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Mūsų Vytis LIEPA — RUGPIŪTIS

1963 XV METAI

DVIMĖNESINIS SKAUTIŠKOS MINTIES ŽURNALAS

Akademinis Skautų Sąjūdis liūdi prieš metus atsisveikinusio Garbės 
Nario, skautų rėmėjo ir nuoširdaus jaunimo draugo

PROFESORIAUS MYKOLO BIRŽIŠKOS.

Tiesioginė ir formalioji mūsų pažintis tęsėsi vos septynetą su trupu
čiu metų. Šio trumpo laikotarpio bėgyje turėjome apgailestauti pavėla
vę anksčiau susipažinti su šiuo nuostabiai draugišku, kukliu ir drauge 
nepaprastai įdomiu žmogumi. Popieriaus lapai Jo dabar neatkurs, bet 
prisimindami ir pagerbdami Jo atmintį, mėginame perduoti Jį pažinusių 
įspūdžius: kaip žmogų, kaip nepaprastos valios ir aukštos moralės tole- 
rantą, kaip mokytoją, mokslininką, visuomenininką, diplomatą ir, galop, 
kaip skautą, kuris savo šviesiomis ir jaunatviškai gyvomis mintimis, sa
vo ilgų metų prisiminimais ir nuolatiniu gyvenimo pavyzdžiu švietė Jį 
pažinusiai jaunajai kartai.

Mykolo Biržiškos tikroji pažintis su lietuvių skautų sąjūdžiu neprasi
dėjo 1955. VII. 24 jam priėmus Korp! “Vytis” spalvas ir kepuraitę. Ji 
neprasidėjo nei 1956.IV.29 Lietuvių Skautų Sąjungai jį apdovanojus 
aukščiausiu “Geležinio_Vilko” ordinu. Tikroji pradinė pažinties diena, 
kaip dažnai pasitaiko gyvenime, nėra užrašyta. Jos tektų ieškoti Vilniaus 
lietuvių gimnazijoje apie 1918 metus Petro Jurgelevičiaus - Jurgėlos 
skautų būrelio narių tarpe. Šio slapto skautų būrelio veikimas negalėjo 
apsieiti be Mykolo Biržiškos pagalbos ir globos. P. Jurgėlos žodžiais,
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‘•Mus gelbėjo skautų ypatingai pamiltas ir gerbiamas prof. M. Biržiška, 
kuris dėl to labai rizikavo savo laisvės, o gal ir gyvybės netekti. Garbe 
Jam už tokį pasiaukojimą tėvynei ir ypač pirmiesiems lietuvių skautams!”

Profesoriaus M. Biržiškos, kaip Vilniaus gimnazijos direktoriaus glo
ba lietuvių skautų būreliui vainikavosi išaugusių pirmųjų vadovų eilė
mis, kurių tarpe randame v. s. Kuprionį, v. s. Valiušį, s. Žižmarą, s. Kriau- 
naitį. To paties Mykolo Biržiškos, jau Kauno Aušros Berniukų Gimna
zijos direktoriaus, prieglobstyje 1922—1930 metais augo eilė kitų skautų 
vadovų ir būsimų Korp! “Vytis” narių.

Šalia šios, kaip mokytojo įtakos, profesorius Mykolas Biržiška savo 
simpatijas skautų sąjūdžiui reiškė būdamas Skautams Remti Draugijos 
nariu. Tiesa, kad Jo santykiai su lietuvių skautija po Vilniaus laikotar
pio buvo netiesioginiai, nesiskverbiantys ir nereikalaujantys. Gal dėl šios 
Jo kuklaus būdo savybės tiek mažai galima atkurti iš pripuolamų ir ne
pastovių Jo ryšių su lietuvių skautų sąjūdžiu iki 1955 metų.

Tarsi šių ilgų metų nežiniai atsverti, Mykolo Biržiškos ryšiai Aka
deminio Skautų Sąjūdžio Los Angeles skyriuje buvo nuolatiniai, tamp
rūs, palikę neišdildomą atmintį. Skautų sueigose jis dalyvaudavo nera
ginamas. Pakviestas užrišti kaklaraištį ar Tėvynės mazgelį jis neatsisa
kydavo. Paprašytas pasakyti kelis žodžius, berdavo patarimus skirdamas 
savo mintis tiek jauniems, tiek ir savo amžiaus sulaukusiems.

Įspūdžiai ir Jo žodžių nuotrupos, kurios paliko mūsų tarpe, tepadeda 
mums naudotis Jo gyvenimo pavyzdžiu. Lietuvių skautija, stengdamasi 
perduoti šiuos įspūdžius, Mykolo Biržiškos nesisavina. Žmogus, kokiu bu
vo a. a. prof. Mykolas Biržiška, negali būti pasisavintas. Kaip Jo darbai, 
taip ir Jo atmintis priklauso visai tautai. Tautai, kurios labui Jis dirbo ir 
gyveno.

Lietuviai aiškūs savininkai (vydūniškieji „sau žmonės”), savo proto žmonės, 
vakarietiškai tariant, individualistai kūnu ir siela, tat aiškiai DEMOKRATI
NĖ TAUTA, kuriai svetima yra vergo ar bent kokio jungvilkio psichika. Jei 
negali jėga ar atviru pasipriešinimu, atsikerta ji prievartai piktu žvilgsniu ir 
aštriu pajuokimu. Įsitikino tuo 1940—41 ir 1941—45 m. Lietuvos okupantai.

„Mintis” 1946.VI.1.

NE POLIT1KŲ, tik kultūrininkių ir ypačiai literatu bei menininkių išeivių 
DARBAI IR KŪRINIAI bus tas reikšmingas turtas, kuriuo būsime svarbūs 
ir ateityje LIETUVOS VISUOMENEI.

1961.IV.22, Los Angeles.

Prieš imdamiesi paties sunkiausio ir sprendžiamo darbo mūsų kovoje dėl ne
priklausomybes turime savo tarpe išsiaiškinti tos kovos reikalus, nekreipdami 
dėmesio į smarkesnius ar neteisingus pasisakymus, tik visados atsimindami, 
jog LEMIAMĄJĮ ŽODĮ čia tars ne tremtiniai ir šiaip išeiviai, TIK LIKUSI 
LIETUVOJE TAUTA; prisiminkime čia ir 1917—1918 m. Lietuvos nepri
klausomybės iškėlimą.

1952.11.16, Los Angeles.
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1918 M. VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS REIKŠME*

MYKOLAS BIRŽIŠKA

1.
1918 m. Vasario 16-tosios dienos nieks neįstengs išbraukti iš lietuvių 

tautos istorijos, ne tik iš jos praeities rašytų lapų, bet ir iš tautos gyve
nimo, iš jos gyvos, nesibaigiančios ir nesibaigsiančios buities, nes ji ne
užbaigė, neužantspaudavo praeities, tik aiškiai ir griežtai iškirto ir nu
žymėjo kelią tautos ateičiai.

2.
Juk Vasario 16-toji. tai stebuklingas lietuvių tautos prisikėlimas iš 

daugiaamžio merdėjimo, kaimynus ir platesnį pasvietį nustebinęs, pa
saulio istorijos reikšmingas įvykis, įgyvendinęs seną tautos poeto Ba
rono viziją: LIETUVA KAIP SAULĖ!

3.
Vasario 16-toji, per amžius niekinamos, kad ir plačiai tarptautinio 

mokslo išgarsintos, bet svetimšalių, dažnai to pat mokslo vyrų laikomos 
mirštančia, kaimynų marinamos senovės lietuvių kalbos ne tik mokslui, 
bet ir tautos gyvybei išsaugoti įtvirtinimas, griežtas įvalstybinimas, ne 
tik suteikimas jai valstybėje tokių teisių ir padėties, kokių ji nei senovės 
Lietuvos valstybiniame gyvenime neturėjo, bet ir atskleidimas jai var
tų į sudėtingą, subtilų moderninės kultūros pasaulį vienai po kitos sri
čiai lengvai ir garbingai įgalėti. Ne be gilaus pagrindo žymus lenkų kal
bininkas, Vilniaus universiteto prof. Jan Otrębski 1942 m. tenykščiams 
lietuviams yra pareiškęs:

“Kai Antrajam Pasauliniam Karui pasibaigus tarptautinėje diploma
tų konferencijoje bus svarstomas Lietuvos reikalas, lietuvių tautos tei
sei savo nepriklausomybei atgauti padėkite jiems ant stalo tą vieną vie
nintelį dokumentą — Lietuvos Mokslų Akademijos Vilniuje išleistą Lie
tuvių kalbos žodyną — to argumento pakaks”.

*) Ištrauka iš paskaitos, skaitytos Pabaltijo Universiteto lietuvių surengtame 
Vasario 16 minėjimo akte 1947.11.16.
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4.
Vasario 16-toji, tai pasaulio seniai pamirštos XIII-XV a. Mindaugo— 

Gedimino—Algirdo—Kęstučio—Vytauto Lietuvos — tegu suminiatiūrė- 
jusios, sumažėjusios, sunykštėjusios, bet ir suderintos su mūsų gadynės 
tautiškumo ir demokratiškumo dvasia — viešas priminimas, įvedimas į 
moderniųjų valstybių tarpą, jos valstybinio atkūrimo pradžią, po kerti
niu atstatymo akmeniu padedamas pats svarbusis valstybinis dokumen
tas. Taip išsipildė Prūsų Lietuvos kun. Krauzės 1834 m. pranašavimas, 
kad kaip senovės Graikija jo metu, taip vėliau atsigausianti ir “Lietu
vos karalystė”.

5.
Vasario 16-toji, tai 1773, 1793, 1795 m. Prūsų ir Maskolijos vokiečių 

(juk care Kotryna II — šimtanuošimtinė vokietė, vokiškosios pseudo-Ro- 
manovų Povilų, Aleksandrų ir Mikalojų carų dinastijos pramotė, tokia 
pat vokietė kaip Prūsų Pričkai ir Viliai) Lietuvos išdraskymo ir daugiau 
kaip šimtametinės maskoliškos vergijos status ir aiškus paniekinimas ir 
nuvertinimas, atviras ir griežtas atsikirtimas nuo Maskolijos — tiek nuo 
tik sugriuvusios carinės, tiek nuo trumpai tepasireiškusios demokratinės, 
tiek nuo įsigalinčios tuo metu tarybinės — mažosios tautos ryžtingas sto
jimas prieš milžinišką valstybę ir jos grobuoniškus siekimus, savanoriš
kas ir beatodairinis pripažinimas ir prisiėmimas Didžiosios Lietuvos Ku
nigaikštijos paveldėjimo — vakarų kultūros sargybos, gynimo ir pertei
kimo Rytams sunkios ir svarios pareigos, betermininis įsipareigojimas 
vakarų pasauliui atgauti kas čia prarasta ir pasivyti jos istorinės raidos 
greitį, pasiryžimas savarankiškai joje pasireikšti, visuotinėn civilizacijos 
istorijon įrašyti savą, ne tik sau, bet ir kitiems įdomų, gražų ir reikšmin
gą puslapį.

Tai drauge nedviprasmiškai aiškus savarankiškos geopolitinės ir geo- 
kultūrinės lietuviškos pozicijos užėmimas dviejų pasaulių tarpe, germa
niškojo ir slaviškojo, išryškintos dar 1914 m. didžiai prasmingos Vilniaus 
lietuvių “gintarinės deklaracijos” pareiškimu apie Baltijos gintaro kraš
tų Mažosios ir Didžiosios Lietuvos vienijimo pradžią*, paremtos Mažosios 
Lietuvos veikėjų 1920 m. kovo 20 d. pasisakymu už susijungimą su Di
džiąja Lietuva, pradėtas būti vykdomas su 1923 m. Klaipėdos Krašto pri
sijungimu prie nepriklausomosios Lietuvos, ligi pat mūsų dienų sunkiau
siose kovos sąlygose Prūsų lietuvių atkakliai ginamas, čia ir Vydūnui 
tilžiškiu! visu savo dvasiniu kilnumu, kūrybine galia ir kūno silpnumu 
per 50 metų vakarietiškai atlaikant siuntančio germanizmo bangas. Jan
kui ir Vanagaičiui nenuleidžiant akių ir nuo karaliaučinių prūsinės Lie
tuvos ribų. Tai per vsą dabartinį nepriklausomąjį Lietuvos gyvenimą, 
ligi ji dar nebuvo kritusi savo didkaimynių auka, gaivališkas ir įtikslin- 
tas jos veržimasis į Baltijos jūrą, atviras ir nuoširdus artinimasis su pa
jūrinėmis Latvijos, Estijos, Suomijos republikomis.

*) Deklaracijos autorius Stasys šilingas žuvo dabar Sibiro ar pauralės bolše
vikiniuose darbuose.
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Rašė iki paskutinės valandos. D. Cibo nuotr.

6.
Vasario 16-toji, tai 1794, 1812, 1831, 1863 m. Lietuvos kartų aukų ir 

skaudžių kančių pateisinimas ir apvainikavimas, moralinis palikuonių 
atpildas ir istorinis įprasminimas Kosciuškos ir Mickevičiaus, Plioterai- 
tės, Jacevičių, Stanevičių ir Mackevičių, Kalinauskių ir Sierakauskių, 
kitų dar reikšmingų ir brangių Lietuvos sūnų ir dukterų žygių įtvirtini
mas tautinės lietuvių istorijos garbės lapuose. Tai griežtas praeities už- 
skleidimas, kai lietuvių tauta iš savo tautinių, žemaitiškai aukštaitiškų, 
ir valstybinių, lietuviškai rusėniškų, teritorijų, iš savo žemės sulčių ugdė 
ir kūrybinėmis tautos krašto pajėgomis aprūpino savo kaimynus.

Juk ji davė Lenkijai ir lenkams ne tik karalių Jogailą ir Jogailiūnų 
dinastiją, didžiuosius karo vadus Chodkevičių ir Kosciušką, poezijos geni
jų Adomą Mickevičių, didžiausią jų romanstą Krašiauskį, mistiką To- 
vianskį, kardinolus Radvilą ir Sapiehą, arkivyskupą Zaleskį Veliuoniš
kį ir Kozlovskį alytiškį, vyskupą Ruškį, pamokslininkus Kaisevičių ir Se- 
menenką, misininką Rylą, didžiausius jų skulptorius Veliuoniškį-Welons- 
ki ir Antaną Vivulskį, tapytojus Stabrovskį ir Ruszczycą-Ruščių, reikš
mingiausią meno kritiką Vitkevičių, didžiausią muzikos virtuozą Poderį 
-Paderevskį, chirurgą Juzumą-Girštautą, filologą Joną Karlavičių ir jo 
sūnų muziką Mečislovą, botaniką Aleksą-Aleksandravičių, fiziologą Bui
vydą, antropologą Talką Hrynceviczių, istorikus Jakubowskį, Koscial
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kovskį, Paškevičių, Lovmianskį, kalbininką Chominskį ir daugelį kitų 
mokslininkų, patį Lenkijos iš numirusių prikėlėją Juozapą Ginetą Pil
sudskį, Lenkų respublikos pirmąjį prezidentą Gabrielių Narutavičių ir 
ministerius Vasilevskį, Sapiehą, Skirmuntą, Liutkevičių, Stanevičių, 
Meištavičių ir kitus, tik dar ir savo geni j alaus menininko Čiurlionies 
jiems neatidavusi.

Rusus ji apdovanojo Gediminaičiais ir Algirdaičiais, kunigaikščiais 
Golicinais ir Trubeckiais, ligikotrynine Romanovų dinastija, didžiuoju 
rašytoju Dostojevskiu, tapytoju Dobužinskiu, poetais Balmontu ir Bal
trušaičiu, mokslininkais Senkovskiu, Kovalevskiais, Kossovičium, Doge
liu, Vaškiu-Ceraskiu ir kitais, ministeriu Plėve, karvedžiu Hurčinu, ad
mirolu Rušinu, karų istoriku Puzirevskiu.

Gudams su atlaidžia šypsena ji leido iš jos savintis visus didžiuosius 
Lietuvos kunigaikščius ir didvyrius, visus Didžiosios Lietuvos Kunigaikš
tijos karo vadus ir valstybininkus bei administratorius, politinius ir kul
tūrinius veikėjus, iš ten kilusius lenkiškus ir rusiškus rašytojus, tapyto
jus ir muzikus.

Iš savo prūsinių lietuviškai vokiškųjų sričių vokiečiams davė filo
sofą Kantą, poetus Simaną Dachą, Wilhelmą Jordaną, Thielo-Mikolaitį, 
romanistus Sudermanną, Wicherta ir Wiechertą, kalbininką Gerullį, nar
sių dragūnų pulkus. Net tolimą prancūzų literatūrą apdovanojo Apol- 
linaire-Kostrovickiu ir Oskaru Milašium.

Pagaliau, iš Lieutvos žydų tarpo lenkams ji davė garsųjį jų publicis
tą Judelį Kliačką, rusams žymiausią skulptorių Morkų Antokolskį, moks
lininkų, veikėjų, žurnalistų, carui net naminį šventiką Otec Šavelskį. Iš 
Lietuvos totorių — lenkams Sukevičių ir Safarevičių, veikėjus ir moksli
ninkus, rusams — žinomąjį ekonomistą Tuhan Baranovskį ir kitus.

Su Vasario 16 d. posūkiu šitoks savo jėgų eikvojimas svetimųjų nau
dai Lietuvoje turėjo baigtis ir įtvirtinama nauja gadynė, kai ne tik tau
tos, bet ir viso krašto geriausios pajėgos visų pirma ją ir jį teturi aprū
pinti, saviems, o ne svetimiems tarnauti ir dirbti. Tragingai išgyvendami 
siekiančios savo nepriklausomybės Lietuvos konfliktą su laikančia tai 
šventvagišku pasikėsinimu prieš daugiaamžę tų dviejų šalių uniją Len
kija, tolimame Sibire žudosi didysis Lietuvos revoliucionierius Liudvi
kas Jonavičius, o Vakaruose (Šveicarijoje) Lenkijos maršalo Pilsudskio 
brolis Bronislovas, bet jau Varšuvos prezidento Narutavičiaus brolis Sta
nislovas vasario 16 d. tvirta savo ranka pasirašo Lietuvos nepriklauso
mybės ne tik nuo Rusijos ir Vokietijos, bet ir nuo tos pat Lietuvos pa
skelbimą, tik ir jis nebepakėlė šio savo vyriško žygio pilnutinių pasėkų 
ir vėliau nusižudė. Tačiau grįžta Lietuvai Baltrušaitis ir Milašius — Bal- 
montas atvyksta pagarbiai nusilenkti savo protėvių tėvynei, o Dostojevs
kio duktė savo garsaus tėvo bent vardą, bent kilmę stengiasi su Lietuva 
susieti. Atbudusi Lietuva vieną po kito grąžina sau Radvilas ir Tiškevi
čius, Bilevičius, Putvinskius ir Narutavičius, Zubrickius, Purickius, Du- 
rickius, prisiima Flaterius ir Rcmerius, Zubovus, Dobužinskius ir Karna- 
vičius, atskleidžia savo tautos širdį Chodkevičiui, Kosciuškai, Mickevi
čiui ir kitiems didiesiems vyrams iš praeities prikelti, su tylia pagarba 
ir meile jiems sau prisiglausti. Didieji ir mažieji—evičiai ir —avča
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—skiai ir —ckiai vienas pro kitą —ūnais, —aičiais ir dar kitaip trumpė
ja. Didžioji praeitis neatmezgamu tautiniu mazgu siejama su gyva at
gijusios, pakilusios tautos kūryba, apimančia visas tautinio gyvenimo sri
tis ir vis įvairiau, drąsiau ir savaimingiau pasireiškiančia.

