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At rodė, t ikelas buvo 
demokratų svajonės Įsai 
teko atlikti didieji nė 
teko kalbėti iš Staigia
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kų grupių.
Praėjo dvide

22, kaip
atėjudai

■timos ir
frontu puolė

ir ‘uspriklausomayDr„KoGrinius 
nėr ištisus 22 metus vedė pro-J 

sjpats kovojo ir kentėju per- \ 
tė svetimąjį jungą ir pasisL 

L j. s.ka P įipu u Irka o 
iektas9didžiosioš lietuvių pairijotų Ir 

DicKaaiui Griniui ir jo vienairičj.ams • \
lausomcs valstybės atstatymo darbai* Jiems 
ir sekusių.‘ju,’po jo Seimų tribupės,formuo- 

mintįj, Jiem:teko dalyvauti vyriausybėse ir
planuoti Lietuvos švietimą,.failtūrinį,-ilĮ inį ir socialinį gyvenimą; Jiems 
teko nustatyti Nepriklausomos Lietuves . keities gaires* Pačiam Dr*Ka
ziui Griniui teko -kaip Respublikos Prezljentui reprezentuoti valstybę*' 
Atrodė, kad dabar visi Dr.. Kazio Griniau,? idealistiniai ir demokratiš
ki įsitikinimai bus realizuo-tit kąd demokratija Nepriklausomoje Lietu
voje nustelbs visas dar •užsilikusias krašte reakcines - sroves,kad Didžio- 
jo Varpininko Dr*Viaoo Kudirkos .tradicijų tęsėjai -- Lietuvos Demokra- . 
tai lems-Lietuvos Respublikos ateitį didžiųjų humanistiniu ir laisvės 
principų,iš kurių jie buvo išaugę,linkme* ; ‘ .

Ir jei visa tai neįvyko,jei visa tai,1926 nugruodžio 17 dieną, bu- ! 
vo smurtu nutraukta, tai čia kalti ne lietuviai demokratai, ne jų pasi
tikėjimas visų politiniai priešingų grupių '^era valia, ne 'jų tol eran- 
cija savo politiniams priešams, ne juč gerbli’ąs daugumos nusistatymo, 
bet mažų nedemokratiškų grupių daugumos vali Ss negerbimas, jų pelitinė 

ta, nuvedusi.Lietu ą į vienos neskaitlingos 
i:;merių dxkvąturą, sugriovusi, per dešimtmečius— 
;ai Varpj.niuikų-DeTnokratų ir kitų demokratė*- 
i.svės, lygybės ir brolybės tradicijas* 
hxetuvos nepriklausomybės metai* Skaitlinė - 
istorijoje 1 irtojusi* Įsibrovę į mūsų kraštą 
nr-£j•-4-susom/bę, ne tik -įvedė, jame mums, švę

stų partijos diKtatupą. bet visu 
o.<rati-kus. Politinius nusistaty— 
x.i.t>l£sxx -jiic ip ei "t ii s i n. ji* xnis v? J 

intamuc m; demokratija ir dėmo- 
nrjos didžiausi prieT- 
u-iktatūres, to*; tirani— ■ 
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terorą? trėmimus į Rusijos tolimos šiaurės kraštus, į dykąsias Sibiro' 
vietas, kenčia skalėjLciuose ir miršta* Likusieji tėvynėje dairosi į de
mokratiškuosius Vakarus? laukianti,Iš ten išsivadavimo? arba su ginklu 

■Vfenkose kovoja miškuose Už -žmogaus teises? už lietuvių tautos laisvę,
už laisvą tautos apsisprendimą dėl vaikymosi formų,'u§ Atlanto' Chartos 
ir Jungtinių S’autų ©reanimacijos paskelbtus principus? uS demokratiją* 
Demokratija buvo ir pasiliko vienintelė galybė? kurią galima priešpa
statyti .dikta-ttlrosįs ir tiram joms* Šiandien tatai taip aišku? kad net 
buvusieji visokių autoritetas u ,nlų režimų šalininkai, dsr prieš kelis 
metus Lietuvoje garbinusieji vadas ir vadukas, Šiandien Sėdasi didžiau^ 
siais demokratais ir pagal derapkr-fe tĮškij.s principus mėgina tvarkyti savo 
partijų-prograina m '

Mums Varpinlnkaffis-Demokratame savo partijos programų ^pagrindų' keisti 
netenka? Ir g’lanMetiy-.kaip Aušrį ninku ir Varpininkų gadynėje, kaip 
Didžiojo VarpininkoDra .Vinco 'Kudirkos laikais? kaip prieš 50 metų?- 
kaip 1896'metais? mes ir'vėl' turime -savo vėliavose ir programose tuos 
pačius Varpininkų •■ Demoktatų eiklus? ■ _ .

“Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Są'jungos vyriausias tikslas ir auk
ščiausia. veikimo gairė' išlaikyti lietuvių tautą jos nuo amžių gyve
namoje t orite r i jo je, išsaugoti tautos kultarinįus savmuj, jos- seną 
brangią kalbą ir sudaryti sąlyga.-.-- tautos kultukiniaay ekonominiam ir 
socialiniam gyvenimu! bei progresuio Šiam tikslui • įgyvendinta Valstle- •■ 
Šių Liaudininkų Sąjunga siekias atkurti ir atkūrus išlaikyti Nepriklau
somą Demokratinę Lietuvos Respubliką lietuvių tautos etnografinėse ri
bose su Vilniaus kraštu ir Mažąja Lietuva*.*

Tai ne vieni žodžiai? tai per 60 metų besit-ęsiąs įsitikinimas ir 
tradicija? tai Dr? Vinco. Kudirkos? -Dį „Kazio Griniaus ir kitų demokratų 
darbai, žygiai? kančias? kovos? laimė j ienai.? pralaimėjimai ir? pagaliau,, 
vėl įsitikinimus ir kovu? kuri, bus tęsiama’iki galo? iki rankos pajėgia 
valdyti plunksną, lyrą? daį-bo įranki? ginklą, iki j>3»ks wsų v-is.ų šir
dys* Viską vardan tos "iietuvus ..laisvos, Lietuviškas, demokratiškoj? 
nepriklausomose

Bet mes turime ne tik senąsias koveš vėliavas? mes.turime -taip pat 
ir senąjį kovų už laisvę .vėllauncšį - veteraną Dr»Kazį Grinių* Mes mi
nime šiandien jo gyvenimo trigubą sukaktį;; s0 metų amžiaus? oO metų, 
kai jis iškėlė kovos už lietuvių liaudies teises vėliavą, 50 metų? kai 
jis toje vėliavoje Įrašė laisvos?demokratiškos ir.nepriklausomos Lie
tuvos šūkį?

50 ir 60 melų? tai geras pubamžišę 80 metų? tai beveik amžiuso Bet 
tat amžius ne žmogaus -dvasiai; ne .žmogaus’ -skleidžiamoms, idėjoms? kurios, 
pasilieka visuomet- jaunos? visuomet uždegančios? visuomet skatinančios*

Dr„Kazio Qriniaus dvasia jauna* Iki pat štai di'.enai. me.S jautėme ir 
jaučiame ją savo gretose^ Ir nors sulaukęs gražios senatvės, nors per
gyvenęs savo siekimų laimėjimą Ir savo akimis-matęs xr visą siela- gyve-, 
nęs Nepriklausomoje Lietuvoje, jis 1- vėl kartu su mumis visais turi 
pradėti ųun to? nuo ko'pry.dAj-’:- prieš 60 mėtų? Ber jis tiek pat kupinas 
pa85Tyb kovai Įir ti-^k pat tuvi vilčių kovą kaip lx anuowei»3
kada tamsioje Lietuvos žmonių ir Lietuvos-buityje?^tautos sąmonei be— 
brėkštant „ '.kartu su Dr.. Vincu-Kudirka Išleido pirmąjį ,-Vurpą/R i ,,t.

”Vaipašw dar nenutilo Lr šiandien^ uis -savo pradlniiikoj savo Didžio
jo Varpini’f-'o 80 metų amžiaus sukakties garbė i dar skamba seDai-
■siaisj. kovoje išmėgintais? kovai ix* laimėjimams skatinančiais garsau-ss 
Kelkite? kelkite? kelkite’ _, , , .

0_kad nebetoli diena? kada lietuvių taute, ir Lietuva kels naujam? 
laisvam? democrat iškaro ir nepriklausomam gyvenanuJ., mes visi tikime 
taip pat, kaip tuo šventai tiki Gybiamsts kovų uz lietuvių xr Lįetv.- 
ves laisvę Sukaktuvininkas Į?.r« Kazys Grinius*
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©3: oJ&S^ySf Crlnius t??S6 bu gruodžiu ’mSžU17 -Sieną Salernos Būdos

kaimej&sasM vakščiujeęMarijampolė's apskrityje^vldutinio ūkininko 
šeimaj^cT&^ūs tai buvo Li«čuv4*.jBe.tai«18$5 metų ^kilimo vadų kartu
vių šeMdiisd. dar. tebegulė visą šulįssukilimo d&iį^.ų vorosapėsčios 
tremlsšlft&s 4 tuiimą £>ibiru,dar tebežyglavo .plačluiJaS&is-Rusijos plo- 
tais,i? Vll.ulu.je tebesėk j- Ijurav jovus Korikas ir m kiekvienų malo
ningąjį ©are aktu vis labiau yjrŽS lietuvių tė.u’tlwūx»ų>trej.igiją-jt ei- 
sės9at»Sykls ir patį raštą, .W>5 metai atnešė liatū'įgių spaudos draudi
mą rašmenim!e$ sekantieji metai atvarė 1 Lietuvą burlio
kus • kalenistus 1h Rusijos gilumos?kurie buvo apg^Wnd tnarni sukilimu 
dalyvį 3& tremtų į Sibirą, Žemė še/Lietuvių kalba v&siškai dingu iš sa~ ' 
vivaldybltųtei.scųynekalbant jau apie valdžios administracines įstai- 
gąSnPats lietuvio ir Lietuvos vardas norėta išbraukt i. :tn -istorijos 
kalę niekad nebuvęs„Krašto rusinimas-pasidarė Juldžios pagrindu,tu- 
sifikašija. Valdymo tikslu „Tai atrodė -juo lengviau. pasiekiama,kad lie-

• tuviai be JJS liaudies išėjusių kunigų, kitokias avie su emeris beveik , 
netarė jo $.kad kraštu tujurai būvu sulenkėjęfkol miestiečiui buvo nu
tautę, kad pati k>?nigijos didžiuma daugiau laikėsi ne kaimo lietuviš
kos- liaudies,bet dvarų rr miestų šviesuomenės sulenkė juslų pcnų„’DV. 
dysis liaudies švietėjas -Ir blaivinto jas -/yskirpa&lMotiejus Valančius 
sėdėjo valdžius uždarytas Kaune, ktšr buvo strPpi&i sekamas ir Iš'kur 
negalėj<5 .pnsijudintic.Vlsd.s lietuvių švietimus ii' kultūrinis fpį'vtni- 
mas būvu supnb.čĮutas rusų z-^akcijos pančių, veikė jai i šblaŠk/-'cl..Ttire-- • 
jo ateitį .kita kur V*, iš liaudies turėjo atsirisi 1. ir-uj? šviesuoliui, 
kurie rusifikacijos tamsybėse. .Ituli.r.c j amą ir migdom^. liaudį pažadin
tų Ir pašauktų naujam Šviesc-sniutn gyven*,-£Riitpažadintų Joje laisvės 
■"iltį,.sukeltų.norų kovori už savo te5.s<«s j.r j.e’Jnėti„

' &T6ra- atsi.tikt-ina,kud mūsų liaudisvtik ’186’3 metais J šslliuodavusi 
ų iš haudžmavi^ja’u -sėkanpiame >2eŠ antru.-tyjo pruded® leisti eavu vaikus 

i moksle Sulai parudo, jog liataviu kultu r:tni-orsavisaiigos instinktu 
jausmas yra .stiprus, 4 ug ■ por amžius išsaųgcjęs sevę savitas tautinc-s 
savybes it kaltą, jiy'lyg „j--?.ste jaučia, jog naujojoje gadynė Jez be avie- į 

. šuolių iii kova ųč s-.-vitą buitį už. savas teises nebėra im nemf:, j<,g rel- | 

.kalingi Gavi apsišvietę talk'nelikai ueiesnl.o gyveudmu troškimas savo 
valkams p&sį&tina plrm-j. '?»t.>imLesnhio-.-;iūsy-.-, vėliau vidutia-i.us i.r n-./r, 
smulkesniuosius vajstiečius leisti valkus į mokslus,u tiežtrokšdami 
geresnio gyveiiinu: visai ;t:ivb tuutaiįpasidaio kovoto jais ūŽ jos ifeises, 
už jos lniėv©gspp.sidaro vi«-j.v tautus švietė j ado, pasukdami tautus is
torijos rs ą rstgimijau kellUo ' • ’•

■" Dr „Kazys ’C-riiiiv.s. bedg jš' pradžius mokslu s ,1379 ratais įstuje į JUa-* 
rijampclės gliBljažljęs pirmą klasę„188J retais į -lurijampolės gimnaisl.- 
ją atsikėlė lotynų’.tz laetuvių kolbos moky tojas B^iras K.'raūŽdf4ns.eAk?i-- 

: ris Kaziui ūriniul ir vtmi eilei. '>-itų mūsų avie d: rolių tivrė j ė didžiau
sius Įtakos, pade jo jiems susirusti ę nusistutytį gyvenimo tikslą ir pn^- 
sidaryti visam gyvenimui kovotojais už lieuidU jos teises ir laisves,

Petras Krnucluruis gimė metais PJu^čkių kaime .Vyštičj/c pusė j 
Vilkaviškio spaki-oApiė 1870 metus jis b.aiįė JOrijacpolė? gimnaziją,vė
liau Seinų 'kunigų seminar i ją ir'Petrapilio dvasinę katalikų*'akademiją 
teologijos ksindidutu laipsniu „Kaipo Petrapilio arkivyskupijos stipendi
ninkas butų turėjęs kunigatti Rusijoje„f£ėgino persike! t i į Seinų yyaku- 
piją,ką.d'^l*tų -būtį tarp aavųjų„tfepavykc „Tuem^t-Atsisąkė nuo -ĮsiŠventi
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galėtumėte. clc-

tilt

la

ir išteklias

kad jie nė tik ka-.

duotusi.ningl.

nešini 3piritindais gėrimąis §
da

JoBagdona 
A.n«

. . kunigus,išlaikė Va
X*čiZ,X A •f' ..Į'-j

t enki t į
Ur galit;

tuvio varioj manu k?

gU&., 
m.pclės gimnaziją tuoj 
tėvynės meilės ir demo- 
■vie šuolių o Jų tarpe rias, AuKriy**- ■

ėkštasZ® K?XJ.yr'I

Al V

iifeiti 
1st i

knygas,
3 o kiu A s ( Hį/t

Kiek tik

tetri

^Pluėl-

1 de all sius nė- -

kaip Ir aš darau, 
vo kaltes ir Jie- 

it e, užra- 
J.ifetuviškas

lite
tali

7
kal.au tų sau. ir
kalbao

8 o Būkite dori 
pažadus.*

9< Žiūrėkite įsave 
bukite švarūs j būkiti

• 10o Bukite linksimi, dainuokite, 
me ore, nepasiduokite~ su

11 u Kurkite tik lietuv 
dirbtų lietuvių naudai*

12 * Nvabs j okito Ii-., tuv ia iš u' J 
mūkimo čekai, bulgarai, airiai,.

13o Kovokite su prispaudėjais
14c Nenusiminkitė pakliuvę 

tuojau padėkite, iš belaisvės iš 
dalindamas 
trėmimaso

15 o G-ė da
- kitus 'arba

16 * Tarė:
pagundomis n

dal ink-i t u spaudinius 
nėkite lietuviams gk

, mokykite j uos, kad rai« 
" turi rusai, ir jų

išminėkite muzika, žaidimais tyra-
iu.kimu.ij, nusiminimui, narangumulo -
•kas šeimas, kad jūsų vaikai nesulenkėtų, bet

VcUUjj J.KJV'.VI

bereikalingai p 
its tvirtą vali 

tv i

9

ei išsilaikė ir pakilo iš tautinio sus- 
sorbal, tai neatsiliks ir lietuviai, 
žmoniškais būdais®’

į sūlyų- nevidonų nagus, bet Suimtiesiems 
sivuduotio Ir aš rizikuoju savo laisve, 
jūs žinokitej kad už tai kalėjimas ir i

.omi, gąsdinsimi, 
;m3 nepakenJ rte u 

Įrengę' visoktems 
sitraukitč- iš mistatytą visom gyvenimai 'kalio,

10* Žinokite, k?id jūs vieta ne su ponais, bat 
mals lietuviais, kad gyvenate ne smoguraavijuamę,

yčiomis ar netyčiomis išdavinėtų 
is sakomus dalykus, 
viliojami jokiomis

netikėtumams, bet nepa-

u vargšais skriaudžia- 
bet daugiau vargams

19c lietuviu tautuJ „prikalti 3s l>go tautinio snūdullo, paniekos, 
skurdo ir varge reik tvirto nusistatymo, -ištvermės- atsidavime^ sunkaus 
ir ilgo darbo, nesigailint nei savo patogumų, nei savo turto-nei ramybės.

