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Tose Sfalyse, kur žodis liūsas. kur aiszkini- 
mas ir p fa tinimas tautisxku idėjų neranda truki
nimo; kur beveik kiekviena dalis dvasiszku turtu 
žmonijos turi savo organą, per kurį platinasi ir 
didinasi; kur laikraszczei skaitomi yra szimtais, — 
pasirodymas naujo laikrasxczio neturi tokio svar
bumo, kaip pas mus. Szendieniszkame musu pa
dėjime pasirodymas naujo laikrasxczio tun būti 
priskirtu prie svarbesniu ir rūstesnių dalyku, nės 
reikia pergalėti daugybę visokiu nelaimiu, reikia 
atsakyti ant daugumo klausymu, reikia pasiekti 
mierj, einant ne keleis 
rius dar reikia iszvesti. 
mas, kokie 
Atsakymas trumpas 
biauresnts už padėjimą žydu ir totorių 
neužginta laikyti savo kalbą, iaxdflti laikrasxczius. 
turėti mokslavietes.

Medegisakus turtus galėtume rasti, kad tarp 
musu butu daugiaus žmonių, trokši taneliu tarnauti 
abelnai, tėvynei, be paturėjimo ant to, ar darbi
ninkai ant szlovės ir pakėlimo tėvynės priguli 
prie vieno ar kito skyrio, pagal savo dvasiszkas, 
dorisxkas, protiszkas ir sviedsxkas pažiūras. Ne 
gražus tai ir peiktinas daigtas, kad dar daugel 
Lietuviu ar su visėmi nenori suprasti Lietuvos 
reikalu, ar supranta keblei; turėdami-gi kebly 
supratimą, mislyja, kad atnesati gerą tėvynei 
galima tik sutinkant su juju pažiūromis. Tankei 
matai žmogy. kurs turėdama geriausius norus, 
iaz kalno stato savo iszlygas, nū kairiu atstoti 
niekados nenori. ir su visūmi neklauso, jeigu ką 
nors jam ulmėdnėjL Numazgoję rankas nū visko, 
nesirūpina nei ptrsitu pakrutinti dėl pagerinimo 
taurisakv dalyku. Žinoma. — quot capita — 
to< sausos — bet ką čia mislyti, apie pervėdimą 
ar tu, ar kitu asabtszku idėjų, kada-gi abeinai 
&eturiaaka tautiszka idėja tik pradygo ir iki pil
nam užaugimui reikia dar gerai lukterėti. Nepri-

truktu mums ir inteligentiszku spėkų, kad Lietuvei — 
inteligentai butu mažiaus apsileidę ir atszalę ant 
visko, kas priguli prie tautisxku dalyku. Ne per
dėsiu sakydams, kad nėra dėl Lietuviu — inteli
gentu sunkesnio daigto. kaip elgriesi pagal reikalą 
Lietuvystės, lengvesnio-gi. kaip iszsižadėd dar
buke savo prigimimo ir dvasios. Jau ne klausiu 
dėl ko taip yra . . .

Dabar pažiūrėkime, koktus reikalavimus stato 
skaitytojai lietu vi sxko laikrasxczio ? Daugumas no
rėtu, idant lietuvisxkas laikrasztis butu visodn/sxku. 
L y., idant jame rastu atsakymą ant visokiu klau
symu ir visokiose dalyse žmonijos mokslo. Su
prantame tokius norus, nės žinoma, kad kiekvienas 
tikras Lietuvis mėgtu turėti prigimtoje kalboje 
visokius straipsnius.

Rūpinsimės, idant musu laikrasztis atsakytu 
norams skaitytoju, prižadėti vienok, kad laikraaz- 
tyje dabar jau bus placzei užpildytas visos jo 
dalys, negalime isz priežasties štoko* medegiszku 
turtu. Laikrasztyje dėsime vietą visiems balsams 
Lietuviu, tikai tėvynės mylėtoju. Talpinsime 
straipsnius tik tokius, kuriūs matysime naudingais 
abelnai reikalams Lietuvystės, atmesdami visus 
dalykus, pavestus užmanymui ar sriokio, ar tokio 
Lietuviu skyrio, nės mieris musu — tarnauti Lie
tuvai, ne-gi skirtingoms Lietuviu partijoms.

Peržiūrėdami prisiystus j 'rėdystę straipsnius, 
talpinsime tus. kurie taps ištrinkti didumu balau 
sąnariu rėdystės.

Pradėjome iszdūti laikraszų prie mažu, spėkų, 
prie menku turtu, bet turėdami didę viltį kad 
skaitlius musu sądarbinmku greit pasididins, kad 
musu darbas ne liks tusxcxiu, bet ras ažskoau- 
kimą carp visu Lietuviu, troksztancriu Lietuves* 
būti ir tėvynei savo tarnauti.

Pradžioje užminėkime, kokius trukinimus randa 
isxleidimas lietuvmko laikraszczio; ezia-gi pasa
kysime, kad trukinimu nesibaidome, darbo nesi
gailėsime ir nors palengva, bet mierj sieksime 
Nors jau gana buvo pražudyta darbėse JJecuviu
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Stiprybė iš praeities:

VARPAS — KUDIRKA — LINDĖ DOBILAS

šiais mums brangių sukakčių metais, 
kartu su lietuviškomis institucijomis 
Tėvynėje bei išeivijoje, ir Akademinis 
Skautų Sąjūdis jungiasi i VARPO šimt
mečio šventę, skirdamas šį „Mūsų Vyčio" 
žurnalo numerį VARPO sukakčiai pami
nėti.

Kai kalbame apie VARPĄ, kartu 
prisimename ir dr. Vincą Kudirką, kuris 
yra labai glaudžiai susijęs su šiuo laik-

Vincas Kudirka 1894 metais

raščiu. Nesuklysime pasakę, jog daugiau
siai laiko ir savo energijos dr. V. Kudirka 
skyrė VARPO publicistikai. Prof. 
Mykolaitis-Putinas abu sukaktuvininkus 
sugretina taip: Kudirka yra VARPO siela. 
(Prisimintina, kad pernai minėjome 130- 
ąjį Kudirkos gimtadienį, o š. m. lapkričio 
16 d. sukako 90 metų nuo jo mirties.)

šiemet prisimename ir Korp! Garbės 
narį kun. Julijoną Lindę-Dobilą: gruodžio 
antrąją sueina 55-eri metai nuo jo mirties.

Kunigas J. Lindė-Dobilas — dinamiška 
asmenybė: pedagogas, humanistinės kul
tūros puoselėtojas, rašytojas, lietuviško 
psichologinio romano pradininkas (,plū
das", 1912 m. Tilžė), nuoširdus skautiško 
jaunimo bičiulis.

šį Garbės narį prisimindami- 
pagerbdami, spausdiname jo kalbą apie 
didįjį Varpininką — „Kudirka ir mes".

Privalu pastebėti, kad šio numerio 
pagrindiniai straipsniai VARPO bei V. 
Kudirkos temomis parašyti dabartinės 
pavergtoje tėvynėje gyvenančios kartos 
autorių (išskyrus kun. J. Lindės, mirusio 
1934 m. Panevėžyje). Kviečiame skaityto
jus atkreipti dėmesį, kaip autoriai, šian
dien Lietuvą apėmus tautinio pakilimo 
bangai, sugretina VARPO laikmečio ir 
dabarties tragišką mūsų tautos būvį, 
kartu nedviprasmiškai ragindami semtis iš 
Kudirkos stiprybės, grumtis su tamsos 
jėgomis, dirbti ir siekti, kad nepasikartotų 
praeities negandos.

_ L1LTUVCS H 
NAC'CNADNfi 
M MAŽVYDO
BIBi FOTr.KA I
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TAI SKAMBINK, VARPE!..
Kai VARPO metų išvakarėmis — gruodžio 

30 d. — Vilniaus Universitete buvo švenčiamas 
Vinco Kudirkos 130-asis gimtadienis, minėjime} 
atidarant kalbą pasakė literatūrologas J. Girdzi
jauskas.

Čia pateikiama jo pasakytų minčių santrauka.

★

1987-ieji buvo Maironio metai, 1988
— Vinco Kudirkos metai. Pavasaris, 
Aušra, Varpas — prasminga šitų simbolių 
vienybė.

Pavasaris. Auštant rytui, suskamba 
VARPAS. Varpas kelia žmones rytmeti
nei maldai. Malda laimina būsimus dienos 
darbus.

Lietuvių tautai AUŠRĄ parodė Jonas 
Basanavičius, o VARPĄ įsiūbavo Vincas 
Kudirka.

Paskui išaušo diena — atėjo darbų 
metas: lietuvių tauta, išsikovojusi neprik
lausomybę, plušėjo visuos pakraščiuos, 
kuopė ir tvarkė savo namus, vis pasimels- 
dama, vis dėkingai prisimindama ir Joną 
Basanavičių ir Vincą Kudirką, kurie 
išpranašavo aušrą, prižadino tautą iš ilgo 
miego.

Jonas Basanavičius gavo tautos patri
archo vardą, o Vincas Kudirka liko ne 
mažiau garbingas daktaras — kūnų ir 
sielų, visos tautos daktaras. Basanavičius
— tautos pranašas, o Kudirka — tautos 
daktaras. Tokia šių dviejų didžių žmonių 
samprata įsitvirtino tautos sąmonėje.

Po to ir vėl atėjo sutemos — nyki slogi 
naktis, užtrukusi keliasdešimt metų, 
visokeriopai nusiaubusi ir suniokojusi tai, 
kas jau buvo padaryta.

Pagaliau vėl išvydome AUŠRĄ, išgir
dome VARPO gaudimą — ir vėl pradė

jome tiesti rankas j Basanavičių ir Kudir
ką.

Vincas Kudirka — devynioliktojo 
amžiaus žmogus. Jam nepavyko peržengti 
dvidešimtojo amžiaus slenksčio: pakirstas 
džiovos, jis mirė eidamas 41-uosius 
gyvenimo metus, kada iki XX amžiaus 
buvo likę tik pusantro mėnesio.

Ir vis dėlto netiesa, kad Vincas Kudir
ka — XIX amžiaus žmogus: jis yra pats 
šiuolaikiškiausias mūsų rašytojas. Jis 
sukūrė mums Tautišką giesmę, kurią 
traukiame šiandien pilna krūtine. Jis 
ragina mūsų jaunimą stvertis už darbo, 
siekti doro ir aukšto idealo, kurio iki šiol 
jam taip labai trūko: Kol jaunas, o broli, 
sėk pasėlio grūdą ir dirvos neapleiski. . .

Kudirka moko mus atskirti, kas yra 
Gražu, gražiau ir gražiausia — moko 
žodžių, jausmų ir darbų vienybės. Vincas 
Kudirka aiškina mums, kas yra menkas ir 
kas didis, kas silpnas ir kas galingas; jis 
skatina nenusileisti despotams ir žudi
kams; jis ragina mus ugdyti artimo meilę, 
pasiaukojimą, žmonių brolystę, kovoti už 
minties laisvę, išdrįsti ginti savo nuo
monę, atvirai į akis pasakyti teisybę.

Kudirka — tai ta sveikoji sija, kuri 
atlaikė „Lietuvos tiltą", kad mes vėl savo 
pačių rankomis galėtume jį sutaisyti. Argi 
negyvename „Viršininkų" ir „Vilkų" 
pasaulyje, argi neturime „Cenzūros klau
simo" — argi ne gyvas šių dienų rašytojas 
yra Vincas Kudirka?! O jo gausios 
publicistikos — jo „Tėvynės varpų" — 
žodis atrodo tarsi būtų šiandien arba 
vakar parašytas. Atgyjanti Vinco Kudir
kos dvasia tautoje žadina ją iš snaudulio, 
rodo jai kelią į ateitį, ugdo jos viltį ir 
stiprina jėgas, moko ją mąstyti ir dirbti.

