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LIETUVIŲ STUDEŲ1Ų_ _V_Ą_li_P_I_N_I__N__K U _ įPECLCGI/ĖS _UAlį_ĖS.

Yra žmonijos gyvenime tiesį, kurias norima sugriauti .brut ui iuu- 
sicmis fizinėmis ir dvasinėmis'' priemonėmis, ir d*l kurių tenka ko
voti milžiniškas kovas, o jos niekuomet, nejiršta^ Vipna tekių pa-. 
grindinių, niekuomet nemirštančių,.' tiesų yla jsmogaus po_lit_in',s,Uki- 
n = s ir dvasin*ęs lui£V*s tiesu..

Lietuvių Tauta, -[Ežių sąvartoje iškentus ir tebekenčianti did
žiausias kančias, dėl "šios pug.. inlin*s tiesos, d*l visapusiškos 
žmogaus laisvas, yra kovo jusi'ir tebekovoja žūtbūtinę kovą. Iste
rijos eigoje į lietuvių tautos politinę laisvę kėsinosi ir vokie
čiai, ir lenkui, ir car.- rusai ir tebesikėsina šiandien rusiškasis 
imperializmas, komunizmo variu. Lietuviiį tauta .Ji vyriškai kovoja 
1*1 šios laisvas, kaip ji di-'vyriškai yra kovojusi 1*1 savo ūkinės . 
laisvAs tuomet., kai nešė sunkių- baudžiavos naštą, kaip ji didvyriš
kai yra kovojusi ir tebekovoja J?1 savo- dvasinas laisvės, daugelio 
okupantų smaugta ir smaugiama.

Lietuviui Stulentai Varpininkui, savo ideologijos pradmenis at- 
ra ę tautos buities gelmėse ir formuluodami ■<cs laimingos tau
tos ateities kūrimu, s-ive ideologijos g.air_es_nu'žymi jjuutiškumo, dė
mėki ui iškumo^ humaniškumo ’irŲsažinė.s_laisv* sniui_s ,_gurrrr:■ jo-_
jančluls visapusiškai laisvo Žmogaus tie;..o;- Ųgyvenlinimą'

1. Stu lentai Varpininkui, pasmerkdami komunistų ir fašistų su
niekintą ir iškraipytą tuutiškumosąvoką, deklaruoja t-autiš- 
kurną, ugdantį savo tautos ir krašto meilę? jo gynimą, nuo-

■sirlų bendru 1 arb-i avimą su visomis kitomis pasaulio tauto
mis, remiantis principu, kad kiekvienos paskiros tautos lai
mėjimai turi būti įnašas į viso pasaulio laimėjimų lobyną.

2. Luisv- s žmogaus - piliečio gyvenimus yra įmanomas tik lais
voje valstybėje, kur suverenumus priklauso pūčiai 'tautui, 

’kurioje visi piliečiui lygūs įstatymams ir visi dalyvauja 
valstybės reikalų tvarkyme. Todėl Studentai Varpininkai mano, 
jog politinius, socialinius ir kultūrinius klausimus teisin
giausiai gulima spręsti tik plačiai suprastoje demokratijoje, 
kaip ji yra suprantam. aukščiausios civilizacijos ir kultū
ros Vakarų kraštuose.

3. Valstybė negali būti pati sau tikslus, kęip yra totulistinio 
režimu kraštuose., o .turi tarnauti piliečiui - žmogui, apsau
go amu jo visapusiškus laisves -ir padėdama jas plėtoti ir 
ug.yti, Savo ruožtu pilietis - žmogus turi būti naudingus 
valstybės narys, savo dvasiniu ai fiziniu darbu atiduodamus 
įnašą valstybei, visuomenei ir sau pačiam.

41 Nei valstybei, nei neribotam kapitalizmui neleidžiama .žmo
gaus išnaudoti ekonom’škat» o turi būti sudaryt c." upyst-ovūs, 
kai kiekvienus pilietis - žmogus ęuvo garbingu darbu gagėtu 
susikurti savo .fizinei ir dvasinei egzistencijai patogiau-' 
sius sąlygas. . .

5. Žmonijos tarpusavio santykių etinęsnormos, suformuluotos
■ antikini urna, pasauly je, ug ’y tos krikščionybės eroje', šiandiena 

yra apsprendžiamos pinoia humanizmo sąvoka, suteikiančią žmo- 
. gui dvasinę laisvę/Stu-entai iTY juokui . savo . ideologi ją 
grįš Lumi humanizmu, ukuexituo ja Plačios tolerancijos, kitų 
įsi Akinimų gerbimo ir sąžinės' laisvės principus.
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C. Niekos'neturi teisės uzūipuoti žmogaus -dvasinio pasauli;,,

• jam paliekama visiška laisvė- pasirinkti bet. kftri-ą religi-A 
ją arba’ visiškai nuc jos atsisakyti, kiekvienu ntvfeju ger
biant ir toleruojant kitaip manančioįsitikiniraus.

Šiomis i teologinėmis gairėmis vadovaudamiesi, Studentai Var
pininkai .ir buria savo organize.?ijoje tą akademinį jaunimą, ku
riam svetimos 'et' kurios'visuomenes-dalies internacionalinio 
viešpatavime užmačios., kuriam nepriimtinos totalistinės valsty
bes kulto liejos, kuriam svetimos bet koks žmogaus dvasinio pa
sauliu uzurpuvimus, kurio nepatenkina istorinis materializmas, 
sprendžiąs žmogaus buities problemą tik vienapusiškai. Studentai 
Varpininkai ugdo' pilnutinį laisvą žmogų', vertindami jo. _privutiny ' 
t,n_i?_iatyvą ir kiekvieną. "kad ir nedidelį, bet pozityvų darl)ą_ 
jau.,. šeimai,, bendruomenei, tuutai,_v-ilstybei_ir žmonijai^

Vijpeciiin<Še tremties sąTygp'se“’ir, "kai Tėvynė tebėra okupanto 
niek i c. jum-a, Studentai Varpininkai pagrindiniu šio momento uždavi
niu laiko žūtbūtinę fizinę ir dvns-i-nę kovą/ kol tėvynė bus iš
laisvinta .ir bus galina įgyvenAnti tuos idealus, kurie šiose 
gairėse nužymėti. . ' " .- ■ . : :

' . • - 1 - ' ■ . .. .. /'-• . s:,-.; -. ■ • ,
/ W| c - o - u .. 0 - o o - o - • ,

Ąlgjivs _

.. . /VąrpAni.nk.ai_ politinėje. veikloje/- • ■ ' ’ . ’ . . ;v'

į?_Vidurini.oj_i srovė _ 1 ., .

Rašyti nors.ir trumpus■metmeninius istoriniūs bruožus tokio 
./^atauš ir,tokią reikšmingą vagų lietuvių tautos atgimime ir kovose 
'' d*l laisvės ir nepriklausomybes bei vėlesniame gyvenime išvariusio- 
politinio ir visuomeniniai kultūrinio t,autinio^demokratinię lie- 
tuviiį _sąjuūžįo_L kuris jau turi 6d metų istoriją, nTra Tengyas Th- ■ 
lykas. Tai didelė ii’ gana šakota tema,, kurią dar paplatina nepapras
tas pastarųjų dešimtmečių lietuvių tautos likimo banguotumas, ir vi
si j o aspektai. Tad ir sunku visa tai suspausti į siaurus., straipsne
lio "rėmus bei atrinkti pačius esmingu o sius, ‘ūdangu-oslus dalykus. 
Juo labiau, kai mes čia tremtyj« neturime, nei gausios archyvinėb 
medžiagos/ nei plačios atsiminimų bei. kitos literatūros, apraš.an- 
čio'S'tuos laiku'S, polit-i-ną lietuvių tautos diferianuiuAją ir pas
kirų srovių veiklą o Tačiau, nežiūrint t o vis dėlto reikia'šią te
mą, nors ir- gerokai paviršutiniškai pajudinti, norint, kadjmūsų jau
nimas, 'ypač akademinis jaunimą/-„ brandindamas savo, ‘ideologinį apsi
sprendimą, galėtų turėti kuo d-.iv.giau objektyvesnių žinių .apie, visas 
mūsų politinio bei visuomeninio gyvenimo -sroves,- jų .principus ir 
veiklą, praeityje^ . ■ .

Taukiniai demokratinis lietuvių .tautos sąjūdis arba-srovė,■ savo 
šlgtkoj isterijoj veikusi Varpininku Sąjūdžio., Lietuvos Demokratų 
Partijos ir vėliau Lietuvos Valstiečių Liaučlijiinkų Sąjungos, var
dais,' yra vidurinė politinė lietūvi/į _taut_.o_s _sr_ovė o Dešinėj _ jos pu
sėj stovi 'kr'ik'roTonys demokratai, .'kairė, j - ..s-' jlaTdemokratai„ ,Alu_ 
šie kaimynai yra daugiau ar mažiau-.internaode u .ili?.-.io .pobuožia,Tai
gi abi šios partijos nėra uavo sprendimuose visai.laisvos ir vien_. 
tiktai_I-i_e_tuvos_ _įn_teresun . i.--Luv.:vjančiosc Kitokioj padėty yra
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; n’a^ grynai jtautinė, j ckiems internaciona-
'lams nepriklausanti Tr todėl jų dogmų bei įsipareigojimų nevaržoma 
politinė srpv4-. Ji sav-p veiklą grindžia vien tik savais lietuviš
kais interesais, vien tik lietuviškus reikalus atstovauja, ir tai 
jai nekliudo palaikyti santykius su kitomis panašios ideologijos 
užsienio valstybių politinėmis partijomis.

Kiti lietuvių,tautoj pasireiškę politiniai sąjūdžiai iki šiolei 
tebuvo daugiau konjunktūriniai ir didesnės įtakos į Lietuvos gyve
nimą neturėjo.į -iš skiriant tik tautininkų'partiją, kuri, nors ir 
būdama labai negausi, tam tikros konjunktūros dėka prieš lietuvių 
tautos.valią ir norą buvo primetus! jai daugiau kaip tryliką metų 
trukusią diktatūrą.jPamynusi demokratiją, vargu ši partija beturės 
didesnės. įtakos, Lietuvos-gyvenime, nors ir dangstytus!-kitais var
dais. ' '

Tad jauniesiems varpininkams, čia tremtyje atgaivinusiems savo 
veiklą ir pasirinkusiems vidurinės tautiniai demokratinės lietuvių 
tautos srovės kūrėjų ir pirmtakų senųjų varpininkų vardą ir kelią, 
reikia susipažinti su šios srovės praeitimi ir veikla. Aš tikiu, 
kad.jaunieji varpininkai, savo veiklos pagrinian taip pat padėju
sieji 4 pagrindinius amžinus varpininkų principus - tauti-škųmą. 
dėmekra tiškumą^ hūmaniš_kumą _ir_ sąžinė s laisvę - tikrai bus verti . 
savo pirmtakų vardo Tr tęs jų pradėtą ‘darbą Lietuvos ir jos žno- 

’nių gerovei. .

2._Ilgu _šimtme_čių li_etuviu_li.nudi.e_s kovo_s
Varpininkų ideologijos pradmenys k^-a iš ilgametės lietuvių liau

dies kovos ne tik prieš svetimus prispaudėjus, bet ir prieš savus 
kilminguosius autokratinius valdovus ir valdovėlius, ypač gi prieš 
buvusį p_r_ive_legi..juo_tą_jį_dvar  įninki,jos_luomą. Baugiau negu 400 me
tų Lietuvos liaudis turėjo viTkTi labai sunkų ir visą žmogaus as
menybę labai pažeminantį baudžiavos.jungą. Faktinai baudžiava juk 
beveik nieku nesiskyrė nuo vergijos. Kiekvienas dvarininkas galėjo 
su savo baudžiauninkais elgtis taip, kaip jam patiko: pirkti, par
duoti juos, ant šunų išmainyti, kortomispralošti. Valdžia ir - • 
^v.2rir4in— ij.0®. .^JįLrio j_v£enalytė;j boalTcTj_o j prieš
liaudįx skendusią tamsybėj ir prietaruos. Sufeodalėjęs kleraš rugiu 
TiauTį paklusniai klausyti savo dvasios ir kūno valdovų - dvari
ninką, nes taip*jau, anot jų, šį pasaulį dangus surėdęs.

Nežiūrint tokios dvasinės ir materials priespaudos, lietuvių 
liaudis nepaliovė kovojusi prieš savo prispaudėjus .ir kankintojus" 
už savo laisvę, už dirbamos žemės gabalėlį. Nors ta kova nebuvo 
plačiau organizuota, o pasireikšdavo daugiau spci?+ov fokais liau- 
dies teršt o-„prasiveržimais prieš> savo išnaudotojus, bet tai buvo 
aiškus plačių jų lietuvių tautos masių troškių-.' -įsilaukti geres
nių,' laisvesnių gyvenimo sąlygų požymy-s. Todėl .nenuostabu, 
kad visą baudžiavos laikotarpį Lietuvos miškuose būdavo didesnio 
av mažesnio masįo blindų^ populiariai svieto.lygintojai s vadinamų. 
Dažniausiai tai bučiavo tvirtos dvasios asmens^ nebegalėję pakęsti 
dvarininkų sauvaliavimo', žmogaus paniekinimo ir įšiiuudcjimo ir to- 
dėl'dėl pasirinkę atviros kovos ir. keršto kelią. Žinoma, tai nebu
vo joks organizuotas su aiškesne idecKgi ja . ir tikslais, judėji
mas, bet daugiau gaivališki - lietuvių liaudies troškime atgauti' 
laisvę ir susilaukti teisybės prasiveršd^ni. Visa tai, kas vėliau- 
buvo k<.nkr'et-izu; tų, sutraukta į politines programas ir aiškiai tai 
radial liaudžiai i.ur. dyta, ko ji turi siekti ir kaip siekti, tuo- ■ 
met dar tebeglūdi j c liaudies pasąmonėj, kaip vyliojąs, bet labai 
nerealus ir tylimas tikslas. Tačiau kova už tai niekui net nesu
sieję „ Taigi, lietuvių idaudies k-.ves už save, tautinę ir politinę

4



E

sSTUDENTŲ v a

žemės paskirstymą-^-yra la'b-.į Senus. Daug aukų 
kraujo pralieta. Ši oš kov_c s_ l’-aim^_j imu_buv£ 

__ ______ , £udari’is_ der^ukralinę Lietuves'.konstituciją ir
ųv^kažTus gana_pTacių žemės ręTornięp T9l2mv konstitucija, kurios 
pagrTncTun "buvo padėtu daug varpininkų skelbtųjų principų, garan- ' 
tavo visiems piliečiams lygins ir vienodas teises, nesuteikdama 
niekam jokių privilegijų ir valstybės šeimininku t.apc pati tauta. 
0 žemės reforma n^rs iš dalies patenkino tą amžinai lietuvių vals
tiečių jaustą žemas badą. •v

Labai reikšmingą impulsą toje lietuvių liaudies kovoje davė ’ 
1789m. Didžioji Prancūzijos revoliucija ir jc.s paskelbtoji Žmogaus 
teisiip_d_ekląracij_Uj_ reikalavusi viso asuūlio žmonėms pagrindinių 
Teisių ir metusi t_kį gružu pošūkį: laisvė, lygybė, brolybė /lir ■ 
berte,.egalite, fruternite/. Ši<s-deklaracijos atgarsiai tuojau pat 
pasirodė .ir' jungtinėj Lietuvių U Lenkų respublikoj, privilegijuotų 
dvarininkų’privesto j prie bedugnės krašto ir gyvenusiuj paskutines 
savo dienas. Bent teoretiniai būvu uždrausta ponams bausti savo 
baudžiauninkus mirties bausme. Neabejotinai šios deklaracijos po-.- 
veiktus, ir T.Kosciuška savo 1794m. atsišaukime, vadinamajam ‘:Uni- ’ 
versale” pažadėjo laisvę nuo baudžiuvs tiems baudžiauninkams, ku
rie kariaus 'prieš rusus.

Vėlesniais laikais vis pradėję at 
■lūšio- jaunimu, žinomu, danginusiai i 

. kurie mokslus eidavo užsieniuose ir 
revoliucijos iškeltomis .liberalizme idėjomis, leuriuš 
pats Napoleonus savo žygyje į Rusiją į Lietuvą buv< 
žę į Lietuvą,- šie jaunuoliui pradėjo j.„c zki"'- 
jų tebuvo daugiau tik svajotojui, romantikai 
veiklos žmonės. Su liaudimi jie neieškodavo

Baudžiavos panaikinimus buvo didelis lain

Nr. 8 - 9’’•

laisvę, ūž teisingą 
dėl jų sudėta, daug 
baigtos tik 1922 r..