20o Atlyginimą gausi iv sidžiaugdami svAuuktais laimėjimais. Kad
* jie bus,aš 'šventai ■.. fra | iklnęųc / ' .su x
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Kaip veikė Petro-Krauc-tūno ^tikiniryii, matyti 1 š to fakto, jog 3.884 
metuls kėli gimnazistais Kazys Grinius.,, Jonas Mačys, Sintis Petraurskas ii 
Kazys ŽalnierlnkyuaG;, sueitarę nuvyki? pas Karl jaropclės 'gimnazijos kapo— 
lianą kuno Miknc-vlČių, irgi lĮ&ti’vy9 kad kūpa? tonas bažnyčioje per moks
leivių pamaldas- pamok sitis Jietuviams nokaluiv laiaš sakytų nu lenkiškai, . 
bet'lietuviškai® .i. šie Kd©maršu* k-pe!. lenas- visai nustojęs, pamokslu s s: 
kęsc Jis at skaitydavę tik mišiuiu '

Tai be ‘fis p-bnaasis ■-susipratusių '.lietuvių moksleivių žygis-pas. savo 
dvasininkus, idslkal-niJani iietttvisių pamokslų® 'Vėliau įvairiose glmna-• 
zijose 'buw- ir dauginu panašių.demuxšų dėl J.te tuvių kaltos įvedime mo--* 
kykloss ir baŽnvSlorze® l’pu-č. vertus' d^iesšio ir vėjeu į mcUų tautus kovas 
dėl lietuvybė s žygis. buvo ifito.tnūjos gimnazistų su Juozų. Tūbelių . prieša
kyje f kad giMoaz-ljaj tikybą dėstytų lietuviškai®

Petro Kruuči'ūnc pnraotybai Vsikė juo labiau 'dter&ami,- -kad jis pats, 
gyveni pagal savo--p-axa;?kycrass>■ Mūamus gyvų pavyzdžiu-® Jis skolino. giwa- 
žįstame drriudžidMus li«tuviska« knyguo,.tikrino, az- Jie tikrai jas pSr- 
skąitydavo, palęleušdživd perskaitytų knygą ir laikraščių: .turirii°•> Nors 
lietuviškas raštus lotyniškomis raidėmis buvo griežčiausiai draudžiamas> 
■Petras KraųSiūna.3 icokė g-įmūziė-tn-s lietuvių kalbos iraudžląnais rnsmo- 
u-xmis «. .1685' metai s -Varšuvos apygardos mokyklų 'kuratorius-,- vi^itnedumas 
ažarijampGlėa .gimnaziją, pBSt&bėj-o? jog tos gimnazijos .mokytojas Petras 
KraučiūiUjš gimnązistua moko lietuvių kalbos ris rus iškaiš, bet .1 o t yrei c-- . 
kais rašmenimis® Jis tuoj į tai reagavo., liepęs Petrui Krauč.tunui 'paduo
ti prašymą,' kad prašosi is mokytojų atleidžiamas savo noru*- 1867 metais 
Petrus KrauČ-lūnųh iš mokytųjų buvo ‘utlu-istas, ir tais 'pačiais metais 
Kazys' Grinius .baigė Marijampolės' glrnazi’ją® ■ ■

Buvęs - ištisus Sešurls ’rietus -savo bron-jimo metus Petru ■ Kraučiūno įtsu- 
•ko j ė* Kazys Grinius pasiliko savo mokytojo idealams ištikimas visą savo 
ilgą'gyvenimąv .tuos 'idealus pdgIi ir ■ dama &’ Ir praplėsdamas sulig laiko roi 
kalavlw dvasiu ir sui'lg savo prasiplėtusioniio demokratinėmis politinė
mis p&ž taromis o Jis yygdė :Lr ici šiai dienai vygdė ^visue 20 Petro Krnu- 

■ čiūno pamokymo jftmktųę kurie tikrai yra tauraus doro.,. kuklaus j blaivam 
darbštaus,, idealist irto ir .demokratinio g^ve ulinė pavyzdys^ Dirbti sayo 
tautai; siekti jos dvasinės ir medžiaginės '.gerov.ėsę jos- sveikatos, jos 
laisvės, jos ntpylklan.soaybės.,, išsižadėti savęs, už ilgą r.^ti| dirbus bū
ti atlygintam ne asm«.'-n;tškai..;- bet sulauktų tauros 'laimė j imu džiaugsmu.; 
tautos iielniiLiJse nenuoto L j. vilrtea, bet dirbti ir tolliu šv.-ntal įsicl- 
kinus,, kad • t i e sa, paguliau.,, vlstieį 'nugalės v~ kad ateis ir galutinė perga
lė; kad juodi debesys išsisklaidys Ir tauta; karini dirbt t. ; -l'1-! kurios 
sielotasi, dėl kuries kerota- iz kentėta, vėl susilauks oavo lalšvė's'.. ly- 

'gybėS;,. brolybės ir. nepriklauBoąiy bėa ryto-jau.ū0 J-.r tai nėra Pilnu, ar-, tai 
nėra vertu ilgo’gyvenimo 'darbų,'ar tai aėfa verta visuotins pripažinimo 

•ir visuotinus pagarbos® < < •
- Toks yra Dro Kazys G rialus = Ir toks jie yra 'ne šinnilion', bet toks jis i 

buvo -jau g liana z i jo J e, toks jis buvo kai lanke Maskvos uiilvi.-ząitėtą9 kai 
jį 1893 metais, baigė, kai kartu su'Vincu Kudirka steigė .’Vaipą”; kai 
dirbo *Lietuvt-s Ūkini.;kv’vkai .švietė per-luikraščlus, brošiūras Jr kny
geles sn/o tautiečius.; kai kure Lietuvos (’emqkratIrę partijų, kai sėdė
jo kalėjimuose,-, pes-gzvzco ?.štxė.7-y?fUG3 kai Kauku? c- 1918 m-'-tni.š neteku 
žmonos ir- dukters, kai gr'pi'Q.s stojo atkarti nepriklauscmou Ll^ laivas. 'fcis 
buvo jus minlstėrūd p iasninihkuo, jos Pru.sidentas ir* kai 1927 metų ginio-- 
tlž3.o .17; savo 60 metų sukakties dieną, smurtų nuo pareigų nušalintas, 
perėjo vėl į privatų gyvenimą; bebirūp badam & tavu tautiečių sveikata,, 
socialine glcba, besidotiė dam u: visais valstybės wykluis; kad z s Įkalu J. 
esant galėtų p.ukuitl-’rsavo .balsą prieš saviškius Ir svetimuosius.,- Teks 
jis išliko iki šios, dienas kr kitokio mb s. j o nesame matą pėr visus tuos 
C0 visuomeninio gyvenjjj-u natų, kuria mūsų tautos ^storljujs sudaro iš
tisą epochą, c patą Dr, Ikizį Grlitlų pu‘Lw“C toje epo.cLcj-u vienu iš svar
biausių veikė jų^ . ' ' '
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• J* Audėnas

JPA^ KAXYS_ GūITIlŪS, ,.y.. VAaPINTDKA£

”Aušra' užgeso 1836 mėbniiH* kai Kasys Grindas orr tebebuvo gimnazistu* 
Marijampolės .£^na3htaj... Petrų Kk’avčlūnč- ■skatinami* ^Au&r?/ skaitė ir 
platino* račiau jr^ms'jcjė bend? ■idaruivv.tl dar ųeteko* "Aušros” keliamos 
mintys buvo bevelk t^3’pačios,.kufias skelbė 'Petras; KraučiunAS*' *Anšra* 
kėlė mell^tėvynei Lietuvai* jos kalbai*- geriems įpročiamsy kovojo, Kad 
butų '--sugražintas I&65 metais uždraustas lietuviškas raštas* kėlė lietu- ; 
vių tautini so.s?.pratjj’jr.0 natr i up-Yreikalavo lietuviškų mokyklų* kėlė 
mintį* kad lietuvių švirtiiuis turi eiti ne tik per mokyklas* bet ir per 
spausdiniuiU JP^P-ngavo, kad lietuviai mokytųsi amatų ir prekybos* kitais 
žodžiais tariant* rūpinosi lietuvių urbanizavidų* kėlė lietuvių savigar
bą ir tik nedrąsiai minėju Lietuves nenrikluoaomy bės gai?*wu.mą*

188’' metais Mažojoje Lietuvoje pradėjo eiti. ultrakaval-lklško ji !,Švie- 
sa*? kųnaKwŠ61iau.skio“7re-dagv.ojarm-io * Maskviškilai studentai sutarė * kad 
prie .'•’’Šviesos'5' butų priedas inteligentams* Neturėdami kur berašyt±?mą3k- 
viskiai studentai- ^Šviesoje* bendradarbyje į bet ^patenkinti jąja nebūvu* 
Rašinėjo ’'’Šviesai*1' j_r Kanvs Grinius* jau anuomet M&skvim universiteto 
stiidentns* į .wSviesąw jis’raže užsienio Jorcniiką, g žinias -iš Lietuves 
siuntė Amerikoje J*SIiupo leidžiamam ’Lietuvių Baletui** .

Dr* Kazys Gr.in.iu3 ’šviesa" pasitenkinti negalėjo* JS^sitenklnė jąja 
ir" Varšuvos lietuviai studentai su Vincu Kudirka priešokyje* Ir Maskvie
čiu ir Varšuviečių lietuvių studentų tarps buvo ieškoma kelių leisti 
grynai pasaulietišką laikraštį*

• 18SS a. birželio' 29 diena J^ljampalėje. įvykč studentų suvažiavimus-* 
i- kurį buvo-pakviestas ir jų buvęs mokytojas Petras Kravoiūnas* Snvažln- ■ 
vime dalyvavex Vincas Kudirka* Jonas Staugaitis* -Jonas Kusakaitis, Petras 
Leonas i?-' Kasys Griniusošį suvažlavJ^ bro Ka Grinius Isjikė-.varpininkų 
c-i-ganiaadijua U.žUGmazgao Prie šips nžuoiaasgos dar prisidėjo •• -tais pat 
matais Vinco Kudirkos. ^Lletuvu-s--' Draugijos. įstatų paskelbimo-^ 1B89 me
tais išleistasis "VarpaV^ulr-.Jd^'kv-iudJUį - Varšuviečių studentų pradėta
sis glaudus bendradarbiavimas * Šitie reikštaingl faktai davė ne tik var- 
pini akų judėjljint^ozaižią.- 'bot Juos sP-Lurė į stiprų savo ideologija ir 
darbu vieningą vienetą.. Tai sudarė epochą* lietuvių tautus istorijoje ne-- 
nykstančlą* ' ' . • ■ '

Jau 60 'mctųę kai Dr* Kazys Grinius* dar tebebūdamas studentu* įsi- 
jungė į varpininkų, judėjimo*patį branduolįa *£ai buvo lietuviu tautinei - 
d.emokracinės epochos .pati urganisuėta pradžia* wVarpo‘s ir Varpininkų 
epochos reikšmė musų tautiniai - demekratini-i® pakilimui ir valstybini am 
subrendimui labui didelė* svarbi Ir reikšminga* Ateities rašytojoms .ir 
istorikams ji plati ir dėkinga dirvų*

Tebebūdamas gimnazijoje ir bekiaušydamas Petro KrauČiūnd pamokų* Ka- 
zys Grinius susidarė sau pasaulėžiūrą ir politinę koncepciją* Jis per- . 
silma humanlzmtię kuris ji iki Sieliai nepaleidžia* Kas .gražu* ’kas žmorrr?^ 
ka« ' tad vrantinga*. gerbtina, ir garbinga* viskas telpa ne tik Dr* K.GrL- 
niaus sieloje,' bėt visuose jo darbuose^ Gumtd jį upduvnhojp gera fizine, ' 
sveikata* giliu protut, stipria ...valia* Grybinga veržlia dvasia, dideliu 
darbi rupimu ir garu atmintimi* čia prasme mes galime-Jį laikyti laimingu 
žmogumi* Bet visa lietuvių tauta tikrai galy "būti laiminga savo uūnų 
tarpe turėdama Dr*Kasį Grinių., Jo vardas juk yra’ įrašytas' į musų tautas . 
ir valstybės'garbingų vyrų tarpą.. ■ •

■ Tn.rėdarnas vertingas -jaim gamtos duobas dovanas Dr*Kazys Grinius jas 
išnaudoja pilnai* Dar gimnazistu būdamas Petro Kraučiūno Įtakoje jis' 
persiima lietuviško darbo dybsia, .lietuvių liaudies mene turtaiss llau- •’. 
dies išmintimi ir garbinga istorinę i ^a-itimi* Tai pirm*

- Antra* K-cGrininus* dėmesį atteruię aletwc.s valstiečių, lietuvęs 
kaimiečių gyvenimas* Jų meilė savo i '«L* savo naaxains«' UtipUrinčii'VJų
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žemės didelis norus ją turėti^ o iš antros pusės, iėnkų dvarininkų didžiu--- 
liąį dvarai «■ Dvarininkų nėnuūdirų^us šiam' kraštui darbas ‘U- lietuvių vale- ■ 
tleeitį prakaitu sukrautų tortų Iėųgvapėdiskas W.festywe*

Trečia, K“*4 trinių labai gilini paveikė Anglijšw'XXII šimtmetyje 
paskelbtoji teisių defclaysel ja- 'fe Dtdžioaics J^ncūzų Bevaliu-
cijor. paSkea«t«g|sm politinė laisvė, pilietinė lygyM ir .^niekoji 
brolybė* Tuo metu. Kariniui paaiškėjo tlkslas*M£ ko reikia kovo- ' 
ti, ko rel«X» sfSkTi, Tai lietuvių tauta- ir feš likim®*

19-j o ŠįsWą«> antrojoje^ s^^r^^i^VaufS^Wtuviu liaudies 
pagrindą teWas®gti'ė Lietuvos valstiečiai*t«y« -ūKfeinkaX¥žemės ūkio d&r- 
bininkal, 'd^rų ■ femečini* J’al bendra .pilkoj i .liaudies msėa-Kitataučiai ‘ 
miestų vertSlvosB kitataučiui arba ištautėję-dvąrlnintegi ėja skirtingais 
keliaiSo kiu^Lgl jtš bendravo -su liaudimi tik religiniais ir bažnytiniais 
reikalais* M&i£ įvarus jos gyvenimas žymiai daugiau kišosi su dvari- 
ninki ja .arba va liininki j a «> S te visi luomai pirmavo, ra^ĮS&ojosi daugeliu 
privilegijų* Tokiai padėčiai esant Kazys Grinius apnisjarendė kitaip.-

. Jam arčiausia fele širdies. buvo -VąlsĮl&čiai, Jų rūpesčiai, jų sielvartais 
Labiausia jį slėgė tai* kad caro valdžia.no tik politlMai varžo, bet ne
leidžia* jiems net .šviestis, mokytis* Uždraudė raštų lotyniškomis raidėmis* 
Neleidžia Ūkiniai organizuotis* Karinius buvo įsitikinęs* fed luomai 
turi būti panaikinti, fed valstiečiai negali būti paskutinėje vietoje.. 

•Valstiečių'masė'^ra geriausia*, ji ir dūl“ savo krašte ir dėl savu sc-clal- 
ekonominės fe kultūrinės būklės pati turi tarti sava fe politinis* 
ir scyoinlekcnr&mibi.s ir fel tūrinis gyvenimas turi būti' SfUdemnkrat Intas * 
Įvykių eiga ’paradė, fed KoGrinius neklydo* Nepriklauso^je Lietuvoje 
valstiečiai — ūkininkai* fel kurinis požiūriais, jau buvo lemiamasis

’.^Lietuvos' reikalų tvarkyme f akt orius a
.Dar vienas -svarbus faktus atkreipė Kazio'Griniaus, o lygiai fe visų 

varpininfe dėmesį* Tai gausus lietuvių į. Ameriką bėgimas 19-j o šimtme
čio gale* V&aplhiakas Pranas Mašiotas -pastebėjo, ■ jog Lietuves dau
ginus iš, emigruoju ūkininkų fe žemės ūkio darbininkų vaikai*yJie keliavo 
svetur todėl, fed savuose’ūkiuose nebegalėjo išsimaitini1* Že&cs sklypai 
tarp vaikų vis 'dalinami fe dalinami* Bet ateina riba fe. nebėra- kc beda- 
.liūtie Lietuvoje mivstų neėuvoa Amarų mdkyx^.s irgi beveik nebuvo kur. Į 
Ameriką Išvykti, buvo visiška, .laisvė<,' Todėl_.-juuui žrsfeKs fe keldavo ten.

Iš esmės gi žemių Lie-tirvuje dar buvo guxu^ Riogsojo didžiuliai dva- 
'rali Dažnai ląbfe menkai juose buvo -ūkfefenfeu j ašute Praskolintus dvarus- 

paimdavo fehfeįoJų žemėse kolonizuodavo' rusus* gana ..iš tolimų guhsrai-.
;.jtį atvefemuSo Lietuviai, nelštekduud. žemės, 'turėjo iškeliauti;, o esa
mųjų Žemių pertekliui buvo atiduodami kitataučiamso few seeraidekcncml- 
nis fe kartu tautinis faktorius -prikišamai rodė., kad- reikia kovoti dėl 
žemes* kurios'krašte yru pakankamai, a' s,uvo žmonėms jos neužtenku*

Šie faktoriai va1' a Įninkame buvo: pagrindiniais sodialekonominės pre- 
gramos klai^eimais* ‘■-•'1 kurių, daug kovota fe .daug veikta*

Kaziu G.-inląjįs augimo fe brendimo metais labai populiarus buvo so- 
OializmaSo' Socializmus’ Grinių domino. Daug vertybių’jis' socializmui pri
pažino* tačiau zu.juo nesutapo fe puts socialistų netapoo Scciallzmąj 
einanti klasių kovos keliais, fezys Grinius laiku nedemokratišku,

Kiekvienas -Žmogus? ei.damus i .V-fenomeninį ir politinį darbą, pirmoj 
'eilėj turi susidaryti sblprią'politine 'koncepciją fe’gilią ideologi
ją* Krikščionybę -Kazys Griniuj laiko reikšmingi?, fe Jubal svarbiu fakte* • 
riumi, bet tlkyfe? -t jo* yra fe.okvlen®. žmogaus asmeninis reikalas. . 
f ai savarankaus, žmogaus sąžinės laisvė a dalykas. Jis laike'i. aukltųjų 
humanistinių dėsnių^ ”DaryV tair ko ncrč-trjme 1, kad’ tau kitaę .darytu' 
fe ”Nėdar.,-k tuliko - ri-'^rFj^ėT^ž&d***^^^ .visą
laiką"'5fe'ba ne‘“&.-ju,"pet "kitiemš'^“ Jo “darbų VeciJncj.ojl žvaigždė, atrodo, 
yra Didžiojo Lietuvio, Pirmojo Varpininko, Kazio Griniaus artimo drau--’ * 
go ir ideologe Vinco Kudirkos gilūs žodžiai? “Gyvenimo knygą skaityk - -

-laps į lapą nestedems, kad kurtais į. tinginius kliuvęs, tu ne supę lytum- 
ir neitum kapą, be likusi c. Ženklo-,-kad žmogumi buvęs* <= Dr. Kazio Gri-

l v . '' ■ . h ■ -r < - ■ -
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niaus darbai buvo ii yra •visiems lietuvių kartoms. gyvi’ paminklai/ Jo dar
bai vainikusJarai ne materialiniais turtais? bet atkaklios kovos pasieki
mais dij lietuvių tautos laisvių? dėl fizinės ir moralinės tautos'sveika- 