— Pagimdė mane Lietuvos miškas;
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išvedė j žmones lietuvių rankos; nuo 
Lietuvos žirgų kanopų pirmą kartą su
dundėjau. . . — sako apie save Lietuvos 
tiltas. O kas pagimdė ir išvedė i žmones, 
kas padovanojo Lietuvai Vincą Kudirką? 
Čia tinka tas žodis ,,padovanojo”: Kudirka 
yra likimo dovana mūsų tautai. Jeigu 
nebūtų buvę Kudirkos, jeigu būtų nes
kambėjęs jo VARPAS — galėjo užgesti ir 
AUŠRA, ir mes nebūtume sulaukę, kad ir 
trumpos, savo darbų dienos.

Pirmtakų įmintomis pėdomis

Pirma gimsta idėjos, paskui ateina jų 
įgyvendinimo metas. Bendras idėjas vi
suomet reikia sukonkretinti, kad jos 
galėtų tapti realybe. Iki to laiko, kada ėmė 
sklisti Vinco Kudirkos žodis, bendrosios 
idėjos jau buvo suformuluotos. Visų tų 
idėjų tikslas buvo vienas — gelbėti 
žūstančią tautą.

Ar žinote, kad M. Daukšos „Postilla" buvo 
išleista Vilniuje prieš 3 90 metų!

Pirmiausia buvo suvokta, kad, norint 
išgelbėti tautą, reikia išsaugoti gimtąją 
kalbą, kuri sutelkia žmones į vieną 
bendriją, į didelę šeimą su savitu pasauliu, 
savita istorija ir kultūra. Todėl gimtosios 
kalbos šlovinimas — būdingas mūsų 
tautos istorijos bruožas, pradedant XVI 
amžiumi, kada buvo sukurtas lietuviškas 
raštas, kada pasirodė pirmosios lietuviš
kos knygos, ir baigiant šiomis dienomis. 
Gimtąją kalbą šlovinantis balsas ryškiau
siai suskambo XVI a. pabaigoje — Mikalo
jaus Daukšos Postilės prakalboje. Daugiau 
tokių balsų pasigirdo XIX a. pradžioje — 
Dionizo Poškos, Simono Stanevičiaus, 
Simono Daukanto ir kitų žemaičių, Vil
niaus universiteto auklėtinių, raštuose. Jie 
garsiai skambėjo XIX a. pabaigoje — ypač 
„Aušros” straipsniuose ir aušrininkų 
poezijoje. Pagaliau jie skamba XX a. 
pabaigoje, kada vėl apie gimtąją kalbą, 
apie jos reikšmę tautos gyvenime prabilo 
visa tauta.

Po gimtosios kalbos ėjo tautosaka, 
kurios vertė buvo vis giliau ir giliau 
suvokiama. Renkama, skelbiama, propa
guojama, ji turėjo reprezentuoti tautos 
dvasinę kultūrą ir kartu būti ta dirva, iš 
kurios turėjo išaugti tautinis menas, 
tautinė literatūra. Tautosakinis sąjūdis, 
pamažu prasidėjęs jau XVII a. antrojoje 
pusėje Mažojoje Lietuvoje, ypač suinten
syvėjo XIX amžiuje, kada buvo padėti 
visos lietuvių folkloristikos pagrindai.

Po gimtosios kalbos ir tautosakos ėjo 
istorija. Dvasiškai atgimstančiai tautai žūt 
būt reikėjo savo istorijos lietuvių kalba. Ir 
šiai Simonas Daukantas, paaukojęs visą 
savo gyvenimą, ją parašė. Parašė, šaukda
mas į lietuvio širdį, protą ir sąžinę, kaip 
švyturį iškeldamas laisvo žmogaus lais
voje tautoje idealą.

Bet kaip eiti į tą idealą, kaip pasiekti 
Laimės žiburį?

XIX a. viduryje jau išsiskyrė keli 
pagrindiniai takai, kurių kiekvienas žadėjo 
nuvesti į tą patį tikslą. Tie takai ypač
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'Seinų vyskupas Ant. Baranauskas

išryškėjo kalbantis Giesmininkui su Lietu
va vyskupo A. Baranausko kūrinyje, kuris 
buvo parašytas 1859 m., t. y. tuo metu, 
kada Vincas Kudirka dar mokėsi vaikščio
ti.

,,Pasikalbėjime Giesmininko su Lietu
va" Antanas Baranauskas išryškino tris 
pagrindines lietuvių tautos gaivinimo ir 
jos kultūros ugdymo linkmes. Viena 
linkmė, turėjusi seniausias tradicijas, — 
tai pastangos atgaivinti Lietuvos senovę, 
šiai linkmei Baranauskas nepritarė, nes 
istorijos proceso begalima sugrąžinti, o be 
to, šioje praeityje nebuvo tokios laimės, 
kokią ją įsivaizdavo senovės garbintojai. 
Tačiau šiuo keliu nuėjo didelė tautos dalis. 
Tas kelias nuvedė į ,,Aušrą", vėliau į 
neoromantizmą; jis toliau per visą tautos 
istoriją tęsis, matyt, tol, kol Lietuvos 
sūnums reikės semtis stiprybės iš praei
ties, iš didvyrių žemės.

Kita tautos dalis nuėjo A. Baranausko 
nurodytu keliu, kurį jis laikė vieninteliu 
teisingu: tai tautinės bažnyčios kelias, 
kuriuo nuėjo katalikų dvasininkija, ragin
dama mylėti Dievą ir Tėvynę, kovoti su 
savo priešais krikščionių doroviniais gink
lais.

VARPAS —
KUDIRKOS UŽMOJŲ VYKDYTOJAS

Pagaliau trečias kelias, kuriam neprita
rė Antanas Baranauskas, bet kuriuo nuėjo 
Vincas Kudirka su savo bendraminčiais, 
vedė į mokslą, švietimą ir į krašto 
ekonominę gerovę.

Vincas Kudirka, pasirinkęs šitokį kelią, 
nieko neatmetė, kas buvo iki jo padaryta 
Lietuvos naudai. Istorija, gimtoji kalba, 
tautosaka ne mažiau rūpėjo jam negu 
kitiems. Bet jis žengė toliau už savo 
pirmtakus. To žingsnio dydis iškart 
matyti, vien žvilgtelėjus į „Lietuvos" 
draugijos programą, kurią tuojau ėmėsi 
vykdyti VARPAS ir varpininkai. Pagal 
programą pirmas draugijos tikslas buvo 
platinti švietimą leidžiant knygas ir 
laikraščius, šelpiant mokslus einančią 
jaunuomenę. Tai, galima sakyti, švietėjiš
kas tikslas, kurio siekė visi ir visokie 
susipratę lietuvių inteligentai, ypač XIX 
amžiuje.

Apie kitą tikslą — gaivinti ir kelti 
tautiškumą — jau kalbama kur kas 
konkrečiau, šiam tikslui pasiekti reikia: 1) 
išsiaiškinti, kuo skiriasi lietuviai nuo kitų 
(pašalinių) tautų; 2) kuo skiriasi tautišku
mas (tautystė) nuo tikėjimo; 3) reikia 
platinti žinias apie Lietuvos praeitį; 4) 
reikia platinti žinias apie šiuolaikinę 
politinę padėtį (šiandieninį politinį padėji
mą).

Čia šalia tradicinių dalykų (lietuvių 
tautos skirtingumo aiškinimosi, žinių apie 
Lietuvos praeitį platinimo) jau įmanomai 
ne tik ugdyti tautos sąmonę (gaivinti ir 
kelti tautiškumą), bet ir praktiškai plėsti 
lietuviškumo ribas: 1) sustabdyti lietuvių 
emigraciją; 2) lietuvių rankose išlaikyti 
žemę; 3) išpirkti žemę iš svetimtaučių 
rankų ne tik Lietuvos vidury, bet ir 
pasieniuose (parubežiais). Pagaliau užsim
ojama stiprinti tautos ūkį: 1) platinti 
pamokymus, kaip pagerinti žemdirbystę; 
2) pakelti amatus; 3) patraukti lietuvius į
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prekybą. Taigi norima gaivinti ne tik 
Lietuvos dvasią, bet ir jos kūną; norima 
matyti gyvą, sveiką ir tvirtą Lietuvą su 
kūnu, krauju ir siela.

Tokį visapusiškos sveikatos kelią 
ėmė rodyti Lietuvai daktaras Kudirka, 
pats netrukus susirgęs džiova.

Grįždami prie klausimo: iš kur atsira
do Vincas Kudirka? — galėtume pasakyti, 
kad jis atsirado visai dėsningai iš to, kas 
buvo sukurta lietuvių tautos istorijoje ir 
jos kultūroje per daugelį šimtmečių ir kas 
turėjo tęstis toliau. Tačiau amžiais puosel
ėtą savarankiškos lietuvių tautos ir jos 
kultūros ilgesį Vincas Kudirka vertė 
praktiniu veiksmu. Laisvo žmogaus lais
voje tautoje idealą reikia ne vien dekla
ruoti, bet ir imtis ryžtingai jį įgyvendinti, 
— tokia buvo pagrindinė Vinco Kudirkos 
nuostata. Ta prasme Kudirka ir buvo 
likimo dovana mūsų tautai.

Stebuklas buvo ir Vinco Kudirkos 
atsivertimas į lietuvystę. Tai ne tik 
biografijos faktas, bet visos mūsų inteli
gentijos istorijos ypatingas reiškinys. Tai 
buvo apreiškimas, staigus praregėjimas, 
gal Dievo, gal likimo dovana.

Stebuklas davė impulsą istorijai, lėmė 
tolesnę jos kryptį.

Praregėjęs ir apsisprendęs, Vincas 
Kudirka visą save atidavė Lietuvai. Ne 
vienai klasei, vienai partijai, vienai kry
pčiai, o visai Lietuvai — visų jos sąnarių 
sveikatai, nes jeigu serga vienas sąnarys, 
tai negaluoja ir visas kūnas. Todėl —

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi.
★

Stabtelėję prie VARPO šimtmečio 
slenksčio, dar kartą prisiminkime Vincą 
Kudirką, pamąstykime apie jį.

Vinco Kudirkos prikelta, įkvėpta ir 
pamokyta tauta tebesigrumia su tamsos 
jėgomis, kurios nori ją žlugdyti. Nors 
audra karts nuo karto išgriauna stulpus, 
bet tautos namai tebestovi; ir Vinco 
Kudirkos tiltas per Šešupę tebelaiko.

Jonas Strielkūnas
„AUŠROS" IR „VARPO"
kūrėjams

Tai už ką mums litanijos nykios, 
Sopulingi gavėnių balsai?
Tai už ką gi tos draudžiamos knygos — 
Lyg skubom išrausti apkasai?

Tai už ką gi tas viesulas baimės — 
Lyg žandarų būrys pro vartus?
Tai už ką nesuprantantiems ainiams 
Tas slapyvardžių grožis kartus?

Tai už ką gi tas Nemuno stiklas, 
Kai iš Tilžės per sieną brendi? 
Tai už ką gi tos vargo mokyklos, 
Tos balanų švieselės nakty?

Tai už ką gi tie protėviai — aisčiai, 
Iškapoti ateivių kardais?
Tai už ką tie liūdni kunigaikščiai 
Su lietuvių, lotynų vardais?

Tai už ką gi tas prakaitas šaltas, 
Tas — ligoniškas — dirvoj pilkoj? 
Tai už ką gi tas protas — prikaltas 
Tartum Dievas ant kryžiaus lankoj?

Tai už ką gi tas kraujas ant lūpų? 
Tai už ką gi ant skruostų džiova? 
Tai už ką gi vėl motinos klūpo? 
Tai už ką ta kančia — Lietuva?

šiandien mes vėl pasiryžome atnaujinti ir 
sutvarkyti tautos namus, suremontuoti 
Lietuvos tiltą. Kildami patys į darbą, mes 
prikeliame ir tuos, kurie skatino mus 
dirbti — prikeliame iš užmaršties savo 
tėvus ir protėvius, mokomės iš jų. Kartu 
vis aiškiau girdime ir Kudirkos VARPĄ.

Tai skambink VARPE! tegul gaudims tavo 
išilgai, skersai eina per Lietuvą!