Mūsų laikais Lietuvos poetai ir literatai, menininkai, mokslininkai, 
visuomenininkai, ūkininkai, sportininkai ir kiti tautos darbininkai į- 
tvirtina jos tautinę kultūrą, Čiurlionies ir Vydūno, Vaižganto ir Krė
vės, Maironio, Putino ir Brazdžionio, daugelio kitų plunksnos menininkų, 
kalbininkų Būgos ir Jablonskio, Salio ir Skardžiaus, Atlanto laimėtojų 
Dariaus ir Girėno vardais, akademiniu Lietuvių kalbos žodynu ir karo 
tenutraukta Lietuviškąja Enciklopedija, net boksininko Šarkio, krepši
ninkų, šachmatininkų ir tautinių šokių laimėjimais parodo kūrybinį tau
tos pajėgumą ir savaimingą būdą, kiti išgarsėdami net toli už Lietuvos 
ribų.

7.
Vasario 16-toji, tai pirmųjų Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 

siekimo ir šūkio kėlėjų, pašaliečių ir net saviškių tai juokingais svaičio- 
tojais, tai net pavojingais tautos kenkėjais ne kartą palaikytų, svajonės 
įsikūnijimas. Tai 60-ųjų metų Maskvos lietuvių studentų savo draugų 
pravardžiuojamu pajuokiančiu Telšių respublikos kūrėjų vardu, kurių 
Jokūbas Daukša, atlikęs ilgametę Sibiro katorgą, ligi pat gyvos galvos 
nepripažino nei caro pinigų, nei caro geležinkelių, nei caro valdžios, pės
čias per Lietuvą bekeliaudamas, senovės Lietuvos pinigų maišeliu neši
nas per petį pasikabinęs, su caro valdininkais Lietuvoje nesutikęs mas
koliškai kalbėti, — tokio pat nesuvaldomo “knygnešių karaliaus” Jurgio 
Bielinio, 70-aisiais metais Paryžiuje — savamokslio — lenkų inteligen
tams griežtai atsikertančio prieš jų unijistinius siūlymus ir reikalavimus, 
— ne tik 88—90-aisiais metais tolimoje Amerikoje Lietuvai “liuosybės” 
reikalavusio Jono Šliupo, bet ir pačiame Vilniuje Lietuvos “neprigulmy- 
bės” Lietuvos Socialdemokratų Partijos steigėjų Andriaus Domaševičiaus 
ir Alfonso Moravskio, plačiau Lietuvoje paremtų Stasio Matulaičio, Vla
do Sirutavičiaus, Augustino Janulaičio, Stepono Kairio ir kitų, taip pat 
Lietuvos Demokratų Partijos steigėjų Juozo Bagdono-Bagdonavičiaus, Ka
zio Griniaus-Grinevičiaus, Jono Vileišio, Povilo Višinskio ir kitų carų 
galybės metu mažai Lietuvai laisvės ir nepriklausomybės reikalavusių, 
ryžtingų vyrų siekimų realizavimas, sapno pavertimas tikrove.

8.
Vasario 16-toji, tai “Aušros ir “aušrininkų”, “Varpo” ir “varpininkų”, 

“Apžvalgos” ir “apžvalgininkų”, “Tėvynės Sargo” ir “sargiečių”, “Darbi
ninko Balso” ir “balsiečių”, “Draugo” ir “draugiečių” — Basanavičiaus 
ir Kudirkos, Vaižganto ir Janulaičio, knygnešių ir poetų, kunigų ir cici- 
likų gaivinamos, stiprinamos, drąsinamos tautos stebėtinai greito, susi
jusio dar su neišgaišusiomis garsingos praeities tradicijomis politinio susi
pratimo vaisius ir tautinio subrendimo išdava.

9.
Vasario 16-toji, tai 1905 m. 2.000 tautos atstovų Vilniaus Didžiojo 

Seimo, dalyvaujant jame ir Mažosios Lietuvos atstovams su Jonu Vana
gaičiu priekyje, garsių nutarimų vyriškas išryškinimas, jo Penktinių kar- 
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tos politinio augimo aukščiausias kilimas — tautinio gyvenimo išlaisvini
mas iš svetimos valstybės varžtų ir jo apdraudimas, sutvirtinimas savos 
valstybės pajėgumu gyvybinėms tautos būdo ir kultūros savybėms lais
viausiai ir pilniausiai pareikšti, didžiausiu savo energijos pakilimu ki
toms, seniau jau geresnėse sąlygose ją pralenkusioms tautoms prilygti ir 
su jomis net rungtyniauti.

10.
Vasario 16-toji, tai politinio Vilniaus lietuvių darbo per I-jį Pasauli

nį Karą, jų šauktos ir vadovautos 1917 m. didžiosios Vilniaus Konferen
cijos su 200 Lietuvos atstovų iš šios išrinktos 20 vyrų Lietuvos Tarybos 
ryžtingas žygis, pritartas ir paremtas ne tik savo krašto, bet ir Amerikos, 
Šveicarijos ir Rusijos tremties lietuvių, 1920 m. gegužės 15 d. laisvai iš
rinkto Steigiamojo Lietuvos Seimo, dalyvaujant taip pat lenkų okupuo
tojo Vilniaus krašto lietuvių delegacijai su dr. J. Basanavičium priekyje 
ir vokiečių valdomai Mažajai Lietuvai čia atstovaujančiam Vydūnui, 
Kaune patvirtintas, visos lietuvių tautos apgintas ir įamžintas didelėmis 
aukomis ir kilniu pasišventimu, bendru darbu ir kietu veikimu, savano
rių krauju apšlakstytas, didžiųjų ir mažųjų valstybių vienos po kitų, jų 
tarpe Vokietijos, Tarybinės Rusijos ir Lenkijos, pripažintas, Lietuvos pri
ėmimu Tautų Sąjungon dar labiau įteisintas.

11.
Vasario 16-toji, pagaliau, tai tik Vilniaus popierėlis, kuklus rašto la

pelis, pasirašytas asmenų, kurių daugumas prieš tai nei plačiau savo vi
suomenei nei juo labiau niekur svetur dar nebuvo žinomi. Šis jųjų raš
tas, pamėgintas čia pat Vilniuje išspausdinti, čia pat vokiečių konfiskuo
tas, per ištisus mėnesius jų nutylimas ir draudžiamas ne tik skelbti, bet 
ir minėti, slaptais keliais tepasiekęs Lietuvos visuomenę ir užsienius, bet 
dar ilgai jokių vaisių Lietuvai nedavęs. Kai toks pat, bemaž prieš pus
antro šimto metų pasirašytas Jungtinių Amerikos Valstybių nepriklauso
mybės paskelbimo aktas su visa pagarba, apšviestas ir sargybos dieną 
naktį Washingtone yra saugojamas, Lietuvos nepriklausomybės paskelbi
mo originalas pirmojo jo pasirašytojo dr. Jono Basanavičiaus nuo įvairių 
Lietuvos okupantų taip buvo paslėptas, jog ligi šioliai nesurandamas.

Tai toks buvo 1918 m. vasario 16 d. raštas, kurio betgi reikšmė ne iš 
šios kuklios pradžios, tik iš bręstančios iš metų į metus su kiekvienu 
nauju vasario 16 d. minėjimu vis labiau išryškėjančios Lietuvos valsty
binės ir tautinės pažangos, keliančios kaimynų pavydą, Vakarų nuste
bimą ir pagarbą, iš savo vis didesnių ir svaresnių vaisių ligi pat naujo 
laisvės praradimo aiškiai ir įspūdingai iškyla. Tariant Prūsų lietuvių 
dainos žodžiais,

iš šio mažo krūmaičio
išaugo didis medatis 
šakos iki debesėlių.
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MYKOLAS BIRŽIŠKA VALSTYBES TARYBOJE

STEPONAS KAIRYS

Dar nepraslinko visi metai, kai iš mūsų tarpo išsiskyrė retas ir mums 
visiems brangus žmogus prof. Mykolas Biržiška, o jau laiko šydas, švel
nindamas velionies artimiesiems nuostolio skausmą, pradeda užuomarša 
dengti prof. Mykolo atminimą. Neužmiršta tačiau jo jautrusis mūsų jau
nimas, panoręs visuomenei vėl jį priminti, tuo tikslu skirdamas skautijos 
laikraščio “Mūsų Vytis” vieną numerį mirties metinėms paminėti. Dėl to 
čia ir man tenka rašyti. Gal ir nepripuolamai.

Esu tas žmogus, kuriam likimas skyrė eiti kartu su velioniu ilgą gy
venimo kelią, surištiems vienais siekimais, vienais uždaviniais ir gyventi 
Lietuvos tautos istorijoje vieną įdomiausių jos laikotarpių.

Man teko su prof. M. Biržiška ir jo broliais Vaclovu bei Viktoru kar
tu gyventi jaunystės ir vėl jaunatvės dienas lankant dar caro laikais Šiau
lių gimnaziją, vėliau kartu studentaujant ir dar vėliau dalyvaujant vi
suomenės darbe beveik visą laiką kartu būnant ir Valstybės Taryboje. 
Mūsų bendradarbiavimas buvo juo glaudesnis, kad abudu pasirinkome 
savo visuomeniniam darbui tą pačią partiją, tuos pačius uždavinius, bū
tent Lietuvos Socialdemokratų Partiją.

Iš mūsų bendros veiklos Valstybės Taryboje norėčiau čia paminėti 
du labiausiai reikšmingu momentu, labai būdingu ir velionies asmeniui, 
kurie jei nelėmė, tai bent įtakojo Įvykių eigą Lietuvoje ir padėjo Lietuvos 
nepriklausomybės aktą paskelbti tokį, koks jis dabar yra. Buvo taip. Vyks
tant pirmajam pasauliniam karui ir jam artėjant prie galo, lietuviuose 
brendo mintis ir ryžtas išsilaisvinti iš carų vergijos ir sau patikrinti ne
priklausomą gyvenimą. Čia Valstybės Tarybai teko susidurti su Prūsų 
rnilitaristų Liudendorfo atstovaujamu plėšrumu. Ir kai Taryboje kilo 
mintis ieškoti vokiečių pagalbos Lietuvos nepriklausomybei atgauti, vo
kiečių imperialistai žodžiais sutiko padėti, bet su sąlyga, kad, nepriklau
somybę atgaunanti Lietuva Valstybės Tarybos vardu pasižadės susirišti 
keturiomis konvencijomis su Vokietija: militarine, susisiekimo, muito ir 
pinigų. Tarybos nariams buvo aišku, kad tų konvencijų prisiėmimas reiš
kė, kad Lietuva pasidarytų Vokietijos provincija.

Vokiečiai, norėdami raštu gauti iš Valstybės Tarybos sutikimą tas 
konvencijas prisiimti, 1917 m. gruodžio 10 dieną išsikvietė Tarybą į Kau
ną, norėdami gauti iš jos visų narių pasirašytą konvencijų pasižadėjimo 
dokumentą. Tarybos dauguma, linkusi į kompromisą, savo parašus vokie
čiams davė. Tai turėjo būti Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo doku
mentas su pasižadėjimu stoti už tų keturių konvencijų vykdymą.

Valstybės Taryboje buvo griežta keturių narių opozicija konvencijų 
pasižadėjimui, jų tarpe buvo ir Mykolas Biržiška. Grįžusi į Vilnių opozi
cija, joje ir man teko būti, pareikalavo iš Tarybos, kad atsižadėtų Kau- 
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ne vokiečiams įteikto pasižadėjimo. Savo reikalavimui paremti, opozicijos 
grupė iš Valstybės Tarybos išėjo surašydama nepriklausomybės akto teks
tą be konvencijų, ir taip kaip jis dabar yra. Tik jo priėmimo sąlyga sutiko 
ji į Valstybės Tarybą grįžti. Kelias dienas pasvyravusi, Taryba sutiko su 
opozicijos siūlymu ir Lietuvos nepriklausomybės aktas, jau visų Tarybos 
narių šviesiomis akimis, džiaugsmingu gimties jausmu ir be jokių vokie
čiams įsipareigojimų, buvo pasirašytas. Savo parašą ant akto dėjau gre
timai Mykolo Biržiškos su šviesiu jausmu, kad buvome dvejopai laimėję 
— prieš vokiečius ir savųjų tarpe.

Antru kritišku momentu prof. M. Biržiška pasirodė vėliau. Tai buvo 
tuomet, kai Valstybės Tarybos dauguma, ir iš šalies pagundinta, nežiūrint 
aiškaus Vilniaus Konferencijos nutarimo, kad nepriklausoma Lietuva bus 
respublika, nutarė rinkti hercogą Urachą Lietuvos karalium. Vėl Valsty
bės Taryboje kilo “buntas” ir jos keturi nariai: M. Biržiška, Jonas Vileišis, 
S. Narutavičius ir St. Kairys, protestuodami prieš konferencijos nutarimo 
laužymą, iš Tarybos išėjo. Teisybė prof. M. Biržiška į Tarybą grįžo, bet tik 
po to, kai Tarybos dauguma išpildė jo reikalavimą — panaikino savo dėl 
Uracho kvietimo nutarimą.

Tai toks buvo prof. Mykolas Biržiška — aiškių, stropiai saugomų, prin
cipų žmogus; žmogus labai aukštos moralės, kristaliniai švarus, kuris visą 
savo amžių mokėjo būti tvarkoje su savimi pačiu ir visuomet taip darė 
kaip buvo įsitikinęs ir sąžinės liepiamas. O be to mylėjo žmones, mylėjo 
ypač jam artimiausius — lietuvius ir jų žemę Lietuvą, visą savo amžių 
dėl jų ir jos dirbdamas. O darbininkas jis buvo retai kieno pasiektinas ir 
kartu nepaprastai kuklus, kurio sielon tuščia ambicija nežinojo kelio.

Tai žmogus, kuris šviesiu pavyzdžiu turi būti mūsų jaunimui. Džiau
giuos galėjęs Mykolą Biržišką kaip ir jo brolį Vaclovą vadinti savo drau
gais.

STEPONAS KAIRYS Nepriklausomybės Akto signataras, Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto (nacių okupacijos metu) pirmininkas, vienas svar
biausių Lietuvos Socialistų Demokratų, Partijos vadų, gimė 1878 m. Ukmergės 
apskrityje Vincento Kairio - Tumasonio ir Uršulės Puzinaitės šeimoje. Mokė
si, daugiausia savo lėšomis, Palangos, Šiaulių gimnazijose, Petrapilio Techno
logijos Institute, kurį baigė 1908 m. inžinieriaus technologo laipsniu. 1897 m. 
įkliuvo už lietuvių katalikų mokinių riaušes. Tais pačiais metais buvo vienas 
pirmo Šiaulių lietuvių moksleivių slapto būrelio steigėjų. Nuo 1901 meti-"' ak
tyvus LSDP veikėjas, brošiūrų ir knygų, autorius, prakalbininkas, propagan
distas. Didžiojo Vilniaus Seimo, Valstybės Tarybos, Lietuvos seimų narys. Pa
sižymėjo kaip inžinierius statydamas pirmą Vilniaus miesto kanalizacįjios 
tinklą, Kauno, Šiaulių, Marijampolės, Vilkaviškio, Panevėžio vandentiekių - 
kanalizacijos planuotojas. Nuo 1923 m. Lietuvos Universiteto Technikos Fa
kulteto dėstytojas, profesorius. Profesorius Steponas Kairys (Kaminskas) savo 
aštuoniasdešimties penkerių metų gyvenimą pažymėjo principiniu, nepaprastai 
tauriu, nesavanaudišku ir nesvyruojančiai lietuvišku darbu. Šiuo metu prof. 
Kairys tebėra veiklus spaudoje (paskutinis spausdinys: „Lietuva Budo”, 1957); 
lietuvių socialdemokratų ratelyje ir, nors invalidas, gyvai reaguoja j, mūsų gy
venimo klausimus.
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MYKOLO BIRŽIŠKOS DOVANA ŽEMAIČIAMS
(ATSIMINIMŲ NUOTRUPA)

VIKTORAS BIRŽIŠKA

Brolis Mykolas buvo, kaip visiems lietuviams žinoma, vienu iš dvi
dešimties 1918 vasario 16-tosios akto, paskelbusio Lietuvą nepriklauso
mąja valstybe, signatarų. Daug vėliau, Lietuvai jau faktiškai esant ne
priklausomąja respublika, prezidentaujant Antanui Smetonai, buvo pa
tvirtintas įstatymas, pagal kurį kiekvienas 1918.11.16 akto signataras, ne
turįs savo žemės ūkio, gavo teisę, iš valdžios žinioje esamosios žemės ir 
miškų, nemokamai gauti tam tikrą skaičių hektarų ariamos žemės ir miš
ko savo nuosavybėn. Brolis Mykolas, kad ir bežemis, delsė pasinaudoti 
įstatymu ir gauti žemės ir miško, laikydamas 16-tos vasario akto pasirašy
mą jokiu nuopelnu lietuvių tautos atžvilgiu. Pasak jo, nepriklausomybės 
aktą pasirašytų kiekvienas sąmoningas lietuvis patriotas ir tuo būdu šį 
aktą pasirašė faktiškai ne atskiri žmonės, o visa lietuvių tauta. Tačiau 
gavusieji žemės ir miško signatarai nuolat skatindavo jį pasiimti priklau
santį jam, kaip signatarui, atitinkantį kiekį žemės ir miško. Tatai jam 
įkyrėjo iki gyvo kaulo ir jis pasiskundė savo žmonai Bronislavai. Žmona 
jam ir patarė: “Tauta tau duoda, tautai ir grąžink: paimk iš valdžios pri
klausantį tau pagal įstatymą mišką ir žemę, parduok ir visus gautus tuo 
būdu pinigus išnaudok kokiam nors naudingam Lietuvos reikalui!” Bro
lis Mykolas pradžiugo, išgirdęs tokį gerą patarimą, visai atitinkantį jo 
nusistatymui, gavo priklausančius jam pagal įstatymą žemę ir mišką, par
davė už 38.000 litų ir nutarė pastatyti Viekšniuose, Žemaičiuose už visus 
šiuos gautus pinigus mūsų tėvo — daktaro Antano Biržiškos vardo svei
katos namus. Mat, mūsų tėvas Antanas Biržiška buvo žemaičių mieste
lyje Viekšniuose, kuriame mes, visi trys broliai, esame gimę, apie 40 metų 
laisvai praktikuojančiu gydytoju, laikydamas savo gydytojo visuomeninę 
tarnybą darbu tautai. Jis pasižymėjo kaip akušeris, vidaus ir vaikų ligų 
gydytojas, įgijęs “didžiojo daktaro” garsą, nuo Viekšnių praktikuodamas 
spinduliu ligi 100 km. į visas šalis. Pats žemaitis, jis gydė Viekšnių apy
linkių ūkininkų šeimas, imdamas tokį mažą honorarą, kad per visą savo 
gyvenimą sutaupė tiek pinigų, kad mirus jam 1922.X.31. Viekšniuose, jų 
neužteko laidotuvių išlaidoms apmokėti. Tad suprantama, kodėl brolis
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Mykolas Viekšniuose pastatė “D-ro Antano Biržiškos Vardo” sveikatos 
namus.