.lekonominio gerbūvio,. dėl Lietuvos nepriklausomybės, dėl 
Tie visi darbai ir kančios dėl jų parodo, ir ateity rodys,

tos, dėl soe 
demokratijos
Kazį Grinių tižkz’u

■ąmanines meilę savo
Va ' . .. J# Y JLietuve

vptoju dėl lietuvių taut 
p3-ninkų demokratizmas kl 
sios žemės diarvc-je®-Br^K 
pininkų* Jis nuolatinis
redaktorius

i torą gyvenimą 
•idėjų

s savo tautui,.,, liotuv 1?kam žedžiuj

Dr

■avių • Demokratų 
elkė atskirais bū-

ninku judėjimą

viena
bendradarbe

,j’4 Ar d Tusių jų var- 
kelis atvejus ir

Varpininkai suprato, kati su caro valda 
vien spaudos-psgėlba, bet reikia brgsinlzu 
kai c Dr^Kuzys Grinius, 1896 metais '■‘’varpo 
mos‘Lietuvos mintį ir ano tada pradėjo orga 

„ Partiją

ūda neganu.kovoti 
i 13? veikti politlš-

• Grinius daug p.r
■ne t as , tęsdama savo 
ma, kaip Lietuvos V 
Varpininkas ir Berno 
liniją, kurios jis 
ir reikšmingiausius

jau buvo pa
prisidėjo,

nepriklausomo
“ ’ - udJuiink 

alininkas
viltų tebekilai 
kur j rpinknkai

t i jų

aas iz 4.4 politika a 
KoGrinius prad

cinos apie zmo 
jos apie gjfvul

"Lietuviška

reforma, ku 
Steigiamu!

tinė veikla, ■

1jTkinini4w

•ką"
tint’

dėju:
Kazys Grinius gana daug -struipsn.'-.ų ,ox 
.894 metais į ^Vurpą" parašė didelį po

Imdat-ūS pavyzdžius iŠ kitų ts idėjoš 
čeciių ir k i tų, pu s i S

įsiems buvo Elno- 
Grinius ir 

ja. pdii-tinė 
Vienas svarbiausias

ias k®: 
tibgu-

.rupubt i

pelės

o
snt'

i j o j e fcūd oma's į

medi--..

iVC

Lietu-' 
'Ūkinin- 

*Vertė tau

kia turėti ir politinių laisvių- lyi-r- 
traukęs 1 tautiniai kultūrln.t darbą, r»r0KoGrxnius ne tik pats raeindja, 
bet ir kitus _raginao Jo paragintas matematikas Matulevičius is lentų ■ _
kalbos išvertė "Genių DA<ie"L Pagrindines knygelės nnntys tumios 
iš vokiečių socialist'... Lašilic vienos kalbos? Bet buvusios a.rit^nku^-^ 
papildytos apskaičlavimls, kiek rusų euras turįs skovUj.ovatj.sci^ų

• ruošė Kazys Grinius <» -Jis pats knygelę ir re sugavo s ^id® aaskyco 
. . tuvių ntudentnl Savo lėšomis o Knygelės turiųyas būna.*. • priemone- -

11 su rusų ouvc
■ 1905 metais- KiC-rinius pusiau 

•Mlkitąw.e
Parašė ir Išleido '’Teisingas 

riuo ūroKcGrlnius visuomet daug 
‘Sulietuvino pasuką 

. kai ba o Ta i br o š iiir o s, 
kovą su caro vuldžit

D:

k G: U .»

<?na ".šyoytė pasuką apie ‘'Garą

žemės
lel&jęsi? 'visur jį rttv , 
iš serijos knygų / D cnĖka j t.

los demokratiškų kraštų vai
V;

• knygelę"o Redagavo KaGrintušo 
gija davė 25 rublius ir Seinų

.iŠ išleido Vyskupo Valančiaus, .
Išleidimai Mdskvbs lieruvaų studentų 04.ai.
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draugija išleido dar "Trumpą Lietuv<.is, istoriją** Tai buvo sudėtos penkios 
Lietuvos kmiįgaikščių biografijos* Jas rašė studomėd* .Venteioyasį stud* 
teiš*uępas, Stud*. med* p*Janužis? stud* laatf, Bagdonas stud i med* Gri
nius* Pastarasis, kaip iniciatorius, redagavo* Šios knygelės išleistos 
net trys laidos* ' - . . /

( Prie ’’Aušros* ej.o ir kalendorius* Sustojus. ’’Aušrai* sustojo ir kalen
dorius* Varpininkų suvažiavimuc&a' ir susitikimuose kalendoriaus klausi
mas vis c- vo keliamas* Ir Krikščiukaičio redaguojamus išėjo "Lietuvos 
Ūkininko*- kalendorius* Vėliau porą metų tą kalendorių redagavo KAGrifiius*- 
Kurį laika .jam teko redaguoti, ■’’Varpą”? ^Lietuvos ūkininką’'., ’’Lietuvos 
Žinias”.,’ ’"Id.sudies Sveikatą** Be tu redagavo visą eilę vienkartinių lei
dinių, tautos sveikatos reikalais* Dar pravartu paminėti Dr*K*Griniaus 
bendradarblėvimą Lietuvių Mokslo Draugijos leidžiamame žurnale "Lietuvių 
Tauta”* Čia jis rašė Seinų diecezijos istoriją* apie Vysk*.-Stasevičių? 
apie Lauryną Ivinski, apieJniruAntaną Savicką,'apie botanikos termino
logiją* ' . . ...—

Nepriklausomoje .Lietuvoje Dr*K*Grinius aktyviai—daJLyvauja-Jiiūsų pe
riodinėje spaudoje, rašydamas įvairiais politiniais,■ ūkiniais ir kultu- ’ 
rinials klausimais* Tačiau didžiausią spaudos darbą jis atliko rašydamas 
tautos sveikatos reikalais* Teberašo jis ir dabar* Būdomas ištrėmime Voki1 
tljoje jie Jau parašė penkis tomus atsimi.nimų, mibčių ir daug atskirų 
straipsnių* Kol istvnriĮni ir visuomenininkai "surinks visus Dr*K*Gri- 
niaus rastus, ją bus kėliojUra, r' gal ir kelicsdešlmtys tomų*

Visuomenininko darbą Kazys Grinius pradėjo būdamas 5 klasės gimna
zistu slaptuosiuose, mokinių rateliuose, vadovaujamuose Petro -Kraučlūno* 
1887 matais nuvykęs į Maskvą tuojau įsijungia į slaptą lietuvių studen
tų draugiją ir per visus penkeris studijų metus aktyviai joje dalyvauja* 
Bestudentaudamas vasaros atostogų metu rūpindavos daugiau pažinti save 
kraštą c Organizuodavo ekskursijas- ir kėliau J nago ^drauge su savo kolego
mis* Darydami ekskursijas jie turMasro-^niblatiniuš varpininkų susirin
kimus*. 1891 metais- Kazys Grinius,•stud* med* Rokas Šliupas ir stud* 
medoVeineikis aplankė Šliupo tėviškę Rakaudžių kaime, G m z d «ž.! i gv «» 1 s č 1 u- 
je?, Vainelklo tėviškę ... Svirplių kaine, Joniškio valsč*2 Žeimely aplan
kė "daktarą Sketerįą prie Pasvalio stud* medJVenclųvąį Pemavoje prie 
Kėdainių kun* ŠliupavičiU| Kazio Griniaus tėviškę ir nuvyko į varpiniu-* 
kų suvažiavimą Ite* Petro 'Matulaičio tėviškėn prie Liudvinavo*

1892 m*ekskursantų buvo žymiai daugiau* Keliavo pėsti į Būgnus pas 
Kriščiukaitį, kur buvo varpininkų susirinkimas* Iš ten pas Joną Macį į 
Aukšt* Panemunę, į Prienus, Birštoną, Raudondvarį, pas Dr, Janužį, į- 
Jėzną pas. Dr*^tasį Matulaitį* Šioms eksursijoms būdavo paruošti ekspona
tai ir'loterijos būdu išparduodami *. Gautas pelnas, kartais net iki 500 
rublių? ėjo studentų draugijai* Be tai bekeliaudami išplatindavo daug at
sišaukimų prieš caro valdžią* Toki vieną Kazys Grinius ir Vladas Mačys 
buvo parengę vardu "Broliai lie'tuvį’ai”*

1893 metals’varpininkų, suvažiavimas įvyko'.Skardupiuose pas Žilinskų* 
Susirinkimas buvęs žandarų sužinotas* Pradėtas apklausinėjimas* Žilins
kas išaiškinęs.,- kad svečiai, buvę sukviesti į jo dukters, sužiedotuves su 
Dr„ Vabalu* Klausiamas;apie ką ten buvę kalbama, Žilinskas paaiškinęs, 
kad daugiausia apie ūkio ..reikalus? ypatų- kad vokiečiai neperka kiau.Uų* 
Žandaras vis tvirtinęs, jog jis turįs žl;aių, kad tai buvęs lietuvių pat
riotų susirinkamus* čia galėjusi kilti, pirmoji didelė varpininkų byla*

Varpininkų didesni arba mažesni susirinkimai buvo nuolatiniai* Nė 
■vienas jų nepriėjo bo Dx .KoGriniaus* Suvažiavimuose aptariami visi 
spaudos Ir organizacijos klausimai* Renkamos valdybos* Dr*Kazys Grinius 
nuolatinis valdybos narys* , -

Baigęs medicinos mokslus- ir grįžęs į Lietuvą Dr*Kazys Grinius smar
kiai pasuka visuomenės gyvenimo ratą* Marijampolėje veikla draugija 
’’Šviesa” ir draugija KSietynas"* ’’Sietyno" draugija buvo įsteigta 1S94 
metais* Aktyvus jos organizatorius buvo Kazys Grinius* Tai slaptai vei-
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kiantis- cr gMlrwiaa varpini ūkų vienetas* Draugija turėjo bent. 6 skyrius 
ir apie 30 narių* ihcėėjo taip «pat savo statutą^kuris buvo išspaūS&ihtas 
’’Ūkininke’’* ’’Sietyne* n;»r5ą* Aąngi.?.y,g'ia laivo^ikininkaičiai., Draugija 
rupinosie platinti Bpausdinlus, rašinėti laikraščiams korespondencijas/, 
.rinkti tautosaką* būti blaivintus* .Draugijos ,nar lai '-darydavo susirinkimus, 
perduodavo korespondencijas* llteratSiu* žinias* Draugijos priešaky sto
vėjo Vincas Sleky'S* Husų.žandarai draugiją susekėt 35 jos narius ištrėmė 
į Viatkos guberniją* Draugija buvo apkaltinta turėjusi tikslą atskirti; 
Lietuvą nuo Rusijos* lokių draugijų Lietuvos įvairiose vietose buvo ir .. 
daugiau* Jų statutai buvo^skelbiami "’Varpe" ir ^Ūkininke®* '

’Sviescs® draugija buvo legali* Tačiau ir jai buvo iškelta byla ir 
1911 metais ji buvo uždaryta* Dp*K*GrinIul ir viena ir kitu atvėja.teko 
pasėdėti Kalvarijos' kalėjime*.

Pa žymėtina „kai. iki 1896 metų varpininkų .valdybose buvo ir kunigus 
1889 m. kario Stankevičius /gseud^droGeležini.s/j' kun* Radusis ir kiti* 
1896 metai varpininkams buvo terizėr. metai* Ta-is metais susiorganizavo

■ S'.'cial'dėmoln.’atgip- ir dalis v* rp Ir-inkų nuėjo pas juos* Tais pačiais metai; 
kunigai su kum Tumu priešakyje iš varpininkų pasitraukė ir susispietė 
apie ’Tėvynės Sargą*.* Lietuvių inteligentų tarpe prasidėjo politinė ir 
ideologinė diferenciacija* Tai buvo labai reikšmingi metai* Varpininkų 
eilės pasipildė. naujais*nariais* naujais bendradarbiais* Jų darbai ne-- 
siaurėjOp bot attgoir plėtėsi.. Varpininkai ideologai pamažu tampa poli
tikais demokratais* 1902’metais.'susiorganizuoja Lietuvių Demokratų karti-

•ja* Tėvsarginlnkai parnasu tampa-Krikščionimi-ą Demokratais* Jie šią parti
ją suorganizuoja 1906 m* ■

Vai p Įninka i - demokratai antrąją krizę pergjveno 1907 metais*-. kuomet . 
nuo jų atsiskyrė-Viltiųinkai*- vėliau tapę Pažangiėčiąia-TautĮninkate* 
Varpd.ixlnkėirl>cmokratai¥ besilaikydami savo senųjų "Varpo" gadynės prin
cipų* Nepriklausomoj Liėtuvoj persiorganizavo į Lietuvos Valstiečių.Liau
dininkų Sąjunuą* Dr* Kazys Grinius, buvo šios organizuot j os' Centro KcisįL- 
tete nariu* buvo ir pirmininku* Kuo Z977 m* visuotinas Sąjungos suvažia
vimas Dr* Kanį Grinių’ išrinko Sąjungos Garbės Pirmininku* Jis Juo ir da
bar tebėra* , . - .................... ..

Nors žurnalisto Ir vlsuomenlniilko darbai turi tvirtą politini pooudį, 
tačiau tikra ž.odSio prasme* politinis darbas prasideda tada* kai žmo
gių-;* susidaręs tvirtą ideologiją Ir.politinę k:ncepoiją* dalyvaudamas 

. politinėse organizacijose* siškir* kad kraštas butų valdomas __ pagaly jam 
priimtiną programąo Jau minėjome* kn! D^ * Kasys Grinius* 189u as* !cyarpc>'9 
1—2 Nr* iškėlė savarankics .Lietuvos atstatymo mintų-ir* ima. organizuori 
Lietuvių Demokratų Partlją* Nuo dabar jis giliai pasineria ų politinį, 
darbą* kovoja su. c-aro prie spauda—ir tiesia demokratinius kelius nepri
klausomai Lietuvai* Jie, neapsirinka* Dėka Aušrininkams, Šviesių c toms* 
Varpininkimis* Tėvsargininkams* Viltinlnkams ir susipratusiai lietuvių 
taurai .Lietuva pribrendo ir tūps DL priklaus omą vals.tybe* Nepriklausomos 
Lietuves atkbrlisn darbe labai didelį, vaidmenį suvaidino imsiį išeiviai 
JAV* Jono Šliupe Išjudintasis tautinis Amerikos lietuvių snsipratamss 
vir/augt- bujojo defere.no i jave b i j atskiras organizaci jas*Tai pozity
vu.?, kovos dėl tautos laisvės ir- kultūr-js luiias* Jei^listuviai scsiuUi.xs-- 
vo i politines bei ideologines organizacijas-/ tai už tat 4 Ja3 Beįėjo 
įsiiurtgti šimtai j-r t ūks tarčiai aktyvių darbuotojų n. jie visu smarkumu 
Suko įiiikur inio gwonimc ratą* Per tai išaugo jų įjatrlot Ūmas* savosios

■ Tėvvnės vargu supratimai, subrendo politinė mintis* s&vo gausiomis au
komis jie'19.19-20 metais prisidėjo' materialiai Lietuvą aukurti, o mili
jonais surinktų parašų. įteiktų Amerikos prezidentui, paskubino Lxctuvos

fc/lisčij Varpininkus* ypač, reikia paminėti ’Tėvynės; M^lėtojųDrau- 
giia"* kuri šiemet švenčia 60 m*5avo veiklos sukaktą* J*, icj-ei'-v^daug 
vertingų knygų* J j pirmoji kr vienintelė,kuri isjeldo visus V..ncu ,ku- 
dirkos*"raštus* Jie sudarė 6 tomus*- ’ •
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Dr„Kazys Grinius 1920 met.-.is Aleksandro Stulginskio pakviečiamas būti 

ministeriu pirmininku.. Sunkus tai buvo metai* Ėjo kovos ir prieš bolševi
kus, ir-prieš bermontininkus, ir prieš .lenkuso Ir bermcntlninkal ir. bolše
vikai • buvo nugalėti ir iš Lietuvos išvyti* Su lenkais Suvalkų sutartimi 
buvo susitaikyta* Tačiau gen*Želegovskis klastingu būdu sudavė nelauktą 
smūgį,, išplėtė Vilnių ir grąžino visai Lietuvai* Sunkiai Šitą smūgį per
gyveno to meto minieteris pirmininkas Kazys Grinius* Tačiau jis nėsugniu
žo o Demokratinis Steigiamąjį.?. Seimas sudarė Lietuvos Gynimo Komitetą, kup
rio priešakyje atsistojo Mykolas Sleževičius* Jie taip sukėlė visą tautą, 
taip uždegė savanorius, mūsų kariuomene, kuri didžiausiame dvasios paki
lime sudavė didelį scaigį lenkams* Tuo smūgiu n- tik buvo apginta Lietuvos 
laisvė, bet nors Ir ne visos žemes/?&5iau Laimėta keli tūkstančiai kvadr* 
kilometrų Lietuvos teritorijos., mūsų karių krauju apšlskštytos*

1926 nu birželic mėp* naujai išrinktojo Seimo, kuriame Lietuvos Vals
tiečiai liaudininkai, kaip atskira partija, gavo dauginusia mandatų, . 
Dro Kazys Grinius buvo išrinktas -Lietuvos Respublikos Pre zj dentu* Šildamas 
humanistas, būdamas demokratas, tikėdamas žmonių gera valia, D.r „Kazys 
Grinius šio^e^pareigose pasirodė didelėje aukštumoje ir pagarboje* Tačiau 
atsirado žmonių, kuriems tai nėpatikoa Kai kurių.mūsų politikų sukursty
tas karių būrelis pakėlė ranką prieš teisėtą Lietuvos Vyriausybę, prieš 
Prezidentą, o svarbiausia prieš pačią Lietuvos demokratiją.. Tai įvyko 
1926 m0gruodžio 1Y d* ,kurią" visa Lietuva rengėsi atšvęsti Prezidento 5p 
metų amžiaus jubiliejų*

Sis smūgis Dk& K„Griniui’buvo vienas iš skaudžiausių^ Jis vengdamas 
sukelti vidaus kovas, paėmęs iš prof* Voldemaro pasižadėjimą raštu, kad 
krašte .ir toliau bus paliktas demokratdškas režimas ir nelaužoma'konsti
tucija, nuo valstybės vairo pasitraukė* Bet apie tai kitą kartą*