Juozas Girdzijauskas
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KUDIRKA IR MES

Julius Lindė-Dobilas

Kun. J. Lindė

Korp! Garbės nario ]. Lindės straipsnis 
pasirodė dr. V. Kudįrkos paminklo atidengimo 
proga Naumiestyje 1934 m. birželio 10 dieną.

Tekstas šiek tiek sutrumpintas.

Paprastai mes gerai suprantam reli
ginę, filosofinę, partinę ideologiją, bet 
mums nesuprantama kultūrinė. Tuo 
tarpu tokia pasaulėžiūra tikrai yra. Ji taip 
pat vadinama ir humanistine (apytikriai 
lietuviškiau galima pasakyti — žmonišku
mu paremta pasaulėžiūra). Koks jos 
pagrindas — paaiškės toliau. Tik, jei kam 
ji nesuprantama, tas nesupras niekad ir 
Kudirkos.

Paminklo pastatymas mūsų didvyriui 
Naumiesty ir tos nepaprastos iškilmės, 
kuriomis norima to momento svarbumą 

visai mūsų tautai pabrėžti, verčia mane ir 
vėl prabilti. Juo labiau, kad, kaip iš mūsų 
Tautos Vado kalbos, atidarant humanis
tinę savaitę, paaiškėjo, Lietuva ir šiuo 
kritišku momentu, kada jos didysis kai
mynas grasina ją sunaikinti, pasilieka 
kilnioms žmoniškumo idėjoms ištikima.

Humanistinė pasaulėžiūra, kaip jau 
pats žodis nusako, turi savo pagrinde 
žmogų. Tatai mus labai dažnai baido. Kaip 
tai? Žmogus? Juk jame tiek netobulybių, 
tiek blogo. Taip, žmoguje daug pikto. Tiek 
jo jame, kaip nė viename padare. Bet jame 
tiek pat, jei ne daugiau, ir gero. Jis dažnai 
klumpa, bet amžinai ir keliasi, ir eina. Kas 
būtų iš mūsų žemelės, jei mes iš jos 
žmogaus sukurtąją kultūrą atimtu- 
mėm? . .

Kada senovės kultūra suklupo ir atėjo 
ją pavaduoti krikščioniškoji idėja, manyta, 
kad anoji, kurios pagrinde buvo tiek 
aiškiai nustatytas žmogus, yra vien 
visokių blogybių versmė. Tik idėja, o ne 
žmogus, tik toji kibirkštis iš dangaus, 
kuria Išganytojas tiek nušvietė žmonių 
protus ir uždegė širdis, kad dėl jos 
milijonai, sekdami savo dieviškuoju Vadu, 
su džiaugsmu išsižadėdavo ne tik žemiškų 
turtų ir pomėgių, bet ir gyvybės, — tik 
tokia idėja tegalinti tikrai žmogų išganyti. 
Taip nepajudinamai tikėta ir visu atsidavi
mu tos idėjos siekta.

Deja, besiekdamas dangaus šviesos, 
žmogus ir juste nepajuto, kaip atsirado 
žemės tamsybėse; stengdamasis įkūnyti 
žemėje angelišką gerumą, jis vartojo tuos 
pačius žiaurumus, dėl kurių buvo pas
merkęs stabmeldiškąją kultūrą. Čia gal ir 
buvo svarbiausia priežastis, kad ir vėl 
pradėta ieškoti žmogaus. Tai renesanso, 
humanizmo šūkis. Renesansas — atgimi-
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mas. Renesanso žmogus yra labai daug 
davęs kultūrai. Bet, klaidingai manyda
mas, kad viduramžių idėja, be nereikalin
go žmogaus varžymo, nieko gera neduo
da, jis ir davė visą valią ne tik savo 
dvasiai, bet ir geiduliams, aistrai ir 
visokioms užgaidoms.

Tuo keliu eidamas, jis pridarė labai 
daug blogo. Vėl pradėta ieškoti šalia 
žmogaus ir idėjos. Naujasis humanizmas 
stengiasi ir tikisi tuos du didžiausius 
kultūros veiksnius susintetinti, sujungti. 
Žmogus be idėjos — ne žmogus, idėja be 
žmogaus — negyva, o be žmogiškumo — 
nebe idėja. Išeina, kad kultūrinės pasau
lėžiūros pagrindas tegali būti tik ideali
zuotas žmogus. Iš čia aišku, kad šitoji 
ideologija nesmerks nė vieno idealizmo, 
kol jis žmoniškas. Eik, kuriuo nori keliu, 
tik žiūrėk, kad neįžeistum aukščiausio 
idealo — pilno idealizuoto žmogaus.

Tokia tikrai ir yra Kudirkos ideologija. 
Ją galima šitaip formuluoti: pirmučiausia 
jis ieško pilno, sąmoningo, turinčio aiškią 
savo mintį — vadinas, idėją — drąsiai ją 
reiškiančio ir už ją pasiaukoti pasiryžusio 
žmogaus, toliau — tautos, galų gale — 
žmonijos.

KUDIRKA IEŠKO ŽMOGAUS

Reikia pasakyti, kad Kudirkos ideologi
ją mes geriausiai susekame iš jo eilėraščių, 
kuriuose daugiau minties, negu poezijos. 
Prisiminkim jo eilėraštį „Labora".

Prisiminę šį eilėraštį, atgaivinę jo 
mintis, idėjas ir vaizdus savo atmintyje, 
mes būtinai turėsim prisiminti ir didžiau
siojo mūsų šalies genijaus vieną kūrinį, 
būtent A. Mickevičiaus „Giesmę Jaunys
tei". Nuostabus tų dviejų kūrinių turinio 
ir idėjų artimumas. Bet skirtinga nuotai
ka. Skirtingi keliai, kuriais mūsų poetai į 
idealą veda.

Ir vienas ir antras nepatenkinti tuo 
gyvenimu, kurį jie savo tautoje mato. 
Nepatinka jiems tas susigyvenimas su 
vergija, tas praktiškas protas, kurs verčia 

žmones ne tiek susiaurintose ribose, kur 
tik vergas, o ne žmogus, tegali pasireikšti, 
dar ieškoti laimės, bijoti kai ko nustoti. 
Nesitikėdami rasti masėse daug pritarimo, 
ir vienas ir antras kreipiasi į jaunuomenę. 
Jaunutė dvasia kažkaip savaime veržiasi į 
tas formas, kurių jos prigimtis reikalauja. 
Ji nežino vienos kliūties, ties kuria 
suklumpa pasenusi dvasia, nežino sustin
gimo, sužiedėjimo. Ji nori pilnai, kiek 
žmogui leista — kartais kiek ir neleista — 
pasireikšti. Bet yra žmonijos istorijos 
momentai, kada tik per ją — per jauną 
dvasią — tegalimas išganymas.

Užtat mūsų romantiškos senovės 
dvasios užsimojimu alsuojąs Mickevičius 
šaukia:

Jaunyste! tu skrisk į aukštybę. . .
Siek ten, kur vyzdis nepasiekia, 
Laužk tai, ko protas nepajėgia! 
Nūn, uola, judinkis tolyn!

A. Mickevičius gyveno tais laikais, 
kada bajorai, karžygių luomas, nors ir 
buvo nustoję savo pirmykštės reikšmės, 
bet dar tebevaidino tiek politiniame, tiek 
kultūriniame gyvenime svarbų vaidmenį. 
Adomas buvo romantikas, ypatingai pam
ilęs mūsų romantiškąją senovę. Užtat ir 
matė išganymą idealizmo užsimojime. 
Kaip audra turi jis nušluoti „griaučių 
tautą" ir „šliužus" nuo kelio, kuriuo eina 
„išvien jaunieji prieteliai", pasiryžę su tuo 
pačiu džiaugsmu užgalėti ar mirti.

Visai kitoki vėjai buvo papūtę Kudir
kos laikais: nebe vaizduotės užsimojimas, 
karščio protingumas, Mickevičiaus žo
džiais betariant, vadovavo dabar švie
suomenei, bet pozityvus protas; ir kilimo 
buvo Kudirka ne bajoras, bet valstietis. O 
šis luomas yra linkęs labiau, kaip ta 
skruzdė, krutėti, bet ne dideliu užsimoji
mu savo uždavinį nuveikti. Taigi, tų laikų 
idėjos, pats Kudirkos būdas ir įsitikinimai 
vertė jį, nors šiaip jo idėjos visiškai su 
Mickevičiaus sutampa, pasirinkti į jas 
kitokį kelią.
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Gyvenimo knygą skaityk laps į lapą, 
Nestodami, kad kartais į tinginius kliuvęs, 
Tu nesupelytum ir neitum į kapą 
Be likusio ženklo: kad žmogumi buvęs.

Taip ramiai, bet griežtai nustato Kudirka 
žmogaus uždavinį.

Kas palieka ženklą, kad jis žmogus 
buvęs? Ar žmogus iš masių? Oi, ne. Tik 
tikri idealistai, kaip Biliūno jaunuoliai, 
kopią į kalną pasiekti nepaprastą žiburį ir 
virstą akmenimis, tik Žemaitės „Studen
tas", A. Mickevičiaus jaunieji karžygiai, 
norį savo lavonais pasidaryti tiltu, kad kiti 
galėtų pasiekti „laimės pilį", — tik toki, 
Kudirkos manymu, tie tikrieji žmonės. 
Tokio žmogaus jis ir ieško.

Paprastai Kudirka vadinamas pas mus 
pozityvistu. Man atrodo, jog tai gerokai 
diletantiškas sprendimas. Jei Kontas turė
jo Kudirkai įtakos ir padėjo jam susidaryti 
pasaulėžiūrą, tai anaiptol nereiškia, kad 
Kudirka būtų pozityvistas. Tegu man kas 
nurodo kurį nors ir didžiausią genijų, 
kuriam kiti nebūtų turėję įtakos. Tik tada 
būtų galima vadinti Kudirką pozityvizmo 
pasekėju, jei jis būtų plėtojęs Konto 
teoriją kaip filosofas, arba jei jis būtų ją 

propagavęs, būtų pasisakęs, kad tik per ją 
tegali būti pasaulis išganytas, kaip kad, 
pavyzdžiui, socialistai kad tvirtina ir daro.

Pozityvizmas tik tepadėjo jam susida
ryti savo — humanistinę ideologiją. Taigi, 
tiesiogia prasme mūsų didvyrio jokiu 
būdu pozityvistu vadinti negalima.

Kudirka ir tauta

Visai nereikia daug kritiško proto, kad 
iš Kudirkos veikimo ir raštų galėtumėm 
pasidaryti išvadą, kad brangiausias, au
kščiausias jam idealas buvo tauta. Nuo jo 
atsivertimo mes jau nieko netautiško jo 
gyvenime neberasim. Jis, kaip pats pasisa
ko, susižiedavo su lietuvių literatūra ir 
pasiliko ištikimas Lietuvai taip, kad kiek
vienas jo alsavimas — ir tas paskutinysis 
— buvo jai atiduodamas. Jei taip, tai kam 
dar tas žmogaus idealas, žmonija? Ogi 
tam, kad Kudirka gerai suprato, kad be 
žmogaus nėra tautos, o tauta, kuri 
neišsilieja į žmoniją, nėra tauta.

Gamtos mokslas sako, kad veiksmą 
gimdo du veiksniai: statika ir dinamika 
(stovėjimas vietoj ir judesys). Masių 
inertiškumas — tai statika, inteligentijos

Taip atrodė Naumiesčio aikštė, pastačius V. Kudirkos paminklą.
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sąmoningumas — tai dinamika. Ir dar 
didelis klausimas, kas kultūros istorijoj 
yra daugiau nusidėjęs — liaudies statika, 
ar šviesuomenės dinamika? Kudirka gerai 
suprato, kad liaudies dvasiniame turte 
glūdi apslėptos didžiausios kultūros bran
genybės. Bet ir tai jis žinojo, kad kultūrą 
kuria tik didelės asmenybės, idealistai, 
pasiryžėliai. Užtat jų pirmučiausia tautoje 
ir ieškojo. Bet jo tikroji sužieduotinė, 
tikrasis idealas pasiliko Lietuva.