Viekšnių valsčiaus valdyba nustebo, kai brolis Mykolas pranešė, kad 
jis savo lėšomis statysiąs tėvo vardo sveikatos namus. Tokios dovanos 
valsčiaus istorija ligi tol nežinojo. Vietiniai šauliai atsisakė nuo jiems 
paskirto žemės sklypo namams statyti sveikatos namų naudai, vietiniai 
ūkininkai žemaičiai, supratę šių namų svarbą, savo arkliais nemokamai 
vežė plytas iš plytinės, lentas iš lentpjūvės, ir netrukus, kaip baravy
kas po lietaus, išdygo 3-jų augštų mūrinis namas, su erdviais kambariais 
moterims gimdyvėms, gydytojo ir akušerės butais, laukiamuoju kamba
riu ligoniams. Rentgeno kabinetu ligoniams peršviesti ir 1.1. Žemaičiuose 
sakoma: “grybs, grybs, bara vyks, visų grybų pulkauninks”. Ir tikrai, 
Viekšnių sveikatos namai savo išvaizda ir įrengimu neturėjo, tur būt, 
sau lygių Lietuvoje sveikatos centrų, pastatytų valdžios lėšomis, dažniau
siai vieno augšto medinių namelių, kukliai įrengtų. Reikia žinoti, kad 
Lietuvos Vidaus Reikalų Ministerijos atitinkamas skyrius buvo numa
tęs įrengti daug sveikatos centrų kaimo miesteliuose, bet jųjų tarpe kaž
kodėl Viekšnių miestelyje joks sveikatos centras nefigūravo. O Viekšnių 
sveikatos namas, pastatytas mano brolio Mykolo lėšomis, iš tikrųjų at
rodė, kaip tų sveikatos centrų “grybs pulkininks”, turįs dar prie įėjimo 
durų pastatytą, pagal brolio dukters Marijos projektą, ąžuolinį kryžių ir 
įmūrytą į sieną juoduose rėmuose plokštę su įrašu “D-ro Antano Biržiš
kos Vardo Sveikatos Namai”. Visa statyba buvo atlikta ūkio būdu, nes 
pigiausias rangovų pasiūlymas šiems namams pastatyti be vidaus įren
gimo buvo apie 55.000 litų. O ūkio būdu pastatyti Viekšnių sveikatos na
mai kainoj© 41.000 litų su visu vidaus įrengimu. Patikrintomis žiniomis 
dabarties maskolių pavergtos Lietuvos vietiniai komunistai neišdrįso su
naikinti ąžuolinio kryžiaus prie sveikatos namų įėjimo durų ir tik perkė
lė jį į Viekšnių kapines ir pastatė ant mūsų tėvo ir motinos kapo. Rea
lizavęs gautą, kaip signataras, žemę ir mišką, brolis Mykolas gavo 38.000 
litų, o sveikatos namai kainavo 41.000 litų. Jis turėjo naktimis dirbti, ra
šydamas atsiminimus iš savo veiklos lenkų okupuotam Vilniuje ir spaus
dindamas Šiaulių Sąjungos organe Trimite, kol pagaliau iš gauto auto
riaus honoraro sutaupė stingančius 3.000 litų. Broliui Mykolui šiuo at
veju daugiau negu kam kitam, tiko lotyniškas posakis: “quod potui, feci; 
faciat meliora pctentes” — padariau ką galėjau; kas sugeba padaryti ge
riau, tepadaro.

Žinia, kad prof. Mykolas Biržiška savo lėšomis pastatė Viekšniuose 
puikų sveikatos namą, paplito visoj Lietuvoje ir pasiekė Kauną, kur val
dantieji sluogsniai “savotiškai” į visą tai reagavo. Valdžios oficioze “Lie
tuvos Aide” stambiomis raidėmis buvo išspausdinta kronikos skyriuje, 
kitų laikraščių pakartota žinutė, kad “trys broliai — profesoriai Biržiš
kos — savo lėšomis, paveldėtomis iš mirusio tėvo - gydytojo palikimo, pa
statė Viekšniuose sveikatos centro namus.” Pasipiktinę tokiu sąmonin
gu palaimintu “iš viršaus” visuomenės klaidinimu, nusiuntėm, pasirašę 
visi trys, šio melo atitaisymą, bet nei vienas laikraštis, paskelbęs mela
gingą žinią, nepaskelbė mūsų protesto dėl paprastos priežasties: veikian
ti tada valdžios cenzūra nepraleido. Visa tai tik dabar galėdamas mūsų 
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Mykolas Biržiška su broliu Viktoru Los Angeles lietuviu gegužinėj.
D. Čibo nuotr.

lietuvių visuomenei pranešti, smulkiai čia aprašiau Viekšnių sveikatos 
centro istoriją, parodydamas, koks patriotas buvo mano brolis Mykolas, 
kurį trumpai galima apibūdinti kiek perdirbtu lotynišku posakiu: Litua- 
iillS SUIH nil lituanum a me alienum esse puto (Esu lietuvis ir viskas, 
kas lietuviška, in3H nėra svetima). Visas brolio Mykolo gyvenimas — tai 
nenuilstama, nekartą surišta SU pavojumi prarasti gyvybę (pav. lenkų 
okupuotam Vilniuje 1919-1920) tarnyba mylimai tėvynei - Lietuvai!

VIKTORAS BIRŽIŠKA yra jauniausias Mykolo ir Vaclovo B. brolis. Gimė 
1886 m. Žemaitijoje. Baigęs Šiaulių gimnaziją, mokėsi Petrapilio Technologi
jos Institute, kurį baigė inžinieriaus technologo laipsniu 1914 m. Iki 1920 metų 
praktikavo savo srityje, vėliau pasižymėjo kaip matematikas - dėstytojas. Nuo 
1903 metų aktyviai veikė lietuvių tautiniame gyvenime ir Lietuvos Socialistų 
Demokratų Partijoje (Šiauliuose, Petrapilyje, Vilniuje, Kaune). Spaudoje ben
dradarbiauja nuo 1906 metų. Publicistas ir matematikos leidinių autorius, šiuo 
metu gyvena Čikagoje.

115

15



MYKOLO BIRŽIŠKOS BŪDO BRUOŽAI

STASYS LOZORAITIS

1918 metų gruodžio gale Lietuvos vyriausybė, neturėdama pakanka
mai kariuomenės Vilniui apginti, persikėlė iš sostinės į Kauną, palikda
ma savo įgaliotiniu Vilniaus krašte Mykolą Biržišką, vieną Nepriklauso
mybės Akto signatarų.

Išvažiavęs į Kauną su Vidaus Reikalų Ministerija, kurioje tuo metu 
dirbau, sausio 4 dieną aš vėl buvau Vilniuje, pasiųstas nuvežti pinigų vy
riausybės įgaliotiniui. Pasiekiau Vilnių vakarop. Miestas buvo tamsus, 
tuščias ir apgaubtas neramios tylos, kurią pagilindavo tolimi šūviai prie
miesčiuose.

Biržiška sudarė kontrastą šitai slegiančiai pasmerktojo miesto at
mosferai. Jisai priėmė mane visiškai ramus, lyg pavesta jam misija — 
pasilikti priešo okupuojamoje sostinėje — būtų normalus kasdieninis da
lykas. Neskubėdamas parašė laišką ministeriui pirmininkui Šleževičiui 
ir jį man davė, palinkėdamas geros kelionės. Tą pačią naktį aš išvažiavau 
į Kauną, o sekančią dieną sovietai okupavo Vilnių.

Tas, kritęs man į akį aną liūdną vakarą Biržiškos būdo bruožas, lai
kyti savo darbą Lietuvai savaime suprantama kasdienine užduotim, dirb
ti jį atkakliai, tyliai, be skambių frazių — padarė jį vieną žymiausių 
nepriklausomos Lietuvos istorijos asmenybių. Padarė tai, kad šiandieną, 
joks iškalbingas jo darbų apibūdinimas nebūtų skambi frazė, bet tiktai 
objektyvus jo didžių nuopelnų mūsų tautai pripažinimas. Pripažinimas, 
beje, kurio jisai niekad iš nieko neprašė ir apie kurį savo veikliame gy
venime greičiausiai nė neturėjo laiko galvoti.•

Būdamas Nepriklausomybės Akto signataras, Mykolas Biržiška tuo 
pačiu buvo atsistojęs pirmoje mūsų valstybės vyrų eilėje ir būtų galėjęs 
laikyti tai savo gyvenimu bei veiklos kulminaciniu tašku. Bet jam tai bu
vo tik vienas tarnybos Lietuvai etapas. Lietuvos valstybės nepriklauso
mybė turėjo būti ugdoma bei stiprinama dvasiniai ir politiniai, kultūros 
ir molzclo atžvilgiu. Kiekvienoje tų sričių Biržiška savo darbu, erudicija 
ir gabumais tarnavo ir nusipelnė mūsų tautos pažangai ir ateičiai.

Bolševikų ir vėliau lenkų okupuotame Vilniuje, 1919-1922 metais, jis 
buvo lietuvių tautinio pasipriešinimo širdis ir protas, veikdamas kaip 
politikas, publicistas, laikraštininkas, mokytojas, mokslininkas.

Prisimenant dabar tą tolimą praeitį, tenka stebėtis, iš kur toks ne
stiprios išvaizdos žmogus sėmė tiek energijos, ištvermės ir temperamento 
taip kietai ir sumaniai ginti* Lietuvos ir lietuvių teises Vilniaus krašte.

Tokią daugialypę nenuilstamą veiklą Biržiška tęsė Kaune, kur per
sikėlė lenkų okupacinės valdžios ištremtas iš Vilniaus krašto. Profeso
riaudamas universitete, rašydamas laikraščiuose, tyrinėdamas Lietuvos 
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senovės raštus, dalyvaudamas Vilniui Vaduoti Sąjungoj ir Komisijoj Vil
niaus reikalams, jis gaivino Lietuvos praeitį, kūrė jos dabartį ir formavo 
ateitį. •

Man atrodo, jog kitas charakteringas prof. Biržiškai bruožas buvo jo 
dvasinis savarankiškumas. Mes žinome, kad esama žmonių, kurie atrodo 
normalūs piliečiai tol, kol yra valdžia, įstatymų bausmės, ir kurių vals
tybingumas, visuomeninė drausmė ir net moralės sąvokos ilgainiui smun
ka, kai išnyksta formalūs varžtai, priverstini uždraudimai. Prof. M. Bir
žiška bet kuriose aplinkybėse buvo pilietinių dorybių, valstybingumo 
jausmo, gryno patriotizmo įsikūnijimas. Dirbti Lietuvai jis nebuvo rei
kalingas valdžios įstaigų pavedimų, įgaliojimų. Ir kur jis bebūtų — laik
raščio redakcijoj, universiteto senate ar tremtinių stovykloj — jis laikėsi 
visada vienodai, visiems lygiai, apsuptas orumo atmosferos, kurią suke
lia žmogus, krikštoliniai sąžiningas tiek viešuose dalykuose, tiek asmeni
niame gyvenime. Taip dirbęs ir gyvenęs laisvojoje Lietuvoje, tremtyje 
jis lygiai bekompromisiniai gynė sovietų pažeistą lietuvių tautos teisę į 
nepriklausomybę.

Mykolas Biržiška mirė prie savo darbo stalo, rašydamas apie Lie
tuvą, nepriėjęs prie paskutinio puslapio. Bet jo darbe tautai ir negalėjo 
niekada būti paskutinio puslapio, paskutinės ribos: tiktai mirtis jam šią 
ribą nustatė.

STASYS LOZORAITIS yra Lietuvos Ministeris Romoje, diplomatinės tarny
bos užsienyje šefas. Gimė 1898 m. Kaune. Pirmojo-Pasaulinio Karo metu — 
pabėgėlis Voroneže, kur baigė Martyno Yčo gimnaziją. Nuo 1918 metą pradėjo 
dirbti Vidaus Reikalų ministerijoje, vėliau dirbo Ministerių Kabineto raštinėje, 
o nuo 1923 metą — diplomatinėje tarnyboje. 1934—1938 metais buvo Lietuvos 
Užsienių Reikalą ministeris. Ypač svarbi Minister™ Lozoraičio iniciatyva ku
riant ir propaguojant Pabaltijo valstybią santarvę ir jo greita reakcija protes
tuojant prieš bolševiką okupaciją Lietuvoje. Pažymėtina, kad St. Lozoraitis 
buvo taip pat vienas Lietuvos Paspirties Vyčių (Skautą) Draugijos steigėju 
1919 metais.

Mūsą Tauta nei menkesnė nei geresnė už kitas tautas, bet mums Ji yra bran
giausia. Jos kalba mums mieliausia, aušriškai gražiausia. Jos žemė, daugiaam
žiame prakaite ir kraujuje įmirkyta, vyžomis ir klumpėmis išmindžiota, mums 
yra saviausia — mūsų ir tiktai mūsą — nei lenką, nei maskolių, nei prūsą 
— taigi švenčiausia.

„Sandara” 1960X11.23.
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3.5';

BANGUOJANČIU TAUTOS KELIU

STASYS ŽYMANTAS

Esu kultūrininkas, bet Tautos reikalas nuolat verčia 
mane, kurio gyvenimo takas eina greta jos kelio ir vei
kiamas jos spinduliuose, nekartą ir politikos imtis.

Mykolas Biržiška, 1952.IX.28

Plunksna gynė Lietuvą
“Mano protėviai per kelis šimtmečius kardu gynė Lietuvą”, pastebė

jo kartą Mykolas Biržiška, lyg tuo būtų mėginęs paaiškinti ir savo gyve
nimo kelią.

M. Biržiška buvo vertas savo protėvių palikuonis. Jis visą gyvenimą 
nenuilstamai kovojo dėl laisvės savąjai tautai ir teisingumo lietuviui ir 
žmogui.

Tik jo ginklas buvo skirtingas. Nebe kardas, bet rašto plunksna.
Vos dešimties metų vaikas, Adomo Mickevičiaus heroines poemos 

Gražinos įspūdžio paveiktas. M. Biržiška rašė lenkiškai istorijos dramą 
iš Lietuvos praeities, XIV a. pabaigos. Tos dramos jis nei tada, nei vė
liau nebaigė rašyti, bet pasiimtos plunksnos iš rankų nepaleido visą gy
venimą.

Kovinga ir raštinga buvo M. Biržiškos plunksna. Arti dešimties tūks
tančių didesnių ar mažesnių straipsnių įvairiuose laikraščiuose, žurna
luose, enciklopedijose. Apie šimtą atskirai išleistų leidinių, knygų, at
spaudų.

Toks palikimas rašto darbininko, kuris kartą nusiskundė, jog bemaž 
kiekvienas rašinys jam buvęs tikra fizinė ir dvasinė kančia. Tik laikui bė
gant kankinimasis rašinį “gimdant” pasimiršdavo ir atliktas darbas pa
likdavo malonų atminimą.

Nepigiai atsiėjo
Šešiolikametis jaunuolis, Šiaulių gimnazijos mokinys, M. Biržiška jau 

prisiekė kovoti dėl Lietuvos laisvės, nors naujosios, tautinės Lietuvos sam
prata tada jam dar nebuvo pilnai išryškėjusi.

Lietuvių tautos atgimimo istorijoje plačiau yra žinomas varpininko 
dr. V. Kudirkos atsivertimas lietuviu. M. Biržiškos atlietuvėjimas rečiau 
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atmenamas. Tai nebuvo staigus praregėjimas, kaip V. Kudirkos, bet ilgo, 
kankinančio proceso išdava ir, paties M. Biržiškos liudijimu, “nepigiai 
jam atsiėjo”.

Nevienu požiūriu šių dviejų tautos darbuotojų gyvenimo kelias buvo 
skirtingas. V. Kudirka buvo kilęs iš Suvalkijos ūkininkų, M. Biržiška iš 
Žemaitijos bajorų. Džiovos pakirstas V. Kudirka mirė anksti — vos 41 
metų amžiaus. M. Biržiška, nors visą gyvenimą buvęs silpnos sveikatos, 
sulaukė 80 metų amžiaus.

V. Kudirkai gimtosios kalbos klausimas nesudarė problemos. M. Bir
žiška turėjo pats jos pramokti Šiaulių gimnazijoje, jo sudarytoje lietuvių 
kalbos kuopelėje skaitydamas kudirkinius Tėvynės Varpus, kas žodį su
stodamas, aiškindamas, versdamas. “Oi, sunkus tai buvo gimtosios kalbos 
mokslas žemaičių bajoriukams, ypačiai man, žemaitiškai neką temokėju
siam”, rašė jis vėliau savo atsiminimuose.

Tačiau V. Kudirką ir M. Biržišką rišo vienas bendras bruožas. Abu 
juodu, ne vien gimusiu lietuviais, bet ir sąmoningai apsisprendusius būti 
lietuviais, tarytum uždegė amžina didžiosios pareigos Tėvynei ugnis. Ait
ria liepsna degindama vieno ir kito širdį, kankinanti ir niekad ramybės 
neduodanti, ji tarsi nuolat abiem priminė, jog visas jųdviejų gyvenimas 
teturi ir tegali turėti vieną vienintelę prasmę ir paskirtį — nenuilstamą 
darbą savajai tautai ir nepertraukiamą kovą dėl josios laisvės.

Eikime broliai

Iš mažens palinkęs į knygą, istoriją, ramų mokslinio tyrimo darbą, 
silpnos sveikatos, švelnaus būdo, M. Biržiška betgi nuo pat mažens buvo 
audringos ir maištingos dvasios. Toji kovinga dvasia jo neapleido visą 
gyvenimą.

Kai 1897 m. Šiaulių gimnazijos vyresnių klasių mokiniai suorganiza
vo protesto demonstraciją prieš priverstinį mokinių katalikų varymą į 
pravoslavų pamaldas, aštuntokui Ladui Laumianskiui sušukus “Eikime, 
broliai!”, iš salės demonstratyviai išėjusių mokinių tarpe buvo ir penkio
likametis M. Biržiška.

Veikė jį skaitytų rašinių lietuviškoji kovos ir pasipriešinimo dvasia: 
Liudviko Kondratavičiaus - Sirokomlės kunigaikščio Margirio, Adomo 
Mickevičiaus Gražinos, Konrado Valenrodo Vėlinių III dalies. Atsiliepė 
ir maištingųjų žemaičių protėvių kraujas. Ir ne vien žemaičių. M. Biržiš
kos motinos prosenelė, kilusi iš Naugardėlio, buvo Tado Kosciuškos se
suo. M. Biržiška ilgai atminė jo tėvo savo sūnums dainuotą dainą:

“Užgyd gaidai pusiau nakties, reiks žirgus balnoti...
Padėk, padėk pons Kosciuška, maskolių valioti.”

Prieš išvykdamas į Maskvos universitetą, M. Biržiška aplankė dar 
savo senolį, jau paliegusį, 90 m. amžiaus, buvusį 1831 m. sukilėlį Leonar
dą Biržišką. Paklausęs savo vaikaičio ar jis moka žemaitiškai, senolis jam 
priminė: “Žiūrėk, nepamiršk!” Šiuos senolio žodžius M. Biržiška laikė sau 
paskutiniu palaiminimu pasirinktame lietuvystės kelyje.

