių organizavimą s-.v-- 
r-nkišk'm-įĄurbui ir kolbos neg Įėjo būti.

PejAą Lietuvos studentus k-ip ir visą t-utą užgriuvo d- r 
sunkesnė. <feįin-okup'c!joso.Ir r-'udon1 ji ir rudieji okup-ntni 
sivežė savo- tikslus, savo siok&us ir stengėsi juos varu įbrukti 
studi juo j m3 ima jaunimui slopind.-mi kalėjimų mažiausią p-sipric- ■ 
šinimą.T- ei u akcija išš ūkė giiužtą Terciją: -dlė studentų, 
aukot-mi s-vo gyvybę, stojo į kovą su okupantais, Net ir šiandie
ną- mus p-siokia žinios iš Tėvynės -pie studentus didvyrius, dir
bančius rezistencijos sąjūdyje ir kovo-j'-nč-’us partizanų eilėse,

Nom-'ž-a dalis, studijuoj-nčio j'un.imo atsirado ši-pus gele
žinės uždangos ir p"toko į vokiškuosius universitetusų Juos visus 
.galim' sklife^ ti į dvio dimdotš grupes:'į t os, kuriu swo stu
dijas pr-dėjo Li-tu-ojo ir čia ^'tsig: beno iš ten dežntiusi i jau 
aiškiai stabilizuotą požiūrį į gyvenimą bei t'-utinę kultūrinę 
ir politinę ideologiją; ir tuos, kurio tremtyje p4amą kartą per
žengs Alma Mr ter slenkstį, ieškodami ten-i nu tik būsim-i profe- 
sij'i žinių,bet ir atsakymo į didelę d'-ugyb?. gyvybini i sv rbių 
klruvimų.

Būkim- tfc! i j'uni,dėl to ir tiesus, ir išdr-’^ktme atvirai 
pąs' kyti jok nu vis'-s 'iš namų .atsivežtos bagažas yr-- ■ prikrautas 
ne tų turtų, kuriais mos norėtume grįsti būsimos laisvos^n^pfi- 
kl'-v.somos Lietuvos- gyvenimą,Iš praeities mokovas; todėl išdrįs
kime pa sakyti, k-d t'i kas praeities I4 o. ui.u kanksmingą, 
mus pasiryžę be pasigailėjimo i;1- - ,x iš šių di.nų ir ateities 
studentijos »y\ ■-’•i-, 1J5 r'udojo ir rudojo fašizmo
orbitos, v-'k-rų pasaulis mums atsivėrė g'lim- srkyit per staigiai 
visų s-vo sp lyų marg mu, visais laisvo žraog us gyt du'«rąa4s, 
Toji staigmun- kartais pritrunki ', sv gin- ii st ;bina,T’es grie
biamus, n-u jų s-vokų, st .ngi-mes suprasti naujų prasmių n-ujus 
spr. ėdimus.

■0. U ■' .v, :. -■
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Mas gyvename ypatingą metą - kovos metą. Ne vien brutalia te 
ž.dšio pr .gme- kovos ar karo, gal but, dar neišvengiąmas pasaulyje 
bet mes gyvenam., ir ideologijų keros metą: rytai - vairai, įvai
rios fašizmo famt-os formos- de'mokratija. Sakydaiš”mes” čia supran' • 
tame aplamai, visus žmones, c,jei kalbėsime tiktai apie save, apie
lietuvių tautą, mums ta ideologine kova tenka ir fiziniai kovoti 
. es mūsų-kraštas ir žmonės yra prislėgti pačios brutaliausios 
jėgos7nesiskaitančios su pa čiomis baisiausiomis priemonėmis,kad 
tik pasiekus savo tikslus. Tokia mūsų tautos padėtis ir mus stu
dentus tremtyje įpareig.ija truputi kitaip pažiūrėti į savo ųčdfe.- 
-vinį Šio momentošviesoje; mes negalime vien pa’žinimū 
/ kūd ir ideologini-, / studijoms pasišvęsti. Šiądien tai b.ūtiį per 
didele prabanga.Tai įmanoma ir leistina tik ramaus, taikausgyve- 
nimo dienomis,, c ne tuomet, kai nekaltas mūsų pačiu tautos kraujas 
tekąo Gyvenimo ritmas eina pačiu pasiučiausiu tempu.Mūsų pareiga 
į tą ritmą įsijungti. juo persinti. Mūsų ideologinis apsispren
dimas p- o ”1 įi ,t i n ė s ;. p a ■ s a u 1 ė ž i ū-r o s p a s i- 
r ink i m.a s turi būti atsiliepimas i to. tempo ritmą, nes to 

.reikalauja kovos metas. Šiądien’ studentui p a re i- 
g a netik suformuoti save ' z busimajam 
^iįieČio gyvenimui, bet.kartu stoti i kovą, 
,-£įP kad yra stoją mūsų * tautos kovotojai praeityje^, .kaip, kad

■ i

yra,

pĮninku

ra stoja, studentia varpininkai.
‘•Aiškus dalykas, kad lietuviui studentui tremtyje, atsi- 

lam is namu pasyvumo nuotaiką, neturėjusiam progos, kaip jau 
af laisvai'ir savarankiškai 'suorganizuoti savo varžlia jėgą 
lią , staiga pasinerti į ideologine veiki ą.J-,. 
kovą yra nelengvas dalykas* Tačiau dabar yra kovos me'tąTo ' 
kova dabar reikalauja ypač iš studentijos, konkrečių žygių.

,, ,Ir mes neabejojame,, kad mūsų studentijos tremtyje eilėse au-didelis- skalūiuš į>-jlitiniai apsisprendusiu ir tautos bei . ..
i' aisvinimo kovai bei konkrečiam atstatymo darbui pasi
žmoniu. Juos mes ir kviečiame nepasilikti■nuošalyj, bet 
i a k_t y v ų.. v i s u o m e. n i n į i r n r g a n į - 
-* J £ J v e n i m ą -į. pažangia tautine demokratine vai* 
crov«. ; - ■- '•

X
_Į _ Š _ _Y_Ą_R_Į_Į _N._Ę_įL _ S

’’GRANITAS" VĖL V E I K I A„

-1933m. pavasarį Klaipėdos Prekybos Institute įsisteigia 
varpininkų korporacija, kuri pasirenka sau " Granito-'’’ 'vardą." 

Hitlerio Vokietijai ‘■kuravus Klaipėdos kraštą Prekybos 
institutas persikelia į Šauliuso Čia korpr "Granitas2 savo veik*. 
xą .tęsia t liau, kol bilŠevikams, okupavus krabta viešą organiva- 

-jų veikla sustabdoma. ’ -
.Korp.. ’’Granitas” buvo ne eilinis Studentų Varpininkų 

Agc-s vienetas,bet vienas iŠ aktyviausių ir veikliausių įne- 
ū 1 rūkyto s 'institut’• studentų gyvenimą "daug gyvumo.Negalėdamas 

a_....ai. veikti tiek pirmosios "b 'Iševikų okupacijos, tiek -vo- 
T^likupaę.ijog metais, jis tą veikla..tęsė slaptai ir daug -‘-ųe^o yno musų-tautos resistenciitėštkovos.

4.... Ir štai §c m. birželio mėn, 11 d.-taip pat ne:lengvose .
sąlygose , ''Granitos” vėl atkuriamas ir išeina i viešą • 

-ittuvių akaaeminį gyvenimą tremtyje. . - - .1,
ute Vokietijos miesto univ
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Gražus būrelis ši'mo univcrsit t; susispietusių lietuvių stu- 
' doųitų-varpininlcų/ių-gr initlGČių, vyresniųjų idėjos bičiulių ir 
svočių, užpildo S?.lę,

. ' IškilmingasjiK. posėdis pr-dcdamos žuvusiųjų kovotojų už 
Lietuvos laisvę ir. Nepriklausomybę b.;į darmkr-tinbs idėj-s, pa- 
g. rbimu.1 'v

Po korp! atkūrimo aktu n'-'uji' ji granitisči- i prideda suvb 
parašus/Jų žygi sveikino, vyresniosios kurtos veikėjai, kurių 
vordu-Liudos Bučinskas linki jauni'sioms kovos draugams būti s-vo 
siėkimuoso tvirtiems, k oi p Lietuvos laukų granitas.

Varpininkų filisterių rrdu atsikūrusią korporaciją svei
kinu prof. M.N-čius.Pirmųjų v rpininkų idėjos padėjo liutuviškn- 
jp.i d.;mok±rntij-i r grindus. Didžios idėjos numiršta k:ip žmonės... 
Jos. šviečia ir dabartiniais pesimizmo laik-is. Jos padeda p- kelti 1 
ir sunkinusius likimo smūgius,jos išlaikys idonlizmui j utrią 
gr-nitiečių dvr-sią.Lietuvei atsikuriant "Granitas" bus vi^nu iš 
Josatstatymo-kortinių -kfcjnų. "■

Gr'žiu sveikinimo žodžiu yi...tos lietuvių studentų atei
tininkų verdu col.V. kviečio. ”Gr' nitą" ; bendrą tiek kultūrinį, 
tiek, politinį d rbą, kuriuo mos gulėsime įrodyti visuomenei, kad 
lietuviui, būd-mi ir skirtingų p-žiūrų,sugėbo bendrai dirbti.

•' IR "ĄŽUOLAS" ATSIKŪRĘ.
‘ \ ' j/. . , : •

kareivinės.Čin -nksčiou vokiečių ’Kareivini mokėsi kuro meno,, 
ruošdamiesi jo pagalba užvaldyti Europą, n gal ir visą pasaulį. 

