
1



1948

1
Lietuvos Nepriklausomybės 30-ties metų ir Lietuvos Varpininkų Sąjūdžio 60-ties metų sukaktims paminėti 
jubiliejinis Lietuvių Tremtinių Studentų Varpininkų Sąjungos leidinys. Redagavo Redakcinė Kolegija. Viršeli 

ir vinjetes piešė dail. Liudas Vilimas.

Leidykla „Žalgiris“ Schweinfurte.

Uetuv<?
-

Ią25.9856
STUDENTŲ VARPAS

2



Studentu
VARPAS

Laisvė — visų kraštų ir visų laikų 
didžiausiųjų poetų skambiausiais pos
mais apdainuotas žodis. Laisvė — žo
dis, dėl kurio ir tūkstančių tūkstan
čiai didvyrių ir milijonai prastų 
žmonelių amžių bėgyje paguldė gal
vas. Didvyrių vardai surašyti sto
ruose istorijos knygų tomuose, jiems 
pastatyti puošnūs, laiko nesugriau
nami paminklai, o paprastų žmonelių 
nei vardai nesuskaitomi, nei seniai 
užmirštos kapovietės nebeatsekamos, 
nors jų laisvei žemėje įgyvendinti 
žygiais džiaugėsi ir džiaugsis buvu
sios ir būsimosios žmonijos kartos. 
Daug kovų ir daug aukų pareikalavo 
šis trumpas žodis — laisvė. Ir daug 
dar pareikalaus, neš laisvė žemėje 
dar neįgyvendinta. Dėl visokių lais
vių kovota: dėl politinės laisvės, dėl 
ūkinės laisvės, dėl dvasinės laisvės. 
Jei visas tas laisves apibendrinsime, 
— buvo kovota, o ir šiandieną tebe- 
kovojama, dėl laisvės gyventi, dėl 
laisvės būti sau žmogumi, dėl laisvės 
plėsti savo fizines ir dvasines galias, 
dėl laisvės būti šioje žemėje lygiatei
siu šeimininku, kaip ir tavo brolis, 
sesuo, kaip ir kitas žmogus, kurio 
tokį patį laisvės troškimą tu supranti, 
gerbi ir remi. Didi ir neįkainojama 
vertybė yra laisvė, jei jai siekti sudėtos 
tokios milžiniškos aukos, jei, tūkstan
čius metų dėl jos kovojusi, žmonija 
dar ir šiandieną tik jos prošvaistes, 
tik jos pragiedrulius teregi.

{Žemėje gyvena blogio ir gėrio 
pradas, suskaldęs pasaulį į skaistų 
ir tamsų, j juodą ir baltą, į laisvę ię 
vergiją. Amžinoji laisvės kova ir yra 
kova tų dviejų pasaulių — balto ir 
juodo, kova skaisčiai baltos laisvės 
su juodą siaubą nešančia vergija. 
Įvairios vergijos formos yra. Visų 
primityviausia — fizinė vergija, ku
rią mes, išdidžiai tariamės, esame 
seniai nušlavę nuo skaistaus žemės 
veido. Daug sudėtingesnė, daug rafi
nuotesnė, daug sunkiau nuveikiama 
yra ekonominė vergija, kuriai nuga
lėti patys didžiausieji pasaulio pro

tai jau šimtai metų ieško priemonių 
ir būdų. Tačiau pati rafinuočiausią, 
pati klastingiausia ir pati pikčiausia 
yra dvasinė vergija, nes, pavergus 
žmogaus dvasią, nebesunku jau pa
vergti jį ir ekonominiai ir fiziniai, — 
dvasios laisvės netekęs žmogus ne
tenka paties savęs. Gal todėl tiek 
daug piktajame pasaulyje visokių 
sambūrių, organizacijų, sektų, drau
gijų, siekiančių įvairiausiomis prie
monėmis, kad ir jėga, kad ir sal
džiausiais žodžiais bei pažadais, pa
vergti iš prigimties laisvą žmogaus 
dvasią.

Šiandieną mūsų žemė jau yra labai 
ryškiai suskilusi j blogio ir gėrio 
pasaulius, į juodąjį ir baltąjį, j ver
gijos ir laisvės prado kraštus, į Rytų 
ir Vakarų pasaulius. Tik Rytinis pa
saulis, lyg rūpestingai norėdamas 
paslėpti savo tikrąjį veidą, yra pasi
rinkęs ne juodąją, bet raudonąją 
spalvą, tačiau vistiek ryškiai pabrė
žiančią tas kraujo marias, kuriose 
užtrokšdami skęsta to negailestingo 
pasaulio žmonės — vergai. Jei mes 
Vakaruose šiandieną dar ir neran
dame visapusiškos žmogaus laisvės, 
tačiau mes regime aiškų kelią į ją, 
mes matome kovą dėl jos, mes jau
čiame kaitrią jos artėjančių spindu
lių šilumą. Tuo tarpu Rytuose mes 
žinome visišką laisvo žmogaus mirtį 
ir triumfališką amžinos vergijos įsi
viešpatavimą. Nevalia Rytų pasau
liui tarti, jog žemėje nebėra fizinės 
vergijos. Ji ten šiandieną dar dides
nė, negu yra buvusi senaisiais galerų 
laikais, tik jos vardas pakeistas. Mi
lijonai nekaltų žmonių, užguitų kon
centracijos lageriuose ir priverčia
mojo darbo stovyklose, yra nenuplau
nama dvidešimtojo amžiaus gėda, 
yra dvidešimtojo amžiaus fizinė ver
gija, nukankinanti žmogų numirti 
daug greičiau, negu visos drauge 
praeitų amžių vergijos, apie kurias 
mes knygose skaitome pasibaisėtinus 
vaizdus. Nevalia Rytų pasauliui 
skelbti, jog ieškoma kelių išlaisvinti
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žmogų iš ekonominės vergijos. Prie
šingai, ten visą laiką ieškoma, o ir 
surasti, keliai, kaip iš laisvo žmogaus 
padaryti visišką ekonominį valstybės 
vergą. Ten bėra tik vienui vienin
telis darbdavys — valstybė, tikriau 
pasakius, kupeta žmonių, sauvališkai 
paėmusių valstybės vairą į savo ran
kas. Ką tau už tavo kruviną pra
kaitą ir vargą tie pasišovėliai ponai 
atžagaria ranka numetė, tuo turi ir 
džiaugtis ir, po botagu liaupsinimo 
himnus giedodamas, dėkoti, nes Rytų 
pasaulyje darbdavio ir pono nepa
keisi, gali tik jį sutriuškinti . . . Ta
čiau kada tat bus? Nevalia Rytų pa
sauliui kalbėti apie žmogaus dvasios 
laisvę, nes dvasios laisvė ten jau 
daugelis metu palaidota, užkasta ir 
jos kapas su žemėmis sulygintas. 
Žmogaus dvasios laisvė reiškiasi lais
vu žodžiu, laisva spauda, o Rytų pa
saulyje ne tik laisvas žodis ar laisva 
spauda sukaustyti sunkiausiais plie
niniais retežiais, ten atkakliai kėsi
namasi net ir mintį sukaustyti. Ir 
jeigu Rytų pasaulio viešpataujantieji 
ponai galėtų visų nesuskaitomų savo 
vergų mintis patikrinti, koncentraci
jos lageriai ir priverčiamojo darbo 
stovyklos padidėtų milijonų milijo
nais žmonių, — visas dviejų šimtų 
penkių dešimtų milijonų žmonių ap
gyventas žemės rutulio gabalas taptų 
viena didžiule baudžiamąja darbo 
stovykla, kuo jis šiandieną jau be
veik ir yra.

Amžių bėgyje be galo daug nelai
mių išgyvenusią lietuvių tautą dvi
dešimtame amžiuje užgriuvo pati di
džiausioji, pati baisiausioji nelaimė 
— ji pateko visų amžių didžiausiojo 
vergijos skleidėjo Rytų pasaulio ne- 
gailestinguosna naguosna. Baisi li
kimo ironija — tauta, tiek amžių 
atkakliai stovėjusi laisvės sargyboje, 
tiek amžių savo geriausiųjų sūnų 
krauju gynusi Vakarų kultūros ir 
laisvės pasaulį nuo visą laiką į jį 
slenkančio grobuoniško Rytų slibino, 
šiandieną pati, kaip ir daugelis kitų 
jos brolių ir seserų, to slibino yra 
niokojama ir žudoma, šiandieną pati 
alpsta ir kraujuje dūstančių balsu 
šaukiasi pagalbos neprisišaukdama. 
Kada, o kada išgirs pagalbos šauks
mą tie, kurių rankose laisvės kibirkš
tis?!

Daug, vai daug aukų padėjo lie
tuvių tauta dėl laisvės meilės. Jau
anais laikais, kada visi aliai vieno 
Punios pilies gyventojai paskendo 
liepsnose, nusprendę geriau laisvi 
numirti, negu gyventi vergijoje, jau 
anais laikais, kai Kęstutis ant balto 
žirgo, kardu švaistydamas, vedė šau
nius pulkus į kovą dėl Žemaičių že

mės laisvės, kai Algirdas su būriais 
narsių karžygių stovėjo visos Lietu
vos sargyboje nuo priešo, slenkančio 
iš tų pačių Rytų, jau anais laikais 
tūkstančių tūkstančiai tauriausių 
lietuvių aukojo savo gyvenimą, kad 
Nemuno, Nėries, Mūšos, Dubysos 
kloniuose žmonės laisvi ir savaran
kiški gyventų. Lietuvių laisvės kovų 
praeitis paskęsta jokiuose raštuose 
nesurašytoje viduramžių glūdumoje, 
nusėdama to stebuklingai gražaus 
pamario krašto kalvas, girias ir lau
kus laisvės karžygių kapais, kurių 
tik mažutė dalelė šiandieną beatpa
žįstama. Nėra, tur būt, Lietuvos 
krašte ir pėdos žemės, kuri nebūtų 
permerkta laisvės kovotojo krauju. 
Tačiau ne tik savoje žemėje lietuvis 
mirė dėl savo krašto laisvės, — tūks
tančių lietuvių kaulus dengia, jei jų 
neatkasė ir neišnešiojo laukiniai žvė
rys, tolimo ir niūraus Sibiro nesve
tingi plotai, nes ir ten lietuvis buvo 
nugabentas mirti dėl to, kad troško 
laisvės ir kovojo dėl jos.

Ir vieną kartą, po ilgos, ilgos juo
dos nakties, išaušo skaidri laisvės 
diena — Vasario šešioliktoji, pa
skelbdama visam pasauliui, kad tau
ta, tiek amžių kankinta, tiek amžių 
kalta prie kryžiaus, nenumirė, o gy
va ir laisva. Ir toji didžio džiaugsmo 
ir laisvės diena išplaukė iš kraujo 
marių, kuriuo nušlakstytos ne tik 
gražiosios Širvintos, Giedraičių at* 
kalnės, ne tik amžinojo miesto Vil
niaus gatvių akmenys, ne tik smėlėti 
Panerių kalnai, bet ir nesuskaitomai 
daug viso krašto sodybų, gojų ir lau
kų. Ir toji diena pareikalavo daugelį 
lietuvių paaukoti visų brangiausia — 
gyvenimą, nes laisvės kaina — mir
tis, paliekantiems laisvę atneša tik 
didvyriai, kurie nebijo mirti, o Lie
tuva — didvyrių žemė.

Neilgai tesidžiaugta brangiai iško
votos laisvės dienomis, Nenuilstantis 
Rytų pasaulio grobuonis, siekdamas 
naujų vergų, užgniaužė savo mirties 
glėbyje lietuvių tautą, kaip užgniau
žė ir milijonus kitų tautų žmonių, be 
atodairos vis žengdamas tolyn į Va
karus ir siekdamas savo pragaištingo 
tikslo — kad visoje žemėje užgestų 
pati paskutinioji laisvės žiežirba. Ir 
lietuvių tauta, kaip mažas luotelis 
bekraštėse siaubo jūrose, blaškosi 
kančiose, visa siela ir kūnu įsikibusi 
į tą žemės gabalą, kuris tiek aukų 
yra pareikalavęs amžių bėgyje, kurio 
kiekvienas grumstas ir akmuo byloja 
apie didingą lietuvių tautos praeitį, 
kurio kiekvienoje vietelėje tūno 
šiandieną negailestingai smaugiama 
lietuvių tautos dvasia. Neaprašoma 
ir neįsivaizduojama kova šiandieną 
vyksta lietuvių žemėje, šventa kova

nekalto kūdikio su milžinišku slibi
nu. Toji kova vyksta ir glūdžiausiose 
miškų tankynėse, ir apgriautose, ap
vogtose, nualintose kaimų sodybose 
ir svetimųjų prigužėjusių miestų 
rūsiuose, ir rūmuose, ir gatvėse, ir 
aikštėse, ir kalėjimuose . . . Tyli toji 
kova, retai ginklai tesužvanga, užtat 
ji tuo baisesnė, nes tai nebe karių, 
o visos žudomos tautos kova dėl pri
gimtos teisės gyventi. Lietuvos miš
kuose, kalėjimuose, rūsiuose, aikštė
se, gatvėse, laukuose vėl miršta di
dvyriai — kovotojai dėl laisvės. Vėl 
šimtai tūkstančių lietuvių keliauja 
vergais į tolimąjį Sibirą numirti dėl 
to, kad gražioji žemė prie marių 
kranto būtų laisva,, kad jos žmonės 
gyventų savo, o ne svetimą gyve
nimą.

Kai šitoji tiesa iškyla mūsų sąmo
nėje visa savo galybe ir baisumu, ko
kios menkos pasidaro mūsų, tremtinių, 
kasdienės bėdos, kokie nereikšmingi 
rūpesčiai Mes, tremtiniai, atplėštoji 
nuo gyvo, bet žudomo tautos kūno 
menka dalelytė, turėtume dar stipriau 
dar galingiau pasiryžti Tėvynės va
davimo darbui ir kovai kad, laisvės 
aušrai tekant, būtume verti namo 
sugrįžti ir atsistoti greta tų didvyrių, 
kurie ten, namuose, laisvei sugrą
žinti šiandieną atiduoda viską, net 
gyvenimą. Mūsų tremtinių nedaug, 
ir legijonų kraštui vaduoti mes ne
surinksime. Be to, pasaulio įvykiai 
taip klostosi, jog tai ne mūsų galioje. 
Tačiau jau pats mūsų buvimas trem
tyje yra krislas okupanto akyje. Bet 
to maža. Mes turime būti ne tik kris
las, o galinga jėga, kovos jėga, be 
atodairos siekianti vieno ir vienin
telio tikslo — laisvos Lietuvos. Visi 
mūsų asmeninės buities klausimai, 
visi mūsų asmeniško gyvenimo rū
pesčiai pirmiausia eile turi būti 
sprendžiami išeinant iš pagrindinio 
— laisvos Lietuvos — klausimo 
sprendimo. Kiekvienas iš mūsų tu
rime savo tremties gyvenimą orga
nizuoti taip, kad tas gyvenimas ir 
mūsų darbas būtų paspirtis tyliai, 
bet akakliai ir žiūbūtinei laisvės ko
vai, vedamai namuose.

Lietuvių tremtinių studentų, sun
kiomis sąlygomis siekiančių mokslo 
Vakarų Vokietijos universitetuose, 
artimasis, kasdienis, tikslas yra mūsų 
studijos — pasiruošimas ateities gy
venimui, įsigijimas mokslo žinių, ku
rias mes tikimės panaudoti ateities 
Lietuvos kūrybos darbui. Tačiau 
šiandieną to maža. Mes šiandieną 
esame išimtinoje padėtyje, mes nesa
me tie ramių laikų ir tėvų namų 
studentai, kurių pagrindinis studen
tavimo meto uždavinys prasideda ir
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JUOZAS ŠALNA

LIETUVOS LAISVĖS KELIAIS

Nuo 1939 metų rugsėjo mėn. 1d. gyvename antrojo 
pasaulinio karo padarinius. Lietuva kenčia jau tre
čiąją baisią okupaciją. Mūsų žmonių ir piliečių lais
vės, teisės ir pareigos pamintos. Šimtai tūkstančių ne
kaltų lietuvių žiauriai nužudyta Tėvynėje, Sibire ir 
Vokietijoje. Daugybė kenčia vargą svetimose pasto
gėse. Lietuvos valstybė laikinai neteko nepriklauso
mybės. Ją žiauriai valdo atėjūnai-rusai. Metams slen
kant vis nematyti šviesesnės dienos lietuvių tautai! 
Kiekvienam lietuviui dieną ir naktį kyla nerimastingas 
klausimas: ar ilgai dar teks kentėti? Kada gi atbus iš 
priespaudos ir vargo mūsų tauta, valstybė?

Amžių eigoje Lietuvos nepriklausomybė pergyveno 
visokiariopą evoliuciją. Mindaugo vienijimo laikai. Ku
nigaikščių nepaliaujamos kovos rytuose ir vakaruose. 
Jų tarpusavio kivirčai. Lietuvos valstybinės galios di
dybė Vytauto Didžiojo laikais. Lėtas šios galybės smu
kimas. Nelaiminga Lietuvos-Lenkijos unija. Pagaliau 
paskutinysis abiejų valstybių padalinimas 1795 metais. 
Daugiau kaip 120 metų nutrauktas Lietuvos valsty
bingumas. Rusų carų priespauda slėgė viešąjį ir pri
vatinį Lietuvos gyvenimą. Lietuva tapo ir tamsi ir 
juoda . . .

Svetimosios priespaudos laikais lietuvių tautinę są
monę žadino Lietuvos garbingoji istorija. Ją stiprino 
gražioji sava lietuvių kalba, dainos, pasakos, papro
čiai ir didžiųjų kūrėjų lituanistikos darbai, kad ir sve
timomis kalbomis. Nors lietuviams svetimos įtakos 
įžūliai skverbėsi pro dvarų, klebonijų, rusų kancelia
rijų duris ir lietuvių tautinį atgimimą slopinte slopino, 
bet kartą atsiradusią tautinę srovę nebepajėgė už
tvenkti. Samanota trobelė sklaidyte sklaidė šias ga
lingųjų pastangas. Petro Rimšos išreikšta motutės 
sengalvėlės Lietuvos Vargo Mokykla kelte kėlė mūsų 
krašto švietimą ir šalino besiskverbenčias svetimųjų 
nutautinimo pastangas. Kitų tautų kultūros laimė
jimai ir laisvės šūkiai plaukė Lietuvon, skleidžiami ir

baigiasi tik studijomis. Mes greta 
studijų uždavinio turime ir kitą, dar 
didesnį. Jeigu mūsų studijų tikslas
— sunkiomis sąlygomis įsigytas 
mokslo žinias atiduoti Lietuvai, tai 
pačioje pirmoje eilėje mes turime 
padėti visas savo pastangas, kad mū
sų Lietuva būtų laisva ir galinti sa
varankiškai gyventi ir džiaugtis mū
sų būsimu darbu jai. Jaunimas — 
tautos ateitis. Sena ir nuvalkiota 
frazė, tačiau labai paprasta ir aiški, 
kaip būna paprastos ir aiškios visos 
neginčyjamos tiesos. O iš šitos ne- 
ginčyjamos tiesos išplaukia kita tiesa
— kad ir mūsų tautos ateitis mūsų 
rankose. Šiandieną yra tokia padė
tis, kad vien savo rankomis, bent 
šiuo sunkiausiuoju metu, mes savo 
tautos ateities kurti negalime, tačiau 
mes galime ir turime visas jėgas pa

dėti, kad laisvos tautos ateities kū
rimo sąlygos būtų tokios, kurių mes 
trokštame — kad Lietuva būtų lais
va. O ją išlaisvinti iš Rytų slibino 
nagų galima tik visokiariopa — fizi
ne ir dvasine — kova.

Mūsų labai maža tremtyje, o ir ta 
saujelė tirpsta įvairios neplaningos 
emigracijos ardoma, kad reikia glau
džiai susiburti į vieną kupetą, norint 
būti galingu laisvės kovos veiksniu. 
Mes — lietuviai tremtiniai studentai, 
organizuotieji studentai — varpinin
kai, šviesiečiai, ateitininkai, skautai 
— mes tuo vieningu ir galingu būriu 
galime ir turime būti. Mūsų politinė 
ir pasauliožiūrinė diferenciacija ne
turi mūsų išskirti, siekiant visiems 
lietuviams bendro ir didžiojo tikslo. 
Mes, jaunimas, daugeliui vyresniųjų

mokytų vyrų, ir eilinių kaimo pasakotojų, ir raštų.
Pirmieji Lietuvon ateina religiniai raštai. Vėliau ir 

pasaulietiškos knygos. 1822—30 metais Vilniuje atsi
randa lietuvių literatūrinio sąjūdžio užuomazga. Hen
rikas Stanevičius, Leonas Rogalskis, Dionyzas Poška, 
Kajetonas Zabičius-Nazabitauskis rašo lietuviškomis 
temomis žurnaluose „Tygodnik Wilenski“ ir „Dziennik 
Wilenski“. Juos seka kiti. 1832—62 metais lenkų spau
doje dar dažniau pasitaiko raštų lietuvių tautos klau
simais. Prasideda kova dėl tikros lietuvių spaudos. 
1850 m. broliai Juzumai, 1856 m. L. Ivinskio „Ait
varas“, 1857 m. Akelaičio „Pakeleivingas“, 1875—76 m. 
Petrapilyje Petro Vileišio ir kitų „Kalvis melagis“, 
1880—81 m. Maskvoje hektografuotoji „Auštra“ ir 
daugelis kitų pastangų nuolat mėgino pralaužti spau
dos draudimo varžtus. Kad ir nevyko, bet vieton senų 
kovotojų stojo nauji. Jonas Šliupas, Petras Vileišis, 
J. Spudulis ir kiti 1882 m. ir vėliau mėgina oficialiai 
gauti leidimą laikraščiui leisti. Ryžtingai kovoja di
delės drąsos, valios ir energijos vyras Jenas Šliupas, 
bet kova vis be konkrečių pasekmių. 1880 metais iš 
Bulgarijos pradeda veikti Dr. Jonas Basanavičius. Su
siriša su Jonu Šliupu ir kitais. Po trijų metų ne
nuilstamų pastangų, 1883 m. kovo mėn., Ragainėje pa
sirodo pirmasis žymesnis lietuvių laikraštis, Dr. J. Ba
sanavičiaus redaguojamas, Jono Šliupo pasiūlytu var
du, „Aušra“. Jos išleista 29 sąsiuviniai po 1000 egzemp
liorių kiekvieno. „Aušras“ laikraštėlis didelius dar
bus Lietuvai atliko ir parodė kelią kitiems lietuvių 
laikraščiams. Pasirodė „Šviesa“, Dr. Vinco Kudirkos, 
Dr. Kazio Griniaus ir kitų pastangomis galingai su
skambėjo „Varpas“ ir kelte kėlė lietuvius iš tautinio 
snaudulio. Jį sekė „Ūkininkas“, „Apšvieta“, „Žemai
čių ir Lietuvos apžvalga“, „Tėvynės sargas“ ir kiti 
spaudiniai žengę „Aušros“ parodytais keliais. Šimtai 
knygnešių su jų karaliumi Jurgiu Bieliniu-Bieliaku 
slaptai šią spaudą dideliu asmeniniu pavojumi gabeno

turime įrodyti, kad ir pasiskirstę 
įvairiomis organizacijomis, ką mes 
laikome natūralu ir tikslinga, moka
me didžiųjų, bendrųjų tautos tikslų 
siekti vieningai, ranka rankon. Tegu 
mūsų ryžtas ir vienybės jausmas dar 
labiau sustiprėja, kad, siekdami švie
sos, drauge pajėgtume atiduoti savo 
bendrą įnašą Lietuvos išlaisvinimui 
— atkūrimui laisvos, demokratinės 
ir nepriklausomos Lietuvos, kurioje 
amžių amžiais nebebus nei fizinės, 
nei ekonominės, nei politinės, nei 
dvasinės vergijos, kurioje gyvens sau 
žmonės lietuviai, plėsdami savo fizi
nes ir dvasines galias, laisvi ir ly
giateisiai savo laisvos žemės šeimi
ninkai ir lygiateisiai, kūrybingi ir 
garbingi visos žmonijos nariai.
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i Lietuvos kaimus ir miestus ir kėlė lietuvių tautinį 
susipratimą. Kovotojų dėl Lietuvos laisvės eilės nuo
lat gausėjo.

Greta spaudos kaimuose ir miestuose kūrėsi lietu
vių draugijos. Organizuojami slapti žaidimai — vai
dinimai ir įvairios gegužinės. 1900 m. Paryžiaus pa
rodoj Dr. Juozo Bagdono pastangomis suorganizuotas 
lietuvių skyrius. Kilo aktyvi tautinė kova su aiškiau 
formuluotais politiniais reikalavimais — pašalinti rusų 
valdžią iš Lietuvos ir valdžios pareigas perduoti lie
tuvių savivaldybėms, steigti tik lietuviškas mokyklas, 
siekti Lietuvai autonomijos ir nepriklausomybės. Jau 
atsirado galingas judėjimas ne vien dėl lietuviškos 
spaudos. Rusų caro valdžia ėmė eiti nuolaidų keliais 
ir 1904 metais po 40 metų griežto draudimo ir per
sekiojimų, pagaliau leido lietuvių spaudą lotynų rai
dėmis. Gimė Petro Vileišio „Vilniaus Žinios“, po jų 
sekė Felicijos Bortkevičienės ir kitų „Lietuvos Žinios“, 
„Lietuvos Ūkininkas“. Atsirado „Viltis“, „Šaltinis“, 
„Vairas“ ir kiti. Pradėta leisti lietuvių kalendoriai ir 
kitos knygos. Lietuva ėmė kurti plačią savąją spaudą. 
Dėl lietuvių tautos laisvės ir valstybinės nepriklauso
mybės kova vedama toliau.

1905 metais sušaukiamas Didysis Vilniaus Seimas 
su 2000 dalyvių. Jo nutarimai griežtai formuluojami 
ir skleidžiami visoje Lietuvoje. Siekiama Lietuvai 
laisvės, lietuviams aukštesnės tautinės kultūros ir eko
nominės gerovės. Ypatingai daug dėl lietuvių tautos 
laisvės tuo metu kovojo Lietuvių Demokratų Partija 
ir Lietuvos socialdemokratai. Rusijoj įvyksta 1905—06 
metų revoliucija. Brėkšta Rusijos tautoms, kurios buvo 
pavergtos, laisvės aušra. Lietuvoje kova paaštrėja. 
Daužomi valstybiniai degtinės monopoliai, valsčiuose 
ir pradžios mokyklose šalinami rusai valdininkai ir 
mokytojai, viešai niekinamas caro paveikslas. Atsi
randa vis daugiau lietuviškų mokyklų. Šviesuomenės 
gausėja. 1906 m. Vilniuje suorganizuojama lietuvių 
dailės paroda. Savo kūriniais dalyvauja M. K. Čiur
lionis. A. Varnas, A. Žmuidzinavičius, P. Rimša ir kiti. 
Žymiai pakilo lietuvių tautinis susipratimas. Besi
mokančio jaunimo eilės gausėja.

Tuo pat metu vyksta kova dėl tautinių reikalų Š. 
Amerikos lietuvių sambūriuose bei Petrapilyje, Mask
voje, Odesoje, Varšuvoje ir kur tik didesnis lietuvių 
būrys atsiranda.

Kyla pirmasis pasaulinis karas. Rusija visais fron
tais pralaimi. 1917m. vasario mėn. kyla revoliucija. 
Griūva rusų caro valdžia. Lietuvoje siaučia žiauri vo
kiečių okupacija. 1917 m. Vilniuje sušaukiama apskri
čių atstovų konferencija. Išrenkama Lietuvių Tautos 
Taryba. Vyksta kova su silpnėjančia vokiečių okupa
cine valdžia. Kaimuose ir miestuose auga antivokiš- 
kas pasipriešinimas. Vokiečiai pralaimi Verduno-Mar- 
nos laukuose. Rusijoje 1917m. spalių pabaigoje kyla 
bolševikinė revoliucija. Nuverčiama demokratinė val
džia ir išsklaidomas ką tik susirinkęs Steigiamasis Sei
mas. Vokietijoje suirutė. Kuriasi darbininkų ir ka
reivių tarybos. Vokiečiai lėtai traukiasi iš Lietuvos. 
Įvyksta Rusijoj karo metu atsidūrusių lietuvių konfe
rencija Petrapilyje. Lietuvai reikalaujama nepriklau
somybės. Labai plačiai ir galingai veikia Amerikos 
lietuviai ir jų organizacijos. Reikalauja atkurti nepri
klausomą Lietuvą. Visame pasaulyje skelbiama ir 
įvykdoma lietuvių diena. Lietuvių veikėjų konferen
cijos įvyksta Švedijoje ir Šveicarijoje. Aptariami Lie
tuvos laisvės kovos reikalai. Amerikos lietuviai siun

čia delagaciją į taikos konferenciją Paryžiuje. Jung
tinių Amerikos Valstybių Prezidentas W. Wilson skel
bia pasauliui 14 garsiųjų tautų laisvės ir apsispren
dimo punktų. Plinta šūkis: taika be aneksijų ir kontri
bucijų. Reikalaujama vokiečius pasitraukti iš užim
tųjų kraštų. Lietuva, nusilpnėjus Vokietijai ir Rusijai, 
pasinaudoja palankia tarptautine situacija ir 1918 metų 
vasario mėn. 16 dieną Valstybės Tarybos vardu Vil
niuje skelbia atsikuriant laisvą, demokratinę ir ne
priklausomą Lietuvos respubliką.

Kova dar nebaigta. Ji dar labiau įsitempė. Vokie
čiai trukdo skelbti 1918m. vasario 16d. Valstybės Ta
rybos nutarimą. Pradedama tarptautinė akcija dėl Lie
tuvos laisvės pripažinimo de fakto ir de jure. Lietuvą 
nuolat lanko alijantų misijos ir tiria jos vidaus būklę. 
Kaune ir kituose didesniuose miestuose nuolat vyksta 
žmonių masių demonstracijos už Lietuvos nepriklauso
mybę. Amerikos lietuviai surenka 1.000 000 parašų ir 
įteikia J.A.V. prezidentui, reikalaudami Lietuvos pri
pažinimo. Dedamos milijoninės dolerių sumos Lietuvai 
atkurti. Mezgami ryšiai su aliantų valstybėmis. Siun
čiama delegacija į Paryžiaus taikos konferenciją. Ku
riama sava vyriausybė, administracija ir kariuomenė. 
Kovojama su iš rytų besiskverbiančiais raudonosios ar
mijos būriais, su iš pasalų po 1920m. Suvalkų sutar
ties pasirašymo užpuolusiais lenkais ir su viduje užsi
likusiais vokiečių kariuomenės daliniais-bermontinin- 
kais. Susirenka demokratinis Lietuvos Steigiamasis 
Seimas. Priima Lietuvos valstybės konstituciją ir 
paskelbia žemės reformos įstatymą bežemiams ir ma
žažemiams žeme aprūpinti. Nusavinta žemės fondui 
apie 1000 000 ha žemės. Visa tat įvyko 1918—1922 me
tais. Lietuva ryžtingai kovojo ir laimingai baigė sun
kiąsias nepriklausomybės ir laisvės kovas. Buvo visų 
valstybių pripažinta de facto ir de jure. Su Sovietų 
Rusija sudarė 1920 metų taikos sutartį, kuria ši valsty
bė visiems laikams atsisakė nuo bet kokių pretenzijų 
į Lietuvą ir jos teritoriją. Lietuva kūrė savo valstybinį 
aparatą, kėlė švietimą ir tautinę kultūrą, kilo ekono
miniai.

Lietuva iškovojo ir apgynė savo valstybinę nep
riklausomybę:

1. Pačių lietuvių nenuilstamu darbu, pasišventimu 
ir kova spaudoje, visuomenėje ir gyvenime.

2. Visai tautai savanorių ginklais stojus paskelbtos 
nepriklausomybės ginti.

3. Nusilpnėjus po pirmojo pasaulinio karo amži
niems jos „globėjams“ rusams ir vokiečiams.

4. Atsiradus palankiai tarptautinei situacijai ma
žoms valstybėms savo nepriklausomybes atgauti.

Šiandien vėl eina kita ir atšiauri kova dėl Lietu
vos laisvės. Kovojama Lietuvos miškuose, kaimuose 
ir miestuose. Kovojama Rusijos gilumoj ir baisiajame 
Sibire. Kovojama laisvame ir demokratiniame pasau
lyje, kur išlaisvinimo kovos sąlygos visų lengviausios. 
Kova verda kur tik susipratęs lietuvis gyvena. Kovo
jama spauda, žodžiu, lėšomis ir veiksmu.

Kai šiandieną ir vėl mūsų valstybės nepriklausomo- 
gyvenimo kova reikalauja iš mūsų aiškaus, ryžtingo ir 
tiesaus kelio, praeities nuveikti žygiai prisimintini, nes 
jie rodyte rodo, kad tik iš kietų kovų ir didelių aukų 
prisikels vėl laisva, demokratinė, nepriklausoma Lie
tuvos respublika.
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Mečislovas Mackevičius

Iš varpininkų istorijos 
ir ideologijos

Varpininkai — lietuvių valstybinės visuomenės 
formuotojai

1880 metais į Marijampolę atsikėlė mokytojas Pet
ras Kriaučiūnas, j savo auklėtinius prašnekęs atgims
tančios lietuvių tautos pranašo kalba. Jis turėjo mil
žiniškos įtakos būsimoms lietuvių šviesuolių kartoms. 
Marijampolės gimnazija pasidarė žymių lietuvių patri- 
jotinės šviesuomenės centru-laboratorija, iš kurios 
lietuviško susipratimo, tėvynės meilės ir demokratinių 
idėjų pasisėmė visa eilė būsimų lietuvių tautos vei
kėjų, kaip Vincas Kudirka, P. Leonas, A. Krikščiukai
tis, M. Lozoraitis, VI. Mačys (Balandis), Jonas Mačys- 
Kėkštas, Kazys Grinius, J. Bagdonas, J. Staugaitis, J. 
Jablonskis, Pr. Mašiotas ir visa eilė kitų.

Petras Kriaučiūnas jau anuomet Marijampolės 
gimnazijoje suformulavo 20-ties punktų tautinio darbo 
ir rezistencijos programą, su šiais svarbesniaisiais rei
kalavimais: 1. Stenkitės, kiek tik galėdami, pasilikti 
Lietuvoje, kaip ir aš darau. 2. Kur galite, kalbėkite 
lietuviškai, nesigėdykite savo Raibos ir lietuvio vardo; 
mūsų kalba yra seniausia, mokykitės jos. 3. Kiek tik 
galėdami, Svieskite žmones, dalinkite spausdintus. 6. 
Platinkite tautinį susipratimą, įkalbinėkite lietuviams, 
kam galite, kad jie ne lenkai, kad čia Lietuva, ne Len
kija, kad jie ne tik katalikai, bet ir lietuviai. 7. Gin
kite lietuvius nuo visokių skriaudimų, mokykite juos, 
kad reikalautų sau ir savo kalbai tokių pat teisių, ko
kias turi rusai ir jų kalba. 8. Kurkite tik lietuviškas 
šeimas, kad jūsų vaikai nesulenkėtų, bet dirbtų lie
tuvių naudai. 9. Neabejokite lietuviais. Jei išsilaikė 
ir pakilo iš tautinio susmukimo čekai, bulgarai, airiai, 
serbai, tai neatsiliks ir lietuviai. 10. Kovokite su pri
spaudėjais žmoniškais būdais. 11. Nenusiminkite pa
kliuvę į mūsų nevidonų nagus, bet suimtiesiems tuojau 
padėkite iš belaisvės išsivaduoti. Ir aš rizikuoju savo 
laisve, dalindamas draustus raštus, ir jūs žinokite, 
kad už tai kalėjimas ir ištrėmimas. 12. Gėda tam, 
kuris išduotų arba tyčiomis ar netyčiomis išdavinėtų 
kitus arba bereikalingai prasitartų kur ne visiems 
sakomus dalykus. 13. Turėkite tvirtą valią. Tardomi, 
gąsdinami, viliojami jokiomis pagundomis nepasiduo
kite ir kitiems nepakenkite. 14. Kova bus ilga. Bū
kite pasirengę visokiems netikėtumams, bet nepasi
traukite iš nustatyto visam gyvenimui kelio. 15. Lie
tuvių tautai prikelti iš ilgo tautinio snaudulio, panie
kos, skurdo ir vargo reik tvirto nusistatymo, ištver
mės, atsidavimo, sunkaus ir ilgo darbo, nesigailint nei 
savo patogumų, nei savo turto, nei ramybės. Atlygi
nimą gausite pasidžiaugdami laimėjimais.1) Tokiomis 
mintimis maitinama, bręsta, stiprėja ir žengia pirrtlūo- 
sius žingsnius pirmoji varpininkų karta.