. 1S

.nkū
eruvc-s ki- 
ucksnic\

• sulenkė

be tu, 
ošęs. Grį- . 

jas skleisti, Lėją, daugumas. 
,. bet ne' pozityvius 
kontaktu,' • 
įėjimas.' Milijonui'

Rytų Europos baudžiauninkų tape laisvais žmonėmis. Lietuvi-j-ė baud
žiavos panaikinimus buvv dar tuu reikšmingesnis,■ kad Lietuves 
liaudžiai buvo paliktu jus dirbti ji žemė, kai tuo tarpu Rusijoj ta 
žemė pasiliko . dvarininkų nuosavybė. Šią ’’malonę" Lietuves liaud-. 
žiui carizmas suteikė ne dėl savo gerus širdies, bet turėdamas 
aiškių pelitinių sumetimų,.Mat, tue būdu rusai norėjo bent iš da
lies nubausii 1863 m. sukilime dalyvavusius dvarininkus, atitrauk- - . 
t i valstiečius euc lenkiškų dvarininkų ir Aip pat sulenkė jusickl"’ 
ir pasukti juos rusifikacijos kryptimi. Tikrai, Lietuvos’ dvarinin-. 
kai labui ilgui negalėjo užmiršti tos jiems rusų padarytos ”skriau
dos”, atiduodant "jų”.žemę valstiečiams. Ir apskritai, maždaug nuo”, 
šio meto ir prasidėjo ■ sulenk'*jusiu Lietuves dvarininkų ir lietuviu^ 
vulstiųči.ų_kelių__ išsiskyrimus. Tik jis ė jo nė^ta’’'kiypo'imi,' kurios, 
rusai ■ n> rėj ui Užuot surusėję.- lietuviai vūlstieČiai prud£j£ įuuti~_ 
niui atgimti_ir _sąii-unė£i_lie£uvijkuiiiu kryptimi. Ir Tas plyšys tarp ■ 
uvarTnįrilčų ir liaudies juo ’toliau, juo lobiau didėjo, nes netrukus 
prasidėjęs tautinis demokratinis lietuvių sąjūdis dvarininkams buvo 
neparankus, kadangi grasino jų dvarams ir smerkė juos už sulenkė ji- 
mą ir ' savu z t auto, s reikalų užmiršimą. Tik palyginti labai nedidelis’ 
Lietuvos •dvarininkijos skaičius ir tai dauginusiai .Žemaitij. je, vė
linu gr’įžl prie, savo tautus kamienu • ir ’įsijungė į aktyvų lietuvišką 
darbą. Daugumas'Lietuves dvarininkų labui lengvu širdimi nuėjo tar-. 
nuuti Varšuvai ir ne_bą jųjįt.ukus mes 192Cm. buvome--nė£eke_VilniaUs 
ir plačių. Rytų Lietuvi, s Sričių.,’

Varpininkai- su V „Kudirka priešakyje .turėjo aiškų nusistatymą-Lie
tuvos .dvarininkijos klausimu ir nekurtą jį "Varpe" .pabrėžė. Jie jau 
tuomet buvo numatę,' kad sulenkėję Lietuves_dvarininkai.bus dideli 
utgimštunčiuS Lie.tuvos priešai ir tai reikia turėti prieš atkiš.
Taip iš tikrųjų ir buv..

A V ZŽ.O--i>;A; rZ14*af5Ž&«&Ž
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5._Tautinių įi£"tMv.į,< atgimimųpradi
.Baudžiavą panaikinus, maždaug po 20 metų, kai išaugo nauja jau 

laisvais žmonėmis gimusio lietuviško jaunimo karta - prasidėjo tau
kinis lietuvių atgimimas. Jc centrus buvo Suvalkija, kur yra geres
nės žemės-.kur baudžiavos nebuvo tokios žiaurios, ne s’. Čia jau nuo 
1812 mt veikė skirtingi įstatymai, Napleonc kodeksas, negu kitose 
Lietuves viet-.se. Be to, čia jau iš seniau buvo daugiau laisvų

. žmonių negu Aukštaitijoje ar Zemaitijje. Taip pat iš baudžiavos pa
leisti suvalkiečiai ūkininkai pirmieji pradėjo ūkiniai atsigauti 
ir stiprėti, Reikšmingas dalykas, ir tai, kad Suvalkija, būdama Lie
tuvos Vakaruose, tiesioginėj Prūsijos kaimynystėj, buvo lengviau 
posįekiumu visų naujų vėjų ir idėjų iš Vakarų Europos.'

Siek tiek prasigyvenę ūkininkai pradėjo savo vaikus leisti į 
mokslus, c mokytis jau buvo kur - buvo įsteigta Marijampolės gim
nazija, suvaidinusi ypatingai reikšmingą vaidmenį 'mūsų tautos at
gimime. T.cs gimnazijos liųtuviškc ji_dva.sia buvo lotynų ir lietu
vių.kalbos mokytojas Petras Kraučiūna.-.ū Palyginti trumpas., Vos še-

■ metus,, tetrukęs, nuo 1881 iki 1887 n., jo mokytojavimas Ma
rijampolės gimnazijoje lietuvių tautos atgimimui buvo labai reik
šmingas. .Turėdamas nepaprastą prepagatoriaus. dovaną, jis lietuviš
kai patriotiškai ir demokratiškai išauklėjo keliasdešimt3 mokinių, 
kurie ir sudarė syarbiuvsius_tautęs ‘ .žadinto.jų kadrus, papildė 
aušrininkų eiles ir "išugdė beveik visus pirrauolius’~v}irpininkus.
Jo- mokiniai Buvo: V.Kudirka, Ko Grinius, P.Leonas.. J .Bagdonas, Je
nas Staugaitis, Jonas Mačys /poetas Kėkštas/. M.Lozoraitis,
A.krikščiukaitis /Aišbė/,-J<. Jablonskis /Rygiškių Jonas/, p'Mašio- 
tas, P.(Matulaitis, St.Matulaitis, Kaukas, A.Vilkutaitis ir visa 
eilė kitų. -.Šie vyrai ir sudarė pirmųjų varpininkų branduolį, , . 
jie buvo uoliausi "Varpo” rėmėjai, bendradarbiai ir ten skleidė

■ P.Kraučiūno.Įdiegtąsias tautinei demokratines-idėjas. Taigi- v.- • 
neabę.j^.ti.nai_mes_turi.mų Petrą Krųueiūną laikyti vienu pačių pir-

' Ideologu ir varpTnnnkų_srovė.3 kūrėju”
“ Tiesą, Telras Kraučlūnas nebuvo sudaręs ir paskelbęs vienti
sos pelitinės programos. Jis save- mokiniams įvairiomis preg mis- 
nuolatos paskirai skiepijo tautiniai demokratinius principus ir 
skatino juos ą kultūrinę savo krašte ir save tautos labui veiklą. 
P.Kruučiunas savo mokiniams diegei 1/Baigę mokslus stenkitės pa
silikti Lietuvoje ir dirbti jos žmonių gerovei; 2/Kur tik galėda
mi kalbėkite lietuviškai, nesigėdinkite lietuvių kalbos ir lie
tuvio vardo, nes lietuvių tauta ir lietuvių kalba yra labai se
nos ir garbingos. Mokykitės ir tobulinkite lietuvių kalbą,, gimi
ningą sanskritui, . rinkite tautosaką ir kitą liaudies kūrybos tur
tą; >/Kur tik galėdami- ir kiek galėdami švieskite.'-žnones\ platin
kite spaudą, kelkite jų tautinį susipratimą, nurodydami.. kad lie
tuviai yra atskira tauta? kad čia ne Lenkija, bet Lietuvai 4/lin- 
kite lietuvius nuo visokių skriaudikų, nurodykite jiems jų pilie
tines teises ir skatinkite, kad jie reikalautų, jog ir valdžia 
jų laikytųsi; 5/Neabejokite lietuvių tautos atgimimu. Jei išsi
laikė ir iš tautinio apsnūdimo pakilo čekai, bulgarai, airiui, 
serbai ir kitos tautos, tai pakils ir lietuviai; 6/Žinckite, kad 
jūsų viet.a_ne t_arp_tinginiaujar-/^penų. bet tarp vargšų skrl*-»u< 
štamų TietuvT’ų_valstiec.ių;/,A-Ką diro.ate, dirbkite Taip J kad kili” 
už jus geriau nepadarytų. Būkite dori, sąžiningi, tesėkite duotą 
žodį. Bukite linksmi, nesulužę, dainuokite, žaiskite tyrame ore, 
nesinuedykite sinklių oru; 8/Kurkite lietuviškas šeimas; 9/Nenu
simink it e patekę į priešo nagus, su ir"^ asloms kiti tuojau padėki
te, saugokitės išdavikų,.bet nebijokite rizikos platinant uždraus
tuosius lietuviškus raštus; 10/11-tuvių tautai prikelti iš ilgo

i
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tautinio ^apsnūdimo, paniekos ir skurdo turite daug dirbti, turi
te būti ištvermingi, tam tikslui turite aukoti save asmeninius 
patogumus., savo karjeras, medžiaginius turtus ir kt.

Tai,- kaip-mat ome, maždaug tie- patys principai, kuriuos taip 
atsidėjęs vėliau propagavo ir gynė "Varpasį, Iii dar labiau juos 
paryškindamas,^ praplodamas ir įnešdamas naujų dalykų. Apskritai, 
r.krauciuno mokiniai pasirodė verti savo mokytojo. Jie tub jau pa
sinėrę į tautos žadinimo ir sąmoninimo darbą ir tam darbui nesi
gailėjo nei jėgų, nei lėšų, V„Kudirka tam darbui paaukojo ir bran
giausią savo.turtą -_gyvybę; jis mirė, galima sakyti, su plunksna 
rankojebegindamas .sietuvos reikalus ir bekeldamas iš miego tau
tą. Bet 1,Kudirka jau ėjo toliau ir plačiau siekė negu jo mokyto
jas P.Kraučiunas.

4._Kudirka_ir jo "Varpas"
1883m.^pradėjusi Tilžėje eiti "Aušra" taip pat propagavo dau

gumą ankščiau suminėtųjų P,,Kraučiūno prinoipų, bet ■’tai ji darė 
labai švelniai, daugiau romantiškai, palyginti, maža joje tebuvo 
kovos dvasios, pozityvizmo ir "degančiųjų reikalų" svarstymo,kuo 
vėliau taip pasižymėjo "Varpas". Bent zpii "Aušros" steigėjų da
lis, atrodo, vis dar tikėjosi. kad jiems gal pavyks su rusų vald
žia geruoju ir gražiuoju susitaikinti ir gauti bent minimum to, 
ko lietuvių tauta trokšta. Tai aiškiai matyti ir iš 14 aušrinin
kų 1684m. Varšuvos' generalgubernatoriui įteikto memorandumo, ku
riame prašoma gražinti lietuviams spaudą lotynų raidomis,leisti 
steigti lietuviškas mokyklas ir pan. "Aušrcs" tonas rusų atžvil
giu visą laiką buvo švelnus, neužgaulūs* Net ir pats
J.Basanavičius buvo linkęs ieškoti kompromisų su rusais. Tuo rei-' 
kalu jis buvo įteikęs rusų valdžiai prašymą, kad leistų jam "Auš
rą" .perkelti iš Rytprūsių į Kauną ir padaryti ją legaliu laikraš
čiu. Žinomu, rusai į šį jo prašymą neatkreipė, dėmesio ir "Aušra"- 
buvo priverstu ir toliau būti nelegali, eiti Prūsuose ir tuo bū
du, patiems aušrininkams gal ir nenorint, darytis prie_šrv^išku_ 
laikraščiu ir pradėti politinę kovą.

Turinio ir ideologijos atžvilgiu "Aušra" yra gana marga. Tai 
susidarė dėl labai dažnai besikeitugių jos faktinųjų redaktorių. 
Vieną pusmetį redaguojant ją Jonui Šliupui, ji buvo kiek pakry
pus į kairę. "Aušra" ėjo 40 mėn. ir galutinis jos veiklos rezul
tatas buvo tas,.jog paaiškėjo, kad "Lietuvos Mylėtojų" yrfc__ne 
keletas ir__ne ke_liolika,_b_et'šimtai įi’_kad_j1e tpc_pra1e1a_yeikti.

ŠūsTojus '’’Aušrai", T8U7m. Maž.Lletuvo’j pradljo eiTi grynai 
tikybinis,1 mėnesinis laikraštis "Šviesa". Maskvos universiteto 
studentui lietuviai, neturėdami kur“ rašyti, pradėjo pasiųsti jai 
po vieną kitą rašinį. Tačiau Varšuvos u-to studentai lietuviai 
"Šviesai" nepr.i+ariy Anot V.Kudirkos, tai buvęs labai obskuran-• 
t iškas laikraštis. ' Jie dar bandė susitarti su Dr.J.Basanavičiu
mi d^l "Aušros" atgaivinimo, bet šiam reikalui nepavykus, buvo

z/ "Šviesa" nepatenkino ir tautiškai susipratusių pažangesnių 
kunigų.Jie ateina dirbti drauge, su "Varpu" ir varpininkais. Iš 
tekių šviesių pavyzdžių .minėtiris kun.StnnkPvįČius - pirmųjų 
varpininkų komitetų nary- ir Vun. Rydūžis,-rašęs "Varpe" Dr.Gel- 
žinio sl^pyvuade. Rod. ...
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Aušrį

.laikraščio išleidimų.. Tas pasii
m-o’ vasarų# Tuomet per vasari 

ijampolėje įv£o Varšuvos ir'-MasM 
stovų pasitarimas ddl susidariusi 
ir dAl naujo laikraščio steigimo, 
irka. J,Staugaiti? ir Jonas Kąsakaitis, 
-trinius ir .PoLeonus, iš vietos veikėjų 

1888m0birželio .29 L susi

atos

nuom

r ■‘•° imas" baigėsi sėkmingais ou- 
ovfcgų laikraštįc Taip 1889r 
ausiai iš pradžių rūpinosi

,Ni# 8 - 9 ■ - - - - S T ■ 
pririeta galvoti apie nau 
konkretesnes formas jg.av 
togas, birželio 29 d/.,.. M- 

.tuvių studentų 1 
dėties nebeinant 
iš Varšuvos daly
c iš Maskvos .studentų • K# 
.i.Kruučiūnas ~ Dr „K,Griniau 
_t lkimų_i5n.:cį j ampol'5'j ir r e i 
or g an i z a o i Jų_gTrTmo d iena .■ ’ 
ve- nutarfa įsteigti naujų, 

. ir ęimė "Varpas''’, kūno isl 
Varšuvos ’lietuvių studentų

•Nėra vietos plačiai, čia’ aprišiu^ t i 'Varpo'’ reikšmės mūsų tau
tos žadinimui ir sųmoninimuio Visiems\ ji gerai žinom. Mums svar
biau čia suminėti ideologines 'Varpo1 gaires ir- jo skelbtus prin 
'cipuso Keikia pasakyti, 'kad V„Kudix:ka 17Varpe'! ir kituose savo raš 
tuo se_ iii ra konkrečiai suformulavęs ir paskelbęs jokios ideologinė 
ir pelitinės programos/ bet tai nereiškia, kad. jis pats nebūtų bu
vęs idec. loginiu i ir politiniai apsisprendęs. Tas jo nusistatymas 
ir-jc pbsauL.ižvalga bei‘pažiūros į valstybinius reikalus labai 
ryškiai matomos visuose jo z/štuose, ypač gi ’-Tėvynės Varpuose”, 
Kodėl taip buvo, ne tiek sunku suprasti: ideologinių bei polTti'- 
nių grupių konkretus formavimasis tuometinėj Lietuvoj’dar nebuvo 

aktualus, nes ir pačių veikAjų.nebuvo tiek 
ilėje kuę didesniam lie- 
« Tačiau gal nebūtų vi

lt.r ka nebūtų palikęs lietuvių tau- 
s. <I'l'ęį±uXc— ^Tne.3 Tereikia
bebimė s ’j b 'Turiningumu ir'’'‘kiekvieno 
liė.s sutelkti pagrindiniai varpi-

s

tiek p 
daug -ir buvo -skubesnių reikalų, pirmoje e 
tuvių-' skaičiui s-ubran-’’inti tautinę sųmcnę 
sai 'teisinga tvirtinti, kč.-l 
tai■konkretesnis pregramesu 
tik jį atidžiau panagrinėti 
žodžio prasmingumu□ Jame.iš 
ninku principai,. tapę visai tautai kaire d.

Kudirkos politinę programų tenka susidaryti iš jo raštų# Iš 
jų matyti., kai- jis kuVvjc ii pn. pagavi. šiuos principus-? 1/1-i e tu
viai'neturi bėgti iŠ Lietuves į. kitus kraštus? 2/Heikia kovoti, 
kai lietuvių tauta atgautų savu 

j5/ Kudirka ne^repagave ateizmu, 
pas y bet j is gr ibTtai ’pasTsaky’d'a 
savanaudiškumų,; cbs'kurantizmų li
tini si sulenkėjusiu kleru ir....aš 
gynė lietuvius nuo lenkinim*. ’ pei 
tuvi s •'dvarininkus jis laikė nere 
voje ir nesitikėjo iš jų jokios 
5/ Kudirka' nekentė carų men-'n-M 
dikalus dem., kratas, griežtas patriotas', 
kietinime, pravcslavinimc priešas? 6/ Ypatingo 
buvo atkreipęs į Lietuvos valstiečius... kaip st 
tautos kamienų ir pagrindųJ 
gerinimų, sveikatos apsaugų 
niuo, Jis visu griežtumu pasisakydavo prieš vi 
les, i 
sisakė

.p- tai visą amžių darė J^Šliu-- 
prieš kunigų 'sumt'e.rinĮėji..
sklei; imu liaudyje o. Jis pik 

kai^pnsisakydamas prieš juos, 
.žny žių, 4/ Sulenkė juslus Lie 
..lingu balastu musų tautos ko- 
ara s, bet tik trukdymų;

Lenkinime

rančius lietuvių 
dalės būklės pa
piltųjų uždavi- 

s.vetimųjų pink- 
n^rint išnaudoti Lietuvis ūkininkus ir darbininkus^ Jis pa

ti ž teisingų žemės' p-idnj1^1Lietuvi jeg Aštrini kriti- 
,s‘ ir pajuokdamas rusus ’ir 11ims jų viršininkus Ll"J-uv -- 
irk--, baidė lietuvius nuo Surusėjus. r; nuo supra/uslavėjimc, 

:i.e _ is ^tikrųjų žemi ir niekšingi yra ' visuki rusų 
kaip žymiai aukščiau yra pakilusi lietuvių tauta, 
būdingesnių jų Kudirkos ir kitų varrirJrkų prinoi- 
pr.pagavo ir steug.-i įgyve-dintr, V.Kudirkos 
v. s-’ ųrj.c kartu. ir varpininkų pagrindinius

3e, LudirK“. 
parodydamas, 
viršininkai 
. Tai kels 
pų,,- kuriuo s jie 
įsteigtus ' '"Lietu

ir

e o j_mų , 
Laikė v

8



Nr. 8-9 ST U r E N T V VARPAS------------- fs"'..8
.programos dėsnius ’ prif .Vi'Mykc Li it is’ ■ -J?utinaš'_suvb ’ "Ndūju juj Lie-, 
tuvių Literature j1; vriis-.lv.u ja./kaT^^IlTal/ apgalvotus;ir varpininkų 

. per 17 matų nu ė sekliai gyvenime , taikytus. O pref ..X R emeris, sdvt
Lenkiškam veikale /Litwa?- kunstūtui ja, kad varpininkai - Tai .Lie
tuves aeir.^kr ati ju_s .kūrėjai* .