Dirbsiu savo žmonėms

“1901 m. baigęs Šiaulių gimnaziją susipratusiu lietuviu, buvau jau- 
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Ta kovingoji plunksna, kurią pro
fesorius valdė kol galėjo.

D. Čibo miotr.

prieš maskolių valdžią nusistatęs”, pasakoja M. Biržiška.
Dar I kurso studentas jis jau sugebėjo “pelnyti” caro valdžios “ma

lonę”: dviejų metų Sibiro tremties bausmę. Bausmę betgi pakeitus, pusę 
metų buvo kalintas Maskvos Butirkų, Vilniaus ir Kauno kalėjimuose. 
“Laisvajam Butirkų universitete” beklausydamas bendrakalinių paskai
tų apie socializmą, revoliucinius sąjūdžius, politines sroves, M. Biržiška 
nusistatė savo būsimos visuomeninės veiklos kryptį. Tą nusistatymą jis 
dar pagilino Karolio Markso Kapitalo studijomis Kauno kalėjime.

Kovą dėl tautos išlaisvinimo iš svetimųjų priespaudos M. Biržiška 
visad siejo su žmogaus išlaisvinimu nuo socialinės nelygybės. L. Kondra
tavičiaus poezijoje išreikšta užuojauta vargstančiam žmogui, jo ir poeto 
Adomo Mickevičiaus griežtas pasmerkimas baudžiavos; M. Biržiškos se
nolio, kelių valakų ūkininko priešingas nusistatymas tuomet buvusioms 
baudžiavoms, kaip nekrikščioniškai visuomeninei santvarkai; visa tai tu
rėjo įtakos M. Biržiškos visuomeniniam formavimuisi. O ir paties M. Bir
žiškos tėvas stipriai veikė savo sūnų tvirtu visuomeniniu idealizmu: sa
viesiems dirbti, eiti į liaudį, su ja bendrauti, ją visų pirma aptarnauti sa
vo žiniomis. Užtat jis, M. Biržiškos tėvas, pasirinko ir sunkų kaimo gydy
tojo darbą ir gyvenimą mažajame Žemaitijos Viekšnių miestelyje.

Savo tėvo pavyzdžiu ir M. Biržiška vykdamas Maskvon siekti teisi
ninko mokslų vieną jau tvirtai žinojo: baigus mokslą gyventi ir dirbti tik 
Lietuvoje, tik jos žmonėms.
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Busi mums svarbus žmogus

Kultūrininko ir politiko - visuomenininko darbas M. Biržiškai buvo 
tos pačios tautinės veiklos neatskiriamos ir tarpusavyje glaudžiai susiju
sios sritys, viena kitą papildančios ir gilinančios.

“Kad ir būdamas linkęs į mokslą, tad ir kultūrinį darbą, retai tedrį- 
sau jį laisvai atlikti, nesiedamas jį su visuomeninėmis savo pažiūromis ir 
siekimais”, aiškino M. Biržiška. Politinė tautos kova dėl laisvės kultūrinin
kui M. Biržiškai buvo aukščiausias idealas, viską apsprendžiantis ir le
miantis veiksnys. Eidamas aukštuosius mokslus Maskvoje, M. Biržiška 
rimtai mokėsi teisės, gilino socializmo teorijos žinias, veikė visuomeniš
kai Maskvos universiteto slaptojoje lietuvių studentų draugijoje, organi
zavo Lietuvos Socialdemokratų Partijos šalininkų ratelį ir jam atstovavo 
pirmoje lietuvių socialistinės jaunuomenės konferencijoje Kairiškiuose, 
Žemaitijoje.

Tuo pat metu jis atsidėjęs tyrinėjo lietuvių kultūros ir literatūros is
toriją, senuosius lietuvių rašytojus, senojo Vilniaus universiteto lietuviš
kus raštus.

Dvidešimt vienerių metų studentas teisininkas, M. Biržiška 1903 m. 
jau išspausdino dviejuose lenkų savaitraščiuose pirmuosius savo straips
nius iš lietuvių literatūros ir kultūros istorijos. Tokiu būdu jau tada jis 
mėgino lenkų visuomenei paaiškinti ir pagrįsti lietuvių teises į savarankų 
tautinio gyvenimo kelią. Tie rašiniai atkreipė dėmesį dviejų žymių lie
tuvių veikėjų: Jono Jablonskio ir Povilo Višinskio. Sutikęs M. Biržišką 
Šiauliuose 1904 m. J. Jablonskis savo būdingu tiesumu jam pareiškė: 
“Tamsta mums būsi svarbus žmogus”. Jis ir Povilas Višinskis vėliau pa
kvietė M. Biržišką bendradarbiauti jų redaguojamose “Vilniaus Žiniose”.

Taip M. Biržiškos akys vis labiau krypo į Vilnių, kurio reikšmę ne tik 
senovės Lietuvos valstybei, bet ir atgimstančiai lietuvių tautai jam išryš
kino Lietuvos kultūros ir lietuvių raštijos tyrinėjimai. Netrukus jis gavo 
progą Vilnių arčiau pažinti ir jau griežtai su juo susirišo.

Su Vilniaus darbininkais

“1906 metai. Sėdžiu Vilniuje jau nuo 1905 m. rudens, kaip antru kartu 
tuometinių mano vadų, Petrapilio Technologijos Instituto vyresnių asis
tentų Vlado Sūrio - Sirutavičiaus (“draugo Aleksandro”) ir Stepono Kai
rio (“draugo Marijono”) buvau iššauktas drauge su jais ir kitais veikė
jais Lietuvos Socialdemokratų Partijos darbą dirbti tarp Vilniaus darbi
ninkų”. “Karštas tai buvo laikas”, rašė M. Biržiška to meto atsiminimuose: 
“Darbo buvo tiek, jog nekartą bekalbant tekdavo nualpti. Kiaurai įsi
traukęs partijos darban gyvenau visuomeniniu, politiniu ir net privatiniu 
Vilniaus darbininkų gyvenimu, jų kovomis, vargais, viltimis ir nusivyli
mais... Ne tiek mane traukė revoliucinė politika, kurioje gavau dalyvau
ti, kiek revoliucinis darbininkų ir šiaip liaudies švietimas, paskaitos, kny
gynėliai, pamokos...”

M. Biržiška redagavo darbininkams skirtą laikraštį lenkų kalba. Jis 
mokė juos lietuvių kalbos, rašė atsišaukimus, vertė revoliucinius eilė
raščius. O prireikus šoko suktinį lietuviškame mėgėjų balete.
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Vilnius jam niekad nebuvo vien mūrai ir rūmai, bet gyvi jojo žmo
nės, su jųjų skirtinga ypatinga “lenkiška” lietuvių - gudų kultūra, ku
riuos jis norėjo grąžinti tautai ne jėga ir prievarta, bet kultūriniu ir švie
timo darbu. M. Biržiškos partijos darbas Vilniuje 1905-1906 m. padėjo iš
stumti iš Vilniaus pilsudskinę PPS. Vilniaus darbininkai dar ilgai Lietu
vos Socialdemokratų Partiją tebeminėjo “nasza litewska partja”.

Praūžė revoliucijos audra. 1907 m. baigęs Maskvos universitetą M. 
Biržiška vėl grįžo į Vilnių. Jis mėgino toliau tęsti partijos darbą Vilniaus 
darbininkų tarpe, dirbo “Vilniaus Žinių” redakcijoje, bendradarbiavo 
“Naujoje Gadynėje”, pats redagavo “Žariją” ir “Visuomenę”. Tačiau, jau 
su šeima sunkiai beišsivertė iš žurnalistinio darbo ir pripuolamos advo
katūros, prie kurios nelinko. Dėl politinio nepatikimumo jokios viešos tar
nybos nei teisme, nei Vilniaus miesto valdyboje gauti negalėjo. Tik 1909 
m. vargais negalais įsitaisė Vilniaus lenkų žemės banke. Nuo šiol savo 
laisvalaikį jis jau daugiau skyrė moksliniam ir rašto darbui, Lietuvių 
Mokslo Draugijai, kurios valdybon įėjo 1908 m., kaip grynai visuomeninei 
veiklai.

Buvo atsiradusi viliojanti proga patogiai įsikurti Krokuvoje, apėmus 
lietuvių literatūros katedrą. Tačiau, nors ir vargingai gyvendamas Vilniu
je, M. Biržiška atsisakė. Jis nesijautė galįs apleisti Lietuvą ir lietuvišką
jį darbą. Vilniuje tad jis sulaukė I Pasaulinio karo.

Istorijos Rubikoną žengiant

“Vilniaus lietuvių kuopelė, kuriai 1915-1918 m. vokiečių okupacijos 
metu teko kelti visas tautinis, tiek kultūrinis, tiek ir politinis darbas”, 
pasakojo apie tą laikotarpį M. Biržiška, “tai buvo 25-30 inteligentų susi
spietusių apie Lietuvių Draugijos Dėl Karo Nukentėjusiems Šelpti centro 
komitetą”, c

Priešingas autonomistų linijai ir šalininkas griežtesnės, vakarietiš
kos, nepriklausomybinės linkmės, vokiečiams okupavus Lietuvą likęs Vil
niuje, M. Biržiška įėjo į tą centro komitetą. Tuo pat metu jis buvo pakvies
tas vadovauti ką tik įkurtai Vilniaus lietuvių gimnazijai.

Minėtoji vilniečių lietuvių veikėjų grupė turėjo dar savo politinį 5 
asmenų vykdomąjį komitetą. Jį sudarė Antanas Smetona, Jurgis Šaulys, 
Petras Klimas, kun. Juozas Stankevičius ir Steponas Kairys, kurį 1917 m. 
pakeitė M. Biržiška. Šie lietuviai veikėjai parengė dirvą 1917 m. rugsėjo 
mėn. Vilniuje įvykusiai lietuvių konferencijai, kur išrinko Lietuvos Ta
rybą ir nustatė Lietuvai kelią į nepriklausomybę.

“Ir keistas atrodė, daug kam nesuprantamas kelias, kurį gavo pasi
rinkti lietuvių politika”, rašė apie tuos laikus M. Biržiška. “Pasirinktas 
Vytautinis kelias: mušti priešą, atsiremiant priešu”.

“1918 m. Vasario 16 d. nei Vilniuje, nei Kaune, nei bet kur Lietuvo
je niekas nerodė, kad būtų kas tą dieną ypatingo atsitikę. Šlapia. Nei žie
ma, nei pavasaris. Sunki, slegianti vokiečių okupacija. Ir tokiu neaiškiu 
gamtos ir politikos metu lietuvių būreliui Vilniuje teko tarti lemtingas 
žodis, kirsti istorinis kirtis”.

Dvidešimt Lietuvos Tarybos narių, 1918 m. Vasario 16 d. pasirašę 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo raštą, giliai suprato ir išgyveno 

122

22



istorinę atliekamojo akto reikšmę. “Kiekvienas jautėsi ne tik atlikęs čia 
svarbiausią savo gyvenimo žygį, bet ir esąs už jį prieš savo tautą atsakin
gas... Istorijos Rubikoną peržengę, neabejojame, jog nei Lietuva, nei mums 
atgal kelio nebėra.”

Mykolas Biržiška tada buvo 36 m. amžiaus.
Anomis audringomis Vilniaus dienomis

Nuo ramaus mokslinio darbo nakties tylumoje iki skubaus žurnalis
tinio rašymo triukšmingose laikraščių redakcijose, nuo pamokų Vilniaus 
gimnazijoje ir paskaitų Lietuvių Mokslo Draugijos Aukštuosiuose Kursu- 
suose ligi įtemptų politinių posėdžių ir- ginčų, nuo švietimo ministerio 
pareigų iki bolševikinių ir lenkiškų areštų, tardymų ir teismų, nuo dery
bų Suvalkuose ir pasitarimų su J. Pilsudskiu Varšuvoje iki suėmimo ir 
galutino ištrėmimo iš Vilniaus — toks buvo M. Biržiškos gyvenimas Vil
niuje 1919—1922 m. bolševikų ir lenkų okupacijoje. Tai buvo audringos 
Vilniaus laisvės kovų dienos. M. Biržiška buvo tų kovų sumanus organi
zatorius, ryžtingas vadovas ir praktiškas vykdytojas.

Jau nebesrovinis, 1917 m. pasitraukęs iš LSDP, jis Vilniaus darbui tal
kino visas sroves ir su visomis srovėmis dirbo. Žemaitiško atkaklumo ir 
vilnietiško užsidegimo, neišsemiamos energijos ir neįtikėtino darbštumo, 
M. Biržiška nežinojo poilsio. Pavargęs nuo vieno darbo, jis “ilsėdavosi” 
prie kito darbo.

M. Biržiška iš patirties žinojo, jog mažą kokį dalyką sumanyti, reikė
jo būti pasiruošusiam jį pačiam atlikti. Sumanęs paruošti ir išleisti ke
liasdešimt įvairių autorių lietuviškų vadovėlių ir tyrinėjimų gimnazi
joms ir busimajam universitetui, M. Biržiška ir pats juos ruošė.

Rūpindamasis Vilniaus universiteto atgaivinimu jis visų pirma suor
ganizavo ir faktinai vadovavo Lietuvių Mokslo Draugijos Aukštesniems 
Kursams ir pats juose 1919.III.1 d. skaitė pirmą paskaitą.

Gyvas, aštrus ir kandus publicistas ir polemikas jis tuo pat metu buvo 
tylus ir apdairus konspiratorius, lenkų klastos ir suktumo aiškintojas ne 
vien lietuvių, bet drauge gudų ir žydų, visuomeninio protesto ir boikoto 
organizatorius. Kultūrininkas, niekad kitokio ginklo kovoje nežinojęs, 
kaip tiesą ir laisvą žodį, M. Biržiška lenkams tapo pats pavojingiausias 
priešas. Suėmę jį ir apkaltinę išdavimu, už ką jam grėsė mirties bausmė, 
Tautų Sąjungai įsikišus lenkai ištrėmė jį iš Vilniaus.

Aktyvus Vilniaus veikėjas ir kovotojas, M. Biržiška dar pasireiškė 
kaip to Vilniaus darbo kronikininkas. 1927-1929 m. jis savo įprastu kruopš
tumu surašė ir paskelbė okupuotosios Lietuvos lietuvių darbo ir kančių 
1919-1928 m. dienoraštį — Vilniaus Golgotą — anoms audringoms Vilniaus 
laisvės kovų dienoms prisiminti ir lietuviams ateičiai visad atminti.

Vilniaus mintimi
M. Biržiška Kaune išgyveno 17 metų, nuo 1922 iki 1939. Tačiau, kaip 

jis pats sakęs, jis niekad “nesukaunėjo”. Jo darbo ir veiklos apimtis Kau
ne, kaip ir Vilniuje, daugiasritė. Ji siekė mokslo, kultūros, pedagogikos, 
plataus visuomeninio darbo, kovos ir politinės akcijos. Aušros gimnazijos 
direktorius, Lietuvos universiteto profesorius ir Humanitarinių mokslų
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fakulteto dekanas (1922-1925 ir vėl 1937-1939), universiteto prorektorius 
ir rektorius (1925-1927), M. Biržiška tiesė gaires Lietuvos kultūrai, moks
lui ir ypač lituanistikai.

1927.III.20 d. iškilmingai minint penkerių metų Lietuvos universite
to įkūrimo sukaktį, universiteto rektorius M. Biržiška, apžvelgęs sunkų 
universiteto išeitą kūrimosi kelią, pastebėjo, jog “jeigu prieš penkerius 
metus gan drovu būtų mums Vilniuje su savo universitetu pasirodyti, da
bar jau ten mes drąsiau su juo įžengtume”. Lenkams atplėšus nuo Lietu
vos jos sostinę ir teritorijos trečdali, Lietuvos valstybės atkūrimas, M. Bir
žiškos manymu, nebuvo išbaigtas. Todėl, tame pačiame iškilmingame uni
versiteto posėdyje jis šiais žodžiais deklaravo savo kultūrinės ir politinės 
veiklos pagrindą: “Vilniaus mintis, susirūpinimas visos Lietuvos reikalu, 
turi eiti pagrindu ne tik Lietuvos politinės ir visuomenės tvarkos, bet ir 
jos universiteto veikimo”. Kauno Lietuva M. Biržiškai dar nebuvo visa 
Lietuva. Giliai įsimąstęs demokratas M. Biržiška gerai žinojo, jog pa 
skelbta idėja ar mesta mintis tik tada bus gyva, kai su ja įsigyvens ir įsi
sąmonins plačioji visuomenė. Taip 1925 m. gimė Vilniui Vaduoti Sąjun
ga. M. Biržiška pats jai dešimtį metų vadovavo, pats skleidė, stiprino ir gi
lino tautoje Vilniaus mintį. Jo pastangų ir nuolatinių rūpesčių, kruopštaus 
darbo dėka, VVS iki jos uždarymo 1938 m. tapo plati patriotinė lietuvių 
organizacija, 600 skyrių sutelkusi iki 30.000 narių. Vilniaus Geležinis Fon
das subūrė visą tautos trečdalį. Apie 700.000 jaunųjų ir senųjų lietuvių 
įsigijo Vilniaus pasus, tapdami aktyviais Vilniaus minties rėmėjais. Ne 
vien visą Lietuvą aplankė ir ją pažino M. Biržiška, lankydamas gausius 
VVS skyrius su paskaitomis ir pranešimais. 1931 m. Vilniaus reikalu nu
vykęs Amerikon jis per tris mėnesius aplankė 40 lietuvių kolonijų, pa
skaitė 100 paskaitų ir pranešimų, kurių išklausė per 27.000 žmonių.

1940 m. okupavę Lietuvą ir radę Vilties spaustuvėje baigtą spausdin
ti M. Biržiškos knygą “Vilniaus reikalu Amerikos Lietuvoje”, bolševikai 
ją sunaikino. Tik kelis jos egzempliorius tepavyko išgelbėti.

Vytauto tautų frontas

Dar Vilniuje nustatęs draugiškus bendradarbiavimo santykius su gu
dais, ukrainiečiais ir žydais (I Pasaulinio karo metu net žydiškai pramo
kęs, o II Pasaulinio karo metu gestapininkų žydininku išvadintas dėl nuo
latinio žydų užtarinėjimo), M. Biržiška Kaune toliau tuos santykius stip
rino ir gilino. Jis glaudžiai bendradarbiavo su Gudijos egzilinės vyriau
sybės veikėjais, organizavo ir ilgus metus pirmininkavo Lietuvių - Uk
rainiečių ir Lietuvių - Žydų Kultūrinio Bendradarbiavimo Draugijoms.

M. Biržiška ieškojo kelių naudingai įtraukti visus Lietuvos gyven
tojus, imtinai su lenkais, į bendrą su lietuviais visuomeninį ir politinį dar
bą, visiems lygiai pripažintos, plačiais ir giliais demokratiniais pradais 
paremtos konstitucinės laisvės pagrindu. Pastoviai ir taikiai santvarkai 
Rytų Europoje sukurti, M. Biržiškos manymu, buvo reikalinga atgaivinti 
Vytauto tautų frontą, kuris toliau vykdytų Vytauto politinį testamentą 
— palaikyti ir plėsti rytuose vakarų kultūrą. Visa grandinė sveikų tautų 
nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų, susiorganizavusių atskiromis nepriklauso- 
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Mykolas Biržiška, Lietuvos Uni
versiteto rektorius, 1927 m.

momis valstybėmis (trys vytautinės ir pabaltiečiai) turėtų imtis šio už
davinio.