Pasitraukęs nuo valstybės vairo Dr* Kazys Grinius ir toliau pasilieka 
savo vienminčių vadovaujantis asmuo*. Jis gyvai seka pelitinį tautos gyve
nimą ir kiekvienų svarbesniu momentu raštu arba žodžiu stipriai reaguoja 
ir valdantiesiems nurodo jų klaidingus kelius„- >

Būdamas atkaklus kovotojas Dr .K*’ Grinius visuomet turėjo į save at
kreiptas ir jį .sekusias akis* 1905 metais pasodinamas 4 mėn* į kalėjimą, 
1908 m„pasodinamas 2 mėn* į kalėjimą- ir dvejiems metams ištremiamas -iš 
Suvalkijos* 1911 m„ vėl pusantro mė n „pa sodinamas į kalėjimą, nes esąs 
užgavęs caro garbę* Daug kartų buvo kvočiamas ir takioms* '

1942 m* kartu su hm* U* Krupavičiumi Ir prof* J „Aleksa Dr*K„Grinius 
dėl vokiečių kolonizacijos,. dėl ■ Žydų naikinimo, dėl lietuvių masinio šau
dymo, dėl ištrėmimų ir kitų naciškų ‘žiaurumų pasirašo platų memorandumą, 
Ir jį įteikia generalkomisarvi voh Rentelnui* Reagavimas buvo stiprus* 
Kun* Mykolas Krupavičius ir prof*J„Aleksa Ištremiami .į Vokietiją,’ o Dr. 
K „Grinius iš Kauno į kaimą,-ešą tik dėl to,kad senas amžiumi*

Dr* Kazys Grinius, nešdamas didelių darbų naštą, ir kaip ąsmud* ir 
kaip lietuvis, ir kaip žmogus, ir kaip demokratas, ir kaip kovotojas daug 
pergyveno, daug turėjo džiaugsmų ir dar daugiau smūgių* Jis juos visus 
pakėlė* Jo darbai dideli,' platūs, toli.siekianti, net'už Lietuvos ribų* 
Jis tikras lietuvių tautos sūnus, stiprus principuose, toierautus visuo
menėje, kiek tai eina bendram Lietuvos .Libui*- Tie smūgiai ir darbai jį 
dar labiau užgrūdino ir įtikino, kad eina,tikrų, tiesiu tautiniu ir de
mokratišku keliu, visai lietuvių tautai naudingu* Jo niekas nepakirto, 
niekas neperbloškė* Poeto žodžiais tariant?■ "Kaip ąžuolą touts prie Nė-' , 
nrunėlio, lietuvis niekad aeatbes*'* Tcu 5 yra Dr*Kazys Grinius*

Nepriklausomoje Lietuvoje musų studentija ir moksleivija organiza
vosi į ideologines organizacijas* .1.923 m*.LiėTo.vos Universitete Kaune • ' 
susiorganizavo studentų “Varpo” draugija* Gimnazijose organizavosi moks
leiviui Varpininkų būreliui'* Jų ideologijai sudaryti buvo paimtos pagrln— 
dan tos visos srltys?dėl kurių buvo garsi visa wVarpoK epocha*Jų dvasios 
vadovais buvo vyresnieji Varpininkai su Dr*K„Grinlum-priešakyje* Jų idec-r 
logija buvo paremta Tautybe, Demokratiškumu- ir Dvasiniu savaranknm-uTai yra 
sąžinės laisve, minties progresu*’ Dr„KcGfinius buvo stud*’Varpo" draugi
jos gar t. ė s. nary s * .
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Jo Kardelis

. _DR„ Ka GRINIŲ 5 - Vlžgu^EJINig^R-,

Xažyti apiė Drc Kazį Grinių, .norint patiekti J®** SŽ i
duimerų,. galima tiktai turint po ranka EneiklbP'-;“ - 
tokia pinti yra jo veiklos aplmtlSo tiek daugeiyv j; ”
kė - tiek daug- darbu --o nudirbta! Bet gi nieko 
V-^k.n.uiti kuri tačiau nepakanką^iJauį°5
K?_ urm-iuB vyresnis ui mane apie- 30 metąo Tie 
nepaprastai gvėrbu ,;c/ visuomeninė-s veiklos ■- + \ -+ ■•-
.kovarpį, slaptosien velkies laikoturuU už kuri, ja® t-.^v nukandėti 
nuo carinėj Rufiijcs valdžiose’Bet gi‘l5r^KcGrin'^Y?• .
dabar., kai. mums °- tremtiniams - 
ki'et;j:aųę z'at 'tenka nešti sunki' vargo 
minimą naštą, kaip tiktai dabur 
rodytini tremtinių bendruomenei

didel-ią moralinių su- . .' 
•nkl vdrgol skurstų nu SuVj 4 Imą j_.r nusur 
Iškelt ini juo pietos^ viešumon ir .pa- 
Todėl, ir aš- ryžtuosi my«.i apie Ger- ■ 

__ ,_____________________ kcxhs*u 1101>o*•* *n6 (iU.oin6p.tgy 
eilutesc_____________ ’ ’ " ' ■ ~ ‘ . .

_Kazimieras Grinius visuomenine veiklą. kuri _neitsk.irltunai susieta sū 
politine veikla, uradėjo dar būdamas gimnazijoj®? apie 168 .—86 ąietus, 
atseit šiemet neabelotinai galima minėti-60 metą Ja visuomėninės veiklos 
sukakdavęso ir go ir '$0 metu - inpmzantiški' skaičiai, palyginti nedau
gelio tepasiekiami, Bet dar-didesni jojo nubirbtieji.darbais

■- , . K, Griniui augants, belankant gimnaziją, c-k'ifcG-'' vėliau ir universite— 
tą, Rusijos.carizmas buvo pačioje galybėje, Jis buvo'-uz s Ino jęs suvirškin
ti visas pavergtąsias jo tautas' ir jas ašimiliuoti? kaip kad dabar to pa
čio tikslą siekia sovietinė- diktatūra,. .Atrodėekad ta. didžiulė valstybė,,

• kuriai vadovauju skaitlinga rusų tauta, sugebės palūžti bet kurį mažės- 
. niąį jos pavergtą. tautą,pasipylėširdmąl Daugėliui kam atrodė, jog berg

ždžia kovoti su didžiąja Rusija?, nėra jokios vilties Ją nors. luim$tio 
K, Grinius buvo vienas' tų, kurie be mažiausių 'svyraviisą ix abėjnMarą sto
jo 4 kovą nu milžinUo • • .* - . ■ •

K o Griniau s kovu už lietuvių tautos.'teiąes ir .’laisvą-visų pirma pasi
reiškė visuomeniškai politine torma® Organizuota slapti moksleivių bū
reliai, kurie visą, pirma savybėje aiškinosi savo, kaip lietuvių, kaip 

. Lietuvos,, kuri turėjo garbingą praeit į, prasme, teises, siekimus, t ikslus*.
Brėkštant ’’Aušrai”.,- brepdo KuGrinlnus tautinė ir asmeninė sąmonė, 

o politinė kr i st ailzavosi universitete, art-icai draugaujant iš. bendručiai*-" 
blaujant su DrJVinė'd'Kudirka-. Varpininkų organizacijoje ir ’’Varpe”, ■kuris 
pasirodė 1869 metais o Juo tų laikų K»Gr žilius tvirtai ir pastoviai painia 
į rankas plunksną, kuri jo veikloje vaidina vieną iš pirmaujančią vaidme
nų ir su kuria jis nesiskiria vigą-savo1 gyvenimą ligi pat sitį tremtinio 
d?lenųo . . i . ' .. ■

Kaip visuomenininkas, x>r»KĮ Grinius visą pirma organizacijos žmogus* 
Jis labai gražiai sup-i-antu,. ką reiškiu pasakymas? yvienvbėje — galybė”* 
Todėl visuomeninė j-o veikla pradedama nuo organlzncijos<: Ka nors .sėkmin
giau nuveikti galiapa tiktai susyorganizavuso <4e s .ir ‘matome-kad K „Gri
mus buria i kiopei--- mcksieiz.ujsc ifiązkvos 'universitete lis vienas iš 
aktyvluueių 'Lietuvių s^dentų,draugijoje ;ir jos pi.rfcintnkus'0 Jis vienas 
Veikiių-.ą ir varpįn-nj^ prgan^zatorius /1888 metais/- Tuoęs -gydyto.»u i.r 
apsigyvenęs aarijuipc^eje, organizuoja ūkininkus-valstiečius i ūki--
nlus'rare-iiuą? iojyl« ---J Pelitinį iprbą siekianti lie.tv.vos
■;?^SVs::5. 1'-' «e.y R/-1 •*-■“'■į Ji/'.^•*J’° --siu?.,, kad tokios organizacijos 'carinei val
džiai r.et>rl.uficlnujP?-^.r UnV-. uždurtos, o jų crga.n zutorius Bro 1U 
Grinius apsiūt omą o ir sekamus ••

^tėjunt■•metamej kai "viaagalĄ* cdr.’nė valdžia pasviro is savo 
; P^indą. ^įmus vieąaą Didžiojo Vilniaus Seimo organiaa-
torlą ir Lietuvos /alstiedą Sąjungbs kūrėją. Dėl jos ils buvo .IStrw-
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kaip demokAto siekimų,

tas 5š Suvalkijos ir turėjo apsigyventi.Vilniųje„ Iš čia Drc Ko Gri
nius eina aiškiu savo keliu - suorganizuoja su Felicija Bortkevičiene 
vašitikMimo bendrovęh Kiwi leidžia laikraščius /"Lietuvos Ūkininką”, 
"Lietuvos -Žinias”/ ir'knygaso Tačiau pu šia oficialia priedanga dirba 
ir politinį darbą - varo VarpininkųlJem 
organizacinį darbą2 nes vienas didzijius: 
ką dirbant, duoti žmonėms, liąudzlaio v:

Visuomeninėje veikloje Dr^Kazys Grinius tartum greitosios pageltos 
gydytoias« lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės reikaluose skuba ten, 

-• "ausias-č Todėl mes jį matome redaktoz'ium, Seimo nariu 
e minis t erių pirmininku Ir Respublikos Prezidentu, 

pagelios organizaciją "Pienu Lašą”, ■ 
džiovininku sanatorijas ir t,to 

.valdžios priešakyj 
matome jį organizuojant kūdikių 
draugiją kovai su tuberkuliozė,

Ligšiol DreKazys Grinius yra Lietuvos Valstiečių Liaudininku Sąjun- 
sakant,Lietuvių Demokratų Liaudininkų Sąjungos 

'..p organlzacijo 
ų gerbia daugu- 

Lbar jau galima parašyti, kad 
odžio mėnesio perversmo dienomis-, kurios atnešė 
/priekaištų ir kaltinimų dar dabar prisiklauso*-- 
3rsmų9 kuriuose dalyvavo "daugumas- nusivylusių 
rėksmo dalyvių,- Drįkasys Grinius buvo nusieta- 
ir iš pareigų nepasitrauktio Be t ’partij-os kolek- 

o valdaiu Ir taip būdavo visais atvėjąis, 
, KoGrinius aiškus visuo-

gos arba,naujoviškiau 
Garbės .Pirmininkas^ Ir čia reikia pabrėžti, kad jis, fca: 
narys, pasižymi'visišku drausmingumu ir, kaip deraokrata- 
mos valią o Šiam teigimai paJ_Li.ustzu.oti da' 
nelemtomis 1926 gru 
Lietuvai 'daug negarbės 
me/į daug .-sekusių perv 

mes matome su visuomene ir yisuomeneic, 
bet visų pirma jį domina' 
pakriki vienetai<» Todėl 

iaudinin- 
aniturinėse organizacijose, t: 

v atęeit - darbą dirba

tę^ laikytis t ei. dėtumo- ir i 
' tyvui nutarusc jis pasidavė
kai organizacija ką nors nutardavoo T. 
menės žmogus, sociali.asmenybė, mokanti asmeninę savo nuomonę palenkti 
daugumos valiais

Visur ir- visada
Jis daug kuo domisi, daugelyje” sričių dirba, 
organizuota^, suburtas žmogus, ne pavieniai, 
jis dirba gydytojų organizacijose, masiniame demokratiškame 
kų susibūrime, įvairiose profilaktinėse 
kai ką sumano'naujo, pradedą nuo organizacij 
visuomeniškaio

Už tą darbą, kuris tarnauja visuomenei, liaudžiai, tautai ir visiem 
bė tautybės ir įsitikinimų skirtumo „ valstybės piliečiams, jis visų 
svetimųjų okupantų persekiojamaso Rusai jį trėmė iš Marijampolės į Vil
nių;. vokiečiai -■ iš Kauno į MarijaropoLę0 Už savo visuomeniškai tautinį 
tautinį ir valstybinį darbą, kurį Dro-Ko Grinius dirba nuoširdžiai, są
moningai ir sėkmingai,, jis yra patyręs tardymų, tąsymų po^visokias 
areštines ir kalėjimuso Daug kartų jis buvo atįtraukiamas nuo savo dar 
bu., nuo šeimos, daug išgyvenęs nemnlbnUmųo

Ir vĮo dėlto, nežiūrint nJ'skOp Dx„ Kazys Grinius niekuomet nenusimi 
nė o nenupuolė dvasia ir nenuleido neviltingai rankųo Jis visuomet siek 
savo tikšlo tvirtai ir nepalaužiamaio Jis niekuomet nepasidavė pesimiz
mui ir nevilčiai^ Jis niekuomet neišsigando jokių kliūčių ir pavojų^ 
Kaip anuomet sunkiausiais carlstinės reakcijos laikais, taip ir dabar 

nenustoja vilties, kad bus nugalėti visi sunkumai, laisvė: 
teisingumo principai išeis nugalėtojais Ii' visos tautos atgaus tei
tai svai spręsti savo likimą^ Tuo būdu. Tbr^K^Grinius visiems mums 
pavyzdys, kaip reikia laikytis'sunkiomis dienomis ir kaip ryžtin- 
siekti savo tikslų., kurie kitoms tautoms blogo nesudaro, _ mums 
gyvybiniai- ir šventi^

Dr ._>K_ Grinius 
bei

gal 
yrą __ _

Dvigubų sukaktuvių dienomis mes geriausia pagerbsime DrcKazį Grinių 
įsigilindami į jo veiklą, jos principus ir pasiryždami 'patys būti to
kiais visuomenininkiiis, kaip Dr« Kazys Griniuso

14



Andr. Valuckas

DR. KAZYS GRINIUS DEMOKRATAS

Pravesti ritą t?ii’p Varpininkų ir Demokratų negalima, nes iš Varpi- 
ntnkų evoliucijos keliu išaugo ir subrendo Demolnra .aio^aip Varpinin
kai tęsė toliau baudžiavos Liekanų griovimo darbą, taip demokratai 
tęsė Varpininkų tradicijas, kovodami su susvyravusi* caro sostu xr 
•ori s it alky darni naujoms .sąlygoms© . ’ ... n -,^-P 1863-m© sukilimas privertė carą .AleksanorąJI panaikinti baudžia
vą. Jo įpėdiniai mėgino įvairiais budais ■ baudžiavos- patikinimą apei
ti ir tik 1903 metų Stolypina, reformos galutinai bauu-^avos liekanas , 
panaikino. 1905 mėtų revoliucija priver1.1 carą padalyti eilę naujų 
nuolaidų, jų tarpe Dūmą, ir nors vėliau caras mėgina Viešą atšaukti, 
ket kai kas ir užsilieka. Po 1905 metų lietuviai demokratai randa ga- 

' limo nuo nelegalaus darbo pereiti j legalų. Jie. jvatrių^legalių^orga
nizacijų priedangoj tęsia savo veiklą, ruošia vazarua, pylečia žmo
nes, spausdina ’laikraščius, bet žandarų akys juos budriai seka ir tik 
Jauki?’ progos atsiskattvti. Todėl Dr. K. Grinius nors išvengė-kalini
mo Varpininkų laikais, bet turėjo nukentėti nuo caro žandarų,.taip va
dinamaisiais, legaliais laikaisi buvo tris kartus kratomas, ,du kar- 

«nim+.4n ir du kartus ištremtas." Dr^ K© Grinius 1905 metais dėl kalinimo negalėjo dalyvauti Didžia-
■ fame -Vilniaus Seime., kurio -nutarimai visai eilei metų utivo lietuvių
tautai kelrodžiu, kurio sušaukimu ib-\KoGriniui.s buvo daug rūpinęsis© 
Marijampolės rajone jis buvo gyvai -įsitraukęs į ano meto revoliucinį 
^UdJel5uOpalyg5nti 3S38 metais Dr.Vinco Kudirkos įkurtos draugijoj 
"Lietuva* įstatus su 1902 m- "Lietuvių Demokratų Partijos Programa” 
ir tos pačios partijos programa’ 1905 metais, tai pastebėsimežymų . 
skirtumą© IŠ grynai tautiškosios organizacijos per tą laiką išsikris
talizavo subrendusi politinė- partija, kuri reikalavo Lietuvai nepri
klausomybės o žemės tiems, kurie ją dirba- ir tikėjiiip bei sąžines. 
Isisvės su cteynokrt»5 firni.s 3&v\i.VuiX$yb€s3LkSc,; DXoKoGx^Ljnixis "buvo v.Lsricis 
tų programų redakturių© Tenka priminti,' jog paskutinė tų programų 
sthIcIX'g JlIcLhixs onio £; uJ.o I/ua/cs niw*L‘i^ KonHt x me i jello • Pss—
kutiniame° "Varpo" numeryje išspausdinta demokratų program buvo nely
ginant varpininkų testamentas demokratams,dviejų kurtų kovos vėliavos 
perdavimas naujoms kartoms© ,

Reakcionierių rusų valdininkų ir dvarininkų bauginimo kompanija, 
katalikų dvasininkų nuolankumas carui jaugiau pasitarnavo pirmei
viams, kaip to tikėtasi, ir pažangūs laikraščiai ama vis .labiau plės
tis. Atėjusi reakcija ne baugina, bet erzina ir vilioja kovotojus.