’Taigi? ncrs? kaip minėjom,. V^nudirka ir nepaliko laiškiai- ir _ 
.. trumpai šuicmuiuut_ s. pelitines pr.-grumes, bet jis neabejotinai 

. buvo vienus ■ .pagrįndinių^vpirp'lnink-t ideologu ir mes visuomet jų_ 
t-iip vertiname. .'Jo .i-lėjns 'ir inintTs’yk'unkrečiaų vėliau išryškino 
kiTi”j.c Teiidradarbiai... vpi,j.ę''jus aktyviau bendradarbiauti "Varpe" 
juu zui 'Ale -ličiui šernui, jis* šnvC. straipsniuose dar ryškiau pa- 
sisuky avus 1/.-Guru valdžia nieko. 'geru lietuvių tuntai nedavė ir- 

... ne luvs, to dėl reikia' jų griauti; 2/ Kad kovu prieš carizmų būtų 
sėkmingesnė, lietuviai turi burtis į. „vienų bendrą_front^ sU kitu- 
<ic carizmo pavergtomis .tautomis; J/'Lietuviams kunigams, padėti 

• vų ko veje su. kunigais lenkinto jais'. Bendrai gi kovoti su visais
- lenkinti jailt Tuomet "Varpų" redagavo dar Kudirka ir šioms Šerne 

mintims pritarė, nes jus praleido nepadarydamas jokių'pastabų.
■Kuri laikų "Varpų" rėiuguujunt Jonui Kriaučiūnui, dalis varpi

ninkų. apie 1892--1895 m. buvo pradėję daugiau domėtis darbininkų 
reikalais.'Ypač šia kryptimi buvo ..palinkęs kr. J.Bagdonas ir-Dr.St.

' Matulaitis, 0 kai 1895 m. .Įsisteigė' Lietuves- soc.iuldemokra.tu_ par- 
.. tijn, tarp jos ir varpininkų užsimėzg'-'- bendrajurpinvinas.Lpuo ak

tualus klausimus buvo Lietuvos miestų' utįietuviniftu . ir durbinin- 
kų sugrąžinimu Į save .tautos eiles reilu~us.<; Ypač., reikšmingų • 
šiuo reikalu kovų socialdemokratai'būvu. laimė ję Vilniu^ey atimda
mi iš lenkų socialdemokratų įtakos Vilniaus darbininkus. Nors ir 

. palaikydami artimus santykius šu -Lietuvos socialdemokratais, Var
dininkai socialistais "netapo Į Lidešn.t varpine nkų palinkimų į so
cializmų visuomet sulnikylavu:V.Kudiika ir' varpininkų. mintnujie- 

' čių'grupė / Jį Jablonskįs, Pr,Mašiotas. A.Krikščiukaitis ir.kt-/.. 
.Vienų kartų tėkš 'aiškesnis palinkimas. į so cialistines doktrinas 
buvo pasireiškęs pu tų kai'18o7mj žandarų rotmistras Vonsiackis 
Suvalkijoj sudarė varpirinkams didelę politinę bylų, vadinamųjų ,.

/Sietyno/ byla, kuri būvu baigta tik 1J//.pabaigų je ir įvairio
mis Tau s?-'-mis' buvo nubausti net 5§ aktyieji Suvalkijos varpinin
kai, u jų eiles užėmė daugiau iš Siaurinės Lietuvos kilę varpi
ninkai. Tačiau ir šis momentai būvu- pergyventas ir „socializmo

.. doktrinos,, kurię.s tuomet, buvo ypatingai madingas dalykus ir beveik 
visu Rusijos aukštųjų mokyklų jaunuomenė buvo jumis -apsikrėtusi,

.. varpininkų nešuviliojū, nors nuo 1899m. lapkričiu mėn. nebebūvu 
' p i. rin-'..’ini <• varpininkų stulpu -■ Vi.^ac Kudirkos. Bet jo; darbas bū
vu tojuianas. delėguluš ii k-'Ving-'S ftAYi'pns'! Prūsuose tuvo leid
žiamus ir toliau, susilaukęs dar say*. priedo "Ūkioink-. ".

Ž- Lietuves Demokratų-P:ortij££_įs_i^t£igimas_
Įsisteigus LietuVoS * Social lemckra tų Partijai, .varpininkai-.pra

dėjo sve vadintis lemi kratais, nurš dar Tumai.lai- ir nebūvu su-, 
siurgunizavę Į parfi’j’ųY Yex -sis re-ikal-ls vis labinu brenda. Ne-:j 
žiūrint didelių persekiojimų ir dviejų bylų vu-rpininkams, gerokai 
X-r are tinusioms jų eiles, 1972m, vasarų-D:, bikini s dvare -prie, Šiau
lių buvo sukviestas varpininkų suvažiavimas. Suvažiavimai buvo ga
nu gausus ir nutarė- steigti-Li£ tuvi.*7 ^£E,-3cr*-1’.į^llurtlJųv- Barti jos 
■programai sudaryti buvo usaanKta-T asl..-;kl komisija,"-Į kurių Įėju 
PuVilus. Višinskis. K. Grinius, • J ^Vileišis ir kt. 3i. komisija to
kių -programų sudarė ir jų Išspausdino! tų pačių ne tų/Varpe". Nr .12, 
taip pat- išleido .ir atskiru- bri siūru.Tai būvu plati ir. ganu ge-r 
2?ai parengtu program-i-. tūčiau vis .dėlto 1905 e.’ įvykęs varpininkų 
suvažiavimas sius progr-imcs nepatvirtinu, nes dėl kai kurių
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punktų buvo iškilęs nuomonių skirtums. Dauguma balsų buvo nut ar- ■ 
tu programų-perredaguoti i* aiškiui ji. je pušis.-, y?.d Lijjtuyu 
turi_stengtis atgauti nej;rikluusomjtę_ir ne__kituiį-,_/--Ji_ tlf."novos 
TeTiu. Iki programa bus galutinu! perredaguotu, buv 'nutaria lui- 
¥yTis ir veiklų derinti pagal šių dar nepatvirtintų programų. Ta
čiau programos pataisymus, prasidėjus 1904-1905 m. įvykiams užsi
tęsė net iki 19O6m.

19O2m. Lietuvos ^emokratų Partijos programa buvo tautiškai de
mokratinė. Darbininkų reikalais joje buvo pasisakyta, kati Tai esąs 
Lietuvos sueini-lemo kratų partijos rūpesčio objektas. Su šia par
tija varpininkai jau. nuo 1895 m. palaikė draugiškus santykius ir 
ipl to šių sritį palieka Lietuvos' SI) partijai. Vieno tik demokra
tai reikalavo, kad LSDP neleistų Lietuvos darbininkų lenkinti, 
kų 1895 P.-LSDP buv. pažadėjusi ir vįcdė. Apskritai gi, šios 1902m. 

z LDP programos projektas buvo žyniui platesnis negu V.Kudirkos, 
P.Kraučiūno, oerno ir kitų varpininkų paskiri programiniai dės
niui, Lietuvos demokratų partija savo prgramcj reikalavo;. ptĮLiti- 
nė£> LietuVvS_autoncmijos_su demckratiniu_s£imu_Vilniuje, bežemių. 
Ir mažažemių valstiečių .aprūpinimo žeme, demokrulinių Laisvių Lie
tuvos gyventojams, lietuviškų mokyklų ir universiteto Vilniuje,* 
lietuvių teisių sulyginimo- su rusų teisėmis, lietuvių1 kalbos įve
dimo į viešąsias valstybės- įstaigas, laigi, varpininkai, dabar su-^ 
siburę į politinę Lietuvių demokratų partijų, aiškiai pasisakė 
visais aktualiaisiais klausimais ir nurodė kelius, kuriais lietu- 

, vių tauta turi eiti.
Vienas pučių svarbiausių naujosios partijos veikėjų buvo Povi

las Višinskis;, tuo laiku redagavęs nelegalų "Varpų", bylinėjęsis 
senute su rusų vallžia dėl lotynų raiJAiais lietuviškos spaudos 
ųžoruudimo, rengęs lietuviškus spektaklius - lietuviškus vakarė
lius, rašęs laug knygučių, lietuvių literatūrai suradęs tris žy
mias ffivteris rašytojas - Žemaitę, Šatrijos Raganų ir Lazdynų Pe
lėdų ir dirbęs visų eilę kitų darbų. V.Kudirkai mirus, Povilas Vi
šinskis buv. tapęs varpininkų spiritus mt-vens. -^eja, netrukus ir 
šį 'didį lietuvių tautos vyrų pakirto toji pat negailestinga džiova, 
kaip ir didįjį varpininkų V. Kudirkų.

. xj_.
6_._19O5m. Revoliuya ir Didysis Vilniaus Seimas

Naujas lupus Lietuvos istorijoj atsivertė 19O4n. gegužės mėn. 
po 40 metų atkaklios kovos ir daugybės aukų atgavus spaudų lotynų 
raidėmis, prasidėjus rusų - japonų karui ir 19O5m. kilus Rusijoj 
revoliucijai, kuri rado labai palankų atgarsį visoje Lietuvoje ir 
čia paliko žymių pėdsakų lietuvių tautos naudai. 0 visus tuos 
reikšmingus įvykius apvainikavo Didysis Vilniaus Reims, kurį su
šaukti Lietuvos Lem.okrutų Partija bene daugiausiai bus darbo įdė
jusi. _ • , '

Rusijos rev ,liučij< s kūrėjai buvo dvi didžiulės rusų revdiu- 
c-in’-s partijas: s._cia.li.stai revoliucionieriai ir_s_ociaįderao-krntui. 
Socialistai rev Tiuolonierlul /sutrumpintai eserai/- buvo~labai 
išplėtę s-iVk. veiklų ir visum pasauly išgarsėję savo teroro aktais 
prieš aukštuosius, carizmo valdininkus /per atentatus jie užmušė 
du Rusijos ministerius pirmininkus, caro brolį, keletą guberna
torių ir kt./. Si karingu partijų daugiausiai buvo susirūpinusi 
ginti Rusijos valstiečių reikalus ir buvo metusi labai populiarų 
tu linkmė šūkį: _žemė_tumx kas_ j_ų_-l_irbuz_ Taigi, eserų veiklu pir
mi j e eilėje buv nukreipta prieš euro giminę, kunigaikščius ir 
dvarininkus, s-jvc rankse turėjusius milžiniškus žemės plotus, kai 
milijonui-Rusijos valstiečių skurdo be žemės. Antroji revoliucinė 
partija buvo Rusijos Socialdemokratai, ’filio metu jau skilę į du
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| , sparnu: evoliucinius marksistus arba mažumiečius /menševikus/,kurie 
likt ištikimi sociuluemokruti jo’s principams ir į daugumiečius /bol
ševikus/, kurie rengėsi smurtu paimti” į"*g?xv.c rankas valdžią ir per 
trumpą laiką įvesti vis j valstybėj socializmą,- o vAliau kcmunizmąr 
Šie abu socialdemokratijos sparnai at s.t o-vavo ne per gausiam Rusi
jos fabrikų darbininkų sluoksniui, kurs buvo aktyvesnis tik didžiuo- 
siut.se mieštuose. Revoliucines rusų partijas rėmė gausit, s'i Rusi jcs 

‘ .tauti.n‘‘S_mažumo_s_t nes jų visų tikslai sutapo: visi’hcrė jo .sugriau-
|į Ii carizmą. . ..

Tūo.tarpu Rusij_s carizmą rūnė karfucmenė-š vadovybė šu dauguma 
kur Įninki j c s,’pravoslavų bažnyčia su gausia-, kunigija, daugumas 
dvarininkų, pirklių, žgai dalis biurokratijos ’ir tarp tautiniu na- . 
Šurnų gyvenu rusai, kurie turėjo ten dideles privilegijas. Gana gau- 

K i ' sus Rusijos laisvųjų profesijų sluoksnis svyravę•« "Balis jo buvc 
į prieš .carizmą, kita-dalis-už, bet tik. -u ne per didelėmis, libe

ralinėmis reformomis.
Lietuvoje gi tuc metu pelitinį darbą dirbę tokies- jėges: l/Lie-__ 

tuves Demokratę Partija, leidusi ’’Varpą", "Ūkininką" kalendorius, 
’’ Iro.sidrus, atsišaukimus ir kt..; 2/lieuvoS Socialdeiackratų Partija, .

aktyvi ir kovinga, leidusi nelegalų TDarUininkų Balsą", taip pat 
g knygas, brošiūras, atsišaukimus ir kt. prie šios-partijos tebebuvo 

prisiplakus ir subolševikėjęs V.Mickevičius •• Kapsukus su sayxZ 
| laikraštėliu "Draugas"; 5/ne tokiu ryški ir dar ne pilnai-'parti

niai susiorganizavusi dešinioji "Tėvuės^Sargu-J grupė, kuries ne
mažu dalis /sen.ji kunigija/ revoliucijai buvo labai nepalankiai 
nusiteikusi; 4/ lietuves lenkuojantieji dvarininkai ir smulkioji 
šlėkta, buvusi daugumoj lenkų endekų /labui reakcingos ir ypač ( 
lietuviams nepalankiai'nusiteikusios lenkų juodašimtiškos parti-

& . jos/ įtakoj su-maža dalimi Pilsudskio PPS /lenkų si cialistų/ šali
ninkų;^/ Žydų tarpe buvo plačiai išsišakojęs socialistinis Bundas, 

Kaip tik šios revoliucijos išvakarėse lietuvių tauta_susilaukė 
di^eli£. laimėjiino - po 40 metų_atkaklio.s lovos - buvo gru1iiita_ 
Tietuviams_t£i£p spausdinti .savo’ kngas'-lctynų ra1dym1s_. Atrodė, 
įčad pagaliau ir lietuvių tautai Švinta šviesesnės dienos. Pradėjo • '■ 
atsirasti vienas po kito lietuviški ’legalūs laikraščiai: Petrapi- 

/’ ly išėjo "Lietuvių Laikraštis", Vilniuje inž.Petras Vileišis gavo 
leidimą .leisti dienraštį "Vilniaus Žinias”. Iš pradžių jos buvo 
varpininkų į t ak-, j: PoV .Višinskio, Jono Jablonski-., ir kt. ir joms’ 
neblogai sekasi. Kurį laįką j _-s buvc pasiekusios net 7.00C tiražą. 
Tai red., kad "Vilniaus Žinios” buvo- atitikusius tautos nuotaiką.

K ; T'šdnu. ?-<.Višinskio radikalus taktinis demokratizmas prad* jo kelti 
-nž.x\ ^.i’1 ei šio baimę, kad valdžia "Vilniaus Žinių" neuždarytų.Bu- 

| i pakeista redakcija ir« "V.Ž.reik j ai pradėjo blogėti, :tur<užas 
Įsmukti, nu st.liai didėti, kol savininkes-leidėjas P .Vileišis jas 

B oustab&ė. ’ ’ ,
Spaudą atgavus visa eilė aktyvesniųjų Lietuvos Dem--kratų Par-.

|| tijes veikėjų susispietė^ Vilniuje ir pradėjo- rūpintis gauti leidi- 
/■ mą leisti legalų savaitraštį ūkininkams. Partija dar visą laiką 

Tilžėj tębeleido -nelegalius "Varpą" ir "Ūkininką" ir. nežiūrint 
’ -s aud. s atgavimo,.nesirenge k- 1 kas jų uždaryti. Mat, demokratai

| neturėjo per daug iliuzijų, kad. leistoj legalėj spaudoj bus gali- 
’ ma viską laisvai rašyti ii"iškelti visas okupantų ir jų visokių

- pataikūnų šunybes. Jie žinij-c, kad bus griežta cenzūra, .todėl no
rėjo, kad "Varpas" ir toliau tebeitų ir vanotų carizmui kuilį, 
kaip iki. šiolei. Pagaliau Jonui'Vi VtA-rid pavyko .gauti leidimas 

į leisti legalų .savaitraš+į ka.--.xi -Lietuvs Ūkininkas", tačiau kol 
valdžia suorganizavo jam cenzūros al’ąkatą atėjo net ,19O5m. pabai^ - 

g g-- ir -pirmas "Lietuv-.; Ūkininku" numeris, Puv.Višinskio sureda- > 
į guotas,..pasirodė tik 190i?m. griiodžiu mėn., bet už tai-pasirodęs,
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jis .savo jiiat nobenutraukė net iki 1940 .m.rugpiūčit.-mAn., kai bol
ševikui jį- uždarė. Apie "Lietuves Ūkininkų" Vilniuje■susispietė tie 
patys žmonės, kurie leido- nelegali! ’’Varpų" n- "ūkininkų". Jų Susi
darė gružus būrelis? 1-.Višinskis, "K.Grinius, J.Vileišis, J, Jablons
kis, rašytoju Žemaitė, rašytoja rėtkevičaitė-BitA, F.Bcrtkevičienė 
su vyru ir k t

Tuo tarpi vis o: j e-.Lietuve j e bangavę revcįiucinis įkaištis. Visus 
kraštus buvo įjudintas, visur kur kabųjį revuliucinAs pr< kTanaOijcs ' 
ir atsišaukimui, raginu žmones neklausyti rusų valdžios, nemokėti 
mokesčių,' vyti iš ^ietuv-s rusų valdininkus ir kt. Miesteliuose pra
sidėjo nu ■. lakiniai mitingui su prakalbomis, daug kur įvyko kruvinų 
susirėmimų su rusų policija. Žmonėms buvo- išaiškinta, kaip rusų 
valdžia neteisingai iki šiolei elgėsi, kaip lietuviai neturėjo jo
kių teisių, o buvv trečiaeiliai valstybės piliečiui'. Daug kur 
valsčių, se buvo išvyti rusų pastatyti viršaičiui, ir išrinkti savi 
žmcn’s, mokyklose pastatyti savi lietuviai mokytojai ir pan. Viso
je ši. je revoliucinėj akcijoj aktyviausiai dalyvavo Socialdemokra
tų ir Keirokratų partijų nariai, kai beveik visas kleras labui pa
syvi.-ii luik’’si. Netruki ir tokių vietų, kur kunigui iš sakyklų re-. 
Vi liucionierius iškeik*1, kaip tvarkos ardytojus ir valdžios griovi
kus. v

Tokioje revoliucinė j aplinkoje susirinko Didysis Vilniaus Sei
mus, kuris tur’jo ypatingos reikšmės tolesnei Lietuvos istorijos 
žigui. 2..00-3 įš_vi.s_s_Me_tuvo_s suya_žiavus_ių a_st_oyų_de_mckrat_iniu 
būdu_p irmų_ka_r t_ų_Lietuvos isterijoj upsvursTė tautos £eį^ulus_t Tai 
jau nebeouvo buy. r i skus seimelis, kutų pries' pailuii imu s netrukda
vo,. bet tikrus tautos .gelmių - lietuvių liaudies balsus, nes dau
guma seimo dalyvių sudarė ūkininkai, mažažemiui ir bežemiui, darbi
ninkui ir amatininkai„ Kitų dalį sudarė įvairių profesijų inteli
gentija ir būrelis kunigijos. Ypatingai aktyvūs ir gausūs seime bu-' 
vu demokratui., čia pirmų kurtų į platesnę viešumu išėjo ir naujus 
jaunus -demokratų partijos veikėjus Mykolas- Sleževičius, Odesos 
universiteto studentas, atstovavęs Ode'sv-s lietuvių kolonijų’. Sei
me buvo daug karštų ginčų, visus juos derindamas ir seimo vienybę ■ 
saugodamas, ypuč daug dirbo- Po v.Višinskis. Socialdemokratui kurtu 
su demokratais seime pravedė visus savo norėtus dosnius, kas maty
ti iŠ sei-.-o priimtųjų rbzoliucijų, kurios reikalavo; 1/lietuva turi 
būti autvnaminė Ausijos sritis su plačia savivaldų; 2/ Kol Lietu
vai nebus suteiktu autonomijos, sabotuoti visus Rusijos valdžios 
įsakymus, nemo-k’-ti mokesčių., neleisti"vyrų į kariui menę, utstųtyti 
curv valdžios paskirtuosius’pareigūnus ir t.t. Toliau seimus pusi-, 
s-tkj už teisingų žemės paskirstymų, miškų apsaugų, lietuvių dėsto
mosios kulb.s į mokyklas įvedimų ir kt. Iš seimo grįžę atstovai 
tu-.juu pradėjo šiuos nutarimus vykdyt.