.Dnbrr čia gyveno laisvės troškimo iš savo n mų išvesti 11otuvi"i.
D"lis jų tęsia šie miesto universitete studijas, pradėtas dar 
laisvoj tėvynėj,Tie r -ą,kurie ir tamsiausiose diktatūrų-.: 
siautėj balandose s-vo krūtinėse išlaikė pirmųjų varpininkų 
įžiebtą laisvės žiburį, š.m. birželio mėn. 29 d. susirenka stu
dentų v rpininkų korp’Ąžuol-s -tkūrimo iškilmėms.Korp!Pirminin
ko žodis: , -

"Dr.Vinc-s Kudirk- pr-dėjo kovą už t-utini-i demokratinių 
idealų išsiplėtimą ir jų įgyvendinimą Lietuvoje sunkiais ir juod is 
lietuvių tout i rusiškojo despotizmo met;is.Jiš pits ir jo arti- 
mi ’usi 'bcddr"d rbi- i to didžio d rbo pr'džioje buvo d’r studen- 
t i,pačios vedamos kovos įk-'rštyje br ig« s'vo studij -s ir su
brendę'į vyrus, kuri-is lietuvių t-uto didžiuoj- si , k-ip savo 
pirm-eiliais demokrot-is, vedusiais ją į 1 isvę, kovojusiais dėl 
jus teisių ir nutiesusi kelius į l' įsvos demokrutišk- i nepri
klausomos Lietuvos Respublikos a t st ••'tymą. Jų vardų eilė ilg'. Vieni 
jų žuvo kovoje.neišvydę S'vo nenuilstamo darbo vaisių,nesusilaukę 
atsistočiuosio-s demokratinės laisvos Lietuvos;kiti,pergyvenę 
cariškosios Rusijos despotzmo sužlugimą, p' tys kūrė s vo tėvy- ' 
nės nepriklausomybę ir nutiesė jo demokr- tinių laisvių g'ires. 
Neprikl usomoje Lietuvoje pažangusis ir tautiniai jora±s±.^ięa demo
kratiniai nusist-tęs akademinis jaunimai, pasiryžus sekti 
didžiųjų varpininkų keliais, 1922 metų rudenį įsteigė Studentų 
Varpininkų E augij",pasiryžusią ugdyti savo n°rių tarpe t-utinini 
demokratinę ideologiją, pozityvius principus ir senąsias varpinin
kų tradicijas. ‘

lietai ’’metų Studentų V--rpininkų Draugijos eilės -ugo ir 
jos ribose kūrėsi vis naujos korporacijos, didind-mos pažangio
sios lietuvių studentijos.sak-nčios pirmųjų Varpininkų pėdpmis,
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"Ąžuolo" korporacija. įsisteigė 1933 metų pavasarį,K"U#et 
Vytauto Didžiojo Universitete .T' i buvo laikas, kada demokrati
ni'-i pogrind"! nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje buvo iš 
dalies sužlugdyti, k-da priklauoymos demokr'tinei-tautinei j’u- 
nomo organizacijai reikalavo iš studento lietuvio didesnio idea
lizmo, didesnio snvo rsmeniškos naudos nebojimo ir pasiryžimo, 
išsižadant savęs, bristi ir dirbti nu visos Lietuvos v'lstybės 
demokratizacijos lobui."Ąžuolo" korpor-cijn,galėjusi veikti vos 
septyneriusx metus,194o metais turėjo sovo veiklą nutr-ukti, nes 
r-udonųjų okupantų bet koki*' jrnūtin^ velkio buvo uždr-ust-.Lie
tuvių tautą, o su ją ir visą r kr dėmi šką j į j-.unimą ištiko smūgis 
po smūgio.Viena okupacija. keitėsi kita, varpininkai, gausingai 
d-'-lyv-udrmi rezistencini me d-'-rbe prieš abu okupantus dėl Lietu
vos Laisvės, dėl Nepriklausomos Lietuvos Respublikos atkūrimo,dėl 
demokratinių laisvių ir santvarkos joje rtstrtymo,ėjo į mirtį, 
į rusiškuosius ir vokiškuosius k-'Įėjimus,koncentr- cijos stovyklas. 
Pagerbkime jų atmintį!

Tamsūs ir sunkūs laikai lietuvių tautai ir Lietuvai nėra 
praėję. Ko v dėl jos laisvės vyksta to3.au.Lietuvišk's pažangus 
j-unim^s,lietuvi'! student-i v-rpininkoi,vieni likę okupuotoje 
Lietuvoje kovoja ton su okupantu už lietuvių tautos 1 isvę ir 
Tėvynės nepriklausomybę .Kiti mes,atsidūrę tremtyje ir j-usdiai, 
k-d prie visos tautos vedamos kovosturime visomis išgalėmis ri- 
sidėti,darome, ką įstengiame.Sunkiomis tremties sąlygomis atku
riame ši-ndieną studentų varpininkų^ "Ąžuolo" korpor -ei ją.T■i_ 
turi būti ne tik mūsų prispažinimfs, k d sekame senųjų Varpinin
kų pėdomis,k'-.d norime org- nizjiotni tęsti jų t - utinL i-dėmokr - 
tines tr-dicijrj ,’ t-i turi būti k-rtu p sižadėjim's,k'd visomis 
savo jšg lėmis įsijungiame į kovą'už lietuvių tautos l'isvę, 
už Inisovs demokratinės Nepriklausomos Lietu- os Respublikos at
statymą.Joi vis s senųjų V’ rpininkų gyvenim-s buvo kov-- už 
tautos 1'išveš ir neprikl'usomą valstybę, ti ir mes, pasiryžę 
jų pėdomis sekti? turime tą kovą tęsti, k.d būtume verti jų 
didžiųjų principų ir pavyzdžių tęsėjai."

Jaunųjų v rpininkų bičiul/'i ir vyresnieji kovo dr-ugdi 
sveikino tokį ugningą • k -domin s jaunuomenės ryžtingumą savo 
jėg'.s aukoti s'vo tautos lobui -Žurn.II.B. džiru -insi šio lietu
viškos akademinės jaunuomenės demonstrneij - už demokrątines idėjas. 
Adv.L.B. linki jauniesiems varpininkams visuomet išlaikyti tą ne- 
pal-uži-'mą kudirkietišką tikėjimą laisvos Lietuvos demokratine 
ateitimi.Linki visuomet ir visur pasauliui parodyti,kad lietuvių 
taut- yr- ištvorming-, ir bet kokiomis sąlygomis tęsia šr tęs 
savo išsil-isvinimo kovą.Vrrpininkų atstovai iš kitų universitetų 
sveikina ąžuoliešius linkėdami p'sisekimo.V'kare ąžuolicoiai su 
svečiais susirenka, j uki-m pobūviui.Korp! "Ąžuolo" Pirmininko 
prašomas, žurnlH.B. p-sid-lin- savo atsiminimais apie kalinių 
ruoštus "pobūvius" nacių koncentracijos stovykloje.

0x0

varpininkų- gairėmis vakaru eurdp-je...
Varpininkų judėjim-s V’k-rų Europoje pr-sidėjo vos prieš 

keltą mėnesių.Per tą laiką jau jis smarkiai išsiplėtė, pimd - 
mos vis didesnę ir didesnę lietuviškosios studentijos d-lį.oi' n- 
dieną Studnctų Varpininkų Sąjung- turi jau ga.lutin- į b'-igusius 
susiformuoti ir išėjusius į viešumą vienetus; korp!"Žalgirį", 
"Gr-nitą","Ąžuolą","Varpą".Visuose universitetuose veikia studen- v
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tų varpininkų rateli- i, kurie kai kuriose vietose bnigin orga
nizuoti ir f-oip p"t greitu laiku išeis į viešumą kaip atskiri 
Varpininkų Sąjungos vienetai.Daug kur organizuojasi vietinės 
Studnctų Varpo Dr"ugijost.

Tai sudrro gr'žų demokratinių idėjų saugotojų būrį, kuris 
vis "uga ir turės nemažo įt"kos į lietuviškosios studentijos ir 
visos lietuviškosios visuomenės gyvenimąoVnrpininkr.i išeino į po
litinį mūsų t'utos gyvenimą k^ip org-niznoija, turinti seną savo 
ideologiją, politiniai apsisprendusi, išb-ndytr^kovose už Lie
tuvos l-'isvę ir Nepriklausomybę.,Jos išėjimos į politinį mūsų 
visuoemnės gyvenimus ntskleidži'. džiugų faktą, kr,d lietuviškoji 
studentija net ir per diktatūrinio siautėjimo laikotarpį išsau
gojo svleką dcmokrdtinę dvasią, krd n-st-ng^s ją pokl-'idinti be
spalvėse organizacijose ir korporacijose nerodo čia priturimo ir 
studentija, k-'ip sąmoningos lietuviškosios visuomenės vionet's 
pnsis' ko griežtai už t-iškią ideologiją ir aktyvų politnį drrbą.

Tuo, k' s jau atsiekt-,mos dar nemanome pasitenkinti,?'iūąą 
tiksl-s-nė vieno studento politiniai neapsisprondusio.Tik aiš
kini susiformavusios pas-ulė2ūros xtudxxixs inteligentas tegali 
būti pilnutini"! verting-s savajai tautni.Tad ir kviečiame visą 
lietuviškąją tremties dudentiją, burtis į sau artimo s idcologi- 
•nos organizmo!j-s, kurios tarp s-vęs d mini bondrod.--rtraudamos 
aktingai pasireikštų ši:: istorinių dienų užd-vluių vykdyme.

o X ■' ■-■■'"'C - '• į , ttm ....