1886 metais sunkių dienų ūkanoms nustelbus „Auš
rą“, lietuvių inteligentijai ir visuomenei jau buvo nyku 
ir trošku be savo spaudos žodžio. Imamasi leisti vieną 
kitą laikraštį. M. Lietuvoje kunigija išleidžia „Šviesą“. 

Amerikoje Dr. J. Šliupas išleidžia „Lietuvišką Balsą“. 
Tačiau tie laikraščiai, toli gražu, nepatenkino lietuvių 
visuomenės, negalėjo apimti visų jos pagrindinių rei
kalų Petro Kriaučiūno jaunajai lietuvių šviesuome
nei įskiepyta tautinio darbo ir rezistencijos programa 
skatino veikėjus išeiti iš tautinio romantizmo į atkak
lią kovą, mestis į kuriamąjį darbą. Todėl 1889 me
tais suskamba Vinco Kudirkos „Varpas“ ir „Aušros“ 
pažadintą lietuvių visuomenę pašaukia keltis naujam 
gyvenimui, pasitikėti savo jėgomis ir nieko nelaukiant 
dirbti.

„Varpas“ nuo pat pradžios nesuvaržo savęs jokio
mis dogmomis, o stengiasi pažinti, išryškinti ir akty
vinti visą lietuvių tautos gyvenimą, tapdamas tikru 
lietuvių tautos veidrodžiu, kuriame atsispindėjo visi 
visuomenės sluoksniai ir reikalai su visomis teigiamo
mis ir neigiamomis gyvenimo aplinkybėmis. Nuo 1891 
metų tie patys „Varpo“ leidėjai įsteigė dar vieną leng
viau liaudžiai suprantamą ir prieinamą laikraštį 
„Ūkininką“, turėjusį žadinti ir kelti plačias ūkinin
kuos mases. „Varpas“ ir „Ūkininkas“ vadovavosi 
mintimi, kad tauta galės išsivaduoti iš svetimųjų „glo
bos“ tik ekonomiškai ir kultūriškai susipratus ir su
stiprėjus, todėl ypatingą dėmesį kreipė į lietuvių vals
tiečių gerovę, reikalavo valstiečiams daugiau teisių ir 
žemės iš valdžios, skatino steigti ūkio, amatų, preky
bos mokyklas, įvairias vartotojų bendroves. Nors val
džia to ir neleido, bet tat kėlė liaudies nepasitenkini
mą valdžios suvaržymais ir pačia valdžia. Be to, 
„Varpas“ ragino kovoti su rusais ir jų įvesta prie
spauda. Visi tie reikalavimai konsekventiškai vedė 
prie politinio Lietuvos savarankiškumo, todėl jau 
1896 m. „Varpe“ Dr. Kazys Grinius iškėlė Nepriklau
somos Lietuvos mintį, kaip pagrindinį lietuvių tautos 
tikslą ir siekimą.

„Varpas“ pradžioje apjungė visas to meto inteligen- 
tines pajėgas ir turėjo nepaprastą reikšmę visam vė
lesniam tautiškajam sąjūdžiui, bet drauge savo drą
siais ir aktualiais visuomeniniais straipsniais pagrei
tino ir išryškino lietuvių viuomenės diferencijacijos 
procesą ir tuo pačiu valstybinės visuomenės susidary
mą. Todėl „Varpas“ tenka laikyti socialiniai valsty
binės minties pionieriumi, kaipo pradėjusį nagrinėti 
socialines prolemas, padedančias suprasti ir ugdyti 
pačią tautinę idėją ir į valstybinį gyvenimą preten
duojančią visuomenę — tautą. Jo skiltyse, be aktua- 
Oinės minties pionieriumi, kaipo pradėjusį nagrinėti 
darbo ir kapitalo santykiai, tautybės sąvoka, valdžios 
ir individo santykiai. Ypač plačiai buvo diskutuoja
mos darbo ir kapitalo problemos (Dr. J. Šliupas, P. 
Liūtas (P. Leonas), M. Lozoraitis-Joniškis, Budrys 
(Šernas, Adomaitis) ir kiti. Taigi, nuo „Varpo“ laikų 
lietuvių visuomenėje pradedama domėtis socialiniu 
klausimu ir, kaip jau buvo minėta, prasideda ryš
kesnė lietuvių visuomenės politinė, ideologinė ir so
cialinė diferencijacija.
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Jau romantine „Aušra“, kuri nelietė socialinių ir ideologinių klausimų, nebuvo visi patenkinti. Pirmiausia — kunigai. Kunigų leidžiama „Šviesa“, nustojus eiti „Aušrai“, savo 1-mo nr. įžangoje griežtai pasisako prieš savo pirmtakūnę, kuri, esą, „neturėjusi krikščioniškos dvasios, buvusi priešinga katalikiškam tikėjimui ir erzinus svietišką vyriausybę“. Tad „Varpas“, su savo pozityvistine, pasaulietiškąją ideologija, kunigams dar labiau nepatiko. „Varpo“ užimta linija taip pat nebuvo priimtina ir marksistinių pažiūrų žmonėms, nes „Varpas“ kritiškai žiūrėjo ir į marksizmą. Vadinasi, „Varpas“, užakcentavęs lietuviškos ūki- ninkijos svorį ir reikšmę tautiniam prisikėlimui, pradėjęs nagrinėti socialiniai ekonomines problemas, tartum išpureno Lietuvos politinę dirvą, kurioje išsiskyrė, išaugo demokratinė varpininkų-liaudininkų, krikščioniškoji ir socialdemokratinė srovės. Prof. Vaclovas Biržiška, konstatavęs, kad Dr. V. Kudirka buvo anų laikų viso tautinio judėjimo vadas, ideologas, pažymi, jog „apibendrindamas atskirus punktus stambesnių Lietuvos ūkininkų reikalavimų, išplėsdamas juos į visą kraštą, Kudirka tuo pačiu vertė susidaryti ir naujai sąvokai, kurios anksčiau nežinojo Lietuvos valstiečiai ūkininkai ir daugis inteligentų, būtent Lie
tuvos ir lietuvio sąvokos (m. p.).2)

„Varpe“ išryškėją varpininkų ideologiniai 
principaiVarpininkų ideologija be abejonės formavosi Vakarų Europos pasaulietiško demokratinio sąjūdžio įtakoje. Abu Lietuvos Lenkijos sukilimai buvo Vakarų Europos socialinių ir politinių sąjūdžių, daugiau ar mažiau, veikiami. Vėlesniais laikais Vakarų Europos demokratinės idėjos į Lietuvą pateko per Lenkijos ir dalimi Rusijos universitetus, kur pirmoji Lietuvos inteligentija ėjo mokslus, nes ir tie universitetai, o ir patys kraštai buvo Vakarų Europos revoliucinių demokratinių sąjūdžių įtakoje.

Tautiškumas ir demokratybėPrancūzų revoliucija sugriovė absoliutizmo pasaką apie monarcho valdžios kilmę iš Dievo malonės, proklamavo žmonių lygybės ir politinių laisvių principus, ,monarchiją pakeitė demokratija, kurios esmė g liūdi principe, kad suvereninė tautos visuma dalyvauja valstybės reikalų sprendimuose. Išeidami iš to pagrindinio demokratinio principo — tautos suverenumo ir jos teisių spręsti ir lemti valstybės reikalus, — varpininkai visą savo dėmesį jau tautinio atgimimo metu atkreipė į lietuviškąją liaudį, ūkininkijos masę, kuri, kaip tvirtina prof. Albinas Rimka, ir buvo tuo laiku „vienintelė socialekonominė grupė, kuria bet koks masinis judėjimas remtis galėjo“, pažymėdamas, kad „lietuviškai kalbančių žmonių masę iš tikrųjų sudarė beveik <-ieni ūkininkai“.3) Taigi, lietuviškoji liaudis, ūkininkija, kaip tik ir buvo vienintelis veiksnys, turįs teisę spręsti tautos likiminius klausimus. Tad varpininkai, remdamiesi lietuviškąja dauguma, pirmieji padėjo tvirtus pagrindus visam tautiniam atgimimui ir tautinei Lietuvos demokratijai.Tuo pat metu į varpininkų ideologiją buvo įrašyti šie mažai lietuvių tautai gyvybinės reikšmės principai — tautiškumas irdemokratybė.

Social-liberalizmasPolitinėje, socialinėje ir dvasinės kultūros srityje varpininkai nuosekliai ir griežtai laikosi visų demokratijos principų, iš kurių išplaukia minties, sąžinės laisvės ir asmens pirmavimas visose gyvenimo srityse. Kategoriškas tų principų išpažinimas ir nuoseklus jų įgyvendinimas konsekventiškai veda prie tikrosios demokratijos. Varpininkai, greta politinių laisvių, kėlė lygiai ir socialinio teisingumo klausimą. „Varpas“ ir toje srityje buvo pionierius. Nagrinėdamas darbo ir kapitalo santykių problemas, „Varpas“ neišvengiamai turėjo paliesti tuo laiku jau plačiai paplitusias kapitalizmo ir socializmo-marksizmo teorijas ir dėl jų aiškiai pasisakyti. Galų gale, po ilgai užtrukusių diskusijų, socialinėje srityje nepritarė individą išnaudojančiam ir pavergiančiam, iš ekonominio liberalizmo išaugusiam, kapitalizmui, o taip pat ir klasių kova pagrįstam marksizmui, pagimdžiusiam komunizmą ir proletariato diktatūrą. Į Dr. J. Šliupo pasiūlymą „būdavot! lietuvystę ant pamatų darbininkų“ Budrys (Šernas, Adomaitis, „Varpas“ nr. 2, 1889 m.) atsako: „Mes norime tarnauti Lietuvai tokiai, kokia ji šiandien yra, o ne griaujant daryti ją tokią, dėl kurios galėtume turėti savo asabiškas simptijas, nes Lietuva, kokia ji bebūtų, nors jos idealai ir neatsakytų mūsų asabiškiems idealams, reikalai ir nauda jos kiekvienam lietuviui turi būti brangesni už pažiūras vien- stovių žmonių arba ir smulkių krūvelių.“ Dėl siūlomų radikališkų socialistinių reformų rašoma: „Nežinoma, kam priteks įvesti (reformas), o prie įvedimo nežinia, kiek lietuvystę palydėti turėtų. Gal iš likučių būtų jau negalima ir Savivališką darbininkišką tėvynę turėti.“ Iš visų ekonominiais klausimais diskusijų, kur buvo žymi Markso mokslo įtaka, 1891 m. „Varpas“ padaro išvadą4): „nuo to, kaip įtaisyta savastis, priguli visas būdas draugijinio gyvenimo“, esą, „iki paskutiniam laikui dar mažai buvo išaiškinta dagi svarbiausia pusė klausimo, t. y. tie principai, kurie guli savasties prigimtyje, kaip draugijinio instituto, ir kuriuos reikia turėti ant mislies išrišant kokį nors klausimą apie savastį. Dėlto tai ir gali sutikti tokias diametrališkai priešingas pažiūras, kaip pažiūros individualistų ir komunistų. Anieji (individualistai) savastį laiko už šventą daiktą, prieš kurį nieks negali pakelti rankos. Viešpatystė (valstybė) ir draugija turi iš tolo stovėti ir nesikišti į ekonomišką gyvenimą atskirų žmonių, nes kiekvienas pats geriau žino, ko jam reikia ir kaip naudingiau vartoti savastį. Komunistai gi ne tik nesutinka ant kokių nors atmainų, kurios šiek tiek atimtų nuo savasties absoliutišką būdą ir geriau pritaikintų ją prie draugijos reikalų, bet reikalauja, kad ir privatiška savastis būtų visai išnaikinta, nežiūrint nei ant to, kad ji istoriškai susipynus su visa platuma draugijinio gyvenimo, nei ant to, kad ji yra produktas visokių ir vietinių priežasčių, nei ... kokią vietą užima savasties skyriai draugijos gyvenime . . .“ -Ten pat nurodomos teigiamos ir neigiamos liberalizmo pusės, prileidžiamas, bendram tautos interesui reikalaujant, privačios nuosavybės aprėžymas ir su- visuomeninimas, atmetami abu kraštutinumai — ab- soITtitiška nuosavybe ir laisva konkurencija paremtas individualistinis liberalizmas ir privačią nuosavybę neigiantis komunizmas, ir, galų gale, padaromos tokios išvados: „individualistiška žmogaus valia negali būti jos (nuosavybės) pamatu, nes teorija nieko nekliudomos laisvės, iš kurios tą valią išveda ir ant kurios ją
6
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M. Sleževičiaus portretas V. K. Jonynas

paremia, jokios kritikos neatlaiko; vieninteliu tikru 
pamatu gali būti tiktai visuomeniškas reikalas (m. p.). 
Padėjus tokį pamatą, savastis iš negyvos uolos, kokią 
padarė ją juridiška mistika, pavirsta į pilną gyvasties 
elementą draugijos gyvenimo, kuriam priguli garbinga 
vieta istorijos žmonijos dabos.“

Kaip matome, jau 1891 m. „Varpas“ socialiniam 
klausimui išspręsti siūlo reviduoti individualistinio 
liberalizmo ir komunizmo pažiūras į nuosavybę, kaip 
draugijinio gyvenimo pagrindą, ir pirmas mūsų to 
meto literatūroje duoda naują nuosavybės interpreta
ciją, kuria nepaneigiami sveikieji liberalizmo pradai 
ir pati privačioji nuosavybė, bet jai suteikiamas nau

jas visuomeniškas pagrindas, jos naudojimas derina
mas su socialinio gyvenimo pažangos reikalavimais, 
su bendrais tautos interesais, visuomenės gėriu: nepa
neigiant nei privačios nuosavybės, nei saikingo socia- 
lizacijos prado, buvo pasiūlyta liberalizmo ir socializ
mo sintezė — socialinis liberalizmas.

Varpininkų ideologiniais principais besiremianti 
politinė L. V. Liaudinikų S-ga, tomis social-libera- 
linėmis pažiūromis vadovaudamasi nuo pat tautinio 
atgimimo, politiniuose ir socialiniuose klausimuose 
atsistojo tarp dviejų kraštutinumu — dešiniojo ir kai
riojo. Tautinio atgimimo metais kartais užtinkamas 
iiarpininkų-liaudininkų radikalinis kovingumas ekono-

7

9



rainiuose klausimuose dažniausiai buvo padiktuotas taktinių sumetimų, kovojant prieš svetimųjų priespaudą. Šiaip, varpininkų-liaudininkų srovė visuomet vadovavosi anksčiau minėtomis pažiūromis. Ypač tas ryškiai atsispindi L. V. Liaudininkų programose, kuriomis jie vadovavosi atkuriant ir tvarkant Nepriklausomos Lietuvos gyvenimą. Social-liberalinės pažiūros pasireiškia, prasikiša jų reikalavimu įvesti progresyvinę mokesčių sistemą (šis reikalavimas buvo iškeltas jau tautinio atgimimo metu „Varpe“), žemės reformos reikalavimu, užakcentuojant principą, kad žemės nuosavybėje palikti tiek, kiek sugebama apdirbti savo jėgomis (noras aprūpinti nuosavybe lietuvį ūkininką ir darbininką, apsaugoti jį nuo išnaudojimo ir skurdo), toliau — plečiant visų rūšių kooperaciją, sudemokratinant ekonominius tarpusavio individų santykius, žodžiu — siekiant demokratinių principų įgyvendinimo socialinėje srityje.Iš visų teoretinių samprotavimų ir praktiškų politinių reikalavimų bei konkrečių veiksmų išryškėja, kad varpininkai nuosavybę supranta ir traktuoja, kaip socialinę funkciją (pareigą), kaip priemonę tarnauti bendram žmonių gėriui. Šitoji pažiūra buvo pilnai ir tiksliai formuluota 1934 m. išleistuose L. V. Liaudininkų S-gos programiniuose nuostatuose, kur buvo aiškiai pasisakyta už socialiniu teisingumu ir visuomeniniu solidarumu pagrįstą funkcijinę nuosavybės koncepciją, kaip antitezę kapitalizmui ir komunizmui.Reikia pažymėti, kad pastaraisiais laikais toji pažiūra vis labiau prigyja beveik visose valstybėse, išskyrus bolševikinę Rusiją, ir tampa efektyvia priemone socialiniam klausimui spręsti. Ir mūsų krikščioniškoji srovė pastaruoju metu mėgina eiti ta linkme, tų pažiūrų pirmutiniu šaltiniu laikydama popiežiaus Leono XIII. „Rerum novarum", 1891 m. encikliką, „kurioje reikalaujama ne klasių kovos, bet jų solidarumo; ne nuosavybės panaikinimo, bet sąmoningos tarnybos bendrajai gerovei, kurioje kiekvienas ir asmeniškai turi savo dalį“ (m. p.). (Aidai, 1947 m. 7 nr. 322 p.). Tas popiežiaus pasiūlymas pakrikštytas solidarizmu (323 p.) ir sudaro krikščioniškos socialinės demokratijos esmę ir mūsų krikščioniškos srovės atstovų laikomas naujove. Iš tikrųjų tas išmintingas popiežiaus Leono XIII pasiūlymas, padarytas 1891 m., savo turiniu nuostabiai sutampa su daug anksčiau gyvenusio ir rašiusio, Bažnyčios nelabai mėgiamo pazityvizmo tėvo Auguste Comte (1798—1857) funkcijinės nuosavybės koncepcija.Jo buvo pasiūlyta privatinę nuosavybę laikyti socialine funkcija (pareiga), kurią nuosavybės savininkas naudoja — vykdo atsižvelgdamas į bendrus visuomenės interesus. Funkcijinės nuosavybės koncepcija, iš vienos pusės, turėjo apsaugoti privatinę nuosavybę ir jos neliečiamumo pobūdį nuo kolektyvizacijos ir nacionalizacijos pasikėsinimų, o iš kitos — traktuodama nuosavybę ne kaipo pirminę subjektyvinę teisę ir pripažindama visuomenei bei valstybei tos funkcijos kontrolės teisę, žymiai keitė jokių varžtų nepripažįstančio individualistinio liberalizmo principus (5). Toji pažiūra greit susilaukė gyvo atgarsio moksle. Pav., žinomas prancūzų mokslinikas Hauriou (6), išeidamas ne iš teoretinių samprotavimų, bet iš visumeninės tvarkos tikrovės būtinumo, priėjo išvadą, kad savininkas privatinę nuosavybę turi naudoti produktingai ir kad jo apsileidimas arba netinkamas tos pareigos atlikimas gali būti nuosavybės nusavinimo priežastimi. O Duguit (7) savo pažiūras tuo klausimu formulavo dar kategoriškiau* 

būtent: nuosavybė nėra jau subjektyvinė teisė, bet visuomeninė funkcija.Vadinasi, taip suprasta nuosavybė savininką pozityviai įpareigoja visuomenės, o taip pat ir paskiro individe atžvilgiu ir todėl jos naudojimas neturi ne tik pažeisti visuomenės interesų, bet, priešingai, turi tarnauti bendrajam gėriui.Todėl funkcijinė (pareiginė) nuosavybės koncepcija, paremta visuomeniniu solidarumu ir iš jo išplaukianti, yra perdėm demokratiška, nes jinai yra subordinuota visuomenės valiai ir jos pritaikymas privalo demokratinės procedūros. Savo turiniu ji yra privatinio ir visuomeninio intereso ir iniciatyvos sintezė eliminuojanti kapitalistinį žmogaus išnaudojimą ir marksistinį-komunistinį žmogaus nuasmeninimą ir pavergimą. Galų gale, funkcijinės nuosavybės linkme verčia eiti natūrali socialinio gyvenimo raida, kuri vis labiau privalo socialinio teisingumo, socialinės taikos, solidarumo ir vis didesnio valstybės bei visuomenės ūkio racionalumo ir tikslingumo. Atrodo, kad popiežius Leonas XIII šiuo atveju buvo pozityvizmo įtakoje, lygiai kaip ir varpininkai (cituotas „Varpo“ straipsnis „Pamatas savasties tiesos“ yra vienmetis su “Rerum novarum“ enciklika). Todėl negalima sutikti ir su teigimu, kad „jokia kita srovė nei pasaulėžiūrinė nei politinė — socialinės demokratijos pasiūlymų nėra davusi. Tai padarė tik socialistai ir katalikai. Todėl jie ir yra pašaukti būti socialinės demokratijos pionieriais („Aidai“, 324 p.) Šitokį pasiūlymą padarė ir tais pionieriais yra socialistai ir pozityvistai, o Lietuvos politiniame gyvenime jais yra varpininkai (liaudinikai) ir socialdemokratai.
Minties ir sąžinės laisvėVarpininkų pažiūros kultūros, religijos ir bažnyčios klausimuose išplaukia iš nuosęklaus demokratinių principų supratimo ir objektyvios tų principų interpre- tacijos.Pasinaudosime mūsų krikščioniškos srovės samprotavimais. “Politinių teisių lygybė neturi jokios reikšmės, jeigu žmogus praktiškai negali turėti nuosavybės, negali tvarkyti savo darbo pagal žmogiškuosius reikalavimus negali savo vaikų auklėti bei mokyti pagal savo įsitikinimus, negali viešai savo pažiūrų išpažinti ir pagal jas gyventi“. (“Aidai“ 319 p.). O taip pat priimant dėmesin, kad: „Gyvenimas visados yra žmogaus santykis su kuo nors. Kai žmogus santykiuoja su Absoliutu, kai jo garbei kuria maldas ir giesmes, stato šventyklas ir aukurus, ątsiranda religija. Religinis gyvenimas yra. žmogaus santykis su Aukščiausiąja Būtimi. Pagal šios Būties pergyvenimo bei supratimo įvairumus bus įvairus ir religinis gyvenimas.“ (320 p.). Tad varpininkai ir mano, kad religinėje srityje negali būti jokios prievartos bei presijos, kiek žmogus tiki, kaip tiki ir kaip Absoliutą ir kokius santykius sau su juo nustato. Kiekvienas laisvai apsisprendžia, supranta, kiekvienas pats pagal savo supratimą ir sugebėjimus suvokia Absoliutą ir nusistato su Juo santykiavimo formas. To reikalauja demokratiniai principai ir, pagaliau, žmoniškumas. Todėl varpininkai, išeidami iš demokratinių principų, mano, kad religijos klausimai turi būti palikti kiekvieno žmogaus paties apsisprendimui ir jo sąžinės balsui. Trumpai — religijos reikalus varpininkai laiko griežtai kiekvieno individo intymiu individualiniu reikalu.Turint galvoje, kad religijos objektas ir tikslas yra griežtai skirtingas nuo visų kultūrinių ir visuomeninių objektų ir tikslų, varpininkai mano, kad Bažnyčią, religijos skelbėją nereikia velti į poliką, bet palikti ją laisvą, Kristaus pavyzdžiu, skelbti Dievo žodį, padaryti
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ją laisvą nuo politinių aistrų ir neleisti jokiai politinei 
partijai naudoti ją savo politiniams tikslams. Todėl 
Bažnyčia turi būti atskirta nuo valstybės, dvasiški j a ne
turi kištis į praktiškąją politiką, tuo sudarydama sąly
gas Bažnyčiai visuomet išlikti skaisčia, Taigi, varpinin
kai pasisako už kiekvienos religijos skaisčią bažnyčią. 
Jie vienodai traktuoja religinį ir ateistinį fanatizmą. „Po
mirtinio gyvenimo visi rūpesčiai paliekami kiekvieno 
individo laisvai valiai ir jo bažnyčiai.' Varpininkai pa
sisako už visų tikybų ir tikinčiųjų toleranciją. Kadangi 
gyvenimo patirtis rodo, jog formalus religinių dogmų 
išpažinimas ir bažnyčių reikalavimų atlikimas neįsten
gia visų žmonių morališkai ir doroviniai pakelti, var
pininkai prie savo dviejų pagrindinių ideologinių 
principų dar prideda, įrašo humaniškumą, iš kurio 
išplaukia tolerancija ir solidarumas.

Nuoseklus, nuoširdus ir griežtas tų principų vykdy
mas veda visuomenę prie pilnutinės demokrati
jos.

(1) “Varpas" 11—-12 nr., 1946, 4 puslp.
(2) “Kultūra“, nr. 1, 1930, 46 p.
(3) Albinas Rimka, Lietuvių tautos atgimimo socia

liniai pagrindai ir “Aušros“-“Varpo“ gadynės
(1883-93) socialekonominiai raštai, Kaunas, 1932.

(4) M. Lozoraitis. Pamatas savasties tiesos.
(5) Aug. Comte, Systėme de politique positive, 1892.
(6) M. Hauriou, Principes de droit public, 1910, 

38-39 p.
(7) L. Duguit, Les transformations du droit privė 

1912.

IŠ VINCO KUDIRKOS 
PUBLICISTIKOS

Andrė Gide teigia, kad publicistika — tai atsilie
pimas į gyvenimą širdimi ir protu, ir šitai tiesai pa
liudyti geriausia, rodos, tinka Didžiojo Varpininko 
straipsniai. K Irzykowskio pareiškimu, gyvenimas 
nuo publicisto neatsilieka nė per pėdą, publicistas 
nuo verdančio gyvenimo nepasislepia ir užsirakinęs 
savo buto duris, publicistas tai lyg Laokoonas besigru- 
miąs su gyvenimu. Publicistu gimęs, girdi, iki mir
ties, nebeturi nei atostogų, nei pensijos.

Tai, sakytum, V. Kudirkai apibūdinti parašyti žo
džiai. Atverčiame 1891 m. Varpą ir skaitome:

„Ramios valandos tame tarpe, kada prasideda mai
nai saulės spindulių ant nakties šešėlio, o žiburys da 
nešaukia prie pertraukto dienos darbo — tai valandos 
atilsio dvasios. Mislys, lyg naudodamos iš prietamsos, 
ištrūksta ir, pamatę nuobodžią nelaisvę prie kasdienių 
triūsų, palikę besikankinimą skaudžiais, kasdien regi
mais paveikslais kovos už būvį, dėl atsigaivinimo tve
ria paveikslus ramius, smagius, be dejavimų ir aša
rų .. . Ko tose valandose žmogus neprimisliji, kokių 
užmanymų nesigriebi, o visus išpildai galutinai, visus 
atlieki lengvai, nors būtų sunkiausi ir drąsiausi . . .“

Bet neilgam ta idilija, neilgam atitrūkimas nuo 
gyvenimo konkretybių, čia pat toliau V. Kudirka rašo:

„Panorama, praslenkanti tada mislyse, labai graži, 
bet kaip apgavinga, kaip tolima nuo teisybės?" Ir 
įprastiniu pastabumu ir atvirumu rašo:

„Sutarimai mūs, rašyti ir nerašyti, tai ploniausi 
vortinkliai, greit juos sutraukome be jokio sudrebėjimo 
sąžinės; liūdniausias dalykas, kad kartais noriai grie- 

biamės sutarimo dėl to tik, kad per jo pagalbą galime 
pagerinti privatiškus savo reikalus, o kaip seksis rei
kalui viešam, paremtam ant išpildymo išlygų sutari
mo, tai mums nerūpi, mokame išsisukti nuo paimtų 
ant savęs pareigų, o jeigu ne, tai pildome jas, lyg ma
žas vaikas, priverstas visą dieną tėmytis į elemento
rių . . .“

Arba šit:
„Padaręs esu įžadus kas met aplankyti Nemuną. 

O Nemunėli! kaip neatlankyti tavęs, kaip tavęs nepa
matyti. Tas atsilankymas tiek sveikatos sugrąžina 
suvargintam kasdieniniais rūpesčiais kūnui, tiek naujų 
pajėgų suteikia apsilpusiai dvasiai, tiek dorų jausmų 
sujudina širdyje — kaip gi neatlankyti. Nemunėli! 
išvydus tavo prigimtų grožybių gausybę, negali atsi
kratyti nuo mislies, kad panemunėse negali būti piktų 
žmonių, čia gamta sįūlo žmogui vien tik dalykus su
švelninančius jausmą, dailinančius dvasią.“

Kudirka turistas baigiasi, ir šaukia: „O vienok . . .“ 
Ir vėl Kudirka kovos už žmogų ir tėvynę bare.

Ir gaila, labai net gaila, kad V. Kudirka plačiosioms 
tremtinių masėms (ir mokykloms) iki šiol težinomas 
iš satyrų ir vieno kito eilėraščio. V. Kudirkos publi
cistikos tomas yra Pabaltijo universiteto bibliotekoj. 
Gal kuris leidėjas susigundys perspausdinti? Man de
das, Kudirkos publicistikos rinktinė praverstų visiems, 
be konfesijos, profesijos ir pasaulėžiūros skirtumų.

Jau daug vandens praleista į Baltjūres; daug žmo
nių ašarų ir prakaito drauge su anuo vandeniu nu
plaukė; daug kojų, kurios mus mindė, supuvo kapuose, 
o V. Kudirkos publicistika, lyg anas tiltas iš satyrų, 
tebestovi tvirtas ir patrauklus:

„Rodosi, kad kiekvienam lietuviui inteligentui tu
rėtų rūpėti vieši jo tėvynės reikalai, ypač paremti ant 
instinkto užsilikimo; rodosi, negalėtum prileisti tos 
mislies, kad tarp inteligentų būtų atšalimas širdžių, 
žiūrint ant skriaudžiamos motinos; rodosi, kad aukos 
nuo inteligentų ant gelbėjimo savo tautystės turėtų 
plaukti be galo ir reikšti jausmus ir išrokavimą tėvy
nainio, o ne prekėjo. Vienok, to viso nematyt.“

„Mane ne guvernantės augino“ — gali apie save 
sakyti V. Kudirka. Todėl tiesos jis į bovelną nevy
niojo, jo žodis, blogybes ir neigiamybes iškeldamas, į 
gerą vedė. Jis rūpinosi Lietuva ir lietuviu:

„Tūli karšti lietuviai atšalo, lyg žalbarščiai, o viens 
ir kits iš jų sukrovė idealus į pilvą ir supratime gy
venimo susilygino su žirgais šėrimais . . .“

Dar blogiau: „atsiranda tarp kandidatų į šėrūnus 
toki, kurie, norėdami nors akyse svieto išteisinti savo 
apsileidimą, skelbia, kad iš to (tai yra iš mūsų kovos 
už Tėvynę) nieko nebus“.

Daktaras visą savo plunksnos aštrumą buvo nu
kreipęs prieš vadinamuosius mandarinus, atseit, prieš 
tuos, kurių „idealas „uta-ta-ta“ ir ne tik ką patys ne
sikiša prie darbo, bet da pataiko ir kitų darbą truk
dyti“.

„. . . koki būtų vaisiai, kad mums nepritruktų 
dviejų pamatinių dalykų:tvirtumo būdo ir vienybės 
viešame darbe. Mažiausias nepasisekimas vieton pa
kurstyti užsispyrimą ieškojime naujų takų, atima 
mums norą dirbti toliau; viena ar kita priešo surengta 
kliūtis, vieton sukarštinti dvasią, mus atšaldo, paverčia 
į aplėpaausius . . . Ištekinę kirvius, stoja mūs broleliai 
prie darbo. Žiūrėk — viens, atsiminęs žandarą, metą 
kirvį, nubėga ir jau negrįžta nė savo įrankių pasiimti. 
Kitam kirvį užkiša kur į palėpę pati ir taip pamyluoja 
savo vyrą, kad jau tas nė nepasigenda kirvio. Tre
čias apmaino kirvį ant karjeros. Bežiūrint broleliai

9

11



prasiretina, o darbas tada lieka mažam skaitliui tvir- 
tesniųjų, kurie negali vieni išvaliot arba mažai tegali 
pasivaryti tolyn. Arba vėl: susitelkia broleliai su 
dieverėliais kirsti vargus, tik tie, kurie atsinešė bor
tas, nenori dirbti su turinčiais kirvius, traukiasi šalin 
ir da taikosi atšipinti kitų įrankius. Menkas išeina 
atlikimas skyrium to darbo, kuris būtinai reikalauja 
susitelkimo, kur kiekvienas įrankis, ar kirvis, ar bortą, 
ar dalgis, ar peilis gali būti naudingai suvartotas.“

Šit tremtiniams atsimintina dr. V. Kudirkos nuo
monė apie gimtąją kalbą:

„Stipriausiu pamatu tautystės, pirmiausiu jos rams
čiu yra prigimtoji kalba. Atimk žmonių kuopai kalbą 
— dings tautystė su visais jai primestais priedais. Iš 
kur mūs tautystė gali būti stipri ir nepasiduoti vo- 
dingoms rūdims, jeigu mes pats ištraukiame iš po jos 
pamatą, atimame ramstį — vienu žodžiu, jeigu mes 
pats neapkenčiame savo prigimtos kalbos? Didesnė 

dalis myli lietuvišką kalbą kokia ten paslaptine, pa- 
kampine meile, lyg negališką pačią, su kuriąja gėda 
pasirodyti tarp žmonių.

Kalba ir tautystė — tai ne kokis ten civilizacijos 
išmislas, tik turi gilesnį pamatą — yra tiesa gamtos, 
su kuria juokus dirbti gan pavojingas dalykas.“

Jau prieš pusamžį dr. V. Kudirka, rašė:
„Žmonių pasaka „kitus pamatyt ir save parodyt“ 

pritaikoma ir prie tautiško kilimo. Pamatyt kitus, 
kad galima būtų pritaikyt ką gero prie savo tautos, 
tai pareiga visų, kuriems rūpi savo krašto laimė. Save 
parodyt, atkreipt ant savęs kitų akis, kitus pamokinti 
turi rūpėt visiems, atsimenantiems tėvynės garbę.“

„Iki šiol rodėmės kitiems tik su skundais ant 
skriaudimų, tik tai kaip maži vaikai su verksmu: 
mama, mane peša! Reikia pasirodyt su savo darbais 
įdant kiti matytų, kad mes verti kitų atidos, o kartais 
ir apgynimo.“ J. Gr.

te&GAIRES
YRA žmonijos gyvenime tiesų, kurias norima su

griauti brutaliausiomis fizinėmis ir dvasinėmis prie
monėmis ir dėl kurių tenka kovoti milžiniškas kovas, 
o jos niekuomet nemiršta. Viena tokių pagrin
dinių, niekuomet nemirštančių tiesų yra žmogaus 
politinės, ūkinės ir dvasinės laisvės 
tiesa.