Didysis Vilniaus geimus visam puKuuliui aiškiai įrodė, kad lie-. 
VJvių tuUtu v_ru gyva, kad Ji_tuii pukunkumui_jAgų ir_patyrimc pati“ 
.jay.. .ifkimžĮ _spr ki<i "ji neri pati buti_ savo”kratto šeimininkas. 
*1 puni-ii’lūšų. tuūtuftai buvo brandos" egzaminas prieš"nepriKlausc- ' 
i-ybį-s atgavimų. LTž visų tokį greitų lietuvių tautos atbudimų ir po
litinį-sub r and in imu pudėka kaip tik daugiausiai priklauso- pirmie
siems mūsų varpininkams.

jū_J.;9O6 ml_Lietuvių Demokratų Durtij o_s__pro.gr ura

Po revcliucin’-s audros netrukus prasidėjo atoslūgis ir carizmus 
prud'r.j. -v'l atsigauti, ar.etov _.j ir kituose kraštuose pradėjo 
siausti kazokų šimtinės, krr’ -s gaudė revoliucionierius ir daug^kur 
mašinini Į-uud’^ gyventojas. Tuo :U "is d'ltu jie nebe-nui-'v’> rr--žinti 
Us r,d-tles,tori Ll j e. buve , : < j
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audringos laisvas laikotarpį. buvo įvkdyta daug žynių pakeitimų. 
Prasidėjusi reakcija-pintoje eil'je palietė socialdemokratų ir ’ de
mokratų aktyvųjį eTementą,, Visa -įlė jų buvo priversti bėgti į už
sienius? p įteks į’ kai'ji us ar buv-o kitu būdu nubausti. Suvalkų gu- 
berna't erių s ištrynė iš Suvalkų gubernijos Br, Grinių-, Dr „Grinius 
apsigyveno Vilniuje ir čia v-'-’. &u nenašesniu atkaklumu kibo į ^dar
bų. Joeik'jc galutinai suformuoti par ijos programą. Jis ir črTsi 

.sic darbo ir jau 1906 n. sausio n’> ■•„ Lietuve s bemukra‘ų Partijos 
programos redakcija buvo galutinai baigta. Tų patį sausio ■n*>n„buvt 
sušauktas Vilniuje gyvenusių partijos tenio veikėjų pasiturimas, 
kuriame^be L»r„K.^riniaus dar dalyvavo P.Višinskis, J.Jablonskis, 
J.Vileišis? F„Bortkevi-.-ienė ir ktJ Pasitarime programa buvo priim
ta ir netrukus ją Višinskis Tilžėj išspausdino atskira brošiūra.
Si 1906 n„ Lietuvių -bem.kratų Partijos programa yra, gulina sakyti? 
visų_senųjų /_lfW3 19G5m,.i/ varpininkų tikslų A-^įni^iT1k3_ į JP'JkT- 
gravinų f o rimą.'_tai_lyg senųjų varpininkų 'testamentus, papildytas 
ViTnTuus Seimo nuturimų ir naujų porevoliucinių melų iškeltų rei- 
kaluviirų nuostatais.

19O6m. LLP programa pasisuku už neprikluusųnų Lietuvų,_plu£ių 
irjyuūikalių_žerajs_ref..rmą_ir ų.ciuTinę globą, reikalauja atgai
vinti ViTnTuus universitetų, sušaukti uemtkrutiniu būdu išrinktų 
seimo- Vilniuje, nustato būsimos Lietuvos respublikos teritoi i j o‘S 
ribas, lietuvių kalbų pripažįsta vaišteine kalba ir valdžios įstai
gose privalomu, kitoms tautinėms mažumoms pripažįstam, o s lygios 
teisės su lietuviais- ir garantuojamu jų kultūrinė laisvė„ Trumpai 
sukant? ši “pirmoji oficiali varpininkų r emkratų programa buvo 
gražini puru-, štu, jo je atsispindėjo visi tie tautiniai demokrati
niai pi *r.~i„ d'’l kur ių įgyvendinimo varpininkui jau senai k« • • 
v o jC o Duug šLs'pr gramas dėsnių. kaip jau buvo uin‘--ta, buvo pairi- . 
tu ir’. į 1922 1: „ dem-kratinę LieiiVoS respublikos konstitucijų ir 
į žemės ref.rr-os įstatymų,"Taip put ši prgrumu buvo pagrindas ki
toms v'Tiuu parengt-.ms valstiečių liaudininkų sujungus programoms.

Valstiečių ^ųjūngųs_į_si<st>eiginh<s

didžiajam Vilniaus Seime Lietau s valstiečiai buvo gausiai at-'/ ą 
.st-, vau jam i. Labui didelį ūkininkų sųmniniio ir crgunizuvi'no_ darbų, 
atliko visų metų eilę varpininkų leist- s ''Tarpo” priedas "Ūkinin- 
k.s'T lai ūkininkui, Lidž .Vilniaus °ei’.-o dalyviai, buvo aktingi 
kalbate jai seime„ 1‘etr-. -h.use£k_ suburti į vienų būrį, seime jie 
atkakliai kėl> į viešumą visus ūkininkų reikalus, ypač kaimo maža
žemių ir bežemių aprūpinti!"- žeme klausimus „Tokie valstiečių susi- 
būriru metmenis jau anksčiau’ buvo užmetęs 'ūkininkas", dabai gi 
seime susibarua dldesaiur sojmonlngų ūkininkų 'skaičiui, tokia sąjun
ga tapo įkurtu. .Tiesu; 'kurį I-uikų ji dar turl-ji veikti nelegaliai. 
5e retro ^useck. antrus žymus ši-s valstiečių sąjungos steigėjas 
buvo Ernestus Guj.v-inauskuSj;, ypač aktyvus 19C5m„ rėvoj - uci jos da
lyvis. Pamažu viTsT-o šių’ jungu augo ? brendo ir. tvirtėjo? į savo 
eiles sutraukiau a vis didesnį būrį pažangesniųjų, šviesesniųjų Lie- o 
tuv< s ū; ininkuo Tuo būdu į politinę *..ie-įtvu •> areną iš '-jo dar vienas 
politinis veiksnysj kuris netrukus tapo aktyvus ir. žymus Lietuvių 
Bernukratų Partijos talkininkus visuose jLs uždaviniuose, nes nei 
ideologinio nei s oi-iliniu skirtume tar;; šių dviejų partijų nebuvo. 
Valstiečių sąjunga suyo veiklų daugiau kreipė į kaimų? į Lietuves

-tų-n-ises, kai tu- tarpu Lietuviu Jjemukra:ų Partiją buvo dau
giau. inteligentų? ’ties’tiečių partija„ Su V’il_st_ie_čių Sąjungos įstei
gimu tirmų kartą Lietuvos ist rijoj i P'^iTinę^irenų^ J krušfo_rei- 
kuTų“spi“„1i£i“is'*-K pngrindiiiis''TTetuvo,s gyventojų sluoksnis - ul'į“ 
ninkija?“vaj.sč 1 uu.ui^ T'S rooT'J? kud demokratizmus "lietuvių tauT. je 
■į’le’idžTa—vTs~ 'gilesnes šaknis , kad jis sujudina visus gyventojų 
slucksdius.
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Gjrėt-a ju litinės veįklos valstiečių’ sąjunga daug’ iširusi ir ūki- 
... niais ūkininkų reikul":.is,<..‘Paug kiir jos inic-ia-tvi-į. -oi.iv "’ r V ud^tu cr— 

. ganizucti vartoto jų k-. . peratyvaią..vienu kivi ylcLin-'- •,. pruiikdus, kre- 
-3.it<. draugijos. Ji !’ jo daug Pastangų unke-ltl žėr/-s apu 1-rb irio . lygį s 
pr .pagavo kuo greičiau skirstytis kaimais į viėnkiėriius ir atsisaky
ti trilaukes sistemos. Prie "Lietuves Skiniuke*,- kur:--s buvo tapęs 
valstiečių sujungęs įaikrusciu,. būvi iš 3. Lįste. ■ vi.u. e ii • .knygučių ir 
brošiūrų, kuriesė ūkininkai buvo"supažindinami §ii i.?.crt-e:rnesnįųis ūki
ninkavimo metodais .ir geresniu žer 'š apdirbimu. Pačiame ’Tąi'Ttuv.o s 
Ūkininke* atsiradę nu.latiniai priedai "Žėri--” ir '■’Sv-cikat.-i*, ’

19-O9r. e Vilniuje-Ik .Kairinius ir FLbortkevičieii įsteigė. .su ne d i- • 
Lėliu kapitalu pa šit-ik' j £•?•. bendrove, kuri pradėjo leist in.au jų. laik
raštį "Lietuvos Žinias", iš pradžių -Ujusius' kas 'mitrų dieaų, o po ke- 
lerių metų virtusias dienraščiu.,- “Liei.vi s Žinios* -’’jo iki 1940n.iugp 
či-o. 2 d. ir buvo tapusios vienu didžiausių Lietuves dienraščių su - 
maždaug 2 5.<-000 - 30.000 tiraže kasdien, visų laikų tvirtai stev’-ju
siu valstybingumo ir domkratas’u. sargioje, .

Taigi, rirrnjc l>idži- jo Kare išvakarėse Lietuves pelitinis ir vi
su reniais gyvenimas prad'jo vis labiau šakotis ’ir pl’ s.tis bei gyv’- 
ti. Taip plačiai susiorganizavus demokratiniam liaudiškam lietuvių 
tautos sparnui „Visur kur organizacin’’ ini-iut yva -r Lietuves_vįsuo- 
i..;‘eninio_ bei _kultūrini_c gyvenimo^ judinimus buvę varpTninkų“-;_d£n£- - 
kratų rankose/ * --- -- - — — — — - - . .
~ Par "spaudęs draudimu laikais trys didėlės veikėjoj varpinink’s 
demokratės? rašytoju G^'e tkevičditė - Bit’-, rašytai u denuitč ir Fe
licija Bertkevičienė buvę įsteigusios ne tur tingiem s mc-ksle.iviuns 
vemti p aš alpinę draugija ^XibvrolV. Jis ne vienam m< keleiviui pa
dėjo išeiti mckslusi. K.ui kuriuose miestuose prie mokyklų’ ”Žiburėlis" 
buvo atidaręs .savo .bendrabučius neturtingiems moksleivians* Tuc.bū- 

' du atsirado galbanum-.s didesniu: skaičiui nors. ir neturtingų, bet’ 
gabių, lietuvių "vaikų išeiti mokslus ir p.c t i įsijungti Į tautinį’ 
ir visuomeninį darbut' 1 . " . ■ . a

. Prie viso te-'dar teiktu, purnin tl lietuvius išeivius Juriįu 
Valstybėse* Lietuvių'skaičius tėn kiekvienais metais vis .did-'jo. n 
did* jo .--Nuvyko ten ir keletas veiklių varpininkų - demokratų, a jo 
į9O5m. revoliucijos -ir scciuldGiouki’atų. Susikūrė ten'didžiulės’tau
tiniai demokratini s licivių organizacijos.,, kaip Busiviųni jir’as_Lie- 
tuvių Aiieri-k. j. kuris iki s- ’1,si5 beredsy tebAra dTdziausia ir tur- 
Tingiausia JAV lietuvių erguniz. I’-. Tėvyn'-js į’7L\Lo i’^Braugyst,’-^ 
kuri ypač daug nusipelnė išleisdama eilę gerų knygų,' tarp ..jų 
ypač’vertingų '6 tomų Vinco Kudirkos raštų rankinį; Susikur'- dar-visa 
eilė.” smulkesnių draugijų. Didži-. ju Karo metu susikūrė- Lietuvių--Pir
meivių Partija, kuri 1916 m. pųsivadįm Tautine .M'>erikmsįrim’tUvių' 
Sandara. į jų kaip tik ii’ susršpiet’1 vidųrin’-s c-nuiiniaidercčlorati- 
n's’ srcv’s lietuviai. Sandur-i iki ši-, lei tabeveikia;,. .eur'cama daug 
kuopų vis je JAV teritorijoje ir uoliai .besirūpinucma. -.-detuyGs 
laisv'iS ir trem tinių reikalais. ' .. :.” .

9^-_l'_idvs_is_r:L_aras_ir 191.6_ra_a

Anas L'idysis Karus 34- ..m. j-Vt’-ufų užklupo vo s i tik , jai _ spė jus _ ųt- 
gūi'>+i"ši' ki<, tokių ?r'-vus priebl ir vos tik pL'-'”" 
s-.vo-Hvl-tr~ c-'muo/.sius diegus, li-s ■■ už"'"' iiieuuvų.ir
L s gyve iii c. j us Vokiečių -. okupncijon Lietuva pa uckoy beveik visiškai 
o.tur dairi'inteligentų, nes daugumas jų frontui art’-jant ouvo ev.a- 

’aoti Pųsijon arba p.ntya ten pabėgu* Rusijoj atsidur - ir žymi dalis 
. a r p in inkų - der.okratų* Visi jie ten pusinėr-’1 p cky nutremtinių 

:i lo bo jime ir kto darbusYpač daug Rusijoj diroo ■b®l:J-~1JJ.xv"u£'tk^vi- 
čien’. Ji vie^a pirmųjų iškrl r 4k- Iv globoti į nūsijų.isTrenfuu- 
■šius* "Mažo šio s 15a z .s ? .■t,‘+uvl-j. s ■„ Luo r?1'? tu ?i apvažiu • jo beveik
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Visų centre Rusi'jų ir nemažų Sibiru dalį, registrui.daria ir šelpda- 
- tea skurstančius Prūsijos lietuvius. Valiau 1917 m. ji dalyvavo- 
reikšmingoj pulitin'-j lietuvių konferencijoj Stcekhulme.