“Tada, bet tik tada, tegalėsime su lenkais kalbėti ir susitarti, kai jie 
pamatys prieš save mūsų sujungtas jėgas”, kalbėjo M. Biržiška savo pra
nešimuose Amerikoje 1931 m. “Nepamirškime, kad ir Lietuvos - Lenkijos 
ateities santykių raida kitaip spręsis, jei nuo dabar mes eisime glaudžiai 
su ukrainiečiais ir vėl kitaip, jei mūsų ryšiai su Ukraina bus atvėsę ir pa
laidi”, kartojo jis jau būdamas emigracijoje.

Turėdamas prieš akis ne vien lenkišką, bet ypač maskoliškos Rusijos 
imperializmą ir kovą su juo, M. Biržiška išeivijoje dar didesnę prasmę 
skyrė Vytauto tautų fronto idėjai. Tos idėjos įgyvendinimas, jo manymu, 
turėtų būti pradėtas nuo lietuvių - ukrainiečių santarvės.

Žemaičio šlovė Vilniuje

“Tai vienintelis Lietuvoje žmogus, kuris pirmas turi teisę čia pra
bilti! Kito tokio iš viso nėra”. Anot Pulgio Andriušio, taip visi kaip vie
nas mąstė senoje Vilniaus universiteto kolonų salėje susirinkę Lietuvos 
literatūros ir mokslo premijų įteikimo iškilmių dalyviai, kai į juos prabi
lo tikrasis tų istorinių universitetinių rūmų šeimininkas, Vilniaus Univer
siteto rektorius Mykolas Biržiška. “Biržiškinėje dvasioje išaugę matėme, 
kaip tos dvasios vadas patsai išgyveno Vilniaus šlovę, pirmą kartą pakil
damas kalbėti kolonų salėje”.
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M. Biržiškos mokiniai, pirmą kartą pabuvoję Vilniuje, tiesioginiai 
suvesti su Lietuvos istorija, ją palietę savo pirštais, suprato, ko jų buvęs 
mokytojas siekė poeto Adomo Mickevičiaus įkvėptomis pamokomis Auš
ros gimnazijoje ir paskaitomis Lietuvos universitete. Tačiau pačiam rek
toriui šios kuklios, nors ir reikšmingos iškilmės, tebuvo tik pradžia nau
jų darbų ir žygių, naujų planų ir sumanymų, kurie lietuviškojo Vilniaus 
universiteto garsą, įtaką ir garbę iškeltų iki to garso, kurio buvo pasie
kęs senasis Vilniaus universitetas. O juk tas universitetas gavo 10—15 me
tų dirbti iš dalies nematomą ir istorikų veik nepažymėtą darbą iki įgijo 
didžios įtakos filaretų metu.

Lietuviškasis Vilniaus universitetas privalėjo imtis uždavinio suar
tinti su Lietuva ilgos lenkų okupacijos nuo jos atskirtą Vilniaus kraštą ir 
jo daugiakalbius žmones. Tapdamas didžiuoju Lietuvos kultūriniu mokslo 
centru, jis turėjo iš Vilniaus šviesti visai Lietuvai ir Lietuvos mokslo ir 
kultūros šlovę pagarsinti visam Vakarų pasauliui.

Vilniaus universiteto senato iniciatyva įsteigtos Vilniaus universiteto 
Bičiulių Draugijos pradėta veikla, profesorių lietuvių ir lenkų kalbomis 
skaitytos viešos paskaitos vilniečiams, sumanymai suartinti akademinį 
jaunimą su Vilniaus krašto sodiečiais organizuojant studentų vasaros dar
bus, visa tai rodė tvirtą žemaitišką rektoriaus ranką, vairuojančią lietu
viškąjį Vilniaus universitetą giliai išmąstytu keliu.

Tačiau nauja bolševikų okupacija 1940 m. gražino M. Biržišką į sun
kų, seną, išbandytą kovos ir tautinio pasipriešinimo kelią.

Nepriklausomybės dvasia nesužalota
Rektoriaus M. Biržiškos moralinis autoritetas buvo toks didelis, jo 

vardas taip neatsiejamai susijęs su Vilniaus Universitetu, jog nei vienas 
nei antras okupantas nekėlė rektoriaus nušalinimo ar pakeitimo klausimo. 
Bolševikų pastatyto švietimo komisaro A. Venclovos lietuviška širdis dar 
nebuvo spėjusi užgęsti, o nacių primesto švietimo tarėjo Dr. Pr. German
to — dar nauja liepsna suliepsnojo.

Ypatingų sunkumų universitetui iš pat pradžios sudarė lenkų laiky
sena, kurie anksčiau boikotavę lietuviškąjį Vilniaus universitetą, dabar 
masiškai jį užplūdo. Tuo pat metu komunistuojančių Vilniaus žydų tal
kinami, jie ėmė varyti smarkią akciją už dėstomosios lietuvių kalbos uni
versitete pakeitimą rusų kalba. Rektoriui pavyko išvengti šio universi
teto surusinimo pavojaus, sutvarkius įstojančių prašymų atranką taip, jog 
iš 2200 studentų lietuvių buvo dauguma: 50 proc., lenkų — 33 proc., žydų 
— 16 proc. ir 1 proc. gudų. Bet lenkų pastangas surusinti universitetą jis 
laikė senojo Vilniaus universiteto bendros kovos prieš maskolius tradi
cijos išdavimu ir to jiems niekad neatleido.

Sunkūs tai buvo laikai. Partijos ir komjaunimo kišimasis į universi
teto darbą buvo įžūlus ir nepakenčiamai įkyrus. Pačiame universitete vi
siškai viešai ir oficialiai įsikūręs “rezidavo” ir “veikė” NKVD atstovas 
Kopylov. Tačiau iki pat 1940-1941 mokslo metų pabaigos rektorius M. Bir
žiška sugebėjo išlaikyti Vilniaus universitetą lietuvišką, nesužalotos tau
tinės, nepriklausomybinės dvasios. Šitai kaip tik mažiausiai patiko kom
partijai ir okupantui. Maskva jau buvo įspėjusi apie numatomus didžiuo- 
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sius universiteto pertvarkymus, NKVD nė tų pertvarkymų nesirengė 
laukti. Karui kilus rasti numatytų ištremti asmenų sąrašai rodė, jog bir
želio 25 d. turėjo būti išvežtas Sibiran ne tik pats rektorius, bet ir žymi 
profesūros dalis. Karas prasidėjo birželio 22 d.

Vytautiniu keliu
Naujiesiems nacių okupantams iš esmės terūpėjo vienas dalykas: 

kaip nors, be triukšmo likviduoti Vilniaus universitetą. Švietimo tarėjui, 
Dr. P. Germantui, nacių atžvilgiu suvaidinusiam Konrado Valenrodo 
vaidmenį, aktyviai parėmus, o vienu kritišku momentu asmeniškai griež
tai įsikišus, rektoriui M. Biržiškai visdėlto pavyko atlaikyti ir šio naujo 
okupanto spaudimą.

Tiktai 1943 m. pradžioje lietuvių jaunimui masiškai suboikotavus 
lietuvių SS legioną, įsiutę naciai 1943.III.17 brutaliai uždarė visas Lietu
vos aukštąsias mokyklas ir Vilniaus universitetą. Lietuviams, o ypač lie
tuvių inteligentijai, grėsė masiniai areštai ir represijos, o visai Lietuvai 
— pagriežtintas okupacinis režimas.

Rektoriui M. Biržiškai iškilo sunkus sprendimas. Pasibiaurėjęs nacių 
okupantų brutalumu ir žiaurumu, jis nieko bendra su jais nenorėjo turėti. 
Išgirdęs per radiją, jog ir jo pavardė esanti prirašyta po Kaune paskelbtu 
lietuvių visuomenės atstovų atsišaukimu, jis parengė pogrindžio spaudai 
pareiškimą, kad to atsišaukimo visai nepasirašęs.

Kaip Vilniaus universiteto rektorius jis, betgi, nešė atsakomybę dėl 
lietuvių studentijos ir profesūros tolimesnio likimo. Nuo Vilniaus lietu
vių gimnazijos įkūrimo 1915 m., taigi daugiau kaip 25 metus švietęs, auk
lėjęs ir mokęs būsimą lietuvių inteligentiją, rektorius M. Biržiška nega
lėjo leisti, kad naciai dabar pradėtų ją beprasmiai naikinti. Ne tik uni
versiteto profesoriai ir studentų komitetas, bet ir pogrindžio atstovai 
kreipėsi į rektorių, prašydami jį, atsirėmus savo autoritetu ir senu paty
rimu, mėginti ieškoti išeities iš susidariusios pavojingos būklės, nes lietu
vių pogrindis masinėms nacių represijoms sutikti buvo nepasiruošęs. Pa
reigos žmogus visą gyvenimą, M. Biržiška ir dabar liko jai ištikimas. Iš
siaiškinęs, jog lietuvių veikėjai Kaune sumanytos konferencijos nelaiko 
žalinga tautiniams lietuvių interesams, jis sutiko joje dalyvauti. Vakarus 
nusižiūrėjusių ir iš ten išlaisvinimo laukiančių lietuvių tarpe toji konferen
cija nebuvo populiari. Iš esmės gi, ji tepatvirtino ligšiolinį lietuvių nu
sistatymą ir reikalavimą vokiečiams: laisvės ir valstybinės nepriklauso
mybės.

Toks esminis konferencijos nusistatymas naciams nebuvo priimtinas, 
bet po konferencijos įvykusiuose pasitarimuose su vokiečių okupacinės 
valdžios atstovais, rektoriui M. Biržiškai pavyko bent laikinai išlyginti 
lietuvių - vokiečių santykius. Toku būdu, likusių gyvų Stutthofo kon
centracijos stovyklos lietuvių kalinių režimas buvo pakeistas ir sušvel
nintas, jaunimo gaudymas buvo sustabdytas, represijos prieš lietu
vių inteligentiją buvo sulaikytos. Pagaliau, vieton jaunimo atmesto, 
jiems nepriimtino SS legiono, 1944.11.16 d. buvo paskelbtas gen. Plechavi
čiaus vadovaujamos Vietinės Rinktinės kūrimas. Ji rado visuotinį prita-
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rimą, nes lietuviai joje įžiūrėjo atkuriamos Lietuvos kariuomenės užuo
mazgą.

Pačiam Vilniaus universiteto rektoriui M. Biržiškai svarbiausiu rū
pesčiu buvo tiesioginės grėsmės pašalinimas, kad nacių naikinamosios 
Stutthofo koncentracijos stovyklos “Dievų Miškas” nevirstų ne kelioli
kos, o kelių tūkstančių lietuvių šviesuolių kapinynu.

Tėvynėje liko širdis

1944 m. vasarą Vilniaus universiteto rektorius M. Biržiška tapo poli
tiniu emigrantu, tokiu, kokiais prieš šimtą metų tapo nevienas senojo Vil
niaus universiteto darbuotojų ir veikėjų. Pati lemtis tarsi norėjo M. Bir
žiškos gyvenimo kelią dar tvirčiau surišti su Vilniaus universiteto liki- 
mine tradicija.

Apleisdamas Lietuvą M. Biržiška buvo pasiruošęs ne trumpesnei, 
kaip 20 metų emigracijai. Nors naujoji lietuvių išeivija tesudarė tik ma
žą krašte likusios tautos dalį, jis jai skyrė didžiosios misijos uždavinį, tal
kinant tautai jos žūtbūtinėje išsilaisvinimo kovoje.

Vykdamas emigracijon M. Biržiška .nejučiom atminė savo labiausiai 
branginamo poeto, istorinės Lietuvos emigrantų pirmūno Adomo Micke
vičiaus sielos skundą — Tėvynėje liko širdis. Savo jaunystėje sėmęsis 
įkvėpimo iš šio didelio poeto, dabar senatvėje juo pasekęs emigracijos 
keliu, M. Biržiška pajuto gilesnę poeto “Księgi pilgrzymstwa polskiego” 
idėjų prasmę. Išeivijoje paskelbtuose savo raštuose ir straipsniuose jis 
mėgino tas idėjas ir mintis pritaikinti “lietuviškai imamiems tautiniams 
Lietuvos ir lietuvių reikalams”.

STASYS ŽYMANTAS, Vilniaus Universiteto docentas, Teisės Mokslų Fakul
teto dekanas. Buvęs Rockefeller™ Fundacijos stipendininkas. Specializavosi 
Harvardo, Paryžiaus, 'Londono universitetuose. Lietuvoj kėlė administracijos 
reformos reikalą. Valstybės Tarybos žinovas - bendradarbis, administracijos re
formos planui paruošti komisijos prie minister™ pirmininko narys. Okupacijos 
metais aktyvus pogrindžio veikėjas. Lietuvių Aktyvistų Fronto narys 1940-41 
metais. Birželio Sukilimo Vilniuje dalyvis, Vilniaus Komiteto pirmininkas. Vo
kiečių okupacijos metais Lietuvių, Laisvės Kovotojų Sąjungos Vilniaus štabo 
vadas. Lietuvos pogrindžio vadovybės pavestas tarėsi Rygoje su Latvijos pog
rindžio vadovybės atstovais, Vilniuje — su lenkų pogrindžio atstovais.
1944 metais išvykęs Vokietijon szi Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
Užsienio Delegatūrai steigti įgaliojimais — tos Delegatūros narys, 1945 metais 
atkurtojo V LIK’o narys. 1946 metais Bendrojo Demokratinio Pasipriešinimo 
Užsienio Delegatūros narys. 1950 metais Lietuvių Rezistencinės Santarvės vi
cepirmininkas.

LIETUVIŲ TAUTA YRA KARALIŠKA TAUTA, kas man ypačiai paaiškėjo 
Vilniuje palyginant su iš didžiaisiais lenkais.

1961.XII2., Los Angeles.
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DEŠIMTMETIS PALMIŲ PAVĖSYJE

BRONYS RAILA

1950 metais kovo 4 d. centrinėje Los Angeles geležinkelių stotyje iš
lipo iš vagono, nešinas lagaminėliu, nedidutis, liesas, su žila barzdele se
nukas, lydimas tokio pat amžiaus, tik kiek stambėlesnės žvitrios senutės. 
Čia juos su gėlėmis pasitiko duktė su žentu, du anūkai ir būrelis šeimos 
pažįstamų.

Vakarinis vietos dienraštis, The Mirror, po kelių valandų vienos iš 
savo laidų pirmąjį puslapį paskyrė didelei šio keleivio nuotraukai stoty
je. Los Angeles piliečiams laikraštis pranešė, kad naujasis atvykėlis nėra 
šiaip jau eilinis “imigrantas”, kokių atvyksta apsigyventi į Kaliforniją 
kasdien maždaug po tūkstantį. Jis yra kitoks. Jis yra “displaced person”, 
padėjęs surašyti Lietuvos Nepriklausomybės Deklaraciją ir matęs, kaip 
“toji laisvė buvo prarasta Rusijos agresoriams”. Šitaip atsitikus, 68 metų 
amžiaus žilabarzdis esąs dabar pasiruošęs pradėti čia gyvenimą iš naujo.

Dviem senukam, bebaigiantiem septintąjį amžiaus dešimtmetį turėti 
jėgų pradėti gyvenimą iš naujo, net ir kraštutinio amerikietiško optimiz
mo atmosferoje, nebuvo toks lengvas ir paprastas atvejis. Mums, kurie 
betarpiškai išgyvenome Lietuvos laisvės sutriuškinimą ir pavergtos tautos 
likimą, šis lengvabūdiškai gražus naujojo gyventojo pasitikimas skam
bėjo labiau kaip ironija, o ne tikrove pagrįsta prielaida.

Tikrovė apie “gyvenimą iš naujo” buvo visai kita, daug kartesnė ir 
dramatiškesnė. Normaliai žiūrint, kalba greičiau galėjo būti apie vienokį 
ar kitokį ilgo gyvenimo paskutinių saulėleidžių praleidimą, o ne apie 
“pradėjimą iš naujo” ir gal iš viso ne apie “gyvenimą”.

Kokie gi naujo gyvenimo akiračiai atsiskleidė Mykolui Biržiškai, 1949 
metų rudenį atvykusiam į rytinius Amerikos pakraščius iš užsidariusio 
pabaltiečių tremtinių universiteto Pinneberge, Vokietijoje?

Jo amžiuje ir šiam kraštui visai nepritaikomu profesiniu pasirengi
mu, akiračiai buvo apsiniaukę, nepatrauklūs, nieko gero nežadantieji. 
Gerų “sponsorių” atkviestas į rytinį Amerikos pakraštį ir nuoširdžiai pri
glaustas pereinamajam laikotarpiui, Mykolas Biržiška ten buvojo keletą 
mėnesių, dairėsi ir mėgino aiškintis, kaip galėtų įsikurti ir būti naudin
gas lietuviškam darbui. Paskutinis laisvojo Vilniaus universiteto rekto
rius, Nepriklausomybės Akto sigatnaras, vienas iš brandžiausiai prityrusių 
mūsų visuomenės, politikos ir spaudos darbininkų, vienas iš pačių stam
biausių lituanistikos, lietuvių kultūros ir literatūros istorijos mokslinin- 
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kų, “Amerikos Lietuvoje” ir jos veiksnių veiksnelių atomizuotoje sąran
goje niekur negalėjo įtilpti, niekur nebuvo reikalingas, niekam neatrodė 
kviestinas ir įtrauktinas į bendrą lietuvišką darbą, kuris jam garantuotų 
bent minimalinį medžiaginį išsilaikymą.

Pajaustų ir ištirtų aplinkybių pasekmėje netrukus jam teko padaryti 
išvadą, kad vienintelė išeitis bepaliko vykti į Los Angeles ir ten prisi
glausti prie savo dukters, mažamečių anūkų ir žento K. Barausko šeimos, 
kuri prieš kelis mėnesius ten buvo atsikėlusi ir kurios vienintelis duon- 
darbis, buvęs lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, pelnė pragyveni
mą eiliniu metalo fabriko darbininku.

Vėliau, intymumo valandomis, savo artimiesiems M. Biržiška kartais 
pasakodavosi, lyg ir guosdamasis, kad bėgdamas nuo okupantų iš Lietu
vos į užsienį neturėjo jokių ypatingų iliuzijų dėl savo asmeninio likimo. 
Emigracijoje, ypač patekus į Ameriką, jis vis dėlto tikėjosi būti arčiau li
tuanistinio darbo centrų, kur būtų reikalingi ir panaudoti jo patyrimai 
ir žinios; kuriose būtų daugiau šaltinių naujiems daviniams pasisemti ir 
seniesiems patikslinti. Vadinasi, ne tiek kad jam, bet visam lietuviškam 
reikalui būtų žymiai naudingiau, jei būtų sudarytos nors kokios sąlygos 
apsigyventi stambiuose senos lietuviškos emigracijos centruose Ameri-

Profesorius mokėjo gyvai pasako
ti. Atydus klausytojas arch. E.
Arbas. D. Cibo nuotr.
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koje, arčiau prie bibliotekų, ar tai prie laikraščio ar prie kurių centrinių 
mūsų visuomenės, kultūros bei politikos institucijų. Jis neslėpė, kad va
žiavimas į Los Angeles jam buvo labai skaudus apsisprendimas. Tuo metu 
čia tik kūrėsi nauja lietuviška “kolonija”, kur būrėsi gal tūkstantis “se
nųjų” ir keli šimtai “naujųjų” lietuvių. Ši kelionė jam atrodė lyg dar 
viena priverstinė tremtis, dar niūresnė už aną europinę, nes tai atrodė 
būsiąs dar didesnis ‘nutolimas ne tik nuo Lietuvos, bet ir nuo lietuvių 
visuomenės ir lietuviško darbo galimybių.