•■diktatūrinių y totalitarinių,...
Istdrijos bėgyje buvo įvairiausių žmonių valdymo ar val

dymas! formų.,K‘lb~nt pio dikt 'tūrinius režimus, jų pr"dų t’ip 
pat tektų ieškoti žmonijos istorijos puskapiuose.Šios temos 
užd'vinių nėr* nagrinėti visuomenės santvarkos vystymąsi* ir jos 
istorija, bet paliesti ch"x ktlngosniuosius diktatūrinių,- kurios 
dar vadinosi totalitarinėmis arb" autoritetinėmis, vnlsėybių 
snntv-rkų bruožus, kario lobiausiai atsispindi periode tarp dviejų 
posaulinių k'*rų susikūrusiose komunistinėje, f.šistįnėje ir 
nncion'Isocialistinėje valstybėse.

Sovietų Sąjungos diktotūrinė _S£ttvo rkQ
.Dėk" dombkratinių idėjų įsivyravimo Vakarų Europoje po 

DidžftFr'ncūzų Revoliucijos žmogus tapo i ši. :.š fizinės
vorgijos.To meto demokratinės idėjos visuomenėje ir poli.įnėje ' 
-srityje sutapo su ūkinio liber-lizmb idėjomis, geriausiai iš
reikštomis nnglų mokslininko. Adam”o 3mi th'’o kapitalini.'mc vei- 
kalonrrinoiplcs’'siškr.i laisvas, nevaržomas ūkis, paremtas 
privačia inicir šyvo, tęsnnti sąlyga didži usi.ai ūkinei pažangai 
ir materialinei žmonių gerovei t-.rpti<.

Iš tikrųjų, dėk" didžiųjų tcchhtk.os išr..dimų, išugdžiusių 
indusėri"11 zociją, st"i'giai pakilę žmonių gyvenimo l.,fc)lsę,Bet 
greitu laiku pasirodė.kad 1 isvo ūkio sąlygose, knp.it;.lems kon- 
eontruej ntis vis į stambesnius vienetus, pintieji‘gyventojų 
sluoksniai tapo vis labiau ir lotinu pajungiami kapitalų turėtojų 
nnugoUŽ ūmesnieji gyventojų sluc-Ksniai, nors ir turėdami poli- - <
tinę laisvę, pasidarė vis labinu prikl? usomix nuo darbdavių ūkiš- 
kai.Vietoje feodalinės aristokratijos atsirado kapitalistų luo- .. 
Etas, vietoj b"udžinunln±nkų., nors pčhiiLišk"! laisvų, bot pri
klausančių kapitalistų malonės- d-rbininkų, žemės nuomininkų 
/yp-e Anglijoj/, žemdirbių lu"v”s,

14



Nr. 4.-5 ------- s T U D E N T Ų VARPAS ---------- ------- pus.14

tūros sutrikimų vis dažninu krito. į skurdą ir vargą. Socia- 
linini nelygumai tarp įvairių gyventojų sluogsnių vis didė
jo nep-tikrinto rytojaus baimė biednumcnnėj vis nugo, Gyveni
mas a.kyvnizdžini rodė, jog neužtenka vien politinių laisvių, 
norint sukurti tautos masėms geresnį ir laimingesnį gyvenimą,., 
bot reikia eiti prie socialinių kontrastų išlyginimo įsiki

šant į laisvojo ūkio tvarkymą.
. Caristinė Rusija mažai d~r buvo paliesta Vok. Euro

pos demokratinių įdėjų. o ūkinė bei socialinė jos struktūra 
turėjo feodalinį kapitalistinį pobūdį. Stambus žemvaldžių 

oristnkr-'tų ir pramoninkų bei pirklių lucnosspnudė mases ūkiš
kai, o carų -Jjscliutizrr's - politiškai.

Pirmos pasaulinis kar-1 s, o ypač jo gal-s Rusijoj dar 
labiau negu kituose' kraštuose sudarė chaotiškos nuotaikas. 
Nogousi komunistinė srovė Rusijoj, mesdama radikalius deno- 
gogi.škus šūkius į politiškai dezorganizuotas mases, išnau

dodama Kerinskio neryžtingumą , paėmė valdžią į s- ve r nkrs 
atlnikyd nn net ir sunkų, pilietinio karo metą.

Komunistinė dokrin- save pagrinde turi n rksistr- 
nę pasaulėžiūrą, pagal kurią isterijas r^id" yra gamybinių 
sąntikių išd-v . Kapitalizmas paskutinėje savo išsivystymo -sta 
dijoje įgousiąs valstybinio imperializmo formą, kuri priver
sianti dėl priešingumų tarp kapitalistinių imperialistinių vals
tybių prie p* saulinių k"rų, kurių rczult-te darbo kl'Sė jėga, 
įvykdisi nti pasaulinę revoliuciją.Pasaulinė revoliucija turinti, 
sukurti proletariato diktatūrą, kuri ]cx±3C3S±xxi± pravedusi 
gamybinių preinonių nacionalizaciją, panaikinsianti d.rbo kla
sės cksplotociją ir užtikrinsianti, materialinių gėrybių lygų 
paskirstymą visuomenėje ir apskritai, slidinio teisingumo 
ir lygybės principo įgyvendinimą ^žmonijoj.Pagal komunistinę 
ideologiją griežtai -tmetanas evoliucijos metodas soci-llndn 
santykių nid-jc, kas p -gnl antrą Socialistų Internati-uielo 
koncepciją turėtų privesti pasaulį prie socialinio teisin
gumo įgyvendinimo demokratiniais 1 isvės metodais evoliucijos 
keliu, dėk- nosių klasinio ir politini susipratimo, išven
giant skaudžių visuomenėje sukrėtimų.Bolševizmas, atsižadė
damas dc’V'kr-'tinio daugumos principo, kartu p-nsirinko^rcvoliu- 
ciįį? prievartos kelią", kuomet mažuma prievarta ir smurtu 
primėto, s'.vo valgią daugumai.

T kia buvo jų doktrir-iinė koncepcija.Kaipgi atrodė jos 
pritaikinimas praktiniame gyvenime Sovietų Sąjungaje?3"’l- 
ševizrv.s, būdamas nykioj n-'žumoj, ir pasinešęs įkurdinti so
cializmą ūkiškai, kultūriniai ir socialiniai otsilikusiamd 
krašte, iš k-rto v-rt jo prievartos priemones, vykdė -mažumos 
diktatūrą daugumai.Sutikdamas visuotiną p-sipfoS-n-'mą, jis pa
daro ir prievartą visuotina, k- s k-rtas kietesnę ir p.rdėm 
kruvtną.Sovietinė santvarka š-vo vystymosi eigoje turėjo neiš
vengiamai išsigimti ir išsigimė į žiaurų policinį rėži, .ą.’o.-si- 
voršiantį politinio teroro priemonėmisoT-nc režimo žmog us I’1-' \ 
tinės laisvės, jo nclieči'-nybė, nepriklausom-s teismas p-s/darė 
tik buržuazini ois prietarais.Sunku išskaičiuoti visus bolše
vikų žiaurumus ir dešimtis nij.ij.onu jų išžudytų žmonių.Pkkan- 
kn nurodyti jų yp valdymo net: dus ir valdžiai išvaikyti
priemones .Svarbiausi's k u’i4? t ' J4kt Lūros ramstis yra 
komunistų partija, tesudaranti S .vietų Sąjungaj.nežymią rusų 
ir kitų pavergt1’' tautų dalį /iš 18o nil, SSSR gyventojų, k mu- 
aistu tebėgo vos alte 2 nil./.. Kit; s svarbus r -■’■j7/o 21 
nine f .Ulė.; s yra sr.pt-'ji policija, pradėta vadinti uu-i.,
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vėlinu GPU- dar vėlinu pakrikštyta į NKVD,d bortiniu laiku vėl 
pakeitusi š-nvo v-rdą„Trečia institucij" yrn kariuomene,kuri 
per politrukus yra pilnoje partijAs ir slaptosios policijos 
•įtakojo. ir kontrolėjc\Vis-s administracinis aparatas, snaude, 
non~sl literatūra ir apskritai, kultūrinis bėi visuomeninis 
gyvenimas ym akini pajungtas komunistų partijos, kurios gcner.o- 
lina l-lniją nustato draugas, mokytoj "s. tėvas ir vad-’s Stalinas, 
interesų tarnybai„Tiesa. sovietų režime esama institucijų, kurios 
s-pavadinimu g^li priminti atitinkamus demokratinio pasaulio 
rnsritutus- bot komunistinėje santvarkoje jos, tos institucijos 
tėra šykšti danokratinės santvarkos, parodija.Sovietų Sąjungoje 
nėr-, elementariausių demokratinės valstybės santvarkos požymių: 
reisinė valstybės šsntvnrk- panaikinta; spaudos, žodžio, reli
gijos ir minties laisvė užgniaužta,asmens neliečiamumo teisė 
^en-i- nežinoma„Komunistų ' danstynasis fiktyvinėnis demokratinėmis 
institucijomis.yrn demagoginė priemonė klaidinti savos noses ir 
•pghulingoi vilioti užsienį*

Tokio yr-- bendrais bruež '.is paėmus, komunistinė dikt••-.tū
rinė valstybės santvarka„Kaip gi -trodo socialinio teisingumo 
ir materialinio gcrrdbūvio į gyvendinimo s, d 1 kurio komunisto i 
skelbiasi kovoju ir reikal-ują iš masių pakelti kruvinų -ūkų? 
Vietoj pusiau- feodaliniai buvusių Rusijoj .luomų: stambiųjų 
žemvaldžių, ■ rarnor.įninku ir pirklių, ūkininkų ir darbininkų- 
koninistinė santvarka sukūrė privilegijuotą partiečių NKVD ir 
karių lu ną.. gi likusią milžinišką masę pavertė kūno ir dvasia, 
vergų miniaj kurios skurdas ir dvasinė priespauda prašoka ir-vi- 
dur-nžių b’udžiouninkų skurdą ir va.rgąoKonunistci, peršokdami 
•nuoseklų ir pilnutinį knpit-.listinio ūki-- įšsivystymą Rusijoj, ... 
pasišovė sukurti rojų, kuris praktikoje t-po baisiausio dvasias 
ir kūno vergija„Gynybinių priemonių nacionalizavimas dar neiš
sprendžia socialinių klausimų protųamos.Londono universiteto 
praves -ri u ° Ao-’iiins D-rbo Partijos tarnybos Pirmininkas Laski 
sav voik-lc • «Insiiueti'-n to the p-litics’.'/įvndas į politiką/, 
rašvd-n-s ule Sovietų .S-gą sako; ’’Socialinio tesįngumo įgyven- 
ii-mrv-s tegalimos tik kartu su socialinio teisingumo įgyvendi
nimu T.klu būdu komunistinė sovietų s-ntvnrko yra šlykštus so
či alinio- teisingumo idėjos supi—fan-vines.