Naujų impulsų visiems Rusijoj esantiems lietuviams davė 1917 ii. 
■ko Ve it* n* revoliucija Rusijoj, carizmo nuvertimas ir visoms tad- ■ 
turns l-iisy’-s paskelbimus. Sušvito.visai reali galimybė ir Lietuvai 
atgauti sbVo laisvę ir nepriklausomybę* Kur link_Lietuva_suku ii*_ 
k; lietuvių tuu\u nori uiškiai_pnru_ū_g 19l8_r. vasario. T6 d, ūktus. 
Vilniuje? is v-.rplnlnkų -“lenu kratų pasirašė Jonus Vileišis,'“ 
JJr. Jurgis SaulyM, Petrus itf.urutuvičiūs ir Petras Klimus* Žinia hpie 
Lietuvos nepriklausomybės Vilniuje paskelbimų labai greitai papli
to pu visų Eurcpuj kur tik lietuvių buvo, gteitai ji .pasiekė ir 
Ambrikų. Sužino j. apie tai ir Rusijoj esu li«tuviai ir stengusi 
kiek gal’dur. i greičiau grįžti nuiro. * . ' : ■

Tačiau d‘ir pfieš tai Rusijoj įvyk ■; keletas didžiulių lietuvių 
tremtinių bendrų seimų) paskiros politinės srovės būvu sušaukusius 
buvo narių konferencijas. ReVuliucinė aplinka, iš pagrindų Suju
dintas visad Rusijos gyvenimus,- aišku, negulėjo nepaveikti ir jos 
sukuriu patekusių lietuvių. Visus srovės dar’-si radikalesnės j ypač 
žėm’s ir darbininkų klausimais* Berods, 1917 it, įvykt ir Rusijoj 
atsidūrusių vurplninkų - deim kratų konferencija. Suvažiavo visu ei
lė Senesnių veik’jų, bet daugumų sudarė jaunimas ir studentijh* 
JnuhUusius revoliuciniai lozungai ir aplinka buvo žymiai paveikusi 
negu senuosius. Statyt, tų moment. nuotaikų įtukt j5 jaunimui tu
rint konferencij. j dalyvių skaičiaus persvarų, suvažiavimas nūtur’ 
pakeisti suv. partijos vardui iš LietVoS Demokratų Partijoms į_lįe- 
l.uVu_B Socialr.stų__Liuud_in_inkų_PnrtTj_ų* TaT aiškus nenuo seklumas': 
varpininkai - cfe’..ukratni visų Taikų buvę ganu abejingi socializmu 
doktrin.ms. stulgu pasivadina socialistais, ners jų programa nieku 

..bendre su dialektiniu materializmu ir klasių kova neturi. Tai 
aiški aplinkos ir gyvenu’-'.ūjo momentu, yač tokiu sukrečiančio, mo
mentu, kaip rev liucij- s, įtaka. Tačiau tas dalies jaunime tur-’-tas 
radikalumu s ir palinkimus į socializmų greitai išgaravo pu 1917t. 
spaliu m’n. bolševikinės revuliucijos, kai bolševikui prievarta 
pradėjo brutaliausiai gyvendinti praktikoj marksistinį"s cializmų. 
Bulšev-ikin-’ revoliucija ir bolševikų naudujar-ieji metodai aiškiui 
parodė, kas jie yru ir kaip juos reikia vertinti. *■

Tuo^tur;.u Rusi j. j veik’ ±x Lietuvos Valstiečių Sųjunga. Jos na- 
■riai išlaikė suv senų rgunizucijus vardų, n’- kiek nenukrypdani 
į bet kurį radikalumų*

1CA ^£rįįej.^_n£?Z^]£\^u^L—£j.s_n.įtai
1918-1919 r., grįžc į Lietuvų iš Rusijos beveik visi abiejų par

tijų nariai ir čia aktyviai įsijungė į valstybės kūrinu ir gynimu 
darbų. Be jokių svyravimų ir dvejonių Lio-tvi.je visi nariai susitel
ki į senųjį varpininkų - deru, kratų p<lilnį kelių. Abi partijos: Lie
tuvos S>. cialistų Liaudininkų Partija ir, Lietivus Valstiečių Sujungti 
buvo 1919 m. legalizuotus, Kaune išspausdinti jų statutai ir jus 

■'prad’jo n< rr.ulų politinį veikimų.
Jau pačioje 1918 m. pabaigų j e_MJęului Sleževičiui Valstybės Tary

ba pavedu suduryjti_antrųjį_LietuvuS^ ininisterrų kabinėta,“’Tš—tikrų
jų Tai Fuv. , gulima sakyti, pirmasis Titras nlnTsTerių kutinėtas, 
.kuris pradėjo aktyviai veikti, nes pirmasis Aug. Voldemaru kabinę-.
tas tebuv. daugiau ant popierių. Pats A.Vddfflaaras buvo įsikalęs 
sau į galvų, kad Lietuvai nebūsiu reikalu steigti savus kariui.men's 
ir todėl beveik nieku nebūvu šiuo reikalu padaryta. 0 kai bulševi- 
kai jau pradėjo- veržtis į Lietuvų, visi pamatė, kad Viduriams 
klaidingai elgėsi. Kers ir buv< praleista gana daug gražaus laiku 
ir visas ginkluoto sius krust, pajėgus steigiu reikalas buvę gerokai

.Alsa•-_,
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PuV’-lūctus, bet reik'j. dar gelbėti tai, kas nebuvo prarasta, T-d’-l 
pats pirmasis naujosios UI. Sleževičiaus vyriausybėš žingsnis buvo- s-o- 
vunorių Pašaukimas į_nuujai _s eigiamų Lietuvos kariu£ne_ūę^ Du varpi
ninkai - don. krutai: hiyktlus Sleževičius ir karininkus Mykolus Vely- 
kis, vėliau generlus, Kraštu apsaugos miništeris antrajam kabinete, 
išlei--\. 1st. rinį_uts.i šaukimų p kviečiantį LieiVts vyrus-savanoriais 
stoti į Lietuvos kuriu menę ir pasipriešinti ginklu besiveržiančii.ns 
bolševizmo gauj.'is. Kartu savan rimas buvę pažadėta ;žem'-s. . Savanoriai 
pr’ud’jo-, plunkti* Vienas pu kitu steigusi pulkai,

■ ■ Prusid'j--k..v-s už Lietuvis nepriklausomybės apgynimų* Jus buv<. 
sunki, sp-nes jaunai: Lietvo s kuriui y- nei, 'menkai parengtai ir dar 
m-nkiau-apginkluotai, teko kariauti net prieš tris- gausius, priešus: 
b.lševikus, bermontininkus ir lenkus, Tu'u tarpu pačiame -krašte vidu
je’reikėję skubini organizu.ti visų valstybės’ap^.-ratųį tvarkyti -gele
žinkelius ir kitus kelius? ieškoti užsienyje paskolų, ir •svetimu .vals
tybių pripažinime. Lietuvai, Visą eilA varpininlnį y. >d’em< kratų užėmė 
atsakingiausius, valstybes pustus, visur .kur .buvę ■dirbama sukauptomis 
joginis,..’visko trkstant ir mažu praktiniu pa tyrinto teturint.'.Valsty- 

• bps „-vidų j e- priešo agentui. pradėjo .sukti lizdus, ureitui 'ir -ehergin- 
gą-i buvo’ likvidu.tus lenkų, peuviakų rengtas sukilimus, kovota, su 
bolševikiniais agitatoriais. Ūkinis gy'enimus y..isą Taikų dar .tebebū
vi labui pairęs, valiuta nesutvarkau, kraštas •■karė ir naujų'priešų 
nuniokiotus, miestai apgriauti, žemės ūkis apleistas,.daug diryu- 

•nuo jančių žemių, ūkininkai maža te turi gyvulių ir taip.. sunkumus .
.prie- sunkumo, kliūtie antkliūties.

0 kcv s fr.nte nerimsta. Nugulėjus ir išvijus iš Lietuvos bolše
vikus, sutriuškinus bermontininkų gaujas, atsiradę naujus priešas 
lenk ii. Sulaužę Suvalkų sutartį, jie 1920 m. ’spaliu 9 d. už^mė-. Vil
nių ’ir prad’j... veržtis gilyn į Lietvą» Vėl visai Lietuvai didelis 
pavojus. Sudar.nus L-i.£tuv.cs_Gelb-ėj_imo_Kchįte_tašx'kurit_ £rįešakyje__ 
VI at_sisTo_3u j^k’oL-is jSTekevicius*' "Įtempiamos vls< s j"”gos. V’l. tel
ki u.'L savanoriui, varpTnTLkus . seimo atstovus kapitonus L.Natkevi
čius,^ pradeda ; steigti. Gele_žinį_Vilkųx viskam pasiryžusių-savanorių 
raitelių pulkų. D‘'l lenkų smurto aliarmuojamas visas užsienis. Ir 

-visų tų pastangų d’>ka, dar sudavus stiprų smūgį lenkams, prie Šir
vintų ir Giedraičių, .apginamu ners Siaurės ir Vakarų Lietuva, kai 
•dideli Lytų ir Pietų Lietuvos plotai su sostine Vilniumi pasilieka 
lankų nasrucse, ' ■-....

Kurtu su visais tais degančiais reikalais ’tvarkomas krašto vidus. 
Skubamu .suteikti respublikai, konstitucijų ir konstitucinius, organus, 
1920m. g£gųžė_s_15 d. iškilmingai sušaukiamus Steiginrixsis Seįnns, 
.kuris Turi parengti TrušTo k. nšt’luncijų ir kT gus f.agri n dTnTu s’. "į sta
tymus, Abi partijos: s- oialistai liaudininkai, ir valstiečių sąjun
ga aktyviai dalyvauja seime rinkimuose ir gauna nemažų skaičių at
stovų. Steigiamojo Seimo pirmąjį iškilmingų pcšAdį atidaro varpiniu- 
kGabriel’’ Petkevičaitė - Bitė. '

Steigiamasis Seimus pradėjo rengti pagrindinius’ valstybės įstaty
mus: konstitucijų ir žemės reft rm<_s įstatymų. Šiais klausimais Vals
tiečių sąjunga s ir S .c»liaudininkų balsus.-yisucnetbuvo • aiškust de
ru kratine .santvarką nustatanti konstitucija įr_ radikali bei plaTi _ 
Te__’^ reT. ima. Yūuc atkaklioj kovą seime teku vesti už ž e r.-Ls~re for
mos radikuTum^. L- bar krikščionys demokratui sake, kad žer^s’reforma 
tai jų nu-.pelnus. Iš tikrųjų jų dalis norėjo tį]< trupųtu apkarpyti 
stambiu, sius- dvarininkus, paliekant jiems-pc 150 ir' daugiau ha /kų 
vėliau Vykdė A.Smet nu, pukeisč’amus. žen’>s reformos įstatymų^-. Ir tik 
pc ilgų disputų buvo paša •: Ito., i.of '-mf-sUis susi’t.arii-.r. s:, aukščiau
sią' žem^s normų rust-?4'ėūr BO ha, ApSkritaiį reikia pasakyti, kad vi- 
.50 j šios t-nitiriai demokratinės, sr.ovė.s .isfrijej kovą už teisingų že
mės klausimo išsprendimų buv. viena svarbiausių.’Ji' lyg šviesi gija 
nusitęsia per visą sr-.vės veiklą.
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Sccial.liaudininkų partijos . ir Valstiečių sujungęs jatšto-vai. ; 
Steigiamajam ir pinrucsiucse’dvieju-'sė'' seii aic se tur <jc .stiprių- , o 
frakcijų ir ’buv. vieni aktyviausių seine narių., Jie -dalyVavc ke-: ■;. 
liose koalicinėse vyriausybėse, kelis, kartus vad< vavu nįhistetių 
kabinetams - ministerial pirmininkui buvę: M,Sleževičius, K.G'ri-■ 
nius, Ern.Galvanauskus.

_11. Į»i£tuvv_s_Vnl_st_ie_čių Liaudininkų Sų jung£Š_įsiųtųiginnų

Iki 1924c. veikė abi dem.-kratinė s varpininkų partijos: Lietu
vos Valstiečių Sųjungu ir Lietuv s S<.cialistų Liaudininkų Partija. 
Tačiau, kadangi joS abi turėjo lygiai tų pučių ideologijų ir sie- 
k‘ tų pučių- tikslų, .tui ikslingurac sumetimais buvę nutukta jas abi 
sujungti į vienų, Tui ir buvo įvykdyta 1924ra» pradžių. jė Dr,K.Gri
niaus pasiūly”.u vienume bendrume abiejų sųjungų narių ‘suvažiavime 
Kaune. Naujus jungtinei sųj.ungui vardas būvu duetas teks: Lie_tu-_ 
ves Valstiečių Liaudininkų Sųjunga, Tu c būdu susibarus į vienų sų
jungų vidurinis tuuTiniui derxkr.uTinis pelitais lieūvis sųjudis 
sutivrt'j-, guv, vienų vadovybę ir buvo sumažintas partijų skai
čius. Buv.. kiek reviduotu ir subendrinta sujungus pregrunu ir Lie-._ 
_tuv.eS Vuls_tieči.ų_Li-iudininkų_Sųjungn_pusidnr_ė daugumoj_Li-etuvos 
ūklnlnkų_p.urliju_^ Visų j s narių masę sucTurė Lietuv s ūkininkai, 
kurie. Juo Toliau' juo labiau prad’jo dengtis pelitiniu ir visut me
niniu krašto gyvenimu ir patys aktyiau j-iraė dalyvauti; Sujungus vei
kimus :.ir įtaka nuolatos plėtėsi. Visame krašte susiorganizavę ■ šim
tui valstiečių liaudininkų ku<pų, susikūrė apskričių komitetai-.-ir 
1.1., Sųjungu ypač daug domesiu kreipė ir į ūkinius valstiečių rei
kalus, labui aktyviai propaguodama k-.uperacijų, čenės ūkiu kultū
ros kėlimų, gyvulininkystės plitimų ir kt. Daugiausiai valstiečių ė 
liaudininkų sujungus narių iniciųtya „buvo padėti pagrindui didžio
sioms mūsų k. operacijos įmon-'-ms: Pieno.centrui, Lietūkiui, Paramai 
ir kt.

Tačiau sujungus veikla nesiribtju vien tik šiuis pelitiniais-ir 
ūkiniais reikalais. Nemaža dėmesio buvo kreipiamu ir į kultūrinius 
burus. Jau 1920 m. buvo įsteigta “durpe” bendri vė knygoms ir laik
raščiams leisti. Tais pačiais 1920 ra. po kure pertraukoj buvo at
gaivintus "Lietuvos Ūkininkas" , u 1922 m, ir “"Lietuvo s Žilius",. 
retkurčiuis_bUVo išleidžiamus "Varpas”. Buvo išleista visa- t?ilė kr‘ 
gų ir brošiūrų. Vėl atgimė: ir susiorganizavo Lieruv- s Jaunimo Sų 
junga, buv« atgaivintas "Žiburėlis”, 1922 m. L i uluvoj nutversite t e 
Kaune įsisteigė studentų' "Varpo" draugija, kuri vėliau. išsišakojo 
į keletu k.rpuracijų. LemJkruTaI mkjojai*susitelkė į profesinę 
mokytojų sųjungų.

Paguliau .ut-’-jo 1926 ra. ir rinkimai į Ili-jį seimų. Po atkaklios 
rinkiminės k<.v<. s valstiečiu?, liaudininkui kaip paskiru, partija, ga
vo dauginusiu balsų ir iš 85 šeirio ntrtvu guvu 22. Aišku, tai per 
mažus skaičius, kad būtų buvę galima vieniems sudaryti vyriausybę. 
Krikščionys dem.krutui taip pat vieni neturėjo daugume s. Tad vnlst. 
liaudininkui. čir.’’si iniciatyvos sudaryti kcnlicųnę yyriųusybę_su sū- 
cialdem.kratais, bet ir tokiu atveju dar nebuv< daugumos. Nuroms ne- 
noromis teko pritraukti mažumus. Aišku, tekia vyriausybė m galėju 
būti per daug tvirta ir turėti laisvus rankas visais kinuQt^ni s, 
nes per daug mišri buv_ koalicija. Tačiau buvo imtasi darbe, ir 
labai plačiai užsimota, ypač kultūrinėj ir ūkinėj srity. Vienas pir
mųjų vyriausybės žingsnių buvo nepaprastas valstybės lėšų taupy
mus ir tikslingas jų krašte gerovei sunaudojimus. Vc-_s per pusmetį 
finansų ministeriu_Alb.Limko_s pn_stangcnis buv- sutaupyTa apie ?2_ 
aijijo nui TiTųj_ ^£ie J pramcnJsJkurinų,“'keUų__
stut^bų įr_švi£tlmu Jei • Vidaus politikoj,Tiesu,
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- ^-buvc . kiek atleisti. krikš.či.'nių dera.kratų iki ’tlei..per" daug;. ’suverž
ti. varžtai*Tačiau d1-!, to* jlks pavojus vūlstyb'-s. .saugumui’ negrAs >.

. Visi vėliau demag.giškai išgalvo t L., melagingi priekaištui, kad _ esų<. 
1926m, Lietuva,buvo privesta prie . bedugnės • karšto-* -kad -bolševikai 
rengė perversmui' kad .tautinės, mažumos gavusios daugiau -teisių negu 
lietuviui, kad krašte, nebūvą- tyarkuS-J kad "dėmu krutini ų-.ntvarka.' •' • 
Lietuvai netinkanti, kad ęsų tauta.-nepribrendusi deru kratinei tvar-

' kytiš.'ir t.t, .ii’ t»t I, buvo sąmoningai perversmininkų sugalvoti, 
kad tik.kaip ners pateisintų.sav< nusikalstamų perversmų ir dikta
tūrų. Toki, vis .ir panaši .-mis* pasakini S.', jie' maitini.Lietuvą visų • 
try'likų feėtų.- O,tuo tarpu tų-melų paneigti ir nušviesti tikrųjų’ 
padėtį a'el'ęidr 'cenzūrų. -Tėd’-l’raūęu jaunv ji_karįu^išaugū £U_g brokai^ .j 
iškrei-ptuide'ųckratin'-.s' LTetuvds_vaTzaUo_”fačTau čia per daug. viųt<-s.:'; 
ūž'imTų~sūmrin’trtZ visas tas priežastis ir motyvus.. privedūsius prie ' , . 
1926 m. pe-rvėršnu ir. diktatūra s j Lietuvoje atsiradime.. Tai ■ jau;atą ■ 
skirti plati tema," apie 'kurių gal kuomet teks plačiau pakalbėti.--'., "' 
Be~t., objektyvų ilgesnį straipsnį tuo klausimu'yra parašęs Dr* J* 
Pajaujis-,; kuris spausdinamas paskutiniuose "Varpa. ” num.erių*, fee „ Tad., 
daugiau šių. klausimu čia, nebekalį)'- Sime.