Tik atvykus į Los Angeles nuotaika ėmė kiek blaivytis. Daug padė
jo malonumas būti tarp savųjų, matyti augančius ir naujai gimstančius 
anūkus. Džiugino jį ir tai, kad čia susitiko senų pažįstamų, gerą būrį bu
vusių mokinių iš gimnazijos bei universiteto, ir greit sudarė eilę naujų 
pažinčių su “senaisiais” gyventojais, kurie buvo jam draugiški ir ne vie
nas nuoširdžiai ir apčiuopiamai rėmė įsikūrimo varguose bei kasdieniniuo
se trūkumuose. Už tai jis jiems niekada nešykštėjo ir niekada nepavargo 
kartoti savo padėką.

Taip pietinės Kalifornijos didmiestyje prasidėjo Mykolo Biržiškos 
paskutinis gyvenimo dešimtmetis. Tiksliau sakant, daugiau kaip dešimt
metis — visas tuzinas su viršum metų, kurių bėgyje jis niekur kitur ne
beišvyko. Išvykti jis būtų galėjęs bet kada, kelionėms ir sveikatos būtų 
užtekę, ir noro netrūkę, tik per visą tą laiką nė viena stambesnė Ameri
kos lietuvių organizacija ar jų sambūriai, ruošę suvažiavimus bei iškil
mingus sąskrydžius, neišgalėjo jam pasiūlyti apmokėti bent kelionės išlai
dų. Paties profesoriaus biudžetas tokios prabangos neleido daryti. Visos 
mūsų stambiausios politinės ir kultūrinės organizacijos, veiksniai ir visuo
menė, atrodo, buvo ramūs ir patenkinti, kad senasis profesorius ir vienas 
iš dviejų Amerikon atvykusių Nepriklausomybės Akto signatarų saugiai 
įsikūrė. Ir įsikūrė ne šiaip sau proziškai, nuobodžiai, bet gražiai 
ir poetiškai — palmių pavėsyje! Šis humoristinis posakis jam patiko 
ir davė progos net kelis mėnesius karčiai juokauti po to, kai jis drauge 
su kitais pasirašė Lietuvių Rezistencinės Santarvės steigėjų atsišaukimą 
visuomenei. Mat, vienas dienraštis Čikagoje patį atsišaukimą, Mykolą 
Biržišką ir kitus pasirašiusius, ta proga mėgino šmaikščiai pašiepti ir šį 
komentarinį straipsnelį užvardijo — “Rezistencija palmių pavėsyje”... My
kolas giliai į širdį įsidėjo šį pašiepiamąjį posakį ir dažnai prie jo pokal
biuose grįždavo.

Iš tikrųjų, toje miesto centro komercinėje ir rasiškai jau mišrioje 
apylinkėje, kurioje Biržiška apsigyveno, į melsvą padangę stiepėsi nema
žai sodriai žalių ar nuo saulės jau apsvilusių palmių. Čia prie Washing- 
tono bulvaro ir Union gatvės sankryžos stovėjo senoviškas vieno aukšto 
medinis namas, kuriame buvo du maži butukai priešakyje ir du didesni 
užpakalyje. Vieną iš tų didesnių nuomavo Barauskų šeima, bet vietos at
vykusioms uošviams čia buvo vos vos kojai pastatyti. Tik po kelių mėne
sių, kai iš priešakinio mažojo butuko nuomininkė išsikraustė, du nauji 
kambarėliai — vienas miegojimui, kitas “gyvenimui” — buvo paimti Bir
žiškoms ir koridoriuku sujungti su Barauskų butu, sudarant vieną bendrą 
kaip mes pradėjome sovietiškai vadinti “kolūkį”. Šio, irgi sovietiškai ta- 
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riant, “gyvenvietės” baldus bei apstatymą sudarė geraširdžių tautiečių 
sudovanoti laužai. Profesoriaus biblioteka susidėjo iš atsivežtos vienos dė
žutės jam brangiausių išlikusių knygų bei rankraščių. Ji skubiai gausė
jo naujais leidiniais ir lietuviška spauda, sienos puošėsi šeimos paveiks
lėliais ir pirmaisiais anūkų tapybiniais kūriniais, kuriuos savieji ir sve
čiai tada vadino labai įdomiais. Vasaromis čia buvo tvankoka, vietos vis 
labai mažai, bet būta ir vieno pertekliaus, — tai nuolatinio triukšmo. Kam
bariuose ir kiemelyje girdėjosi vaikų krykštavimai ir peštynės, o gatvė
je automobilių, sunkvežimių ir tramvajaus nesiliaujančios simfonijos. 
Gatvių sankryža buvo nuolatinio judėjimo vieta, kurioje dažnai įvykdavo 
susisiekimo pabūklų nelaimės. Kai ausis perverdavo dviejų metalų su
sikabinimo gązdinantis sutarškėjimas, turėdavai dar išklausyti patruliuo
jančio policijos automobilio signalų ar skubančio sanitarinio sunkvežimio 
sirenų ilgą spiegimą. Vaizdo spalvingumui paryškinti dar būtų galima 
pridėti, kad visai čia pat, vos už bloko nuo Biržiškų driekėsi Washingtono 
bulvare nuo seno įsikūrusios ir klestinčios stambiausių Los Angeles gra- 
borių įstaigos su savo koplyčiomis ir kitais matomais bei nematomais 
paskutinių patarnavimų įrengimais šios žemės keleiviams...

Jeigu nusikaltau bandydamas nupiešti profesoriaus gyvenamą aplin
ką, tai tik dėl to, kad norėjau pasekti žinomąjį Goethės patarimą: kas no
ri kūrėją, suprasti, turi nuvykti į kūrėjo šalį...

Aš buvau toje “šalyje” ir daug daug kartų buvojau tos šalies kampe
lyje, kur savo senatvės paskutiniame vingyje sustojo mūsų įžymusis kul
tūros kūrėjas ir jos darbštusis tyrinėtojas. Jis čia sustojo ne visai trum
pai, tačiau jo gyvenimo sąlygos bei aplinkybės buvo toliausios nuo palan
kių bet kokiam moksliniam ir žurnalistiniam darbui ir užtarnautam se
natvės poilsiui. Į pietinę Kaliforniją kasmet iš rytinių ir šiaurinių kraštų 
persikelia dešimtys tūkstančių senyvų amerikiečių amžinos ir švelnios 
vasaros klimate praleisti poilsiui užpelnytus amžiaus likučius. Tik tokie 
pensininkai persikelia ne tik su didesnėmis ar mažesnėmis pensijomis, 
bet dažniausiai dar ir su apčiuopiamomis sutaupomis. Mūsų veteranas nau
jai savo buities pradžiai atvyko be nieko, ir jei ko, bebaigiant savo am
žiaus septintąjį dešimtmetį, dar buvo galima laukti, tai tik paskubinti 
sutartį su Washingtono bulvaro laidotuvių koplyčios verslininkais...

Bet įvyko kitaip, ir tai ne kartą stebino ne mane vieną. Įvyko ne pa
gal Goethės nurodytą valią, o greičiau priešingai: kūrėjas nesutapo su sa
vo nauja šalimi. Nauja šalis bei slegianti jos aplinka, nepalankiausios as
meninio gyvenimo aplinkybės, nepaveikė jo žlugdančiai. Čia kaip tik 
dar kartą, kaip ir per visą jo ankstyvesnį gyvenimą, išryškėjo nepapras
tas jo asmenybės stiprumas ir žemaičio charakterio kietumas. Aukšta mo
ralė, valia iki galo atlikti savo pareigą, dvasinės vertybės nugalėjo sun
kiausias kliūtis!

Vos spėjęs atvykti, Mykolas Biržiška bematant atšilo, atkuto, pagy
vėjo, net fiziškai atrodė sustiprėjęs ir iš karto įsijungė į margiausią Los 
Angeles lietuvių gyvenimą. Čia tartum prasidėjo jo antroji ar trečioji jau
nystė. Savo būdo polinkiais jis buvo, kaip amerikiečiai sako, labai socia
lus ir “joineris”. Lietuvoje jis už tai kartais patekdavo net į humoro skil- 
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,,Lietuvių Dienų” redaktorius B. 
Brazdžionis teiraujasi apie anų 
laikų įvykius. D. Čibo nuotr.

tis laikraščiuose, nes buvo daugiau kaip trijų tuzinų organizacijų valdy
bose ir dažniausiai jų pirmininku. Bene apie 1935 metus, pajutęs pęr di
delę tokio visuomeniškumo naštą, perdaug suėdančią jo laiką tiek pri
vačiame gyvenime, tiek tiesioginiame mokslo darbe, kartą jis net per 
spaudą pareiškė, kad jaučiasi esąs priverstas pasitraukti iš visų pirmi
ninkavimų ir valdybų.

Los Angeles, tačiau, buvo kviečiamas ar ir pats ateidavo į visokiau
sių lietuviškų draugijų ir sambūrių susirinkimus, pobūvius, vakarus ir 
į kiekvienas svarbesnes ar ir mažiau svarbias lietuvių iškilmes. Tik pir- 
mininkysčių, net ir labiausiai prašomas, jau griežtai kratėsi (ir vis dėl
to per du paskutiniu savo gyvenimo metus dar buvo vienos organizacijos, 
Los Angeles LRS skyriaus valdybos aktyviu pirmininku). Bene labiau
siai jį traukė jaunoji karta, ir su malonumu jis skubėdavo į skautų, stu
dentų pobūvius, į lituanistinės mokyklos darbus bei parengimus ar tėvų 
bei jos rėmėjų pasitarimus. Dar negausioje Los Angeles lietuvių koloni
joje jis rado maždaug tiek pat įvairių draugijų (apie tris tuzinus) kiek 
kadaise jų buvo Lietuvoje, iš kurių valdybų jis buvo priverstas pasitrauk
ti: naudingų ir reikšmingų ar ir visai beprasmiškų, įsteigtų gal daugiau 
tik mūsų mėgiamo organizacinio žaismo kaprizais. Jis buvo prirašytas 
nariu ar bent aktyviai susirinkimuose reikšdavosi ir teisininkų skyriuje, 
ir pas inžinierius, ir apdraudų susivienijimuose, kultūros bei labdaros 
klubuose, bendruomenės apylinkėje, lietuviškų namų nevieningų sta
tytojų barniuose, visų politinių sambūrių viešai rengiamose diskusijose, 
Dailiųjų Menų Klubas, kurio pradiniu steigėju jis buvo, neturėjo parei- 
gingesnio nario, nepraleidusio nė vieno pobūvio ir vis raginusio dažniau
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juos ruošti, daugiau parengti įvairių paskaitų ir jas diskutuoti, — o pobūvių programai pasibaigus ir perėjus prie kolegiškų vaišių stalo, jis gerai užvalgydavo ir saikingai dar pavilgydavo gomurį, ne kartą namon išvykdamas jau visai vėlybais išnakčiais.Silpnutės išvaizdos, dažnai skundęsis nuolatiniu nuovargiu, ypač širdies negalavimais, aštuntą dešimtį einąs senukas, kai tik įsimaišydavo į jam įdomų reikalą ar jam įdomesnių žmonių būrį, pasidarydavo labai gyvas, įžvalgus, judrus, intelektuališkai gilus, kūrybiškas, spinduliuojantis ir neįtikėtinai stiprus. Galbūt tokiu jį padarydavo ir išlaikydavo tas intensyvus dvasinių, kultūrinių ir tautinių vertybių išgyvenimas, tas nuolatinis domėjimasis ir “sirgimas” visu tuo, kas tik buvo susiję su lietuvių tautos likimu, su jo kaip žmogaus įsisąmonintomis pareigomis ir idealais, be kurių gyvenimas jam, kaip gal ir mums visiems, būtų tapęs be turinio ir prasmės.Salia minėtų organizacijų jis, nuo pat pirmųjų savo atvykimo dienų paprašė būti įrašytas į Los Angeles lietuvių katalikų, tada dar mažos bažnytėlės parapijiečių tarpą. Jaunystėje buvęs marksistas, socialistas, taigi anų laikų supratimu ir žinomas “bedievis” bei “parmazonas”, Mykolas Biržiška dabar kone pabrėždamas, lyg kas tuo abejotų, ne kartą viešai ar privačiuose pokalbiuose sakydavosi esąs praktikuojantis katalikas. Tikybines pareigas jis iš tikrųjų vykdė, turbūt kiekvieną sekmadienį per daugiau nei dešimtmetį punktualiausiai gana toloku keliu atvykdamas į pamaldas ir atlikdamas visas kitas krikščionio kataliko pareigas. Ta proga susitikdavo ir išsišnekėdavo su visais pažįstamais. Katalikybės praktikavimą kitiems kartais pabrėžtinai primindavo, nors jo katalikiškumas buvo truputį savotiškas. Jo tolerancija kitaip manantiems ir tikintiems sieke žymiai toliau, negu šiaip normali praktikuojančių katalikų tolerancija. Šių eilučių rašytojui kartą jis labai nuoširdžiai pasakojo, jog nejautęs ir nejaučiąs simpatijų politikuojantiems ar perdaug jau “pasaulėžiūriniams” katalikams. Visi jo ilgo gyvenimo artimiausi ir geriausi draugai vis būdavę ne katalikai ar “blogi katalikai”, daugiausiai liberalai ir kitokie laisvamaniai. Su jais jam būdavę įdomiau draugauti, dirbti, diskutuoti. Ir jei jis po marksistinio jaunystės perijodo vėliau grįžęs į katalikybę, tai todėl, kad jutęs kažkokį labai stiprų vidinį raginimą jausmiškai būti ten, kur yra lietuvių tautos didžiuma, neišsiskirti iš tos įsigalėjusios tradicijos.Taigi, nors Mykolas Biržiška Los Angeles lietuvių visuomenės ir jos sambūrių veikloje savo amžiumi dažniausiai būdavo seniausias dalyvis, bet, populiariai sakant, jis buvo ir pavyzdingiausias bendruomenės narys, nuolat ir visur sukęsis jos darbe ir gyvenime, ja nepasibodėjęs, nepasitraukęs ir niekad ligi pat gyvenimo pabaigos neišėjęs į “pensiją”. Vienu požiūriu jis- buvo idealiausias be krislelio priekaišto: jis čia niekada tautiečių nerūšiavo, neskyrė ir nevertino pagal jų partinius ženklelius. Dėl to kartais net nukentėdavo, nes nemaloniai įveliamam į tradicinius kivirčus, susiginčijusiom grupėm dėl jo plėšantis ir pabrėžiant, kad ir Biržiška eina su mumis, ne su jumis, jis susinervuodavo, bet su angeliška kantrybe mėgindavo aiškinti: “Aš neinu nei su “mumis”, nei su “jumis”. Aš einu pas visus lietuvius ir eisiu su visais, kur tik matysiu ar jausiu.
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kad atliekamas naudingas darbas Lietuvai”...•
Taip Mykolo Biržiškos naujasis gyvenimas “palmių pavėsyje” ilgai

niui nusistovėjo, įėjo į kasdieninės rutinos rėmus su mažytėmis viltimis 
kiek pagerėti, su saldinančiomis prošvaistėmis kai kada pasidžiaugti.

Vienas iš tokių įkvepiančių ir dvasiškai stiprinančių pergyvenimų, 
be abejo, buvo profesoriaus 70 metų amžiaus sukaktuvių minėjimas. To
kio masto, turinio ir formos įvykis anuometinėje Los Angeles lietuvių 
kolonijoje buvo dar neįprastas. Daugelis iš mūsų, o jų tarpe ir Mykolas, 
bodimės įvairių sukaktuvių dirbtinai išpūstomis ir perdėtomis prakalbų 
tiradomis, niekam nereikalingais pliauškalais ir visokiomis blia-blia-blia 
puotomis. Bet M. Biržiškos sukakties minėjimas, ypač Dr. K. Almino pa
stangomis kruopščiai ir turiningai paruoštas, buvo visakeriopai skaidrus 
įvykis tiek sukaktuvininkui, tiek ir lietuvių visuomenei. Pasisakymų žo
džiai ir linkėjimai Vilniaus universiteto rektoriui in exilio buvo akade
minio lygio. Apie jį kalbėjo ir sveikino didžiųjų Kalifornijos universitetų 
bei kai kurių kolegijų atstovai. Šis įvertinimas ir švelnus respektas pro
fesoriaus Mykolo žilai barzdai, aiškiai, teikė gaivinantį polėkį ir džiaugs
mą. Po minėjimo ir lietuviškoje mūsų kolonijoje, kurios didelė dalis “se
nųjų” ir nemaža dalis “naujųjų” narių ligtol pro pirštus žiūrėjo į “nieko 
neuždirbantį”, taigi, ir “nieko nebereiškiantį”, skurstantį senuką, Bir
žiškos asmens vertė ir prestižas staiga pakilo. Vėliau ne vieną teko iš
girsti sakant: “Tik žiūrėk, kokių žymių žmonių mes dabar turime mūsų 
tarpe...” Ilgainiui derlingesnė dirva atsirado ir minčiai, kad šiaip ar ki
taip Los Angeles lietuvių kolonijai derėtų savo “žymų žmogų” ne tik žo
džiais, bet ir apčiuopiamiau paremti. Atsirado mišrus komitetas, kuris, 
Dr. P. Pamataičio pirmininkaujamas ir klebono kun. J. Kučingio veik
liai remiamas, užsibrėžė tikslą, kad ateinantį 75 metų gimtadienį lietuvių 
tautos veteranas galėtų lengviau, patogiau ir saugiau praleisti. Žinoma, 
tuojau pat kilo ginčai ar nuomonių skirtumai: kaip paremti, — nuperkant

Prof. M. Biržiška Los 
Angeles akademikų skau
tų tarpe.

L. Briedžio nuotr.
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namus, ar inventorių, ar tiesiai grynais pinigais? Po ilgesnių diskusijų, 
nuomonių vienybės nepasiekus* buvo nutarta surinkti galimai didesnę 
piniginę auką, profesoriui “paliekant laisvę” ją panaudoti taip, kaip jam 
atrodys geriausia.

Didžiąją aukų dalį sudėjo Los Angeles lietuviai ir jų organizacijos. 
Apyjautriai prisidėjus ir kitoms Amerikos bei Kanados lietuvių bendruo
menėms, profesoriui buvo įteiktas keturių tūkstančių su viršum dole
rių vertės čekis. Žentui K. Barauskui kiek pridėjus, abi šeimos 1955 metų 
pavasarį Magnolia alėjoje užpirko senyvą dviaukštį medinį namą, kuria
me buvo daugiau vietos sau ir dar keletą kambarių liko išnuomoti. My
kolas čia pirmą kartą Amerikoje gavo nors mažutį, bet gana jaukų man
sardinio tipo kambariūkštį — atskirą “kabinetą” darbui. Taigi, komitetui 
pavyko pasiekti užsibrėžtą uždavinį: Nepriklausomybės Akto signataras 
dar porą metų prieš savo 75 gimtadienį galėjo saugiau ir laisviau atsi
kvėpti, savo dienas patogiau skirti moksliniam ir kūrybiniam darbui.