1906 moDr.K.Grinius suorganizuoja lųbni reikšmingą žemės ūkio 
draugiją. "Marijampolės Ūkininkų Draugovėj kurios tikslas buvo popu
liarinti ’ žemės fžk~< ° mokslo žinias, raginti ūkininkus pugerintai^dirb- 
ti žemę, gerinti gyvuliu veislė, javų atmainas, racionaliai tręšti 
žemę ir skatinti Įsigyti žemės ūkio mašinas. Draugija turėjo laoai 
daug skvrių Suvalkijoje, o jos pagani&yti paskaitininkai padarė dūde
lės įtakos žemės ūkio kultūrai kelti.• Dr„Karinius žymiai prisidėjo 
organizuojant 191-1 metais Marijampolėje žemės ūkio .parodą- „

Anie Dr.K.Griniaus 1906 metais Marijampolėje Įsteigtą "Šviesos • 
draugiją jau vra rašė kiti šio leidinio autoriai. Taip pat jau buvo 
minėtos "Sietyno” ir- vArto.j aus" organizacijos* Pažymėtina, kad tas 
organizacijas likviduojant, paaiškėjo, jog Lietuvos ūkininkai yra 
aktyvus kovotojai su cįtro valdžia, kad. Jų tarpe buvo išplatinama 
daug "Varpo” egzempliorių. _ . . *

Tilžiškius nelegalius "Varpą” n- "’Ūkininką”'- perėmė vilniškis 
"Lietuvos Ūkininkas”. Felicijos 'Bortkevicienės pastangomis "Lietu
vos Ūkininkas"1 prisitaiko, prie ūkrlninkų, o "Lietuves„4inios" prie

■ inteligentui
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Vientautas

Lietuvon valstybė 1795 m*? netekusi savarankumoper kovas ir su
kilimus; per auka s į darbą ir' pasišventimą vėl atgavo laisvę ir 19.1gm. 
vasario"mėn* 16 d* viSam‘pasauliui pasiskelbė esanti nepriklausoma 
valstybė o Šioje deklaracijoje Valstybės Taryba pabrėžė, kad Lietuva 
yra Demokratinė Respublikh, o jos formą nustatys Lietuvos Steigia
masis Seimas* ■ •

Esame gyvi liudininkai,’ koks nelengvas dalykas yra. nustatyti 
valstybės formą* Karas normalų gyvenimą išmuša iš vėžių* Kyla nau
jos idėjos ir naujos aistros* Matome, kas šiandien po Antrojo Pa- • 
saulinio karo .darosi Europeje* Kiekviena tauta* ar tai laisvu apsi
sprendimu, ar svetimų jėgų priespaudoje bei įtakoje, ieško naujų 
valstybės" fotesu* Visos kalba apie demokratiją* Vieni laikosi Vakarų 
demokratijos klasinės formos, antri didingais demokratijos šūkiais 
mėgina pridengti blauriausią diktatūrą*

Po Pirmojo Pasaulinio kare pasaulis pergyveno tokias pat poli
tines aistras ii' sukrėtimus* Tačiau tarp to, kas darėsi anuomet ir 
kas darosi dabar, yra didelis skirtumas* Anuomet iš po karo griuvė
sių kilo ir augs naujos tautinės valstybės,„kupino laisvės džiaug
smo, perslėmusics demokratinėmis idėjomis* Šiandien kas kitas daug 
senų ir Jaunų tautinių-valstybių sužlugdyta - ypač Europoje* Sužlug
dytos tik todėl, kad jas prievartauja vadinamoji ”rytų demokratiją?

Supfantama, kad 1920 m&gegužės mėn*15 A*,, susirinkęs Kaune Lie
tuvos Steigiamasis Seimas, buvo lietuvių tautos istorijoje didžiau
sias įvykis* Pagrindinis jo uždavinys buvo išdirbti Lietuvos Konsti
tuciją* Tą darbą Steigiamasis Seimas atliko* Jo priimtos konstitu
cijos dvasia dabar vėl atgyja ir tremtinių ir mūsų brolių, likusių 
Tėvynėje, tarpe* •_ . .

Steigiamojo Seimo išrinktasis laikinasis prezidentas Aleksandras 
'Stulginskis pakviečia Dr*Kazį Grinių sudaryti vyriausybę* Tai.nebu
vo tikėtų dviejų valstybės vyrų susitarimas* Anaiptol* Anuomet po 
tautos valsavimo didžiosios Lietuvos politinės ir demokratinės par
tijos, kurios iki šiai dienai yra išlikusias didžiausiomis, peršiė- 
musios demokratinės dvasios principais, turėdamos išspręsti dide
lius ir sunkius ano meto valstybės uždavinius, viską rėmė nuošir
daus bendradarbiavimo ir koalicijos pagrindais*

Čia suminėsime keletą įvykių, kuriuos Dr*Kaziui-Griniui, kaip 
■ ministerial pirmininkui, kartu su vyriausybe ir visa tauta teko iš
gyventi* Kaip vyriausybės galvai jam teku tuos reikalus vienaip ar 
kitaip nukreipti, reaguoti ir spręsti* /

1920 metų pirmojoje.pusėje buvo baigtos kovos su bolševikais ir 
liepos mėn* su Maskva pasirašyta taikos sutartis, pagal kurią Lie
tuvos rytų sienos ėjo už Vilniaus, Gardino, lydos* Bet minėtose ry
tinėse Lietuvos srityse sėdėjo lenkai, o. vakarinėse- - bermontinin
kai* Todėl jaunai mūsų kariuomenei toko daug"sunkių dienų praleisti, 
daug kovų laimėti, bet taip pat ne kartą ir pralaimėti*-Ne mažiau 
darbo turėjo ir-mūsų diplomatai, kuriems teko visus .reikalus-Viena 
ar kita linkme kreipti*

Taikos sutartis .su bolŠėvikaia buvo pasirašyta liepos 12 d*, kai 
Vilniuje dar tebesėdėjo lunkai* Tuo pat metu bolševikų armijos, 1 
spausdamos lenkus, slinko-vis arčiau prie Vilniaus, pro kur" vedė ke
lias į Varšuvą* Matydami, kad Vilniaus nebeišlaikys, lenkai jau 
liepos mėn* -į 4 d*pranešė Vilniaus Lietuvių Komitetui, kad esąs gau
tas Pilsudskio įsakymas Vilnių perleisti lietuviams* Lenkai iš Vil
niaus krašto pradėjo trauktis2 o jiems įkandin slinko lietuviai„ku- < 
riu užėmė Lietuvai, priklausančius plotus be šūvio* Tačiau į Vilnių 
pirmieji atėjo bolševikai, o lietuviai tik kelioms valandoms vėliau* 
Vilniuje kurį laiką šalia vienas kito veikė rusų Ir lietuvių ką-rn
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komendantaMSantykius derino .U.etuvlškal rusiškoji'’komisija.Spaa konferen
cijoje Lenkijos atstovas oficialiai pripažino Vilnių Lietuvai ir atro.d'ė, 
jcs šis klausimas yra. galutinai sutvarkytas„f Vilnių iš Kauno persikėlė 
ministerijos ir įstaigos. . .

Tačiau greit karo laimė perėjo pas lenkus„Prancūzų generolo tfeygandc 
instruktuojama lenkų kariuomenė pradėjo vyti rusus atgal į rytus'„Teisin
damasis, kad turi persekioti rusus ir dengti savo kairįjį sparną,Pilsudskis ■ 
su savo armijomis pradėjo veržtis į Vilniaus kraštą,tuo laužydamas savo- 

ankstyvesnius pasižadėjimus„Sutikusios krašto lietuvių įgulas lenkų kariuo
menės dalys jas puolė kaip prie šus „Susirūpinę santax'v#rclnkai? pagal tau, pri
vertė Pilsudskį nustatyti su Lietuva demarkacijos liniją^Gardinas,'Suvalkai 
ir Saidai liko lenkų okupuoti;bet .Vilnius buvo Lietuvos ‘pusėje„Tų pat metų ■ 
spalių mėlio? d«Suvalkuose susirinko Lenkijos :Įr Lietuvos delegacijos taikus 

JLr sienų sutarčiai sudaryt 1„Santarvininkų atstovai konferencijoje dalyvavę* 
kaip stebėte-jai o į derybų’pabaigą iš.Paryžiaus atvyko; pr&nc'ūzų„anglųs,italųi 
ispanųs japonų karinė misija ,kuriai vadovavo prancūzų pulk^CliardignyoSantai’- 
vininkų atstovai ir jų karinė misija. Imvo sudarytąja sutartimi patenkinti, 
nes jie -nežino j o, kad" 3 sakai Suvalkuose vaidina tiktai komediją* į

Dar gerokai prieš derybas su lenkais Suvalkuose Lietuvos vyriausybę jau 
buvo'pasiekusios žinios?kad lenkai ruošiasi užgrobti Vilnių jėga„P.fisųdsk.is 
jau keliems .savo generolams buvo siūlęs Inscenizuoti sukilimą' ir prijungti 
Vilnių prie Lenkijos neva tai .V Llnlanę ir jc> krašte gyventojų laisvu nėra. 
Tačiau lenkų generolai Pilsudskio norus tenkinti atsisakė,nes jie laikė tai 
ne suderina mp. su karininko garieųjJęfc atsirado vienas,genc.Žęlig<vškis,kiifįf> 
komediją šuyaldinti. sutikuloutelkęs* būrį kaxixinku, dauginu s :1a Vilnietis 'kraš
te dyaxĮninku lenkų ir clvili.ai perrengtas lenkų reguliarius armijos .dalis, 
genoŽeį'iguvsk£s nelauktai. pradėję savo žygį į Vilnių „ Po visą kraštą Išmėty
tus negausingas lietuvi u įgulus' klast ingo užpuolimo nelaukė „J&tsų. kariui ne
galėjo- iš karto susiorezituc tinkas čia darosi „Daug Jų buvo paimta į nelaisvę., 
kiti traukėsi iš Vil-ni&nš kraštu "Kauno LinkuGen^Ze.ligovskis paskelbė Vii-- 
niaus,krašte* sritis Litva- Srcdkuwa'ir pradėjo žygį Kaune. link, kad likusią 
Nepriklausomą -Lietuvą px* j jungtų prie snyo'' paske3 tvx s vidur rni trsios Liett.iv.c„ 
Prieš pradėdamas save žyąį ivKaūbą 'gęųvZeligsvakię. .kraipėsi į Nėprlkl'aubanų-r 
Lietuves vyriausybę? kad" ji pripažintą įvykusį faktą o.ėL-Vilniaus '.Ir pradėtų, 
SU juo-derybas *» Tu o būdu jis tiiė josi pasl-dnry ti ginčo šalimi ir išgauti sav. 
veiksmams pripažinimą  ̂fes. būtų buvę labai svariu sarp tautiniame „Ta
čiau DrJ£azi.<j Griniaus vyriausybė genoŽeligovskio pastangas numatė Ir su .jus 
bet kaklas derybas ntuvtė„Lietuvos vyriausybė reikalavo?.kad maršąlss Pilsud
skis sudraustai savu • muištįriinka gencŽelįgovsk:i ' ir grąžintų Lietuvai VIluiiįL- 
Į tai Pilsudskis atsakėyįsakydamas genoŽeligovskiui pulti’Kauną ir 'užimti 
Visą Nepriklausomų Lietuvą^

Nepriklausomus Liatukus vyriausybei ir -tautai atėjo suhki yal’indauViL- 
niaus krašte buvusias igy.lf.e- buvo lenkų išblaskytmssnugirūtluA'?;ud,-oaimt''.s 
į nela.isv^«Heikėjo suužganirnaujus kariuomenės puikus., juos a?gi.nl'luo- 
ti^.kad atsispirtų užpuolikuirfrelkėjo nežmoniškų p?asteii@ų??).r.,Kaz-i< Griniaus 
vyriausybė kart'-*- su St-aigjaim.^uja Severu Išleido atsišaukimą .į tautu -br tau-__ 
ta$,suprątu<l vi sos padėties rimtį., savr rinktinių st*tavų ir v-yrmau?.. k?..-.- 
są išgirdo v Mielėmis Pastangomis ir didėliu ūpu pakilimu 'buvę, sudaryti: s nnn-' 
jus kariuomenės dalys„Lūfia.i savanorių rašėsi į gynėjų ell^s^Ūk-tninkai),-dar'-- 
;Lin5.ukai?lnteligentai!fntSt nieksi e.iv lai griebėsi ginklcaKal kurių. giEKiaaLJU 7 
vyresnė klasė b liko l< sukinių ir turėjo-laikinai nutraukti mokslą.-.

Ties olr'viat-ėi^ ir Giedraičiais naujieji, lietuvių pulkai suruošė 
iigovskic da’-ig sfeiitlingesnei kariuutoen^l didelę pirtį „Lenkai buve visiškai 
sumušti „Lietuviams atlteęu daug belaisvių, ginklu # šaudmenų i-a kitokiu karini, 
turtu o Želigovskio daliniai netvarkoj traukėsi Vilniaus Link Ir jau būvu . 
oradėję evakuoti, patį miestą/Vllniu.1 atsiimti Lietuvos kariai turėjo gsvte 
/isa.l menkų pastangų?bet to. iiems padarjzti nebuvę leiet.aoSantarvininkų-Ka-
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. ■ i . . S3rinė misija,kuri nesukliudė gen.Želigovskio sukilimo,dabar sukliudė liėtu- 
'viams jėga atsiimti tai,kas jiems priklausė pagal teisę ir sutartis„Tautų
Sąjungos komisijai tarpininkaujant tarp Lietuvos ir Lenkijos buvo pravesta 
neutrali zona,kurioje daugelį metų dar tebevyko vietinės partizaninės ko
vos tarp vietinių lietuvių gyventojų ir lenkų kariuomenės ir policijos da
linių „Demokratinė s Lietuves vyriausybės Vilniaus bylą kėlė Tautų Sąjungo
je 'if kitose tarptautinėse Institucijose ir nors šios pripažindavo’teisę' 

' Lietuvos pusėjesbet dėl anuomet buvusių tarptautinės politikes aplinkybių
niekaip negalėjo priversti lenkų iš Vilniaus pasitraukti ir Lietuvai pala-, 
rytąją skriaudą atitaisytl.Ners vėliau neutrali zona virto administracinė 
linija,nors vietinės kovos.tarp lenkų ir lietuvių vietinių gyventojų ten., 
ir aprimo,bet- šioji linija niekad nevirto natūrali Lietuvos-Lenkijos sie
na, niekad tarp šių valstybių nebuvo užsimezgę normalūs santykiai ir visi," 
keliai ir keleliai vedę iš vienos pusės administracijos linijos į antrąją 
pusę apaugo žole,krūmokšniais, ir medeliais „Visiškai jų pašalinti neįstengė 
net 1938 mokovo mėn.dienomis varu primesti Lietuvai diplomatiniai su Lenki 
ja santykiai,perkuriu sekė įvykiai,pakeitę santykius ,tarp Rytų Europos tau 
tų iš pagrindų „ Čia tenka dar pažymėti, kad Dr. K „Griniau s ir Steigiamoje Sėi 
mc vestoji su Lenkija dėl Vilniaus Ir jo krašto politika buvo pagrindu po
litikos ,kurią šiais klausimais vedė ir kitos Nepriklausomos Lietuves vy
riausybės,nes toje politikoje atsispindėjo krašto nuotaikos ir žmonių vali 
Šioji politika buvo paremta ne diktatūroms ir totaliniams režimams taip ar 
timu smurtu,bet demokratiniams valdymams būdingu teisėtumu ir teise.

Bet ne vieną lenkų smurtą turėjo turėjo Dr„K„Griniaus vyriausybė atrem
ti .Tuo metu.kai visos, vyriausybės ir tautos pastangos buvo sukauptos pisti 
nėję ir rytų Lietuvoje iš šiaurės Lietuvą visai netikėtai puolė latviai^ 
Ši brolių tauta,kuriai mes savo laiku buvom padėję materialiai ir morali
niai Nepriklausomai Latvijai ats1statant,pasinaudojo tuomi,kad visos mūšų 
karinės pajėgos buvo užimtos atremti lenkų smūgį.ii jėga puolė Eglaitę, 
Ilukštą,Subačių ir kitas lietuvių apgyventas vietas šiaurėje„DrcK.Griniaus 
vyriausybė šio latvių išprovokuoto konflikto neišplėtė į ginkluotą sūėirė-- 
mimą,bot pasistengė lokalizuoti ir išspręsti teisiškai ir taikiai„Susibaru 

. si su latviais Lietuvos vyriausybė sudarė sienų arbitražo komisiją„Iš lie
tuvių pusės komisijai pirmininkavo Antanas Smęt oria „Arbitražo komisijos p ir 
mininkū buvo pakviestas anglas prof „ Sims on „Pravedant Lietuvos-Latvijos sie
nas, Lietuvai buvo pripažinta Palanga -su jos apylinkėmis,kurios faktinai 
priklausė Latvijai kaip prieškarinio Kuršo dalis.

Dr„K.Griniaus vyriausybei vedant kraštą,Lietuvai toko kovoti šu dar vie 
nu dideliu ir žiauriu priešu.Sumuštoj i vakaruose Vokietija ieškojo .būdų, 
kaip patikrinti savo įtaką ir galią Rytuose„Jos pastatytašis avantiūristas 
Bermontas vadovavo vokiečių korpui,kuris oficialiai turėjo eiti į pagęlbą 
Estijos teritorijoje su^bolševikais bekovojančiam rusų gen„Ju.deničui,o fak 
tinai vykdė Vokietijos imperialistų planus pajungti Vokietijai P^baltės 
kraštus„Bermonto kariuomenė buvo užėmusi šiaurės Lietuvą ir Latviją iki' 
Dauguvos.1920 metų pabaigoje Lietuves vyriausybei teko padėti daug pastan- 
gųjkad Bermontas iš mūsų krašto būtų išvytąSoBet 1920 metų gruodžio mėtų 
pradžioje lietuvių kariuomenei pasisekė sumušti Bermonto pajėgas ties Šiau 
liais ir Radviliškiu.Prie šas' buvo galutinai sugniuždytas,musų kariams ati
teko didelis.grobis ginklais,šaudmenimis ir- karo technikos įrengimais„Mūsų 
kariuomenės spaudžiami ir santarvininkų misijos-raginami Bermonto daliniai 
traukėsi į vakarus ir,pagaliau,per Klaipėdos kraštą buvo iš Lietuvos žemių 
išstumti.