12_*_ ,LietUVos_Va.l^t^Li iUoin£Lnk.j_Sų jungų__di.ktatūrų 1<n.tuis '

' 1924m. naujai persitvarkiusi Lietuvos;Valstiečių Liaudininkų..
'a Sąjunga tetursj. v., s apie- pustrečių- metų gulinum. laisvai'Veikti* 

Po- 1926m.grut džie 17. d0 prnsidė jo dideli jos veiklos,' varžymui :;įr 
trukdymui* pirmiausia visa eilė aktyvių sujungęs veikėjų buvo. iš" 
gabenti į savus "tautiškas" darb. stov^las, uždarytrV.dųūg,'kūc.pų. 
provincijoj, 'valstybės tarnaut -jai, sujungęs nariai, prad-Sti .at- 
leidin' ti iš tarnybų, spauda sukabinta'- 'cenzūro s repį’-miš ■ ir'pan. 
Ir- tos diktatūrinis priespaudos priemonės juo . t< liau? jų< labiau 
griež.t’- jį o Labui lengva širdimi paneigę tuo-.s'amžinus derk kiatizmc 
principus, .kurių tik pasaulyje įsivynvirv '• , dAka lietuvių
tauta atgav.. laisvę, naujai atsiradę Lietuves vadai Ir. vadukai aiš
kiui 'pasuko į itališko fašizmo V'žes ir daug kur prad’-j aklai "■'<•- 
pijuoti Musolinį ir jp 'režimų. 0 kad vis;i tai neatrodytų label,

■ , jau. nuoga ir-pliku, jie pradėjo, dangstyti tariame tautiškumo. plunk-• 
sncc’is. Koks, puv*. galėjo būti tautiškumo stiprinimas, pakeitus 

■ žemės reformos įstatymų - ir sulenkėjusiems dvarininkams pradėjus.
gražinti•žemes arba dalinti pu 25 ha miške išsikirsti* Tikrasis 
Lietuv.s Isisvei pavijus kaip tik daugiausiai ir prad ji. grėsti 

. tudtininkų diktutūro.s metu., Juk per vibų_jų vaikyme metų_Lietuv<J,e_» 
buvo_ne,t_a£ie, 11 peryer-mtnitį 'bandyu, taigi, ^veptgloasmeT po vT«;

'• 1'"-tS i1U 'liTkTuT visam p-r-clTui rūfė, kad toje vals'tyb-'aje kar
kas .netvarko je* Ir ar gi sunku t-kių perversmų ir suiručių raėtu^ 

' .gobšiems'kaimynams prikišti save nagus ir savo- interesams tai iš-, 
, naudoti*,

Lietuvos valstiečių-.liaudininkų Sąjunga nuo aut ■ pirčių jų .dikta
tūrų s dienų vedA atkaklių k vų prieš jų. Visa eilųsųjunges" veikėjų 
buvo'nubausti mirtimi ubą ilgus metus' kai'ti. Tai kr,J,Pajaujis, 
J.»Tcrnau, A.Valuckns ir kt„ Visur kur liaudininkai gynė demokratiz
me principus ir'reikn'lav.: demokratini p,i rinkto seimu svš-.ų1' .I’'1- .. ~ 
džu.0 ir spaud- s laisvės^ Vi.s-i šie reikalavimai buvo' lyg raudona

* skraistė įerzintam buliui* ijU'*’-''šistė-j-ę avantiūristai nebegalėjo pa
kęsti kįek atviresnių - ir drąsesni*., tiess žodžiu, nors ir taip jau’ 
cenzūros gerokai apkandži . to < 19?7i'.u. "keletas avantiūristų karinin- . 
kų išsprogdino liaudininku minties tvirtovę "Varpo" bendrovę* yi'--Ž 
suhaikinc ’j o s spaustuvę*, lie manė, kad tuo būdu visiškai nuildysių 
nekenčiamus de’ o kratus,' kalbėjusius teitos vardu. Tačiau jie apsiri
ko, Iš griuv'sių "Varpe” bendri.v’’y brliar.s Amėri-k* s lietuviams Pa
dedant., išėjo dar t virtesnė negu buv? prieš tai.
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Pagaliau diktatūra taip nusišeimininkavu, kad prieš jų sukilę 
net pats pasyviausias siu ksnis - ūkinįnkiii. 19?4-1955m. prasi- 

•d'ju reikšmingas Suvalkijos ūkininkų judėjimas. Kaip jau pas gc- i._ . 
' e talistus įprastu, kaltę už .s.avc nemokšiškumų, klaidas ir' sauvalę 

diktatūrininkai primetė . ’’•nu ir taip labui suvaržytoms c-puzioi- 
n‘ms partijoms - valstiečiams liaudininkams-ir krikšč.dėmi,kratam-.U- 
į956_mj_ įc t_nl.in'_A_;_Smejtcnc_s,_Ji^belit_ir £’£aplikc
'darč.Valstiečių Liaudininkų Sąjungų ir' Krikščionių Demokratų par- - 
Tijų. Tai buvo žiaurus bandymas visiškai TikvTdueli Valst.Liaudi
ninkų Sųjungų. Tačiau vis dMtū nieke, iš te neišėję. Mat, anot, 
Dr.K.Griniaus, platus visuomeninas srovės sųjudis, išgyvenęs‘dau
giau negu 50 metų ir išlaikęs visokių priespaudų egzaminus, ir 
brutaliausiems ministeriams nesileidžia ttiip greitai numarinamas-;

- Jis guli būti suspaustas, suvaržytas, bet vis Tiek liks gajus ir 
sųlygoms pasikeitus vėl atsistos ant kojų. Idėjų į'amžinų kalėji
mų uždaryti negulima. Išmintingi administratoriai tai žino ir to
kiais uždu; in*jimų metodais su priešingų įsitikinimų žmcn’-riis ne- 
k.v.ju. Ilgametis anglų ministeris pirmininkas XIX.amž.Gladst_cna3_ 
^ra teisingai pasakęs: "Gaila man 11, s .vyriausybes, kuri nepaken- ■ 
čia opozicijos". * . s.

Savųjų diktatūrų pakeitė dar baisesnės svetimo sic s. Lietuva ne
teko laisvės. Jo s žm.nes okupantai pradėjo žiauriausiai naikinti • 
ir blaškyti. Pirmosios bolševikų okupacijos metu Lįetuvcs Valstie
čių Liaudininkų Sų jungo_s_ūent_r£ įomTte_tc__pirmTn1rikas_^ gen,s_ekre-_ 
■Torius jau per pačius pirmuosius arentus buvc_ su1mTi_įr visų du- 

' ][acij[ u me1ų_žiauriausTu būdu išbalinti Kaunu KalėjimeKalėjimu“- ' 
se s'-dėjt Ir visu e iTė“kTtų“sų jungus narių. ■

Užplūdus Lietuvų rudiesiems okupantams, l'ilstiečių^ liaudininkų '* 
gųjunga pirmoji pradų jų Pji^jĮ j_U£S_rezisienc±nę_orgai^zudų__koyų. 
Jau 1942 m. pirmojoj, pusėj sųjunga pradėjo leisti“slaptų rezisten
cinį k, Vo jaĄči.. s' lietuvių tautės organų "Ne priklaus c. na Lietuvų"^ - 
kuri reguliariai č'ju dauginu kaip perų' melų ir "buvo įępTaTinana . 
apie. 55-.000 egz. tiražo* .Viso "Neprikl.Lietuvos" išleista apie 
50 nume. ių. Valstiečių Liaudininkų Sųjunga buvo pati veiklieji or
ganize, j ant vieningų visos lietuvių taut s pasipriešinimo Trintų 
prieš okupantus ir vieningų politinę ‘krašte bvadevybę. Visa tai 
ji dar’:_su tokiu pasiryžimu ir vien tik turėdama prieš akis tautos'' 
ir valstybės reikalus, kad daug kur paaukojo savo partinius inte-

• resus.^Jai nerūpėjo, fiktyviai skaldytis į įvairias grupes-, kad‘tik. 
butų išsaugoti partiniai interesai, kuo ypač ir tokiais rimtais 
likir iniais momentais pasižymėjo- kai kuries kitos politines gru
pės... ■

Dabar nemažus valstiečių liaudininkų sujungus narių skaičius 
yra atsidūręs tremtyje. Jie taip pat nesėdi rankų sud'ję. Lietu
vos reikalis durtai žygiui tiek iš čia Vkietijc's, tiek iš kitur, 
kur sujungus narių yra. Kartu uoliai rengiamasi atstatomajam .būsi
mos Lietuvos darbui. ' * '

Džiugu kviesti jaunuosius varpininkus pasirinkti senų-, tradici
jomis gausų, amžinais principais pagrįstų tautinį demokratinį 
senųjų varpininkų kelių, kuris, manu įsitikini? o/ lietuvių tautai 
pats tinkamiausias, pats geriausias. Su viltimi, pasiryžimu ir 
nepalaužta energija žiūrėkime į ateitį Ji bus mūsų! •

Alg^Vigrys. ”
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■ __Iš _ J«A.V._auk£tųjų mokyklų UI žvalgos.

Pereitame "Studentų Varpo" Nro esame ,'collegas supažindinę su 
medįcino s studijomis J.A«V--se> ;■

Šie straipsnelio tikslus yru supažindinti savo - skaity t ( jus su 
aukšto si.mis mokyklomis ir'jų tvarka Jungtinėse Amerikos Valštyb’ 

Tenka pasakyti, kad dAl plačia'i .įgyendintų asmeninių laisvių 
politiniam bei kultūriniam gyvenine ir aukštojo mokslu- įstaigos 
šiame krašte“ yra labai įvairios. Jus daug kuo skiriasi nuo aukštų
jų mokyklų Europoje. Šiuo. metu Amerikoje dirbama mokyklų suvieno
dinimo linkme,' bet greitu laiku.“ ši'- Suvienodinimo laukti netenka.

Siu pasitenkinsime “paliesdari bent daugumos rūkyklų bendruo
sius požymius, o be.to, ir vienų kitų svarbesnį skirtumų.

‘Kaip jau buvo • "St <.V-pe" minėta, vis., se J.A.V. aukštosiose mo
kyklose tenka išskirti dvi pakopusi--

1/ "Unte’r gradual e Division" apimančių v-karų Europos prasme,
p-, skutiniųsias ;gimnazijos ?i.ases ir pirmuosius e.u un: ’-ersiteto 
kursus /4-serj/. Baigusieji- š’ pakepu, g:' "a ke’nb^ų -'Bac/.-ior" 
laipsnį ir apskritai apie 80% visų studentų toliau/studijų netę
sia. ■' .. •

2/ "Graduate- Division" - apimanti galutinį pasiruošimų specia
lybei ir moksliniam darbui, 'įgyjant "Masters-" ar .~Dceters" titulų 

Aukštųjų meškio- įstaigų’'vardui įvairūs - "a-College of Law",.
"a School cf Medicine", ."a Institute of Engineering", atatinkų fa
kultetų pavadinimus Europoje, Jei toks "College" ar "Schęcl" ne
priklauso jokiam universitetui, tai dažniausiai apima tik pirmųjų 

■ i.akepų./“^undergraduate Division"/ .ir neturi teises suteikti magis
tre ar daktaro laipsnio. ■ ■ “

Priėmimas į aukštųsias mokyklas vyksta birželio - liep.es mene
siais, užsibaigus moksle metams aukštesnėse -mokykio.se „. Mokslas 
pradedamas “rugsėjo m’-n. Baigę .europietiško 'tipe'.gimnazijas anksči- 

“ būdavo priimami į trečių kursų /V semr./„ “; - . '.
Per keturis fc-kslo' metus "Undergraduate Division'7 cikle /b seme j 

trai po 16 šav. kiekvienas/ reikia išklausyti 124 semestrines va- 
lundas.j maždaug 15 - 16 savaitinių'valandų kiekviename, semestre. 
Praktisk-ad... Skaičių c j .ana į kad vidutinių gabumų studentui prie kie-k- 
vien.s shvūi-tinės paskaitų valandos tenka dar dvi darbo valandos 
namuose, ■ laboratorijose ar bibliotekoje.. Taigi, vidutinių gabumų, 
studentui tenka savaitėje 48 darbo .valandos /16 / 32/. Paskaitų 
lankymas privalomas - praleistų semestre bėgyje valandų skaičius 
neturi prašokti savaitinių vųlandų skaičiaus /15-16 vai. per se
mestrų/.

Kiekvieno semestro pabaigoje, c- pirmojo ir viduryje, daromi, eg
zaminai raštu ir žodžiu. Labai gerai išlaikiusiems sekančiame se
mestre du ..dama- daugiau laisvės paskaitų "lartpue. Atsilakusiems 
suvaržomas laisvalaikis, jie gali būta palikti kurso■pakarto jimui 
arba pašalinti. Vidutiniai apie 10% naujokų /freshman/ dėl to tu- 
'ri'apleisti universitetus. . .

.Per pirmuosius 4 semestrus reikalinga išklausyti po 16 semes
trinių, valandų iš“ šių moksle dalykų: 1/ąnglų ir amerikiečių'lite
ratures bei meno is-.rijos, 2/svetimų kalbų ir literatūros, 5/istc- 
rijos, ■ v i šuo. meninių mokslų ir geografijos, 4/gamtcs-matematiko.s. 
Pc šio kurso, pradedant penktuoju semestru, leidžiama pasirinkti 
specialybė. Buvusis profesrius - patarė jas'pakeičiamas kitu pagal 
pasirinktų specialybę. Pasirinktoje šakoje reikia išklausyti ne 
mažiau ,50“-semestrinių valandų /per likusius 4 semestrus/,* bet ir 
nedaugiau ,ka-ip 56. kad dėl specializavimosi nenukentėtų bendrasis 
išsilavinimas.

-■.■^Gabiems studentams leidžiamai dar kartu klausyti 12 semestrinių 
valandų.- taip vadinamų "honour courses", kurį reikia atlikti po:
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.tuts paskutinius 4 semestrus,. Išlaikius egzaminus-tas kursas įra
šomas į diplomų, pažymint "With Honours".

♦ Taip maždaug atrodo pirmasis studijų etapas J.Ą.V. universite
tu se, ■ kuriu v kaip jau. pradžioje minė.jomę apie 80$ studentų save 
studijas ir užbaigia. Apie antrųjį - "Graduate Division" parašysi- - 
me kita, proga.; - - . ' : į

O dabar dar kiek peržvelkim studentų organizacijas ir mokyklų 
išlaikymųo . ’ . _ . .

Studentų organizuotjos yra dviejų rūšių: 1/lavinimisi rateliai 
/honorary departmental fraternities/ ir 2/politinės studentų: parti
jos. Lavinime si rateliai turi tikslų studente pažinimų gilinti j< 
mėgstamo se’moksle šukose. Jie turi ir atitinkamus pavadinimus,pav. 
•filoSof i j. s srityje - "Phi Beta Kappa", gamtos mokslų srityje "Sig
ma Xi* ir kito-

Politinės studentų partijos turi tikslų studentus auklėti peliti
niam .gyvenimui ir rinkti studentų atstovybes. Studentiškų partijų 

reikia sumaišyti su tikrosiomis politinėmis parti j orais. Jos yra 
.ik universitėtinės ir turi kitus vardus /"Studentų liaudies par
tija", "Studentų liberalų partija", "Bendroji Studentų partija" ir 
pan./. Per šias partijas studentai išeina visuomeninę mokyklų ir 
ruošiasi politiniam krašto gyvenimui.-

Gyvena studentai ..dažniausiai bendrabučiuose, pragyvenimo išlai
dos labai įvairios. dUž mokslų tenka mokėti apie 50-80 del,semes
trui,, bet tai n>ra bendra taisyklė - gali kainuoti mažiau ir žy
miai daugiau. Nurodytos sumo-s atiinka tik atskirų valstybių /statų/ 
ir c&ntrinės.valdžios šelpiamus universitetus. Grynai privačių-uni
versitetų mokesčiai įvairūs.■.

Universitetai yra išlaikomi privačių asmenų, draugijų ir atski- 
rų^valstybių /statų/. .Lėšos gaunamos taip pat iš įvairių šaltinių. 
Dažniausiai universitetai gauna lAšas iŠ atskirų valstybių kasų, 
Dauguma-valstybių /statų,/ išlaikomų universitetų gauna lėšų ir iš 
centrinės valdžios. Už tai jie turi parengti atsargos karininku.?. 
sausumos kariuomenei ir laivynui, .Bet kariškas kursas yra laisvus 
ir neįpareigljnmas.

Aktyviosios tarnyb- s karininkai rengiami atskirai kare akademi
jose: West point,N.Y. - sausumos kariuomenei ir Annapclis, M.D. - 
laivynui. -Už mokslų ir išlaikymų čia. apmoka centrinė Valdžia.

. . .. ' • ' < IX. A.
. ’ ’ . - 0 - 0 - 0 -

Į Š _ D R._V. K U D I R K C S _ G Y V E N I M 0

Benamiais bastūnais tapę, mes dažnai^prisimename Vince Kudirkos 
asmenį ir-jo kovų su c-rištine Rusiją. Štai, vėl ariinasi Didžioje 
..urpininku mirties metines, '/1899ei. lapkričio 16d./, bet dabar t i- 
-iui krašte okupantai neleis mūsų tautiečiams. Lietuvoje nei su- 
••icŠti viešų minėjimų nei tinkamai papuošti jo kapų.

Kuo brangus Dr.V.Kudirka studentijai? Pirmiausia, 1 lip žymus 
Lietuvis, kaip Lietuvos Himno autorius. Bet kiekvienam studentui 
vertėtų atkreipti daugiau dėmesio į eilę kitų svarbių V.Kudirkcs 
asmens ypatybių, kurios jį iškėlė į pirmas kovotojų eiles, būtent: 

. darbštumas, būdo stiprumas, atkaklumus, p.asiauki jimas.
x?iavo darbu, be žymesnės pagelbės iš šalies, V.Kudirka gana ank

sti pradeda užsidirbti =-?u rrnvyvenimų ir lėšų mokslui. Nors jį vi
lioja gyvenimo malonumai, jo grožis ir meniškigabumai turi didelio 
pasisekimo moterų tarpe, bet V.Kudirka niekad neužmeta studijų.

Jaunystėje būde statumas sudaro jam sunkesnių susikirtimų su tA- 
• vu, bet išgelbst.i nuo dvasiškio rūbų ir nuo vėlesnių sielos kon
fliktų. Jis paklauso, proto, skaitytų knygų ir kada jaučia, jog nega-
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Ins Luti geru kunigu, tai atvirai žengia nauju sunkiu keliu. Prud- 
zi je.pasidavęs lenkystei vėliau praregi, atsiverčia ir griežtai 
-atsiriboja nuo lenkomanų, nuo ponų ir nuo dvarų, ners dA'l to turi- 
dilelių nemalonumų. Toks, pat status jisai lieku Visų go venine net 
pasikalbėjimuose kvotos metu.su žandarais. '*

Atkaklumus duoda jam jėgų eiti savistoviu p-ašAukimo keliu,.iš
plaukt is lenkiškos .manos. aplinkos, šviestis ir kitus šviest. Jur. 
neužtenka originalių eilėraščių in straipsnių ’’Varpui”, jis užsi
degęs neri lietuvių tautai, savo broliams, duct pasaulio literutū- 
rinię lobyne.turtus,'ypač tuos, kurie sustiprintų juos sunkioje .kc-j 
voje. Tuometinė tarptautini Rusijos padėtis buvo labai -stipri, jo- 
kiŲ -katastrofų nebūvi galima pramatyti, bet Vincas Kudirka suvalkie
tišku .atkaklumu.tikėjo, kai teisybė kada nors turi nugai’ti, kad 
vergijos pančiai turi sutrupėti ir nietuva bus laisva, savarankišku 
valstybė.

Lašinukojimas, nebojimas nei sveikutes, nei gyvybės bendram rei
kalui yra kita- svarbi Kudirkos budo savybė. 1888 n. jisai paraše 
čJ-jcs "Lietuva” įstatus ir juos perskaito susirinkime Marijampolėje. 