Lietuvių tauta, amžių sąvartoje iškentus ir tebe
kenčianti didžiausias kančias, dėl šios pagrindinės tie
sos, dėl visapusiškos žmogaus laisvės, yra kovojusi ir 
tebekovoja žūtbūtinę kovą. Istorijos eigoje į lietuvių 
tautos politinę laisvę kėsinosi ir vokiečiai, ir lenkai, ir 
caro rusai ir tebesikėsina šiandien rusiškasis imperia
lizmas, komunizmo vardu. Lietuvių tauta didvyriškai 
kovoja dėl šios laisvės, kaip ji didvyriškai yra kovojusi 
dėl savo ūkinės laisvės tuomet, kai nešė sunkią bau
džiavos naštą, kaip ji didvyriškai yra kovojusi ir te
bekovoja dėl savo dvasinės laisvės daugelio okupantų 
smaugta ir smaugiama.

Lietuviai Studentai Varpininkai, savo ideologijos 
pradmenis atradę tautos buities gelmėse ir formuluo
dami juos laimingos tautos ateities kūrimu, savo ideo
logijos gaires nužymi tautiškumo, demo
kratiškumo, humaniškumo ir sąžinės 
laisvės dėsiniais, garantuojančiais visapusiškai 
laisvo žmogaus tiesos įgyvendinimą.

1. Studentai Varpininkai, pasmerkdami komunistų 
ir fašistų suniekintą ir iškraipytą tautiškumo sąvoką, 
deklaruoja tautiškumą ugdanti savo tautos ir krašto 
meilę ir gynimą, nuoširdų bendradarbiavimą su viso
mis kitomis pasaulio tautomis, remiantis principu, kad 
kiekvienos paskiros tautos laimėjimai turi būti įnašas 
į viso pasaulio, laimėjimų lobyną.

2. Laisvas žmogaus — piliečio gyvenimas yra įma
nomas tik laisvoje valstybėje, kur suverenumas pri
klauso pačiai tautai, kurioje visi piliečiai lygūs įstaty
mams ir visi dalyvauja valstybės reikalų tvarkymo. 
Todėl Studentai Varpininkai mano, jog politinius, so
cialinius ir kultūrinius klausimus teisingiausiai ga
lima spręsti tik plačiai suprastoje demokratijoje, kaip ji 
yra suprantama aukščiausios civilzacijos ir kultūros 
Vakarų kraštuose.

3. Valstybė negali būti pati sau tikslas, kaip yra to- 
talistino rėžimo kraštuose, o turi tarnauti piliečiui — 
žmogui, apsaugodama jo visapusiškas laisves ir padėda
ma jas plėtoti ir ugdyti. Savo ruožtu pilietis — žmogus 
turi būti naudingas valstybės narys, savo dvasiniu ar 
fiziniu darbu atiduodamas įnašą valstybei, visuomenei 
ir sau pačiam.

4. Nei valstybei, nei neribotam kapitalizmui nelei
džiama žmogaus išnaudoti ekonomiškai, o turi būti su
darytos apystovos, kad kiekvienas pilietis — žmogus sa
vo garbingu darbu galėtų susikurti savo fizinei ir dva
sinei egzistencijai patogiausias sąlygas.

5. Žmonijos tarpusavio santykių etinės normos, su
formuluotos antikiniame pasaulyje, ugdytos krikščiony
bės eroje, šiandieną yra apsprendžiamos plačia huma
nizmo sąvoka, suteikiančia žmogui dvasinę laisvę. Stu
dentai Varpininkai, savo ideologiją grįsdami humaniz
mu, akcentuoja plačios tolerancijos, kitų įsitikinimų 
gerbimo ir sąžinės laisvės principus.

6. Niekas neturi teisės uzurpuoti žmogaus dvasinio 
pasaulio: jam paliekama visiška laisvė pasirinkti bet 
kurią religiją arba visiškai nuo jos atsisakyti, kiek
vienu atveju gerbiant ir toleruojant kitaip manančio 
įsitikinimus.

Šiomis ideologinėmis gairėmis vadovaudamiesi. Stu
dentai Varpininkai ir buria savo organizacijoje tą aka
deminį jaunimą, kuriam svetimos bet kurios visuome
nės dalies internacionalinio viešpatavimo užmačios, 
kuriam nepriimtinos totalistinės valstybės kulto idėjos, 
kuriam svetimas bet koks žmogaus dvasinio pasaulio 
uzurpavimas, kurio nepatenkina istorinis materializ
mas, sprendžiąs žmogaus buities problemą tik vienapu
siškai. Studentai Varpininkai ugdo pilnutinį 
laisvą žmogų vertindami jo privitnę ini
ciatyvą ir kiekvieną, kad ir nedidelį, bet pozity
vų darbą sau, šeimai, bendruomenei, tau
tai, valstybei ir žmonijai.

Specifinėse tremties sąlygose ir kai tėvynė tebėra 
okupanto niokojama, Studentai Varpininkai pagrindiniu 
šio momento uždaviniu laiko žūtbūtinę fizinę ir dvasinę 
kovą, kol tėvynė bus išlaisvinta ir bus galima -įgyven
dinti tuos idealus, kurie šiose gairėse nužymėti.
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birute novickienE

LIETUVĖ MOTERIS LAISVĖS KOVOSE 
IR VALSTYRĖS KŪRIME

Lietuvės moters kelias istorinėje raidoje buvo sun
kus ir vargingas. Jai teko pakelti Lietuvos valstybės 
padalinimus, carų priespaudas, baudžiavą, vargingos 
valstietės gyvenimą.

1918 metai atnešė jai ir jos kraštui laisvę.
Nuo to laiko jau praėjo 30 metų. Daug vandens nu

tekėjo. Ir štai, vėl lietuvė moteris, kaip ir jos tėvynė, 
atsidūrė dar blogesnėj būklėj, negu prieš 30 metų. Tė
vynė — žiauraus okupanto paglemžta. Tamsu joje, niū
rų. Dalis moterų, su mažamečiais vaikais, tolimose tun
drose. Ten žiauri kova. Moteris viena, atskirta nuo vyro 
tėvo ir tėvynės, kovoja su likimu ir gamta. Kita dalis 
moterų vakarų tremtyje. Prieš akis nežinia. Ir štai, to
kioj neviltyje, kuomet, atrodo, nebėra jėgų grumtis su 
gyvenimu, noroms nenoroms prisimena praeitis ir ky
la klausimas, ką davė lietuvė moteris mūsų tėvynei, kai 
turėjo galimybę dirbti, ką sukūrė ji nepriklausomybės 
metais, ar verta ji buvo tos laisvės, kurią turėjo?

Prieš 1918 metus labai nedidelis skaičius lietuvių mo
terų buvo pasiekusios mokslo, o tuo labiau aukštojo. 
Kaimo žmogus, visko atsisakydamas, vos pajėgė išleisti 
į mokslą vieną kitą sūnų. Mergaitės likdavo namuose. 
Todėl nenuostabu, kad 19-tojo amžiaus pabaigos ir 20- 
tojo pradžios išmokslintos lietuvės moterys buvo kilu
sios ne iš kaimo, bet iš dvbro: Gabrielė Petkevičaitė, 
Šatrijos Ragana, Lazdynų Pelėda, Žemaitė, Pleirytė- 
Puidienė, Felicija Bortkevičienė ir kitos. Nutraukusios 
ryšius su sulenkėjusiu dvaru, pasijutusios lietuvės, jos 
mūsų tautai atidavė didelę duoklę tai savo raštais, tai 
kitais darbais.

Antrosios kartos išmokslinta lietuvė yra toji, kuri 
pripuolamai, ar viena, ar su tėvais pateko didmiestin ir 
turėjo progą mokytis. Tos kartos priklauso ir 1914 
metų tremtinės, lankiusios Voronežo lietuvių gimnaziją. 
(Ir, ano meto tremtyje mes jau kūrėme primąsias savo 
mokslo įstaigas.) Ir, pagaliau, kai kurios stambesnių 
ūkininkų dukros, ar brolių, ar giminių pagalba prisi- 
mušusios iki mokytojų seminarijos. Tačiau Bendras jų 
skaičius nepriklausomybės pradžioje toks mažas, kad 
buvo galima priskaičiuot vos vieną kitą šimtinę.

Jos visos buvo jaunos, labai jaunos. Vidurkis am
žiaus vos siekė 20—25 metų. Todėl nenuosabu, kad į 
besikuriančios, atgimstančios Lietuvos darbą buvo jų 
mestasi su visu jaunatvišku užsidegimu ir pasiryžimu.

1918 metų Lietuva kūrėsi iš nieko. Neturėjo nei 
kariuomenės, nei lėšų, nei valstybinio aparato. Viena 
buvo aišku: Lietuva turi būt nepriklausoma. Pirmiau
sia buvo susirūpinta jos gynimu. Lietuvos didieji 
kaimynai, nors ir revoliucijų įkarštyje būdami, anuomet 
nenorėjo apleisti mūsų krašto, ir jei nebūtų mūsų 
savanoriai, tuometinio ministerio pirmininko Mykolo 
Sleževičiaus pašaukti, stoję krašto ginti, tai ir tos lais
vės nebūtumėm ragavę. Tų nepriklausomybės kovų 
metu lietuvė moteris suvaidino nemažą vaidmenį. Pa
šaukus vyrus kariuomenėn, moteris, kur tik sugebėjo, 
stvėrėsi visokeriopo darbo. Ji — ir besikuriančioj 

raštinėj, ir ligoninėj, ir mokykloj. Tų laikų moteris 
nevengė jokio jai pavedamo darbo, didelis ar mažas jis 
būtų. Ji tuomet neklausė, kiek už tai bus atlyginta, o 
atsitikdavo, kad valdžia ištisus mėnesius neturėjo lėšų 
algoms apmokėti. Tekdavo ir pabadauti. Bet ką tai 
reiškia, kai siekiamas aukštesnis tikslas! Apie drabu
žius tuomet mažiausia galvota: kas turėta tas dėvėta. 
Tautiniai drabužiai buvo dižiausia prabanga ir jais 
vilkėta tik didžiausiomis šventėmis.

Jau 1918 metais Vilniuje moteris registruoja atvyk
stančius karius. Kaune mes ją sutinkame besikuriančioj 
Šaulių Sąjungoje. Ją mes matome Vyriausiam Moterų 
Komitete Tėvynei Ginti. Motelį mes sutinkame ir 
fronte — karius slaugant, jiems dovanas vežant.

Didžiausias aukas anuomet sudėjo lietuvė kaimietė, 
nes ji išleido savo sūnus tėvynei laisvės parnešti. Ir 
be aimanų, be dejonių. Tuomet buvo aišku — nesiginsi 
ir vėl vergausi. Tėvynės gynimo dvasia buvo tokia ga
linga, jog pasitaikydavo ir kurijozų: mergaitės nedrau
gaudavo su vaikinais, vengusiais kariuomenės; dar 
labiau būdavo pasmerikiami tie vyrai, kurie, tėvynę pa
vojuje apleidę, išvykdavo užsieniuosna doktoratų ieš
koti.. Visa tauta tuomet gynė savo kraštą. Tų metų žie
mos buvo ypatingai šaltos, o blogai aprengti mūsų ka
riai — apkasuose. Ir vėl padėjo kaimo moteris Paskel
bus pyliavas, rinkliavas, nesigailėta nieko; viskas, kas 
buvo šiltesnio, geresnio, skiriama tam bevargstančiam 
tėvynės gynėjui. O ir paskirų asmenybių iš moterų 
tarpo nepriklausomybės kovose buvo tokių, kurios yra 
tėvynei tiek nusipelniusios, kad be jų pagalbos mūsų 
jaunos valstybės likimas galėjo nueiti kitais keliais. Be 
visos eilės jų, tik kaip atskiras pavyzdys, minėtina jau
na medicinos studentė C Mūsų vyriausybei 1919 metų 
sausio mėn. 2d. persikėlus Kaunan ji lieka Vilniuje, — 
nepajėgia su mylimu miestu skirtis. Vilnių svetimiems 
okupavus, studentė įsitraukia į pogrindžio darbą. Ir 
jos dėka, mūsų vyriausybės rankose peoviakų ruošiamo 
perversmo dokumentai . . . Tokių moterų turėjome ir 
daugiau. Jų vardai pilki, nežinomi, bet jų nuopelnai 
begaliniai. Kitose tautose panašios moterys būtų pakelį 
tos į „nusipelniusias didvyres“. Mūsų lietuvė moteris 
kukli. Ji tokia buvo ir liks.

Nepriklausomybės kovos buvo baigtos. Savanorių 
žygis, kaip visos tautos valios reiškėjas, nenuėjo veltui. 
Jį gražiai apvainikavo vėliau rašiusio poeto žodžiai:

„. . . . ir niekur, niekad nerasi, 
ką parnešė tau savanoriai basi.“

Teisingi tie žodžiai. Jie parnešė neapčiuopiamą daik
tą, jie parnešė neįvertinamą vertybę — jie parnešė 
mums laisvę.

Laisvės kovų baigimo fone ėjo tolimesnis valstybės 
kūrimo darbas. Anų laikų Lietuva kūrėsi demokratiniais 
pagrindais: žmogaus ir piliečio apsiprendimo teisė, spau
dos ir žodžio laisvė, laisvi rinkimai, visų piliečių lygybė 
įstatymams. Moterys aktyviai rinkimuose dalyvauja, 
gali būt renkamos. Lietuvė moteris prieš 30 metų turi
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tas teises, kurių kitų kraštų moterys, pav. prancūzės, 
susilaukė tik po šio karo. Niekuomet lietuvė, ypač be
sikuriančioj Lietuvoj, nebuvo laikoma žemesniu padaru 
už vyrą. Jei sugebi darbą dirbt, tai ir dirbk, nesvarbu, 
kad moteris. Ir todėl nieko nuostabaus, kad 1920 metų 
gegužės mėn. 15 d. Steigiamajam Seimui susirinkus 
pirmojo posėdžio, jį atidarė moteris. Pasirodė, jog vy
riausia amžiumi iš visų atstovų buvo Gabrielė Petkevi
čaitė, o jauniausia Marija Muraškaitė — Račiukaitienė. 
Pirmoji tam istoriniam posėdžiui pirmininkavo, antroji 
buvo jo sekretorius. Juk feministiniai nusiteikusiuose 
kraštuose toks įvykis būtų išpūstas į nepaprastą moters 
laimėjimą. Pas mus į tai buvo žiūrima paprasčiau. 
Mums tai atrodė visai natūralu. Mes gi lygios su vyrais. 
Į atviras duris laužtis netenka. Todėl ir Steigiamajame 
Seime ir vėlesniuosiuose seimuose mes visą laiką matome 
moterų atstovių. Profesijomis daugiausia buvo mokyto
jų. Be aukščiau minėtos G. Petkevičaitės, rašytojos, 
visuomenininkės ir mokytojos, seimo atstovės mokyto
jos: M. Galdikienė, I. Gvildienė, M. Muraškaitė — 
Račiukaitienė. Bet buvo ir kitų profesijų. Pavyzdžiui, 
moteris redaktorė, visumeninkė, visų mūsų atmintyje 
dar taip gyva, varpininkė Felicija Bortkevičienė.

Seimo atstovės moterys aktingai dalyvavo visose 
seimo komisijose. Ypač švietimo, socialinės apsaugos ir 
teisių. Jų iniciatyva buvo pakeisti civiliniai įstatymai, 
kurie, kaip senas rusų palikimas, varžė moters teises 
įpėdinystės atveju. Moterys, būdamos atstovės trijų 
didžiausių seimo frakcijų — valstiečių liaudininkų, 
krikščionių demokratų ir socialdemokratų, —■ gerai 
žinojo, jog tik bendrai, sutartinai dirbdami pasieksime 
viso krašto gerovės. Jos švelnino tuos nesklandumus, 
kurie iškildavo tarpfrakciniuose santykiuose. Kad buvo 
pravestos tokios pagrindinės reformos, kaip žemės re
forma, nemažas moterų seimo atstovių nuopelnas, nes 
vienos jų, pačios iš kaimo kilusios, su juo tampriais ry
šiais surištos, kitos dvare išaugusios ir mačiusios dvaro 
daromas skriaudas, suprato, kad žemė turi būti tų, kurie 
ją savo praktaitu laisto, o ne tų, kurie į ją žiūri tik kaip 
į pasipelnymo šaltinį.

(Dabar, po tiek metų, mes ir vėl matome, koks pro
gresyvus kraštas buvo Lietuva; kai dar ir dabar galin
gos, didelės valstybės tūpčioja vietoje, nežinodamos, 
kaip prie tos žemės reformos prieiti, Lietuva tą klausi
mą yra sprendusi jau beveik prieš 30 metų.)

Seimų raštinėje dirbo daug jaunų mergaičių, ku
rioms tas darbas drauge buvo lyg ir politinė — demo
kratinė mokykla, palikusi pėdsakus jų visam gyveni
mui.

Tų laikų moteriai, ypač jaunajai kartai, būdingas 
nepaprastas mokslo troškimas. Vos įsikūrus aukštie
siems kursams, vėliau universitetui, mes visur matome 
vyraujant moteris. Paskaitos tąsyk vyko popietinėmis 
valandomis. Atitrukusios nuo dienos darbo, eidavo jos 
į paskaitas, kaip į didžiausią šventę. Viskas buvo jau
na, miela ir, svarbiausia, sava. Kiekvienas miestelis 
geidė turėt gimnaziją — tik mokytojų nepakako. Stei
giami įvairūs mokytojų kursai, suaugusiems gimnazijos. 
Po visą kraštą pasipila tinklas pražios mokyklų. Mote
ris dar turi pati šviestis, o čia pat jau ir kitus mokyt.

To laiko moters profesinis pasiruošimas nukrypo 
dviem kryptimis — pedagogine ir medicinos. Gal tai 
ir natūraliausia, nes kas gi artimiau būsimai motinai, 
kaip vaiko auklėjimas ir jo sveikata. Kadangi medici
nos fakultetas įsikūrė vėliau, tai pirmos mūsų medikės 
baigė mokslus užsieniuose. Iš jų tarpo mes turime ge
riausią vaikų ligų gydytoją, universiteto asistentę ir 
visuomenininkę d-rę Aldoną Sirutienę, rentgenologes_  

Eleną Jacevičiūtę ir jau a. a. Oną Kerpauskaitę, Vėliau 
mūsų universitetas išleido puikių moterų specialisčių, 
kaip d-rė Zubrienė, moterų ligų klinikos vedėja, d-rė 
Jasevičiūtė, Raudonojo Kryžiaus tuberkuliozės sana
torijos vedėja, d-rė Makauskienė, D-ro K Griniaus tu
berkuliozės sanatorijos vedėja, chirurgė d-rė Bemotavi- 
čiūtė, d-rė Kesiūnaitė. Tai vis moterys, išaugusios 
pirmųjų nepriklausomos Lietuvos metų gyvenimu, jo 
kančiomis, jo sielvartais.

Jei tektų paminėti bent dalį tų, kurios, vos pačios 
peržengusios mokyklos suolą visą savo jaunystę pašventė 
kaimui, kaip pradžios mokyklos mokytojos, jų vardai 
nesuskaitomi, kaip ir jų darbai neįkainojami. Tačiau 
negalima praeiti nepaminėjus iš pedagogių tokių vardų 
kaip V. Daugirdaitė — Sruogienė, A. Petrauskaitė — 
Skrupskelienė, d-rė Krasauskaitė, d-rė M. Žilinskienė, 
Sirutytė — Lastienė, Andriulytė, Arminaitė, M. Ne- 
meikšaitė. Jos ne tik kaip mokytojos, bet ir kaip visuo
menininkės, vienos tremtyje, kitos tėvynėje, tęsia sunkų 
jaunimo auklėjimo darbą.

Kadangi pirmajame dešimtmetyje viskas buvo 
kūryba, tai ir mūsų menas, ypač opera ir drama, pa
gyveno kūrimosi laiką. Neapsieita ir čia be moterų 
pionierių. Neturėtūmėm Nezabitauskaitės — Galau- 
nienes, Vladislavos Grigaitienės, vėliau Vincės Jonuš- 
kaitės — Zaunienės ir visos eilės jaunų mergaičių 
chorui bei baletui, — nebūtume sukūrę vieno iš geriau
sių operos teatrų, žavėjusį ne vieną europietį. O tuo
metinės menininkių darbo sąlygos nelabai skyrėsi nuo 
stovyklinių. Tą pat galėtume pasakyti ir apįe dramos 
teatrą. Tik literatūroje pirmą dešimtmetį moterų pasi
reiškė nedaug. Čia galime suminėti Bronę ■ Buivydaitę, 
Alės Sidabraitės — Petrauskienės, Hanės Lukauskaitės, 
Augustaitytės — Vaičiūnienės prošvaistėmis pasiro
dančius eilėraščius, nes kitos moterys kūrėjos iškyla 
daug vėliau.

Ano meto lietuvė moteris buvo visuomenininke. 
Nerasi tos organizacijos, tos draugijos, kur nebūtų mo
ters. Visą savo laisvalaikį ji pašvenčia organizaciniam 
darbui. Jos aukomis ir pasišventimu buvo sukurtas 
visas tinklas socialinės globos organizacijų. To darbo 
pionierės — D. Šleževičienė, L. Raupienė M. Galdi
kienė ir kitos. Šis moterų nudirbtas darbas kitose 
valstybėse būtų pareikalavęs ištisų socialinės globos 
ministerijų. Pas mus to nebuvo. Iš pradžios tam 
tikslui valstybė neturėjo lėšų. Moterys rūpinosi ir lėšas 
surinkt ir pačias įstaigas organizuoti. Visas šis neap
mokamas moters darbas yra valstybei sutaupęs mili
jonus litų. Tuomet nebuvo laiko galvot, į kurią 
sistemą socialinę globą įjungus, kokiu būdu šis darbas 
tiksliau atlikus. Viena buvo aišku: yra karo našlai
čiai, yra seneliai, kūdikių sveikatas stovis blogas — 
vienus reikia tučtuojau pavalgydyt, kitus priglaust, 
tretiesiems suteikt medicinos pagalbą. Tą darbą atliko 
moterys.

Baigiantis pirmajam nepriklausomo gyvenimo de
šimtmečiui, 1928 metais, įvairios socialinės globos 
draugijos susijungė į dvi organizacijas: Lietuvos moti
noms ir vaikams globoti organizacijų sąjungą bei Cari
tas. Tų organizacijų vadovaujama vieta priklausė 
moterims.

Ir visose kitose draugijose — švietimo, kultūros, 
auklėjimo anuomet mes sutinkame moterį — moters 
visuomenininkės tipą. Jos ryšys su kaimu tąsyk tebėra 
ankštas, nedirbtinis, nes ji pati iš jo kilus ir, seime at
stovaudama kaimo moterį, turi jai teikt ir savo darbų 
apyskaitą.
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Liudas Dovydėnas

^Ramybė miikc gilumoje

Dūliai pritildė žingsnius, kai ant šienapiūte kvepiančio stalo užklojo baltą, it sniegas, staltiesę. Sunkiom rankom Dūlys spaudė šieno kalnelius, apšviestus viršum stalo kabančios lempos.Jam padėjo mažoji Ievutė, čia patempdama staltiesės kampą, čia ištraukdama nukarusią smilgą ar lauko dobilo galvutę. Ji nerūpestingai skambiu balseliu trupėjo visoj pirkioj, pilnoj nuotaikingos ramybės, šviežiai auštančio pyrago kvapo ir purpiančios šeimininko pypkės.Ant didelio stalo Dullenė atsargiai padėjo kisieliaus bliūdą, sližikų lėkštę, dvi keptas žuvis, įsikandusias eglių tamsiai žalias šakeles, du didesnius tuščius bliūdus ir vieną mažesnį, molinį, rusvą, su žaliom paukštytėm ant pūstų šonų. Tai motinai ir tėvui. Toliau nuo kertės, vienoje eilėje staltiesėje skendo trys ne vienodos lėkštės. Vienoje iš trijų, molinėje, tamsiai žaliam dugne atsimušė lempa, kaip mažam ežerėlyje, kur sustojo Ievutė, savo apskritu, juodbruvu veidu ir gyvom akim užsiremdama ant lėkštės.— Mama, tai kas iš šitos — ji parodė pirštu į lėkštės dugną su skęstančia lempos liepsna.— Vaikeli, palav,k . . palauk, dar ne viską sudėjau.Dukra dar kartą klausė, kai motinos mintis buvo rūsčioj tolumoj ...Ten, už snieguotų laukų, už niūrių skurdžių miškų, sniege skęsta varganų pirkelių stogai. Tik savo mažų, pajuodusių kaminėlių dūmeliu kabinasi į begalines dangaus platybes. Vienišos rogių pravėžos, kiškio padriki pėdai riša tas trobeles su tos pamirštos platybės gyvybe. Tai tenais . . .Ievutė pamiršo savo klausimą, papurusiom lūpom, rimta ir reikalui atsidavusi dėliojo greta visų lėkščių ir bliūdų medinius, metalinius šaukštus. Prie lėkštės su lempos šviesa ji parinko žvilgančias šakutes ir patį didžiausią peilįTai valandėlę stebėjęs, nebeištvėrė pirkioje Dūlys ir pasiteisino:—■ Šuva plakasi ant lenciūgo. — Ir išėjo. Šuva, tik pajutęs ant slenksčio šeimininką ėmė čiužinti grandinę ir maldaujamai suinkštė.Lauke snigo. Eigulio sodybą supančios eglės skendo stambiais gabalais krintančio sniego tyliam, viską 

skandinančiam baltume. Vakarų pusėje viršum jauno eglyno, vaiskesnis sniegas krito, ten turi būti mėnuo, baltoj nepabaigiamai krintančio sniego platybėje. Be garso, be šlamesio iš aukštybių gula švelni, lengva, švari ramybė. Ant miško, lauko, ant svirties, ant šuns.Dūlys, priėjęs prie šuns, drėgno savotišku kvapu, užkišo du pirštu už apikaklės. Ne šuns, bet jo kaklą veržė sunkus negerumas. Ir jam buvo dar sunkiau po lino marškinių krūtine. Keista pamanius: šuniui gerai, jis nepemeša tokių dienųAnt jo nepridengtų žilų plaukų krito sniegas, bet jis nebegalėjo ten, už stalo, su Ievute, su Ievute prie lėkščių. Jau trečios Kalėdos pati sededa dvi lėkštes ir tą molinę Petro. O iš dviejų ta dubi lėkštė — Veronikos ir ta, su žibučių vainikėliu aplink kraštus, — Julijos.Kai paklausė mažoji „kas iš šitos“, tai jo gerklę veržte užveržė. Ir žmona nusigrįžo į plytą . . . Žinia, ašarą nurijo sau viena.Kažin kur, šiaurės pusėje, ten už pušynėlio, sušlamėjo paukščio sparnai. Pabudino kokia voveris, kylanti iš mežio į medį. Ir jam rodėsi, šioje baltoje krintančio sniego erdvėje atsirado ženklas: tarp šlamesio ir šuns yra aprėpiamas atstumas. Ne toks vienišas jautiesi.Jis paleidžia šunį sniego minkštam klode pasiausti— tegu būna šioj nakties ramybėje laisve laimingas.Šuva siaučia, čia išnyksta atstume, čia vartaliojasi po sniegą, pro dantis košdamas pasitenkinusio inkštimą.Šuva nutolsta miške. Tyla užgula platybes ligi dangaus, sniegas krinta ir krinta. Kad sustotų kristi, gal išsiveržtų koks balsas, kurį sulaiko savo nesustojančiu sliuogimu alpi sniego ramybėIr toje ramybėje suskamba varpelis. Kas tai? Gal ■ taip ausyse, nuo tos migdančios ramybės. Bet vėl 
f pasigirsta eglyno gilumoje keli tolimi, bet skaidrūs skambtelėjimai. Tokią naktį, sutemoje, po krintančiu sniegu, kaip paklydusi širdis din, din.Varpelis dar arčiau suskamba. Dabar jis įsiklauso: varpelis nuolatos dindi, tik kartais garsiau, tyliau . . . Atsimena — ak, tai Angelija ateina Kūčių. Argi jau treti metai nuo jos buvojimo Kūčiose?Taigi, treti, kai Petras išvyko į Rytus, su Veronika,

Tai kokie gi buvo anais laikais šeimos reikalai? Ar pakako moteriai, tiek darbų apsikrovusiai, laik<# šeimai kurti, vaikams auginti ir auklėti? Taip. Ir gražios anuomet buvo šeimos. Tuomet vyras ir mergaitė, kurdami šeimą, buvo visai lygūs, nei vienas nei antras jokių materialių gėrybių neturėjo, o juos rišo bendras tikslas — iš pradžios kovoti dėl tėvynės laisvės, o vėliau — savo valstybę kurti, ją išlaikyti. Bendri idealai, draugiškumas ir meilė rišo du jaunuolius, bekurlančius šeimą, ir todėl ano meto šeimos buvo pačios laimingiausios ir patvariausios. Aišku kad, atsiradus vaikams, moters padėtis sunkėjo. Tekdavo kartais visuomeninio darbo atsisakyti, kartais riet savos profesijos išsižadėti.

Bet būdavo ir tokių moterų, kurios sugebėdavo viską suderinti ir išauginti gražią šeimą.Tik probėgomis peržvelgę, kas anais laikais moters buvo atlikta, galime pasakyti, jog ji laisvos moters vardo buvo verta, kad savo valstybės kūrimo darban daug jėgų įdėjo, kad būdama visuomenininke, ryžtingai siekdama šviesos ir kitus šviesdama, neišsižadėjo šeimos, sukurdama ją gražią ir pastovią, kad, žengdama lygioje gretoje su vyru, niekuomet nesijautė esanti žemesnė už jį, tinkamai suprato ir įvertino savo teises ir pareigas, kaip laisvos valstybės pilietė ir kaip žmogus.
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Julijai jau antri Vakaruose. Jis ima svarstyti: argi 
reikėjo Petrui bėgti. Ar jis kaltas? Teisybė, tėvui vai
kas, ir žmogų užmušęs, pasilieka vaiku. Bet argi apy
linkės vyrai nesakė: savi tegu užima vietas. Baltruko- 
nis tada atėjo ir pasakė: „Petrai, eik, ba kai visokių 
svetimšalių prilįs, tai mes akies voko nepajudinsim.“ 
Ir nuėjo Petras pas Stulgį, milicijos vyresnįjį, įstojo.

Girdėdamas retėjančius varpelio garsus eglyno ta
kelyje, Dūlys nutaria paėjėti. Taigi, Angelija, sesuo 
nusenusi, pati vyresnioji. Neištekėjo už Vaitiekaus, kiti 
jos ožiškam užsispyrimui netiko, tai dabar ir trainiojasi 
pas tris brolius. Kas trečias Kūčias sutinka pas jį. 
Taip jau keliolika metų be kalendoriaus, sulyg Ange
lija, sužinai, kad jau trečiosios verčiasi.

Sustojo po egle. Girdi Feliksas žingsnius ir atsime
na, kaip jį Angelija vedė į mišką po eglute samanų 
parinkti. Tai jau bus gerų penkios dešimtys metų. Kad 
tave garsvyčios, tai greit tos Kalėdos pervirsta. O buvo 
geri, be rūpesčių rūgšties, laikai.

— Tai tu, Angelija?
— Tfiu, tfiu, iš kur tu, kaip vaiduoklis, Peliksai?
Angelija palinkusi, baltais pečiais, ant nugaros su

rištas skaros mazgas pūpso sniego kalneliu.
— Pasiėmiau varpelį, nebeprimatau, tai, sakau, kad 

kiškis nesubadytų, — kalba sesuo, nutraukdama tylą, 
atsiradusią šuniui nubėgus prie durų, o jiems iš lėto 
žengiant.

Angelija, su Veronika žodžiu pasisveikinusi, tuojau 
sumetė Veroniką esant ne ūpe. Ji, trapsėdama klum
pėmis, padėjo ruošti Kūčių stalą. Kaip užguiti šunes ir 
svetimo kampo varguoliai, ji ėmė gerintis brolienei ir 
broliui.

— Buvau užkliuvusi Baltrukonių kieman. Tai gavę 
žinią iš Vytauto. Buvo jisai, matykit, jau aficieriumi 
vokišku su batalijonu prie Ilmenio ežero. Tai vieną 
koją nupiovę, o kita — kaip pagalys.

— Kaip gi taip? — atgijo susidomėjimu Veronika, 
suverždama skarelės mazgą.

— Girdėjau ir aš, — patylom pritarė Dūlys. — 
Blogo nelinkint, Vytautas uvėrus buvo. Kai vokiečiai 
tik atėjo, tai nuėjau dobilų piauti. Pats senis Baltru- 
konis pasiūlė; valdžia, tegu ir ne mūsiška, man tuos 
tris g ektarus davė, bet Vytautas žėrė: „Komunisto 
tėvas! Išnyk, kol koja nespirtu!“ Mano sėtų avižų 
vėliau neleido nusipiauti, ką jau apie dobilus.

— Sako, kad Vytautas su vikariuku Jankaucku prie 
Stulgio ir Pranckaus sušaudymo prisidėjo ... — lyg 
nenoromis, tačiau tęsė pokalbį Dulienė, šalimais bliūdų, 
lėkščių padėdama po plotkelę.

Ievutė, neseniai pramokusi skaityti, piršteliu raides 
baksėdama, rinko: „Ramybė geros vaal-1“, bet ji ne
baigė skaityti, nes ūmai nusivijo pastalėn mamos nu
mestą sližiką.

— Kur mes nesiblaškom. Jau sakau, negana, kad 
svetimi dantys, o ir mes patys užvis daugiausia save 
ėdam.

— Kad ir Rapolo Ignas, sunkvežimiuose su tais 
ruskio edevistais ir Puleiką ir Miknių su sergančiu 
vaiku, — Angeliją papildė Veronika.

Ievutė vėl ėmėsi dėlioti paties vikariuko ant plot- 
kelių juostelės mašinėle parašytą ramybę ir gerą valią, 
bet tėvas ramiu balsu:

— Kūčios, ramybė, kaip sakyta, sėskim.
Žmona, lyg teisindamosi, švelnino buvusius sunkius 

žodžius:
— Praėjusią nakt tai kažin kaip keistai šuva inkštė, 

kaip ir kokiu saviškiu džiaugdamasis. O gal vilkas?
— Gal vilkas, — baigė kalbą vyras.

Perbėgdami akimis lėkštes be savininkų, laužė plot- 
kas, tylomis valgė; girdėjosi čiužant tarp dantų sausas 
plotkas.

Lauke buvo taip pat tylu. Uždarytos langinės sau
gojo keturių širdžių plakimą, kai išgirdo šuns inkštimą 
ir grandinių čiužesį. Tyloje visi sukluso. Dulienė va
landėlę nuogąsčio ir klausimo žvilgsnį sustabdė ant 
vyro veido.

Suva ūmai nutilo.
— Tikrai gal vilkas?
— Ne, Peliksai, džiaugiasi šuva taipos inkšdamas.
Prie pat stalo kertėj langinę kažin kas tyliai truputį 

timptelėjo. Tris kartus subarbeno.
— Kas čia? — po krupios valandėlės paklausė Dū

lys. Ir jis baimingu rūpesčiu apgailestavo mintyse: „Ir 
gyvenk, žmogau, be ginklo . . .“

Dūlys dar kartą paklausė, žvilgtelėjęs į Ievutę, kuri 
prisiglaudė prie motinos juosmens.

— Savas, — tyliai atsakė iš už langinės. Dūlio gal
voje ūmai atsivėrė šio vakaro bagalinė žemyn krintanti 
balta platybė, kurioje nuaidėjo šis žodis savas.

Motina, pridėjusi sugniaužto kumščio nykštį prie 
sučiauptų lūpų, tarė:

— Neik, tėvai. — Ir jos galvoje stojosi Pakulio 
perskelta galva, Šumeikos Liucija, taip pat partizanų 
— parašiutininkų užmušta duris atidarius. Gal ir dan
gus nežino, už ką?