Charakteringu komunistinės, kaip lygiai ir fnš? -4-inės, 
dikt-tūręs bru- žu yra įkyrus propagandos panr.ud~43, ku1”*« k-r«u 
su visišku kttikos nebuvimu ir laisvos minties reiškimo panai
kinimu galutinai užslopina kūrybinį masės jėga ir podo.ro . 
Iš L-adiGS pilką,bespalvę, vergišką minią.tegalinčią garbinti 
propagandas sudievintus v-dus ir jų destruktyvius sicklnuso

• ■ pošistinė—Italines valstybės diktatūrą.
Ji gir’ė n.} kai dėl' karo sušidariusių'sunkumu ivlų tauta

svcngd^masi savo valstybinį gyvenimą stob','! 4"v ..-J^otu- 
rioriniš skundės, psichinis išvo.rgimos dėl karo,nepalanki Itali- 
j-i,k<aip karą laimėjusiai volstytci, Versali" sut’'.rtis/Guerra 
vint^-paše pc'rdutr.s -buvo it"lų .lozungas/, buvo tos priežastys, 
kurias kliudė posiėkti it-lems 'stabilios .denak-ratiaės valstybės 
gyvenirr- f crmų<,Išn''Udod''m--s ši" s no Cvirkos sąlygas ir it-lų 
tautas t unpe r ršii nguaguną.Mu s salini., su^k^i kurių karinių sluoks
nių pogelbo, padarė žygį į R-mą ir sviru? ė fašistinę,k-rp... -y a .• 
ne, ėlkt-tūrinę valstybę, turėjusią tiek d'Ug įtek s į bendrą 
liur n'as politiką loikatorpyjc t-rp dviejų pasaulinių k".rųc

± ideologijos k-nc-op-' •‘a ym v-Įstebės kaip s-.u
i.jkslo iškėlinnso -alm os •ide.>' --uJ ■ s-p? /■’.... valstybė yrn .
laisvas j''s narių sy...■•'.rimas - savo goi ?.ė.s sicxdnui.Valstybė,
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pagal ją,tėra priemonė atskirų jos narių sragumui užtikrinti ir - 
materialinei bei dvasinei gerovei siekti', bet nėra k-s tai ab
straktaus ir ne-sud^ro savito savo tikslo -.Fašižm 5s i Skeldamas 
valstybės idėją, k^rtu iškelia ir tautinio didingumo siekimo 
tikslą.Fašizzrs "tmeta. valstybinį iv rkyrkšž laisvu jos pilie
čių apsisprendimu ir prieš daugumos volios galią ir teisę 
prieš pastato autoritetą - v--dą, kuris per fašistų partiją, kaip 
tautos ir valstybės idealų įsikūnijimą turi vesti tautą
į didingą ateitį.E^šizmos, kaip lygiai komunizmasir kitos dik” 
tatūrinės koncepcijos, teigia, kad tik vado galia tėra vyriau-

■ šia imperatyvas ir teisė tautos ir valstybės gyvenime.Ekonomi
nėje ir socialinėje srityje fašizmas remiasi kooperatyvizmo sis
tema, kuri turinti suderinti socialinius ir ūkinius žmonių san- • 
tykius. Fašizmas taip pat atmeta laisvės, teisės ir tolerancijos 
principus pastatydamas prieš juos kovos, kuriosje turinčios iš
augti ^smenybės-vodai, principą.

Praktikoje Italijos fašistai nesaistomi teisinės valsty
bės normų ir naudodami nmchiovelistinį principą- tiksi s patei
sina priemones,- greitu l-'iku žiauriausiomis priemonėmis sunai
kino jiems priešingą demokratinį elementą.Dalis'demokratinio® 
judėjimo vadų buvo išžudyto, kiti sukišti į kalėjimus ir kone, 
stovyklas, treti ištremti, gi masė tapo užgniaužta'stipriomis 
policinėmis priemonėmis.Fašistinė Italija turėjo tuos pačius 
elementus ir taikė metodus, kaip ir Komunistinė Rusi jrmVądas, 
fašistų partija ir milicija, policija ir pan. Kariuomenė, admin 
nistrncija, kult'rinis ir visuomeninis gyvenimas ir čia buvo 
griežtoje-vienos partijos įtakoje ir kontrolėj e.Tas pats tota
liame principas visose gyvenimo srityse, Vs put militarizuos, 
tie p°tys žiaurumai.

Fašizmui yra charakteringas ofišavimnsis išoriniu didin
gumu, dinamizmu ir tvarkingumu, k°s praktiškai pasireiškia teat
ralinėmis vado ir mažųjų vadų ’raibomis ir korinėmis demonstra
cijomis.dietoje demokratinėje sistemoje ramaus kultūrinio 1-isvų 
varžybų tautos darbo savo gerovei kelti, fašistinėje valstybėje 
masės aklai ir vergiškai seko vadų nurodytu ir vedamu keliu į 
joms pačioms nežinomą ir neaiškią ateitį.

Fašizmas, k~ip ir b^Iš-viznos- a.bu vienodai peraugti impe
rializmu- savo išsivystyme neišvengiamai vedn prie karo, kuris 
virst” pasauliniu.Karos vedamos nežiūrint aukų, iki gontinio, sa
vo krašto sunaikinimo.

Kęoperotyvinė ūkinių ir socialinių klausimų sprendimo sis
tema praktikoje p-jungė žymiai daugiau neturtingąjį darbininkų 
ir ūkininkų luomą, didžiųjų latifuhdijų ir prameni W akų jungui, 
negu bet kurioje sistemaje.Žemesnisji krašto gyventojų sluoks
niai neturėdami institucijų per kuri-s galėtų ginti savo intere
sus /profesinės sąjungos, laisva spaudo. ir pan./, buvo 
nekliudoma i išn udojarai žemvaldžių- fabrikantų, skaičiumi nežy
mios fašistų partijos, administracijos bei kariuomenės labui. 
Socialinė Italijos struktūra fašistinės diktatūros metu, priminė 
feodalinių monarchijų sistemą, prieš Didž.Prancūzų Revoliuciją.

Nacionalistinė Vokietijos dikt-.turinė santvarka.
Naci-nnįs^ci'-lizmo išaugimas Vokietijoj yro geriausiu 

įrodymu kapitalistinės sistemos bandymo išąiloikyti savo pozi
cijose prieš tautos pastangos jį pertvarkyti plačiųjų gyven
tojų sluoksnių labui.Nacionalsocialistinis judėjimas, demago-
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-kiškai pasišovė socialinių problonų sprendiniui, nnsių op gou- 
lei net prikergęs žodį -socializmas, visą ėovo kovos 
dėl valdžios rietą buvo riilioninėnis sumomis reriamas stambiųjų 
Vokietijos Kruppd.Tiessėn’o,I.G.Farfeen ir kitų koncernų. Paėmę 
valdžią naciai gerinusiai įrodė, kad jų sukurtoje sitemoje stam
busis kapitalas gali netrukdomai veikti ir tarpti, nes žemesnių
jų taut s sluoksnių teisėto valia buvo sutrypta, kapitalistų'' 
pastatytų rudnorškinių.Naciškosios Vokietijos viršūnės,kitų prie
šakyj Goeting ir pats Hitleris trump laiku sugebėjo virsti stam
biais kapit-listois.Ypatingu gobšumu pasižymėjo naciškas apara
tas taip pat ir l>ietuvoje. ,

Svarbūs n-acion'lsocialismo išaugimo veiksnoi buvo ir vo
kiškojo militarizrio bei šovinizmo įsivyravimas vokiečių tautoje. 
Juos žadino Versalio traktato, vokeičions skirta padėtis ir ugdė 
noras dominuoti pasaulyje.