‘Nuo to.laiko nenurimsta, zau galėtų nurrnytų programų įgyvendinti. 
Tam reikia laikrašci., reikia organizacijos, reikia lėšų. Jc asme
nišku atsidėjimu pamažu viskas atsiekta ir jis yra aktyvus varpi
ninkų suvažiavimų dalyvis: 1889 m.Baltrusių k.Lozcraičiucs, 1890m. 
Stebuliškių k. Mntūlaičiucs, 1891 m. Būgnų k. Krikščiukaižiuos, 
1892 m. Selemos k. Griniucs, 1895 ^.Skardupių k. Žilinskuos, 1894m. 
Mintauja'-j. '•

1897 m. V.Kudirka perima redaguoti "Varpų” ir be--atlyginimo, 
sirgdamas džiova, tęsia tų darbų iki save mirties. Kaip gydytojnš' 
jisai, puikiai žino kų reiškiu prie tos ligos pervargimas, knlėji- 
mas, Blogas maistas, net pusb.uuž lavinas, .bet tas jo nesulaiko nuo- 
mirties pagreitinimo. Jis...nenori būti apsunkinimu visuomenei, jis 
nori, kad visuomenė liktų skolinga jam, c ne jis jai.

Kudirkai numirus nepasibaigė caro policijos b'-des su jo paliki
mu, . su varp.iniĮkc dvasia. 1902.10.24 pastatomas Vine o. i Kudirkai 
paminklas .ant jo kape, kuris neduoda ramyb-'s vietos „žandanų virši
ninkui Gorelcvui ir jisai įsuko-viet :-s šaltkalviui! 1903m. .naktį ... ... 
iš kove 2 į 3 d. iškapoti Kudirkos paminkle iškaltus Lietuves 
Himne- žodžius. Niekai', j iškas darbas atliktas, bet Lietuves Himne ■ 
žodžiai lieka lietuvių širdyse ir jie pirmų kartų viešai suskamba 
per pirmų viešų lietuvių spektaklį Vilniuje, 19O5n.vasario 6 d. 
ir per panašų spektaklį Marij-nn-. 1 je, 1905m gegužės 25 d. Per ku
si jų praūžia demokratinės revoliucijos audru ir ji atnešu - laisvės 
vė jų nietuvai.

Nepriklausoma Lietuva negalėje tinkamai pagerbti gyvo Kudirkos, 
nedavė jam progos per "Tėvynės Varpų" satyras pačiupinėti savų«val- 
dlninkų, nes jis numirė neišvydęs laisvės aušros, bet instinktyviai 
jausdamas, kai tas -laikas nebetoli. Dėkingi Lietuvos sūnūs pastatė 
jam viešų.paminklų K.Naumiesty, 1934 m.birželio 10 ū.

Kada Lietuva vėl pateko į naujų okupacijų verpetus,, tai dauge
lio - tautiečių, akys ieškojo- pas šį milžinų suraminimo ir paguodos, 
taip pat sutvirtinimo sunkioje kovoje. Vokiečių okupacijos metu 
pogrindžio laikraštis "Nepriklausoma sietuva”, 1943novasario 16 d. .. 
save‘variu uždėjo vainikų ant Lr.V.Kudirkos kapo ir tuo priminė, 
jog varpininkų dvasia tebėra gyva, kad žuvus vienam kovotojui tuoj 
jo Vieton statomas kitas.

Nežiūrint, kad dabar Lietuvoje Kudirkos Lietuves Himnui stengia
masi priduoti kitoks sųskar.cis ir prasmė, kad tremtyje ne kurie 
asmenys nori iškraipyti kai kuriuos mūsų brangios tautiškos gies
mės žodžius, mes turime 'tvirtai tikėti, jog ašis laikus kada.- nesu
žalotas Kudirkos Lietuvos Himnas v-'l ai lės gražiaisiais Nemuno 
šlaitais, visame krašte .pl’v’sucs trispalvė mūsų v’liava.

1947.9.25- . * A.Valuckas
i
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KUSSOLINIO_ _XANJ3LL1_ »

Prieš keĮioliką metų Musšoliniš visame pasaulyje buvo pa - 
garsėjęs, kaip pavyzdingiausias diktatorius. Visų kraštų 'nacionalis
tai jį .įsivaizdavo, kaip įkūnytą vado asmenybę. Jo garsa's buvo pasie
kęs net Lietuvos nacionalistus, kurie išleido apie jį knygą. Joje bu
vo iškelta, kad Mussolini išauklėjo ir sudrausmino italų, tauta, is - 

, kėlė jos karine galybe, _pakėlė socialinį lygį, nusausino'- pelkes. Pats 
svarbiausias jo nuopelnas, kad išgelbėjo Italiją nuo kumonizmo.Kaip 
matome, tai yra bendras visų diktatorių pateisinimas, kai sumanoma 
nugriauti demokratinę santvarkų. .

Tenka Šiek tiek prisiminti jo galybės dienas, kai pradėta kurti 
■ imperija. Pirmiausiai Mussolinis užpuolė vienintelę Afrikoje išliku
sią’ nepriklausomą -Valstybę - Etiopiją. Su dideliu atsidėjimu fašis - 
tai Žudė mažai civilizuotus afrikiečius, prieš kuriuos panaudojo mo
derniškiausias žudymo priemones. Kai jie nepajėgė nugalėti etiopų 
iečių ir’ praeito amžiaus tipo šautuvų ugnies, panaudojo dujas. Etio- 

• pija liko nugalėta ir Italija paskelbta imperija. Demokratiniai kraš- 
■ tai Italijai pritaikė sankcijas, bet jos nebuvo pakankamai efektin
gos. Jokie-kiti morališki autoritetai šio Žygio nepasmerkė. Italai 
žygiavo, ten su-pašventintomis vėliavomis.

Greitai po to Mussolini surado progą įsikišti į Ispanijos vi
daus karą, kur demokratai kovojo, prieš apie' .Franco susispietusią ka
rininkijos kliką. Aristokratams buvo nepakenčiama laušies rankose 
laikoma, valdžia. ■" Ispanijoje jau šimtas metų vyko išsilaisvinimo 
kovos prieš persenusią dvarininkijos, sistemą, Demokratai buvo apšauk
ti- komunistais,-^ visai 'užmirštant tą faktą, kad su jais išvien kovojo 
"baskų katalikai. Sukilimą Mussolinis rėmė nuo pirmųjų dienų.- Pagal - 
. bai siuntė lėktuvus ir juodmaųškinių divizijas, kurios betgi liko 
smarkiai sumuštos. Pagaliau vokiečiai ir italai, visiškai, kovojo 
Franco pusėje ir po 3 metų sunkių kovų nusvėrė jo.pergalę.

Kai pasaulio taikai ėmė grėsti vis didesni pavojai, . Mussoli
ni per Velykų šventes užpuola mažutį Albanijos valstybę ir ją paver
giu. Prasidėjus karui, Kussolinis užpuolavGraikiją ir tik dėlto, kad 
svajojo atstatyti senąją. Komos imperiją. Čia taip lengvai nesiseks. 
Narsūs graikai netik atsispyrė, bot ir visai italus išvarė iŠ savo 
krašto. Ilgiau metų, užtrukęs karas tęsėsi be jokios persvaros. Grai
kus užkariavo tik vokiečiai. ' ■

Karas su Angliju italams atnešė tik gėdą ir nuostolius. Didžiu
lis karo laivynas liko sunaikintas, o išlikusi dalis užblokuota sa
vuose "uostuose. Beveik 5o mil. tauta buvo visai menkas talki rd niaus 
vokiečiams. Nenuostabu, kad vokiečiai pradėjo Šeimininkauti Italijo
je, kaip savo namuose ir*uždėjo ta pačią okupacijos naštą, kaip ir 
visai Europai. Italai pasijuto pavergti ir kiekviena proga sabotavo 
vokiečių užsimojimus, bet tautos ’’genijus" užsispyręs laikėsi savo 
nusistatymo.

Vieną gražią 1943 m, dieną išeinąs iš posėdžio ilųssolini buvo 
įmestas į sunkvežimį ir .išgabentas. Viešumoje paskelbtas vyriausybės 
pasikeitimas. Paaiškėjo, kad-prieš" duče susimokė buvę, jo draugai , 
o tarp jų ir Žentas Ciano, kurie paruošė jo pašalinimą. Vokiečių pa
rašiutininkai surado duče ir išvadavo. Tuo tarpu karalius padare .tai
ką su sąjungininkais ir kapituliavo. Niekas, net patys vokiečiai ne
pajėgė priversti pakelti numestą ginklą. Ko'to italų tauta daug iŠ - 
kentėjo nuo Žiauraus vokiečių keršto. Italų kariai liko- uždaryti 

..koncentracijos stovyklose ir vėliau išgabenti darbams į .Vokietiją ., 
kur buvo traktuojami, kaip-’sunkūs nusikaltėliai. Visa tai rodo, kad' 
italų tauta nenorėjo jokių karų ir imperijos kūrimas nebuvo jai prie 
Širdies'. Karo su Anglija norėjo- tik vienas Mussolini. Gal -tik jis 
vienas nesuprato, lead laimėję"vokiečiui paverstų Italiją savo impe
rijos dalimi. . ’
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Išvadų:tas duče vėl vckieČltj paskelbtas valstybės galva, "bet 
buvusios galybės teliko tik’šešėlis. Save Laiku 'Jc?.-.vaebiscbe Zei- 
tung" įdomiai-vaizdavo paskutinį duces kurjere Irake turį. Ištraukos 
panaudotos žemiau.- . .

raskutiniu laiku fašistų įstaigos buvo .parulpįųrcs mažame ;Salo 
mieste. Patį geriausių pastatą užėmė vyriausias SS vaikis Karl Wolff, 
įjussclinis apsistojo senoje, į pilį panašioje viloje. -Jis ■buvo vals- 
'.tybės galva, valstybės, kuri .kas m’-nesį mažėjo amerikiečių ir ang
lų slegiama. Jo- galia likvVis labiau vokiečių. įstaigų aprėžta. .

ifiussclįnis jau buvo susenęs žmogus, 'išblyškusia, suliesėjusia 
galva ir vaiduokliškai didelėmis akimis, kurios vis dar m-'-gino vaiz
duoti didinga asmenybę. Susiaurėjęs kūnas vis dar vaidino lankstų 
"plėšraus žvėries" žingsnį, kuris per 20 mėtų fašistų spaudoje nuo
lat apdainuotas. Svetimiems lankytojams dar būdavo paruošta impe- 

' ratcriškcji gestikuliacija. '
Palikęs vienas, dažniausiai užguldavo ant krūvos laikraščių, 

kuriuos išbraižydavo-raudonu pieštuku. Jį nuolat~kankino žarnų 
skausmai ir bloga nuotaikad Kartu su juo gyveno- žmona Rachele^su 
mažesniais vaikais. Netoliese gyveno ir paskutinio mete meilužė •; 
Petacci,' kartu su meilias indžiu t'-vu-ir stora mana, kurį jautė d* 1 
dukretės pačius didžiausius nuogąstavimus, kokius tik motina gali 
turėti. . '. j

Truputi- tuščia, truputi kvaila mergaitė valiau sulaukė savo nei— ą 
lūžio likimo. . -

Dar 1944 m. "ii duče" priiminėjo savo minįsterius, sujaudintas 
dėl laukinio vokiečių šeimininkavimo. Dabar jis israguve visus ma
lonumus būti priklausomu nuo- Hitlerio. Jei nori paskelbti kokį 
straipsnį, turi panaudoti visus triukus, ’kad apeitų vokiečių cen
zūrą. Jei nori išleisti kokį potvarkį, būtinas vokiečių leidimus. 
Jis žino, kad su internuotais italais, blogai elgiamasi, kad SS gau
de darbe vergus, kad šaudo įkaitus ir degina kainus.. "Respubliko
niškoji" jo armija elgiasi lygiai taip- pat. Jis dabar sako? "Res
publikoje dabar yra dvi pavojingos grupės: komunistų partija ir 
Teito organizacija". Viešumoje vangia parodyti, kad jis yra tik 
•Hitlerio .marionetė o

Ar supranta, kad karas jau pralaimėtas? Kiekvieną proga už
tikrina, kad karą laimės ašies vaistyės. Paskutinėje kelionėje po 
Vokietiją jam parodytas naujas ginklas, ime cabar jis pasitiki mok
slu ir savo šalininkams’ uždraudžia, bet kokius abejojimus.

i Jo paties mintys einu žymiai vėliau. įvykių eiga- jau mažai ža- 
■čina jo dėmesį. Dabar jis formuoja vaizdus, kuriuos.norėtų palikti 
isterijai. Visu stropumu metasi 4 socializaciją. Jam vadovaujant 
paruošiami įstatymai, kur.darbininkai ir tarnautojai dalyvauja įmo
nės pelno- oalalinime, nes uiussolini nori patekti į isteriją, kaip 
•socialistas ir vaisingas reformuotojas, /nepavykus pasiekti senovės 
Cezario užkariavimų garbės, nori bent prilygti jo visuomeniškoms 
reform ūns/. Spaudės urop-dgandoje nuolat velioja tema: "Fašizmas so
cialines reformas' būtų seniai įvykdęs, Jei nebūtų buvę reakcionie
riškos monarchijos ir kapitalistų sabotažo", _ _ , . ■

Vokiečiai protestuoju prieš tokią socializaciją, nes bijo proo.Uj.v- 
c'ijos kritime. Duče energiškai protestuoja ir provokuoja paties 
Hitlerio sprendimu. Šis leidžia šią pramogą ir pataria vokiečių ge- - 
ner-~l«ms atprasti nu- v.clitiskų vaikų auklių roles. Siaurume ra.e 
lyje duče tikisi, kad ašies pralaim-jime atveju liksiąs "sociališ’ ’ ■ 
•minų laukas". „ . • .. ' , ' •

liilussclini užsiiminėja filosofija, verčia Platoną į vokiečių 
kalbą rašo hpio narsi1’'’? r -kantriai iškenčia žmonos pavyduliavime 
priepuolius. Jis skaito ir ražu 1 ^tai -ard- gana pajjingų
.minčių: "Aš nesu karo■kaltininkas. Fasistiskoji Italija nenorėjo 
karo".

• ■ - - ų. . - . ■
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Ar tik nebus Mussolini suabejojęs Hitleriu? Ar nenori isterijo
je nu c" jo atsiriboti? Tik n'ra^abejonės, kad. jis niekad nesvyravo dėl 
savo sugebėjimų, nežiūrint didžiausių nepasisekimų*

Ar Mussolini numato gresiantį likimų? Greičiausiai taip, bet kar
tu .turėję viltį, kad jam bus leista parašyti atsiminimai apie įvy
kius, kurių sprendime jis dalyvavo* Deja, tie atsiminimai butų buvę 

t: daugeliui perdaug nemalonūs.
Demokratiškasis USA lietuvių laikraštis "Naujienos" taip rašo 

f 1945.V.2.; ’j _ ’ ■ _ ■ *
"DIKTATOitlAUS GAjjAG. m.

Vienus diktat orius, -^enito Mussolini, kuris per 20 su virš metų 
skeryčiojosi Europos scenoje, vaidindamas naujoviško Cezario rolę, 
sulaukė negurbįngcš-mirties. Jį, bebėgantį Šveicarijos sienos link, 
sučiupo italų partizanui, padarė jam trumpų "teismų", sušaudė ir at
gabenę jo lavonų į Milanu, drauge su. jo buvusios meilužės ir kitų • 
16 fašistų lavonais, suvertė juos viešoje aikštėje į vienų krūvų".

Tai aršiau,negu "lynec:’ teismas, bet niekas jo neapraudajo.Net 
tie,, kurie seniau Mussclinic 'garbindavo, kuriem, sakydavo, kad fi

li Šizmas jiems "patinka", -šiandien nedrįsta tarti palankaus žodžio 
apie žuvusį Italijos nenaudėlį. • ,

Su didžiausia panieka jisai kalbėdavo apie "supuvusių" demokra
tijų, pamegž'džlodamas Rusijos ’ bolševikus - Leninų, Trockį., Zincv-

I jevų. Tikrumoje, jisai buvo jų Aokinys, kad žmogus turi tarnauti 
į- valstybei ir aklai sekati paskui.' jos "vadų",Mussolini turėjo'tą- .' 

lentų kalti skambius šūkius ir jisai mokėjo išreikšti bolševikiškos 
!• ' diktatūros tezes "tautiškomis" frazėmis', taip, kad daugeliui rodė- .
I si, jog jisai čia skelbia kokių tai naujų evangelijų*

Ir taip beveik per 1/4 šimtmečio tas jucdmarŠkinių gaujoš vir-
I šilą gyrusi išgelbėjęs tautų nuo bolševizmo, tuo pučiu laiku prakti

kuodamas visus bolševikų metodus - apgaulę, smurtų, asmens teisių'
į.' .paneigimų, - kol neprilipo liepto galo* Tada jis bandė pasprukti

i į demokratinę Šveicariją ir išgelbėti savo kailį* . .
E .-Žuvo, palikęs "imperijos" griuv■sius, sudegintus ir sudaužytus 

Italijos miestus, šimtus tūkstančių našlių ir našlaičių, badų ir 
| skurdų.

Antra panaši, tik dar žiauresnė diktatūra irgi baigia savo gy
venimo . dienas. 'Nesinori tikėti, kai po te civilizuotas pasaulis 

i ilgui toleruotų dar kokias nors kitus diktatūras".
Taip sumaningai tiesiais žodžiais inteligentiškas Amerikos

| lietuvis tiksliai įvertina Europos tragedijų', kų įstengia padaryti
| ' tik retas europietis, neišskiriant ir lietuvių. Fašistiška sėkla
■ dar vešliai bujoja daugelio galvosenoje ir kuriama "tąvrkingoji" 

■■ demokratija. Atsiranda ir tokių,kurie nesidrevė lami šmeižia.demo- 
p kratinę sistemų ir stengiasi išlaikyti fašistiškų nekaltybę. Yra 

demokratų", kurie demokratijos atsisako, kai pamato, nors šešėlį
/ .bolševizmo pavojaus* Skaito, kad diktatūra šį pavojų gali pašalin

ti. Grįžtant prie Mussolini karjeros ir dabartinio Italijos liki-
| mę, kylu didelis kontrastas* Visoje spaudoje minima, kad komunis

tų partija Italijoje yra viena stipriausių ir jos veikla grųsc \
g Italijos laisvei* Kyla klausimas, kokia demokratinė sistema kada
| nors paliko kraštų panašioje būklėje. Atrodo, kad bolševikinė sėk- 

,1a geriausiai tarpsta diktatūrinio režimokr ris tuose ir atėjus metui,
| pasireiškia viskų stelbiančiu derliumi* . . -

Sis argumentus daugelį sustiprino fašistinėje galvosenoje, bet. 
/ jis^neturi jokio pagrindo' tiems, kurie stebi įvykių priežastis,.