Dūlys svyravo. Jis tyliai žengė kelis žingsnius prie 
durų, bet pati, tempdama prikibusią Ievutę, abiem 
rankom įsikibo į vyro kietą dešinės kumštį.

Dar pabarbeno į langinę.
— Kas ten? — drebančiu balsu paklausė Angelija
— Savas . . . Atidarykit.
— Jėzus Marija! — pati paleido vyro ranką. — Pee- 

Petriukas.
Atidarius priemenės duris, tamsion kertėn greit 

įsmuko augalotas vyras, tardamas:
— Užgesinkit šviesą . . . Pro langines matyt.
Motina stovėjo viduraslyje, kai Angelija užpūtė 

lempą, ir nežinojo, kur pulti. Iš kertės sužibo melsva 
šviesa, kuri įžengė į pirkią. Motina matė po melsva 
šviesa tik didelius batus, dirželiais prie kelių užveržtus.

— Uždenkit langus iš vidaus, — kalbėjo balsas vir
šum mėlynos šviesos, panašus į kareivinių kieme gir
dimą, bet motina priartėjo prie šviesos pluošto ir ran
komis surado drėgną rankovę, ir jos virpanti ranka 
rankovės raukšlėmis, kaip kalnų pakopomis, lėtai kilo 
aukštyn.

— Jūs išsigandot?
Tai Petriuko balsas, tas pats, kuris prieš tris metus 

pasakė toje pat vietoje:
„Tik upės atgal negrįžta. Mama, lauk manęs.1
Angelija kažin ką nuvertė nuo stalo, dengdama 

tamsoje langus, o motinos rankos surado sūnaus pečius, 
ir ji paklausė:

— Kaip gi tu Petriuk, gyvenai?
— Sunkiai, piktai, mama, — vyrišku, bet virpančiu 

balsu patylom kalbėjo.
Už stalo pasodintas purvu ir prakaitu juodom ran

kom pasitraukė tuščią lėkštę. Motina norėjo paduoti 
molinę lėkštę, su lempos atošvaiste, o sūnus ūmai įsi
dėjo kisieliaus į sesers Veronikos baltą lėkštę.

— Kaip gi tu, Petrai? — po trumpos kalbos pak
lausė tėvas. Sūnus negreit atsakė, valgydamas žuvį:

— Išmetė.
Tėvai nebedrįso klausti, tik susirūpinusiu žvilgsniu 

stebėjo prakaito ir sunkios kepurės sugulėtus plaukus,
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L. Vilūnas

seniai skustą veidą, pilką puspaltį, po kuriuo matėsi 
diržas ir dvi . . . Motina bijojo paklausti, o tėvo širdį 
sugėlė: geros valios šventėje sūnus su granatomis už 
diržo.

— Ar seniai iš ten?
— Devyniolika dienų. Prie Vilniaus išmetė.
— Kaip tai, sūneli, išmetė?
— Iš lėktuvo. Aš vakar buvau, bet jūs miegojote, 

ir nežinojau, ar nėra ko svetimo. Visą dieną aš buvau 
po eglaitėmis, duris sekiau. Žilius mane pažino, kai, 
tėve, paleidai prieš kiek laiko. — Ir jis valgė, kimšte 
kimšo, tarsi greit kas nors atimtų viską.

— Sunkiai gyvenai, Petriuk? — paklausė ir 
Angelija.

— Pragaras — juokai. Negali sakyti sunkiai, reikia 
kitokio žodžio.

Kažkas subeldė į duris. Petras ūmai nubloškė ša
kutę ir griebėsi už revolverio kabūro.

— Paslėpkit. Kur nors, kad jum bėdos nebūtų. — 
Ir pats įsmuko į tamsų kambariuką, kur jis vaikas 
miegojo. Tebebuvo trys lovos, didelė motinos skrynia 

su baltais balandžiais šonuose. Palindo Petras po lova, 
dantyse revolverį įsikandęs.

Tėvas kelis kartus klausė, bet, neatsakius, atvėrė 
duris, ir Žilius su grandine įsmuko į pirkią. Pririšęs 
šunį tėvas grįžo, ir vėl visi susėdo už stalo.

— Žinokit, aš esu velnio tarnyboje.
— Kaip gi taip, sūnau? — stebėjosi tėvas.
— Patekau į katilą, kurį velnias maišo. Niekas 

manęs neklausė, kaip ir kitų, išsiuntė į tokią mokyklą, 
po to — į lėktuvą. Ir išmetė. Mus čia šaudo vietoje. 
Jeigu aš pabėgsiu, nueisiu ir pasiduosiu, tai jums gali 
būti blogai.

— Bet gi palauk, čia ne jų valdžia! —■ stebėjosi 
motina.

Trumpais, sunkiais žodžiais visi sutarė: rytoj sūnus 
eina ir pasiduoda vokiečiams, nes savieji pamatę 
išduos.

Po valgio Petras kiek aptingo. Motina atsargiais 
žodžiais apsakė Veronikos išvežimą. Tarnavo ji pen
kerius metus pas daktarą, kurį keturioliktą birželio
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išvežant, Veronika pasakė: „Jūs galvažudžiai, jeigu 
vežat tokį žmogų.“

— Sakyk, mama, trėmė.
— Po trijų dienų suėmė Veroniką, išvežę, sako, 

kažin kur Cibirijon, toli. Ten, sako, platybės, miškeliu- 
kai skurdūs ir mažos trobelės. Kokia ramybė tena- 
jos? . . .

Vėl subeldė į duris. Petras atsistojo gale stalo, 
tėvas nusistebėjo:

— Regis, gerai pririšau, ar vėl nutrūko.
Palikęs pirkios duris atdaras, palei priemenės duris 

pasiklausė ir išgirdo:
— Nebijokit, savas.
— Kas toks? — klausė tėvas, galva rodydamas 

sūnui slėptis. Dūlys išvydo vaizduotėje žandaru^ de
gančią sodybą, po medžiu kabantį sūnų, ir ausyse 
suspengė ilgas Angelijos varpelio dinn.

Po valandėlės atsiliepė:
— Atidaryki!, aš geras keleivis esu. Aš labai al

kanas.
Petras atsistojo prie spintos, kertės tamsoje, iš kur 

buvo matomas prie stalo pasodintas ateivis.
Apsnigtas, palinkęs, vokiečio kario uniforma, leng

vai įėjo kiek pražilęs, žemas, petingas vyras. Jis tuojau 
pasisakė esąs iš Mažosios Lietuvos, nuo Šilkarčiamos. 
Paleistas atostogų, bet paklydęs. Ir nekviestas smukte 
susmuko ant plataus suolo, ties Veronikos lėkšte. 
Staiga jis pažvelgė nustebęs į stalą, į Duiienę, Angeliją.

— Tai jau Heilige vakaras yra? . . . Heilige, — 
pakartojo, nelaukdamas atsako, ir perbraukė visu delnu 
per akis, tarsi vortinklį nuimdamas.

Dulienė padėjo baltą Petro lėkštę su plotka, Dūlys 
stovėdamas susilaužė su ateiviu.

— Jau šeštos Kalėdos aš be ramybės, po svietą su 
gevehru valkiojuos, —• kalbėjo, valgydamas duoną su 
kisieliumi.

Ievutė, timptelėjusi motiną už sijono, į ausį pasakė:
— Dabar jau iš visų lėkščių bus valgyta, gerai, 

mama?
Angeliją, atsikosėjusi į kumštį, įėjo į be durų ka

maraitę ir užmetė ant Petro bato sijoną, nes šviesos 
pluošto galas pasiekė didelį, tvirtą Petro batą.

Tamsiai žalsvos akys, giliai pasislėpusios suvargu
siam veide, rūpestingai apžiūrinėjo valgių liekanas, gal 
būt, bijodamos nepasisotinti.

— Mūsų šone yra papratimas Šventą vakarą ant 
stalio palikti valgių tlemis, kurie be liaiko išėjo iš pa
saulės ir netur ramybės. Muterė mano sakydavo, jog 
ir paukščio snapas po sparnu Šventą vakarą ramybę 
gauna.

Ūmai sulojo šuva baisiai staugdamas, kažin koks 
prikimęs balsas stengėsi perrėkti šunį.

Karys išsitraukė iš už juosmens ilgą, storą peilį ir 
patylomis, pilnomis išgąsčio akimis, kartojo:

— Desantai! desantai! Gefahr! Gefahr!
Keli tvirti smūgiai nuaidėjo kauksme. Dūlys ne

beklausė kas, tik šuoliu metėsi į kertę ir pagriebė aš
menimis sužvilgėjusį kirvį. Karys atsistojo už pirkios 
durų tamsoje, peilį rankoje suspaudęs, lygiai ir Dūlys 
atsistojo palei priemenės duris. Angeliją, motiną ir 
virpančią seserį patylomis ramino Petras, iš kertės 
sekdamas pro praviras pirkios duris matomą prieme
nės durų vilkę.

— Tovarišči, ja svoj . . . svoj čeloviek, — kalbėjo 
už durų, — Cto vy bojities? Svoj, svoj.

Keletą minučių kalbėjo už durų žmogus, o gal bol
ševikas. O gal bolševikas? Klausė save Dūlys.

Žmogus dunskeno duris, aiškinosi sušalusio, dre

bančio balsu, kol Dūlys, pasitaręs su kariu, atidarė 
duris. Petras liko prie spintos, karys už pravirų durų, 
kurios, lyg juoda gelmė, pasiliko praviros į erdvą prie
menę.

Trumpais kailinukais apsivilkęs, po sunkia „baraš- 
ka“ įėjo liesas, vidutinio ūgio jaunuolis. Nepaprastai 
išbąlęs veidas, degančios akys, juodos, kaip rasoti juo
dieji serbentai. Vienoj rankoj laikė revolverį, kitoj 
— kelmo šaknį. Jis kelis kartus klausė Dūlį, ar nėsą 
svetimų. Pamatęs Ievutę, apgailestavo neturįs šoko
lado. Jis norįs vieną vienintelį momentą ramiai gerai 
sušilti. Ir pavalgyti. Jis tik tada atsisėdo, kai moterys, 
Ievutė, Dūlys susėdo aplink stalą ir Dūlys priesiekė, 
jog jokio svetimo, jokio.

— Jeigu kitaip, aš jus bausiu. — Jam padavusi Juli
jos lėkštę, Dulienė pasiūlė plotkelę, bet jis pasakė, jog 
duona geriau.

— Prietarai. Nesvarbu. Aš esu iš Vologdos, turiu 
motiną. Nesvarbu ... . Man įsakyta niekam neprasitarti, 
jog aš esu parašiutininkas. Spiaut ... Ar jūs žinot, 
kodėl per Volgą su traktoriais nevažiuoja? Ak, neži
not? . . . Gaila. O Gavruška Liubincov, politrukas, 
žino. Ir aš žinau, ha — ha, žinau, — jis nusijuokė, ir 
tik dabar Dūlys pamatė du pryšakinius dantis iki pusės 
nudaužtus.

Jis valgė žuvį, cukrum apibarstydamas, šviežią py
ragą seniai mazgotais pirštais maigė į apskritus gabalus 
ir nekramtęs rijo, vis ramindamas nebijoti, jeigu jie 
esą žmonės geri ir nesą svetimų. Po valgio teksią 
apžiūrėti namus.

— Ak, nebijokit, pas mus yra visko . . . Taip, 
taip . . . kada nori nutraukti telefoną, reikia į virvės 
galą ... Aš visko negailiu, bet aš žemėlapį pamečiau. 
Žemėlapį, taigi . . .

Jis ūmai pašoko ir liepė greit visiems sustoti. Po 
valandėlės vėl atsisėdo, nes aprimo šuva, kuris subeldė 
grandinėmis.

— Aš myliu laisvę, bet kas laisvė be žemėlapio. 
Valerijus Eugeničius Pospelov sakė: „Tik danguj nerei
kia žemėlapio ir politgramatos.“ Gudrus Valerijus, bet 
trauk jį velniai. Nu, y vsio.

Paprašęs Dūlį užsirūkyti, gilai traukė dūmus; prie 
apkepusių lūpų, kraštuose baltai putotų, prilipo didelė 
susuktinė. Jis už tai, už tabaką, parodysiąs, kokios 
patogios ir geros esančios rankinės granatos. Jis tris 
atkabino nuo diržo iš po kailinių, dvi po ranka pasidė
jęs, trečią rodė:

— Matot,, čia yra atsarga. Kai šoki iš lėktuvo ar 
kaip kitaip. Bet jei nori mesti, tai, štai, šitą . . .

Dulienė užsidengė viena ranka akis, kita užstūmė 
už savęs Ievutę.

— Nebijokit, spiaut, jos nesprogs, aš tik taip sau. 
Matot ... Aš moku gitara skambinti . . . Taip, taip, 
granatą turint nebaisu, ramu, tikra.

Jo akys kažin kaip keistai krypo įžybai į šalis, jį 
apėmė miegas šiltoj, tylioj pirkioj. Du kartu prisnūdęs, 
vis pašokdavo ir griebdavosi tai už revolverio, tai už 
granatos, kol visai užsnūdo ant kertės stalo, vienos 
rankos pirštais plėšraus paukščio jėga įsikibęs revol
verį.

Po gero pusvalandžio Dūlys paėmė visas tris gra
natas ir staigiu mostu sugriebė revolverį. Pašokęs 
gyvulišku balsu suriko, jaunuoliškai išsigandęs, bet 
pamatęs revolverį, puolė ant kelių prieš Dūlį ir verk
damas maldavo:

— Nesakyk politrukui, nesakyk Liubincovui. — Jis 
verkė, kaip nuplaktas kūdikis, maldaudamas niekam 
nesakyti. Ak, jis pametęs žemėlapį, kaip sakęs Valeri-
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___ JUOZAS ALMIS

MUSU ALMA MATER
S

Įžangos vietoje. Vytauto Didž. Universitetas 
Kaune yra ne tik pati pirmoji tikrai lietuviška aukštoji 
mokykla mūsų tautos istorijoj, bet, galima sakyti, ir 
visų kitų mūsų aukštųjų, mokyklų motina. Jis augo, 
tvirtėjo ir leido atžalas, kurių pati svarbioji — 1940 m. 
pradžioje atgaivintasis Vilniaus Universitetas. Vytauto 
Didž. Universitetas daug padėjo įsisteigti ir kitoms 
aukštosioms Lietuvos mokykloms — Lietuvos Žemės 
Ūkio Akademijai Dotnuvoje, Veterinarijos Akademijai 
Kaune, Prekybos Institutui Klaipėdoje ir Pedagoginiam 
Institutui Šiauliuose. Jis visam akademiniam Lietuvos 
gyvenimui davė toną ir kūrė akademines tradicijas.

Žymi dabartinės mūsų tremties studentijos dalis ne
beturėjo laimės studijuoti aukštosiose laisvos tėvynės 
mokyklose. Savo studijas ji pradėjo arba "okupacijų me
tais dar tėvynėje arba jau karo viesulams praūžus 
— čia. Tad jai Neprikl. Lietuvos akademinis gyveni
mas, kuris daugiausiai koncentravosi Vytauto Didž. 
U-te Kaune, daugiau pažįstamas tik iš pasakojimų. To
dėl, gal būt, ir šios mano kelios palaidos pastabos apie 
mūsų mielą Alma Mater bus jai pravarčios.

Savas universitetas. Nepriklausomos Lietu
vos gyvenimas, ypač sparti jos kultūrinės ir ūkinės pa
žangos raida, aiškiausiai įrodė, ką reiškia savame krašte 
turėti savas aukštąsias mokyklas, kur mokslas, paly
ginti, gana laisvai prieinamas visiems. Nėra abejonių, 
kad mūsų kultūra ir visas Lietuvos krašto vaizdas būtų 
buvęs gerokai skirtingas, kitaip atrodęs, jei mes iš se
niau savame krašte būtume turėję nors vieną aukštąją 
mokyklą. Deja, taip jau nepalankiai mums susidėjo is
torinės sąlygos, kad tikrai lietuviškos aukštosios mo
kyklos reikėjo laukti iki nepriklausomybės atgavimo. 
Anksčiau Lietuvoje veikusios aukštosios mokyklos —■' 
Jėzuitų Akademija Vilniuje ir iš jos XVIII amž. pabai
goje išaugęs Vilniaus Universitetas, nors mes joms ir 
skiriame didelės reiKŠmės, vis dėlto nebuvo tikros mū
sų aukštosios mokyklos. Dėstomoji kalba jose buvo sve
tima — lotynų, lenkų — ir į jas patekti tegalėjo tik 
privilegijuotojo luomo — bajorijos vaikai. Vis dėlto 

ir šios mokyklos davė didelį įnašą' mūsų kultūrai, nors 
dar daugiau jos pasitarnavo lenkų kultūrai ir lenkiš
kumui, ypač Rytų Lietuvoje, sustiprinti. Kokį, pav., 
milžinišką įnašą Vilniaus Universitetas davė lenkų li
teratūrai, istorijos mokslui ir kt. Tačiau okupantams 
rusams šis jaunas Vilniaus Universitetas buvo lyg kris
las akyje. Pasinaudodami pirma pasitaikiusia proga — 
1831 m. sukilimu — rusai jį uždarė, mokslo priemones 
išsigabeno į Rusiją ir atidavė, berods, naujai jų stei
giamam Kazanės universitetui.

Vilniaus Universitetą uždarius, Lietuva savos aukš
tosios mokyklos nebeturėjo beveik visą šimtą metų ir 
tai tokiu laiku, kai pasaulyje, ypač gi Vakarų Euro
poje, nepaprastu tempu plito visuotinis švietimas ir 
brendo mokslas, kai aukštųjų mokyklų tinklas ten nuo
latos tankėjo. Kai, baudžiavą panaikinus ir Lietuvos 
liaudžiai ekonominiai kiek prasigyvenus, ir ūkininkų 
vaikai galėjo siekti aukštojo mokslo, universitetus ir 
kitas aukštąsias mokyklas jie tegalėjo rasti tik už tūks
tančių kilometrų nuo savo krašto. Didiesiems mūsų 
tautos atgimimo veikėjams teko studijuoti beveik tik 
Maskvos ir Varšuvos universitetuose. Ten buvo susi
telkę didesni lietuvių studentų būreliai, kurių inciatyva 
ir gimė „Aušra“ ir „Varpas“. Didėjant lietuvių studen
tų skaičiui, vėliau jie aukštuosius mokslus ėjo ir ki
tuose plačiosios Rusijos universitetuose — Petrapily, 
Kijeve, Odesoj, netgi Sibiro (Tomsko), Uralo ir Kau
kazo miestų universitetuose. O prieš pat Pirmąjį pa
saulinį karą nemaža lietuvių studijavo jau ir artimes
nėse Pabaltijo kraštų aukštosiose mokyklose — Dor
pato (Tartu) universitete ir Rygos Politechnikume. Tai
gi, beveik visa mūsų senesnioji inteligentijos karta 
auškstuosius mokslus baigė Rytų Europoje. Tik vienam 
kitam iš jos eilių, dažniausiai dėl revoliucinės veiklos 
prieš carizmą pabėgus į užsienį, teko studijuoti Va
karų Europoje. Tiktai prieš pat Pirmąjį pasauliniį karą 
ir karo metu keliolika lietuvių turėjo galimumo studi
juoti Šveicarijos universitetuose. Tiesa, ne toks jau ma
žas lietuvių išeivių skaičius aukštuosius mokslus yra

jus . . . kas be žemėlapio. Ir štai, kur rasti ramybę be 
granatų?

Nors niekas jo nelaikė, bet ilgai derėjosi, kol, galop, 
atbulas išėjo ir bėgte nubėgo per eglyną, keistu, rau
dančiu balsu dejuodamas, beviltišku viską praradusio 
laukinio balsu.

Nustojo snigę, švietė blankus mėnuo viršum žmo
gaus dejonių plėšomo, baltus sunkius sparnus suglau- 
dusio eglyno.

Prieš rytą išskubėjo ūkininkas Bitinas nuo Šilokar- 
čiamos, išeidamas pasakė pabėgęs iš fronto — nors 
trumpą valandėlę šeimos ramybėje praleisti. Jis nuėjo 
mišku į Vakarus.

Petras, nesileidęs motinos mylavimais atsisveikinti, 
išėjo baigti išmesto žmogaus amatą, motinai pasakęs: 
„Lauk, kai jau niekas nebelauks . . .“

Iš lėto aušo Kalėdų rytas. Dūlys stovėjo prie klo
jimo kertės, žiūrėdamas į sūnaus pėdas, kurios dingo 
tarp mažų pušelių. Jo akyse sujudėjo pušelės šaka, 
nukrito sniego kuokštelė — ten pabudusi liuoktelėjo 
voveris.

Buvo tylu, alpu. Eglyne, pietuose, pačiame viduryje 
eglyno, dindėjo varpelis, nešamas arklio, važiuojančio 
į miestelį, kur bus giedama, kalbama apie ramybę . . .

Varpelis dindėjo eglyno gilumoje, po puriu sniegu 
pridengtoje miško krūtinėje. Tolo, tilo, tirpo sielvar
tingai skambus din din, kol Dūlys ryto alpinančioje 
ramybėje išgirdo savo širdies plakimą, kuris nurims 
nepakartojamos ramybės valandai atslinkus.

Bavarija

1947

L 259856
17

19



baigęs USA universitetuose, bet beveik visi jie pasiliko 
gyventi USA ir dabar ten yra senesniosios kartos pro
fesionalai: gydytojai, advokatai, inžinieriai ir kiti. Tik 
vienas kitas jų grįžo į Lietuvą ir čia įsijungė į Lietuvos 
atstatymo ir jos aukštųjų mokyklų kūrimo darbą.

Prasidėjus XX-tam amžiui lietuvių studentų būre
liai įvairiuos Rusijos universitetuose kasmet gausėjo, 
bet profesorių iš lietuvių tarpo beveik visiškai ne
buvo. Mat, lietuviškoji inteligentija dar tebebuvo per 
daug jauna ir didžioji dalis taikstėsi grįžti dirbti į 
Lietuvą, kur tokių aukštųjų mokyklų dar nebuvo, tad 
nebuvo intereso rengtis profesūrai. Tad, kai reikėjo su
organizuoti mokomąjį steigiamo lietuviškojo universi
teto personalą — profesūrą, buvo susidurta su sunkia 
kliūtimi. Daugelis žymesniųjų įvairių mokslo sričių 
specialistų volens nolens turėjo imtis ir profesoriavimo, 
nors tiesioginiai šiam darbui jie ir nebuvo rengęsi.

20.000 studentų. Vytauto Didž. Universitetas 
Kaune buvo įsteigtas 1922 m. vasario 16 d., minint ket
virtąją metinę nepriklausomybės sukaktį. Tuomet jis 
buvo pavadintas Lietuvos Universitetu ir šį vardą tu
rėjo iki 1930 m., kai, iškilmingai minint 500 metų su
kaktį nuo Vytauto Didžiojo mirties, jis buvo pavadin
tas Vytauto Didžiojo Universitetu. Okupantai jo vardą 
kaitaliojo, bet mums jis buvo ir liks Vytauto Didž. 
Universitetas.

Pradžią jam davė dar 1919 m. pabaigoj įsteigtieji ir 
1920 m. sausio 27 d. pradėję veikti vadinamieji Aukš
tieji Kursai. Dėl įvairių kitų nepaprasto svarbumo rei
kalų, ypač dėl kovų frontuose, vyriausybė tais laikais 
dar negalėjo steigti universiteto. Tad suorganizuoti 
nors patį aukštosios mokyklos branduolį ėmėsi pati 
visuomenė, vadovaujant Z. Žemaičiui. Buvo įsteigta spe
ciali šiam reikalui draugija, kuri rūpinos visais organi- 
zacinais Kursų reikalais ir rėmė juos lėšomis. Aukštie
ji Kursai pradėjo veiklą su šešiais skyriais: humani
tariniu, juridiniu, matematikos-fizikos, gamtos, medi
cinos ir technikos, kurie įsteigus universitetą buvo pa
versti fakultetais. Aukšt. Kursai pradėjo darbą turė
dami tik 20 lektorių ir 522 klausytojus, iš kurių tiktai 
244 turėjo brandos atestatus, o 278 — laisvi klausytojai. 
Tautybėmis šie pirmieji „studentai“ skirstėsi tap: 362 
lietuviai, 152 žydai ir 8 kitų tautybių. Tačiau Aukšt. 
Kursų veikimas nebuvo normalus ir sėkmingas, nes 
trūko visko: patalpų, lėšų, mokslo priemonių, pagaliau 
patys lektoriai buvo apkrauti dar visa eile kitų atsa
kingų pareigų ir daugumas jų profesoriavimui nebuvo 
pasirengę. O 1920 m. rudenį, kai lenkai pradėjo pulti 
Lietuvą, mokslas juose ilgesnį laiką buvo visiškai nu
trauktas, nes didžioji studentų ir lektorių dalis išėjo į 
frontą. Vis dėlto šie Kursai atliko patį pirmąjį paren
giamąjį universiteto steigimo darbą, tarp kitų dalykų 
jie suorganizavo visų fakultetų mokomojo personalo 
branduolius ir parengė universitetui statutą.

1922 m. vasario 16 d. iškilmingai atidarytas Lietu
vos Universitetas Kaune perėmė visus Aukšt. Kursų 
aktyvus ir pasyvus. Pirmaisias jo veikimo metais jis 
turėjo arti 100 mokomojo ir pagalbinio personalo ir 
apie 600 studentų, kurių apie ketvirtadalis buvo lais
vieji klausytojai. Tai tokia labai kukli buvo mūsų Alma 
Mater veiklos pradžia. Be daugybės kitų sunkumų ypač 
buvo labai sunkus patalpų klausimas, kurių anuometi
niam Kaune ypatingai trūko. Fakultetams teko labai 
spaustis ir dažnai būti kitų įstaigų kampininkais. Pa
talpų klausmas ilgą laiką gerokai vargino visą mūsų Al
ma Mater veiklą. Jis pagerėjo tik baigiant pirmąjį uni
versiteto veiklos dešimtmetį, kai buvo gauti vadinamieji 
Didieji Universiteto Rūmai Gedimino-Duonelaičio gat

vių kampe, kai dar kiek vėliau buvo galutinai įrengti 
1926 m. Linksmadvaryje pradėtieji statyti didžiuliai Fi- 
zikos-Chemijos instituto rūmai. Dar vėliau, kai buvo 
pastatyti didžiuliai modernūs rūmai Mickevičiaus g-vėj 
Medicinos fakultetui, o ypač gigantiškos klinikos Ža
liakalnyje ant Neries kranto, patalpų klausimas pasi
darė visai patenkinamas.

Metai iš metų gausėjo ir gerėjo mūsų Alma Mater 
profesūra ir kitas mokomasis personalas. Jo eiles ypač 
pradėjo papildyti jaunosios mūsų mokslinės pajėgos, 
kurios specialiai profesūrai rengtis buvo kasmet ko
mandiruojamos į Vakarų Europos universitetus pagi
linti ten žinių. Kiek universiteto veiklos pradžioj be
veik visas mokomasis personalas buvo vien tik Rytų 
Europos aukštųjų mokyklų auklėtiniai, tiek vėliau vi
sas jaunesnysis personalas buvo vien savojo Alma Ma
ter ir Vakarų Europos universitetų auklėtiniai. Tai su
darė galimumą užmegzti dar artimesnius ryšius su Va
karų Europos aukštosiomis mokyklomis ir mūsų aka
deminį gyvenimą derinti su Vakarų mokslinėmis tradi
cijomis bei metodais. Jei savo veiklos pradžioj mūsų. 
Alma Mater dar kai kuriais atžvilgiais gerokai priminė 
senuosius prieškarinius Rusijos universitetus, tai vėliau 
ji jau turėjo visai vakarietišką veidą. Kokia didžiulė 
mokslo įstaiga buvo mūsų Alma Mater rodo jau ir 
tas faktas, kad antrajam jos veiklos dešimtmetyje mo
komojo ir pagalbinio personalo skaičius siekė net 400 
žmonių.

Kartu pamažu, bet nuosekliai buvo kuriamos įvairios 
fakultetų laboratorijos, kabinetai, seminarai, muziejai, 
bibliotekos. Visam tam kasmet buvo išleidžiamos di
delės pinigų sumos, bet už tai studentai gaudavo tin
kamas sąlygas dirbti. Taikomųjų mokslų laboratorijos 
buvo aprūpintos moderniausiais įrankiais ir kitomis 
mokslo priemonėmis. Deja, daugelį dalykų okupantai 
sunaikino arba išblaškė po kitus kraštus. Jau po šio 
karo Vokietijoj buvo rasta iš mūsų universitetų išga
bento turto.

Tokiam sėkmingam universiteto organizavime daug 
nusipelnė jo rektoriai, ypač ilgą metų eilę rektoriavę 
prof. V. Čepinskis ir prof. M. Romeris, o Medicinos fa
kultetas už tokius puikius rūmus ir klinikas turi būti 
dėkingas ilgamečiam savo dekanui prof. V. Lašui.

Palyginti neilgai, vos tik 18 metų, Vytauto Didž. 
Universitetas galėjo laisvai veikti Nepriklausomoj Lie
tuvoje, bet jo auditorijose per visą tą laiką sau žinių 
sėmėsi apie 20.000 studentų, o tai Lietuvos sąlygoms 
labai reikšmingas skaičius. Kaip jau minėta, pradėjęs 
darbą vos su keliais šimtais studentų mūsų universi
tetas nuolatos vis augo, kol antrajam jo veikimo dešimt
metyje nusistovėjo maždaug pastovus studentų skai
čius — apie 4.000 kasmet. Kiekvieneri metai įstodavo, 
maždaug, po 1.000 naujų studentų. Nors per 18 metų 
mūsų Alma Mater, apytikriais skaičiais imant, trum
pesnį ar ilgesnį laiką studijvo apie 20.000 studentų, 
bet universiteto baigimo diplomus per tą laiką gavo ne 
toks jau didelis skaičius — apie 4.000. Tai rodo, kad 
vos tik kas ketvirtas penktas studentas jį baigė. Dau
giausia diplomų yra išdavęs Teisių fakultetas, po jo 
Medicinos fakultetas, mažiausiai — Humanitarinių 
mokslų fakultetas. Toks palyginti mažas baigusiųjų 
procentas susidarė del to, kad labai žymi mūsų studen
tijos dalis buvo labai neturtinga ir kad universitetą 
baigti ir gauti diplomą Lietuvoje kai kuriais atžvil
giais buvo sunkiau negu čia užsieniuose. Mūsų Alma 
Mater buvo dideli reikalavimai, kai kurie gal ir per 
griežtų Pav. Humanitarinių mokslų fakultetui baigti 
reikėdavo išlaikyti apie 32 egzaminus, tarp kurių visą
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-VytautasTarvainis
t

Žvakutė prie mano Dievo Aš dar kelionėj

Kai aš palydžiu vakarą j ilgas tolumas ir grįždamas susirenku iš pirkių žiburius visus, randu savas mintis į juodą žemę puolusias prieš šalto marmuro išgarbintus stabus.Tamsios žinyčios aukuran mažytę žvakę, lyg tylią širdgėlą, statydamas kalbu: Niūrios nakties klaikiam šešėly plakus, mirksėk ir čia-ties mano Dievo vienišu stabu.O mintys puolusios, vėl kelkite gyventi, tamsybių vakaras ilgais keliais išklydo — į jūs vietas teklumpa kitos šitos žemės gentys ir mano Dievo veidą garbina išdidų . . .