Nacionalsocialistinė koncepcija, iškėlusi vokiečių tau
tos didingumą ir dominavimą pasaulyje šūkiu: "Dns Recht ist was 
den deutschen Volke nutzt" neturėjo universalaus charakterio. 
Nncionalsociolizmo doktrinai pagrindus davė Hitleris savo veika
lu "Mein Knnpf” , kuris jokios pozityvios valstybinės koncepci
jos nesudarė, bet tik nurodė taktiką ir kelius vokiečių domina
vimui pasiekti,Ją papildė Alfredas Rosenbergos savo veikalu" My- 

. thus des . 3C Jahrhunderts", iškeldamas rasistinį germanų rasės 
’ /kurią geriausiai atstovaujanti vokiečių tauta/ pranašumą 
,1 prieš kitas rases. Nncionolsoci-^.lizno doktrinos 'atsiradimui tu

rėjo įtakos ir Nietschės bei jo pasekėjų veikalai, iskelianti e.11 
* -viršžmogio /Uebemensch/ pirmavimą, visuomenėje ir 'jo vaidmens 

absoliutų lemtingumą tautų ir apskitai žmonijos istorijos raidai. 
Rasinė neapykanta, pirmiausiai brutaliai nukreipta prieš žydus, 
vėf.nnu prieš slavų, prancūzų ir kitas tautas yra charakteringa 
ne tik nacionalsocialistinei Vokietijo i.Ši detruktyvi, nnnorrmli 
idėja, išniekinusi kilnų tautinį idealą, užkrėtė nemaža židinių 
pasaulyje šovinizmo idėjomis, nuo kurių pasaulis tik dabar prade
da atsikvošėti.

Nacionalsocialistinėje valstybėje yra labiausio! įvykdytas 
totalitarinės diktatūros prindpis.npie jokias laisves ir tąises 

v čia ir kalbos būti negali.Yra vadas, tautos valios red X1<ė jas; ją 
jis savo supratimu vykdo per partiją ir jos sukurtą valstybinį 
aparatą."Das Reoht ist was dem deutschen Volke nutzt" yra viso
kios vidaus ir užsienio veiklas ięiri "vs.'.os imperatyvas ir pa- 

/Geisininas.
Praktikoje šitokio koncepcija, sukurta vokiečių domina- • 

vimui jėga pasiekti,pasireiškia bea.todairiniu brutalumu ir radi
kalumu.Trumpu l'iku buvo pašalintos radikaliai kliūtys,galinčios 
bet kiek trukdyti šios plėšikiškos,zoologiniu patriotizmu parem
tos,sistemos įgyvendinamu namie.Milijon"! atsidūrė k.ncsntra- 
cijos stovyklose,prieš kurių žiaurumus nublanksta Chingishano, 
Tnmerlnno ir viduramžių inkvizicijų darbai.Pacifistinė ir lais
vės dvasia, /neprikl’usono mintis/ išrauta iš mokslo ir meno r r 
šaulio .Vi skus buvo pajungta vokiečių militaristinės dvns4 ug
dymui .Per šešis metus ši sistema sukūrė tokią karo nnšinąikuri 
buvo jau bepaglemžianti Europą ir beįgjvendinanti savo klaikius 
planus.Su Vokietijos žluginu kere, žlugo ir ši idėja,p.'.renta bru- 

*tr.lia jėga ir cinišku kitų tautų pavergimu.
Naci **:->-] ąpciolizno valdymo metodai buvo labai idnntJški 

konun4 "4"1 Sovietu Sąjungos sistemai ir jos jau anknilnu iš- 
t adytiems metodams.Pcu'Mj.o" c. f’"®*-'?'' /pjropagrindo ir kit.

~~ K

' . _ k

s •
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priemonės tiksliai priminė bolševikinę santvarką.

Totalitarinių idėjų atgarsiai kituose kraštuose.
Pokarinėje Europoje totoįTtmrinėš idėjos rodo nemaža pritarimo 
eilėje kraštų.Komunistinės santvarkos įgyvendinimas buvo b'n- 
donns Vengrijoj ir kituose Europos pietryčių kraštuose.Enšistin 
nės Italijos keliu sekė Baltijos valstybės.Lietuva buvo vienas 
pirmųjų kraštų, kuriame perversmo keliu buvo nuvergta denpkrn- 
tinė santvarka..Ilginu nesustojant prie diktatūrinio Lietuvos re
žimo nagrinėjimo ir įvertinimo, tenka konstatuoti, jog būdomas, 
primestas ir svetimas kūrybingai lietuvio dvasiai, jis buvo le
mianti kliūtis pilnutiniam tos dv^ošios išbujojimui politinėje, 
visuomeninėje ir ūkinėje veikoje.Lietuvių tauta, tvarkydamos! 
laisvose demokratinėse, sąlygose, būtų 'žymini pločiau ir.gilinu 
išvysčiusi s'vo kūrybinį potencialą ir pasiekusi žymini dides
nių politinių ūkinių ir kultūrinių laimėjimų, negu gyvendama 
jos dvasiai svetimoje sistemoje.Savo politiniu ir kultūriniu /. 
bendradarbiavimu su demokratiniu pasauliu šiuo metu lemiančiu 
pasaulio istorijos eigą, demokratinė Lietuve būtų įsigijusi di
desnio respekto ir simpatijų kas žymiai prisidėtų ir palengvin
tų mūsų tikslą atsiekti, būtent, laisvos demokratinės Lietuvos 
.tkūrimą,Vienas žymiausių JAV diplomatų, buv. užsienio reik, vice 

miništeris Sumner Welles savo veikale "Time forDeaisinn‘‘ iš
leistame 1944 m. pabaigoje neslėpdamas savo simpatijų lietuvių 
tout ir jos nspirn.cijons, vistik randa reikalą kerčiai primin
ti , jog>Lietuvą buvo pirmoji valstybė, nukopijavusi fašistinės 
Italijos destruktyviąsias totalitarizmo idėjas prieš kurių įsi
vyravimą pasaulis veda žūtbūtinė kovą. . . ’

Totalitaristinio režimo element:, be Ispanijos,kur jis 
buvo įvestas pilietinio karo rietu,ir kuris dabar gyveno, pasku
tinės savo dienos,buvo pasireiškę'; ir eilėje kitų kraštų; Dolfu- 
sso ir Susoimingo Austrijoj; dabartinėj Portugal!joj,ir t.t. 
Tuo tarpu anglosaksų kr"štu~se-Prnncūzijoj,Skandinavijoj ir kiti., 
dėka aukšto politinio visų tautos sluoksnių subrendimo, totali
tarinių idėjų - komunistinių ir fašistinių- pa4$sekinąs buvo ir 
yr ■ labai mažas.

Diktatūrinės ir demokratinės valstybės santvarkų p a lygini? yni.
1. Ryškiausios demokrAtinės santvarkos’ bruožas yra■t a i, kad 

jos.įgyvendinimas ir išlaikymas yra tautos valios išraiška. 
Diktatūrinė santvarka yra jėga primesta tautai prieš jos valią. 
Diktatūrinėje santvarkoje tauta nedalyvauja savo valstybės rei
kalų sprendime j juos tvarko vadai.

2. Demokratinė santvarka yra teisinė santv-rka, kuri re
miasi ilgų amžių bėgyje iškovota teise, savyje sukaupiančio visus 
kilniuosius humanizmo. ir koralės siekimus«Diktatūrinė s htvnr-
ka yra poliūinė valdymo forma, primesta tautoms prieš jų valią, 
pasirėmus prievarta ir smurtu.Diktatūrinė santvarka yra grįži
mas į barbariškų laikų primityvią tiraninę padėtį. V

3<Demokratinėje santvarkoje bendrieji reikalai tvarkomi 
daugumas valiajnnžurmi, betgi užtikrinamos pagrindinės piliečio . 
laisvės-Dikt /tūrinė•santvarka yra mažos valdančiųjų klikos pada
rinys, kur mažumas valia primetama daugumai .Šio je santvarkoje 
teisė ir laisvė‘tėra voldar- ’ -'s< n»»p kurie sudaro mažą tautos 
dalį. . ■ •
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4.Dei inkrntinė santvarka ir savu praktiko gyvenine ir 
doktrina laiduoją. piliečiams minties reiškimo, spaudos, reli
gijos ir susirinkimų-laisvę, bei asmėnainio neliečiamumo teisę. 
Demokratinėje santvarkoje siekiam >toleroncijcs įgyvendinimo. 
Diktatūrinė santvarka jrr- purentą brutalia jėga; tos santvarkoj 
piliečiai yra paverčižni kūno ir dvasios vergais.Diktatūrinių 
santvarkų-įgyvendinimas ir ilgesnis viešpatovinas visuomet su
rištas su kruvinoms t^utų aukomis.Nėra diktatūrinių santvarkų 
kuriose nebūtų kalėjimų ir kone, lagerių milijonams politinių 
kalinių,Kas jnas be-lervos pasiduoda,lieka dvcsiŠkki sužaloja
mas. . v

5“.Dcnokr"tinė je santvarkoje vykdomoji valdžia yra ntsn- 
king'' prieš visuomenę ir yra jos kontrolėje.Laisva spauda., lais
vų varžybų kelios visuomenini me gyvenine, dolyvavin-s visr.pne- 
nės reikalų tvarkyme,pradedant nažiausi'is socialinio-gyvenine 
susibūrimais /valsčių savivaldybės ir pon./, sudaro sąlygas iš
kilti gabiausiems žmonėms valstybes reikalų tvarkyme.Diktatū
rinė s ntvarkn neturėdama, nei kontrolės nei atsakomybės prieš 
visuomenę, kaip taisyklė išsigimsta į kliką, kurios interesas 
yra bet kokia kaina išsilaikyti valdžioje ir sudaryti sau ge
riausią asmeninį būvį.Tauta diktatūrinėje santvarkoje nedaly
vauja visuomenės reikalų tvarkyme,neturi galimumo ugdyti savo 
kūrybinių g'lių ir ilgainiui p-virsta į beveidę ir bevalių 