Tuo būdu Dr.K.Griniui teko būti Nepriklausomos ’Lietuvos vyriausybės prl 
šakyje tuo metu,kai jai iš išorės grėsė didžiausi pavojai,kai Pirmojo Pasai 
linic karo ir vokiečių okupacijos išniokiotfea ir nualintas kraštas beveik 
badavo,kai mūsų savanorių kariuomenė štisus mėnesius turėjo maitintis trad: 
cžae žirniene,nematydama mėsos nė kąsnelio,kai viską lėmė ne materialinis 
išskaičiavimas,bet kilni -
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M . M — ■ ■ — »«•**>»' '•»■*■ *!<*■ W** » ■ IWWViT l‘*i —•
DR* KAZYS GRINIUS GYDYTOJAS - VISUOMENININKAS . -

Lietuviai.gydytojai, kaipo laisvos profesijos atstovai, spaudos drau
dimo metais mažiau varžomi, galėjo laisvai pasirinkti gyvenamąsias vic-- 

. tas ir tą progą jie gerai išnaudojo* Ištisa eilė punktų Suvalkijojesjsgvo 
Naumiestis, Šakiai, Pilviškiai, Vilkaviškis, Marijampolė, Seinai buvo 
kultūrinio darbo'stotys, kuriose pasikeisdami nuolat gyveno lietuviai gy-

• dytojai: Vincas Kudirka^ Kazys Grinius, Bagdonas, Staugaitis, P*ir St* 
Matulaičiai, Kaukas ir kiti* Kartu tai buvo etano punktai,kuriais iš už
sienio ėjo draudžiamieji lietuviški spaudiniai*Čia taip pat buvo daugiau 
šia gaminama raštą užsienio lietuviškiems'laikraščiams* Tokią pat reik
šmę įgyjo Palanga,kur apsigyveno Dr*L„Vaineikis ir Kretinga su Dr*Jamšiul

Apie lietuvių gydytojų veikimą reikia pasakyti,kad jų įgytoji reikšmė 
tautinio atgimimo metu visuomeniniame gyvenime ir literatūroje vargu ka
da bepasieks tokį aukštą laipsnį* Savo įtaka į liaudį gydytojai galėjo 
lygintis su kunigais,kurie,būdami arti žmonių, užėmė pirmą vietą* Jeigu 
klasikai - kun*Kr „Donelaitis, vyskupas M * Valančius yra mūsų, tautinio,.
atgimimo pionieriai, tai aušrininkai Dr.*J*Basanavičius? Dr*J*Šliupas yra 
to atgimimo centrinės figūros, o gydytojai - Varpininkai? Vincas Kudir
ka, Kazys Grinius ir daugelis kitų įrašė savo vardus -į lietuvių tautos 
atgimimo ir susipratimo istoriją* ...

Neminėdamas čia Dr„Kazio Griniaus darbų, kaip visuomenininko - poli
tiko, apsiribosiu siauresniu jo veikla kaip medicinos populiarintojo* 
Ir šioje srityje jo nuveikti milžiniški darbai, kuriuos galima paskir
styti į tris laikotarpius?

1. Dr„K*Grinius kaip medicinos populiarintojas spaudos draudimo me
tais nuo 1890 iki 1904.

. 2* Spaudą atgavus nuo 1904 m*iki vokiečių okupacijos 1915 m* Šitas 
laikotarpis galima vadinti paruošiamuoju* Prie jo reiktų priskirti ir 
penkis karo metus praleistus Rusijoje*

3. Nepriklausomoj Lietuvoj, pradedant 1920 metais iki paskutinių 
laikų,kada kartu su populiarizacija■imtasi skelbiamų idėjų įgyvendinimo*

Pirmojo laikotarpio raštų skaičius nedidelis* Juos sudaro straips
niai, išspausdinti "Ūkininke" su parašu Gr*K*„būtent? 1890 'm*3 ir 4 NToNt. 
"Dezinterija /arba Raudonoji, Kruvinoji, Greitoji/” ir "Mėlynasis' spuo
gas /karbunkulas/ pas žmogų” /1890, 3 Nr*/* Čia yra:pirmieji mėginimai 
aiškinti ligas populiaria forma* Šiais metais sukako 56 metai,kaip Dr; 
K,Grinius dirba šioj srity* • • '

Antrasis periodas, kurs prasideda nuo spaudos atgavimo 1904 m*„lygi
nant su pirmuoju, pasižymi dideliu vaisingumu ir planingumu* Šiame lai
kotarpyje proK*Griniaus medicinos populiarižacija ankštai susijusi su 
"Lietuvos ūkininko" priedu "Sveikatą”* To priedo atsiradimas ir išpli
timas yra Dr*K*Griniaus iniciatyvos vaisius*Jis ne tik "Sveikatą” reda
gavo, bet beveik vienas prirašydavo* "Sveikatos” bendradarbiai’dar buvo 
gydytojai: P„Avižonis, Jarašius, Kuprevičius, St^Matulaitxs, Sketeris, 
J.Žemgulys*

Jei peržiūrėsime visus "Sveikatos” numerius„išėjusius iki 1915 metų, 
tai įdėtuose raštuose rasime tam tikrą sistemą* Stengtasiį>kad plačioji 
lietuvių visuomenė susipažintų su limpamomis ligomis/ nuo- kuriiį daug su
serga ir miršta dėl'nežinojimo ir nemokėjimo gintis*Pirmiausla čia ran- 

- darni paties Dr*K*Gririiaus straipsniai apie vaikų ligas - skarlatiną,ty
mus, di.iteriją, kokliušą, rauples^ toliau eina naktinis klyksmas,' nakti
nis žuvų gaudymas ir kitos vaikų ligos* Rašyti apie vaikų ligas paskati
no vaikų ligų epidemijos, kuries anuomet siautė Suvalkijoje* "Sveikatos” 
redakcijos atsakymai į paklausimus virto ištisa eilė straipsnių*Gausūs 
skaitytojų klausimai ir atsakymai į juos,kurie, būdavo paties redakto
riaus Dr*K*Griniaus parašomi „parodo „kad ''Sveikatai” „pirmam lietuvis-

21



■ • . - 2.1 - • . • '
kam higienos laikraščiui, pavyko suinteresuoti platesni sluogsnial ir 
palaikyti^tamprus ryšiui tarp skaitytojų ir paties laikraščio., Straips
ny "Apie šeimynos ląimę” Dr„K„Grinius rašo? ’-'Daug yra ligų,kurios nuo 
tėr^ persiduoda vaikams, bet keletas jų tai galima skaityti- tikra žmonių 
rykštėj kuri pldka valkus us tėvų kaltes”©. Straipsny ’’Truputį. apie gir— 
tuoklybę” Dr.KoGrinius stato klausimą? ’kaip kovoti su girtuokly be?” ir 
atšakos visokiais galimais ginklais, bet ypač per jaunimą „ Reikia tverti 

•v jaunimo kuopelės, kurių nariai negertų svaiginamųjų gėrimu ir kiek įmany
dami stengtųsisavo tarpan ir kitus.patraukti„ Kuo gi užvaduoti girsno- 
jimas? Jaunimui, geriausia tam dera įvairus spurj-.as, "mokslas, knygos©

Rašydamas ”Apie neurastenija*, iškeldama jos priežastis DroK©Grinius 
' ^„rp kitko rasė? sGal ir Visa musų tauta per silpnus nervus turi, bent 

iš dalies* Kuomi gi išaiškinti, žinomas lietuvių nerangumhs,atidėlloji
mas dar b out olimesniam laikui/.neužbaigimns .pradėto darbu, žodžio, neište- 
sėjimas, jei ne valios silpnybe, kuri eina žingsnis Į žingsnį su neu
rastenija*© Nervų išsisėmimas .paeinu nuo daugelio priežasčių? "Politiš
ki prispaudimai irgi atsiliepia į nervus* Kuo didesnės politinės' suiru
tės, kuo daugiau prispaudimų, persekiojimų, nelygybių, tuo daugiau, žino™1 ■ 
nės bijosi, nerimauja, griauš.laši, tuo jų nervai darosi silpnesni? Kas 
buvo Dr«KoGrinians pasakyta rusų caro'priespaudos laikais, taip pat tin
ka ir musų laikams,-kada esame kitų nevidonų spaudžiami©. ' ■

Jfe mažai rašė Ur©K©GrIntus ’Apie kūno švarumą”, skatindamas visus kuo 
dažniau praustis ir.maudytis pirtyse, nurodydamas švaros reikšmę svei
katai o

Dr©Ko Grinius yra vienas iš kolektyvių.autorių vadovėlio "Trumpa 
Folklioro /tautosakos/ dalykams rinkti programa” /1910/, kurioje yra sky 

■ rius "Kaip rinkti medžiaga iš žmonių medicinos”© Be bendrai medicinos ži
nių ^Dro Griniau s raštuose randame vietų, kur aprašomi, mūsų tautos papro
čiai - buitis ir liaudies medicina. Kas ateityje rinks žinias iš liaudies 
medicinos, kuri iki šiol buvo apleista^ tas atras Dr„Griniaus raštuose - 
nemaža įdomios medžiagos© Be te, jo rastuose yra nemaža žodžių-medicinos ' 
terminologijai, kuri iki šiol "nėra, nusistbvė jusi, o jam, kaip pirmutinio 
medicinos laikraščio redaktoriui teko nauji terminai sudaryti©‘

Pirmas pasaulinis karas sustabdė "Lietuvos Ūkininką” ir jo priedus© 
"Sveikata" prie "Lietuvos Ūkininko” vėl pradėjo eiti jau Nepriklausomo
je Lietuvoje, kai D.r aK©Griniusy grįžęs iš Rusijos, vėl ėmėsi ją redaguo
ti© Ir pokarinėj .’Sveikatoj” jis pasiliko ištikimas idėjai populiariai 
kalbėti į liaudį medicinos ir higienos klausimais© Bet dabar ’’’.Sveikatos”, 
kryptis pasikeitė ~ ją galima pavadinti socialinei - profilaktine,. Prieš
karinėj "Sveikatoj” Dr©Grinius kalbėjo į paskirus asmenis arba,geriau- 
siu atveju į visuomenę, o čia jo žodis dažnai taikomas savivaldybėms ir 
valdžiai; kurią sudarė sąmoninga Lietuvos visuomenė ir dėlto atsirado 
daugiau galimumų spręsti socialinės higienos klausimus© Čia jo sanitari
nis švietimus įgyje dar didesnės reikšmės©

x Programiniame straipsnyje wKo reikiaskad sveiki būtume” Dr©K©Grinius 
rašos "Valstybė, susidedu iš milijonų gyventojų, kurie•įvairius darbus - . 
dirba o Sumanus naudingais darbas tad turtų šaltinis© Kas sveikesnis, tas 
daugiau gali dirbti© Kur daugiau sveikų darbininkų, ten daugiau turtų, 
ten mažiau kančių, ten dauginu, laimės, *ten ilgesnis žmonių gyvenimas©" 
Mokslas dabar jau’žino, nuo ko nareina nesveikata, ko reikia syeikatai©©©. 
Tyrinėjimai parodo, kad daktarų receptai ir apt tekų' žolės nepamažina žy
miai mirtingumco Už tat gere vandens pagtanihimas, butų pagerinimus, šva
ros pakėlimas, taip pat švietimo padidėjimas neužilgo parodo, kaip 
nuo to eina mirtingumas žemyn”* Nurodęs visas taisykles, kaip reikia 
sveikatą palaikyti, autorius baigias ”Tad visas sekretas būti sveikam ir 
ilgai.gyveJiti pareina nuo oro, dangos./rūbų/? buto,krosnies, langų ir
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durų, šulinių, nuo švarumo tos žemės, kurio j e butas—stovi,- -nuo- valgių ir 
gėrimų,, nuo valymo. išeinamų jų vietų jr mėšlynų, nuo utelių ir įeitų vabz
džių, be to, nūo prideramo darbo ir poilsio...’ Norint tai 1 gyvenimą įves
ti, reik/atsidėjus tokias mokyklas išeitis ir valdžiai, it mokytojums, ir 
kunigijai ir visai medicinai-. ir apskritai Visiems, kam rūpi Lietuvos 
gerovė ir ateitis. Norint laisvę įgyti, reikės dar ilgai kovoti ir kovoti. 
Priešininkų daug, o mūs palyginti-mažao Taigi turime stengtis darbą uš 
du atlikti, bet tam reiklu sveikatos”J ' . ✓ •

Neapsiribodamas teoretinlals’išvedžiojimals DroK.Grind.us tuoj duoda . 
praktiškus patarimus savivaldybėms, kas reikia-daryti ir kaip sveikatos 
sritį tvarkyti kovai su *; tau ciano tomis krašte epidemijomis, kaip mokyklo
se įvesti mokinių sveikatos kontrolę, ypač kad nėpl’istų jų tarpe tokios 
limpamos ligos, kaip trachoma* Šią ligą, jis laiko visos' šalies reikalu. 
Jis net numato, kad sveikatos reikalams rūpinti, shvivaidybės turėtų im
tis iniciatyvos.. o išlaidas turėtu nadengti savivaldybės, pusiau su val
stybe.- .

1925 metais "Sveikatoj’’ atsiranda atskiras skyrius "Kova su džiova”. 
Šiai ligai,- kaip ir kūdikių- mirtiLngumui Dr*Ž.Grinius skiria sayo popu
liarios medicinos rištuose .daug vietos ir laiko. Tos dvi rykštės perse- 
kioja lietuvių tautų ir kovoti su jomis reikia visomis. priemonėmis.

Dr.K.Griniaus medicinos, populiarizac i-joj padaryta labai daug. Savo 
straipsny ’’Medičiuos žinių popuiiąrizaoij-i -ir lietuvių medicinos knygų, 
sąrašas” Dr.Grinius mini, kad lietuvių kalboj iki 1921 metų pabaigos 
yra išspausdinta iki 150'atskirų medicinos popullarizacijų, tačiau jis 
gana skeptiškai sako, jog akleidŽlamos šioje srityje idėjos labai pa
lengva išplinta žmonėse* ,Dr„Grinius nurodo kitus kėlius, kuriais populia
rinimas ir-higienos žinios lengviau pasiekia tikslo, -sėklą reikia sėti 
ten, kur ji geriau prisiima, Pirmiausia reikėtų kreiptis į jaunuolius, į 
mokyklas. Švietimo ministerijoj negirdėti mokyklų higienos skyriaus su
manymo. Vidurinėse ir aukštesnėse mokyklose higienos mokslas maža vietos 
užima. Kunigija taip pat per maža užsiiminėja higienos klausimais, turbūt 
dėlto, kad seminarijose ir akademijose per maža medicinos mokslo yra įgy- 
jusi... * ■ _ '

Dr* K.Griniaus populiariosios medicinos raštus butų galima pavadinti 
>popiįliarios medicinos enciklopedija musų liaudžiai. Minties aiškumu, kal
bos grynumu, mokėjimu pasakyti trumpai ir suprantamai, kas būtinai rei
kalinga žinoti mažai išsilavinusiam skaitytojui, temų įvairumu. Dr. Gri
niaus medicinos raštai ilgai pasiliks pavyzdžiu visiems mūsų šios srities 
•rašytojams. Tik vieno reikia palinkėti, kad jie būtų lengviau prieinami, 
visur gaunami. Todėl Dr ...Kazin. G-r i n-i nūs- 56 metų veikimui medicinos popu- • 
liarizacijos srityje paminėti, juos rę"Ifctų-JLš naujo išspausdinti, ir iš
platinti. Jo raštai, skleisdami sveikas ir teisingas medicinos žinias, 
pabrėždami/prietėrų niekingumą, atidengia naujus kelius į liaudį medici- 
•nos^darbuotojams. Jo paskleisti raštai, skaičiumi virš 200, mūsų populia
rinimo literatūroj iki šiol neturi sau lygius pavyzdžio l-r neranda uoles
nių pasekėjų toliau ta kryptim 'dlrb'ti.

Baigiu Dr.K.Griniaųs .žėdži.alšs ”Iki šiol lietuviu higienos atžvilgiu / 
gyventa daugiau instinktu negu mokslo/žiniomis. Salys, kurios labiau va
duojas ir sveikatos reikaluose mokslo daviniais, yra toli mus pralenku
sio s ‘ ir nisi eku s i os maža?mirt 1 ngiimn ir .ilgų -metų__produktingo žmogaus dar- 
bo. Ižea turime su torais taūtomįs susilyginti”. ■■

Tikėdami ateityje to 'susilaukti, atsiminkime, kad-Jlr^Grlnius, savo 
raštais prie to daug prisidėjęs, turi čia didelių nuopelnų.

Be daugelio raštų iš medicinos'Dr.K.Grinius“rašč ir iš„botanikos.Jis 
surinko apie 700-800 žolių vardų, paimtų iš žmonių lūpų* Žolių vardai su
rinkti Pilviškių, Naumieščlo, Marijampolės, Sasnavos apylinkėse* Rank- : 
rastis buvo panaudotas“ Povilo Matulionio ’’■Žoly’ho'’ II daliai, išėjusiai 
1907 m.’ Iš botanikos Dr.K.Grj.nius surašė lietuviškai-lotyniška žodyną 
su 4000-5000 vardus žodynas pradėtas 1902 metais ir perduotas 3906 m. 
LiMokslv Draugijos'archyvai Vilniuje. 1926 m. jis buvo pasiimtas atgal ■ .
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ta papildytas* Daugiau toj srity j Dr^K/Grinlui priklauso “Apie botanikos' 
oranografijos lietuviška terminei oį^ j ą’'/ skaityta kaip, pranešimus L„Mok
slo Draugijai Vilniuje 1913 m,į.tar sturinkt 1' botanikos terminalo Be to, ji 
išvertė Dr„T.rzebinskio pranešihap "Kaip rinkti bei žymėti augalus ir kai 
daryti žolynus*/ .