Ach, be maldų, be žodžių ašen, tylus ir kupinas gyvenimo, ėjau, nors dulkės veidą rūškaną nurašė, bet vieškely vis tuščia, vis deja.Po dienos atgrįžo vėliak vakaras, lyg elgeta klupau ant kelių vis —■ namuose blėso vien paliktas ugniakuras ir maudėsi saulėlaidžiuos mirtis.Pro akis prabėgo klaidūs kryžkeliai, o slegiančia širdim aš dar kelionėj; ir kai migla vėl saulę prikelia, matau: tie patys vieškeliai ir žmonės.
eilę labai didelių ir sunkių, net keletas svetimų kalbų. Todėl palyginti tiek maža humanitarų yra gavę universiteto baigimo diplomus. Tas pats mūsų Alma Mater buvo ir su daktarais. Gauti kurių nors mokslų daktaro laipsnį buvo nelengvas dalykas ir pareikalaudavo ypatingai daug ir kruopštaus darbo. Daktarų laipsnių mūsų Alma Mater taip, palyginti, len- vai nedalino, kaip čia juos dalina Vokietijos universitetai. Ir per visą 18 veikimo metų, tur būt, tik koks 50 —60 asmenų yra gavę Vytauto Didž. Universitete daktaro laipsnius.Pačių mūsų Alma Mater studentų vaizdas metams bėgant gerokai pasikeitė. Pirmajam u-to veiklos dešimtmetyje, ypač pirmajam penkmetyje, jame studijavo dar labai daug vyresniojo amžiaus žmonių, kuriems studijas buvo nutraukęs anas pirmasis pasaulinis karas, ypač gi 1916 m. paskelbtoji studentų mobilizacija Rusijoje. Ši mobilizacija ir po to sekusios dvi revoliucijos bei grįžimas Lietuvon ir čia įsijungimas į valstybės kūrimo bei gynimo darbą nemažam skaičiui lietuvių studentų net keleriems metams pertraukė studijas. Todėl anais laikais nereta buvo universiteto koridoriuose sutikti jau pagyvenusių žmonių, einančių aukštas ir atsakingas valstybės aparate pareigas, kurie po darbo valandų lankė universiteto paskaitas ir rengėsi baigti aukštąjį mokslą. Tais laikais studentų tarpe .kaip tik maža tebuvo „žaliasnapių“ jaunuolių, nes karas daugeliui ir gimnazistų buvo sutrukdęs laiku baigti vidurinį mokslą. Vėliau, gyvenimui normalėjant, lietuviškoji studentija vis jaunėjo. Ano karo senesnieji palikuonys savo studijas baigė arba jas nutraukė, o į jų vietą kasmet pradėjo iš gausių gimnazijų atvykti šimtai 18—22 metų žaliūkų. Ir paskutiniaisiais metais sutikti universitete senesnio amžiaus studentą jau buvo retas reiškinys.70 studentiškų organizacijų. Koks nepaprastai gyvas ir margas buvo mūsų Alma Mater studentijos gyvenimas, rodo jau ir tas faktas, kad Vytauto Didžiojo Universitete veikė daugiau negu 70 įvairiausių studentiškų organizacijų. Ir kokių tik tų organizacijų nebuvo! Pradedant nuo visuomeniniai ideologinių (Stud. Varpininkų Sąjunga su 4 korporacijomis, Stud. Ateitininkų Sąjunga su visa korporacijų plejada, neolithuanai su savo filijom, stud, socialistai ir kt.), toliau įvairios „profesinės“ draugijos — vadinamosios' 

fakultetinės draugijos, vieną metą visoj mūsų Alma Mater studentijos „politikoj“ vaidinusios gana žymų vaidmenį, toliau įvairiausios bendrinės studentų organizacijos: sporto sąjungos, šaulių būriai, skautai ir kt. Antram universiteto veiklos dešimtmetyje, kai diktatūrinė valdžia stengėsi visomis pastangomis nukreipti studentijos dėmesį nuo visuomeninių ir politinių klausimų gvildenimo, universitete ypač pridygo daugybė vadinamųjų neutraliųjų korporacijų su įvairia- spalvėrri kepuraitėmis ir špagomis. Šios korporacijos daug dėmesio kreipė į formos reikalus ir bandė imituoti ir lietuviškoj studentijoj įgyvendinti vokiečių studentų buršiškąsias tradicijas. Vienos jų buvo daugiau regioninės — žemaičių vyrų ir mergaičių korporacijos, suvalkiečių vyrų ir mergaičių korporacijos, kitos sakėsi daugiau besidominčios aisčių praeitimi ir jų vienybe — vyrų ir mergaičių „Romuvos“ korporacijos, vyrų ir mergaičių „Fraternitas Baltiensis“ korp., trečios buvo susiorganizavusios lyg profesiniais pagrindais — stud, technikų vyrija „Plienas“, teisininkų korp. „Unitas“, medikų vyrų korp. „Fraternitas Lituanica“ ir mergaičių medikių „Patria“, ketvirtos daugiau domėjosi jauno studentiško gyvenimo linksmybėmis — „Fra- temitas Juvenum“, „Šarūnas“ ir kt. Studentai vilniečiai turėjo savo korp. „Vilnija“, klaipėdiečiai-draugiją „Mažoji Lietuva“, dzūkai — „Dainavos“ draugiją. Visos tautinės mažumos turėjo po keletą organizacijų. Vienų tik žydų buvo apie 10 įvairių korporacijų ir draugijų.Toks judrus ir margas organizacinis gyvenimas mūsų Alma Mater sienose galėjo rutuliotis todėl, kad universitetas turėjo autonomiją, kuri saugojo universiteto laisvę. Tuo tarpu visame krašte, diktatūros slogučio slegiamam, organizacinis ir visuomeninis gyvenimas buvo apmiręs.Visą Vytauto Didž. U-to studentijos gyvenimą tvarkė laisvai demokratiniu būdu išrinktas visos studentijos „parlamentas“ — Studentų Atstovybė. Ji buvo renkama kasmet ir dėl jos vykdavo smarki „politinė“ kova. Kiekviena ideologinė studentų organizacija stengėsi, kad daugiau jos atstovų būtų išrenkama. Rinkimai į Stud. Atstovybę sujudindavo visą studentiją: universiteto sienos buvo aplipinamos rinkiminiais plakatais, būdavo išleidžiami specialūs laikraščiai ir agitaciniai lapeliai. Patys Atstovybės posėdžiai taip pat kartais būdavo triukšmingi, nes mūsų Alma Mater stu-
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' KOVOJESU BOLŠEVIZMU
JONAS DABREIKA

Amerikietis žurnalistas V. Renner, nagrinėdamas rusų ir anglosaksų tarpusavio santykių problemą, tarp kitko yra pareiškęs, kad, kai rusai milžiniškomis aukomis prie Stalingrado didvyriškai gynė savo tėvynę nuo vokiečių, didžiuma Amerikos visuomenės stebėjosi jų heroizmu ir reiškė rusams daug simpatijų. Ar tuo pačiu metu tas pačias simpatijas rusams reiškė ir Amerikos—Anglijos politikos vadovai, šiandien sunku pasakyti, tačiau prisimename, kad viešai ir jie tuometiniams savo talkininkams negailėdavo gražaus žodžio ir pagyrimų. Tačiau koks buvo didelis nustebimas, kai, karui pasibaigus, į pirmąją taikos kūrimo ir UNO " steigimo konferenciją San Franciske rusų delegacija atvažiavo šarvuotuose automobiliuose stiprios ginkluotos sargybos lydima. Tada, anot to paties Renner, Kalifornijos batų valytojai San Francisko gatvėse traukė pečiais ir vienas kito klausė: „Tai ką šie mūsų draugai mano, kad mes juos norime nužudyti?“ Ir tuo metu kažkas atsitiko, kas pradėjo keisti anglosaksų plačiosios visuomenės galvoseną. Nuo to momento tarp Rytų ir Vakarų pasaulių atsirado plyšys. Ir šio plyšio, nežiūrint visų pastangą, netik kad nepavyko pašalinti,
dentija jautriai reaguodavo j visus valstybės ir tautos reikalus. Ne kartą per įvairias demonstracijas jai teko susiremti ir su policijos būriais.Mūsų Alma Mater studentija palaikė glaudų kontaktą su užsienio studentų organizacijomis ir tarptautinėmis studentų sąjungomis. Ypač artimai buvo bendradarbiauta su visų kitų trijų Pabaltijo kraštų studentija. Tam tikslui buvo įsteigta jungtinė Pabaltijo studentų organizacija — SELL, kuriai priklausė Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos studentijos. Kasmet vis kitame iš eilės Pabaltijo krašte įvykdavo gausios SELL konferencijos. Į jas be delegatų dar paprastai vykdavo nemažos studentų ekskursijos. Tuo būdu Pabaltijo kraštų studentija stengėsi kuo giliausiai vieni kitus pažinti ir artimai bendrauti. Studentai sportininkai dažnai rengė Pabaltijo kraštų studentų olimpiadas.Lietuvos sudentija turėjo, palyginti, nemažą savo akademinę spaudą. Visos studentijos oficiozas buvo du kartu per mėnesį ėjęs „Lietuvos Studentas“ — didelio formato gausiai iliustruotas laikraštis. Paskiros didžiosios studentų organizacijos kurį laiką leido savo laikraščius.Dabar žiūrint atgal, ypač gi iš tremties sąlygų, viskas, gal būt, kiek ideališkiau ir gražiau atrodo negu iš tikrųjų buvo. Paprastai juk tokiais avėjais užsitu- šuoja visokį trūkumai, ydos ir nekslandumai, kurių vis dėlto buvo ir lietuviškosios studentijos gyvenime Ne- prikl. Lietuvoj, nes tas gyvenimas dar tebebuvo perdėm jaunas. Tačiau, apskritai imant, mes galime didžiuotis Neprikl. Lietuvos aukštosiomis mokyklomis ir jų studentija. Reikia tikėtis, kad anksčiau ar vėliau vėl pražys ir atgims tikrai laisvos Neprikl. Lietuvos aukštosios mokyklos, o mes čia Vakaruose pasisėmę daugiau žinių taip pat joms ir visam akademiniam lietuviškam gyvenimui duosime savo vertingą įnašą. 

bet jis tolydžio didėjo ir didėjo. Ir šiandieną jis jau toks didelis, kad nebeįmanoma visiems prie vieno stalo išsėdėti iki konferencijos pabaigos. Jeigu prieš metus laiko buvo pavojinga neigiamai prasitarti apie rusų kultūrą ar net pakritikuoti jų gyvenimo būdą, tai šiandien jau ir diplomatinėse konferencijose, kurių posėdžių eigos radio pagelba klausosi visas pasaulis, nebevengiama pasakyti vieni kitų adresu pačių pikčiausių žodžių, o tokios įžymios asmenybės, kaip prezidentas Trumanas, nedviprasmiškai, visos savo tautos vardu viešai pareiškia, kad laisvę reikia labiau mylėti, negu taiką.Žodžiu, šiandien jau visas Vakarų pasaulis, visi didieji šio pasaulio politikai ir, pagaliau, didžiausioji dalis visos pasaulio visuomenės pradėjo galvoti taip, kaip mes, mažųjų Pabaltės valstybių gyventojai, galvojame apie rusus jau nuo 1940 metų. Šiandien jau daugeliui yra suprantama ir visai pateisinama ribų neturinti mūsų neapykanta ir pasibiaurėjimas bolševikine sistema. Visas demokratiškasis pasaulis pradėjo viešą ideologinę kovą su bolševizmu. Viso pasaulio demokratai pradėjo kalti ginklus didžiulei lemiamai kovai su»raudonuoju imperializmu iki galutinio jo sunaikinimo ir šimtų milijonų žmonių išvadavimo iš vergijos. 'Tačiau yra kraštų, kuriuose ši kova jau seniai už- virė ir šiandien tebeverda, kur kalba jau nebe diplomatija ir žodžiai, bet veikiama veiksmais. Tai vyksta tuose kraštuose, kurie jau šiandieną yra nusviesti į bolševikinės okupacijos glėbį. Dėl nelaimingos geografinės padėties šiandien rusų okupacijon pateko veik visi agrariniai Europos kraštai. Pradedant Lietuvos, Latvijos ir Estijos ūkininkų valstybėmis, į sovietiškos Uranijos nasrus pateko veik visos derlingosios Padunojo dirvos, kurių vien metinio grūdų derliaus pakako aprūpinti visą Europą duona. Rusų globoje taip pat atsidūrė Lenkija ir Vokietijos Rytprūsių bei Pomeranijos žemės ūkio srytys. Be to, jau nuo seniau rusai valdo Ukrainos juodžemį“ ir agrarinę Baltgudiją. Šie visi kraštai .oficialiai yra skaitomi nepriklausomomis savarankiškomis valstybėmis, jie turi savo vyriausybes, tačiau faktinai jie visi rusų apgaule, klasta ir karine jėga yra pavergti sovietinėn vergijon. Jų tautos jau kelinti metai kenčia nežmoniškas galutinio sunaikinimo kančias.Tačiau, nežiūrint žinomų bolševikinio teroro metodų ir kasdieninio žiaurumo, visuose šiuose kraštuose vyksta aktyvus visuomenės pasipriešinimas, juose kasdien eina žūtbūtinė pavergtųjų kova su pavergėjais. Nors šioji kova su tūkstančius kartų stipresniu okupantu daugiau primena garbingą savižudybę, tačiau tos aukos visam pasauliui liudija boševizmo totalizmą, jo neteisingumą bei nežmoniškumą. Šios aukos atidengia pasauliui tikrąjį sovietinės ideologijos veidą ir parodo, koks baisus pavojus gręsia demokratinei santvarkai.Viešą opoziciją komunistinėms užmačioms visų okupuotų Balkanų kraštų politiniam gyvenime sukūrė šių kraštų vidurio agrarinės, liberalinės politinės partijos. Jos vadovavo šių kraštų tautoms viešoje kovoje už demokratinės santvarkos išlaikymą ir už žmonių politines laisves ir pilietines teises. Vidurio tautinės partijos griežtai ir bekompromisiniai užėmė tautiniai demokratinę liniją ir visur liko jai ištikimos, nežiūrint nežmoniško teroro ir persekiojimų. Jos vadovavo savo tautų antikomunistiniam judėjimui, o jų vadai ir veikėjai narsiai pakėlė fizinį ir dvasinį terorą ir net ne-
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Petras Rasimas

Apie istorini materializmą

Fasauliožiurinių klausimų reikšmėPasauliožiūrinai klausimai visuomet buvo svarbūs kultūringųjų žmonių gyvenime. Pagal juos kuliamos poltinės visuomeninių grupių programos, lemiančios įvairių tautų ir valstybių gyvenimą, istorijos raidoje suteikusios žmonijai labai daug gėrio, bet neišvengusios ir daugybės baisiųjų nelaimių. Žmonijos kultūros ir gerovės kilimas yra šių pasauliožiūrų ir politinių programų padarinys, tačiau taip pat jų padarinys yra ir įvairios kryžiaus kovos bei karai prieš „pasaulinius plutokratus dėl Naujosios Europos įkūrimo“, arba prieš .rudąjį nacionalsocializmą“, arba „juodąjį fašizmą“, arba prieš „rytų raudonąjį totalizmą-bolševizmą.“ Kapitalizmas, nacionalsocializmas, demokratizmas, bolševizmas -vis tai dagybės žmonių savaip suprastos pasauliožiūros, vis tai politinės atskirų visuomenės grupių programos, turėjusios ir tebeturinčios žymios įtakos kultūriniam, visumeniniam ir valstybiniam įvairių tautų gyvenimui, nuolat gvildenamos geriausiųjų žmonijos protų. Viena iš daugelio pasauliožiūrų yra marksizmo arba istorinio materializmo doktrina.
Kelias į kapitalistinę santvarkąViduramžių laikais buvo ūkiniai veikiama tik paskirų žmonių poreikiams tenkinti. Žmonių gyveni

miškieji reikalavimai buvo labai menki ir gana riboti. Juos visi vietos gyventojai gerai žinojo ir suprato. Žmonių gerovė labai iš lėto keitėsi, kilo. Ilgą laiką išsilaikė primityvus šeimų ūkis. Tautų kultūrinis gyvenimas taip pat menkai reiškėsi. Gražios prošvaistės įsižiebdavo tik labai genialių pavienių asmenų dėka. Jų mokslinai išradimai, meno pasiekimai, nežinomų kraštų atradimai, drąsios ir naujos visumeninio bei valstybinio gyvenimo sutvarkymo mintys kuriam laikui sukrėsdavo nuobodų tų laikų gyvenimą.Anuo metu gyvenime vyravo amatai, tvarkomi ce- chiniais pagrindais. Amatų meisteriai, jų padėjėjai ir mokiniai savo rankomis gamino prekes vietos užsakytojams. Cechų nuostatais jie tvarkė savo darbą, viešąjį ir privatinį gyvenimą. Cechai kontroliavo meisterių parengimą, darbą ir atlyginimą, miestų savivaldybes, bažnytines apeigas ir net šeimų tvarkymąsi. Cechams priklausė ne tik amatininkai, bet ir kiti vietos gyventojai ir net vadinamų laisvųjų profesijų žmonės.Gamybos būdai iš lėto tobulėjo, amatininkai pradėjo gaminti ir toliau gyvenantiems užsakytojams. Savo gamybai trūkstamų medžiagų jie ėmė ieškoti tolimesniuose kraštuose. Mokiniai amato pramokti keliaudavo į svetimas šalis. Atsirado mainai ir prekyba. Svetimųjų kraštų kultūrinai pasiekimai pasisavinami. Naujųjų žemių atradimai ir moksliniai išradimai kėlė žmonių gerovę. Žymesnieji amatų meisteriai pradėjo telkti
pabūgo mirti už savo principus ir partijos nusistatymą.Vengrijoje į atvirą politinę kovą su komunistais pirmiausiai išstojo liberalinė vidurio smulkiųjų ūkio savininkų partija ir šioje kovoje parodė didžiausią heroizmą. Ši partija rinkimuose gavo absoliutų savo tautos daugumos pasitikėjimą ir šį pasitikėjimą pilnai pateisino. Jos atstc .-ai, gindami savo tautos teises, iki galo laikėsi tvirtai ir didvyriškai. Jos atkaklaus laikymosi nepalaužė nei partijos generalinio sekretoriaus Kovacs nei daugelio kitų partijos veikėjų nužudymas. Ir kada fizinės karinės jėgos persvara sovietai partiją viešai likvidavo, jos masė pasitraukė į pogrindį ir tęsia kovą toliau, o jos vadas Nagy persikėlė į užsienį, kad čia sėkmingiau galėtų ruoštis ir kovoti už savo tautos išvadavimą.Panašiai ir lenkų liaudininkų partija, vadovaujama S. Mykolaičyko, išstojo viešon ir aiškion opozicijon prieš komunistus ir, nors jėga šiandien išstumta iš viešojo gyvenimo, vistiek organizuoja tautos pasipriešinimą Lenkijos miškuose ir aktyviai dalyvauja užsienio diplomatinėje akcijoje. Rumunijos vidurio liberalinės ūkininkų partijos vadas Maniu nepabijojo mirti už savo partijos idealus ir iki mirties liko jiems ištikimas, o jo draugai garbingai tęsia toliau kovą už rumunų tautos laisvę ir jos nepriklausomybę. Jugoslavijos kalnuose slepiasi Tito priešai, vadovaujami taip pat ūkininkų atstovo.Taigi šiandien komunizmo opozijoje aiškiai atsistojo agrarinės vidurio ūkiškos partijos. Jos kol kas vienintelės yra išėjusios atviron fizinėn kovon su bolše

vizmu ir joms, o ne kam kitam, pavergtos tautos yra patikėjusios šios kovos vadovavimą. Liberalinių agrarinių partijų vadai yra sudarę Amerikoje antibolše- vikinę uniją, kuri, reikia manyti, ateities kovose už pavergtųjų tautų laisvę suvaidins žymų vaidmenį. Tuo tarpu šių partijų kamienai veda didvyrišką kovą savo šalių giriose ir laukuose.Vidurio politinės grupės vadovauti kovai su bolševizmu yra pašauktos natūralia gyvenimo eiga. Jos atstovauja bolševikams pavojingiausią luomą. Jos apima savyje vidurio pažangųjį, daugiausia vidutinio ūkio savininkų, elementą, kuris savo socialiniais siekimais ir nusiteikimu yra pats pavojingiausias bolševikinių idėjų įgyvendinimui. Bolševikai lengvai, per, palyginamai, trumpą laiką yra pajėgūs užimtuose kraštuose sunaikinti stambiuosius pramoninkus, prekybininkus ar žemvaldžius. Privatų kapitalizmą nesunkiai pakeičia valstybiniu kapitalizmu. Bolševikams nesunkiai prieinama sunaikinti valdininkiją ar fiziniai pašalinti, palyginamai, negausias intelektualines jėgas. Bolševikai sunkiausiai susidoroja su gausiu vidųtinio- sios ir smulkiosios ūkininkijos luomu. Kiekvienas šio luomo narys yra organiškai suaugęs su savo nuosavybe, kurią jis savo sunkiu darbu yra įsigijęs ir kartų kartomis savo prakaitu palaistęs. Šis žmogus didžiausiu atkaklumu gina tą savo nuosavybę ir tuo pačiu gina ir savo tautos teises. Jis iki mirties kovoja už savo laisvę ir savo tautos nepriklausomybę, nes tik tada jis yra pajėgus įsigyti ir turėti priemones savo egsistencijai pateisinti.
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amatininkus į didesnes dirbtuves, ir tuo būdu atsirado naujos gamybos įmonės-manufaktūros. Šiose {menėse dirbo daug amatininkų, bet dar nebuvo naudojamos mašinos.Išradus mašinas, amatininko profesija ir darbas iš esmės pasikeitė. Jau nereikėjo amato mokytis ilgus metus, nes vienodo mašinų darbo buvo galima išmokti trumpu laiku ir lengvai. Į buvusias manufaktūras, prie naujai pastatytų mašinų, ėmė plaukti iš kaimų ir miestelių nemokytieji darbininkai. Pamažu atsirado fabrikai su daugybe darbinikų. Miestai sparčiai išaugo. Atsirado fabrikų, jmonių, kredito bei susisiekimo bendrovių privačių savininkų luomas. Išsiplėtė kredito operacijos, susisiekimas, transportas. Feodalinės sistemos griuvėsiuose gimė nauja kapitalistinė santvarka.
Kapitalizmas ir jo negerovėsKapitalizmas-ūkinė verteivystė, kurioje privatus savininkas savo nuožiūra naudaja kapitalą įvairioms gėrybėms gaminti ir paskleisti vartotojams, siekdamas juo daugiau gryno pelno. Kapitalistinei sistemai visai nesvarbu, ar vienas verteiva naudos kapitalą ir gamybos priemones pelnui gauti, ar kelių bei keliolikos kapitalistų sudarytosios akcinės pasitikėjimo ir kitokios bendrovės. Svarbu kapitalistinė ūkio esmė. Pagrindinis kapitalizmo elementas-ūkinis veikimas kapi- talui padidinti. Kapitalistinės priemonės-piniginis kapitalas, fabrikai, įmonės, namai, žemė, transportas, kasyklos ir t. t. Šioje sistemoje kapitalo ir gamybos tikslas jau ne aprūpinti vartotoją gaminiais, prekėmis, bet, kaip minėta, gauti juo daugiau pelno, juo daugiau uždarbio, padidinti nuosavą kapitalą.Vartotojų paklausos reguliuoja pasiūlas, gamybą ir pelną. Juo daugiau kurių gaminių vartotojai reikalauja, juo daugiau jų verteivos gamina, parduoda ir gauna pelno, kurio siekimo rungtynėse ne visuomet laikomasi dorovės principų. Stengiamasi juo pigiau mokėti darbininkams, duoti jiems juo pigesnes, ir tuo būdu juo blogesnes darbo sąlygas, piginama ir pačios prekės gamyba, naudojant prastesnes medžiagas ir tuo būdu žeminant kokybę. Be to, plačiai reklamuojama menkos vertės gaminiai ir tyčia sukuriama naujos vartotojų mados. Čia ne valstybė planuoja gamybą ir prekių paskirstymą, ne visuomenė saugo ūkinių galimybių išnaudojimą daugumos žmonių gerovei, bet kapitalas pats, be jokių skrupulų ir pasigailėjimo, ieško, kur tinkamiau prasiskverbti ir juo daugiau pelno gauti. Dažnai kapitalo pastangas remia ir palaiko valstybė ir bažnyčia. Valstybė kartais kovoja su darbininkų judėjimu ir streikais, remia kapitalistų pastangas svetimas rinkas užkariauti, o bažnyčia dirbančiuosius migdo pomirtinio gyvenimo gėrybėmis.Dėl minėtų kapitalizmo polinkių gimsta žalinga gamybos ir prekybos konkurencija, prekių paklausų neatitinkanti gamyba,superprodukcija, darbinikų atlyginimo mažinimas, pirmojo reikalingumo reikmenų brangumas, darbininkų streikai ir kapitalistų lokautai (įmonių uždarinėjimas), nedarbas. Atsiranda ūkinės krizės ir suirutės. Seka dirbančiųjų žmonių nelaimės ir įmonių savininkų bankrotai. Iškyla įvairių valstybių aukšti konkurenciniai gaminių kainų apsaugos muitai. Kainos dirbtinai keliamos, atlyginimai dirbantiesiems mažinami. Atsiranda vadinamos gaminu kainų ir atlyginimų žirklės. Taip reiškiasi kapitalistinės santvarkos negerovės. Jas mėginama įvairiausiais būdais šalinti. Net karų pagalba grobiami svetimi 

kraštai, ieškant pigių gaminiams medžiagų ir už menkos vertės gaminius brangiai mokančių vartotojų. Brangiausieji produktai arba gaminiai naikinami, norint išlaikyti gamintojui tinkamas kainas. (Javų deginimai ir kavos pupelių skandinimas jūrose Pietų Amerikoje, kuomet milijonai žmonių badauja Europoje, yra tipingiausi kainų išlaikymo pavyzdžiai.)Daugybė geriausių žmonijos veikėjų seniai pastebėjo šitas kapitalizmo negeroves ir siūlė Įvairias priemones joms pašalinti ir jų išvengti. Darbininkų atlyginimo ir darbo apsauga, jiems žmogaus ir piliečio laisvių ir teisių suteikimas, žymensniųjų įmonių suvalstybinimas, kooperacijos išplėtimas, progresyviniai mokesčiai, gamybos planavimas, vartojimo suvaržymai, kooperatinis prekių paskirstymas, samdinių priverstinis draudimas nelaimių, ligos, senatvės, mirties, nedarbo atvejais, jaunimo priverstinis mokymas ir moterų darbo apsauga žymiai švelnino minėtas kapitalistines negeroves, bet visiškai jų nepašalino. Sukurta daugybė kapitalistinės santvarkos likvidacijos ir naujos šviesesnės žmonijos ateities teorijų, kurias jų šalininkai pagal savo įstikinimus vykdo gyvenimam
Istorinio materializmo arba mokslinio socializmo 

teorijaDevynioliktojo amžiaus pradžioje Karolis Marksas sukūrė vieną žymiausią kapitalistinės sistemos pakeitimo teoriją, vadinamąją istorinio materializmo arba mokslinio socializmo teoriją. Ji smulkiai išdėstyta jo kelių tomų veikale „Kapitale“, tapusiame tikra mark- sininkū evangelija. XIX-jo amžiaus viduryje Karolis Marksas ir Fridrichas Engelsas paskelbė komunistų manifestą ir kondensuotai išdėstė savo istorijos įvykių vertinimo teoriją bei komunistų veiklos politinę programą. Marksininkų teoriją savo veikaluose aiškino Lassal’is, August’as Bebel’is, Vilhelma’s Libknecht'as, Kautski s, Plechanov’as, Bucharin’as, Lenin’as, Stalin’as ir daugybė kitų.Marksininkų teoriją demokratiniu-evoluciniu keliu, t. y. daugumos žmonių valia, vykdo gyveniman socialdemokratija, gi diktatūriniu, t, y. totalistiniu keliu, pjautuvo ir kūjo jėgos pagalba-komunistų-bolševikų partija.Marksizmas, kaip mokslas, daug kam imponuoja savo išbaigta sistema, duodančia atsakymą į daugybę ekonominių, politinių ir filosofinių klausimų. Marksizmo teorija yra užbaigta pasauliožiūra ir politinė programa. Ji šiuo pažiūriu galima prilyginti įvairioms religijoms, kurios numato net subtiliausius žmogaus gyvenimo ir mirties reiškinius.Marksizmas sprendžia ir vadinamus „prakeiktuosius klausimus“. Marksininkams pasaulio pradžia ne Dievo sukurta, bet vien kosmoso jėgų padarinys. Žmogaus kilmė-evoliucija iš žemesnių būtybių, (darvinizmas). Religija — masių opiumas arba darbo žmonių gerovės siekimo temdymas pomirtinio gyvenimo gėrybėmis. Kapitalistinės gadynės valstybė-buržuazinė darbininkijos išnaudojimo priemonė. Žmonių kultūra-gamybos santykių išdava. Istorija-darbdavių ir dirbančiųjų klasių kovos padarinys. Nuoseklūs marksininkai nežino dvasinio žmonių gyvenimo, bet tik tarpusavę žmonių kovą dėl medžiaginių interesų. Dvasios visai nėra, yra tik medžiaga, materija. Eo ipso, marksininkai yra nuoseklūs ateistai, bedieviai, laisvamaniai. Ne Dievas žmogų, bet žmogus Dievą sukūrė, nuolat tvirina marksininkai.
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Dekoracijos eskizas K. Jezerskas

Pagal istorinio materializmo dėsnį, žmonijos istorija priklauso nuo mechanikos, technikos išaugimo, nuo tautų ūkinių sąlygų išsivystymo ir nuo dirbančiųjų bei darbdavių klasių kovos padarinių, bet jokiu atveju ne nuo pavienių, kad ir genialiausių žmonių veikimo, Žmonės, pagal marksizmo teoriją, istorijos įvykių nekuria, bet pačius žmones gyvenimo aplinkybės .suranda“ ir „išstumia“ paviršiun. Net įvairių religijų kūrėjai, Konfucijus, Mozė, Kristus, net tokie pasaulio galiūnai, kaip Aleksandras Makedonietis. Atila. Napoleonas, pagaliau, Roosvelt, Churchill, Hitleris. Stalinas, jokios tautų istorijos nekūrė ir negali sukurti, bet buvo ar yra vien savo gyvenamojo laikotarpio techninių ir ūkinių sąlygų padariniai. Esą. įvairių tautų ir valstybių istorija eina kaip gerai užsuktas laikrodis. Keičiasi ūkiniai santykiai ir neišvengiamai keičia visą žmonijos gyvenimą: visuomeninį žmonių būvį, kultūrą, meną, religiją, teisę ir t. t. Visa priklauso nuo kapitalo ir gamybos priemo.au turėtojų-darbdavių ir darbo jėgos pardavėjų-darbininkų bei tarnautojų klasinės kovos padarinių. Darbdaviai siekia juo didesnio pelno ir tuo būdu juo žymesnio samdinių išnaudojimo, darbininkai bei tamautojai-juo didesnio atlyginimo ir juo geresnių darbo sąlygų. Iš to kyla žmonių klasinis pasiskirstymas ir tarpusavė dviejų klasių-buržujų ir proletarų-kova, veikianti visuomenę, tautą, valstybę. Tos kovos įtakos, esą, priklauso visi, kad ir žymiausieji žmonės ir visi istoriniai įvykiai-karai, svetimų teritorijų grobimas, svetimų kraštų, atradimai, moksliniai išradimai, meninė kūryba, religijos ir t. t.Marksininkai nežino jokio įvykius nulemiančio heroizmo, pasiaukojmo, dvasinu ir kultūrinių žygių, kurie sugebėtų pasaulio tautų istoriją pakreipti kita linkme, negu tat diktuoja kapitalistinio pasaulio nepermaldaujami ūkiniai ir techniniai dėsniai. Kapitalizmas esąs buržuazijos įrankis proletariatui išnaudoti. Visos buržuazinių valstybių valdžios ištikimai tarnaujančios kapitalizmui. Jos, esą, darbo klasę be atodairos spaudžia, persekioja ir padeda darbdaviams atimti iš darbininkų žymią uždarbio dalį. Ne tik valdžios, bet ir oficialinės religijos turtuolius palaiko.

Marksininkams tautybė, tautinė bendruomenė, kraujo giminystė, bendra praeitis, dabartis ir ateitis yra vien iliuzijos, turinčios tikslą viso pasaulio darbo žmonių vienybės siekimą-intemacionalą nuslopinti. Kosmopolitinis principas-ubi bene, ibi patria-daugu- mai marksininkų artimas ir suprantamas. Tik klasinis išnaudoju ir išnaudojamųjų skirtumas-tarptauti- nė klasių kova turi vienintelę prasmę. Iš čia pagrindinis marksininkų šūkis-visų šalių proletarai, vienykitės! Marksizmo teoretikai tvirtina, kad kapitalas ir gamybos priemonės nuolat koncentruojamos nedaugelio privačių savininkų rankose. Vidutinė pramonė, amatai ir net žemės ūkis taip pat asimiliuojamas stambesniųjų kapitalo savininkų. Prieš šiuos stambiuosius kapitalistus, kurie veikia įvairiose valstybėse, kovoja viso pasaulio darbo, žmonės. Kyla ūkinės krizės, streikai, darbininkai demokratiniu keliu-daugumos valia, o. kartais net ir revoliucijos pagalba verčia buržuazines vyriausybes ir ima valdžią į savo rankas. Tuomet stambesniuosius kapitalus, įmones, žemes ir kitus turtus suvalstybina ir tuo būdu eina prie kapitalistinės santvarkos panaikinimo. Šitame procese, esą, juo daugiau vargo ir nelaimių plačiose žmonių masėse, juo arčiau marksistinio socializmo. Tik savo nelaimėse dirbantieji greičiau susipras ir nusavins kapitalus su visomis gamybos priemonėmis iš nedaugelio kapitalistų ir perduos valstybei. Tuomet įvyks socializmas, vėliau komunizmas — galutinis marksininkų tikslas. Socializmas panaikins privatines gamybos priemones, o kommunizmas — teisingai paskirstys gaminius dirbantiesiems.Kairioji marksininkų dalis — bolševikai, su Leninu. Bucharinu, Stalinu ir kitais priešakyje, patį marksizmą gyvenime įvykdė pagal dabartinio Rusijos tautų gyvenimo pavyzdį. Čia marksizmo aukure žuvo daugybė milijonų žmonių. Čia marksininkai nematė ir nemato darbdaviuose ir samdiniuose jokių natūralių žmogiškų, tautinių, ūkinių ir kultūrinių interesų bendrumo, bet tik žiaurią klasinę kovą. Jiems atrodo, kad juo buržuazinė valstybė įveda daugiau socialinių, ir kitokių darbo žmonėms reformų, juo labiau ji atito-
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Vainutis Vaitkevičius.

Šis rašinys Lietuvių Tremtinių Studentų Varpininkų Sąjungos paskelbtame konkurse „Lietuvis našlaitis tremtyje“ atžymėtas pirmąją premija.Kai 1941 metų pavasarį mano tėvus rusai išvežė į Sibirą, aš likau tik todėl, kad buvau išvažiavęs atostogų į kaimą. Netrukus praūžė rusų-vokiečių karo pradžios audra, ir aš, grįžęs į Kauną, namuose radau tik tėvo seserį, kuri ir rūpinosi manimi kaip savo vaiku. Aš mokiausi gimnazijoje, ir pamžu man ėmė atrodyti, kad vėl sugrįžo, nors ir ne toks, kaip buvęs, bet ramus gyvenimas. Tačiau ne ilgai. Juo labiau vokiečiams ėmė nesisekti fronte, juo smarkiau jie ėmė spausti mus, lietuvius. Pradžioje paskelbė savanorių vyrų mobilizaciją į SS. Šiai nepavykus, ėmė „savanorius“ gaudyti. Aš niekad nepamiršiu, kaip vieną dieną mes pamatėme savo gimnaziją, žandarų apsuptą. Visą eilę vyresniųjų klasių mokinių ir mokytojų jie išsivedė, tik mus, vaikus, paleido. Slaptoji spauda, kurią ir gimnazistai platinome, ėmė raginti lietuvius slėptis nuo vokiečių, nesiduoti sugaunamiems į kariuomenę. Vokiečiai pradėjo siusti. Dažnai jų postai stovėdavo gatvių sankryžose ir gaudydavo vyrus. Juo toliau, juo mažiau beat- sirasdavo netinkamų jų kariuomenėn, net ir mums, šešiolikmečiams, pasidarė nebesaugu. 1944 metų pavasarį buvo paskelbta ir mano metų gimimo berniukams prievolė stoti į Reicho Darbo Tarnybą. Mano teta, nenorėdama, kad man tektų kasti vokiečiams apkasus, išsiuntė mane į kaimą, pas vieną savo pažįstamą, kur buvo kiek saugiau, negu mieste.

Atsisveikinau tetą ir išplaukiau Nemuno garlaiviu pas naująją globėją. Iš akių nykstant Kauno siluetams, man buvo taip liūdna, tarsi, abejočiau, ar dar kada juos bepamatysiu. Kai Raudondvario atkrantės medžiai uždengė Prisikėlimo bažnyčios bokštą, aš paskutinį kartą savo gyvenime pravirkau. Paskutinį, nors buvau tik šešiolikos metų.Šešuvos pakrantėse nebuvo nei nuobodu, nei liūdna. Nors dar gerai nemokėdamas, drauge su kaimo vyrais ir berniokais traukiau pakrančių pievose pradalgę, sekmadieniais gaudydavau Pašešuviais, po karklų šaknimis, šapalus ir ešerius arba su piemenuku alksnyne rinkdavau žemuoges. Kaiman laikraščiai nebeatkeliau- davo, mano šeimininkės radijo aparatas buvo sugedęs, tad nieks nedrumstė kaimo ramybės, kol pasirodė pirmieji pabėgėliai iš Rytų Lietuvos.Pabėgėliai traukė nuvargusiais arkliais, ieškojo vietos apsistoti ir nešė gandus apie atslenkantį frontą. Vienas jų papasakojo, kad mano dėdės ūkis sudegė, rusų artilerijos padegtas, kitas — kad bolševikai, Vilnių apsupę, baigia prieti prie Kauno. Nebesinorėjo man ilgiau likti kaime, norėjau ko greičiau grįžti pas tetą, namo, ir, nors šeiminikė nenorėjo leisti, vieną rytą išėjau Kaunan. Išėjau, kad po trijų dienų sugrįžčiau: ties Nevėžiu sustabdė mane vokiečiai ir pristatė apkasų kasti, — rusai buvo jau Kaune. Vakare visas dangus žaižaravo gaisais, o naktį nedavė nurimti patrankos. Nebebuvo kaip ir ko man namo beeiti, — vokiečiams sumigus pabėgau ir grįžau į kaimą.Iš kaimo ramybės nieko nebelikę: dienomis šešuvos
liną galutinį laimėjimą, juo daugiau ji nusikalsta pagrindiniam marksininkų tikslui — komunizmui. Čia marksininkams galioja vienintelis principas — juo darbo žmogui blogiau, juo geriau socializmo ir komunizmo reikalui. Jie jau nelaukia kapitalo ir gamybos priemonių koncentracijos nedaugelio rankose, jiems nebesvarbus demokratinis daugumos žmonių pasiryžimas įvesti socialistinę ir komunistinę santvarką, jie proletariato diktatūros, arba tiksliau-komunistų-bol- ševikų partijos diktatūros, pagalba ir žiauraus teroro — milijonų žmonių žudymo bei visuotinio ūkinio griovimo keliu siekia pagrindinio savo tikslo — socializmo ir komunizmo.Bolševizmo dėka, kyla reakcija prieš marksizmo teoriją. Daug kur ir socialdemokratija išsigimsta — išsižada marksizmo dėsnių, nes bendras žmonių taikos ir gražaus gyvenimo troškimas verčia išsižadėti marksizmo skelbiamų nuolatinės kovos dėsnių.