' na sę. . . ('
- 6.Demokratinėje- santvarkoje natūralūs gyventojų'luomai 

/pramonininkai, pirkliai, ūkininkai/ darbininkai ir kit./ 
per profesines sąjungos ir politines partijas gali laisvai gint 
savo interesus ir tuo siekti daugumos narių, materialinio gfer bū
vio , k-s kartu įprnsimina ir tautinio idealo siekimą.Denokr’- 
tinė Valdymo forqa tuo pačiu yra vienintelė santv-rka> kuri lai
duoja ir sudaro sąlygos tautinei kultūrai, jos menui, mokslui 
tarpti ir klestėti.Diktatūrinėje santvarkoje visi tautos sluoks
niai vergauja saujelei prie v.ldži's esančių žmonių.diktatūra 
ir neitą ir mokslą pajungia siauriems režimo interesams ir tuo 
būdu veda prie jo.suprpf nevirto ir išsigimimo.Diktatūrinėje 
santvarkoje suprofnnunj ana kilni tautinė ir" socialinio teisin
gumo idėja, kuriomis ypač mėgsta -dangstytis diktatūrinio, režimai, 

7,Nei žvengiami iki tam tikro laipsnio' to.rpsrovinini try- 
nin-'isi demokratinėje santvarkoje, tautoj augant kultūriniai, po
litiniai ir noreliui"i, redukuojami iki aukšto tolorantingun®. 
Diktatorių 'Jie yra bandomi p-keisti išoriniu vienhgunu ir dranu- 
ningunu.Bot tai yra tik fikcija, kuri tikrumoje yra vienybės ir 
rimties iliuzija, pasiekiomo. skaudžiomis policinėmis priemonė
mis.Tautinės vienybės skraistė, kuria dangstosi diktatūrų šali
ninkai tor- demagoginė priemonė pasiekti valdžiai.Vėlinu ta iliu- 
zėminė vienybė išvirsta raukiu klastoti tautos valią režimo ir 
jos sukurtos priespaudos palaikymui.Demokratinėje santvarkoje 
išaugusi tauta yra giliais vidini-is ryšiais susieta ir tvirta 
visokiems išorės bandymams kas šio kero metu akyvaizdžiai prsi- 
'odė.' "

. 8.Diktatūrinė santvarka savo esmėje yra visuomet impe- 
ri-listinė, savo socialinius ir ūkinius ne psisekimus bandanti 
pridengti inpei^listini is šūkiais, siekimais ir žygiais.Dėl to 
diktatūrinė sontvork- visuomet veda prie nuolatinio ginklavimosi, 
konfliktų ir tuo pačiu karo psichozės.

9.Demokratinių idėjų įsivyravimas pasaulyje sųdrrė sąlygas 
pavergtųjų tautų atgimimui.Diktatūrų įsigalėjimas žudo mažąsias
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Europos tut-s.Pasaulinės demokratijos laimėjimas.garantuoja ... 
didelių ir mažų tautų laisvą, kūrybingą, tiku ir socialinei 
teisingą gyvenimą.Diktatūros am-inai kurstyk-mos ir padegdomos 
karus, žbufedo žmoniją,jos išugdytą kultūrą ir civilizaciją,

’ 0 o o , C

D E T O-K R A T I N I Ų IDĖJŲ KELIU

2a DIDŽIOJI LIETUVE Ų- FELICIJ* BORTKEVIČIENŽ,.

Žymiųjų moterų tarpe Felicija Bortkevičienė užima- ypa
tingą vietą.T- i buvo jautrios, altuirištinės sielos su dideliu 
socialinių instinktu amsenybė ir jos gyvenimas tai ištisa lietu
vės moters kovų už lietuvių tautos laisves ir teise, bendrai- už 
žmogaus teises, už kultūrą, už.humaniškumą ir tolerancijo epopėja, 
apimanti beveik visą nepaprastai svarbų ntbudusios lietuvių tau
tos gyvenimo laikotarpį,'vos ne iki paskutinių įvykių.

Felicija Povickaitė Bortkevičienė gimė apie 1873 metus . 
ties-Krekenava, bajorų Povickių šeimoje.Taigi j-i teko augti ca
rinės reakcijos prieš nepasisekusio 1863 m. sukilimo šalininkus 
laikais.Šios sąlygos prisidėjo prie jos -nuotaikų,priešingų .-ėa- 
ristinio režimo sauvalėms, išbujojimo,-Kartu tai buvo valstiečių 
masių iš pa baudžiavos jungo, išsilaisvinimo,pilietinių 1 isvių 
iš Vakarų Europos padvelkimą ir lietuvio vnlsleČio ūkinio ir - 
dvasinio atgimimo laikai.Iš vienos pusės, Met atkutęs, lietuvis 
valstietis ėmė.leisti į mokslus savo vaikus, kurie ilgainiui su-

I do rė vadovaujamuosius tautos, kovotojų- k'drus.Iš. kitos gi pusė/ 
o-;.rištinė sauvalė/vis tebesioutėjo ir ieškojo priemonių ne tik 
pamaližūoti atbudusią lietuvių -t auti. nę -sąmonę,' bet net ir. p.api'ą 
lietuvių tautą asimiliuoti ’ir .p/skandinti slavybės jūroje-. Tai 
vedė prip žūtbūtinės kovos.Šios apystovos turėjo lemiamos įtakos 
1 jaunos kotars forrvinnsi ir štai j-u apie 190I metus Felici
ją mes jau matome esant apsisprendusią•ir. kvingą asmenybę.Būda
ma Kauno idarįjos- gimnazijoje. Felicija su kitomis patriotėmis da
lyvauja posipreišinine prieš primetinėj imą katalikėms mokinėms 
rusų kalbos p-rr’ldoso., dėlto ji iš čir turėjo pritraukti’ir mok
slą tęsti Vilniuje.čia ji artimiau susiriša su demokratine var- 
£.1”^nkųsrove, o ištekė jusį /apie 1-9o4-n-/ uz inž.Jono- Bartkevi
čiaus, žymaus demokratą, ji visiški oukojaį.į tos srovės labui. 
Nuo dabar, šalia dr.Kazio Griniaus,Mykolo Šleževičiaus ir kiti

• -Fclicijm Bortkevičienė yra vienos' svarbi-'.us4a :/o~p\rįnkų veikėjų 
•- jų-vėlinvncšis, 19o5 met-is Felicija ir Jonas’ BortkcviČi-d de
mokratinei varpininkų veiklai .aukojo visą. savo, turtą, xo mirus 
Jonui-Bortkėvičiui, Felicija-Bortkevičienė aukoj- jiems-ir sdw 
darbą, sveikatą ir gyvybe. • . - .

I905 met o. iš rovoliuoim‘ --ne sąjūdyje, prieš ūarist£nį,.de- 
sp-.tzną F.Bortkevičienė p-rodo ypatingą veiklumą platin'ht Didžio
jo Vilniaus Seimo rezoliucijas, sl-^-’-nu visus kovotojus, rūpi
nant jiems prieglobstį.,’ pragyvenimą ir pngelbstint tšv^...į, į

■ užsienius, j^igu k-'m ilgi-u Rusijos teritorijoje nebuvo g. .1.1-;-; 
pa&l’fikt'i;,

T".is p:činis net is F.Bortkevičionė įsijungi- į oficialų 
Spaudas dirbą, su kuriuo i-u nebesiskiria visą gyvenimą „T n i- be.ga- 

-1". įvairus „ir nepaprašt> i sunkus jos darbų .skktorius, apie kurį 
reiktų atšliirai r-syti.Čia ten- n paminėti tiktai, k°d F.Bort-. 
kevičienė d Augiausiai buvo rts-kingąjn redaktore, nors pati. - . 
uėchn.i nln 1-ikr xčių red-gavino darbo n'-dirb.o, bet kiekviena '/ 
7 ir.tc-šno -g' prs-i-: l'y.‘. . Epini si is kl'ųąinnis. ypač kri. ;
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pastebėdavo kad Jie neina tinkamo kryptini. Bet ir be r žy
ne jos darbas spaudoje buvę didžiulis, jei nep"sakyti -nil- 

žiniškospogoi jos išg'les. Visi vingiuoti kelini reikalingi- ... 
pereiti pro earistinę cenzūrą, pulė ant j-'s pečių, visos k-Įė
jima ir administracinės bausmės už cenzūros nesilaikymą, visi no 
džinginiąl v-rgl ir nuol-tinil rūpesčiai dėl visokeriopo spau
dos bodo, tcko.j"! vien''! p-’keltil- ip po.t ir tuoj po didž.karo 
grįžusi į Lietuvą Felicija -Bortkcviči^hė irrsl spaudos darbo. 
j.tnnųjino’iLictuvos Ūkininką" sukurdama su kitais ako.bendrovę 
vardu "Vorp- s", kuri nuo 1922 mt. v s ri 16 d, perina leisti 
ir dienraštį "Lictuv-s Žini-s -.Įsigiję "Varpo'* spaustuvę, paga
liau iria leisti' ir knygas. Jai"vadovaujant "V-rpo" leidykla 
pasidaro.vieno iš didžiausių Krune.Tlp ištisus 4o notų Feli
cija Bortkovičiehė nešė rūpesčius dėl lietuviškos spaudos nnt 
savo nenuilstamų pečių. Demokratinė Lietuvos visuomenė Fcli- 

' cijni Bortklyičįenci, knip nsnuilst-nri veikėjai ir spaudos dar
bininkei .turėtų ateityje pasirūpinti jri p minkio pastatymu.