Ne tik mes, bet ir kitos pavergtos 
mažutės tautelės, pvz., broliai latviai, 
estai kitaip savo atgimimą pergyvenom, 
negu kultūringosios Vakarų Europos 
tautos. Ten tas atgimimas buvo labiau 
kultūrinis. Žodžiai: renesansas — atgimi
mas, humanizmas — žmoniškumas, rodo i 
tai, kad Vakarų Europos tautos, pergyve
nusios viduramžių laikotarpį ir neberan
dančios jame pasitenkinimo, nori atgai
vinti senovės kultūros dvasią, nori per ją 
iš naujo atgimti.

Šioji senovės kultūros dvasia, kaip 
mūsų Tautos Vadas, atidarydamas hu
manistinę savaitę, teisingai pasakė, su
glaudžiama dviem žodžiais: kalos kaga- 
th'os (gražus ir geras). Iš čia daiktavardis 
kalokagatija. Kas gi yra ta kalokagatija? 
Tai tendencija suderinti, susintetinti tą 
individualinį, mūsiškai tariant, kasdieninį 
žmogų su žmogaus idealu, arba, dar kitaip 
sakant, suvesti į tikrą harmoniją kūną ir 
dvasią. Kaip ir visus mūsų kultūros 
pagrindus, taip ir tą kalokagatiją sukūrė 
nuostabioji graikų tauta. Romėnai, tie 
praktiškojo gyvenimo kūrėjai, įnešė į ją 
realizmo ir daugiau tautiškos sąmonės.

Ir štai grįžta į ją ir Vakarų Europos 
tautos. Pirmutinė Italija — ji, mat, ir 
viduramžių laikais nebuvo visiškai nu
traukusi su senovės kultūra sąryšio — 
paskui eina toji srovė per visą Vakarų 
Europą ir kiekvienoj tautoj įgyja tam tikrą 
tautinį atspalvį. Kai kur, pvz., Vokietijoj, 
gerokai skirtingą, nes čia šalia tautinių 
ypatumų atsiranda ir religiniai. Renesan

sas pirmučiausia pasireiškia mene ir 
moksle, nors paprastai daroma skirtumas, 
kai kalbama apie meną, vartojamas žodis 
renesansas, o kai apie mokslą — humaniz
mas. Paskui susilaukia jis ir politikoj 
didelio teoretiko — tai Machiaveli.

Kad toji gaivinanti renesanso srovelė, 
tas švelnus gyvybės dvelkimas pasiekė 
mus XIX a., argi mes galėjom galvoti apie 
meną, mokslą, net ir politiką. Mes, kurie 
buvom sutikę su likimu būti vergais ir 
kitų tautų pastumdėliais, pajutę turį teisę 
vadinti save žmonėmis, temokėjome 
čirškėti, kaip tie vieversėliai pavasarį, kai 
šaltis suspaudžia, stovėdami ant akmenė
lio kad mėgina nedrąsiai savo giesmelę 
leisti.

Kudirka Lietuvai nedaug sentimentų 
tereiškia, bet užtat niekas taip gerai mūsų 
tautos tragedijos neišreiškė, kaip jis. Jis 
veiksmo žmogus. Tai mūsų atgimimo 
šventasis Povilas. Žūt ar būt — štai jo 
gyvenimo šūkis. O žūti tegali tik jis pats 
— idėja neužgalima, amžina. Ji tik auko
mis maitinasi ir tarpsta. Kudirka atiduoda 
visą save jai. Ir kai jis, supratęs ir giliai 
mūsų tautos tragediją pergyvenęs sušuko: 
„Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę 
semia", tie žodžiai parodė tokią galybę, 
kad visą Lietuvą sujudino. Ir nors nemaž 
nepretenduoju būti pranašu, tačiau drą
siai sakau: kol lietuvis, kuris dabar su 
didžiausiu dvasios pakilimu ir baiminga 
pagarba tuos žodžius kartoja, jaus savyje 
tuos pačius jausmus, kurie davė Kudirkai 
įkvėpimą juos sukurti, tol Lietuva tikrai 
bus stipri.

Ir taip matom, kad mūsų renesansas 
ypatingu būdu yra tautinis. Nedavė jis 
mums nei mene nei moksle nieko visiškai 
tobulo, bet vis tiek parodė mūsų skaistų 
tautinį idealizmą, tautinę kalokagatiją. 
Nekalbant apie senovę, mūsų tauta neturi 
laikotarpio, kur tautinis idealizmas, nors 
ir kukliai, bet tiek skaisčiai, prometėjiškai 
būtų pasireiškęs, kaip jis spindi iš „Auš
ros" ir „Varpo" laikų. Net mūsų kovos dėl
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Didžiojo Varpininko paminklas Kudirkos 
Naumiestyje.

nepriklausomybės turi šiuo atžvilgiu prieš 
juos nusilenkti, nes kovoti su ginklu ir be 
ginklo — tai didelis skirtumas. O anų 
laikų tikrasis valdovas, taip sakyt, jų 
tikroji siela buvo, šalia Basanavičiaus, 
Kudirka. Be tautos jie nesuprantami. Be 
tautos ir jų asmenybių nėra.

Kudirka ir mes

Pirmučiausia kyla klausimas, kuri iš 
mūsų srovių ideologijų yra artimiausia 
Kudirkos pasaulėžiūrai? Kad tai paaiškė
tų, reikia žiūrėti j žinomų pas mus — 
tautininkų, krikščionių demokratų, liaudi
ninkų ir socialdemokratų — ideologijų 
pagrindus.

Aiškiausiai žmogų ir tautą pabrėžia 
tautininkų ideologija, tik ji iš žmogaus 
eina j metafiziką, į kurią Kudirka nebuvo 
linkęs. Ir taip visiško aiškumo kaip ir 
nebūtų. Tačiau, kai tautininkų srovės 
tėvas, jos globėjas ir aktyvus narys, mūsų 
Tautos Vadas, atidarydamas humanistinę 

savaitę, savo kalboje, kaip aukščiausį 
mūsų jaunuomenės auklėjimo idealą, 
nustato kalokagatiją — dabar, sakau, jau 
jokių abejonių nebėra, kad tautininkai yra 
tikrieji Kudirkos idealų paveldėtojai. Jie 
turi pilną teisę vadinti mūsų didvyrį savo 
patronu ir kartu užsideda ant savęs 
sunkią pareigą būti jo vertais.

Tačiau, jei mes gerai turėsim galvoj 
Kudirkos realų būdą ir tuos demokratiš
kus ir pozityvistiškus laikus, kuriais jis 
gyveno, mes turėsim pripažinti, kad jo 
religija buvo laisvamaniška. Pasakymas, 
kad jei dabar Kudirka gyventų, jis tikrai 
eitų su naujuoju idealizmu, ne ką pasako. 
Laikas uždeda ant asmenybės tokį ants
paudą, kurio pašalinti negalima, neįžeidus 
pačios asmenybės. Tuo keliu Kudirka 
susisiekia ir su kairiomis srovėmis ir 
kairiųjų, laisvamaniškųjų nusistatymų 
žmonėmis. Tik ir vėl rezervas: tik su 
tomis srovėmis ir tais žmonėmis, kurie 
krikščionybę pripažįsta, kaip didelį kultū
ros veiksnį. Tatai jau užtektinai aišku iš 
tų citatų, kurias šitame straipsny iš jo 
raštų citavau. Sustiprinsiu šitą mintį, 
mano manymu, galutinai dar viena citata 
iš jo eilėraščio „Artojaus Skundo":

Aš išvadžiosiu, kad tai yr manai,
]ei ponu save esant kas mena, 
Kad visi sviete lygūs yr ponai, 
Nes visuos lygiai Kristus gyvena.

Tegu kas nemėgina aiškinti, kad čia 
žodis „Kristus" taip sau pateko, — dėl 
ritmo, ar ką? Gal Kudirka Išganytoją ir 
kiek renaniškai suprato, — tatai sunku 
numatyti, bet kad jam Kristaus meilė 
žmonijai, Jo pasiaukojimas ir kilniausios 
žmoniškumo idėjos buvo brangios, kad jis 
jas nešiojo savo širdyje, dėl to nė vienas, 
kuris mūsų didvyrio asmenybę yra gerai 
pažinęs, neabejos. Kudirka gerokai šykš
tus žodžiais ir, giliai nepergyvenęs, jo 
netars.

Tokiu būdu jo susisiekta ir su krikščio
niškomis srovėmis ir krikščionių nusista-
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tymu. Tai nereiškia, kad teorinių skirtu
mų neliktų. Jie lieka. Tik kur dvasios 
jungiasi, jų teorijos sulaikyti negali, nors 
kiekvienai paliekama teisė savo skirtumą 
pabrėžti ir savus dėsnius ginti.

Ir taip matom, kad Kudirka netik kaip 
mūsų atgimimo vienas iš didžiausių 
herojų, bet ir savo ideologija mus visus 
jungia ir vienija. O juk žinom, kad jis 
gyvendamas buvo didelis tos vienybės 
šalininkas ir kovotojas už ją.

Jei mes apie vienybę kalbam, tai 
nereiškia, kad mes visi vienus poterėlius 
kartotumėm. Medelis turi ne vieną, bet 
daug šakų, o šakelės — dar daugiau 
lapelių. Bet visa reiškia medelio potenciją, 
visa reiškia jo skirtingą grožį. Taip ir mes, 
ypač šiais sunkiais laikais, turim jausti 
visada mūsų tautos dvasios pulsą ir tik tai 
reikšti ir daryti kas ją stiprina, jos 
potenciją rodo, jos grožį skelbia.

Pastatėm mūsų didvyriui paminklą ir jį 
atidengiam. Gerai, kultūriškai padarėm. 
Tik jei mes norim tikrai Kudirką pagerbti, 
žinokim, kad jam bus daug brangesnis 
paminklas, jei mes jo tiek vertinamas 
tautos vienybės idėjas į savo širdis įdieg- 
sim.

Ne tik į vienybę mus šaukia Kudirka, 
dar reikia ir jo idealizmu. . . norėjau 
sakyti susidomėti. Ne, tai per maža: reikia 
jį jausti, pergyventi, savo širdyje įžiebti. 
Nežinau, kaip kam, kai aš mūsų didvyrio 
idealizmą prisistatau, darosi gėda. Ne 
dėlto, kad mes dabar turim daugiau turto, 
daugiau patogumų, bet dėlto, kad už to 
turto ir patogumų mes daugiau nieko 
nematom. Bjaurimės senosios Rusijos 
valdininkų niekšybėmis, kurias mums 
Kudirka vaizdžiai parodo, bet tų niekšy
bių pažymiai ir mūsų gyvenime vis 
dažniau ir dažniau pasireiškia. O tai 
verčia ne tik bjaurėtis, bet ir susirūpinti.

Nesiekdami toliau, prisiminkim Lenki
jos ir Lietuvos didikus, kada Lenkija ir 
Lietuva, sudarydamos vieną valstybę, 
buvo kartu ir viena iš didžiausių galybių 

Europoj. Kol didikai, idealizmo vedami 
nesigailėdavo dėl tėvynės nei turto, nei 
savo gyvybės, tol valstybė buvo stipri ir 
galinga. Kai pasidarė jiems brangesni už 
tėvynę jų dvarai ir pilys, — valstybė 
žlugo.

Užtat suprantamas mums A. Micke
vičiaus pyktis, kai jis savo „Giesmėj 
Jaunystei" šaukia: „Be dvasios, be širdies, 
— tai griaučių tautos. . ." Pridėkim: 
minia. Nors jų pilys, drabužiai, manieros 
aristokratiškiausi, nors jų rūmus gal tikri 
meno šedevrai puošia, vis tiek jie minia, 
tamsioji žmonijos pusė, kuri ardo kultūrą.

Bet štai: Termopyliai su Leonidu, 
Maratonas, Homeras, Aischilas, Sofoklis, 
Platonas, Aristotelis — kiek jie yra 
entuziazmo, šviesos, pasiryžimo, kilnumo 
žmonijai davę?! Seniai jau nebėra tos 
tautelės, nebėra jos miestų ir kaimų, net 
geologinių pasikeitimų yra jų žemelėj 
įvykę, bet jos dvasia gyva. Gyva ir bus 
gyva, kol bus gyva žmonija. Ir ne tik bus 
gyva, bet visur, kur tik sąlygos leis, 
gimdys kultūrą, gaivins ir ugdys ją.