Marksizmas ir LietuvaLietuvoje prekyba ir pramonė plačiai neišsivystė. Žemės ūkis susmulkėjo įvykdžius, nors ir dalinę, žemės reformą. Didelių darbdavio ir samdinio interesų 

skirtumų Lietuvoje nebuvo. Tiek įmonininkai, tiek ūkininkai dažniausiai dirba ne mažiau už samdinius. Jų pelnai taip pat nedidžiausi, mokesčių rinkėjams dažniausiai žinomi ir gali būti paimti valstybės, tuo būdu visuomenės naudai. Todėl marksistinė teorija Lietuvoje neturi jokio realaus, gyvenimiško pagrindo, ir net buvę šalininkai pradeda jos išsižadėti.Tautinė lietuvių kultūra, sava praeitis ir ateitis, nepriklausomas, laisvas ir demokratinis valstybinis Lietuvos susitvarkymas buvo, yra ir bus daugumos lietuvių pagrindinis tikslas. Joki importuotieji svetimų kūrėjų marksizmai ir kitos dirbtinės, Lietuvos gyvenimui netinkančios, pasauliožiūros arba politinės programos neras lietuvių tautoje kiek gilesnio pritarimo. Socialinis teisingumas, visų lietuvių sluogsnių privalomas ir nemokumas švietimas, lygios piliečių ir žmonių teisės bei pareigos, visuotinė kova su pasitaikančiomis negerovėmis, ūkio tvarkymas privatiniais ir kooperatiniais pagrindais, pačių stambiųjų pramonės, prekybos, kredito ir susisiekimo įmonių sukooperatinimas bei suvalstybinimas ir demokratinės valdžios vadovavimas švietimo bei ūkio politikai prašalins buvusių mūsų krašte negerovių likučius.
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krantais daužėsi vokiečiai, ieškodami paslėptų arklių ir galvijų, naktį — burzgdavo rusų lėktuvai Tilžės ir Klaipėdos lankyti. Kai frontas dar daugiau priartėjo, vyrai ėmė burtis į partizanus, ir daugelis žymesniųjų žmonių jau dabar dingo miškuose. O ir aš, kaip ir kiti berniokai, norėjau traukti miškan. Bet žmogus planuoja taip, gyvenimas — kitaip.Mano globėjos vyras 1941 metais buvo iš kalėjimo ištremtas į Rusiją, tad, frontui priartėjus, ji man pasakė:— Vytuk, važiuosim Vokietijon, nes atėję rusai manęs nepaliks gyvos.Man tai visai nepatiko, ir aš siūliau jai vienai važiuoti.— Ką gi man pasakys tavo teta Vokietijoj, jei aš tavęs neatsivešiu. Ne, tu negali pasilikti. Jei tu liksi — liksiu ir aš, o tada turėsi mano gyvybę ant savo sąžinės. Ir pagalvok, kaip gį aš viena, be tavęs, važiuosiu kalbos nemokėdama . . .Nebauvau tikras, kad teta Vokietijoje, bet labai pagailo globėjos: tikrai, kaip ji, viena vergšė moteris, keliaus tokią didelę ir nežinomą kelionę. Ir vieną dieną, sviediniams pradėjus kristi prie pat mūsų kaimo sodybų, o vokiečių kariams pasklidus, kaip vištoms vanagui pasirodžius, paryčiu, pasikinkę arklius, išvažiavome į vakarus.Traukėme drauge su milžiniškomis pabėgėlių voromis. Važiavom pro apleistus kaimus, apšaudomi rusų lėktuvų ir stumdomi panikos apimtų vokiečių. 

Paskutinę naktį Lietuvoje nakvojom prie pat Tauragės, vieno neturtingo ūkininko klojime. Kad ir koks neturtingas buvo tas ūkininkas, bet vakare mūsų laukė balta sriuba, o mūsų arklių — žali dobilai. Tą naktį ilgai negalėjau užmigti, norėjau viską palikti ir bėgti tolyn nuo svetimos žemės, bet „turėsi mano gyvybę ant savo sąžinės“ neleido.Juo toliau važiavom į Vokietiją, juo sunkiau būdavo gauti klojime vietos nakvynei, ne kartą teko nakvoti spalio lietuje po plynu dangum, vis sunkiau sekėsi išprašyti iš vokiečio žiupsnį šieno arkliams, o ir mano globėja kaskart darėsi mažiau motiniška — dėl kiekvienos smulkmenos vis aš būdavau kaltas: pa- simušė arklys koją — aš blogai važnyčiojau, nenorėjo arkliai ėsti suplėkusio šykštaus vokiečio duoto šieno — vėl mano kaltė, kad neišprašiau dobilų. Tačiau kelionė arkliais netrukus baigėsi. Ant Vyslos tilto, ties Diršau, mus sustabdė vokiečių žandaras ir liepė važiuoti prie netoli esančių barakų, kur jau stovėjo eilės vežimų su arkliais.Mažuose barakėliuose nebuvo vietos ne tik atsigulti, bet net ir atsisėsti. Maži vaikai rėkė, motinos verkė, o vyrai keikėsi. Nepaisydamas darganos, neėjau į vidų, o likau tūnoti ant vežimo. Po laukus ūkavo vėjas, pro vasarinį paltą sunkosi drėgmė ir šaltis. o širdy buvo taip liūdna, kaip tą dieną, kai sužinojau, kad mano tėvus rusai išvežė. Sutemo, nustojo lyti. Mano galvūgalyje kramtė šieną arkliai. Kas rimtyje klausėsi ėdančius arklius, tas niekad nepamirš to
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taip jaukaus, raminančio garso. Man pasirodė, kad vėl guliu, kaip dažnai vasarą būdavo, dėdės ūkyje, ant tvarto pastogėje sukrauto šieno ir klausausi ėdančių arklių. Nors lauke vis tebebuvo šalta ir dar tebestū- gavo vėjas, bet man pasidarė gera, šilta ir aš užmigau.Rytą vokiečiai „nupirko“ visų pabėgėlių arklius ir vežimus. Mano ponia už lašinius gavo iš žandarų viršininko leidimą keliauti Kiustrinan. Peronas buvo pilnutėlaitis žmonių, visi stumdėsi, barėsi, o sunkūs lagaminai neleido mums taip grūstis, kaip kad kiti grūdosi. Traukinys atlėkė, nulėkė, o mudu taip ir likom. Vėl sulauktas traukinys važiavo Berlynan. Kius- trinas guli į rytus nuo jo, tad mudu įsigrūdom ir išvažiavom. Tik bevažiuojant paaiškėjo, jog mūsų traukinys pasuko smarkiai į šiaurę ir numovė Stetino link. Štetine pirmą kartą pamačiau oro karo pėdsakus: kiek tik akys siekė — vieni griuvėsiai, daug kur dar rūko. Iš to sugriuvusio miesto traukinys pasuko Berlynan.Berlyne mano ponia susirado daug pažįstamų. Apie mano tetą nieks nieko nežinojo; ji, kaip aš ir buvau manęs, liko Kaune. Keista: kai kitų pažįstamų atsirado, aš savo globėjai tapau nereikalingas — čia juk buvo daug geriau už mane vokiškai kalbančių. Taip ir likau vienui vienas Berlyne, vienas su savo daiktais portfelyje ir su pora šimtų markių piniginėje. Mano ponia išvažiavo pas savo pažįstamus, o kur ji dabar yra, vienas Dievas težino.Liūdna būti vienam tarp svetimų, bet dar liūdniau būti vienam svetimame didmiestyje, neturėti nakvynės, badauti ir šalti. Slankiojau apgriautomis Berlyno gatvėmis ir galvojau, kas daryti. Berlyne kiekvienas darbo vengia, c manęs jokia įstaiga nenori — visos siunčia į „Arbeitsamtą“, o šis varys kariuomenėn. Be darbo negausi nei dokumentų, nei buto, nei pastovių kortelių, o ir laikinųjų jau duoti nenori. Gyvenimas man rodėsi toks klaikus, toks nebepakeliamas, kad net norėjosi nuo tilto šokti į Šprė upę. Jau penkios naktys nakvojau „Tiergarteno“ parke; stočių laukiamųjų, kuriuose buvo šilta, vengiau, nes ten dažnai tikrindavo dokumentus.Šeštą naktį pavyko nakvynę gauti viešbutyje. Kaip malonu išsitiesti- po penkių šalimo naktų lovoje ir jausti šilimą. O kiek dar kartų tas malonumas padidėja, kai prisimeni, jog čia galėsi likti dar dvi sekančias naktis. Po truputį ėmė dingti visi rūpesčiai, užmiršau net, kad kiekviename skersgatvyje policininkas gali paklausti neturimų dokumentų. Pradėjau snausti.Iš miego mane pažadino sirena. Girdėjau, kaip iš gretimų kambarių bėgiojo žmonės. Kažkas pabeldė į duris, bet, man tylint, matyt, pamanė mane nubėgus slėptuvėn. Aš nesikėliau iš lovos. O kas, jei į viešbutį ir pataikintų bomba? Ar blogiau likti čia, šiltoje lovoje, kad ir negyvam, nei vėl bastytis rudeniškoje Berlyno darganoje ir bijoti kiekvieno šešėlio? Jau buvau vėl beužmiegąs, bet pasigirdo pirmųjų lėktuvų urzgimas. Vis arčiau ir arčiau murmėjo užkimę jų motorai, trūkčiojo, stenėjo verksmingais balsais, lyg skųsdamiesi nebepakeliama, iš taip toli atvilkta našta. Matyt, nebeišlaikė lėktuvas savo krovinio, nes šis spiegdamas pasileido žemyn. Visas viešbutis drebėjo nuo aplink sproginėjančių bombų. Jau ir man pasidarė nejauku lovoje, nors vis dar tūnojau po šiltomis duknomis. Staiga viena bomba sužviegė prie pat mano Jango, movė į gretimo namo sieną ir sprogo. Maniau, kad grindys prasivėrė ir prarys mane su visa lova.

Tačiau jos hepraisivėrė, tik aš pasijutau sėdįs. Per langą, kurio stiklai dengė visą kambarį, vėjas nešė karčius dūmus. Kaimyninis namas degė, o liepsnos ėmė glostyti ir mano viešbutį. Ilgiau lovoje likti nebenorėjau. Nebegalvojau, kad lauke šalta, kad kišenėje nėra jokių dokumentų. Tik greičiau iš tų biaurių troškinančių dūmų.Gatvėje žmonės dar mėgino nešti daiktus iš liepsnojančio, bepradedančio griūti namo. Netoliese degė kitas, toliau trečias, o už jo driekėsi ugnies jūra. Žmonės, nebepaisydami vis tebeūžiančių lėktuvų ėmė bėgti iš rūsių tolyn nuo gaisro, kuriam besivejant pabėgti ne taip jau paprasta: asfaltas limpa prie kojų, vėjas neša svilinančias žiežirbas ir dūmus. Mano kojos ėmė pintis, žmonių aplink nebesimatė, o kur sprukti — nežinojau . . . Staiga užkliuvau ir vos neparpuoliau. Prieš mane gulėjo baltu raiščiu ant rankovės priešlėktuvinės apsaugos vyras. Jo galva buvo kruvina, o veido jis nebeturėjo — matyt, skeveldra jį jam nunešė. Tai buvo pirmas mano matytas lavonas. Pasileidau vėl bėgti ir netrukus atsidūriau aikštėje, kur nebebuvo ugnies, bet prieš akis vis dar tebesiblaškė liepsnos, o pro jas matėsi kruvina vieta, kur kadaise turėjo būti veidas.Ilgiau Berlyne likti nebenorėjau ir kitą dieną, pasivadinęs pabėgėliu iš Rytprūsių, gavau traukinio bilietą į Bavariją. Laimė, kad manęs nepaprašė nei dokumentų, nei jokių įrodymų, jog tikrai bėgu iš Įsručio. Dar tą patį vakarą stovėjau Anhalterio perone ir laukiau Mūncheno greitojo. Perone buvo tūkstančiai pabėgėlių, net aš pradėjau abejoti, ar pateksiu į traukinį. Tačiau sukaukė sirenos, ir žmonės spruko į slėptuvę, o aš su keliais kitais likau perone. Po valandos aliarmas buvo atšauktas, žmonės nespėjo grįžti, o traukinys atvažiavo. Dar po pusvalandžio, sėdėdamas prie lango, važiavau Bavarijon.Išlipus iš traukinio, aplink tysojo miglomis apsidengę kalnai, gatve slinko man dar nematytas karve pakinkytas vežimas. Iš didmiesčio atsidūriau kaime, kokiame dar nebuvau buvęs. Visi namai dažyti rėkiančiomis spalvomis, kiekviename kieme, po pat pirkios langu, riogso milžiniškas mėšlynas, o ir žmonės man buvo keisti, ypač jų tarmė, kurios jokiu būdu negalėjau suprasti, nors tariausi jau neblogai mokąs vokiškai.Pirmas mano rūpestis buvo gauti nakvynę, bet nei viename iš trijų miestelio viešbučių nebuvo laisvo kambario. Pagal jų savininkų pasakojimus, tas pat turėjo būti ir visoje pabėgėlių prigrūstoje apylinkėje. Tada nusprendžiau ieškoti darbo, nes su juo gausiu ir kokią palėpę pernakvoti. Iš karto ėjau į didžiausią įmonę — bravorą. Storapilvis bavaras, išmatavęs mane- žvilgsniu nuo galvos ligi kojų, nusprendė, kad bravoro’ darbui aš netinku. Pastovėjau prieš šeimininką ir jau norėjau kiūtinti, bet jam, matyti, manęs pagailo. Jis pasiūlė man alaus ir storą riekę duonos. Buvau smarkiai išalkęs ir tuoj pradėjau godžiai valgyti. Į mane- žiūrėdamas šeimininkas prisiminė gretimame kaime esančią pieninę, kurioje dirba jau visa eilė užsieniečių darbininkų, — gal ir mane ten priimtų.Ligi Lackenau, taip vadinosi takį pieninės kaimas, apie penkis kilometrus. Pradžioj buvo visai smagu eiti obelimis apsodintu keliu, pro didelį mišką Bet. kai į kiaurus batus ėmė sunktis kelio purvas, o migla virto į smulkų lietų, mano nuotaika norom nenorom turėjo smukti. Tik artėjąs vakaras vertė mane skubėti ir kur nors rasti nakčiai prieglaudą.Pieninės šeimininkę radau dirbančią raštinėje. Pir—
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V, Petravičius

mą kartą Vokietijoje buvau čia tikrai motiniškai priimtas. Darbo duoti man ji negalėjo — darbo įstaiga buvo apkarpiusi tarnautojų skaičių, tačiau pažadėjo man jo tame pačiame kaime rasti. O šį vakarą ji nusivedė mane į savo butą, liepė, paduodama žuvusio sūnaus palaidinį, nusivilkti permirkusius drabužius. Po vakarienės paguldė sūnaus kambaryje, lyg kokį seniai lauktą svečią.Pienininkė savo žodį tesėjo, — kitą naktį jau nakvojau savo kambaryje. Nors ir skurdi buvo ta mano palėpė, bet aš galėjau būti tikras, kad niekas manęs iš jos neišmes. Dirbti turėjau eiti į po kalnu iškaltą fabriką. Jame dirbo beveik vieni užsieniečiai — daugiausia rusai. Fabriko valgykloje maistas buvo prastas, bet aš jau Berlyne buvau pripratęs badauti. Bjauriausias buvo pats darbas. Ligi pietų dar šiaip taip, nors ir užmiegotomis akimis tekdavo stoti prie tekinimo staklių, bet dvidešimties šovinių normą per valandą atlikdavau. Po pietų jau trūkdavo jėgų: be

nešant sunkius ką tik nutekintus sviedinius, pradėdavo drebėti kojos, šovinius nebepajėgdavau kaip reikiant įveržti į stakles, jie imdavo kraipytis ant ašies ir tekdavo stabdyti mašiną, o skyriaus viršininkas vokietis inžinierius vis reikalavo daugiau jų ir daugiau, vadindamas mane tinginiu. Dar ir dabar matau, kaip jis ateina ir pradeda skaityti prie vienos ar prie kitos mašinos šovinius. Ypač biauru būdavo, kai sugesdavo kuri mašina, tada pasipildavo jo riksmas ir keiksmai. Dažnai ir to nepakakdavo — beveik visi rusai buvo jo mušti. Kai Schriufer, taip mūsų ponas vadinosi, išeidavo, visų veidai atgydavo, net ir vokietis meisteris pasidarydavo linksmesnis. Jis nuolat sukinėdavosi, vos pastebimas dėl savo mažo ūgio, tarp didelių mašinų, kiekvienam padėdavo ir stengdavosi gelbėti nuo inžinieriaus, kurio jis, tur būt, dar labiau už mus bijojo. Manęs inžinierius nemušė. Gal todėl, kad mane globojo pienininkė, apie kurios dukterį jis sukosi. Ta- č!au jis vieną kartą mane įvėlė į labai biaurią padėtį.
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Artėjant frontui, rusai ėmė dairytis patogesnės sausos šakos inžinieriui karti. Apie tai jie visai drąsiai tarpusavy kalbėjo, nemanydami, kad kas, be manęs, juos suprastų. Manęs jie nevengdavo. Su jų vadu Hnypko buvau aš ypatingai susidraugavęs. Tai buvo jaunas, maždaug dviejų metrų ilgumo vyras. Jis dirbo prie tokios pat mašinos, kaip ir aš. Nuc pat pirmų mano fabrike buvimo dienų jis mane globojo: tai prišokęs padėdavo prisukti staklių varžtus, tai prie mano krūvos pridėdavo keletą nutekintų šovinių, tai vėl kur kitur man pagelbėdavo.Vieną dieną inžinierius pasišaukė mane į savo butą. Kambaryje sėdėjo „Biurgermeisleris“ ir kaimo žandaras.— Na, to aš iš tavęs tikrai nesitikėjau. Visada tau buvau geresnis kaip kitiems užsieniečiams fabrike, o tu, atsidėkodamas, ruoši su rusais prieš mane sąmokslą, — užpuolė jis mane, čia pat papasakodamas visą eilę rusų pasikalbėjimų. — Juk tu puikiai supranti rusiškai. Tai kodėl iki šiol nieko man apie tai nepasakei?Matyt, inžinierius mažai ir tebijojo, kad aš galėčiau jj karti, nes pažadėjo paleisti, jei aš visada jam pranešinėsiu, ką tarpusavy kalbės rusai. Namo grįžau svaigstančia galva. Nejau man ir teks Judo pareigos? Nejaugi tu, žmogau, imsi išdavinėti savo vargo draugus Bet iš kur inžinierius visa tai sužinojo? Ilgai laužiau galvą ir susekiau. Mūsų skyriuj, prie vieno grąžto, dirbo vokietė, kilusi iš Čekijos. Matyti, ji suprato kiek rusiškai. Gerai, nieko nesakyčiau, bet jei inžinierius ir toliau gaus iš tos vokietės žinių apie rusų kalbas, o aš tylėsiu, kas tada? Visą naktį tokios mintys nedavė man užmigti.Rytą, nuėjęs į fabriką, pasišaukiau Hnypko į šalį ir viską jam papasakojau. Nuo to laiko rusai nei apie inžinierių, nei apie karą prie manęs nebekalbėjo. Tačiau Hnypko dar dažniau, niekam nematant, atritindavo prie mano krūvos ką tik nutekintą šovinį ir draugiškai nusišypsodavo.Nuo kalnų atsimušę debesys nukrito ant mūsų kaimo, ir jis pasidarė baltas. Miela rytą per sniegą bristi į darbą. Jei ne kiauri batai ir sugrubusios rankos, atrodytų, jog eini ne prie staugiančių mašinų geležies gabalų tampyti, bet, kaip anksčiau, namie, — mokyklon. Tačiau darbe pasidarė dar liūdniau. Taip ir lauki, rodos, ims ir suskambės, kaip Lietuvoj po pamokos, varpelis, galėsi lauke statyti sniego tvirtovę ar laidyti gniūžtes į krykščiančias klasės drauges. Varpelis nenorėjo skambėti. Tik mašina, pabaigusi jai nustatytą kelią, nutildavo, prašydama dar geležies. O kad tik greičiau prabėgtų tos dešimt valandų. Kad dar liktų laiko išeiti į apsnigtą kalno atšlaitę, kratyti nuo mažų eglaičių sniegą ar sekti stirnų pėdom . . . Staiga mašinoj trinktelėjo ir kažkas karštas movė man į ranką: silpnai įveržtas šovinys iššoko iš savo guolio, išvertė iš mašinos kaltą ir suvarė jį man plaštakon.Jei ne šis nejudrus pirštas, būčiau visai linksmas dėl iššokusio šovinio: gydytojas, perrišęs ranką, nuspredė, kad dvi savaiti negalėsiu eiti į fabriką. Kaip gražu buvo apsnigtame miške! Kaip smagu vakarais pas gretimame kaime gyvenančius ■ lietuvius! Rankos man labai neskaudėjo, nors ir reikėjo laikyti ją parištą. Kai nieks manęs nematydavo, išimdavau ją iš raiščio ir piaustydavau šachmatų figūrėles. Tos dvi savaiti prabėgo kaip viena diena, ir liko tik nevaldomas pirštas ir randas rankoje. Pamažu nutirpo sniegas. Kiekvieną dieną prie fabriko vartų ėmė lankytis špokai. Drauge su jais pasirodydavo ir kiti, daug didesni, paukščiai. 

Tada fabrikas nutildavo, vokiečiai išbalusiais veidais bėgdavo į slėptuves, o mes, užsieniečiai, šypsodamiesi džiaugėmės mūsų pavasario pranašais. Piktasis inžinierius nebebuvo toks įkyrus ir nieko nebesakydavo, kai prie mano mašinos nerasdavo visų dviejų šimtų naujų šovinių. Lėktuvai sudaužė visus apylinkės tiltus, tai joks traukinys nebegalėjo išvežti mūsų gaminių, o kai keletas sunkvežimių su šoviniais išlėkė į orą, mūsų sandėlių nieks nebejudino.Vieną rytą fabriko duris radau užrakintas. Prie sandėlių dar tebestovėjo sargybinis, bet durys buvo praviros ir keli kareiviai kažką triūsė viduje. Rusų darbininkų barakų praviros durys rodė tuščius kambarius ir sujauktas lovas: mano bendradarbius policininkai anksti rytą kažkur išvarė. Inžinieriaus irgi niekur nesimatė. Pastovėjau dar keletą minučių ties uždarytomis durimis ir parėjau namo —• mano darbas fabrike buvo baigtas.Tą pačią naktį su baisiu trenksmu išlėkė į orą fabriko sandėliai. Po savaitės be jokios kovos mūsų kaime pasirodė pirmieji amerikonų tankai. Tą dieną tik patys drąsiausi vokiečiai išdrįso pro duris iškišti savo išbalusius, kaip tos iš kiekvieno lango kabančios baltos vėliavos, veidus. Vakare pas kiekvieną ūkininką atvažiavo bent po dešimtį kareivių nakvynės. Mano šeimininkas mėgino kalbinti kareivius. Jam nepavykus, mėginau aš — gal kuris jų mokės prancūziškai. Visą laiką mane stebėjęs karys priėjo prie manęs ir, rodydamas mano švarko atlape įsiūtą trispalvę, paklausė lietuviškai:— Tu lietuvis?Ko — ko, bet tokio klausimo nesitikėjau išgirsti. Netrukus mudu buvome geri bičiuliai. Jo adresą aš dar ir dabar turiu. Jis man papasakojo, jau du kartu buvęs Lietuvoje ir jam ten labai patikę. Jis norėtų ir vėl nuvažiuoti. Tiesa, dabar ten sėdįs ruskis, bet jis neilgai sėdėsiąs:’ — Mūsų prezidentas jį tuoj iš ten išprašys namo.— Kad tik greičiau jis tai padarytų, — galvojau, — tada ir aš galėčiau sugrįžti Kaunan.Anksti rytą lietuvis amerikietis išvažiavo, bet jo atvežta viltis liko.Pasibaigė karas. Kareiviai džiaugėsi galėsią grįžti namo. Džiaugiausi ir aš, nes tikėjau, kad prezidentas išprašys ruskį iš mano namų. Bet prezidentas tylėjo ir tyli, nors mes dar tebetikime šiandieną.Visus užsieniečius suvežė į miestą ir apgyvendino buvusiam kalėjime. Saulė į kambarius švietė pro grotas, bet mes buvome laisvi kupini vilties ir noro dirbti— gyventi kaip ir visi žmonės. Laikas bėgo, o kelias į namus vis uždaras. Palengva organizavosi tremties gyvenimas. Stovykloje įsikūrė gimnazija. Kaip smagu buvo vėl sėsti į suolą! Tai nieko, kad jis mūsų pačių darbo ir gerokai sukrypęs! Mes patys išsivalėme buvusias fabriko patalpas, išvilkom mašinas, mieste sumedžiojom mokytojams kėdžių ir pradėjom mokytis. Kiek daug buvo užmiršta per tuos vargo metus. Bet nieko — prisiminsim, viską prisiminsim ir daug naujų daiktų išmoksim: juk niekad taip nuoširdžiai nesimokėm, kaip dabar.Daug vandens nubėgo kalnų upeliais nuo tos dienos, kai amerikonas kareivis mane kalbino lietuviškai. Dingo ir anų dienų džiaugsmas, apniaukiamas kasdienės duonos rūpesčių. Bet pats didysis rūpestis, kaip begalinis skausmas, neatstojamai lydi dieną naktį:— Kada gi prezidentas ištesės savo pažadą?
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Jonas Kardelis

Minties, spaudos ir 
žodžio laisve

Epochos profilis 
ir mes

Spaudos ir žodžio laisvės yra pačios pagrindinės žmogaus bei piliečio laisvės. Jos yra pirmosios ir svarbiausios laisvės, nes visos kitokios laisvės kaip tiktai seka iš žodžio ir spaudos laisvių.Preciziškiau tariant, ir žodžio ir spaudos laisvės yra tiesioginė minties bei galvosenos laisvės išdava, nes žodis, pasakytas ar parašytas, yra žmogaus mintyjimo rezultatas.Nors dabar nepriimta kalbėti apie minties laisvę, bet iš tikrųjų apie jos laisvę kalbėti būtinai reikia. O kalbėti apie ją reikia todėl, kad visokie totalizmai — politiniai ir religiniai — aiškiai ir grubiai kėsinasi į žmogaus minties laisvę. Dabar reikia ypač kelti prieš tai balsą, nes visokiausios rūšies totalizmas jau nebe- sitenklna žodžio ir spaudos laisvių suvaržymais, o siekia suvaržyti ir žmogaus mintį, kėsinasi į pačią intymiausią jo individualinę nuosavybę.Totalistinis žmogaus prievartavimas pasiekė viduramžišką laipsnį, kada už laisvą mintyj imą žmogus būdavo apkaltinamas raganavimu ir sudeginamas ant laužo. Ir dabar totalistai neleidžia nukrypti nuo „generalinės linijos“. Gi tas „nukrypimas“ ir- yra minties laisvė. Totalistai šia kryptimi jau yra taip toli nuėję, kad nebesitenkina vien tuo, jog priverčia tylėti laisvą žodį bei neleidžia spaudos laisvės, bet jau persekioja ir minties, kad ir nereiškiamos, laisvę: jie rei- kalaute reikalauja aktingo jų smurtui pritarimo.Nors ir labai keista, bet yra tikra, kad dvidešimtojo amžiaus pirmojoje pusėje pagrindinė žmogaus teisė — teisė į minties laisvę atsidūrė didžiausiame pavojuje.Minties laisvė, išvedusi žmoniją j moderniosios civilizacijos gadynę, totalistams pasidarė pavojinga ir nepriimtina. Todėl jie dabar visais frontais bando pajungti laisvą žmogų su laisva mintimi ir padaryti iš jo vienokio ar kitokio totalizmo įrankį.Todėl tad Jungtinių Amerikos Valstybių žurnalistas M. Y. Laski’s, kalbėdamas vokiečių rašytojų kongrese Berlyne, šaukė: „Aš tvirtinu, kad rašytojas, leidėjas ir skaitytojas turi nepažeidžiamų teisių ir kad jie visi neša atsakomybę už atkalu tų teisių ir laisvių gynimą ir bekompromisinį užtikrinimą. Jei jie toje kovoje atlyžtų, tai vergija vėl įsiviešpatautų mūsų eilėse.“Vergijos, kuri tūluose kraštuose jau yra įsiviešpatavusi, pavojus dabar visą žmoniją yra pastatęs prieš dideles kovas ir sprendžiamąją ateitį. Tie pavojai yra ir pasaulinio ir lokalinio masto, bet ir vienų ir antrųjų pažangioji visuomenė negali išleisti iš dėmesio rato. Tikram demokratui dabar reikia įtemptai budėti, nes mes jau matome, kaip laisvės netekusieji kraštai, anot Laski’o, skaudžiai kenčia vergiją.Visiškai suprantama, kad minties laisvė gimdo žodžio ir spaudos laisves, o šios laisvės, nuolat nerim- damos ir siekdamos pažangos bei tobulėjimo, kuria tobulesnę ateitį,, kurioje žmogus turi teisę į visus geriausius pasiekimus kaip dvasinėje, taip ir medžiaginėje srityje. Tiktai laisva mintis ir iš jos sekančios žodžio ir spaudos laisvės yra pirmoji ir vienintelė visokeriopo progreso alfa ir omega.

Pernai lenkų kalba Londone išleistoj knygoj „Iš kur ir į kur einame?“, tarp kita ko, skaitome:„Karas dėl garsiųjų keturių laisvių laimėtas, būtent — vadinamoji laisvė visiškai pabėgo iš pamišusios Europos ir nukilo nežinoma kryptimi. Rodos,- į Ameriką. Karas dėl žmogaus taurumo ir žmoniškumo laimėtas, tad DP, žmonės antrosios kategorijos, amžinieji stovyklų ir labdaringų institucijų klijentai, klaidžioja po Europą, akivaizdžiai jausdami žmoniškosios būties absurdiškumą. Karas dėl proto ir dėl pasiutiško fanatizmo triukšme kritiškų refleksijų įsigalėjimo laimėtas, vadinasi, įsivyravo proto laisvės paneigimas...„Genijalūs išradimai ir nuostabios klaikybės, penicilinas, koncentracijos stovyklos, Picasso, elektriniai smegenys ir nuo amžių didžiausias pamišėlių ir venerikų skaičius. Mūsų epocha gimdo didelius protus, retai sutinkamus charakterius, mokslininkus ir didvyrius ir čia pat-ačiū pranašiausioms pažiūrų niveliavimo priemonėms — serijomis produkuoja ilgakojes paneles ir hermofrodritų tipo žioplius.„Milijonai baltosios ir spalvotosios rasės žmonių stimpa iš bado, vakarykščiai kariai, o rytdienos bedarbiai būgštauna dėl rytojaus, o 14-kos metų vaikai dirba kasyklose, jei nesiverčia šunbirže. Europos vaikai išrado du naujus žaidimus, kurių pirmasis vadinasi „koncentracijos stovykla“, o antrasis „juodoji rinka“. Nereikia klausti, kada prasidės tretysis pasaulinis karas. Sis karas, kaip teisingai rašo Burnham, jau vyksta. Mūsų epochoje karas, nedarbas, tariamoji perprodukcija, socialinis neteisingumas, biurokratizmo smurtas prieš asmenybę — atrodo, yra pastovus ir nekintamas dėsnis. Žmonija neina gražia geometrinės pažangos linija, bet valkiojasi, kaip girtas jūrininkas, gatvėj, atsispirdama čia į spiritualizmą, čia į totaliz- mą, čia ...„Gyvenimas iš viso nėra lengva impreza. Pasaulyje, kuriame mums tenka gyventi, plinta būties neprasmiš- kumo pajutimo epidemija, ypač prancūzų egzistencio- nalizmo puoselėjama. Dar truputis, dar valandikė, ir visi įtikėsime, kad gyvenimas apskritai neturi prasmės, kad žmogiškos būties esmėje glūdi baimė, o vienatinė laisvė — tai „laisvė mirti“. Tai įsisąmoninę būsime pribrendę dangui ir motorizuotais laidotuvių karavanais vyksime pas gerąjį Dievulį, kuris iš išvaizdos panašus į Bernardą Shaw. O žemėje padaužų choras, skambindamas grandiniais, giedos atgailos psalmes ... »„Filosofų nėra namie. Išsikėlė į logistiką!“ Tai palanki konjunktūra visokių rūšių, bet namų išdirbinio išminčiams. Įvairūs daktarai tariasi prie sergančios Europos. Matematikai rašo knygas apie civilizacijos krizę, fizikai yra užsiėmę kančios prasmės tyrinėjimais . . .Visa šita žaidynė, žinia, neišeina į naudą kvailai pavadintam „pilkam žmogeliui“, kuris intelektualinėje sferoje privestas iki visiškos desorientacijos ir visai nebesupranta, ko iš jo nori religijų, filosofijų ir populiarių mokslų komivojažieriai ir politikos sandėlininkai. '
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Andrius Valuckas