Taip p-'t Felicija Bartkevičienė yra ir aktyvi vi suome.- 
nininkė, gyvai d-'lyvudnnn Lietuvos išlaisvinimo sąjūdžiuose'.PO 
19°5 notų Didžiojo Vilniaus Seimo kyl' sušaukti ir Lietuvos 
notarų Seimą. Folio!j° Bartkevičienė yra aktyvi jo org niznto- 
rė ir dalyvė.Kaip žinome tas seimas įvyko l>o? motais.Folio!ja- 
Bcrtkovičicnė buvo- vien'' iš pažangiųjų n torų v-doviųlš jos 
kilo tūl^s notarų sąjūdis, kuriam vadovavo. priC’Liotuvr s Ūki
ninko*’ Icidžlnrv’S priedas "Flateri s*’, suvaidinęs nemažą vaidmenį 

' kovoje dėl moters, ypač lietuvės išlaisvinimo ir-lygių teisių.
Ir visą s :v> gyvenimą F.Bortkovičienė.' drlyV'v~ lietuvių dc- 
nokračių nnterų judėjimo, fc-ip vien0 iš svarbiausių jo vadovių. 

.Šiuo tikslu ji t'-'p pat p-laikė gildžius -ryšius su užsieniuose 
gyven-'čiomis lietuvėmis visuomenės veikėjomis.

Įžymūs yra Jos nuopcln-'i taip pat ir .šalpos -darbo. 1914 
- net o. is g kilūs karui, F,Bortkcvičienė dirbo Petrapilyje, Lietu- 
vians Šelpti Komitete-, kaip įgaliotinė ji važinėj- po Rusijos 
plotus ir renka žinias -p i e Klaipėdos krašto ir Rytprūsių lie
tuvius, kuriuos rusai buvo išgabenę į lusijs gilumą, kai 
šie kraštai karo oig-ju buvo užimti rusų korfuonepės,Felicijos 
Bnrtkevičicnės darb- ir rūpesčių rezult-te rinž.Lietuvos Lt tu
viai buvo šelpiami ir rūpinami, kaip ir didž.Liutuv'S* '
• ■ . s; Ypač gi Felicija Bortkevičionė yra aktingo Lietuvos atkū
rimo d.n.ž’bo,Jau 1914 metais tik kilus krui, jos iniciatyvą susi
daro Rusij a pavergtųjų tautų organizacija, kurion į Ino lietu
viai,''latviai, estai, suomi .i, rusino!, ukrainiečiai ir ktta.Ši 
organizacija reikalauja visoms Rusijos tautoms laisvės l* ne
priklausomybės.Šis mažųjų tautų tarptautinis bendradarbiavimo, 
sąjūdis suvaidino didelį politinį vaidmenį, Jo mintys ir d bar 
•yra reikš-ilngos. ■ . su: 3 et.-: r

191? mot'is ji dalyvauja Stookolmo konferencijoj drauge 
su dr.Jonū Šliupu,P.Klimu,kun.J,Tu: u,inž.Kririu ir kit.Tai kon£a~ 
renėijo, kurioj susitiko karo fronto padalytos į dvi dalis tout-s 
atstovai ir -ptorė bendr jo veikimo g-iros.

' 1918-19 metais vasario 15-.'.dį. buvo paskelbta Lietuvos nc-
prlklausonybė ir prasidėjo realus j<--s Įgyvendinimas.Tašiau d-.įbar 
jau ir bolševistinis savyje darisilp n s Rusijos imperializmas 
stengiasi ir tolinu mažosios tautas išlaikyti pavargtas.Bolše
vikų ordoms įsivcrž”s į Lietūvąy Feliciją :B?rtkavišianė nreš- 
jamn ir drouge su kit- is lietuvi"Įs veikėjais-,k' lp užstotas > 
išVGŽanl Rusijos gilumon, iŠ- kurjibuvo paleistą tik posirn- 
žlus sU Rusija taikos sutartį r.
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1921 nctois F.Bortkevičięnė■-figuruo koi p Staig.Šeirio ' narė į-
ir dalyviu jo žarip^Bctpr: -s' ir .1922. notų Lietuvos,. Respublikas.; 
Konstitucijos p-'rudšino darbe, .. . * - , ■ ■ '■ ' ■ .

Ginnzijų moksleiviai turėjo progos geroj pažinti rūpestingą 
F.Bortkcvičionės toniką j~i • 1irb' nt 'nokslųs iinnriSi* jauniną §A1 

pos ddrbą šalpos organizacijoje "Lietuv s Žiburėlis1*.
Atmintino Felicij" Bortkevįčienė ir rudosios n"-oių;okup-iėijos 

nct’-is.Kuri Kauno įstaiga nelankė•rtšiĮrnkant Felicijos Bortke- 
vičienės? Tuščiomis ji niekuomet nūnteidavo: visunfiėt > tūrėdovo..; 
prie-savęs atsišaukimų, pogrindžio sp-ud-'s, ypač ‘"Neprikišu senos 
Lietuvos'', kuri buv~ tapusi_okupuotos;Lietuvos kelrodžiu — 
kovoja su okup”ntu.Tikra fru:kovoja su okupantu.Tikri .'humanistė Nji ha-.pkuntė n-cių: Eictodtį' ir 
priemonių. Vis.'miš galiomis; priešind.-nosi jų užrir Šioms ir' m a" 
stėngdanosi visokiais būdais išl-i vintį į n-cių r-’.nk-š pate-.. 
kusius nrbu, iuškod'.ru būdų p; lengvinti jų dalią.Ypoč 'jai dntig 
teko rūpintis n^cių; nrikinodris; žyd-is.Tuo tikslu ji*nuolat pa- . 
laikė ryšius su tūloriis rie-trikDcijas įst-.igėnis ir hu l't rū- 
pih;’o.vosi netrik-is, yp-'č žydų 'vaikams-, kuriuo jj s1 pt"i g"^^ 
bendovo. į.kainus ir tolimesnius užkampius. Taip ji yrAsdąųg iš- 
geibėjusi. žydų, tautybės notarų. ’ ’ '■ \

Fclicijo’Bortkovįčionė. Visą soyc gyvenimą buvo kukli, -be-;-jokį 
' kios rikio..ms,..niokujff nesivoržiąntį į gr.rbės- sostus, ;bėt višud^5; 

net ir. visur tvirtai žengi ant i įiasipis' damokr-'tini^is hurinhist'- 
tlniais kaliais, n.cpr.kpnčįb.ntį jokios diktotūros pricvhitos' ir' r'; 
jokįo.įšnurtb.KilniD-i''^pjoii ji gerbė kitų' įsttikininus, hot ' dl 

‘ p~ti konpronišų su sąžine hodr.rė; įpilei jos Brrtkavleionės, rs- :i -■ 
nens ir ch^r Eterio ypatumus; išskiriąs ją'k^ip Veikėją ir kaipi - • 
Žno.-gų .iš jfcžtų' yra jos nepr.pržst’s veikluio-.s, nežinąs nei; poil- 
šio indi ...atvangos, nėpr pro st o št energingu;o ’ s siekiant tikslų,di
džiulė valio., kurios nep-lbiižė hoi kalė j imi, nei ištrėhi-r.i,noi' 
sunkiuos i-a s gyvaniii^-sąlygos-bei kritiški non'enVi, šviesus opti
ni zn.’š'Arį.suonct tikint, k"d iptensing"! kov^j'-nt bus Iminėto., di
džiulė p^i^ciotyvo, kuri tiesė j-'s veiklas kelius ir buvo vainiku?

■ jono, konkrečiais atsiekim.is,. tolcr-ncij", kuri visuomet žin.'jr' 
ribas t~rp to. k'.s galino, būtin" ir k s neleistina^ dicTelė ir 
nuoširdi žncgr'us meilė, pa .it ikš j iri; s gera žnog’-us ' prigi'-d-i-nll ku
ri- pagalba žmogus tr tegali^sukurti tobulesnį, gržonni ir lai
mingesnį gyvenimą bei tobulesnę žmonių bcndr^vin- s- ^ivr.rką. •: 

.'•0x0. .
K -E L Į G N E N .1 N I - GG, G /G

PirnTousio jis* sukėlė į sunky Gžinį- >tis didokus ryšuliūs .su 
dr-bužiois ir pa Vliiįe.Jia buyū3s.uki£įti į< ft i šus. -ūžŠiųtf if r op-' 
narplioti- vfrvclėnis.Poškui d-r įmetė sunky■■••ž-imin -kalis, p leidus 
daiktus,ir p-rą sunkių dėžių su virtuvės reikmenimis, ir šiek ,tj.qk 
p-’šit-upyto n-o j st o. Įlipęs sunkyožlnin jis tvarkingai, .■sukrovė ’tuos 
d--ktūsy- ' tsist-jo ■■sunkvcži’ i ■ g'lo ir dirstelėjo ’ žuoiy rimBe t; rife-“ 
ko j,-u d-.ugi-u nebuvo likę k-m reikėtų p'.d-ryti sunkvežimy'ja vie
tos, neb.nt tik vežimėlis su kūdikiu ir keli smulkūs ryšuli i.Tuo- 
net jis vėl išlipo iš sunkvežimioų priėjo prie žmonos,.- st yinčios 
su ab i oi w ik-ais iš šonų, t'arp susirinkusių ..išleisti motorų, ir.T 
tore r -D' b 'r jau gclėsin lipti.. c ? ■ - = - - ■■ ,

• Jis tyliai praskyrė abu vaikus-ir vežimėlį su kūdikiu prive
žė prie .sunkvežimio-.DU vyrai iš stovinčiųjų būrelio išsiskyrė. - 
jicjis pagelbėti.Vyras p. xlėj-žiiGnod įlipti,o -’bu priėjusieji įkė
lė -p-skui ją vežimėlį su kūdikiu, kurį ji p-str.tė golinoj užu- • 
všjoj tnxp .•ryšu-l-’ų.Vyi- : 1ikė1 ė' d r b- r vion-s poskui kitą obu vaikus 
kuriuos ji pasodinusi ant ryš"'!’u ųpknnšė ;š? d to ortu, rūbo Buvo., 
niūri šaltoka lapkričio dienu .Danou s nuo-zlnas pilk- le f.ubasii’iis,
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kurio bo p-* Havas krapojo smulkiu l'Iutu’ii.l!cidži--i prie mūrinių 
.n-anų k-mpo buvo pliki ir sūpavo savo š-'k'-s vėjujo.Kieno gindi- 
nys nulyt's ir teliūškavo bnlords«Api<sunkvožinį susirinko dau- . 
ginu žmonių' išlydėti į n'-ują/gyveniną išvykstančio.Visi buvo 
prislėgti, niekas nedrįso ištarti geresnio žodžio, niokos nesura
do pakankamai paguodžiančio ir apraminančio žodžio.