Iš kur tas stebuklas? Jį labai gražiai 
nusako Kudirka. Mat, toji mažytė tautelė 
viena atminė: „kad neitų į kapą be likusio 
ženklo: kad žmogumi buvusi".

Jei mes prie šitų dviejų vaizdų pridė- 
sim trečią: mūsų dienų apsiniaukusius ir 
vis labiau ir baisiau besiniaukiančius 
politinius horizontus, pridėsim, kaip laik
raščiai praneša, kad pasaulio ginklų 
firmos, padvigubinusios darbininkų 
skaičių, nespėja užsakymų patenkinti, tai, 
manau, nebus perdrąsu pasakyti, kad tas 
ne lietuvis, kuris nemato dabar Kudirkos, 
to tragiško pasiryžėlio asmenybės prieš 
save, visame savo pasiryžimo didingume, 
šaukiančios:

Lietuva mano! priešui ant tavęs įnirtus 
Privalai hydra tapti ta, kuriai nukirtus 
Galvą, tuoj kelios galvos vieton jos išdygsta. 
Išliksi, tik į hydrą gyvumo pavirtus, 
Nors priešius nestygsta!
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VISUOMENINĖ „VARPO" KRYPTIS

Stasė Jurginienė

Paskutinieji XIX a. ir pirmutinieji XX 
a. dešimtmečiai Lietuvos istorijai labai 
reikšmingas laikotarpis, kurį galima api
būdinti žemaičių bajorų žodžiais „ką 
amžiai pagadino, laikas yra atstatyti". 
Tiesa, atstatinėjama buvo visą XIX šimt
metį, bet energingiausiai ir ryžtingiausiai 
buvo veikiama minėtais dešimtmečiais. 
Net dabar sunku įsivaizduoti, kokio 
visuomenės susitelkimo, vienybės, bendro 
reikalo supratimo reikėjo tikslui pasiekti!

šiais sudėtingais dešimtmečiais ypatin
gos reikšmės turėjo spauda. Lietuva tuo 
metu buvo engiama ir išnaudojama labiau 
negu kitos Rusijos imperijos tautos. 
Lietuviškas raštas ir lietuviškos mokyklos 
buvo uždrausta. Tik spauda galėjo žadinti 
ir telkti šiaudinių* pastogių gyventojus. 
Toje sunkioje gadynėje pagrindinį ir 
didžiausią darbą nuveikė „Aušra" ir „Var
pas".

„Aušra" neseniai atšventė savo šimt
metį (1886), kuris, deja, buvo labai 
blankiai paminėtas. Garbė lietuviams 
išeiviams: jie „Aušros" darbus įamžino 
gražiu leidiniu.

„Aušros" uždavinys buvo vienyti 
lietuvius ir skatinti juos būti lietuviais, 
pritraukiant ir benutautėjančius. Propa
guoti gimtąją kalbą. Remiantis garbinga ir 
didvyriška senove, papročiais, tradicijo
mis, ugdyti tautinę sąmonę ir tėvynės 
meilę. Būti vertais „tėvų milžinų". Tam

Fil. J. Damauskas, išeivijoje (Chicagoje) 
išleisto ,,Aušros" komplekto rengėjas, redakto
rius. Nuotraukoje: filisteris atlieka skaitinius 
šv. mišių metu Rakė.

buvo reikalinga tautinė vienybė. Patrioti
niai straipsniai, eilės, pilnos tėvynės 
meilės ir ilgesio, lietuviškos žinios ne tik 
iš Lietuvos, bet ir iš užjūrio kėlė tautinę 
sąmonę ir visus lietuvius vienijo bendram 
darbui dėl Lietuvos laisvės.

„Aušra" siekė išsaugoti ir apginti 
tautinius reikalus. „Juk ir mes esame 
tokie pat žmonės kaip ir mūsų kaimynai ir 
norime visomis teisėmis, priklausančiomis
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visai žmonijai, lygiai su mūsų kaimynais 
naudotis” („Aušra”, 1, 4).

„Aušra" brangi tokia, kokia ji buvo. 
Tačiau gyvenimas visuomet konkretus. 
Lietuva ūkininkų kraštas. Nesprendžiant 
žemės, duonos, ekonominių ir politinių 
ateities klausimų, vien romantizmas ir 
tautinis misticizmas ilgainiui tapo nepo
puliarūs. „Aušros” bendradarbių ir bičiu
lių ėmė mažėti, o kaimo žmonėms jos 
tematika nelabai buvo suprantama. Tiesa, 
paskutiniuose „Aušros” numeriuose jau 
prasiskverbia realistinių-pozityvistinių 
apraiškų, ypač redaguojant J. 
Andziulaičiui-Kalnėnui.

Bendradarbių ir redaktorių nesutari
mas dėl krypties vedė prie separatizmo, o 
skaitytojų mažėjimas — prie žurnalo 
žlugimo. Reikėjo naujo, visuomenės lygį 
ir laikę atitinkančio leidinio.

Idėja leisti naują žurnalą gimė Varšu
vos lietuviams studentams. Prie jų prisi
dėjo vienas kitas lietuvis valdininkas ir 
laikraščio „Kraj” bendradarbis, patyręs 
spaudos darbuotojas J. Adomaitis.

1888 m. susibūrė Varšuvos studentų 
draugija „Lietuva” su sava visuomenine 
programa, paremta aktualiais dabarties 
uždaviniais, kuriuos įgyvendinti galėjo 
padėti spauda. Negausus Varšuvos lietu
vių būrelis, daugiausia studentai suval
kiečiai ir keletas lietuvių valdininkų, 
nustojus eiti „Aušrai”, pasiūlė dr. J 
Basanavičiui nebeatgaivinti „Aušros”: 
„ligonis” ir liks ligonis, nebus populiarus, 
juo nepasitikės, reikia naujo.

Tada atsirado „Varpas”. „Varpo” 
krikštatėvis buvo dr. Jonas Gaidys- 
Gaidamavičius, aukštaitis nuo Aluntos, 
patekęs į suvalkiečių teisininkų, kalbinin
kų ir daktarų sambūrį. Kartu su J. 
Adomaičiu-šernu jie buvo pirmieji redak
toriai, turėję literato gabumų ir nemažai 
rašę.

Tačiau „Varpas” buvo dr. V. Kudirkos 

gyvenimas, jo kūdikis, kūrybos aistra ir 
viltis.

Žinoma, pirmiausia V. Kudirka — 
rašytojas, o ne visuomenės veikėjas. 
Minint 130-ąsias jo gimimo metines ir 
„Varpo” šimtmetį, pasirodė mokslininkų 
ir menininkų darbų apie šio kilnaus 
žmogaus gyvenimą ir veiklą. Man gi 
norėtųsi pažiūrėti, kokia buvo „Varpo” 
visuomeninė kryptis.

Draugija „Lietuva” nebuvo partija, bet 
ji turėjo programą, realią, praktišką, 
atitinkančią visų lietuvių lūkesčius. „Var
pas" buvo tiesioginis programos vykdyto
jas, pasilikęs sau absoliučią idėjinę laisvę. 
Programa buvo sudaryta pozityvizmo 
įtakoje. Labai negausi Varšuvos lietuviš
koji inteligentija lenkų judėjime nedalyva
vo, bet šio to iš jų pasimokė. J. Šliūpas 
rašė:

„Lietuviškas to meto mūsų jaunimo 
patriotizmas stūmė juos nuo svetimų. 
„Proletariato” ir „Narod Volios” organi
zacijose dalyvavo bajoriškas jaunimas, 
sulenkėję lietuviai, kurie mokėsi lietuvių 
kalbos vien dėl to, kad galėtų vesti

Dr. Jonas Šliūpas, visuomenės veikėjas, 
aušrininkas (1861-1944)
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socialistinę propagandą Lietuvos val
stiečių tarpe. . . Dar turėčiau pridėti, jog 
mūsų liaudies vaikai nedalyvavo, kiek 
žinau, nei „Proletariato", nei „Narod 
Volios" veikloje. Ten veikė bajorų vaikai, 
ypač lietuviai suvalkiečiai laikėsi toliau 
nuo revoliucijos krypsnio. „Proletariatas" 
lietuvių neskyrė nuo lenkų, todėl 
lietuviai nesidėjo prie jų nei, tur būt, 
nerėmė to judėjimo. O man jis nepuolė 
širdin, kaipo einąs ne iš mūsų pačių tarpo. 
Kiek galėjau kreipiau reikalą j lietuviškas 
vėžes. Didelės pasekmės tai negalėjo 
turėti, taip trumpai man su bajorais 
tesibroliaujant; gana to, kad bajorai 
Petrapily mano triūsu bent lietuviškai 
mokytis buvo pasižadėję".

Pagrindiniai programos punktai tokie:
1. Tautinis švietimas — knygų, laik

raščių aktualiais gyvenimo klausimais 
leidimas, besimokančio jaunimo šelpimas;

2. Tautinės sąmonės ugdymas. Lietu
vio statusas, kalba, teritorija, istorija, 
papročiai, tradicijos, etninis klausimas;

3. Socialiniai-ekonominiai klausimai.
Sprendžiant pastaruosius klausimus, 

svarbiausias dėmesys buvo skiriamas 
valstiečiams, nes Lietuva — valstiečių 
kraštas, jie buvo tautos dauguma. Nuo šio 
luomo gyvenimo lygio priklausė viso 
krašto padėtis. Buvo nuspręsta prie 
„Varpo" organizuoti priedą ūkininkams 
arba atskirą laikraštį. Toks laikraštis 
pasirodė 1890 m. — „Ūkinykas". Jo 
paskirtis — ūkininkavimo mokykla val
stiečiams. Jame buvo teikiama gausi 
informacija, patarimai valstiečiams įvai
riais ūkininkavimo reikalais: žemdirbys
tės, gyvulininkystės, sanitarijos, amatų ir 
verslų bei prekybos. Taip pat buvo 
rekomenduojama verstis pagalbinėmis 
žemdirbystės šakomis: sodininkyste, da
ržininkyste, žuvininkyste, bitininkyste, 
šiam tikslui visi inteligentai buvo ragina
mi ruošti ir spausdinti populiarią literatū
rą, nedideles knygeles įvairiais valstieči
ams rūpimais klausimais.

Petras Vileišis, pramonininkas, turėjęs labai 
didžios įtakos Vilniaus atlietuvinimui; pirmo 
liet, dienraščio (,, Vilniaus žinios") leidėjas.

N (P. Vileišis — S. J.) rašė: „šiandien, 
kaip anksčiau prieš kokį 10-15 m., rūpino
mės pakelti patriotizmą ir pratinti bei 
išmokyti žmones skaityti, bet neaiškina
ma, kokia nauda iš skaitymo, kur nuves 
mus tas patriotizmas. . . Ne tas tikrai myli 
Lietuvą, kuris giria Vytauto genijų, dega 
platoniška meile Lietuvai, jos žmonėms, 
bet tas, kuris didžiai stebėdamas žvalgosi, 
kas gero kitur, kuris siekia sužinoti, ko 
nori kiti, kad galėtų nurodyti gaires savo 
tautiečiams".

Opus buvo emigracijos klausimas. 
Sunkus pragyvenimas, įvairios nesėkmės 
vertė lietuvius ieškoti laimės kitur. Kai 
kurie važiuodavo svetur, norėdami užsi
dirbti pinigų, kad grįžę nusipirktų ūkius. 
Sulaikyti emigraciją galima buvo ne 
pamokslavimu, patarimais, o konkrečio
mis priemonėmis — duodant žemės 
bežemiams ir mažažemiams. Reikėjo 
supirkti žemes iš kitataučių ne tik Lietu
vos pakraščiuose, bet ir pačioje Lietuvoje, 
taip pat jos nepardavinėti kitataučiams, 
reikėjo reikalauti, kad caro administracija 
panaikintų žemės pirkimo apribojimą 
(pirkti leista tik 60 dešimtinių).