Deja, tie 1955 metai, vos spėjus persikelti į naujuosius namus, asme
niniu ir šeimyniniu atžvilgiu buvo turbūt patys skaudžiausi ir sunkiausi 
jo visame ilgame gyvenime. Tragiškai mirė žmona, Bronė Biržiškienė. 
Už poros mėnesių, širdies smūgio pakirstas, krito žentas Kazys Baraus
kas, vienintelis produktingas gausios šeimos pagrindinis duondavis. Tuo
jau pat labai sunkiai ilgesniam laikui susirgo duktė Ona Barauskienė, 
ir Mykolas likosi vienas su trim mažamečiais anūkais. Sekančiais metais 
staiga atėjo žinia, kad rytuose mirė jo labai mylėtas brolis ir artimiau
sias lituanistinių mokslų bendradarbis prof. Vaclovas Biržiška.
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Prof. Mykolas Biržiška su 
ponia, po Korp! Vytis 
spalvų įteikimo.

L. Briedžio nuotr.
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Profesorius savo kambaryje.
D. Cibo nuotr.

Visi jautėme, kad tokie neužtarnauti likimo smūgiai profesoriaus 
senatvėje buvo jam per didelės žaizdos, ir net baiminomės, kad Mykolas 
jų nebeatlaikys. Tai būtų kita ir ilgesnė istorija, bet tariant keliais žo
džiais: — Mykolas šias visas artimųjų tragedijas atlaikė, pergyveno ir nu
galėjo su neįtikėtina stiprybe. Po poros metų jo gyvenimo būdas ir aplin
ka vėl sunormalėjo, viskas susitvarkė, kas dar galėjo susitvarkyti, ir jis 
toliau reguliariai dirbo dabar jau ne palmių, o “magnolijų pavėsyje”. Gal 
tik išoriniu atžvilgiu buvo galima pastebėti kai kuriuos pasikeitimus: jo 
barzda dar daugiau pražilo, visame veide atsirado dar daugiau raukšlių, 
fiziškai atrodė daugiau sumenkęs ir liesutis, kad rodos kiek stipresnis vė
jas tokį papūtęs lengvai pakeltų į orą... Jis pats dabar nekartą pasiskųs- 
davo, kad vis daugiau ir greičiau pavargstąs, kad širdis piktai maištau
janti, kad rašymas jam pasidaręs labai sunkus. Vis tenka daugiau ilsėtis, 
o tai esąs “labai nenaudingas laiko eikvojimas”...•

Ką jis dirbo per šį dešimtmetį su viršum metų? Ne taip lengva į 
tokį klausimą atsakyti dabar, kada daugumas Amerikos lietuvių spaudos 
ir knygų skaitymo, galvojimo, tyrinėjimo, paskaitoms pasiruošimo, straips
nių ir knygų rašymo nelaiko jokiu rimtu darbu.

Mykolas Biržiška, deja (ir laimei!) tik tatai ir tedirbo. Los Angeles 
dienų laikotarpyje jis perredagavo ir galutinai spaudai paruošė iš Vokie
tijos atsivežtą juodraštį stambaus veikalo, kuris, dviem tomais išleistas, 
buvo pavadintas “Lietuvių tautos kelias”. Daugelio jis buvo raginamas ir 
pats svajojo, šį veikalą, užsibaigiantį Pirmuoju Pasauliniu karu Lietuvo
je tęsti ligi dabarties. Tačiau tuojau pat paaiškindavo, kad rašyti toliau 
tokį veikalą be bibliotekų, šaltinių ir dokumentacijos, būtų ne tik sunku, 
bet ir rizikinga. Vaizdas negalėtų būti pilnas, neabejotinai sukeltų gin
čus ir, pagaliau, jis negalįs pasikliauti tik savo atmintimi. Mieliau jam 
atrodė mėginimas rašyti savo jaunystės, ypač studentavimo laikų, atsimi-
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nimus, laikotarpio, kuris, jo nuomone, lietuvišku požiūriu dar esąs per 
menkai mūsų istorijoje nušviestas. Daugiausia tuo tikslu, kada tik galė
davo, jis iš ryto vykdavo į Los Angeles centrinę miesto biblioteką ir ligi 
pavakario ten skaitydavo, nusirašinėdavo įvairius netiesioginius savo at
siminimam davinius. Mat, bibliotekos sandėliuose jis rado nemažai to me
to rusų kalba knygų ir žurnalų, ir toji medžiaga jam labai tiko geriau nu
piešti carinės Rusijos gadynei, kai jis pats studijavo Maskvos universitete. 
Deja, šis ilgas parengiamasis darbas, kaip lygiai ir lietuvių lenkų ir lie
tuvių ukrainiečių santykių apybraižos, jam nepasisekė baigti.

Šalia to, jis rašė visą eilę straipsnių pirmiesiems Lietuvių Enciklo
pedijos tomams. Vėliau, nors visada atydžiai sekdamas kiekvieną naują 
Enciklopedijos tomą, kartais net spaudai parašydamas įvairius jos ko
regavimus, su kartėliu atsisakė bendradarbiauti, kai iš Enciklopedijos vy
riausio redaktoriaus pareigų buvo pašalintas jo brolis Vaclovas, Mykolo 
nuomone, neužtarnautu ir nepriimtiniu būdu. Šis incidentas, nepajėgtas 
elegantiškai sutvarkyti, buvo gal skaudžiausias smūgis ir Enciklopedijai 
ir lietuvių kultūros istorijos rašymui, nes juk nebuvo ir dar neužaugo 
šios lituanistinės srities pakaitalų tiem dviem broliam Biržiškom.

Vėliau Mykolas su neįtikėtinais sunkumais ir kantrybe surinko dalį 
savo rašinių apie lietuvių kovas su lenkais dėl Vilniaus Lietuvos Nepri
klausomybės pradžioje, kuriuos dviem tomais išleido Nidos leidykla 
Londone. Ta pati leidykla taip pat išleido ir jo parengtus Vilniaus univer
siteto istorijos metmenis. Pridėję dar kelias dešimtis jo vidutinių ir il
gesnių straipsnių įvairiais lietuvių politikos ir kultūros klausimais, spaus
dintų įvairiuose laikraščiuose bei žurnaluose, gausybę trumpesnių straips
nelių, jo gausią ir nuolatinę privačią korespondenciją su įvairiais asme
nimis ar lietuviškomis įstaigomis, — matysime, kad ne dažnas iš mūsų 
jaunesnių galėtume pasigirti tokiu rašto darbų derliumi per vieną de
šimtmetį.

Keturius paskutinius savo gyvenimo metus Mykolas pašventė savo 
brolio Vaclovo “Aleksandrynui” ir lietuvių rašytojų metraščio tobulinimui 
bei papildymams. Tai buvo kažkas daugiau, negu žinoma biržiškiška bro
liška meilė. Po Vaclovo mirties jis gavo saugoti jo lituanistinį knygynėlį 
ir rankraščius. Ir “Aleksandryno” rankraštis buvo parašytas, bet galutinai 
neišlygintas ir neredaguotas. Mykolas pasistatė sau pagrindiniu uždaviniu 
šį stambų ir ligšiol išsamiausią mūsų raštijos istoriją liečiantį veikalą — 
“mažąją lietuvių enciklopediją” — ne tik galutinai paruošti, bet ją kaip 
nors išspausdinti.

Kai kurie iš mūsų, ir gal ypač šių eilučių rašytojas, ne kartą Myko
lui imdavom niurnėti ir apgailestauti, kam jis visą laiką atiduoda “Alek
sandrynui”, kuris vis dėlto yra parašytas ir nebepradings, kai tuo tarpu 
mums būtų įdomesni ir svarbesni paties Mykolo nauji raštai ar memua
rai, kurių niekas kitas be jo ir už jį neparašys. Tokios pastabos Mykolą 
kiekvieną kartą suerzindavo. “Ką čia tamsta niekus šneki!” — purkštau
davo jis. “Aleksandrynas yra neįkainuojama medžiaga lietuvių raštijos 
istorijai ir tai buvo brolio Vaclovo viso gyvenimo svarbiausias darbas. 
Rankraštis gali pražūti, sudegti, supūti. Reikia jį dabar išleisti, ir reikia 
jį aplyginti, pataisyti, papildyti, tą aš dar galiu ir noriu padaryti”. Jokios 
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Atsiminimuose nugrimzdęs...
D. Cibo nuotr.

tolesnės diskusijos tuo klausimu būdavo neįmanomos. Kai knygų išleidi
mo reikalas pasirodė tiek pat sunkus, kiek ir lėtas, Mykolui “Aleksandry- 
nas” pradėjo kaštuoti daug sveikatos. Jis jautėsi labai nelaimingas, ner
vindavęs, grauždavosi, kai korektūros iš Čikagos ateidavo pora savaičių 
vėliau, negu buvo žadėtos, ar per kelius mėnesius visai neateidavo. My
kolas tada stačiai niršdavo. “Tik tamsta pagalvok: ką jie ten mano?... Man 
rašo, kad vis dar reikia palaukti, o aš jiems sakau: jūs galite laukti, bet 
aš negaliu laukti, aš jau senas”...

Mykolas atspėjo. Jis sukniubo, skaitydamas “Aleksandryno” antrojo 
tomo korektūrą ir, nors tuojau buvo išvežtas ligoninėn, jis mirė aštuo
niasdešimtojo gimtadienio dienos vakare.

Tai, kas Mykolo Biržiškos Los Angeles gyvenimo laikotarpyje buvo 
parašyta, išspausdinta ar palikta rankraščiuose, be abejo nepražus, bus 
išlaikyta ir laimingesnėmis mūsų tautai dienomis bus prieinama, per
spausdinama. Mane daugiausiai jaudina ir liūdina tai, kas jau niekada ne
galės būti pakartota ir nebuvo užrašyta. Tai Mykolo Biržiškos paskaitos, 
prakalbos, daugybė žodinių pasisakymų įvairiomis viešosiomis ir privati
nėmis progomis.
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Kaip žinoma, jis nebuvo kažkoks ypatingas oratorius, retorinių gražbylysčių duoti nesistengė, net jų nemėgo ir ne kartą smagiai pasišaipydavo iš kitų vartojamų gražbylysčių. Bet, kaip ilgametis gimnazijų mokytojas ir universiteto profesorius, jis buvo įpratęs ir įgudęs kalbėti be pasirašyto teksto. Jis galėjo kalbėti bet kuriuo momentu ir bet kuriuo jam pažįstamu klausimu. Kalbėdavo laisviausiai, nemikčiodamas, žodžio ir sakinio neieškodamas, nesiblaškydamas, logiškai, taisyklingomis ir išbaigtomis frazėmis jis galėjo kalbėti keliolika minučių ar ir dvi bei tris valandas be pertraukos ir be regimo nuovargio. Kalbėdavo ramiu, lygiu balsu, kiek “nuobodokai”, be artistinių veido grimasų ir tik su būtiniausiais rankų ar kūno judesiais. Tik vieną kartą dvylikos metų bėgyje girdėjau jį kalbant skirtingai, visiškai oratoriškai, neįprastai pakeltu balsu, su visa patetikos butaforija. Tai buvo tautininkų suruoštame 1960 Naujųjų Metų sutikimo baliuje, lygiai 12 valandą vidurnaktį. Kaip visuomet, profesorius atrodė pavargęs, vos pajudąs, bet dvasioje labai gyvai ir optimistiškai nusiteikęs. Tą jo optimistiškumą skatino įvairūs, tegu ir nelabai reikšmingi, to meto tarptautinės politikos įvykėliai, iš kurių jis įtaigojo toli siekiančius padarinius ir ta proga, pakviestas pasakyti Naujųjų Metų sutikimo “žodį”, jis labai tvirtu ir jaunuolišku balsu prabilo apie pasaulyje besiniaukiančią, vis stiprėjančią audrą ir apie mus lietuvius, kurie “...turime būti audros paukščiai, jeigu norime audroje išlikti, nes tik audros paukščiai temoka audros vėjus nugalėti, į laisvę ir laimę nuskristi”! Tai buvo trumpa ir puiki prakalba, ir mane nukrėtė šiurpas, kai tokie gražūs ir nuoširdūs žodžiai jautriausiu būdu buvo pasakyti ne pačiu geriausiu laiku ir ne tinkamiausioje vietoje. Jie tuojau pat nuskendo išsipuošusios, įsilinksminusios ir lėbaujančios publikos pastalėse...Biržiška noriai ir su ūpu kalbėjo visada ir visiems, kur tik būdavo pakviestas, kai matė gerą progą ar juto reikalą. Jis kalbėdavo minėjimuose, sukaktuvėse, susirinkimuose, klubuose, diskusijų debatuose, viešuose ar privačiuose pobūviuose, visuomet turiningai, su gilesnės prasmės ieškojimu, su gausybe faktų ir neišsemiamos informacijos šaltiniais, su profesoriška erudicija ir ne visada atsižvelgdamas kokio tipo ar intelektualinio lygio buvo jo klausytojai, kiek jie buvo pasiruošę ir imlūs jo žodžiams, kiek jie domėjosi problemomis, kurios jam buvo giliausiais pergyvenimais. Į lietuvių visuomenę jis ėjo seno revoliucionieriaus atkaklumu, kaip kadaise savo jaunystėje Vilniaus darbininkijos tarpe. Nuo to laiko jis buvo įpratęs turėti santykius su visokiais žmonėmis: tokiais, kurie jį suprato ir pritarė, ir su dauguma tokių, kurie nesuprato, nepritarė, šaipėsi, nuobodžiavo ar buvo priešiškai nusiteikę.Kaip prakalbininkas, kaip prasmingo žodžio sakytojas, kaip tautinis misijonierius, jis atvyko į Ameriką labai pasikeitusiais ir šios misijos apaštalams labai nepalankiais laikais. Prieš pusšimtį metų Amerikos lietuviai, tegu ir mažai išprusę ir bemaž beraščiai, labai mėgo prakalbinin- kus ir įvairius paskaitininkus, godžiai siekė šviesos ir naujų tiesų, jomis domėjosi ir jas išgyveno. Dabar rimtiems paskaitininkams, teisių ieškotojams ir agitatoriams buvo sunkūs laikai. Vyresnioji karta, vadinamas senimas, liovėsi domėjęsi žodžio sakytojais, jautėsi patys esą visa žinan- 140
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tieji ir išmanantieji, o jaunimas — dar daugiau žinąs ir išmanąs už se
nimą...

Profesorius, arba “dėdė Mykolas” (kaip kartais familiarai jį vadin
davome) šią pasikeitusią atmosferą pats netrukus pajuto ir ją išgyveno 
protarpiais melancholiškai, visada stoiškai ir beveik niekada nekapitu
liuodamas. Jis gerai žinojo, kad dalis publikos jį laiko minėjimų ir pobū
vių “pabaisa” ir pats pakartodavo nugirstus kitų dejavimus: “Ar ir vėl 
tas senis mus “kankins? Ar ir vėl turėsime iškentėti visą valandą, klau
sydami jo atsiminimų?...” Bet pakviestas jis vis prakalbėdavo pusvalandį 
ar ir valandą, kartais atsiprašydamas, kad taip reikia, verta ir kitaip ne
galima, ir kad tai nėra tik atsiminimai, bet tai liečia mūsų tautos gyvą
ją dabartį ir jos ateitį. Ir dėl to jis nesiskųsdavo, nepriekaištaudavo, klau
sytojų nekaltindavo. Tik dėl vienos paskaitos dėdę Mykolą pastebėjau 
nusivylusį ir net susikrimtusį. Tai buvo netrukus po jo atvykimo į Los 
Angeles, kai viena lietuvių studentų grupė pasikvietė jį į savo pobūvį 
paskaitai. Jis tuo džiaugėsi ir gerai pasiruošė savo paties pasirinktai te
mai apie Vilniaus universitetą ir bendrai apie Lietuvos aukštųjų mokyk
lų istoriją. Jis taip į šią mielą jam temą įsigyveno ir įsibėgėjo, kad paskai
ta užtruko lygiai tris valandas. Tik vėliau jis patyrė, kad su tokia paskai-

Profesorius gaivinasi gegužinėje 
vos keletą dieną prieš mirtį.

D. Čibo nuotr.
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Paskutinį kartą parapijos bažnyčioje. D. Cibo nuotr.

ta jauniesiems “akademikams” jis pasirodęs kaip žiauriausias “pabaisa”, 
ir kad daugiau šioji grupė jo niekada nebekvies į savo pobūvius. Per 
paskaitą studentai išlaikė privalomą mandagumą ir ramiai išsėdėjo, bet 
vėliau nesivaržydami pliaupė, kaip baisios buvo šios trys valandos, savo 
leidinėlyje jie net parašė su pašaipa, jog trijų valandų paskaitos kantrus 
išklausymas esąs nesugriaunamas jų “tautinio pasiaukojimo” įrodymas... 
Dėdė Mykolas, visada be galo santūrus ir atsargus su žodžiais, čia nebe
iškentė ir kartą vėliau, kalbantis mūsų jaunimo temomis, gana karčiai 
nusiskundė: “Blogai jei lietuvis studentas, einąs mokslą Amerikos uni
versitetuose, visai nesidomi ir ignoruoja savo tautos aukštųjų mokyklų 
praeitį ir patyrimus. Jis vėliau niekad nesupras savo tautos pajėgumo ir 
vertės. Jis mokės tik žavėtis ir girtis svetimais blizgučiais ir savo tautai 
bus tuščias pasipūtėlis ar visai nuo jos nutrūks. Iš tokio mūsų tauta ma
žai teturės naudos, ypač jos sunkiaisiais laikais”. Ir Mykolas beveik ne
apsiriko: iš tos grupės jau baigusių akademikų vos tik pusantro žmogaus 
aktyviai tebedalyvauja naudingame lietuviškos visuomenės gyvenime.

Įstrigo man atmintin ir kitas atvejis, savotiškai priešingo pobūdžio. 
Viename Lietuvos Nepriklausomybės Talkos suruoštame Vasario 16 mi
nėjime Mykolas Biržiška buvo pakviestas pasakyti proginę prakalbą gau
siai susirinkusiems tautiečiams didelėje restorano salėje, prie vakarienei 
paruoštų, užkandžiais jau apkrautų stalų. Apie pusvalandį jam iškalbėjus, 
•ėmė jaustis ir girdėtis minėjimo dalyvių nerimas, šnibždėjimai ir mur
mėjimai, peilių ir šakučų barškėjimai. Prelegentas tai ryškiai pastebė- 
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jo, ėmė nervuotis, savo žodžius dirbtinai trumpinti ir nebevystydamas 
toliau temos staiga užbaigė ...atsiprašymu, kad gal per ilgai juos užgai- 
šinęs ir trukdęs laisvai pavakarieniauti; jis tik manęs, kad vis dėlto yra 
dalykų, kuriuos Vasario 16 proga reikėtų prisiminti ir apie juos pagalvoti 
dabarties lietuviškų reikalų rėmuose... Biržiškos prakalbai pasibaigus, 
keli išėjome į koridorių atsipūsti, ir čia Dr. Juozas Jurkūnas nebeišlaikė. 
“Kokia gėda! Koks chamizmas! Ir dar prie pasikviestų amerikiečių sve
čių!” — karčšiavosi dzūkų Juozas. “Čia buvo viena iš įdomiausių Biržiš
kos prakalbų, atskleidžianti naujus faktus, originaliai interpretuojanti 
mūsų praeitį, duodanti gaires ateičiai, — o mūsų tautiečiai tik ėsti, tik 
ryti ir dar savo murmėjimais trukdyti! Gėda... stačiai pasibaisėtina! Jei 
Biržiška kalbėtų ir dvi valandas, ir pasakotų jau žinomus visiems daly
kus, vistiek turėtume būti tiek išauklėti, kad ligi galo išklausytume. Jei 
kalbėtų net keturias valandas ar visą naktį, vistiek turėtume klausytis ir 
domėtis. Nes tai kalba Biržiška, kuris gal greit niekada nebeprabils”... Ne
buvo iokių priešingų davinių nepritarti Jurkūno protestui: tai buvo 
skaudi ir graudi tiesa, ir šis šešėliškas atsiminimas, bent man, greit ne
pranyks.