D To Ko G r .1 n i a u s v e i k I-a S .e i m. e- . S v e 1 k'a' —C—•• — — O-M •*- — “ ■ •• ■— • «•.“■’ »•—» —— . - U-*- . U—« U*. " — I • **—• .
tos reikalais . - ' . ’

.-■ Dr„K„Grinius savo idėjas- sveikatos- srityje ' stengėsi propaguoti iš. 
Seimo tribūnos, s aky dama s‘ kalbas kurių visose Seimo stenogramose  ̂nuo 
1920 irio gegužės mėiu, iki 1926 m-c'pabaigos priskiitoma keliolika* Čia 
Dr * Griniaus pažiuręs medicinas.klausimais labai, ryškiai pabrėžtose 
jis yra šalininkas ''daugiau profilaktikos /’ligų įspėjimo/ negu gydymo* • 
Svarbiausias jo pasakytas kalbas galima suskirstyti keliomis gtuįėmis-i 
Seimo sveikatos korta sijai apginti, svarstant.-tuštybės biudžetą dėl 

’Sveikatos Departamento* /’ėl. mokyklų sanįtarinčš inspekcijos., dėl pri
valome draudimo ligoje’ /ligonių kasos/-ta'dar kitais klausimai3#

-Steigiamojo Seimo' 17 posėdy ja f .1920 mj . birželio lą d Dr ta/Grinių s 
jo sudaryto miniaterių kabineto .dekla/nci jo j apie svelkate$ reikalus, 
kalba štai kąs '“Statistika ršdo,.kad pastaraisiais metals’. beveik visoj 
Lietuvoj daugiau, mirštu negu gimsta* Vyriausybė imsis visų galimų priemo
nių kovai su mirtingumu**

.- Pirmo jo 'Seimo 4 posėdyje,. .1922 m0lapkr ičio 24 d. fDrta/Gri-niuSjgin- 
damas Seimo Sveikatos Komisiją? .sakos kad ^Vadovautis senais rusų Įsta
tymais Lietuvoje neprider,-ioTau jei rublis skirtas medicinos ir sąnita-- 
rijos reikalams, tai 95 kapeikos eina’gydymui? receptams rašyti, o.5/ka
peikos eina socialinei, medi cinai <• t „y* kovai su sanitaiinėmlš netVai- 
ktfinis* Dabar .socialinėj medicinoj ar,higienoj visai kitokia krypt’išs 

. saugojami maži -kūdikiai ’nuo taigų, nėščios, ir gimdančios moterys nuo už
sikrėtimo* Amerika prie. to ’pilnai perėjo ir kįuos;.valstybės tą pavyždį 
seka“*

Antro- Seime 15 posėdyje liepjįg *24 d..-, .,.Dr*K„0riniU-s. reikalauja,, tad/prie 
pradžios mokyklų būtų sanitarines inspekcijos ir-mokyklų gydyto jai* i

• - To pat Seimo 141 posėdyje? Dr „Grinius.,.prikaišioja' Sveikatos Depar
tamentui? kad jis-per mažai daro vaikų mirtingumui sumažinti ir motinų 
sveikatai apsaugoti*. •

. '■Prie tų pačių klausimų jis iš Seimo tribūnos grįžta ps> kelis kartu's, 
vis norėdamasy kad jo skelbtos sanitarinės? higienos ir profilaktinės 
idėjos butų įgyvendin-vccSv j

Tačiau sveikutės srityje visų Šeimų nuveikia p.e daug įausta*' Dalis ' 
įstatymų sumanymų pasiliko puxuoslmo studijoje* Svarbiausieji dalykai: 
Medicinos statuto paruošimas? Medicinos Tarybos ta Vyriausios- Sveikatos 
Įstaigos organizavimas? buvo numatyti- arba' tik pradėti*

Pažymėtina?, tau. vises Lie tavos pelitinės partijos nėr’mažai kreipė’ 
dėmesį į tautos sveikatą savo programosea Nestebėtina', kad gydytojams- 
visuomenininkams? taip DreK.Grinaui ta DrMJ*Staugalotaiy nepavyk/ Seime 
pravesti-didesnės reikšmės, sveikatos srityje įstatymų, nors jie kurą 
laiką buvo užėmę pirmąsias valstybėje vietuss DroKoG-rinius ministerio • 
pirmininko ta Preaidento? o Dr„Staugaitis ~ Seimo pirmininko/

Dr* Kariniui, savo medicinos idė jas-praktiškai gyvenime teko’ vykdvti" 
slauresniu .mąstu kaip Kąunu m* s-.tviviild.ybės sveikatos skyriaus vedė jui.? 
kuriuo jis išbuvo nuo 1922 iki 1935 metų,, o taip pat savo ta visuomet- * 
nės iniciatyva per įvairias draugijas, kurioms jis vadovavo iki pat 
1944 metų*

• _-Dabar ‘mus. apleisdamas, išvykdamas į antrą lietuvių tėvynę JAV, Dr„ 
KoGrin.uUS dar tikisi, nežiūrint savo gilios senatvės, vrįžti į la-isvą 
Ne priklaus omą Lie tavą* / Amerikos ta į kitus pasaulio 'kraštus''anksčiau 
išvykusius lietuvius kviečia gristi ateity atkarti Lietuvą*. Stovėdamas 
lietuvių tautos sveikatos sargyboje daugiau taip pusę šimtmečio,DroKo 
Grinius ragina mus karo tremtinius ištverti, nes jeigu daugiau Išliks 
mūs gyvų ta sveikų, sunaikintą Lietuvą bus ‘.įengviau atstatyti*
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* * Dr.JC.GR^NxJS IR* SOCIALINĖ GLOBA

Daktaro Kazio Griniaus 8O-ties metų sukaktuves ne kaip
laisvos Lietuvos piliečiai, bet kaip benamiai, blaškomi ne %00-^jąį. pa--' 
Teinančių aplinkinių po svetimus kraštus. Tai dar labiau pagilina reik
šmę sukaktrnrių to žmogaus, kurs visą savo ilgą amžių kovojo dėl Lietu
vos laisvės, dėl jos atstatymo, buvo matęs savo idealus išsipildžius 
ir kaip Respublikos Preziuentas buvo stovėjęs, priešakyje mūsų nepriklau
somos valstybėse

Šios sukaktuvės teprimena mums, kad Lietuva buvo ne tik laisvą, bet 
kad Dro K. Griniaus vadovaujama ji buvo demokratiška valstybė, t.y. to
kia, už kurios egzistenciją dar ir dabar pasaulyje■vedama žūtbūtinė ko
va.

Dr. K. Griniaus asmuo j-ra tiek didis,kad kiek apie jį berasytumėm, 
tinkamai įvertinti nesugebėsimo Gal istorijos perspektyvoje ateities 
kartoms pavyks tai geriau padaryti.

Šiandien mes esame. Žmonės, gyvenantieji iš svetimos globos. Todėl 
ypač prisimintina dabar Dr.K.Griniaus veikla kaipo socialinės globos / • 
darbuotojo Lietuvoje, kada jis’ ateidavo į pagėlbą kiekvienam, globos 
reikalingam. Nepriklausomoj Lietuvoj, kaip ir kiekvienoj valstybėj, 
atsirasdavo tam tikra asmenų kategorija, kuri dėl įvairių priežasčių 
/ligos, nedarbo, kitokių nelaimių/ patekdavo į globos .reikalingų pi
liečių skaičių. Dažniausia tokių žmonių padidėdavo po karų.’

Taip po 1918 metų karo, nepriklausomai Lietuvai atsistatant, atsi
rado daugybė karo našlaičių, netekusių tėvų, reikalingų pastogės^ mai
sto, aprangos. Kadangi ano meto Lietuva kūrėsi neturėdama nei lėšų 
ne/šiaip didesnių vertybių, o būtiniausių išlaidų buvo begalės,-.tai ' 
valstybė pati socialinių klausimų išspręsti tuoj negalėjo. Tie kiausi- . 
mai buvo palikti privačios' iniciatyvos ir privačių asmenų nuožiūrai. 
Buvo įsteigta keletą draugijų, kurios to darbo griebėsi. Bet pradžio
je socialinės globa rėmėsi vien labdarybe, t.y. geros valios žmonių 
aukomis. i

1920 m. buvo sukeltas didelis vajus Amerikoje. Duosniomis aukomis 
lietuviai amerikiečiai ištiesė besikuriančiom organizacijom pagelbos 
rauką. 0 globojamųjų buvo daug?, vaikai našlaičiai, kūdikiai, džiova 
sergantieji, seneliai - visi reikalavo paramos..To sąjūdžio priešaky-. 
je .atsistojo moterys. Darbas buvo surikus, ypač nuolatinis .elgetavimas - 
aukų rinkimas. Dirbančios dažnai būdavo pašiepiamos. Labai nedaugelis '' 
vyrų įsijungė į tą darbą, bet vienas iš tų vyrų, kurs palaikė sociali-- 
nės globos mintį, kurs aktyviai prie to darbo prisidėjo ir nenuilsta
mai dirbo, buvo Dr. Kazys Grinius. '

Po 1918 me.tų karo ypač apverktina buvo kūdikių būklė.’Daugelis jų 
visai ankstyvame amžiuje mirdavo ar tai dėl viduriavimo, ar dėl netin
kamos priežiūros.- Anais laikais dar niekas nebuvo ruošęs motinoms* pa
skaitų, kaip kūdikius auginti, kaip juos maitinti. Bet*ir anuomet, 
kaipo po šio karo, atsirado tarptautinių organizacijų, kurios susirū
pino karo nualintais kraštais. Viena tokių buvę Lady Muriel Paget Mi
sija, kuri įkūrė pirmąjį sveikatos centrą Lietuvoje, Kaune, Laisvės 
ai. 12 Nr. Sis sveikatos centras buvr lyg užuomazga kūdikio ir motinos 
globos darbo, kurį iš Lady M.Taget,perėmė Pienu Lašo Draugija. Draugi
ja įsisteigė 1923 m. ir jos tikslas buvo;’ l.globotl dienos metu vaikus 
tų motinų, kurios turi išeiti į ’darbą /dieniniai lopšeliai/5 2.paga
minti sergantiems vaikams pieno preparatus; 3.teikti patarimus nėščioms 
motinoms, žindyvėms /sveikatos centrai/. ■ ' V .

Pieno Lašo, Draugijos steigėju ir ilgamečiu pirmininku buvo Dr.K. 
Grinius. Net būdamas Respublikos Prezidentu, Daktaras nenutraukia ryšio 
su draugija ir pasilieka ičs_priešakyje. Dr.K.Griniui padedant Pieno 
Lašo Draugija, kovodama su kūdikių mirtingumu, per spaudą ir per svei
katos centrus skleidžia savo idėjas po visą Lietuvą.Ji greit išauga į
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plačią visuomeninę organizaciją* Po keliolikos metų veikimo, turėdama 
nuolatinę visuomenės paramą,, Pieno. Lašo,Draugi ja įsigyja nuosavus namus, 
Kaune,Aušxos gatvėje, kurtuose telpa mo.de minė kūdikiams virtuvė, die
ninis lopšelis, sveikatos centras, motinu patroaatas* Pieno Laše;pagamin
tas maistas ir duoti patarimai išgelbėjo ne vieną kūdikį* Kūdikių mirtin
gumas mažėjo.* Tiesą> lėšų ne visuomet užtekdavo, bet. kr čia draugijai į 
uagelbą ateidavo jos pirmininkas * Jei'kitaip nebuvo -galima. išsiversti, ■ 
sugalvodavo-.kokį. nors pajamų ša!tini Jx lėšų draugijos'veikimai, vėl.-su
sirasdavo* . '

Antrasis Dru Kazio Griniaus kūrinys, tai ’’Draugija Kovai su Tuberku
lioze”* Ji įsteigta taip pat. 192'5 metais,, Dr*KuGrlnitt3 jos pirmininku- 
buvo nuo 1924 iki 1944 metą, kai Lietuvą teko apleisti* Di'acgi.jos reik
šmė Lietuvai nepaprastai dilele,. Ir kaip gydytojas ir kaip visuo^.eninJji- 
kąs Dr*K*Grinius mutė tą didelę žalą,- kurią neša ši baisi 'liga musų. • 
kraštui*. Daktaras rušo straipsnius / redagąpja žurnalą ’’Kova su •Džiovą”, 
pagaliau steigia dr,augi ją* Be lėšų, bet didėliu pasiryžimu. sukelta vi
sus ant koją :i.r x>.c kiek metų. be jau. veikiančių dispanserių išauga naujas 
sveikatos. pastatas - .‘Panemunės dši.aviniukų sanatorija* Ji pavadinama. Dr* 
K»Griniaus 'vardo s.; i ua t ori j:a... 'Sveikam . Panemunė s pušyne-atgauna sau svei
katą daugelis šios Į j gus pasmerkiu jų„ Tačiau •nereikia irany 11, kalvis-, 
kas taip sklandžiai ‘ėjo* Atsirado'asmenų, kurie savo politikos reikalus 
norėjo pravesti net džiovininkų sąskąiton* Vienu metu Panemunės džl/rvl— 
ninku sana t ori j a buvo -atsidūrusi pavojuje, kad gali bųti uždaryta* Net 
įsakymas jau buvo parašytas* Ir nors jis pasiliko neįvykdytas, bet ir 
atšauktas nebuvo.* Dr „.^Grinius, net privačia iniciatyva vykdydamas so
cialinę globą, turėjo skaitytis su pelitiniais priešais, kas,•žinoma, ? 
pastariesiems garbės nedaro* ■

Ne vien, paminėtoms draugijoms, bet ir kitoms, ypač'toms, kurios rū
pinosi motinos ir valko apsauga, Dr*K*Grinius nebuvo svetimas* Lietuj 
vos Moterų Globos.Komitetas, Kūdikių Gelbėjimtr Draugija, Lietuvos Vaike- 
Draugija, Motinoms ir Vaikams Globoti Organizacijų Sąjungą, Raudonasis 
Kryžius Ir daugelis kitų, skaitė jį sąyu; Visų socialinės globos dar
buoto jų suvažiavimų, kaip vietinių taip ir lubaitės valstybių, Dr0K0 
Grinius Garbės Pirmininkas ir aktyvus dalyvis* Kasdieniniuose gi dar
buose, ypač esant kokiems nors keblumams, Dr*K»Griniaųs patarimas bū
davo neišvengiamus* Ir viskas, kas būdavo neaiškų, jo šviesaus proto ir 
nepaprastos atminties dėka - papoškėdavo*. Ir niekuomet Dr*KoGrinius nė
ra palikęs be atsakymo tų, ’ -kurie į jį kreipdavosi, mažas 'ar didelis', 
klausimas tai būtų buvęs*

Kaipo ilgametis Kauno miesto savivaldybės sveikatos sJęrr'jaus vedėjas 
Dr*K*.Grinius .mstetiiTėjo gaires., kuriomis svoikatingūmo darbas turėjo 
būti dirbamas* Savivaldybės sveikatos centro institucijos dirbo artimam 
kontakte su višuo&eąioėni socialinės globos organizacijom., Tų organiza
cijų padėtis vis gorėjo-, nes ir valstybė, pli.pažindama ‘jų svaz’bą, s’;y- 
rė didesnes pašaipas biudžetu keliu* .

Ir štai, 1940 metų pivasurį, ūuč5^1.i.nė globk Lietuvoje tėikJ.a sekan
tį vaizdą., jei rašytų ^statyonu nedaug, tai papročio teisė, organizacijų 
iškovota, atstoja nerašytus įstatymus* 'Josios prisilaikant -- motinystė* 
globojama? motinos ir vaiko sveikatos centrai išsišakoję visame krašte? 
motinoms rengiami kursai, jo&s nėštumo metu Ir po gimdyĖo ; ti-iklamcs" f 
atostogos ir pašalpos? gimdyvėms teikiama, gimdymo pagelia nemokamai* 
Išauginti nauji kairy ! gydytojų,. - seserų ir akušerių* Kūdikių mirtingu- ; ; 
mas sumažėjo* Dieninių lopšelių ir valkty darželių skaičius auga* Re uz- ■ ' 
daros našlaičių globos vaikų namuose ./ j 3 pradžių prieglaudomis vadintiį/l 
•pereinama prie našlaičių .atidavimo į šeimas* Vaikų namai praturtipami 
amatų mokylci.omis, kuriom yra išauginusios Lietuvai didelį skaičių kva
lifikuotų amatininkų*

- Neužmiršta defektyvių vaikų globa* Įsteigtus.aklųjų ir kurelų-neby- 
lių institutas*Įsteigtas motinos ir valko mziejus..Lėidžianas žfirnalas.
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"Motina ir Vaikas** Išspaūsdanta ir išplatinta skaitlingos brošiūros Ir 
lapeliai kovai su užkrečiamomis ligomis. Paruostos serijos prąpągąndinlų 
paskaitų .per. radiją,. Kasmet ruošiamos motiĄoS dienos., oaUKrami. socialine 
g lobo g darbuotojų suvažiavimai, o taip Pat pabaltos vai. s cy olų tconieren- 
cijos motinos ir valko globos k.».ątJ s J apiarli.^ žalusias
"Pro juventute Baltina" <.

Kova su džiova vis aktyvėja* .Dispancerlų tinklas išplėstas* Pro111«k- 
tikai i steigtos vaiki Vasaros kolotijcso Mėginama t ašaromis atiduoti 
vaiklis atostogoms pas • • ūkininkus* Vyksta sistematIngas _J.r *privaromas mo^i 
nių ir mokytojų 'sveikatos patikrinima$v Neturtingi^dzioyinLDkal gydomi, 
veltui* Sanatorijų kovai, su džiova tinklus išsiplečia. Mirtingumas nuo 
džiovos sumažėjo. 'Jei-ankščiau Kaune iš J.OoOOO gyvcmi^jų nuo džiovos pert 
metus mirdavo JCy tai dabar mirtingumas Sumažėja ir tebemtrsba cik 12,

Seneliams statomi moderniniai poilsio-namai* Kalinių_5r jaunųjų nesi 
kaltžilų globa nepamiršta*. Jau įvestas dalinis socialinis drai 'Į-mas-.,li
gonių kasos, draudimus .nuo nelaimi.ng’į atsitikimų* _ . .. .„

'Tai tiek nuveikta-socialinėje globoje per pirmuosius dvidešimt ne— 
priklausomo gyvenimo metiy, Atrodo, padaryta nemaža*

Ir jei taip įvyko,. jei mūsų socialinės globos darbas, pradėtas men
kais labdarybės ištekliais ii principais,, išsivystė, i platų valstybinio 
masto socialinės globot; darbą,, tai čia di.džjauslas nuopelnas pi .Kazio 
Griniaus, kurs buvo šio darbo pionierius, rėmėjus ir vykdytojas*

"Iniciatyva ir darbas priklausc visuomenei — lesų didesniąją dalą 
privalo duoti valstybė*, tokia,-buvo Dr<,K.Griniaus nuomone,

-0, kad toks socialinės'globos judėjimas Lietuvai buvo reikalingas 
ir naudingas, tie, kurie buvo nuo viso to atokiau, gali -pajusti dabar, 
kuomet patys pateko į kategoriją socialiniai globojamųjų*

Vargstančių, benamių žmonių., reikalingų pagelbės, visais laikais bu
vo ir bus o . ... . . •

Mes, kurie lyg maži rateliai buvome Lietuvoje įjungti į šį bendrą 
socialinės globos darbą,, šiandien ištrėmime švęsdami D-r * K oGriniąus 30 
metu, sukaktį, prĮsimename jo išvarytą Lietuvoje ilgą barą ir norime ti
kėti, kad dar teks su juo pasimatyti laisvoj Lietuvoj, kada ir vėl iš
vargintame, nualintame imisų krašte turėsime ateiti' į pageltą Visiems 
tiems,'kurie pageltos bus reikalingi> ypač kūdikiai, motinus..ii valkai.