Neskirstyti ūkių į atskirus mažus
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ūkelius, geriau išmokėti dalis, kad Lietu
voje įsivyrautų vidutinis ūkis (A. Rimša), 
todėl nepridera lietuviams tampytis po 
teismus dėl žemės. Reikalinga radikalesnė 
negu 1861 m. žemės reforma (J. Vileišis). 
Valstiečiams reikalingas prieinamas kredi
tas. Žemę galima supirkti kolektyviai. 
Reikia steigti kooperatiniais pagrindais 
kredito draugijas, tiekimo-realizavimo 
kooperatyvus. Prekybininkams ir pramo
ninkams įvesti progresyvinį mokestį (P. 
Leonas).

Neieškoti laimės užjūryje, kame 
daugelis patenka į didelį vargą. Laimė čia, 
tarp mūsų, Lietuvoje, mūsų darbo ran
kose, susiklausyme ir vienybėje.

Vis dėlto pagrindinis „Varpe" gvilde
namas klausimas buvo tautos savarankiš
kumas, valstybės reikalas. „Varpo" nuo
monę šiuo klausimu išsakė dr. Jonas 
Gaidys-Gaidamavičius 1889 m. liepos 22- 
23 dienomis Baltrušiuose varpininkų sus
itikime.

„Ar mums aišku, kokį mes galutinį 
tikslą turime, savo šį darbą dirbdami? Juk 
aišku, kad mes siekiame savo valstybinio 
gyvenimo". Visi susirinkusieji šiuos žodži
us priėmė kaip seniai puoselėjamus ir 
visiems gerai suprantamus, kaip vienin
telę lietuviams alternatyvą.

„Varpas" pripažino tautos klasinę 
sudėtį, tačiau jos nelaikė antagonistine. 
Tautinio solidarumo pagrindas demokra
tinis. Atskiros kryptys ar susibūrimai 
(partijų tada dar nebuvo) netrukdė ben
dram tautiniam reikalui, o tik išjudino 
visus. „Tautiškam atsipeikėjimui reikalin
ga politinė kova už liuosesnį būvį ir 
ekonomiška kova už geresnį, turtingesnį 
būvį, bet ranka priešininkų tvirta, prieš 
vėją nepapūsi!" (J. Vileišis). J. Vileišis 
tautos egzistavimo klausimą siejo su 
siekimu įsitvirtinti rinkoje. Pasak jo, 
„tautybė — ne kas kita, kaip stengimasis 
prie naudingesnių produkcijos sąlygų arba 

troškimas prašalinti visas varžomąsias 
tiesas kapitalizmo plitimui".

Tik suvereni valstybė gali spręsti 
politines-ekonomines ir socialines proble
mas. Dideliam darbui reikalingos visos 
tautos jėgos, visų ryžtingumas, visų 
sąmoningumas. Neraštingas politinėje 
veikloje nedalyvauja. Todėl svarbu politi
nis lietuvio sąmoningumo ugdymas, apš- 
vieta, kad galėtų priešintis carinei pries
paudai, nes nugalėti galima tik tuomet, 
kai priešinsis visa tauta. Luomų vienybė 
— tautos tvirtumo laidas. (P. Leonas). 
Reikia išjudinti visą liaudį, tai inteligenti
jos darbas, protų judėjimas, o tik po to 
pilietinis-politinis. „Išmokyti lietuvius 
lietuviškai mįslyti! Mieris mūsų — tar
nauti Lietuvai, negu skirtingoms lietuvių 
partijoms. Reikia duoti kelią tam, kas 
nauja ir pažangu" (P. Leonas).

Nepaliko „Varpas" ramybėje ir tų, 
kurie lietuviškumui, Lietuvos reikalams 
buvo atbukę, o tokių buvo nemažai.

Ginti savo tautinius interesus kiekvie
no žmogaus teisė. Tą pripažino ir pažangi 
carinės Rusijos visuomenė, iš kurios 
mokėsi daug ko ir mūsų inteligentija. 
Lietuvoje tautinį atgimimą spartino ir 
carinė priespauda, ir visuomeninė mintis 
aprašomu metu sparčiai plito po visą 
kraštą.

Kas negerbia, negina savųjų, tas 
negerbia ir kitų tautų teisių, o kas 
šliaužioja, tą galima ir trypti.

Valstybė, kokia ji bebūtų, jei engia joje 
gyvenančias kitas tautas, anksčiau ar 
vėliau (istorijoje daug pavyzdžių) subyra, 
kaip kortų namelis.

Religijos klausimai „Varpe" nebuvo 
keliami. Buvo laikomasi tokios taktikos: 
bažnyčia sau, tautiniai reikalai sau. Katali
kybė su tautybe nebuvo tapatinamos.

Katalikiškos spaudos darbuotojai ne
mėgo varpininkų, jų leidžiamų knygų, 
laikraščių ar žurnalų. Todėl neatsitiktinai 
varpininkų gretose tebuvo vos keli kuni-
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gai ■ „iš jaunimo", nors prenumeravo 
„Varpę" daugelis. Jaunieji kunigai taip pat 
buvo pavaldūs bažnytinei vyresnybei, 
kuri katalikybės reikalus laikė aukščiau 
bet kokio tautiškumo.

V. Kudirka siekė tautos vienybės ir su 
dvasininkija, tikinčiaisiais ir netikinčiai- 
siais. Jis rašė: „Visa lietuvių draugija 
(visuomenė) tai viena šeimyna su vieno
kiais troškimais, vienokia kalba, bet ne 
tokia vieninga kaip čekai. (Tautinis išsiva
duojamasis judėjimas vyko ir Čekijoje tuo 
pačiu laikotarpiu. — S. J.) Lietuvos 
negelbės nei caras, nei popiežius, nei kitos 
svetimos politiškos srovės, mes patys 
savyje turime pagalbos ieškoti.

Kiekvienas iš mūsų turi žinoti, kur 
Lietuvis verkia, o kur džiaugiasi, kur 
vargsta, o kur turtuose, kur apleistas ir 
nuskriaustas, katrą brolį reikia gelbėti, o 
nuo katro prašyti pagelbos; turime žinoti 
jausmus, mislis ir darbus visų lietuvių, 
idant aišku būtų, ant ko galima yra 
remtis, norint apginti savo tėvynę ir 
suteikti jai laimę" („Tėvynės varpai" (R. 
II).

„Varpo" skyrius „Tėvynės varpai" 
buvo Kudirkos tribūna, dažniausiai jis 
vienas jj ir užpildydavo. Čia buvo pateiki
ama plačiausia informacija, polemizuoja
ma, pajuokiama ir guodžiama. Buitiniams 
įvykiams pavaizduoti V. Kudirka pasitelk
davo humorą ir satyrą. Nors, kaip pats 
prisipažįsta, satyrą kur kas sunkiau rašyti 
nei pamokslą, reikia mokslo ir išminties, o 
takto kur kas daugiau kaip kitiems žan
rams.

„Tėvynės varpai" duoda plačias gali
mybes V. Kudirkos pažiūroms ir asmeny
bei pažinti, parodo, kuo gyveno visa 
tuometinė Lietuva.

„Tėvynės varpai" — tai „Varpo" istor
ija.

„Varpo" puslapiuose kelta dar viena 
labai skaudi Lietuvai problema — mišrių 

šeimų klausimas. Su tuo buvo susijęs 
mergaičių švietimas. Išsilavinusių lietu
vaičių buvo maža. Todėl inteligentų 
šeimų dažnai pasitaikydavo mišrių. Kaime 
reikalai klostėsi paprasčiau ir mišrių 
šeimų buvo nedaug. Nors Lietuvos mo
terys buvo raštingesnės nei vyrai (Kauno 
gubernijoje), bet mergaičių mokykla daž
niausiai prie ratelio, geriausiu atveju pas 
„daraktorių".

Betgi didžiausia nelaimė lietuviškai 
šeimai buvo rusinimas per cerkvių mo
kyklas, kurios buvo ir mišrių šeimų 
kūrimo mokykla.

Didžiausias vaidmuo šeimoje priklausė 
lietuvei motinai, o ją reikėjo mokyti. 
Nedaug ką ji galėjo duoti vaikų lavinimui, 
išskyrus tautinę sąžinę, dorą ir meilę 
darbui. „Buvo gadynė, kai lietuvės gimdė 
ir auklėjo lietuvius, šiandien lietuvės 
gimdo tik vaikus, nes tautišką instinktą 
pametė, o Lietuvos reikalų nebepažįsta. 
Ateityje, tikiu, netolimoje, lietuvės vėl 
gimdys ir auklės lietuvius — kada pažins 
Lietuvos reikalus per apšvietę. Todėl 
būtinas ir mergaičių švietimas", — rašė 
„Tėvynės varpuose" V. Kudirka.

Ne tik rusinimo, bet ir lenkinimo 
pasekmės Lietuvoje buvo skaudžios: 
daugelio sulenkėjimas, menkas tautinis 
atsparumas, vengimas kalbėti lietuviškai, 
savųjų pavardžių iškraipymas, siekiant 
prisitaikyti, pataikauti, buvo neretas 
reiškinys tuo metu. „Tokių piliečių, — 
rašė V. Kudirka, — niekada neišteisins 
Lietuva".

Dabar kitas metas. Turime viską ir 
viskas priklauso nuo mūsų. Nieks nepa
dės, nepasiūlys, jei patys nedirbsime, 
nesieksime ir nesaugosime. Visų mūsų 
bendras troškimas ir viltis, kad nepasikar
totų praeities negandos.

Mintis apie „Varpo" visuomeniškumą 
baigiu F. Šilerio „Giesmės apie varpą" 
motto — vivos voco, mortuos plango, 
fulgura frango (gyvuosius šaukiu, mirusi
us palydžiu, audras tildau).
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EINA PER LIETUVĄ. . .

Aurelijus Katkevičius
„Varpas" neturėtų būti suvokiamas tik 

kaip vienas iš daugelio Kapso žygių — 
tatai dar ir atskiras, savitas lietuvių 
kultūros reiškinys, vertas pastebėti bei 
aptarti ir kultūros apskritai, ir spaudos 
istorijoje.

Visus šešiolika metų „Literatūros, 
politikos ir mokslo mėnesinis laikraštis" 
krutino susnūdusią ir užuitą Lietuvos 
dvasią, kvietė darban dirbti galinčius. 
Dabar pavartęs „Varpą", supranti, jog 
nebuvo tai šiaip publikacijų, kad tik 
lietuviškų, rinkinys. Tiesa, ne kartą 
leidėjai skelbėsi:

„Rėdystė „Varpo", bei „Ūkinyko" 
visai neteko rankraščių, dėl to meldžiu 
p. p. Rašėjų, idant būtų tokie malonūs 
neatidėlioti ant ilgiau, bet kuo greičiausiai 
parašyti ir prisiųsti, kas ką yra ap
siėmęs. . ."

Bet ir „melsdami" ponų rašytojų, 
„Varpo" tvarkytojai stengėsi išlaikyti 
nuoseklią ir tvirtą laikraščio kryptį, rinkti 
tokius rašinius, kurie būtų ypač svarbūs 
Lietuvai žadinti.

Tiesą pasakius, bevartinėjant, besklei- 
džiant „Varpą", regėjosi, jog dabartinei 
mūsų spaudai dar kiek pasidarbuoti 
reikės, kad šiam kontrabanda Tėvynėn 
nešamam laikraščiui gyvumu, svarumu, o 
svarbiausia — pilietine aistra ir teisybės 
nuovoka galėtų prilygti.

Bet sustokime prie „Varpo" kaip 
kultūros reiškinio, žvelkime, į kokias 
atramas rėmėsi šis leidinys, ką reikšmin
giausiais dalykais laikė varpininkai.