Iš šių dviejų nuotykių tenesusidaro įspūdis, jog Biržiška, kaip pra- 
kalbininkas ir paskaitininkas, Los Angeles gyvenimo laikotarpyje turė
jęs tik nepasisekimų, nusivylimų ar buvęs vengiamas. Sunkumų susida
rydavo gal tik dėl to, kad jis į visus žiūrėjo lygiomis ir nedarė skirtumo 
paprastai mišrioje publikoje su labai nevienodu ir nelygiu intelektuali
niu pajėgumu. Jis visada turėjo didesnį ar mažesnį būrelį tikrai besido
minčių ir jo žodžius giliai įvertinančių klausytojų bei pašnekovų, kurie 
jo pasiilgdavo, laukdavo, domėjosi ir gėrėjosi. Tie šimtai jo prakalbų, 
paskaitų ar šiaip įvairių diskusinių pašnekėsiu, jei būtų buvę užrašyti ar 
užrekorduoti, sudarytų šiandien storus tomus jo raštų, gal net įdomesnių 
ir vertingesnių už daugelį kitų jo išspausdintų knygų.

Bent man, jo mokiniui ir paskaitų klausytojui nuo 1927 metų, kada 
pradėjau literatūros studijas Kauno V. D. universitete, pati gražiausia, 
dvasiškai ir stilistiškai jo bet kada girdėta prakalba buvo ta, kurią jis 
pasakė Los Angeles lietuvių parapijos salėje savo 75 metų amžiaus sukak
ties paminėjime. Po gausybės sveikinimų, linkėjimų, sparnuotų išgarbi- 
nimų ir dovanėlių, jis juto pareigą atsakyti savo dėkingumo jausmais 
ir ta proga plačiai kalbėjo ne tiek apie save, kiek apie savo tėvus, savo 
motiną ir tėvą Dr. Antaną Biržišką. Jis piešė vaizdą po vaizdo apie anos 
gadynės lietuvių inteligentų šeimas, gyvenamą dvasią, tuolaikinius tau
tos išnykimo pavojus, kokioje aplinkoje jis augo ir brendo, kokie jausmai 
ir motyvai padėjo jam tautiškai atgimti, kaip ėjo. vingiuota ir laužtinė, 
bet nenutrūkstanti lietuviškos dvasios gija, kurios viename gale jis at
siplėšė į naują tautinį Lietuves kelią ir savo nuolatinėmis pastangomis 
bei laimingo likimo dėka tapo vienas iš formalių Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo liudininkų. Dabarties užsienio lietuviams gresia pana
šūs pavojai ir prarajos, kurie grėsė Lietuvos lietuviams devynioliktame 
šimtmetyje. Kaip anuomet lietuviška šeima ir broliška tautiečių draugys
tė tai šen, tai ten sugebėdavo išlaikyti ar naujai uždegti lietuvybės ži
burėlius, taip ir šiandien, jis tiki ir to trokšta, kad tai gali ir turi pasi-
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kartoti. Ak, niekas neužrašė tos nuostabios prakalbos, ir iš poros šimtų 
tos šventės dalyvių vargiai kas šiandien pajėgtume ją tiksliai atkartoti...

Kai įvairūs pašnekovai nekartą jį vis paklausdavo: “Profesoriau, ar 
tiki, kad grįši į laisvą Lietuvą?” — jis nedvejodamas tuojau atsakydavo:

“Aš ne tik tikiu, kad grįšiu, bet ir žinau, kad grįšiu!”
Ir kartais, kiek lukterėjęs, dar kartą pagalvojęs ir nusišypsojęs, pri

dėdavo: “...gyvas ar miręs, bet vistiek grįšiu”.

Tegu niekas nesako, kad Mykolo Biržiškos “perankstyva mirtis” bu 
vo didelis smūgis ir nuostolis mūsų išeivijai. Tokio darbininko netekimas 
yra neatitaisomas ir likusiais pakaitalais sunkiai teužtaisomas. Toks ap
gailestavimas būtų nepakenčiama hipokrizija. Juk kaip tai galėjo atsitik
ti, kad per visą jo dar pajėgaus visuomeninio, intelektualinio ir raštiško 
darbo dešimtmetį jis nebuvo nei įtrauktas, nei pakviestas į realų darbą 
jokiame “išlaisvinimo” ar “laisvės” komitete, jokiame aukščiau ar že
miau stovinčiame “vadovaujančiame veiksnyje” ar lietuviškos kultūros 
puoselėtojų institucijoje, prie knygų, laikraščių ar žurnalų redakcijų, 
kur jam galėjo būti suteiktos bent minimalinės pragyvenimo sąlygos, 
už kurias jis dešimteriopai būtų atidirbęs? Jokios paklausos, jokio nuo
širdaus intereso, jokio realaus pasiūlymo jis nesusilaukė! Vietoj to, te- 
girdėjome dejavimus, kad vis dar neturime paruoštų ir išleistų lietuviš
kai ir svetimomis kalbomis veikalų, kurie nušviestų pagrindines mūsų 
tautos likimo problemas, aptartų praeitį, dabartį ir ateities viziją, arba 
pozityviai išnagrinėtų lietuvių santykiavimo ir bendradarbiavimo gali
mybes su lenkais, ukrainiečiais, gudais, žydais. Neabejotina, kad geres
nėm sąlygom esant, Mykolas Biržiška tokių knygų ne vieną, bet keletą 
per dešimtmetį būtų pats parašęs ar kitiems padėjęs paruošti.

Biržiška savo veikloje ir darbuose likosi beveik vienišas, ir kaip 
toks toliau tęsė savo misiją, kiek jėgos ir aplinkybės dar leido. Visada 
su didžiausiu dėmesiu, jei kur sugriebdavo, sekė lietuvių užsieninę ir 
sovietinę dailiąją bei bet kurio, o ypač lituanistinio mokslo literatūrą ir 
bandydavo reaguoti. Ne paviršutiniškai ar tik jausmiškai, bet pagal savo 
įprastą metodą: pirmiau giliai išstudijuodamas tai, apie ką nori kalbėti. 
Ir nuolat sekė, kaip per mikroskopą skaitydamas, visą lietuvišką spaudą, 
vietinius amerikiečių, lenkų, gudų ir ukrainiečių išeivijos laikraščius.

Sunku suprasti ir dar sunkiau paaiškinti, kodėl Biržiška nebuvo 
įtrauktas į jungtinį darbą. Tikriausiai ne dėl to, kad pustuzinis mūsų 
“aukščiausių veiksnių” būtų buvę tiek neturtingi, jog nebūtų išgalėję 
Biržiškos pakviesti kokiam nors naudingam darbui. Gal (kaip nekartą 
pagalvodavau) svarbiausioji priežastis buvo ilgai trukęs konfliktas tarp 
biržiškiškai suprantamos lietuvių tautos rezistencijos okupantui ir “di
džiųjų” veiksnių užsimojimo veikti tik politiškai, skelbiantis atstovaujant 
ir tautą, ir valstybę? Biržiška visiems tiems užsimojimams niekada ne
trukdė, net protarpiais padėdavo ir stengdavosi daugiau įžiūrėti tik gra
žiąsias puses. Jis nekvestijonavo nė vieno politinio veikėjo patriotizmo 
ir gerų norų, bet į visą tos rūšies politikos prasmingumą ir padarinius 
žiūrėjo pusėtinai kritiškai, be entuziazmo. Gal būtų kiek paradoksiška, 
net ir įdomu priminti, kad į Lietuvos išlaisvinimo būdus ir dvasią jis 
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Išneša iš šv. Kazimiero bažny
čios... D. Cibo miotr.

žiūrėjo gerokai skirtingai, negu lietuviškos politinės partijos išeivijoje. 
Lietuvių rezistencija sovietiniam okupantui ir lietuvių tautos išvadavi
mas jo vyzdyje turėjo daug panašumo į Vilnim Vaduoti Sąjungą, kurios 
uždavinys buvo siekti lenkų okupuoto Vilniaus krašto atgavimo, kurios 
jis buvo steigėjas nepriklausomoje Lietuvoje, per dešimtmetį pirminin
kas ir kuri, visiškai atsieta nuo partiškumo, rėmėsi visų lietuvių jaus
mais ir interesais. Tokią jis svajojo matyti Lietuvių Rezistencinę San
tarvę, kurios steigimo aktą be svyravimo pasirašė, pats pirmasis parin
ko ir pasiūlė jai tokį vardą, rėmė visus darbus ir ligi pat mirties liko 
aktyvus ir labai pareigingas narys. Deja, po platų pasaulį išsiblaškiusi 
lietuvių išeivija buvo visai kas kita, negu tauta savo žemėje, ir tos išeivi
jos dvasia žymiai greičiau skydo ar krypo šunkeliais, negu Vasario 16 ak
to signataras svajojo. Biržiškos svajonės ir samprotavimai išryškėjo ne
ilgai trukus po atvykimo į Los Angeles, per vieną uždarą LRS skyriaus 
susirinkimą, kuriame jis skaitė ilgą paskaitą (santrauka vėliau buvo pa
skelbta “Santarvės” žurnale). Toje paskaitoje buvo vienas “blasfemiškas” 
sakinys, viena labai trumpa, bet iškalbinga ir toli siekianti tezė: “Hero
jus liko namuose”, užsienyje būdami galime ir privalome jam tik padėti.. 
Nepretenduoju neklystąs, bet maniau ir tebemanau, kad šis sakinys ap
tarė Mykolo Biržiškos distanciją nuo visos gausios veiksnijados ir nulėmė 
jo daugiau nei dešimtmečio vienišą izoliaciją tolimoje Ramiojo Vandeny
no pakrantėje, palmių ir magnolijų pavėsyje. Jei lietuviškų išlaisvinimo 
kovų herojus liko namuose, tai būtų nepsichologiška ir net nežmoniška 
laukti, kad tokiai tezei, jos gilesnei prasmei ir tokios tezės sakytojui ro
dytų šiltesnę simpatiją tie, kurie užsienyje ne tik skelbėsi lietuvių tautos 
ir Lietuvos valstybės tikraisiais bei įgaliojimus turinčiais atstovais, bet 
net ir Lietuvos išlaisvinimo kovos vadais. Aišku, kad moralinis konflik
tas ir praraja tarp dviejų skirtingų požiūrių — Mykolo Biržiškos ir mū
sų veiksnių — buvo per dideli.
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Su Mykolu Biržiška į amžinybę nuėjo ištisa Lietuvos gyvenimo epo
cha, kurios jis buvo vienas iš taip ilgai išsilaikiusių įkūnytojų, išgyvenęs 
gan greitai besikeičiančius ir įdomiausius lietuvių tautos, istorijos tarps
nius. Tai buvo maždaug pokudirkinė ir Nepriklausomybės kūrimo epocha, 
pradžioje tamsi ir niūri, bet viltinga, vėliau taip pat sunki, bet ryžtinga, 
veržli ir žaviai kūrybiška, laisva ir laiminga — ir galiausiai skaudžiai 
tragiška, lyg košmaras ir likimo pasityčiojimas senatvėje.

Tai buvo epocha, kurioje į lietuvišką darbą kilo mūsų žemės sūnūs 
ir dukterys, vieni išėję iš šiaudinių bakūžių, kiti, nors nedaugelis, iš po- 
livarkų ir dvarų palocių. Laikai, kai Lietuvai dar buvo uždraustas sa
vas “raštas ir drukas”, tokie keisti ir beprotiški laikai, kai lietuvių švie
suomenė būtinai savinosi kaimynų, ypač lenkų kalbą ir laikė sau pasidi
džiavimu ko pilniau nutautėti. Ir tik kai kurie, be “rašto ir druko”, ne tik 
patys savo pastangomis, be pradinių, be aukštųjų ir be jokių “lituanisti
nių” savaitgalio mokyklėlių, išmoko lietuviškai ne tik kalbėti, skaityti 
ir rašyti, bet ir lietuviškai galvoti, ir taip begalvodami ryždavosi paau
koti visas savo jėgas tautai išvesti į laisvės kelią. Laisvi nuo daugelio mū
sų charakterio pikto palydovo — tautinio menkavertiškumo komplekso, 
— atkaklūs, kieti, darbštūs, pareigingi, ištikimi savo įsisąmonintiems 
principams, pilietiškai moralūs, nors vienas kitas ir ne be natūralių, įgim
tų žmogiškųjų silpnybių, — štai tas Lietuvos nepriklausomybę svajojęs, 
atkūręs ir pastatęs mūsų elitas, kurio vienas iš stipriausių ir kūrybiškai 
įdomiausių atstovų, jau visai žilas senutėlis, atsigulė ilgesniam poilsiui 
Los Angeles Kalvarijos kapų mauzolėjuje, tūkstančius mylių nuo savo 
tėvynės, bet nei trupinėliu neatsisakęs savo tautos laisvės idėjos, savo 
būdu ir dvasia nepalūžęs, neįpuolęs į neviltį, nekapituliavęs prieš jokį, 
tegu ir stipriausią mūsų laisvės kraugerį, ligi paskutinės savo gyvenimo 
dienos triūsęs jos labui, lyg anas Biržiškų kaimynas visu šimtmečiu 
anksčiau — tas “vargo pelė” istorikas Simanas Daukantas.

Jeigu išsilaisvinusi lietuvių tauta išmatys jame herojaus žymių, tai 
vieną dieną ir nepalūžusi šio žemaičio dvasia, ir sutrūniję jo palaikų kau
lai triumfališkai grįš į Vilnių, kurio, man rodos, jis labiau ilgėjosi ir dau
giau mylėjo, negu žydai per du tūkstančius tremties metų Jeruzalę.

BRONYS RAILA šiuo metu gyvena ir dirba Los Angeles mieste. Kaip vienas 
iš Lietuvių Rezistencinės Santarvės steigėjų (1950) ir vadovių jis palaikė ar
timus ryšius su prof. Mykolu Biržiška ir pastarąjį įtraukė šion veiklon. B. Rai
la gimė 1909 m. Panevėžio apskrityje. Mokėsi Panevėžio gimnazijojet Kauno 
universitete (teatro meną, lietuvių, rusų, anglų kalbas, literatūrą), Kauno Kon
servatorijoje (muziką, dainavimą), ir Paryžiaus universiteto Aukštųjų Tarp
tautinių Mokslų Institute (teisę, tarptautinę teisę, diplomatijos istoriją). Savo 
veikla pasižymėjo kaip tautininkų srovės veikėjas ir spaudos bendradarbis. Lie
tuvoje ir užsienyje. Aktyvistų Fronto vienas steigėjų Berlyne 1941 metais. Vė
liau talkininkavo antinacinei pogrindžio spaudai. Užsienyje veikė Bendrojo De
mokratinio Pasipriešinimo Sąjūdžio ir Lietuvių Rezistencinės Santarvės va
dovybėje. Spaudoje B. Raila yra žinomas nuo 1923 metų kaip gabus ir pro- 
duktingas žurnalistas, autorius ir veikalų vertėjas.
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KEDAKTOEIAUS’
___PvSLAF’IS'

MIELI SKAITYTOJAI
• Šis „Mūsų Vyčio” numeris yra išskirtinas leidinys, skirtas mūsų Korp! 

Vytis Garbės Nariui, prof. Mykolui Biržiškai atminti. Čia talpinamą medžiagą 
sutelkė ir paruošė Los Angeles ASS skyrius, filisteriams Mykolui Naujokaičiui 
ir Liūtui Griniui vadovaujant.

• Šios vasaros didieji įvykiai jau praeityje. Prabėgo II-ji pasaulinė Jam- 
bore Maratono laukuose, Graikijoje ir LSS Jubiliejinė stovykla. Džiaugiamės 
gavę sveikinimus iš Graikijoje Lietuvą atstovavusių dvylikos lietuvių skautų, 
jų tarpe ir LSB V.S. fil. Eugenijaus Vilko.

Iš Jubiliejinės stovyklos Cape Code radome sveikinimus nuo stovyklos va
dovybės, Brolijos ir ASS pastovyklių vadijų. Brolijos pastovyklės laiške rašo
ma: „Mes tikime, kad keliamos vėliavos, laužų liepsnos ir skambanti skautiška 
daina jungia mus visus į vieną didelę, tvirtą ir vieningą skautišką šeimą.”

Visiems mus sveikinusiems tariu brolišką ačiū. J. S. aprašymas ir nuotrau
kos bus sekančiame numeryje.

• Administratorius praneša, kad dar yra labai daug prenumeratorių, ne
susimokėjusių už 1962—63 metus. Šitoks vėlavimasis žurnalą pastato į labai 
blogą finansinę padėtį. Šia proga raginu visus, kurie dar nesate prenumeratas 
prisiuntę, kuo skubiau tai atlikti. Tenka išgirsti nusiskundimų, kad kartais ne
gaunami numeriai. Jeigu taip pasitaiko, ar gaunate sužalotą ar nepilną nume
rį, nedelsdami praneškite administratoriui ir jis nesklandumus sutvarkys. Už 
klaidas atsiprašome ir tikime, kad suprasite, nes M. V. leidimo darbas yra at
liekamas mėgėjiškų rankų jų laisvalaikio metu.

• Nuoširdžiai dėkojame žemiau išvardintiems prenumeratoriams, parė- 
musiems „Mūsų Vyčio” leidimą. Garbės prenumeratoriai: L ir V. Užgiriai, O. 
Kotovienė, A.A. Norius. Aukotojai: V. Jokūbaitis, V. A. Mantautas, A. Osteika, 
V. Kamantas, V. Strolia, A. Stepaitis, J. Karklys, V. Bražėnas, D. Germanaitė, 
V.G. Statkus, V. Kasniūnas, B. Lukštaitė, R. Dymša, A. Kliorė, K. Pažemė- 
nas, I. Daukus R. Šlenys, M. Puškorienė, R. Didžiūnas, J.L. Pečiūra, R. Vis
kanta, G. Musteikytė, K. A. Bertulis, K. Bileris ir L Kairys.

Redaktorius

Brangų brolį, fil. Joną NAVICKĄ, 
jo šeimą ir artimuosius, netekus 
mylimo tėvo, nuoširdžiai užjaučia 
ir liūdi.

ASS Los Angeles Sk. 
nariai ir valdyba
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