DR, K* GRINIAUS NU0KWTAI MOKSLUI ? ,
. 1920 metais Dr.,Kasio Griniaus iniciatyva buvo pradėtas leisti Kaune 

žurnalas ’’Medicina'5 kaipo’ tęsinys 191'5 metais ėjusios Vilniuje "Medici
nos ir Gamtos*t Kai. kuzio gydytojai buvo šiai minčiai priešingi ir ar
gumentavo, kad nuolatiniam medicinos žurnalui neužteksią medžiagas-,nors 
lėšųj girdi, gal ir atsirasią,-. Tačiau "Medicina" išėjo žymiai geresnė
mis aplinkybėmis negu prieškarinė '’Medicina ir Gamta*. Lietuvių rank°se 
dabar 'buvo klinikos,, ligoninės., institutai, visa statistika ir t<>tu 
"Medicina” ėjo visą laiką be per trankos.,

Kaipo Kauno Medicinos 11c augi jos nary s, Dr „K* Grinius nuo 1920 me tų, 
lankydamas susirinkimus, gyvai atsiliepdavo į klausimus, kurie buvo paš
vęsti socialinei medicinai. ■

Kauno universiteto med icinos fakultetas 1926 metais suteikė DrX' 
Griniui med*honoris causa titulą. Titulas buvo suteiktas labiausiai u'ž 
kūrimą lietuviškos mediciniškos terminologijos ir už kitus raštus ir 
veiklą* Medicinišką, terminologiją Bi .Karinius ’buvo pradėjęs rinkti dar 
1901 metais ir tęsė visą laiką<.'1944 m-., ji buvo privesta .jau iki rai
dės 0; bet 1945 m-o vasario mėiioper Berlyno bombardavimą visa terminolo
gijos kartoteka sudegėDabar tas lietuviškosios mediciniškos termino
logijos žodynas autoriaus atnaujinamas ir parašytas j.ki raiidės M* Tu
berkuliozės lietuviška terminologija jo parašyta ir išspausdinta l-944ra.. 
"Medicinoj'^ '
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Vos spėjo bakstelt! lazdele į konkės pakopą, vos užlipo į paskutinę 
aikštelę, policininkas išplėtė akis ir, kaip stabo ištiktas,sustingo, ran
ką prie matiko pridėjęs. Aukštasis vyras jam linktelėjęs galvą nuėjo į 
konkės vidų, o policininkas nieko nelaukdamas striktelėjo iš konkės ir 
Laisvės alėjos link nukulnavo pėsčias.

- Sveikas, Petraiti, - ištiesė naujasis keleivis ranką sudžuvusiam
poneliui, '

Tas skubiai atsistojo ir nedrąsiai priėmė ištiestą ranką,
- Sėsk, ko atsistojai, - padrąsino atvykėlis, - kaip žmona sveika,

vaikučiai? ~ ir ramiai atsisėdo, - / ■ '
Petraitis irgi prisėdo, bet tik ant sėdynės pačio kšjįščiuko^ l^g sė

dynė būtų įkaitinta geležis. Jis, kaip išsižiojo,taip ir nebeuzsičiau- 
pė. Iki pašto tebuvo koks šimtą metrų ir toji kelionė tęsėsi.vos porą 
minučių, bet Petraičiui atrodė,kad jis jau keliauja ištisus metus ir, 
kad konkės sustojimo vieta ties paštu yra už tūkstančių kilometrų.

Vos konkė spėjo sustoti, Petraitis kažką burbtelėjęs nėrė iš konkės 
lauk.Jam įkandin iššoko ir antras keleivis.

- Kas tas vyras? - paklausė Petraičio, kai jau buvo gerą galiuką
paėjėję. -

- Argi nepažįsti? , ‘
- N.V.-
- Tai, brol, Respublikos Prezidentas Dr.Kazys Grinius, - paaiškino 

Petraitis, nešdamas prieš save atkišęs dešiniąją ranką, kurią buvo 
Prezidentas paspaudęs ir kuri jam dabar atrodė kaip ne sava, kaip kaž
kokia kilnesnė; pašventinta.

Tikriausia, jei žuvų rinkos bobelės būtų žinojusios, koks keleivis 
sėdi su jomis konkėje, jos būtų išlakščiusios, kaip išgąsdintos vištos. 
Bet žuvų rinkos bobelės anuomet politika dar neužsiiminėjo^ir Preziden
to nepažino. Todėl ir nukeliavo su. juo vienoje konkėje net iki pat So
boro, kur Dr. Kazys Grinius išlipo.

* x *

1926 metų gruodžio 16 dienos vakaras. Kauno lįokytojų Draugijos gim
nazijos mokiniai puošia tautinėmis ‘vėliavėlėmis gimnazijos salę. Šieno- . 
je vainiku apipintas, tautiškomis juostomis papuoštas Respublikos Prezi
dento Dr.Kazio Griniaus didelis portretas.. Po portretu staliukas.Iš čia 
ryt. jaunajai kartai bus kalbami šilti žodžiai apie Didžiąją Varpo gady
nę,/ apie Didžiuosius Varpininkus, apie Dr.Vincą Kudirką, apie Dr.Kazį 
Grinių, kuris šiandien yra-Demokratinės Lietuvos Respublikos Preziden
tas ir'kuriam ryt sukaks 60 metų amžiaus. Ryt dienai ruošiasi visa Lie
tuva. Visoje šalyje šįvakar puošiamos salės,, rašdmi adresai, ir pasvei
kinimai^ rašomos paskaitos.’ _ . ■

Mano kišenėje taip pat paruošta paskaita. Kaip'mokytojas turėsiu ją 
skaityti savo auklėtiniams gimnazistams. Paskaitą ruošdamas pasekiau ' 
visą Daktaro gyvenimą, rinkau iš jo pavyzdžius, kurie savo kilnumu ga
lėtų uždegti jaunuolių širdis, paskatinti eiti Didžiojo Varpininko ir 
Demokrato pėdomis. Visas jo gyvenimas toks taurus, visi jo gyvenimo pa
vyzdžiai tokie kilnūs, tokie pedagogiški ir pamoką^ visa jo asmenybė 
tokia šviesi, nieko nereikia nei pridėti nei pagražinti, apie jį terei
kia kalbėti gryną tiesą. -

0 kąl gruodžio 17 dienos 5 valandą ryto kaimyno pažadintas sužino-* 
jau, jog mieste vyksta perversmas, savaime išsprūdo klausimas;

- Ką gi verčia? Ar gyvenimo pavyzdį ir tikrą tiesą?
Popiečio valandomis klaidžioju Kauno gatvėmis ir užsuku į gimnaziją. , 

Gimnazija tuščia, salėje tebekaba tautiškos vėliavėlės, tebekaba sieno
je ir vainikas, bet Dr.Kazio Griniaus portreto jau nebėra, vainiko vi
durys tuščias ir tautiškos juostos nuo jo kabo kaip laidotuvių kaspinai.

0 gatvėse pilna susijaudinusių įmonių,žaliomis kepuraitėmis kažko - 
linksmai krykštaujančių studentų, policininkų ir šnipų.Ankstyvose žiemos
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vakaro sūtemose-šaliga'tviuose stumdosi. žmonių minios, baltos snaigės kren- 
.. ta iš viršaus, lyg narėdamos pridengti juodus žmonių darbus* 0'tame snai
gių ir žmogiškų dąrbų sūkuryje1 miniai po kojų mėtosi žemėje kuklūs maži 

>. Lietuvai Gelbėti Komiteto atsišaukimėliai, kurių pirmieji žodžiai skambąs
” Piliečiai? Tamsios jėgos mėgina nuverst.! demokratišku būdu išrinktą 

teisėtą valdžią ir pagrobti ją sąu00<Jw
Atrodo, kad valdžia tamsiųjų jėgų jau pagrobia..

1934 metų birželio 7 dienos saulėtas rytas... Nors jau 10 valanda ir. vi
si turėtų būti įstaigose, bet liepų alėjos vrdnziu lėtai Vaikšto pareigū
nai ir tarp savęs pakuždomis kalbasi* Jei jie nebūtų tokie susijaudinę, 
galima būtų manyti, kad atostogauja* Bet jų atostogų priežastis nebe’pa
slaptis* Naktį bandomasis aliarmas išvertė Kauno III nuovados^geležinius 
vartuso Prezidentūra esanti užimta lakūnų, profo AoVoldemaras lėktuvu iš 
Zarasų skrendąs į Kauną* ■ J

12 valandą viskas nurimsta8 Lakūnai iš prezidentūros pašalinti,' aukšti 
kariškiai suimti., Taip pat ir prof* A. Voldenaras*"Prezidentas klastin
gais pažadais apgavęs sukilėlius ir atstatęs savo valdžią.,

Valdžia, atrodo, pasidarė tikromis,futbolo rungtynėmis, kur dvi koman
dos - smetonininkų; ir voldemarininkų~- Žaidžia- Lietuva kaip futbolu* Kiek 
jau tų žaidimų buvo, lyg tarp futbolo lygų, dėl pereinamosios taurėso Ir 
kiek dar tų žaidimų'bus? 0 kraštus ir žmonės,-policijos rezer’vo nuo savo 
likimo atskirti, stovi paniurę ir tylūs*

Tų pat metų birželio 10 dieną žmonės traukia -į Sakių Naumiestį'lyg į 
•atlaidus.. Pats Naumiestis pasipuošęs, savo namų fasadus nusio.altinęs, tvo
ras susilopęs, gatvių mėšlynus nusivalęs,' atrodo, pajaunėjęs ir atgijęs□ 
Senoji rinkos aikštė paversta .sirera* Tarp žalių žolynų ir margų gėlynų 
smėlio išbarstyti takai veda į vieną ratą, kurio viduryje drobulėmis pri
dengta ant aukšto- pjedestalo stovi kažkieno stovU.a»

Aplink rikiuojasi organizacijos; atvyksta delegacijos nuo mokslo įstai
gų, nuo visuomeninių organizacijų/ nuo miestų savivaldybių.. Tik nėra Sve
čių tarpe to, kuris dedasi e.sąs viso kr.ašto Šeimininkai., nėra ta, kuris 
prieš tris dienas Kaune sulošė paskutines rungtynės dėl valdžios*. Bet ga3. 
ir gerai, kad. jo čia nėra, nes bendrai susirinkusiųjų nuotaikai jis gal 
ir'nepritiktų, gal atrodytų per mažas, palyginus- su anuoy, kuris stovi 
ant savo pjedestalo, drobulėmis pridengtas, dėl kurio susirinko čia* šien- 
dien ir tos organizacijos ir tos delegacijos ir tos žmonių minios*

Į tribūną lipa kalbėtojas po kalbėtojo* Vienas už kitą gražiau kalba, 
vienas už kitą garsiau liaupsina, vienas už kitą rodo daugiau išminties " 
ir proto, bet visa tai nepritinka, visa tai nesiderįnao Ir kai drobulės 
nukrinta? kai iš po jų iškylą Dr*Vineo Kudirkos gipsinė figūra, ji- atro
do tokia pat šalta, kaip ir visos čia pasakytos kalbos*.

Bet štai į tribūną palipo aukštas senyvas vyras* Žilų plaukų ilgos, 
kuokštės, vėjo blaškomos išsiskleidė aplink galvą lyg varpų vainikas,' mė
lynos trumparegės akys pro storus akinių stiklus ramiai žiūri į aplink 
siūbuojančias minias, rankos ramiai ilsisi ant tribūnos turėklų* Minioje 
tylu, girdėti kaip lekia širšės* . '

- Piliečiai, lietuviai’ - ir minių vėliai prašvinta,>juos iki .šiol vi
si kalbėtojai tik penais tevadlno* Is pačio kreipimosi Į minias padvelkė- 
kažkas labai artimo, kažkas senokai jau pamiršto? rodos ir pats gipsinis 
DrJVincas Kudirka atsuko vieną ausį, kad geriau nugirstų, -Tautiečiai? 
Štai du mansardos langeliai, - parodo' į tiesiai prieš tribūną stovintį 
siaurą, lyg"bokštą dviejų pukštų mūrinį namą, po kuriuo smailu gotišku 
stogu juoduoja dviejų .menkų langelių skylės* - Toje mansardoje prieš ke
turiasdešimt metų gyveno Dro Vincas Kudirka, Ten jis, sirgdamas džiova
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ir s palydydamas kraujais, rašė, savo straipsnius ’’Varpu , ___ u_ „__
kilo ne viena kilni mintis, kuriomis mes pasinaudojome, už -kurias ne tik 
mes jaųi esame dėkingi* be t bus dėkingos lietuvių tautos būsimos kartos*

-■ Jo palaikai ilsisi ten už Šešupės smėlio kalnelyje, bet jo dvasia gyva f 
ir,išplitusi po visą Lietuvą* gyvena kiekviename sąmoningame lietuvyje, . yra uždėjusi kiekvieno sąmoningai galvojančio lietuvio mintims ir nusi- 4 ■ 
statymams savo antspaudą* Šis paminklas yra ne vien jo atminčiai pagterbti, 
bet kartu ir nuims priminimas, kao. Didžiojo Daktaro, Didžiojo Lietuvio 
tautai nurodytas kelias dar nebaigtas .eiti* Skulptorius teisingai atvaiz
davo Jį, ištiesusį ranką į Rytus link visos Lietuvos, dėl -kurios jis dir- > 
bo ir kurios šaukiasi Savo darbui beimti* *,,

Kalba buvo rami, tačiau joje buvo jausti tas ryšysj kuris kalbėtoją 
prieš 40 metų jungė su Dr „Vincu Kudirką* Čia buvo ne tušti ir šalti vai- • 
džios vyrų žodžiai, bet gyvos praeities kalba, lėta ugnis, kuri galėjo 
uždegti neliepsnodama, kuri gulė kiekvienam prie širdies 'betarpiškai,ku
ri sukėlė kiekviepam daugybę- asociacijų, palyginimų,kuri nesukeldama en
tuziazmo, vertė susimąstyti ir pasiliko atmintyje ilgiems metams*

Du Daktarai, du Varpininkai, du Draugai stovėjo vienas šalia antro* 
Vienas gyvas kalbėjo į susirinkusias minias gyvu žodžiu, antras gipsinis 
negyva ranka rodė į.plačiąją Lietuvą ir Šaukte šaukėsi savo palikimą ap
ginti* . '

Kai Dr* Kazys Grinius nuo tribūnos nulipo, visų susirinkusiųjų veidai
• buvo'susikaupę Ir susimąstę* Dvie jų-Didžių jų Varpininkų susitikimas Ša
kių Naumiestyje trečią dieną po Kaune įvykusio žaidimo Lietuvos likimu, 
buvo įspūdingas it" neužmirštamas* ' , ' .

0 po to sekė metai, kada Dr* Kazį Grinių mes. beveik viešumoje nematy- 1 
davom* Ką šis vyras veikė, galėjome pasekti tik Iš spaudoe^turi lygia- jj- 
grečiai patiekdavo Jokias žinias.?. . j .

• ” Vyriausybės rūpesčių? M.ax’ijamy!rJ.ėje pastatytas moderniškas kalėjimas”
‘ * Dr* Kazio Grinlauū^lnipiaty’za-.l'umanytoji ir jo pastangomis' pradėtoji 

"Kovai su Tuberkulioze Draugijos" džiovininkų sanatorija Panemunėje baig
ta statyti* Sanatorija pavadinta Dr„Kazio Griniaus vardu”*

” Kovai su nusikaltimais /politiniais taip pat/ Dimitrave prie Kretin
gos atidaryta darbo stovykla”*

” Dr*K*Griniaus vadovaujama "Pieno Lašo Draugija” atidarė naują dieni- . 
nį yaikų lopšelį ir .įsteigė provincijoje du sveikatos punktus”*

Respublikos Prezidentas A*Smetona; nuteistųjų neramumų kėlimo bylo-
- je /suvalkiečių sukilimas/ malonės prašymus atmetė”* /

” Ateinanti sekmadienį '"Kalinių Globos Draugija” daro viešą rinkliavą. 
Draugijai vadovauja Dr*K*Grini.Usw „ . • j

Čia tik nuotrupos, bet klek tokių lygiagrečių butų galima pavesti*
• . ■ X X

1942 metais žinia,kad Dr*K„Grinius, kun* M*Krupavičius ir prof*J*Alek- 
sa įteikė von Rent almi memorandumą dėl lietuvių persekiojimo, žydų^šau
dymo, ir kitų'okupantų žiaurumų, Kaune ir visoje Lietuvoje pasklido žaibo į 
greitumu.* Kol visus tris memorandumą pa s ii. ujusius iš Kauno ištrėmė, ^Dr* K* 
Grinių dar kelias dienas galima buvo sutikti Žaliakalnio gatvėse* Jis ėjo <■ 
tiesus nesutinkąs, lazda pasiramsčiuodamas* Jo veidas buvo ramus,^kaip '> 
visuomet, ir senatvė neįstengė pašalinti iš jo jaunatviškos išraiškos* 
Bet svarbiausia, kad Daktaro siela .pasiliko jauna, kad jojeneusgeso jau
natviškas pasiryžimus, -jaunatviška energija, jaunatviškas būdas galvoti 
ir jaunatviškas atkaklumas siekti užsibrėžto tikslo*. .

Toki mes ir šiandien dar tebematome Dr* Kazį'Grinių, gyvą pavyzdį 
kiekvienam jaunuoliui, gyvą pavyzdį kiekvienam lietuviui, kuris savo gy--*- 
venimo tikslu nori pasistatyti tiesą, tautų ir lietuvių tautos laišvę,sa
vo gimtojo krašto nepriklausomybę visų žmonių gerovę*

3 3 4 6,42 4 . :.į
t ' ’
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