„Varpo" tikslas ryškėja kiekviename 
vedamajame, kiekvienoje polemikoje su 
imperijos oficiozais — „traukt j krūvą ir 
vienyti apšviestuosius lietuvius ir kviesti 
juos j darbą dėl tėvynės naudos". Tokio 
tikslo regėjimas sąlygoja ir atitinkamą 

nusiteikimą, skatina susitelkti tolerantiš
kam apšvietos darbui. Didis tikslas paža
dina vilti — ir vien viltimi sunkus, daugio 
kliūčių varžomas darbas gali būti maitina
mas. Jau pirmojo numerio vedamajame:

„Pradėjome išduoti laikraštį prie mažų 
spėkų, prie menkų turtų, bet turėdami 
didę viltį, kad skaitlius mūsų sandarbinin- 
kų greit pasididins, kad mūsų darbas 
neliks tuščiu, bet ras atsišaukimą tarp 
visų Lietuvių, trokštančių Lietuviais būti 
ir tėvynei savo tarnauti".

Paminėjau apšvietos gaidas „Varpo" 
skambesyje. Tai išties gal svarbiausias 
leidinio bruožas, plaukiąs bene iš suvoki-

V. Kudirkos biustas Tauragėje; tolumoje — 
buv. valstybinės gimnazijos kuoras.

f1- LIETUVOS
NACIONALINĖ
M MAŽVYDO
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mo, jog laisva tegali būti sąmonė, savo 
būklę suvokianti, savo padėties priežastis 
aiškiai reginti ir blaiviai sverianti gali
mybes savo valią pareikšti ir savo valia 
gyvuoti.

Ir laikraštis skubinas lietuviškai aiškin
ti visuomenės ir gamtamokslio teorijas, 
pažindina su higienos dalykais, ūkio ir 
įstatymų reikalais. Skelbia: „Jauni Lietu
vos mokslinčiai! pasirūpykite suteikti 
„Ūkinykui" straipsnį, paaiškinantį mūs 
žmoneliams, kas tai yra bankas, kokia iš jo 
nauda ir kokiu būdu galima jį dasiekti".

„Varpas" veržiasi pasirūpinti visom 
apleistom ar pritemdytom lietuviškos 
sąmonės dalim, šviesa turinti nutvieksti 
kiekvieną kertelę, bet vienas jis neįstengia 
aprėpti visko — ir greta randasi „Ūkinin
kas", leidžiami kalendoriai, natos, visa, 
beje, ar apžvelgiama, ar šiaip pagarsinama 
„Varpe". Taigi „Varpas" tampa lyg krislu, 
apie kurį auga tautiškos sąmonės ir 
savimonės kristalas. O ir aplinka maitina 
jo augimą — imperijos prievarta vis labiau 
sodrina tirpalą, skatina mažumų arba, 
„Varpo" kalba tariant, gaivalų atoveikį.

Suvokti būtina ne tik naujausias 
fizikos teorijas, dera papasakoti ne tik 
apie skaitlinių kilmę ar fizionomikos 
teorijas — pirmiausia privalu susivaikyti 
politinėje situacijoje, žmogus turi žinoti, 
kas ir kaip vyksta pasaulyje. Todėl tai 
apsilpdamas, tai vėl sutvirtėdamas „politi
kos" skyrelis be perstojo šviečia Lietuvos 
žmones. Pirmasis ir didysis rūpestis — 
tiesą sakyti apie Rusijos patvaldystę, 
imperijos vidaus reikalus ir jos silpnumą 
bei jėgą aiškinti. Toks aiškinimas reikalin
gas būtiniausiai, nes kitam, saldžiai giedo
dama apie toleranciją ir visų brolystę, 
valdžia ir susukdavo galvą, patraukdavo ir 
nuvesdavo patvaldžiui tarnauti.

Stodamas ginti lietuvių tautos reikalų, 
laikraštis nuolat ginčijasi su oficialia 
spauda, su vyraujančia ir viešpataujančia 

nuomone. Nuolatinis polemikos skyrius
— „Audiatur et altera pars" — labai 
svarbus laikraščiui, šiame skyriuje, iš 
pažiūros kukliai teprašančiame įsiklausy
mo, o iš tikrųjų aistringai ir atkakliai 
ginančiame „antros pusės" tiesą, nepalie
kamos be atkirčio šovinizmo apraiškos, 
rusifikatorių ir jų pakalikų nešvarūs ir 
niekingi veiksmai.

„Varpas" vis atsakydamas į „didžiųjų" 
barimus bei „rūgojimus", „mažųjų" nepa
miršta. Laikraščiui rūpi kiekviena tauta, 
kurios padėtis panaši kaip lietuvių, kuri 
irgi kovoja dėl teisės savo reikalus sava
rankiškai tvarkyti. „Varpas" vis mini 
čekus, airius, suomius, bulgarus, estus, 
bene daugiausia dėmesio skirdamas kaim
ynams ir giminėms latviams; kalbama ir 
apie gruzinų atgimimą, jo vadovą L 
Čavčavadzę, apie armėnų beletristus. Visi 
šie judėjimai, laikraščio kalba sakant — 
krutėjimai, yra vertingi ir svarbūs, rodą 
tautų laisvo apsisprendimo troškimą ir 
kartu — jų tapsmą. Ir tariama:

„Iš tokio padėjimo mokinasi atsaka
nčiai eiti nuskriausti valdžių svetimi 
gaivalai, ir naudoja jie iš pamokinimo savo 
valdytojų ir jų tarnų: tie garsina, kad 
Maskolija turbūt dėl maskolių — nusk
riaustieji gaivalai supranta tą pamokinimą 
taip: Lietuva dėl lietuvių, Lenkija dėl 
lenkų, Ukraina dėl mažarusių, Finlandija 
dėl finnų, Latvija dėl latvių ir t. t." Ir tai 
nėra koks labai įžūlus reikalavimas, todėl 
toliau:

„Nieks nemislyja apie separatizmą 
arba apie ardymą viešpatystės, jei po 
apdanga tos viešpatystės mato savo naudą
— bet kurgi pririš prie savęs viešpatystė, 
skriaudžianti tyčia vienus tautiškus gaiva
lus ir tikėjimus dėl fantastiškos naudos 
kitų gaivalų ir tikėjimų". Ir dar: „Toleran
ciją randame, kolaik nieko nereikalau
jame, bet ištark sykį „geidžiu, nes gyvas 
esu", tuojau apšauktas būsi anarchistu". 
Prašau atleisti, kad tiek perrašau, tik
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manau, kad ir gudriausias komentaras 
nieko čia daugiau nebeišaiškins, o supaini
oti gali.

„Varpas" kvietė vienybėn — taip, tas 
tiesa; „Varpas" šaukė jungtis Tėvynės 
labui — irgi taip; ugdė pakantą kitokiai 
nuomonei, kitai pažiūrai — be abejo. Bet 
negali būti tolerancijos neteisybės gynė
jams ir jų pastumdėliams, negali būti 
pakantos skriaudėjams, šitai visi „Varpo" 
publicistai (nepradėkim manyti, kad tai 
buvo vien V. Kudirka — tą pat tiesą 
skelbė J. Adomaitis-Šernas, J. Mačys- 
Kėkštas ir kiti) tvirtai ir nuosekliai karto
ja.

Pamatu tiesos sakymui pagrįsti pasik
lojama patirtis ir praeitis — istorija, 
papročiai, tautodailė ir tautosaka. „Var
pas" itin daug vietos skyrė istorinei 
apšvietai — ne vien politinei ar ūkinei. S. 
Daukanto vardas atgyja ir čia pritampa 
taip natūraliai, jog nė abejonės nekyla: 
„Varpas" — „Būdo" tąsa. Neatsitiktinai 
laikraščio puslapiuos mūsų istorikas pa
vadinamas geriausiu rašytoju. Atminties 
gaivinimui skirtos ir publikacijos apie 
lenkų ir lietuvių santykius, T. Daugirdo 
archeologinius tyrinėjimus, „Lietuvos 
istorijos" fragmentai. Tą pat tikslą turi ir 
raginimas margučius rinkti ir lietuvių 
dainų publikavimas, ir dar daug kitų 
dalykų. Dairomasi ir netolimon istorijon 
— į „Aušros" laiką, į lietuvių judėjimą. 
Visa tai pašaukia byloti: žvelk, lietuvi, 
buvai ir esi — ir būsi. Tu toks pat vertas 
laisvės ir gyvasties, kaip ir kiekviena kita 
Žemės tauta. Nesi skurdžius: yra buvus ir 
„Prisiega lietuviškoje kalboje XVII šimt
mečio", yra buvęs K. Sirvydas, yra buvę 
kunigaikščiai. Ir svarbų svarbiausia — yra 
lietuvių kalba.

Kalbai „Varpas" itin dėmesingas. 
Beveik nėra numerio, kad vienas ar kitas 
dalykas nebūtų paliestas. O ypač svarbius 
kalbą aptariančius rašinius pasirašo K. 

Obelaitis. Kiti parašymai dar gali būti ir 
ginčytini, tačiau J. Jablonskio (tai jis taip 
pasirašydavo) santūrūs siūlymai tuoj pat 
įkūnijami „Varpe". Pats Q. D. ir K., vis 
rašęs „Tėvyniškus varpus", po K. Obe- 
laičio pastabos įvardija — „Tėvynės 
varpai" ir dar paprašo, kad tasai šalto 
prausimo „rėdystei" (po J. Jablonskio 
straipsnio jau pavirtusiai į „redakciją") 
negailėtų.

„Varpas" kviečia visus dairytis į jo 
rašymą ir vienodinti, K. Obelaitis taiso 
tai, kas netaisyklinga, nelietuviška. Bet 
„Varpo" straipsnių kalba dar ir gyva, 
graži, spalvinga, turinti savy kažin kokio 
vyriško santūrumo ir kietumo. Lyg 
žodžiai ir tie patys, kur dabar dėliojame, o 
gaida kitokia. Kas tai lemia — ar dvasia tų 
Lietuvos vyrų? Ir atsidusti pažiūrėjęs į 
dabartinės mūsų spaudos, ypač labai 
oficialios, kalbėjimą — kada pro šios 
„naujakalbės", anot Dž. Orvelo, šaltą 
betoną prasikals anos dvasios daigas?

Pabaiga turbūt bus jau tradicinis 
„reikia". Reikia viso „Varpo" naujo leidi
mo (išeivijoje yra ir „Varpo" ir „Aušros" 
daugiatomiai), reikia solidžios monografi
jos apie šį laikraštį, kur būtų įvertintas jo 
įnašas lietuvių kultūron. Sakau „reikia" ir 
girdžiu kalbas apie popierių, apie poligraf
iją. Liūdna: . . . nėra dėl Lietuvių- 
inteligentų sunkesnio daikto, kaip elgties 
pagal reikalą Lietuvystės, lengvesnio gi, 
kaip išsižadėti darbuose savo prigimimo ir 
dvasios".

O mes tikėsim, kad pirmame „Varpo" 
numeryje nuskambėjęs įsakymas: 
„ . . . tegul gaudims tavo. . . eina per 
Lietuvą!" tampa kūnu, kad šit — jau 
„Varpo" aidas eina per Lietuvą.
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STUDENTAI. STUDENTAI...

KAUNE JAU VEIKIA VDU

1988-ųjų rudeni profesoriaus Alfredo 
Smailio straipsniu „Kauno tiesoje" pradė
tos diskusijos VDU atsteigimo reikalu, 
praslinkus lygiai vieneriems metams, tapo 
realybe: š. m. rugsėjo pirmą dieną (penk
tadienį) Kauno Muzikinio teatro salėje 
įvyko atkurtojo Vytauto Didžiojo univer
siteto mokslo metų atidarymas, šventiš
komis iškilmėmis atskleistas naujas šios 
Alma Mater istorijos puslapis.

Tos pačios dienos „Kauno tiesoje" 
skelbiamas pasikalbėjimas su VDU rekto
riaus pareigas einančiu akademiku Jurgiu 
Vilemu. Žemiau pateikiama keletas pokal
bio ištraukų.

Kelio pradžia — konferencija

— Jau įveikus svarbiausius organizaci
nius sunkumus (nesakau visus — prieš 
akis jų begalė!), galima būtų pasidžiaugti 
daugelio žmonių geranoriškumu. Jei šito 
būtume panorę prieš penkmetį, galvoti 
apie tokius Universiteto „gimimo" tem
pus nė nedrįstume. Dabar didesnio pasi
priešinimo nesutikome. Tiesa, su tam 
tikrom išlygom — „pastūmėjimais", para
ginimais, priminimais — betgi be šito dar 
visiems mums nelengva. . .