P'-g'-liou viską galutinai sukilnojęs ir sutvarkęs vyras priėjo 
prie vionr> iš stovinčiųjų,padavė j ori opleid.žiano buto ruletą ir 
tarė:

-Gal galėsite jį atiduoti seniūnui....
-Žinoma.-- atsakė tasai.Sunkios aplinkos slėgianas dar pridūrė:
2 tik nenusimink, bičiuli; kr-s žino kiek ilgai ir nes čia iš

silaikysime. A.
Moteriškė tuo Vrpu prisitraukė arSžau vežimėlį ir pr dėjo 

storiau dangstyti janų gulintį kūdikį. Nu romi "-s kalnietės moters 
akys dar kartą pračiuožia pilkas susirinkusių išlydėti veidais, 
paskui nuslysto į kareivinių rajoną, per didžiulius mūrinių kaze
matų blokus paverstus benamių stovykla.Už poros šimtų metrų,ten 
prie kito bloko ,taip p-'t stovi sunkvežimiai ir pasikrauna į^uc- 
žinią vykstą žmonės.Ji jų nepažįsta, krip ir jie -jos.Bet ji žino, 
kad tai toki pat nelaimingi, netekę ir tos menkos globos,kurią 
turi pasilieku šiuose, k-a d ir pilkuosi kazematuose.

Ir už ką gi jie turi šiandien'skirtis nuo te pačio liki- 
no draugų? Gal už tolį k-“ d drįs' prisipažinti bėgę nuo mirties, 
kad jis su kumelaite.. . į v-k-rus.. o. '

.Ji,vėl akinis grįžta p.r nanų blokus.Juodų kaspinu perrišta 
trispalvė nuleist'- ilęį pusiau stiebo.

Tai ją'.sugr..ušina.Ši Vėliava -byloja, kad jos ir jos .šeimas nu- 
Įr.-įnė. nėr o vienų jų nšnonišk'? .nei "inė,f>ct visos lietuviškosios 
'bendruoi.iiriės.ši b ndrn visos st vykias užuojauta ją šiek tiek 
.paguodžia ir apramink0Akyse susitvenkę perlų lašai nurieda, per 

’ 'skruostą.» .Akinis ji grįžta .prie,-vyro, labor šnekančiu su kitais 
išlydinči'is. . • '

-Andri-u,-s-ko ji,-eikš čir.; ■
-Tuo. j .-.u,-trumpai atsako šis,, bot dar tęsia pradėtą'pašnekusį ,
Ji žiūri į šį senstelėjusį ir pavargusį žmogų ir st..bisi,4<> 

Kas jį galėjo atplėšti nuo taip mėgiamos gintosios sodybos, nuo 
savų 'rimų, su kuriais jis jautėsi kūnu ir dvasi'- su'-ugęsTO otėj'1 
diena, jis karštligiško! skubino pasikrauti vežiną ir palikti ne
žiniai viską, kas buvo taip brangu jo žemdirbio širdžiai*■

. Sunki's dienos slinka svečioj, bet traukiant vis toliau ir to
liau į vakarus .Bomba rd.-vii r-i, pusbadis ' gyvenimą s, nonuešir ’us - el
gesys naujųjų galiūnų ncpal'.užė vilties prasimušti į l'isvės rojų* 
Pagaliau laisvės sapn-s,pr -vedęs tūkstančius kilometrų ir šimtus . 
sunkaus poženininc- dienų, atsiskleidė tikrove.Žmogus vėl g Ii 
jaustis žmogum, vėl g--li j-usti rūpestį sov--* dalie.

Klausinėjin-i, registravimai, vėl priminė pergyventas b-i- 
sins dienas iš kurių buvo dėtos visos pastangos ištrūkti.Argi tni 
prasikaltimas, kad žmogus ets s,-vo volių bėgi nuo mirties jei 
dabar vėl reikia susirištiį ryšulius skamalus,

-An^ri u,-vėl ‘ nš.aukė vyrą.
-Ateinu,-atsakė t-s.Pakėlęs nu žemės įmeta dar porą 'ėžės 

nū'-l'ūžųdd’S žino,-galva-j n,-o g'1 ir jos l-b-i pravers, jei 
n-ktis ju'S kur užklups sulfuro-’u se nacių sov'- darbo v..rg .-.s 
pastatytu barakuose, kur nei smėlio nebus.Pagaliau jis vėl 
grįžjj'- s'-v 2 ■’ ngu - j 'čia uis->no prie susirinkusiųjų ir atsi sveikin- 
donas spaudžia kiekvienom ranką,. prašydamas p'-nirsti, j-i kam ką 
nenoromis nunai-ou -is yra palr-ręs.Kelios moterys prieinu atsisvei
kinti su sunlcvužirV se'-in^įr K
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Grįžte, ir vyras ir įlip1- į sunkvežimį.
-Nn,motin, k'ip įsitaisei?
jo balsas lyg ii no rūp-sting- s .Jis netgi drąsina ją. Juk no 

pirmasis kartas, kai jiems benmdons tenka susikrauti ir vėl 
išsikrauti daiktus. ■ ■ ,

Pridn" šiferis.Jo pasirodymas grąžinę moteriškę i žiauriąją 
tikrovę.Iki šiol ji rintė čia tik žmones susirinkusius jos is
le i st i,.Girdė lene jų paguodos žodžius ji* užniršę, jog^ši jų ke
lionė g-li būti k-r: nors grasi „kaip nonalėni pnreign.Šoferio iš
raiška iškelia j-.i ir tą mintį.Ir j oi pasidaro skaudu.Ji žiuri 
į pr^cin0Sio šoferio'nugarą ir jai sunku susilaifyti^neprovirku- 
šiai. Mašinr subirzgia ir sujuda iš vi-etos, išleidžinntieji 
prieina arčiau, r'-nindami žodžiais ir atsisveikinimui mojuodami 
rmkonis. ..

Sunkvežimis ina tolti nuo jų, įsirikiuoja į eilę kitų is 
rajono išvažiuojančių sunkvežimių ir suko pro vartus į-gatvę. 
Moters žvilgnis dar kurtą kliudo kazorvtų blokus dar j ions tebe- 
nojuojrnšius posiliekončlus, gedulo raikščiu perrištą trispalvę 
ir a-Šra nuriedu per jo kietus ir nuvergusius skruostus„

-0 ko gi,motin ? -klrūsio jis pastebėjęs ašarą,- argi iš 
namų? v •

Skarelės kaupu nusišluosto ašaras.
-Taip, jis sako tiesą.Juk jie no iš nonų.,oVežimėly sujuda kū

dikis ir ji jį apkamšo ontklo-dėle.Paskui d* r paglosto prie jos 
besiglaudžiančių didesniųjų valkų ?vru -stu s-Ak, ji daug ką _ , 
atiduotų, k-'d kr-s r/ rs jai - ‘..j-u, kokia šių mažulėlių ateitis. 
Ir tačiau nepok Idnnn į vyrą akių s~ko tyliu,- vos girdimu per 
mašinos burzgesį balsu: •

-Žinoma,Andriau^juk ne iš r''nų,1..Į .
Šiek tiek patylėjusi viggl nrįeurin: .
-0 vis dėlto taip sk■■•udv.», o ' ' '

0x0-

MIRĖ AGR, P- KREGŽDĘ...
Iš užjūrio nūs pasiekė žinia, kad. vosntvykęs į JAV niro agr. 

Petras Kregždė o \ •
Petras Kregždė ginė 1694 ii. sausio-rien. 2 <io Laukių kn. 

Biržų opskr. Tėvai ūkininkai.Jis nuo pat nozens pamilsta gintuo
sius arinuB įr savo spec i-lybę renk? si « ..prioi surištą su 
žemdirbyste. .

I.pasaulinį karą Petras Kr'-gžaė. prnloi'.zio Rusijoj- Sibire. . 
Baigiantis kr.ru.i jis grįžt.; iš tolinėjo Sibiro į savo tėvynę 
arklais ir įsitrauki . į Nepriklausomos Lietuvos '’.tkuiino darbą. 
Kaip agr■'nonas jis in-si ūkiškų ir ekonominių reik'.j.ų tvarkymo. 
Visi didieji lietuviškosios ■ rekybas branduoliai - Lietūkis1’, 
"Maistas1' "Picnocentr-s- "Zanes Bankas" ir kito s yo isbujoji
mu yr- daug kuo skolingi Petrui KregždeleVisuomeninį gyvenimą 
taip pat n~i3alikQ nuo-š'lį Antram .ui- tuvos Respublikas iuciiio jis 
yrr vienos iš valstiečių - lioudininkų atst' vų. Jo neteki, y s 
Lietuvai šiandien yra vpąč sk'udus.. - .

ŠTŪ1ENTų~VARPAj3~^"mėnesinis, požvilgi: s ’^.utinės dojinkratinėš riin- 
ties studentų lolkraštls.

Leidžia Lietuvių Tremtinių Stunnetų Varpininkų Sąjunga.
Atskiro nu mrio kaino. Rn. 2.-,-
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