—- Amerika? Ne-e, Amerikon aš išvažiuot nesitikiu, reikės bandyt kur nors kitur . . .Ir žmonės bando. Bet kur. Kad tik toliau nuo senutės karščiuojančios Europos, nuo pusbadžiavimo, nuo skryningų ir repatriacinių mitingų . .. DP veržiasi važiuot cypiančiu entuziazmu.Stebėkite, kaip greit dipukas orientuojasi. Vos spėjo prasprukt pro stovyklos vartus, kaip tuoj suuosto: kas kur ir kaip. Pirmiausia sveikatos patikrinimas: ūgis, svoris, krūtinės apimtis, plaučių nuotrauka, regėjimo stiprumas, kraujo analizas, raumenų išsivystymas ir dantys.Dėl ūgio sunku ką sukombinuot, nebent mažu pasi- stiebimu ir plaukų šukuosena keletą cm padidinsi . . . Bet tuomet svoris gali neišvežt. Kartais gudresni kandidatai iškrečia savo konkurentams nemalonių juokų Štai stovi ant rojaus slenksčio nuogalis. dreba nuo- šalčio ir laukia eilės krūtinės apimčiai ištirt. Kaimynai jj įtikina, kad ten tyčiomis taip sako, o iš tikrųjų sveria. Pataria apsiaut dideliais, sunkiais batais, juos paskolina, o kai liepia orą įtraukti, tai pataria iškvėpt, nes nuo to svoris padidėsiąs. Žmogus patiki ir dar atsidėkodamas duoda cigarečių.Tikroji emigrantų Schila ir Charibda yra plaučių rentgenograma ir kraujo analizas. Pradžioje buvo 

plačiai praktikuota nuomuot svetimus, jau žinomus, gerus plaučius, praėjusius pro komisiją. Vienas emigrantas, gerų plaučių savininkas, tuo būdu per dieną uždirbo 3000 RM nuomos. Bet vėliau tas biznis baigėsi, nes pas gydytojus siunčia tikrinti su asmens foto nuotrauka. Belieka tikėtis suverst bėdą seniems sukal- kėjimams, bronchitui ar dar kam, bet gydytojai tokiems pataria palaukt lengvesnių darbų. Niekas nesigilina, kur tavo plaučiai nukentėjo: kalėjime, KZ ar tremtinių barakuose, — tu netinki, gali sau eiti, tūkstančiai sveikų laukia eilės . . .Būna, kad kai kurios komisijos žiūri dar griežčiau, būtinai reikalauja jrodyt, jog plaučių sukalkėjimai yra seni, nenaujesni penkerių metų, kas mūsų sąalygose praktiškai reiškia, jog žmogus turi dar laukti penkeris metus ...Nelaiminga tremtinio širdis, pro karo audras pra- lindusi, po miestų griuvėsius išslankiojusi, kartais alkoholio apgriauta ir gyvenimo rūpesčių išvarginta, perdaug mylėjusi ir kentėjusi, ne visada teisingai plaka — tai lėtu, apatišku, abuoju, kalorijas taupančiu, ritmu, tai daužosi narvan uždaryto laukinio žvėries įnirtimu, arba nuotraukoje atrodo perdaug suvytusiu, susitraukusiu raumenų maišeliu, arba perdaug išsiplėtusiu šešėliu. Ir niekas neklausia — kodėl.
„Daugis eina mažiausio pasipriešinimo keliu ir galvoja praktiškais sumetimais. Apvylė, sako, visi tikėjimai. visos programos, visos ideologijos. Viskas, sako, turi tą pačią vertę, būtent — jokią. Kiekviena vyriausybė yra bloga ir kiekviena vyriausybė yra gera. Prie kiekvienos reikia prisitaikinti ir prie kiekvienos galima prisitaikinti. Blogiausia tai su persiorientavimu. Bet ir čia yra išeitis. Tai juk prityrimo dalykas! Sako, jokia ideologija neverta ne tik žmogaus gyvenimo, bet ir kelnių sagos. Sako, mes norime teturėti namus, žmoną, vaikus, radiją ir būti sotūs. Ir visa ko pabaiga!„Klaikiais laikais ir klaikių esti žmonių ir pažiūrų. Kas išeitis pagaliau? — klausa autorius ir teranda vieną vienintelį kelią:„Tik demokratija vieneto, tautos ir viso pasaulio vardan ir į naudą visiems laikams. Demokratinė sistema iš savo piliečių reikalauja maximum, bet ir maximum duoda. Demokratas turi suprasti savo epochos negalavimus ir turi surasti, bent turi stengtis surasti, vaistą visoms negerovėms, visiems gyvenamųjų dienų skauduliams ir sielvartams.“Autorius pataria, ypač jaunimui, studijuoti demokratijos idėjų kilmę ir plėtrą. Laikai sunkūs, tad stenkimės, kad rytojus bent mūsų palikuonims būtų erdvesnis ir giedresnis.Tiek iš minėtos knygos. O kas pridurtina?Visų pirma atsimintinas vieno D. Birtanijos politiko pasakymas:— Demokratija yra pati sunkioji valdymosi ir savi

tarpinio bendravimo sistema, bet ji gi ir vienintelė, kuri verta tikro žmogaus . . .Parafrazuojant filisofo B. Russel mintį, galima tarti:— Ką aš galėčiau patarti savo jaunesniajam bičiuliui, nebent tik tai: turėk akis, kurios viską pastebi ir atskiria tiesą nuo melo; turėk ausis, kurios girdi artimojo skundą, paukščius pakelės krūme ir žemę po kojom; turėk valią ir drąsą su visų rūšių negerovėmis kovoti ir siekti tos tvarkos, kurią nurodo sąžinė.Ūkana dengia mūsų epochą, tai kopkim, bet ne per žmonių lavonus, į savišvietos, saviauklos ir talkos artimajam viršūnę, kopkim tol ilgai ir taip ryžtai, kol ūkana liks dauboje, o priešais mus atsivers šviežia ir gaivi perspektyva. Šiandie, kaip niekad praeityje, tikras demokratas, ypač tremtinys, turi pasikliauti gražiu anglų humoro krisleliu.Tarnas nustebęs šaukia:— Toks bjaurus oras, ir ponas išeinate iš namų?— Blogas oras pro langą bežiūrint atrodo dar blogiau,- — atsako užklaustasis ir išdidžiai žengia į šlapdribą.Mes lietuviai, tremtiniai, šių epochinių sanvartų metu negalime būti lyg aklas smuikininkas, prisiglaudęs įvykių kamputyje ir laukiąs išmaldos. Atsimintina poeto K. Inčiūros žodžiai:Tiek daug kryžių, kryžių mūsų žemėjeIr tiek daugel vargo ir kančių ...
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Kartais nuostabiai žymų kandidatų procentą pražudo kraujo analizas — Veneros ligos, sifilis. Jaunuoliai stebisi, bando spėt, iš ko galėjo gaut (lyg tat galėtų ką padėt!), merginos piktinasi, kryžiavojasi, nes ir jų garbė esanti pažeista, bet gydytojas anglas nepripažįsta jokių argumentų, kanadietis kartais leidžia duomenis patikrinti, o australietis beveik visada sutinka su tuo, jog galėjo būt apsirikimų ir reikia tyrimą pakartot. Būna ir tokių, kurie nenustemba, jie praneša pažįstamiems nepraėję dėl „seno bronchito“ ir ramūs išvažiuoja namo. Jų jau niekuo nustebinti negalima.Raumenų, rankų ir kojų muskulų, iščiupinėjimas bei dantų apžiūrėjimas gerokai piktina DP, jis jaučiasi į tikras darbo jėgos pirklio rankas patekęs, bet susivaldęs šypsosi ir iš paskutiniųjų jėgų spaudžia, — o gal ir prasmuksiu . . .Skryningo karininkas gaudo pakartotiniais klausimais po keletą kartų anketose paminėtas datas, ar nesi vedęs, ar neturi vaikų, ar nemeluoji ir ar pažastyse neturi SS bei repatrijantų ženklų ar tų ženklų išnaikinimo pėdsakų. Lietuviams šiuo atveju lengviau, jie drąsiai nusirengia ligi pusės ir rodo švarias pažastis.Darbdaviai žiūri amatų mokėjimo, bendro sveikatos stovio, išsilavinome. Jie nemėgsta mokytų žmonių, geriausia pradžios mokyklą baigusiems. Išimtį sudaro Australijos komisija, kuriai nesvarbu, kokio esi išsilavinimo, svarbu — kokį darbą pasižadi tam tikrą laiką dirbti.Lenkai nemaloniai nustebę, kad jų nepriima Australijon. Jie stipriai keiksnoja, nes drauge su austra- liėčiais kovęsi Siaurės Afrikoje, Italijoje, už tuos pačius tikslus sukilę Varšuvoje, kentėję KZ, ir dabar— še tau: „slavų kilmės žmonės Australijon nepriimami“. O priežastis daug paprastesnė, jų vaidas tremtyje buvo pagadintas.Konsulas dažnai teiraujasi, kokį darbą paskutiniti metu stovykloje dirbai, ir, neduok Dieve, jeigu kas prasitaria:— Raštinėje . . .— Buvau stovyklos vadovas . . .— Dalyvavau ansamblyje . . .Tokiems ir panašiems baltarankiams atsakymas trumpas: ne, mums reikia juodadarbių.Geltonplaukių vaikų būrelis, aplipęs tėvus, važiupja nežinomon Venecuelon, ten, kur pilna beraščių ir venerikų, kur ligos ir skurdas, kur knibžda gyvatės . . . Bet jie netiki gandams, jie nori pradėt savarankišką gyvenimą, nori būti sau žmonėmis.Persiskyrę važiuoja į tolimus pasaulio užkampius naujų šeimų kurti, naujos laimės ieškoti. Jie ne tik dokumentuose pajaunėję, jie tikrai jaučiasi jaunesni, dešimtimis metų iš savo gyvenimo išbraukę. Kas jų laukia?Štai, policija išsivežė moterį, kuri, nužudžiusi vyrą, važiavo pas savo meilužį Belgijon. Ji taip pat veržėsi į naują laimę, veržėsi per jėgą ir smurtą, bet vieton laimės gavo kalėjimą. O jos kelių mėnesių sūnus, meilužio atsisveikinimo kūdikis, pateko IRO ligoninėn— tikras karo sugriauto gyvenimo našlaitis . . .Vieno kandidato žmona pabėgo nuo šeimos pas mylimąjį tą dieną, kada reikėjo važiuot stot komisijom Visose anketose ji figūruoja, vyras yra, vaikas yra. o žmoons ir motinos nėra, dingo be žinios, pasislėpė Ką pasakys konsulas?-baiminasi vyras. Kodėl negalėjo mama pabėgt anksčiau’-pyksta norįs išvažiuoti vaikas, nes pavėluota senos dramos atomazga gali užkirsti kelią į naują kraštą ir jam.

Į USA važiuoja žydas ir vokietis. Bet nemėgink jų paskirt gyvent į vieną kambarį. Būsimi USA piliečiai •- kol kas nekenčia vieni kitų, šnypšdami žvairuoja tarpusavy, ir turės praeiti daug laiko, kol jų europietiška oda nusilups.Nepraėję pro vieną komisiją kombinuoja pralįsti kitur. Vienas ar kitas kontinentas jiems perdaug rūpesčių nekelia, tik ties Australija šiek tiek susirūpinama: juk tai taip toli!„Jau antra diena riogsau laive, jausmas šuniškas, nors visur aplink ištisas liuksusas . . .“ — rašo kęleivis Australijon, kai atėjo momentas išsiskirt su Europa, nutolt nuo tėviškės padangės, išplėšt praeitį iš savo širdies. Jis apie šešias savaites spiaudys į įvairius vandenynus, stebėsis pasakiškai besikeičiančiais vaizdais, kol nubus pažadėtoje žemėje.Ten, kur šypsosi laimingieji emigrantai, ten, kur prakaituoja eilėse nori išvažiuot, ten, kur paaiškėja seno gyvenimo tragedijos ir kur dažnai užsimezga naujos, — ten yra emigrantų stovykla į vadinamas laimės šalis ir drauge pasmerkimo vieta nelaimingiesiems. Ir ten bėga emigrantų srovė, kaip upių vanduo jūron, o iš jūros i plačiuosius pasaulio vandenis, kur pakrinka ir išsiskirsto ... Ar jie susijungs vėl kada į 'vieną galingą srovę, kuri sulaužytų kiečiausius ledus, kuri atneštų laimę ir laisvę visiems, kas begalės atsakyti?O tuo tarpu atsisveikinimui: kada atvažiuosite pabandyt laimės ir Jūs?
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Lietuvių Studentų Varpininkų 
Draugija „Varpas“

Eichstatto Šventojo Willibaldo var
do Filosofijos-Teologijos Aukštojoje 
Mokykloje, kaip ir kitose abiejų va
karinių Vokietijos zonų universite
tuose ar hochschulėse, studijuoja ne
mažas būrelis lietuvių studentų ir 
klierikų. Jie čia atvyko netekę savo 
Tėvynės, paliko ją besiartinant rau
donajam marui iš Rytų.

Pirmieji lietuviai studentai klieri
kai į šią aukštąją mokyklą atvyko 
1942 m. lapkričio mėn. iš įvairių ku
nigų seminarijų, iš savo Tėvynės 
Lietuvos. Tai buvo, gal, ir pirmoji 
aukštoji mokykla Vokietijoje, pri
ėmusi karo metu toki didelį kiekį 
lietuvių klierikų ir davusi galimybę 
tęsti savo pradėtąjį darbą Lietuvoje.

Vietinės .seminarijos vadovybės 
mūsų klierikai buvo gana šiltai su
tikti. Visi čia rado ramų užkampį 
nuo visokių naciškų užmačių ir prie
kaištų. Ilgainiui seminarija 4apo be
veik lietuviška, nes iš 99 seminari
joje esančių klierikų buvo 84 lietu
viai.

Eichstatto Šventojo Willibaldo var
do Filosofijos-Teologijos Aukštoji 
mokykla pradėjo savo darbą 1838 m. 
lapkričio mėn. 8 d. Pirmasis jos stei
gėjas ir organizatorius buvo tuome
tinis Eichstatto vyskupijos vyskupas 
Carl August. Jau 1837 m. vyskupas 
norėjo savo vyskupijoje įsteigti se
minariją, bet tam reikalui reikėjo 
gero organizatoriaus, kuris šį atsa
kingą darbą galėtų atlikti. Tinkamas 
teologas ir prityręs auklėtojas buvo 
tuojau surastas. Tai buvo Dr. Jozeph 
Emst, Romos Germanicumo prefek
tas. Vyskupo prašymu šis gabus 
teologas buvo iš savo pareigų atleis
tas ir, Regensburgo vyskupui suti
kus, galėjo tuojau pradėti šį sunkų 
ir atsakingą darbą. 1838 m. rugsėjo 
29 d. Dr. Jozeph Ernst buvo paskir
tas Eichstatto Vyskupijos Vyskupo 
Cart August naujai įsteigtos šv.Willi
baldo vardo seminarijos rektoriumi. 
Spalių 8 d. jis atvyko į seminarijai 

paskirtas patalpas ir pradėjo josios 
tvarkymą, o lapkričio mėn. 8 d. 
9 vai. ryto įvyko iškilmingas naujai 
įsteigtos seminarijos atidarymas. Sa
vo vardą šį seminarija gavo nuo šv. 
Willibaldo, kuris prieš 742 m. atvyko 
iš Anglijos ir buvo pirmasis Eich
statto vyskupijos vyskupas.

Kaip pirmasis šios seminarijos 
rektorius mokėsi Italijoj, kaip ir kiti 
jos profesoriai yra baigę ne vien Vo
kietijos universitetus, bet studijoms 
pagilinti pasiekdavo Romą ir kitus 
žymesniuosius universitetus ir dva
sines akademijas, taip ir dabar,

Lietuvių Studentų Varpininkų 
Korp! „Žalgiris“

Studentų varpininkų korporacija 
„Žalgiris“, kaip „Varpo“ Draugijos, 
veikusios nuo 1922 m. atžala, įsistei
gė 1928 m. vasario mėn. 2 d. Vytauto 
Didžiojo universitete, tuomet dar te- 
besivadinusiame Lietuvos Universi
tetu, Kaune. „Žalgiris“ ėmėsi su
aktyvinti demokratinės studentijos 
gyvenimą. Jo narių veiklą lydėjo 
tvirtas ideologinis apsisprendimas, 
nepaprastas drausmingumas ir bro
liškumas.

Gal dėl šių savo savybių „Žalgi
ris“, kovoje dėl tuo metu mindomų 
demokratinių principų, stovėjo pir
mose eilėse tarp savo jaunesniųjų 
brolių: Kaune — medikų „Ąžuolo“, 
mergaičių „Rimties“, Klaipėdoj — 
komersantų „Granito“ ir žemės ūkįo 
Akademijoj Dotnuvoj — „Varpo“.

Savo šefu išsirinkdamas Mykolą 
Sleževičių, apgynusį nuo okupantų 
ir išvedusį į laisvą demokratinį gy
venimą Lietuvą, „Žalgiris“ savo ve
damą kovą dėl laisvės ir demokra
tijos Lietuvoje dar tvirčiau akcen
tavo.

„Žalgiris“ ne dirbo, bet kovojo. 

Eichstatto Aukštojoj Filosofijos-Teo
logijos Mokykloje randame mes pro
fesūros ir studentijos draugiško su
gyvenimo pavyzdį.

Dabar Eichstatto Šventojo Willi
baldo Filosofijos-Teologijos Aukšto
joje Mokykloje iš viso studijuoja 33 
lietuviai klierikai ir 32 studentai — 
ės. Studentai ir studentės yra susi
būrę į organizacijas, tarp kurių vei
kia ir studentų varpininkų draugija. 
„Varpas“, atkurtas collegos Leonardo 
Gerulaičio iniciatyva 1947 m. birželio 
8 d. Jis buvo atkurtosios draugijos 
pirmininkas.

„Varpo“ draugijos nariai, be tie
sioginio savo uždavinio — studijų, 
aktyviai dalyvauja ir studentų bei 
stovyklos visuomeniniame darbe. (H).

Jis buvo ne tiek gausus narių skai
čiumi, kiek jų darbais ir aukomis. 
Štai, žalgirietis Mečys Mackevičius 
kalinamas laužančių demokratines 
laisves savųjų. Raudonosioms gau
joms įgriuvus į Lietuvą — jis vėl jų 
kalinys. Rudieji naciai tęsdami savo 
piktojo brolio darbą, jį išgabena“^ 
Stutthofo koncentracijos stovyklą, 
kur demokratinės Lietuvos kovotojas 
dvejus metus išvargsta kalinio gy
venimą, kol pasiekia laisvę. 1941 m. 
birželio mėn. 13—22 d. d. okupantai 
į Sibirą išveža pirmąjį „Žalgirio“ 
korporacijos pirmininką Pr. Zubrį 
ir vieną iš jo steigėjų — Stasį Straz
dą. Dabartinės bolševikų okupacijos 
metu nukankintas kalėjime žūsta 
buvęs vienas „Žalgirio“ pirmininkų 
— adv. Alf. Gineitis. Daugelio kitų 
aukų, „Žalgirio“ sudėtų ant tautos 
aukuro, mes šiandien dėl ypatingų 
sąlygų ir skelbti negalime.

„Žalgiris“ — simbolis senųjų lie
tuvių kovos dėl Lietuvos ir jos žmo
nių laisvės ir demokratijos!

„Žalgiris“ — simbolis senųjų lie
tuvių kovos dėl tėvų žemės laisvės!
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„Žalgirio** korporantų dalis prie paminklinės lentos Hertzui, elektro
magnetinių bangų atradėjui, Karlsruhe

Nenuostabu, kad tremties į pietų Vokietiją atnešta mažytė „Žalgirio“ atskala nežuvo. Ji, kaip gyvibinga sėkla, išleidžia gražias atžalas — tremtyje „Žalgiris“ naujai atgimsta.Pirmą kartą. į Karlsruhes studentus lietuvius varpininkiškoji mintis prakalba per 1946 m. gruodžio mėn. 8 d. surengtą Dr. K. Griniaus 80 metų amžiaus ir 60 metų visuomeninės darbo sukakties minėjimą. Nors tat rengiama dar ne „Žalgirio“ vardu, bet jo dvasiai šį minėjimą lydint Lietuvos laisvės ir demokratijos mintis čia tvirtai prigyja jaunųjų kolegų širdyse, mintyse ir darbuose. 1947 m. gegužės mėn. 11 d. įvyksta viešas „Žalgirio“ atkūrimo aktas. Technikos mokykloje, kur Hertzas atrado savo elektromagnetines ban
Žymesnės Pietvakarių Vokietijos 

hidroelektrinės jėgainės1947 m. vasaros semestro užbaigos proga Karlsruhes Aukštosios Technikos Mokyklos aukštos įtampos instituto direktorius d-ras Ganger surengė vyresniųjų kursų studentams- elektrikams 3-jų dienų ekskursiją į Schwarzwaldo ir Rheino aukštupio sritį tenykščių ei. jėgainių apžiūrėti. 35 dalyvių skaičiun, be kolegų vokiečių, pateko ir 3 lietuviai, 2 lenkai ir 1 latvis.Pirmasis mūsų kelionės tikslas — Murg upelio kalnų tarpeklyje (šiauriniam Schwarzwalde) esanti For- bacho aukšto vandens spaudimo ei. jėgainė. Si hidroelektrinė jėgainė buvo statoma dviem etapais. Pir

gas, susibūrė gražus jaunųjų žalgiriečių vienetas.Tremtyje „Žalgiris“ toks pat aktyvus, tolerantiškas ir drauge kovingas. Žalgiriečiai randa bendrą kalbą ir darbą su visais kolegomis. Čia surengti ir rengiami, svetimšalių publikai dalyvaujant, lietuviški koncertai, minėjimai, efektingai pravesta 1947 m. kovo mėn. 10-tos bado diena kalba apie šios vietovės studentų aktyvumą. Prie bendrų jo atsiekimų tenka paminėti ir jau beveik metai karinių įstaigų aprobuotos ir leistos tautinės draugijos įsteigimą.„Žalgiriui“ linkėtina ir toliau tvirtu žingsniu eiti į laisvą ir demokratiškais pamatais tvarkysimą tėvų žemę prie Baltijos jūros.
J. S-sys

muoju etapu (1914—18 m.) buvo užtvenktas Murg upelis. Sis 360 000 m3 talpos tvenkinys surenka vandenis iš aplinkinių kalnų 250 qkm. ploto baseino. Jo užtvenktai energijai išnaudoti 140 metrų žemiau (skaičiuojant vertikaliai) buvo pastatyta ir pati elektros jėgainė. Stori specialūs plieno vamzdžiai atveda tvenkinio vandenį į 5 Francis spiralines šios jėgainės turbinas. Šių turbinų pagalba sukami 3-faziniai generatoriai, kurie mechaninę energiją paverčia elektrine. Antruoju statybos etapu (1922-26 m.) buvo užtvenktas kitame kalnų tarpeklyje esantis Schwarzen- bach upelis. Užtvankai sunaudota 

apie 260 000 m3 betono, bet dėl to ir tvenkinio talpa didelė — 14,3 mil. m* vandens. Šio tvenkinio vandens paviršius guli 360 metrų virš jėgainės. Tvenkinio uždavinys yra surinkti betirpstančio sniego ar liūčių vandenį ir jį reikiamu metu atiduoti ei. energijos gamybai Iš jo vanduo suvedamas vamzdžiais žemyn į tą pačią jėgainę, kurioje per Peltono turbinas vandens energija atiduodama dviems didžiuliams, po 23 000 Kva galingumo, ei. generatoriams.Visa generatorių pagamintoji ei. energija požeminiais kabeliais suvedama į atskirą paskirstymo ir transformatorių pastatą, iš kurio, pakėlus įtampą iki 20 ar 110 KV, ji per aukštos įtampos tinklą pateikiama atokiau nuo jėgainės esančių miestų ir fabrikų naudojimui. Turbinose atidirbęs vanduo suleidžiamas į prie pat jėgainės įrengtą 225 000 m3 talpos tvenkinį. Čia susirinkęs vanduo išleidžiamas pastovia srove upeliu žemyn, pakelyje aprūpindamas energija mažesnius fabrikėlius.Aprašytoji hidroelektrinė jėgainė pagamina, palyginti, nedaug energijos — per metus vidutiniai apie 125 kwh. Tačiau, kaip minėta, svarbiausioji jos paskirtis yra ne energijos gamyba, bet jos akumuliacija. Mažo ei. energijos pareikalavimo metu (pav. naktį) ši jėgainė perka iš kitų ant Rheino esančių jėgainių ei. energijos pertekliaus dalį ir ją sunaudoja vandens perpompavimui iš žemiau gulinčių tvenkinių į aukštesniuosius. Šiam tikslui panaudojami tie patys jėgainės sinchroniniai generatoriai, kurie hidraulinių sankabų pagalba sujungti su specialiomis exscentrine- mis spiralinėmis pompomis, pradeda veikti kaipo elektromotorai. jau patys imdami energiją iš tinklo. Didžiausio tinklo apkrovimo metu (apkrovimo viršūnės) ši jėgainė per labai trumpą laiką gali paleisti savo turbinas darban, tuo būdu teikdama energiją į tinklą ir palengvindama kitoms lygiagrečiai dirbančioms jėgainėms visą energijos pareikalavimą patenkinti. Šitokiu būdu bendradarbiaudama ir pilstydama iš vieno tvenkinio į kitą, ši jėgainė atlieka ne tik labai svarbų uždavinį energetiniu požiūriu, bet turi ir nemažai pelno: superka pigią nakties meto energiją ir ją atatinkamu laiku žymiai brangiau parduoda. Žinoma, toksai energijos kaitaliojimas iš vienos rūšies į kitą yra neišvengiamai susijęs su gana žymiais energijos nuostoliais (pav., vietoj iš tinklo nupirkto 1 kwh. vėliau beatgaunama gal tik 0 6 kwh ir dar mažiau), tačiau, atsižvelgiant į atliekamo uždavinio svarbumą ir
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nešamą pelną, ir toks įrengimas save pateisina ir apsimoka.Kitą rytą vykome Hollental tarpekliu, pro Titisee apžiūrėti taip pat pagarsėjusios Hausern hidroelektrinės jėgainės. Ji gauna vandenį aukšto spaudimo vamzdžiais iš kalnų dauboje esančio natūralinio Schluchsee ežero. Anksčiau jo vandens paviršius buvęs 900 m. virš jūros lygmens, bet, pastačius nedidelę užtvankėlę, vandens talpa padidėjusi keleriopai, o horizontas pakilęs dar 20-čia metrų. Pati Hausern jėgainė stovi 200 m. žemiau. Ji turi 4 mašinų komplektus, bendro 32 000 kva galingumo. Kiekvienas mašinų komplektas susideda iš viršuje esančio sinchr. generatoriaus, po juo patalpintos turbinos ir po turbina per hidr. sankabą sujungtos spiralinės excentrines pompos. Tokiu būdu bendras vieno mašinų komplekto aukštis susidaro apie 22 m. Kadangi šiai jėgainei parinktos labai patogios vietos sąlygos, tai ji atidirbusi vandenį išleidžia į čia pat esančią natūralinę daubą. Iš šios daubos vėl veda vamzdžiai žemyn į 120-čia metrų žemiau esančią Eich- holz-Witznau jėgainę. Šiuo būdu Schluchsee ežero vanduo yra’išnaudojamas dviem laipsniais. Reikalui esant, mums jau žinomu principu vanduo gali būti pumpuojamas iš Hausern daubos atgal į Schluchsee ežerą. Hausern jėgainė atlieka tokį pat uždavinį, kaip ir Forbach’o, todėl juodvi palaiko labai glaudų ryšį.Kaip, palyginti, naują patobulinimą reikėtų pažymėti jėgainių tarpusavio susižinojimui naudojamą aukšto dažnumo telefonuos sistemą, specialių kondensatorių pagalba panaudojant tuos pačius aukštos įtampos tinklo laidus. Šioje jėgainėje yra dar ir kitų gana įdomių ir vykusių patobulinimų. Skirstomosios lentos budėtojas gali iš vienos vietos valdyti “bei junginėti visus jėgainės įrengimus, čia pat priešais šviečiančių spalvuotų linijų schemoje matydamas faktinę to momento jėgainės įrengimų stovį. Gi jei per klaidą ar neapsižiūrėjimą būtų kas nors klaidingai įjungta, kontroliniai automatiniai prietaisai įjungia pavojaus sirenas ir perspėja apie avarijos pavojų.Aprašytosios Forbacho ir Hausern jėgainės gana ilgą laiką galiojo kaipo vienintelės tokio masto ir tipo pasaulyje, ir tik šio karo metu amerikiečiai pralenkė vokiečius, pastatydami Tennessee jėgainių sistemą.Paskutinįjį mūsų kelionės rytą nuvykome apžiūrėti galingos, patvenkto Rheino energiją išnaudojančios Ry- burg-Schwdrstadt jėgainės. Rheino aukštupys priklauso tiek vokiečiams, 

tiek šveicarams, tai jie ir šią jėgainę pasistatė bendrom jėgom (statyba užbaigta 1936 m), tuo parodydami pasauliui gražų bendradarbiavimo pavyzdį. Pastatytoji užtvanka pakelia Rheino lygmenį 11,5 metrų. Užtvenktas vanduo suka 4 didžiules Kaplan sistemos turbinas, kurių kiekvienos galingumas siekia 38 000 AJ ir praleidžiamo vandens kiekis 290 m3 (see.) turb. Jos suka 75 aps/min greičiu ir 3 didžiulius fazinius generatorius, kurių kiekvieno galingumas yra 35 000 kva. Charakteringi dydžiai: kiekviena turbina su generatorium sudaro bendrą 23 m. aukštį ir sveria 900 tonų. Energijos paskirstymo įrengimai ir transformatoriai stovi po atviru dangumi.Rheino aukštupys turi gana didelį nuotakumą, tai ir hidroelektrinių jėgainių čia yra pristatyta gana daug. Be šių, veikia nemažas skaičius ir šiluminių jėgainių, nes iš vandens pagamintoji ei. energija visos paklau
Lietuvių Studentų Varpininkų 

Korp! „Ąžuolas“Žlugus hitleriniam reichui ir liovusis fizinių jėgų siautėjimui, išblaškyti mūsų tautiečiai susirinko į D. P. stovyklas. Atremontavę apgriuvusią muskulatūrą, naudodamiesi teikiamomis demokratinėmis laisvėmis, tvėrėmės kultūrinio ir organizacinio darbo.Didelė mūsų dalis atvykome čia su jau susiformavusia ideologija, dalis susiformavome tremtyje, ir konsekventiškoj išdavoj vyksta mūsų bendruomenės, tuo pačiu ir akademinio jaunimo, pasaulėžiūrinė-ideo- loginė diferencijacija. Manydami, kad organizuotiems ideologiniams sąjūdžiams yra lengviau šalinti destruktyvus antagonizmas, siekiant bendrojo 

Korp! „Ąžuolo'“ atkūrimo da lyviai 1947. 6. 9 Wurzburge

sos patenkinti negali. Visos aplankytosios jėgainės yra gana moderniai ir pavyzdingai įrengtos. Jų visų bendras bruožas - taupiai ir estetiškai panaudojant medžiagą ir išnaudojant vietos sąlygas, kiek galint labiau 'visa suautomatint, tuo būdu sumažinant personalo išlaidas. Kiekviena jų turėjo atvykstančioms ekskursijoms ir svečiams priimti specialias patalpas .su reljefiniais vietos žemėlapiais, brėžiniais ir diagramomis. Exkursijos metu užklausti darbininkai ar meistrai taikliai ir sumaniai sugebėdavo atsakyti į jiems statomus klausimus, kas rodė jų tinkamą specialinj pasiruošimą.Kelionės pabaigai nuvykome pamatyti Rheifelden’e esančios 1898 m. darban paleistos seniausios Europoje hidroelektrinės jėgainės. Tik dėl savo muziejinės reikšmės ji dar ir šiandien tebeveikia ir yra laikoma pavyzdžiu, kaip jėgainės neturi būti statomos. E. Jasiūnas 

tikslo, ir kad akademiniam jaunimui dabar yra ypatingai svarbu subręsti tautinėje, demokratinėje ideologijoje, Wurzburgo U-to lietuvių akademinio jaunimo grupė nutarė š. m. birželio mėn. 29 d. atkurti Lietuvių Tremtinių Studentų Varpininkų korp! „Ąžuolą“.Susirinkus gražiam būriui svečių- vienminčių iš kitų universitetų ir iš vietos stovyklos, laikinosios korp! „Ąžuolo“ valdybos pirmininkas, atidarydamas iškilmingą posėdį, susirinkusius pakvietė minute tylos pagerbti kritusius kovoje už Lietuvos laisvę.Perskaityta korp! atkūrimo aktas- deklaracija:
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1) Korp! „Ąžuolas“ tiki lietuvių tau
tos ateitimi.

2) Atsikūrusi korp! „Ąžuolas“ eis 
Nepriklausomos Lietuvos laiko
tarpio korp! „Ąžuolo“ keliais.

3) Korp! „Ąžuolas“ yra varpininkų 
kovos už tautos laisvę tradicijų 
saugotoja.

4) Korp! „Ąžuolas“ drauge su kitomis 
varpininkų korporacijomis kovos 
už lietuvių tautos ir Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę.

5) Korp! „Ąžuolas“ drauge su kito
mis varpininkų korporacijomis 
politiniai vadovaus pažangiajai 
tautinei, demokratinei lietuvių 
tremtinių studentijai.

6) Korp! „Ąžuolas“ auklės ir ruoš 
savo narius išliksimai Tėvynėje 
tautai padėti.

7) Korp! „Ąžuolo“ narius jungia: 
pagrindinis mūsų tikslas — lie
tuvio ir Lietuvos laisvė, gilus sa-

Lietuviai studentai Wurzburgo 
universitete

Wurzburg’as-Bavarijos vyskupų bu
veinė. Išsitiesęs puikiame Maino slė
nyje, apsuptas vienuogynais žaliuo
jančių kalvų, paskendęs parkuose bei 
soduose jis snaudė žavėdamas pra
važiuojančio akj savo gamta bei 
pastatais, statytais dar karūnuotųjų 
šio krašto valdovų, pasirinkusių jį 
savo vasaros buveine.

Miestas nuo seniai garsus savo 
universitetu. Ne mažai iš mūsų apie 
šį universitetą nėra nieko girdėję, 
arba labai mažai, o tuo tarpu jis di
džiuojasi visu būriu Nobelio laureatų 
bei kitais žmonijai daug nusipelniu
siais vyrais.

Wurzburgo universiteto įkūrimo 
datą reikia laikyti 1582 metus. Nors 
popiežiaus Bonifaco IX leidimu uni
versitetas, apsiribojęs tik teologija ir 
filosofija, buvo pradėjęs veikti dar 
1402 metais, tačiau, negaudamas me
džiaginės paramos, negalėjo išsilai
kyti ir turėjo užsidaryti. 1582 metais 
energingo vyskupo Juliaus Echter 
von Mespelbrunn (1545—1617) vėl 
atkurtas.

Universiteto 365 metų gyvavimo 
istorija labai įvairi. Pradžioje, kol 
universitetas pereina iš bažnyčios 
rankų į valstybės, jame vyrauja gry
nai katalikiška dvasia. Iš šiame 
laikmetyje čia dirbusių mokslo vyrų 
paminėtini: dar prieš universiteto 
įkūrimą čia dirbęs Tomo Akviniečio 
mokytojas Albertas Magnus (1193— 
1280), žymiausias vokiečių filosofas 
prieš Leibnitz’ą Mikalojus Cusanus 

vo pareigų supratimas ir nuošir
dus broliškumas.

Eilė kalbėtojų išreiškė savo svei
kinimus, linkėdami ąžuoliečiams ku
dirkiškos ištvermės, demokratinių 
principų gerbimo ir, kaip ąžuolie
čiams, lietuviško ąžuolo atsparumo 
gyvenime.

Iškilmingas aktas baigtas Tautos 
Himnu.

Kad ir kokios nelaimės mus dar 
ištiktų, kad laikinai likimo būtumėm 
nublokšti ir į tolimiausius pasaulio 
užkampius, mes, ąžuoliečiai, nepalau 
— žiamai tikime tiesos laimėjimu — 
mūsų pavergtos Tėvynės laisvę ir 
pasižadame su visa jaunatviška 
energija atsiliepti Laisvės Varpo dū
žiams — visur ir visuomet priminti 
pasauliui, kad Lietuva yra ir tęsia 
išsilaisvinimo kovą.

Ąžuolietis

(1401—1464), garsus humanistas Jo
hann Tritenius. Negalima nepaminėti 
ir Karl Kasper Siebold’o, daug pato
bulinusio to laiko anatomijos meto
dus ir ypač išgarsinusio medicinos 
fakultetą.

Universitetas ypatingai išgarsėjęs 
18—19 amžiuje. 1814 metais jis pe
reina valstybės žinion. Tada į jį 
pakviečiami skaityti ir protestantai: 
teologas Paulus ir filosofas Schelling. 
Vėliau į jį suplaukia beveik visi nar
sieji to meto medikai, kaip: F. Wilh. 
von Hoven, I. Dollinger ir garsus 
diagnostikas vėliau dirbęs Berlyne 
J. L. Schonlein. R. Wirchow skaito 
patologinę anatomiją. Čia dirba gar
sus chemikas Emil Fischer ir celiu- 
liarinės biologijos įkūrėjas R. K6- 
liker. Čia 1895 metais Wilh. Konrad 
von Rontgen atranda jo vardu pava
dintus spindulius ir padaro pirmą 
šios rūšies prof. Koliker rankos nuo
trauką. Tas nustebęs sušunka: „Tai 
d'džiausias visų laikų išradimas!“ Ir 
tikrai modernioji medicina neįsivaiz
duojama be Rontgeno spindulių.