Bolševikai ir fašistai lenktyniauja, siekdami išprievartauti če- 
r mekratijos varių ju-_ besi ėalų’s t antbet- jų argumentai gali .pave ik- 
fc ti tik silpnapročius. . / ./'
g Mums reikia ne tik laukti, bet ir savo įnašu prisidėti prie ne- 

nsokratijos- laim’-jimc- visame pasaulyje.Tik tada turėsime laisvą ' ke
lių į tėvynę. v „. ■

25

neapraudajo.Net


* ‘Nr. 8 - 9--- - S T U I) E N T Ų V A R. r A S-----------Psl.25
. '. CUxS.L»wi§

KAS YRA SKONIS? 
r. — -- „■ ■- ,1 —< »«■■ — * 1 —» *■'■*• ■? — " ■ '■ » ■' ■■■

/La i sva s vert ima s/

Atsakymas į tai nėra lengvas. Kiekvienas žmogus skonį kitaip su-; 
, pranta, kaip jo Kaimynas* Pasirinkimas tarp Tolstojaus ir Rudolfe 
Herzcgc romanų n^ra panašus įvykis, kaip pasirinkimas tarp švie
saus ar tamsaus alaus,, "Šviesaus” ar "tamsaus” bokalas yra "skonio 
dalykas" ir priklauso nuo mėgėjo.

Bet mene kai kurių veikalų pamėgimas rodo "aukštesnį" skonį.Ka
dangi lig šiol nėra išrasta bendro maisto šiam skonio laipsniui iš
matuoti, kaip tai yra kad ir sušilimą ar atmosferiniu Slėgimu, - / 
ginčas dĄl gėrio ir blogio yra "be pabaigos. /Pakanka šioje vietoje 
tik prisiminti ginčus d’l musų dailininkų parodų, dėl teatrų sta
tomų veikalų. Susidarydavo du kovojantys frontai, ginčo sprendimui, 
kartais iešką efektingesnių už masių įtikinimų priemonių/.

Atsakymų, 'kas yra tl-cgis mene, apsunkina klaidingas jo iškėli
mas. Neretai tvirtinama, kai blogas kūrinys turi tokių pat aistriu- 

-'gų mėgėjų, kaip ir tikras meno šedevras. Tuo reikia abejoti, nes 
blc_gis__mene niekada jžmogaus dvasios gilumą neveikia. .

Blogas menas yra viskas ko nepaminima kalbant apie skonį, tačiau 
kas pliurpia per kiekvienų garsiakalbį, kiekvienoje skolinimo bib
liotekoje nu omu o j am a, kiekviename padoriame provincijos bute ant 
sienos kabe. Nekurtoms žmonėms sezoniniai šlageriai lygiai "patin- 

. ka", kaip kitiems didžiųjų muzikų nemirštami kūriniaicGalime pri
leisti, kad jiems šis šlamštas teikia malonumo, kitaip jie neatsuk
tų radijo, nekabintų turguje pirktų paveikslų ant sienos, nebėgtų 
kasdien keisti knygos.

Bet. blogas mena s_ j c m ;g< r;o_gy ų?nime užimą labai menką vietjsp_ 
’■Stebėkite- vyriškos ar moteriškos giminės pilietį, kuris vien 

apie šlagerius svajoja, Jis turi .gerą apetitą ir gali savo mėgsta
mą dalyką dešimt kart per d lepią klausyt. Bet jis nesustoja kalbėjęs., 
kai šis pradeihmas groti, ji's ne susikaupęs tyli, bet niūniuoja kai
tų, švilpia, muša taktą. LnlykMį baigus-- kalba jis apie ką kitą. 
Iš*jus šlageriui iš mados, vargiai jį kas retkarčiais prisimena.

Atvaizduoti blogas knygas skaitančią poniutę ar vyrą dar leng
viau. Jis turi kas savaitę gauti pu naują knygą. Jam kas nors įvyk
tų, jei še-ątądienį savo kriminalinio romano, ar kas tai šiaip ne
būtų, iš skolinimo bibliotekos neparsineštų. Bet jokios knygos jis 
neskaito antrą kartą.

Skirtumas yra paprastej5,_bet_p£Ž£mis_neu]jgaunąs;._ Vyras, turįs 
literatūrinį- skonį, skaito knygą vis iš naujo. Kitam skaityta kny
ga nereiškia nieko daugiau, kaip užvakarykščius .laikraštis.

Vyras, kuris niekad Odisėjos, Lestojevskic "Nusikaltimo ir baus
mės” ar Šekspyro tragedijų neskaitys nAra beviltiškas atvejų. Bet 
kuris sako tai. yra kartą jau skaitęs ir tiki,, tuo yra reikalas at- • 
liktas, tikrai tas vyras likęs be vilnies pasitaisyti,.Lygiai taip 
pat- kitas galėtų sakyti, jog jis yra „aiįvieną /''irtą buvęs pasi- 

. vaikščiotipfcarto, jtw Virį. A
Nesu tikras, ar kas blogus eilėraščius du kartu yra skaitęs. Ir ; 

kaip tik tai yra pažymėtina. Skaitytojų t...Iv- Aime ir pasikalbėji
muos jie nevaidina jokios relės, niekas jų įtuoja, niekas apie 
juos nesikalba.

Ne kitaip ir su menkos vertis paveiksiu; nuperkama, randama jį 
gražių arba, bent "maloniu",^neslepiama savo nuomonė, pakabinama 
ant sienos ir niekad nepasiživti:

Meno_veĮkalu pare5Vakavimas nepriklauso- bai pačiai kategorijaix I 
Jf3ip_apetpt.a_s šlamšiui. Eubii^-.ž teikianti pirmenybę šlamštui, j v » |

&
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reikalauja - ir gauna - nedaugiau, kaip fonų kasdienybei, spragos 
užpildymą tuščioms valandc;.?, šieno, kad pagalvė pūpsėtų prikimšta.

Tikro pasigėrėjime šia preke n'ra.-Jokios kalbos negali būti 
apie stiprius vidujinius pergyvenimus. - "atsistojimą ant slenksčio, 
'kuris neri visą žmogų performuoti", ar tą patį jausmą, kaip pirmą 
kart įsimylėjus savo žmoną. Žmogaus pareikalavimas šlamšto yra to
kios pat^rūšies. kaip troškulys vienos cigaretės... Ir šitam troš
kimui pažymėtina ne pasitenkinimus, kai jis išpildytas, bet nesma
gumas, kol jis nvra nutildytasv .

Negalima tvirtinti^ kad vieni žmonės meną’ mėgsta, kiti — šlamštą. 
Jaunas vaikinas "mėgsta" futbolą ir "myi" mergaitę. Ar vienas rc.de 
gerą, kitas blogą skonį? kadangi šiuo atveju mes esame, tapę žod
žių žaismo auka.

Išvada turi taip Skambėti; kai kuriems žmonėms patinka šlamštas,- 
bet geras menas sukelia atgarsį., kuriam išreikšti žodžio "patinką" 
yra per maža, Ir šito atgarsio niekada žmoguje. nesukelia blogas menas 

niękad? Bet ar nebuvom mes į kng.us įkibę, kurias dabar šlamštu 
laikome? Ar gulima knygai visas gerus savybes atkalbėti, kuri skai
tytojui, tegu jis ir visai jaunas būtų, už "širdies griebia".

Iš tikro, jaunas skaitytojas nustebo ne knyga, kokia ji buvo, bet 
kokią jis sau įsivaizdavo. Ir tai dažnas atvejį, kai skaitytojas 
’’.augiau fantazijos turi už autorių, o be te yra dar. jaunas ir nekri
tiškus. Jaunuoliui, kurio įsivaizdavime galia vos pradeda išsivystyti 
užtenka prasčiausio regatos vaizdelio su ištemptomis burėmis, kuris 
iš pirmo pažvelgimo nukeliu jį į okeanus už tūkstančio mylių, ant 
lūpų jis jaučia sūrų jūres vandenį ir apie laivą skraidančios žuv’orc 
jam praneša apie neatrastos žemės, artumą.

Bet yistiek mes liekame prie to, kad- blogas menus niekada tikro 
pasigėrėjimo nesukelia,, - ) '

Kur•eina_skiriamcji linija_tarp' ji'-rio ir blogio mene? _Funtazijcs 
vaizde, kurį mumyse-^ sukelia knyga ar paveikslas, pasigėrime mes 
tuo, ko čia iš tikro visai nėra, kažkuo, ką mes patys atmintyje su
kūrėme ar iš kitų pasilaikome! Ir tai yra pagrindinis' skirtumas. As
menims, kurie mėgsta šlamštą, patinka tiksliai tas ką jie ranča. / 
Teki žmonės menkai domisi menuj Ji,.;-'t jiems pigus, bereikšmis, kas
dieniškus, jis jų neuž-ma, neužpildo jų vidaus, nepalieka jokių ne
užmirštamų prisiminimų.-Bet - kas įkvepia nuotaiką ir atitraukia nuo 
kasdienybės; turi - ir aš to tvirtai lankausi - visada geras būti.- 
Jei mes patys fantazijos paveikslą sukuriam, nekyla grožis iš kny
gos ar paveikslo; tai yra šimtą myl ių nutolusios oazės grožis,ku
rios negalima pasiekti, kaip- dykumų keliautojas įsivaizduoja. .

Ar blogas menas su save priemonėm gali žmogui atstoti tą patį, 
ką_ir tTkrus_menas? ~ ~ '

Esame jau išsiaiškinę, kad blogas menas jokie pusią-rėjimo nesu
kelia^ Bet jis ką tai visai kita atneša, kas su estetika neturi nie
ke bendro. Kritikos problema prasideda tik tolumoje nuo visko, kas 
iš tikro bloga yra ir ką kiekvienas pusiau kritiškas žru-jgus kaip blo
gį atmeta.

Galima būti nuomonės, kad Bachdas didesnis už Berliczį, ir. flatten 
stovi žemiau HBlderlin.'Bet-kiekvienas kūrinys, kuris kartą žmogų' 
aisrtingai nuteik’’', kiekvienas - kūriny, kuris kartą žmogaus gyvenime 
rolę vaidino, priklauso vidujiniam kritikos žiedui; Viskas, kas po- . 
puliaru meno vadinama LūTi"likti-uz JcT Populiarus menas ir nemėgt-' 
na į žmogaus vidų veržtis.Jo publika to iš-Jo. nelaukia, ir neturi 
jokios nuovokos apie tai, kai menas gali į žmogaus dvasinį vidų 
įsikasti ir kad tai yra j-. paskirtis,,

Tikro meno vertinimui'nėra jokio išorinio masto, bet ir suklydi
mas n'-ra galimas.

Galima teigti,kad kritiški atsiliepimų niuansavimai apie gerus. . 
kūrinius, visaia daugiau kaip grynai estetiniai vertinimai yra.

Kas aiškina., kai jo jausmai' ’i -vke m.ir*’} kart išgirsto "Parsifalic" 
aukštesnėje pakopoje laikytini, kaip vidujinis išgyvenimas laike
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"Matthaus - Pasicn", neklysta ir aš priduodu jam teisę. Bet jis 
privalo tuo nesakyti, kad Wagneris blogą muziką rašė, toje pras
mėje, kaip populiari muzika dažniausia bloga yra J

Šlageriai, kuriuos aš jaunas švilpavau, reikšdavo man šį tą - 
- bet kitu būdu, kaip "Parsifal i s’’. Niekada tarp jų ginčo negali 
kilti.

Ir jei Wagnerio kurinius - aukštesne, griežtesne prasme - bloga 
muzika-vadinama, tai tik. dėl techniškų ar moralinių apystovų.Ga
lima Wagner į rasti banaliu ir pigiu, primesti jam efektų gaudymą - 
tai bus techniškos pastabos,, Galima jį prasmingu ir barbarišku ras
ti - tai moraliniai si rentimo -pagrindai. bet joks šių mastų nėra 
reikalingas pagrindinai tarp gero ir blogo meno, ir aiškiai blogo 
ar tik populiaraus meno, atskirti., Wagnerio muzika jau yra tuo ge- 
ras menas, kai jo jaunam žmogui nekurį laiką gali tapti svarbiau
siu išgyvenimu. Valiau sprendimą galima keisti, bet kad tai yra 
"geras menas”., kaip mes jį čia suprantam, yra visam laikui įrodyta.

’ Žmonės® neturį reikalingo :. galvojimo dovanos, negali ;
suprasti, iš kur galima žinoti, kad aksioma būtinai yra tiesa /p-av. 
iviejų dydžių, lygių trečiąjam,-dėsnis/. Čia negalima kitos gali- , 
mybės išsigalvoti, kaip, kad ir tie du dydžiai tarp savęs yra ly
gūs.

Gere menė išgyvenimai turi tik vieną galimybę. Kas žmoguje' vyksta 
blogo meno įtakoje yra pagrindinai skirtinga. Niekas negali pigiu 
briedžio paveiksliuku i atliejuje, taip buto. sužavėtas, kaip
Botticelli. Niekas negali nuo vandens pasigerti® -

, ' ... Vertė JvSo y
_STUDENTAI_ UOLIAI_ DIRBA _

Fra-.kfurt a/hl.
Žiemes semestrą Frankfurt’o Johan Wolfgang ^Goethe’s universi

tetas pradėjo rugsėjo' mėn.15 d, Dabar šiame universitete studijuoja 
apie 140 lietuvių studentų. Nors šį semestrą buvo priimti ir keli 
nauji lietuviai studijuoti^ bet mūsų skaičius maždaug dvidešimčia 
.sumažėjo, met.greta keletas baigusiųjų ar parašiusių doktoratus gana 
daug lietuvių emigravo.

Vasaros semestro' gale daugeliui lietuvių teko laikyti seme siri-, 
nius egzaminus, kuriuos visi laikiusieji išlaikė. Laikydami ir ki
tus, šiaip studijų eigoje numatytus egzaminus, lietuviai studentai 

.niekuc neatsilieka nuo vokiečių, priešingai - dažnai juos net pra
lenkia. Pavyzdžiui, medicinos fakultete šį semestrą "Physikum’c" 
egzaminus laikė 70 studentų, jų tarpe keturi lietuviai, iš visų 
tame egzamine laikomų dalykų labai gerai buvo įvertintas tik vie as 
vokietis, ir net du lietuviai. Dabar vienas iš jų yra pakviestas 
anatomijos institutan subasistentu. Tai pirmas užsienietis patekus 
į Frankfurt’o universiteto mokomąjį personalą. Šitie faktai rodo, 
kad mūsų visuomenės nuomonė, jog mūsų studentija tinginiauja,, neturi 
pagrindo.

Dabar universitete veikia ateitininkų draugovė, skaūtiį ir var
pininkų "Granito" korporacijos, ^isos šios studentų organizacijos 
.glaudžiai bendradarbiauja^ Sį semestrą jos yra numačiusies suakty
vinti savo kultūrinę veiklą, tuo pad’dams vietinei Studentų atsto
vybei. v. v v
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.__At ita_į s^ma i*_

"Stu entų Varjo”6 - 7 nr. 3 rusl.l-cje eilutėje nuo viršaus 
kai. kuriuose numeriuose yru įsibrovusi sekanti klaidai parašytu 
religines kcv<s... t.b. religinės taikos.

Tame j-.ašiąme^" Stud* V-p.c^ Ur. 13 psl. straipsnyje "Žiburėlis 
^tsikurin Ckion^cje 12-tc^e eilutėje parašyta Y<Zclrlien* - turi hn + 4 . _ -r V I ? “> A .o * * a *

a^c£AjLcJi..i-'1— t— CSS4- ^ -1 labai svarbių kliūčių šiame "Stud, 
varpe" numeryje negalėjote .talpinti straipsnio "Demokratija ir kaip 
J u .suprast i" tęsinį* kurį .įdėsime sekančiame mūsų laikraščio nume- 
rvie«

-o-o-o

VAkPlNZ27_.il S*taI1ZIxTO "SaNDAIA" ĮZ?

Amerikos lietuvių laikraštis "Snndiru” hntrašto "Lietuva- 
jaunimas tremtyje sveikint Afrikos lietuvius ’’ - ” Jie tiki ioo- 
Liotuvo. atgis" uC.ipinv studentų vareininku suvtžirviro sv-^Lv’m- 
Tautinei Amerikos nietuviiį “Sandšrti". '

IZit ,m-- “Sendiros!‘ nr-yje iūttts studentų v^oinir^ svc'*-i- 
nimts "Susivienijimui lietuvių Amerikoje - šia j0 6o metu vor-loš^ 

- suZoikties progs. ’

0-0-0

TA3PTAUTIZ7S ?A---..DAH3Ię —i I£LN0 PAGODA 'E®?i ■* Z0H1C3
i'^seniti ivy.cusiOj^ i's..—Yormo miesto centre tnrptnutinės mo— 

uQri^ mnmę e noų. ir m^nu jes-rodo—- hniu^ nuri tmrni .rstisi *i "ouvo l-r— 
komi, buvo" nupirktas n^mtžte skaičius lietuviukų iili-’binių. ?nrod-~ 
tęsėsi vis.4 v.vnitį ' nuo lapkričio mln 31. iki įr.pkr. 9 ū.' Pasku
tinę p-.rodos dieną įvyko -concert ts, kurinma lietuviui pasirodė su 
choru ir t'-Utininis' “oki'-is.

0-0-0

1 ■

STUDENTU VAf-PAS - mėnesinis pažangios tautinas demokratinės min
ties studentų laikraštis.

Leidžia Lietuvių Tremtinių Studentų ar j. Įninku Sųjunga.
Atskir. numerio kaina Rli 2.-
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