Taip ramiai ir našiai dirbo uni
versitetas garsiajame Wurzburgo 
m!este, kol kilusi karo audra su
drumstė slėnio ramybę. Ji čia praūžė 
visu smarkumu. 160 000 gyventojų 
miestas virto pelenų bei griuvėsių 
krūva. Senojo veido nebeatpažinti. 
Sunaikinti meno paminklai, išgriau
tos bažnyčios bei visa kita, kas 
kruopščių žmogaus rankų buvo su
kurta. Nuo karo Wurzburgo univer

sitetas smarkiai nukentėjo. Nuogi 
mūrai byloja apie žiauriai siautusią 
karo ugnį. Ugnyje žuvo ir univer
siteto biblioteka, turėjusi 370 000 
įrištų tomų, 2000 rankraščių, laiškų 
rinkinius, brangų papirusų rinkinį ir 
kitokias retenybes. Sunaikinti senieji 
ir naujieji universiteto rūmai. Dau
giau ar mažiau nukentėję chemijos, 
anatomijos ir fizikos institutai. Be
veik nepaliesti kaip salelės jūroje 
liko keletas gamtos-matematikos fa
kulteto pastatų, akių klinikos, dantų 
klinikos ir didžiulės Luitpoldo kli
nikos.

Neatsižvelgiant į šiuos sunkumus, 
dar neatlikus pačius reikalingiausius 
remontus, universitetas pradėjo dar
bą, nors paskaitos dažnai būdavo 
pertraukiamos plaktukų dūžių bei 
kitokių remonto darbininkų triukš
mo. Teologijos fakultetas pradėjo 
darbą 1945 m. rudenį, 1946 m. žiemą 
pradėjo veikti filosofijos ir gamtos 
— matematikos fakultetai, 1947 m. 
pavasarį atsidarė ir medicinos fakul
tetas. Į šį atsikuriantį universitetą 
stojo kelios dešimtys lietuvių stu
dentų, daugiausia iš netoli esančios 
DP. stovyklos. Pradžioje stojančių į 
universitetą buvo neperdaugiausia, 
tai ir priėmimų sunkumų nebuvo. 
Pagal Berlyno Kontrolės Komisijos 
nustatytą 10% kontingentą užsienie
čiams, buvo priimami visi kurie bu
vo baigę gimnazijas ir turėjo atesta
tus arba bent kokius pažymėjimus, 
kad jie baigę gimnazijas. Taip buvo 
ligi 1946 m. rudenio, kada įsisteigė 
Bavarijos Švietimo Ministerija. Si 
stojimą smarkiai suvaržė. Galėjo 
stoti gimę ne vėliau 1925 m. ir ne- 
anksčiau kaip po metų gimnaziją 
baigus.

Siame žiemos semestre universi
tete imatrikuliuoti 58 lietuviai stu
dentai, kurie tarpfakultetiniai pasi
skirstę šiaip: medikų — 35, iš jų 11 
klinikiniuose semestruose, 21 prieš- 
klinikiniuose ir 3 odontologai; gam
tos-matematikos fakultete — 12 stu
dentų, iš jų 6 studijuoja chemiją, 4 
geografiją, 1 biologiją ir 1 fiziką; fi
losofiją studijuoja 6, teisę 3, teolo
giją 1 ir filologiją 1 iš jų 3 dokto
rantai.

Santykiai su vokiečiais gana šalti, 
bet nėra blogi. Jokių išsišokimų nė
ra atsitikę, ir lietuvių vardas univer
sitete geras.

Mokymosi sąlygos blogos, gal būt, 
sunkiausios iš visų amerikiečių zonos 
universitetų. Daugumas studentų 
gyvena perpildytoje Zellės stovyk
loje. po 6—8 žmonės kambaryje. Sto
vykla yra maždaug 4 km. nuo mies
to. Ligi artimiausios tramvajaus 
stotelės yra 20 minučių kelio, o ir
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juo kelionė iki universiteto užtrunka apie 1 vai. Kiti važinėja traukiniu, bet traukiniai nėra suderinti su paskaitomis, be to, dažnai smarkiai vėluoja. Tad dėl susisiekimo sunkumų sugaištama daug brangaus laiko. Mieste kambarį neįmanoma gauti, ir jei pavyktų, negaunamas leidimas apsigyventj, nes studentams mieste apsigyventi uždrausta. Dėl to keletas studentų gyvena nelegaliai, kiti aplinkiniuose kaimuose už 20 km. nuo miesto esančioje Seligenstadto lietuvių stovykloje. Žodžiu; patalpų klausimas yra pats opiausias.Visuomeniniame bei kultūriniame gyvenime neatsiliekama nuo kitų
Lietuvių Studentų Varpininkų 

Korp! „Granitas“Beveik kiekviename Vakarų Vokietijos universitete sutiksi bestudijuojančių lietuvių. Išvaryti iš gimtojo krašto jie visi rūpinasi ko geriau pasiruošti tėvynės atstatymo darbui, kad, į ją grįžę, būtų jai ko naudingesni. Nepasitenkindami laboratorijų retortomis ar seminarų lentynose sukrautais tomais, jie ieško pasisemti energijos bei patyrimo visuomeniniame darbe. Tad visur, kur tik buvo lietuvių studentų, prasidėjo gyva visuomeninė veikla, atnešdama su savimi įvairius studentų sambūrius, draugijas ar korporacijas.Iš netolimų Wiesbaden’o ir Hanau stovyklų į Frankfurt’o universitetą suvažiavo per du šimtu lietuvių studentų. Nors ir . gana didelis buvo šis studentų būrys, bet, dar kaip reikiant vienas kito nepažindami, studentai iš pradžių laikėsi nuo bet kokios visuomeninės veiklos nuošaliai, o daugelis net ir džiaugėsi, kad Frank- furt’e „ramu“, gi pasirodžius pirmiesiems organizaciniams vienetams — skautų ir skaučių sambūriams. — pradėjo nuogąstauti dėl besiartinančių šventosios snaudulio ramybės trukdytojų.Tokiomis nutaikomis buvo persunkta Frankfurt’o studentija, kai 1946 m. gruodžio mėn 3 d., bendrabučio patalpose susirinkę, keli varpininkai nusprendė steigti „Varpo“ skyrių ir įrodyti, kad vieningas ir sėkmingas lietuviškosios studentijos gyvenimas yra įmanomas ir neslepiant nuo kolegų savo politinio veido.Studentų Varpininkų Sąjungos suvažiavimui Augsburg’e nutarus steigti universitetuose varpininkų korporacijas bei draugijas, frankfurtiečiai 

universitetų. Studentų iniciatyva buvo surengta keletą vakarų, paskaitų ir koncertų, dvi studentų dienos ir studento teismas.Nuo anksčiau čia veikia ateitininkų draugovė, o 1947 m. birželio mėn. 29 d. atkurta varpininkų korp! „Ąžuolas“, jau spėjusi išaugti į pajėgų vienetą.Nors ir sunkiose apystovose kiekvienas dirba, kiek sąlygos leidžia, nes kiekvienas stengiasi išnaudoti brangų laiką, pasisemiant daugiau žinių, kurios, grižus į laisvą Tėvynę gali būti jai labai naudingos.
Vai. Mic.

pasirinko Klaipėdos Prekybos Institute veikusios „Granito“ korporacijos vardą. Dideliai daliai „Granito“ narių dalyvaujant zoniniuose ar bendriniuose studentijos organuose

Korp! „Granito“ atkūrimo dalyviai Frankfurte 1947. 6. 11

Alpiu papėdėje— Tai kaip čia dabar? Argi niekas ir neatvažiuos? — stebėjausi, piktai žiūrėdamas į paskutinį iš perono išeinantį keleivį. Jau dvi dienos su Vytautu sėdime Prien’e, stovyklai jau viską paruošėme, o kolegų vis nėra.— Vakar vakare, aišku, buvo per- anksti. Stovyklos pradžia tik rytoj. Bet kodėl šįryt niekas neatvažiavo? — vis labiau pykau, grįždamas į viešbutį.Vytautas jau buvo atsikėlęs ir, žiūrėdamas į mano rūgščią fizionomiją, šypsojosi. Kai aš pradėjau skųstis, jog niekas neatvažiavo, jis 

bei kitose, nepolitinėse, studentų organizacijose, oficialus korporacijos atkūrimas užsitęsė ligi birželio iflėn. 11 dienos. Iškilmingas susirinkimas įvyko universitete, gausiam svečių — vyresniųjų bičiulių, kitų organizacijų bei kitų universitetų varpininkų atstovų — būreliui dalyvaujant.Atsikūręs „Granitas“ nesnaudžia. Nuolat augąs būrys daro kas dvi sa- vaiti susirinkimus, kuriuose skaitomi referatai ideologinėmis, visuomeninėmis bei mokslinėmis temomis. Granitiečių nepasitenkinama vien tik varpininkiška veikla, jie, greta savo studijų, dar uoliai dalyvauja ir visuomeniniame lietuvių tremtinių studentų gyvenime — 7 iš jų atstovauja Frankfurt’o studentiją centriniuose, zoniniuose bei vietiniuose lietuvių studentų organuose. Gra- nitiečiai stengiasi pateisinti savo vardą — augti, ugdyti savo narius kietais ir uoliais lietuvybės kovotojais — varpininkais, kad, anot vieno linkėjimo, taptų vienu iš kertinių atstatomosios Lietuvos valstybės akmeniu. Granitietis

nebeišlaikė ir prapliupo juoktis, — gretimoje salėje jau sėdėjo keturi bičiuliai iš Karlsruhe’s su Raudonojo Kryžiaus stovyklai skirtomis gėrybėmis. Taip ir pražiopsojau pirmuosius atvykėlius.Ankstybąsias kregždes sekė kitos. Kiekvienas traukinys vis atveždavo iš įvairių Vokietijos miestų varpininkų ir jų svečių. Rytojaus dieną ežero pakrantėje marguliavo visas būrys varpininkų, o keli jų jau raižė jolėmis balzganą Chiemsee’s vandenį.Mūsų stovykla Alpių papėdėje prasidėjo.Stovykla — tai ne suvažiavimas
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Iš varpininkų stovyklos 1947 m. vasarą Priene, musų sulietuvintam 
į Prienus

niūrioje salėje. Čia šaukia gamta. O 
Bavarijos Alpių papėdės gamta, tur 
būt, ir patį Dikensą, tą didžiausią 
miestietį, savo grožiu ir įvairumu iš
judintų krykštauti, juoktis, daryti 
kvailystes ir . . . keliauti.

O kelionėms tiek daug tikslų. Būti 
Prien’e ir neaplankyti Bavarijos ka
ralių pilies — kaip Romoje neaplan
kyti popiežiaus. Tad, pietums pri
sikirtą maistininkų parūpintų kon
servų su „kartofelsalatu“, išplaukėm 
į pilies salą.

Vos patekus pilies įkūrėjo Liudviko 
muziejun, tuoj paaiškėjo skirtingi 
žmonių polinkiai ir dėmesys: karls- 
rujiečiai puolė prie karaliaus pasta
tydintų pilių projektų, kiti lipte pri
lipo prie minjatiūrinių Wagner’io 

•operų dekoracijų, o kolegės ėmė kri
tikuoti karaliaus sužieduotinę. Kal
baus gido lydimi, '.jome per auksu 
tviskančius karaliaus kambarius, ku
rių įrengimas kadaise vos nenuban- 
krotino viso Bavarijos ūkio. Tačiau, 
bežiūrėdami į visas tas, it iš tūkstan
čio ir vienos nakties burtų pasaulio 
atgabentas, puikybes, bankrotus už
miršome, kaip užmiršo juos ir mūsų 
bavaras gidas, rodąs už jo paties pro
tėvių vargą pirktus blizgučius. Rū
mus apleidome visiškai jais sužavėti. 
Ypatingai jie patiko mūsų kolegėms 
— juose tiek veidrodžių! O kas be
gali būti gražesnio už veidrodį?

Tačiau ne vien mus traukė gra
žiosios kalnų atšlaitės. Vakare visas 
būrys vokiečių turistų užplūdo mūsų 
viešbutį nakvynės. Pagailo mums jų 
tarpe esančių vaikų ir senių, įsilei- 
■domę dalį jų. Nustebo vokiečiai, kad 
jų nekenčiami „auslenderiai“ labiau 
juos užjaučia, negu jų pačių tautie
čiai, ir susigūžė, bailiai dairydamiesi, 
po savo antklodžių. Ne vien vokiečiai 

nekaip jautėsi šioje didelėje salėje: 
vienas kolegų, susilaukęs neprašytų 
kaimynų ir bijodamas, kad jie jo ne
apvogtų, savo lagaminą nakčiai pri
sirišo prie kojos . . .

Kasdieną beplaukiodami po gražųjį 
Chiemsee, nuolat žiūrėdavom į snie
guotas kalnų viršūnes. Ypač vaka
rais, kai saulė, eidama miegoti, pa
versdavo kalnų sniegą į rožių žied
lapius ir debesis apipildavo purpuru, 
nebebūdavo galima nuo kalnų akių 
atitraukti. Taip nuolat kalnų vilio
jami, nebeišlaikėme ir išvažiavome į 
garsųjį Berchtesgaden’ą.

Tačiau ne visiem ta laimė teko. 
Prieš pat iškylą, vakare, kai kurių 
kolegų viduriuos ėmė muštis mais
tininkų salotos su neprinokusiomis 
viešbučio šeimininko kriaušėmis. 
Vargšai ligoniai turėjo likti namie. 
Gal ir visai būtų buvę liūdna, jei ne
būtume turėję mediciniškos pagal
bos: stovyklos komendanto (veteri
narijos gydytojo iš Giessen’o) recep
tas visus skausmus greitu laiku su
tvarkė. Kiek liūdniau išėjo nepasi
naudojusiems šia specialisto pagalba: 
karlsrujietis alpinistas negalėjo at

Varpininkai prie Konigsee Berchtesgadene

sisakyti iškylos i Wazmann’o viršūnę, 
užtat biaurybės kriaušės vos nusilei
dusi pakalnėn vargšą paguldė lovon.

Kalnuose ir po skaidrųjį karaliaus 
ežerą paplaukiojom ir tarp uolų 
triukšmaujančio šimtabalsio aido pa- 
siklausėm, o sugrįžę namo, susilaukė 
svečių — netoliese stovyklaujančių 
šviesiečių, dar šokom. Jaunystė daug 
pagali!

Gražūs, tai gražūs kalnai! Ir malo
nios pramogos. Bet reikia ir dirbti. 
Jau buvo suvažiavę visi laukti bi
čiuliai, o jų tarpe ne vienas ir vyres
niųjų varpininkų, turinčių mums, 
jauniems, daug ko papasakoti iš savo 
patirties ir studijų lobyno. Taip pat 
laukė sprendimų visa eilė organiza
cinių mūsų sąjungos reikalų. Šiame, 
antrajame, tremtinių studentų varpi
ninkų suvažiavime išsirinkome nau
jus organus sąjungai vadovauti ir 
priėmėm naują laikinąjį organizaci
jos statutą. Visa eilė paskaitų ir 
karštos bei gausios diskusijos po jų 
parodė, kad ne tik vyresniesiems 
varpininkams, bet ir mums, jauni
mui, besiruošiančiam gyventi ir kurti, 
giliai rūpi ideologinės, organizacinės 
problemos — įgyvendinimas tų idealų, 
dėl kurių lietuvių tautos gerovei ir 
laisvei dirbo ir kovojo dižiulis var
pininkų sąjūdis nuo „Varpo“ laikų.

Pasveikinom didįjį mūsų sąjungos 
ideologą varpininką dr. K. Grinių, 
įvairias užjūrio bei tremties lietuviš
kąsias organizacijas ir Tautos Giesme 
baigėm savo suvažiavimą.

Nesinorėjo dar taip greit atsisvei
kinti su kalnais. Miela buvo Prien’e 
su bendraminčiais kolegomis. Bet sto
vykla pasibaigė, ir pergrūsti trau
kiniai grąžino mus į sugriuvusių 
miestų universitetus. Tačiau ir tarp 
griuvėsių, ir pilkose, nubirėjusiu 
tinku apšepusiose auditorijose ilgai 
prisiminsime saulėtą stovyklą, kur 
vienuolikos universitetų varpininkai 
vėl pabrėžė pasiryžimą eiti keliais, 
vedančiais j išsvajotą laisvą ir lai
mingą Lietuvą. V. K. V.
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Lietuviai studentai Vakarų 
Vokietijoje

Žymus lietuvių studentų skaičius dėl karo atsidūrė 
vakarų Vokietijoje. Nacių režimo metu tiek lietu
viams, tiek kitų tautybių studentams — kitataučiams 
buvo neleidžiama studijuoti Vokietijos aukštosiose 
mokyklose. Jie buvo verčiami eiti į fabrikus juodžiau
sią darbą dirbti arba stoti vokiečių kariuomenės pa- 
gelbinėn tarnybon. Žymus būrys lietuvių studentų 
žuvo karo audrose.

Sąjungininkams sutriuškinus hitlerinę karo mašiną, 
Vak. Vokietijoje buvo išlaisvinti 7500 įvairių tautybių 
tremtiniai-studentai. Jų skaičiuje buvo apie 4000 bal- 
tiečių-lietuvių, latvių ir estų.

Sį lentelė parodo lietuvių studentų palyginamąjį
procentą su estų ir latvių tremtiniais ir studentais:

Tautybė Studentai Tremtinių skaičius 
stovyklose 

1946. V. 31.

Studentų 
procentas

Lietuviai 1841 59.190 3%
Latviai 850 96.690 2%
Estai 604 31.360 2%

Tremtinių gimnazijos studentų skaičių nuolat pa
pildė. Pradėjus veikti vokiečių universitetams lietu
viai ir kiti baltiečiai studentai subruzdo pradėti studi
jas. Vokiečiai svetimšalius studentus priiminėjo neno
riai. Jie turėjo didelius kiekius savų studentų dar iš 
karo metų. Karinės okupacinės valdžios nustatė 10% 
kvotą studentams svetimšaliams vokiečių aukštosiose 
mokyklose. Baltiečiams teko šios kvotos 4% ir jie 
visą savo kvotą išnaudojo. Šiuo metu kai kuriuose 
Anglų zonos vokiečių universitetuose faktinai tep
riima tik iki 2% svetimšalių.

1945 m. rudenį Mūnchene buvo įstaigtas tarptautinis 
UNRRA universitetas ir sėkmingai dirbo iki 1947 metų 
vasaros, kuomet buvo uždarytas ir studentija išsklai
dyta. 1946m. kovo mėn. Hamburge įsteigtas Baltijos 
Universitetas.

1945/46 mokslo metais žymesniose Vak. Vokietijos 
aukštosiose mokyklose studijavo:

Aukštoji mokykla Lietuviai Latviai Estai Viso

Tubingen 246 150 51 447
Frankfurt/M 132 4 60 196
Heidelberg 79 75 40 194
Stuttgart 95 74 23 192
Erlangen 51 102 21 174
Gottingen 53 60 55 168

Žymesnis lietuvių skaičius studijavo dar Karlsruhe, 
Hamburg, Wurzburg, Darmstadt, Bonn. 1946m. pabai
goje Baltijos universitete Hamburge buvo virš 1400 
studentų. Padidinus svetimšalių studentų kvotą Anglų 
zonos vokiečių u-se studentų kiekis pakilo nuo 450 iki 
677. Visuose Vak. Vokietijos u-se šiuo metu mokosi 
1847 lietuviai studentai (1945/46 metais buvo 1188 stu
dentai).

Studijuojama daugiausia praktiškieji mokslai, ypač 

medicina ir technika. Tipingas visų tremtinių studentų 
pasiskirstymas fakultetais matyti iš 1947 metais studi
javusių Baltijos u-te, Hamburge:

Formacija ir medicina.............................28%
Technika .................................................... 22%
Žemdirbystė ir miškininkystė............17%
Menas .......................................................... 15%
Ekonomika ir teisė...................................10%
Chemija ..................................................... 8%

Lietuvių studentija siekė mokslo ir studijavo iki pat 
paskutinių laikų. 202 studiozai įsigijo įvairių mokslo 
disciplinų daktaro laipsnius. Daugybė gavo diplomus. 
Tačiau studijų sąlygos dėl nepateisinamos UNRRA po
litikos buvo labai ir labai sunkios. Ypač sunkios darbo 
ir gyvenimo sąlygos buvo ir yra anglų zonoj. UNRRA 
studentus skirstė į lengvai dirbančius ir visai nedir
bančius. 1946 metais rudenį UNRRA studentus degra
davo į nedirbančius, nors jie dirbę išbūdavo nuo 
ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro. Jų maisto kalorijų 
kiekį sumažino iš 2000 iki 1550. O iš tikrųjų studentai 
gaudavo menkos kokybės maisto produktus ir jų da
vinio kaloringumas faktinai siekdavo vos 1000—1200 
kalorijų. UNRRA studentams dažnai drausdavo gy
venti stovyklose ir jiems tekdavo išsibarstyti sugriautų 
miestų priemiesčiuose po keletą viename dažnai neap
kūrentame kambariūkštyje. Studentų apsirengimo ir 
avalinės būklė stačiai katastrofiška. Privati globa ir 
pagalba ateidavo labai ir labai išlėto. Sunkios gyve
nimo sąlygos labai atsiliepė į studentų sveikatą ir pa
čias studijas. Daug kas buvo priverstas nutraukti 
mokslą. Be to, labai trūko mokymosi priemonių-raš- 
menų, popieriaus, knygų, net tramvajui bilieto ir t. t. 
Todėl dauguma lietuvių studentų visai nusimaitinę ir 
serga- uždara ar atvira džiova. BALF-o teikiamos sti
pendijų forma pašalpos studentams vos dažnai pietums 
pakanka, o kur nuoma už kambarį, mokestis už moks
lą, mokslo priemonės, knygos, tramvajui bilietas, smul
kios išlaidos, nekalbant jau apie drabužius ir apavą?

Lietuviai studentai- tremtyje pasiskirstę įvairiomis 
ideologinėmis organizacijomis — ateitininkų, šviesie- 
čių, varpininkų, socialistų ir p. Tat įneša daug gyvumo 
į akademinį gyvenimą ir jį gan teigiamai veikia.

Lietuviai studentai savo ryšiais ir sėkminga visuo
menine, menine ir net politine veikla kitų tautų stu
dentų bei profesorių tarpe labai gražiai reprezentuo
jąs! ir nuolat kelia mums rūpimus pagrindinius lietu
vių tautos tikslus-Lietuvos, išlaisvinimą.

Iki šiol labai sunkiose medžiaginėse sąlygose Vak. 
Vokietijoje gražiai studijas tęsia virš 2000 lietuvių stu
dentų ir nuoširdžiai linkėtina, nežiūrint viso, ištverti 
ir studijų neapleisti, bet sėkmingai jas baigtu Iš to 
bus neįvertinama nauda patiems studentams ir lietu
vių tautos bei Lietuvos Valstybės ateičiai.

Stud. ekon. Julius EIša.

38

40



Aukštasis mokslas JAV

1940 metų statistikos žiniomis, JAV 
turėjo 1700 collegijų ir universitetų. 
17 ir 18 amžiuje beveik visi univer
sitetai ir collegijos buvo religinių 
organizacijų išlaikomi, dėl to ir dės
tomieji dalykai turėjo gausų religinį 
atspalvį. Tik 19 a. pradžioje moks
las buvo suliberalintas ir įvestos 
svetimų kalbų, gamtos bei kitos 
mokslo šakos. Po 1862 m., kai val
džia ėmė skirti universitetams že
mės plotus atskirose valstijose, iš
augo daug naujų universitetų ir 
aukštasis mokslas išsilaisvino nuo 
religinių srovių įtakos ir ėmė vysty
tis grynojo mokslo linkme.

Paskutiniame 19 a. dešimtmetyje 
buvo padaryta didelė pažanga tiek 
dėstomųjų dalykų atžvilgiu, tiek stu
dentų gyvenime. Si trumpa statisti
ka parodo universitetų augimą JAV:

Metai Universitetų stud, skaičius
1891 ............................................. 74.000
1901 ............................................ 129.000
1911 ............................................ 198.000
1922 ............................., . . . 437.000
1931 ............................................ 989.000
1940 ........................................ 1,500.000
1947 ....................................... 2.500.000

Pati JAV mokslo sistema žymiai 
skiriasi nuo europėjinės. Pradinėje 
JAV mokykloje mokslas trunka 8 
metus. Po to seka 4 metai „high 
shool“, — išeitas mokslas, maždaug, 
atitiktų pradinės mokyklos ir šešia- 
klasės gimnazijos mokslui Lietuvoje, 
skirtumas tik tas, 'ad „high school“ 
mokslas jau specializuotas. Iki šio 
mokyklos laipsnio mokslas nemoka
mas (žinoma, tik valdiškose mokyk
lose, ne privatinėse).

Aukštojo mokslo institucijos JAV 
yra trijų rūšių: 1. universitetas, 2. 
collegija ir 3. junior collegija. Tarp 
universiteto ir collegijos skirtumas 
daugiau teoretinis. Seniau collegija 
turėjo siauresnę mokslo programą, 
bet dabar tas skirtumas išnykęs. Ju
nior collegija yra dviejų metų pa
ruošiamoji mokykla universitetui, kai 
kur ji tiesiog prijungta prie univer
siteto.

Finansiniu pagrindu aukštojo 
mokslo institucijas JAV galima būtų 
suskirstyti šiaip: 1. valstijų (štatų), 
2. miestų," 3. privačios ir 4. konfesi
nės.

Mažai privatinių universitetų ra
sime centrinėj ir vakarinėj JAV da

lyse, ten jie daugiausia išlaikomi 
valstijų. Privatūs universitetai spie
čiasi rytiniam JAV pakraštyje; žino
miausi iš jų — Harvard (įst. 1636), 
Yale (įst. 1701), Princenton, Colum
bia (įst. 1754). Protestantų ir katali
kų bažnyčių išlaikomi universitetai 
yra pasiskirstę po visą kraštą.

JAV universitetai remiasi taškų 
arba taip vadinama kredito sistema. 
Pirmajam universiteto laipsniui B. 
S. (Bachelor of Science), arba A. B. 
(Bachelor of Arts) įgyti, priklauso
mai nuo pasirinktos mokslo šakos, 
reikalinga 120 iki 128 taškų. Tam 
paprastai skiriama keturi metai. To
liau seka magistro laipsnis M. S. 
(Master of Science), arba A. M. (Mas
ter of Arts) — apie 30 taškų, plius 
tezė ar laboratorinis darbas; skiria
ma nuo 1 iki 2-jų metų. Aukščiau
sias universiteto laipsnis — dokto
ratas, įgyjamas per 3 metus po ma- 
gisterio laipsnio ir žymimas įvairiais 
titulais įvairiose mokslo šakose: Ph. 
D., D. M. S. ir kt.

Mokslo pradžia — spalio 1-mą. 
Semestras trunka keturis mėnesius, 
ir vidutinis studentas ima 15 taškų 
per semestrą (kursai dažniausiai po 
du ar po tris taškus, tik ypatingai 
vertinami iki šešių taškų).

Mokestis už mokslą labai nevieno
das, žiūrint kurioje JAV dalyje yra 
universitetas ir kokios jis rūšies. 
(Brangiausi rytinėje dalyje). Apskri

Studentų stovyklos „valdžia1* posėdžiauja

tai, mokestis už universiteto mokslą 
gana aukštas.

Įdomus dalykas JAV universite
tuose yra vasaros semestras, kuris 
trunka apie 6 savaites ir prasideda 
liepos pradžioje. Tą semestrą lanko 
daugelis studentų, norinčių pagrei
tinti savo studijas. Maximumas taškų, 
leidžiamas kiekvienam studentui 
tame semestre, yrį} 9.

Visai naujas bandymas JAV yra 
taip vadinami darbo universitetai, 
kurių šiuo metu yra tik keli. Juose 
praktikuojama pamainiui — vienas 
semestras studijų ir vienas semestras 
darbo toj pačioj mokslo srity. Darbą 
parūpina pats universitetas, kuris 
palaiko ryšius su didžiulėmis įmonė
mis bei ligoninėmis. Tuo būdu stu
dentui atpuola finansinis rūpestis, 
nes per darbo semestrą jis užsidirba 
tiek, kad galėtų išgyventi studijų 
metu, o baigęs turi jau kelis metus 
praktikos savo srity.

Dėstomieji dalykai panašiai su
skirstyti, kaip Europoje. Inžinerijos, 
prekybos mokslų, medicinos ar pan. 
dažnai yra atskiri institutai ar mo
kyklos. Prekybos aukštųjų mokyklų 
tinklas dėl suprantamų priežasčių 
žymiai platesnis ir praktiškų dėsto
mųjų dalykų daug daugiau, negu 
Europoje.

Komercijos ir prekybos mokyklas 
Amerikoje galima suskirstyti į tris 
rūšis:

1. Mokyklos, kurios įstojimui rei-
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kalauja pilnų keturių klasių „high- 
sehool’" ir po 4 metų studijų su
teikia „Bachelor of Sciences in Busi
ness“ ar „Bachelor of Commercial 
Science“ laipsnius. Programa apima 
bendro išsilavinimo dalykus ir prak
tinių prekybos mokslų kursus.

2. Mokyklos, kurios reikalauja ma
žiausiai dviejų metų universitetinių 
studijų bendrojo išsilavinimo dalykų 
ir po dviejų metų profesinių studijų 
suteikia „Bachelor of Sciences in 
Business“ laipsnį. Kai kurios šios 
rūšies mokyklos turi dar „Graduate“ 
kursus, vedančius į „Master of Scien
ces in Business“ ir „Ph. D.“ laips
nius.

3. „Graduate School of Business 
Administration“, kurios įstojimui rei
kalauja pilnų keturių metų studijų 
collegijoj ir universitete. Jas baigus 
įgyjamas „Master of Sciences in Bu
siness“ laipsnis.

Medicinos studijos Amerikoje yra 
vienos brangiausių. Toje mokslo ša
koje yra du pagrindiniai tarpsniai: 
1. „PremedicaL work“, kas, maždaug, 
atitiktų studijoms iki „Vorprufung“ 
Vokietijos universitetuose. Tik JAV 
universitetuose, be tiesioginių stu
dijų šakų, būtų dar daug bendrojo 
lavinimosi dalykų. Studijos užtruktų 
4 metus. 2. „Medical school“ — se
kantys dveji studijų metai, į kuriuos 
neįeina praktika klinikose, kas atlie
kama dar tolimesnėje studijų eigoje, 
ir tik po to gaunamas M. D. (med. 
daktaro) laipsnis. Labai sunkiai 
iškaitomos medicinos studijos Euro
poje. Motyvuojama tuo, kad JAV 
medicinos studijos žymiai skiriasi 
nuo Europos.

Kitose srityse gal kiek lengviau 
rasti panašumo, ypač inžinerijos ša
koje. Tačiau ir čia programos ski
riasi, nes JAV, palyginus su Vokie
tija, inžinerijos mokslas smulkiau 
specializuotas.

Linksmas būrelis studentų 
varpininkų stovykloje

Sunku iš pradžių, atrodo, priside
rinti prie universiteto tvarkos po 
akademinės laisvės, turėtos Europoje, 
nes čia tvarka daugiau panaši į gim
nazijos : priverstinis paskaitų lan
kymas, užduodama lektūra, nuola
tiniai tikrinimai raštu, vadinami 
„ąuizz“, o kas keisčiausia - visi egza
minai raštu, nežiūrint kokios srities 
jie būtų. Atsakomieji egzaminai 
būna tik aukštesniems laipsniams 
(A. M. ar Ph. D.) įgyti.

Akademinis gyvenimas panašus į 
prieškarinį akademinį gyvenimą Lie
tuvoje, tik čia studentų klubai pa
siskirstę profesijomis, o ne sroviniais 
pagrindais. Yra ir religiniais pagrin
dais pasiskirsčiusių akademinių klu
bų. Lietuviui studentui tremtyje ge
rai žinomos jaunimo organizacijos 
YWCA ir YMCA irgi turi savo aka
deminius klubus prie universitetų. 
Kalbant apie studentų gyvenimą, ne
galima nepaliesti sporto srities, kuri, 
ypatingai Amerikoje, kiekvieną, mažą 
ar seną, domina. Tradicinis ameri
konų žaidimas yra „base-boll“, ir ne
rasime universiteto, kuris neturėtų 
„base-boll“ aikštės, kurioje kada 
beeitumei pro šalį, vis rasi žaidžian
čių ir žiūrovų.

Pagrindis skirtumas tarp studijų 
Europoje ir Amerikoje yra tas, kad 
Amerikoje, turėdamas pirmąjį mokslo 
laipsnį (A. B. ar B. S.) esi jau kva
lifikuotas darbui gauti. (Tas neliečia 
medicinos studijų, nes ten pirmasis 
laipsnis yra M. D.). Todėl, lyginant 
inžinierių ar chemiką, baigusį JAV 
B. S. laipsniu ir diplomuotą inžinie
rių ar chemiką Europoje, antrojo iš
simokslinimo lygis bus žymiai aukš
tesnis. Tačiau M. S. ar A. M. turįs 
amerikietis stovės augščiau už diplo
muotą europietį. Jei kalbėsime apie 
doktoratą, tai dabartiniai Vokietijos 
doktoratai čia prilyginami, greičiau, 
magistro laipsniui, nes doktoratui 
įgyti, kaip jau minėjau, čia reika
linga dar treji metai kruopščių stu
dijų po magistro laipsnio įgijimo.

D. P—tė.

Kitų kraštų universitetuose
Anglija

Didž. Britanijos aukštosiose mokyklose studentija 
stipriai pasiskirsčiusi politinėmis srovėmis. Iš senų 
laikų čia veikia politiniai studentų būreliai, sąjungos 
ir klubai. Steigiasi ir naujos studentų politinės organi
zacijos.

Dabartinės Anglijos darbiečių vyriąusybės politikos 
įtakoje studentija politiniai pakrypo labiau į kairę. 
Tačiau komunistinių įsitikinimų studentų mažai pasi
taiko. Konservatyvinės studentų organizacijos pasiliko 
toli užpakalyje ir žymioje mažumoje. įsigali socialis
tinių politinių įsitikinimų studentija.

Oxfordo universitete (steigtas Universiteto Dar
biečių Klubas (University Labour Club), kuris atsiru- 
bežiavo nuo komunistinės „Socialistinės Universitetų 
Sąjungos“. Pagal šio klubo spaudos referento. J. R. 
Morriso pareiškimą Universiteto Darbiečių Klubo pa
grindinis tiklas yra derinti savo veiklą su Darbo Par
tija ir atsiriboti nuo komunistuojančių studentų organi
zacijų.

Lenkija

Antrojo pasaulinio karo metu Lenkijos mokyklos 
daugiausiai nukentėjo. 6000 mokyklų sugriauta. Jų 
skaičiuje 4880 pradžios mokyklų ir 17 universitetų. 
Išžudyta 4000 pradžios mokyklų mokytojų, 800 gim
nazijos mokytojų ir 700 profesorių.

Dabartinis Lenkijos režimas taip pat skaudžiai 
palietė aukštąsias mokyklas. Daugybė profesorių atleis
ta vien už kritiškas pažiūras į dabartinę Lenkijos 
santvarką. Mokslo personalo medžiaginis aprūpinimas 
labai menkas. Daugumas profesorių turi ieškotis už
darbio laisvose profesijose. Ypač trūksta profesūroje 
romanistų, anglistų, skandinavistų, germanistų, istorikų 
ir biologų.

Studentija taip pat didelį vargą vargsta. Trūksta 
jiems maisto, drabužių, kambarių, bet labiausiai neturi 
mokslo priemonių ir ypač knygų. Jungtinių Tautų 
Organizacijos socialinio skyriaus pagalba neseniai 
10 Lenkijos studentų gavo 6 mėnesiamš stipendijas 
studijuoti aukštosiose mokyklose Europoje ir JAV.
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