Dabar visi sau galime prisipažinti: kai 
labai norime ir turime gražų 
tikslą, padaryti galime tikrai daug. 
Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo 
tarybą, išrinktą miesto mokslininkų, bene 
labiausiai „paveikė" konferencija „Tauti
nė aukštosios mokyklos koncepcija ir 
Kauno universitetas". Priėmė ji bekom- 
promisinį sprendimą: rugsėjo 1-ąją Vy
tauto Didžiojo universitetas turi atverti 

duris. Taigi trauktis nebebuvo kur. . . 
Matėme ir išeivijos lietuvių mokslininkų 
didžiulį norą padėti atkurti Lietuvai šią 
Alma Mater. Sulaukus LTSR Aukščiausi
osios Tarybos palaiminimo — įstatymo 
dėl Vytauto Didžiojo universiteto atkūri
mo, liepos 22-ąją VDU atkuriamojo 
laikotarpio Statutą įregistravo ir Respub
likos Ministrų Taryba.

Akademinė laisvė 
ir lėšos

— Tai, kad Universitetui leista pačiam 
nusistatyti mokyklos struktūrą, etatus, 
atlyginimus, studentų stipendijų dydžius 
— didelis privalumas. Savame kieme 
tvarkysimės taip, kaip patys norėsime. 
Vytauto Didžiojo universiteto veikla bus 
finansuojama iš rėmėjų lėšų ir lėšų, gautų 
iš užsakovų už atliktus pagal sutartis 
darbus. Savarankiškumo statusas, beje, 
atima galimybę būti finansuojamiems iš 
Respublikos biudžeto. Finansinės paramos 
laukiame iš LTSR liaudies švietimo minis
terijos, be to, mūsų viltis — rėmėjų ir 
globėjų gera valia.
J VDU EINAMĄJĄ SĄSKAITĄ pinigų 
sumas jau pervedė „Bangos" susivieniji
mas, „Atramos" gamykla, Neveronių 
šiltnamių kombinatas, „Kastos", „Pramo
nės", „šaltuko" kooperatyvai, šiems ir 
kitiems kolektyvams, taip pat privatiems 
asmenims, parodžiusiems kilniadvasišku
mo ir dėmesio, didelis ačiū!

173 palaimintieji

— Trys fakultetai, 805 pareiškimai, 
173 „palaiminti" studentai — tai trumpa
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pirmojo VDU rugsėjo „vizitinė kortelė". 
Tokio didelio stojančiųjų antplūdžio tikrai 
nesitikėjome — iš visos Lietuvos sugūžė
jusių Kaunan abiturientų pulkas mums 
uždavė nelengvą mįslę. Ką gi, egzaminai 
lieka egzaminais — pateko geriausieji, 
kontingentu skųstis tikrai negalime.

Humanitarinius mokslus studijuos 65, 
ekonomikos ir tiksliuosius po 54 pirma
kursius. Beje, stojo virš 120 medalininkų, 
priėmėme 66. Humanitarinį fakultetą 
„uzurpavo" mergaitės (54), o tiksliuosius 
ir ekonomikos mokslus pasiryžę daugiau 
šturmuoti vaikinai. Vienodai balų surin
kusiems teisę į studijas teko „apsiginti" 
pokalbio metu. Jį taip pat vertinome 
pažymiais. Beje, atvyksta studijuoti ketu
rios lietuvaitės iš Punsko.

Ką šie metai žada 
pirmakursiams?

— Numatyti Universiteto veiklos mo
delį, žinia, buvo sunku, ir kol kas iki galo 
jis nėra aiškus. Pasitelkę išeivijos lietuvi
us, išanalizavome solidesnių pasaulio 
universitetų patirtį, stengiamės kūrybiš
kai ją pritaikyti kuriant savąjį. Ne aklai 
kopijuoti užsieninį, bet sukurti mums, 
lietuviams, būdingą.

Dar ir dabar svarstome, ar tikslinga 
bus VDU studentams, pavyzdžiui, suteik
ti bakalauro ar magistro laipsnius.

Aišku viena: turime vilties gabiausius 
aukštesniųjų kursų studentus pasiųsti į 
užsienio aukštąsias mokyklas, kad, įgiję 
ten mokslinius laipsnius, grįžtų į Univer
sitetą kaip kvalifikuoti kadrai. Taip tik
imės išsiugdyti savąjį pedagoginį persona
lą.

Komplektuoti jį kol kas sekėsi neleng
vai: Kaune humanitarų ir taip didelis 
deficitas; o iš Vilniaus atsiviliok, kad 
gudrus, juos nepilnam krūviui. . . Šitą 
„deficitą", tikimės, kompensuos mūsų 
išeivijos mokslininkai, taip geranoriškai 
pasiryžę talkinti savo paskaitomis. Mūsų 
tautiečių mokslininkų maršrutai į Lietuvą 
žada būti pastovūs. . .

Laisvųjų klausytojų statusas

— Visiems, tuo besidomintiems, ga
lime pasakyti: Universiteto patalpose 
iškabinsime sąrašą tų disciplinų, kurių 
paskaitas laisvi klausytojai, sumokėję 
atitinkamą mokestį, galės lankyti. Vėliau, 
išlaikę įskaitas, gaus atitinkamus pažymė
jimus.

Studentės, studentės. . . 
Akimirka iš VDU 
atidarymo iškilmių.
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MEDIKŲ DIENOS VILNIUJE

Pasiskaičiusi užsienio lietuvių studen
tų žurnale „Mūsų Vytis" kauniškės 
kolegės pasipasakojimą apie jos praleistas 
dienas tarp universiteto sienų, „brandi
nau" ir aš savyje „kūrėją", bandančią 
sukurti vilniečio studijozo portretą, bet 
pasirodo, jog kas likimo neduota, to nei 
nesubrandinsi. (Po keletą minimo „Mūsų 
Vyčio" — Nr. 4, 1988 — egzempliorių, 
kuriuose pasakojama apie Kauno studen
tiją, buvo pasiųsta ir Vilniaus bei Kauno 
studentams; MV red.)

šiandien turiu gerą progą rašyti: 
budžiu vienoje iš Vilniaus ligoninių vaikų 
•skyriuje. Beje, čia tenka pastebėti, kad aš 
esu vilnietė nuo pirmosios mokslo dienos: 
darželis, gimnazija, medicinos fakultetas 
ir štai dabar jau „duona kasdieninė" 
pediatrijos srityje, šio vakaro ligoniai 
nesunkūs — guli ištyrimui, žvalūs. Mano 
budėjimas nuo 20:30 iki 8 vai. ryto, — 
bandysiu pasidalinti Vilniaus mediko 
studijų dienų akimirkomis.

Studentai medikai visad turėjo „pak
lausą", todėl aplink jų gyvenimą bei 
fakultetą sukosi ir kitų, ypač įsimylėjusių, 
gyvenimas tiek Vilniuje, tiek Kaune. 
Mandresni buvo ir tebėra kauniečiai: jie 
turtingesni, o be'to darbui iš tiesų jie 
paruošti geriau. Pagrindai mandrumui 
neabejotini.

Iš kitos pusės, Vilniaus kolegos gal 
kiek kultūringesni, nesiekia pigių efektų, 
domisi daugiau tomis vertybėmis, kurios 
su laiku vis labiau brangsta — teatru, 
muzika, daile. Tuo tarpu Kauno studentai 
aistringai konkuruoja aprėdais ir tėvų 
pirktomis mašinomis. Dauguma Kauno 
studentų iš kaimų; net nežinau kodėl, 
tačiau provincija veržiasi į Kauną — 
mažąjį Paryžių! Vietiniai kauniečiai tiek iš 
inteligentų šeimų, tiek iš prekybininkų 
(mėsininkų, kirpėjų etc) šeimų — turtingi. 
Vilniškė studentija žymiai bėdnesnė.

Į med. fakultetą ir Vilniuje ir Kaune 
įstoti sunku. Konkursai dideli; seniau 
padėdavo pažintys, dabar stojamieji egza
minai sutvarkyti taip, kad protekcijos 
padaryti praktiškai neįmanoma. Po stoja
mųjų daugumai (išskyrus vilniečius- 
kauniečius) prasideda buitiniai rūpesčiai: 
kur gyventi? Dalį studentų — mano 
studijų metu — aprūpindavo bendra
bučiais. Kiti nuomojasi, o tai jau brangu. 
Visais amžiais studenčiokams pragyveni
mas nebuvo lengvas. Išsinuomoti atskirą 
butą — 80 rublių (jei randi), o kambarys 
prie šeimos — iki 40 rb. Suprantama, jog 
iš 40-45 rb. stipendijos be tėvų talkos 
neišsiverčiama; stipendijos pakanka tik 
savo malonumams.

Bendrabutyje buvo gyvenama po 3-4 
asmenis kambaryje. Dabar Antakalnio 
gale pastatyta daugybė naujų bendra
bučių, kurių patalpėlėse gyvenama po du;

Studentų bendrabučiai Saulėtekio alėjoje.
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matyt, moralės sumetimais neleidžia 
gyventi po vieną. Yra ir šeimyninių 
patalpų, bet šių gauti sunkoka.

Taigi „įsikūrę" ir vieną mėnesį pasi
mokę, medikai ir kitų fakultetų auklėtiniai 
vykome į kolūkius derliaus nuėmimo 
talkai. Tai mūsų „idealios" socialistinio 
ūkio sistemos planavimo šedevras! Miego
jom ant šieno, dirbom daug ir gana 
sąžiningai ir — priklausomai nuo kolūkio 
kišenės — tai gaudavome atlyginimą, tai 
grįždavome tuščiomis. Vienur maitino 
geriau, kitur prasčiau, bet tai būta pačių 
laimingiausių metų tarpsnio daugumos 
studentų gyvenime.

Prasidėjo savarankiškas, tėvų bei bu
vusių auklėtojų nevaržomas gyvenimas: 
nuotykiai, poravimasis, „romanai" ir t. t. 
Pasijutom žmonėm, kurie jau lyg ir viską 
gali. Naktimis kurdavome laužus, kepda
vome žarijose bulves, dainuodavome, 
gerdavome alų. Prisimenu, besidarbuoda
mi Biržų rajone, eidavome vogti obuolių: 
ne todėl, kad jų nebuvo, bet kad labai 
įdomu, ypač miestiečiui. . . Trumpai: 
neapsakoma romantika, jokių rūpesčių. 
Tik kad būtų į ką įsimylėti, tai ir visos 
bėdos!

Deja, tai trukdavo tik 3-4 savaites: po 
to tekdavo smarkiai pasimokyti, kad per 
tą pusmetį išmoktum viską, kas priklauso.

Beje, prieš kolūkį visuose fakultetuose 
vyko tradicinės pirmakursių-fuksų krikš
tynos. Tai didis vaidinimas, kurį didžiojoj 
auditorijoje kiekvieno fakulteto studentai 
ruošdavo pirmakursiams. Buvo toji lai
minga diena, kai galima tyčiotis ... iš visų 
docentų, profesorių, terorizuoti pirma
kursius. Juos apdovanoja bulviniais meda
liais, štampuoja tušu kaktas, pilvus, 
leidžia vandens injekcijas į sėdynę reika
laujant nusmaukti žemyn kelnes. . . Var
gas tau, Jeruzale, — sakydavo mūsų 
senasis anatomijos profesorius. Vakaras 
baigdavosi šokiais, dainomis ir, su pratęsi
mais, bendrabučiuose bei namuose. Ank

sčiau ir išgerdavome gerokai; dabar, kai 
uždrausta, nežinau kaip jaunieji kolegos, 
verčiasi.

Mokslo metų pradinės ceremonijos 
turbūt nepakitusios nuo senovės: Aktų 
salėje dekanas perskaito studentų sąrašus, 
pasveikina laiminguosius, įteikia studento 
bilietą, kepuraitę. Vakare vėlgi: alus, 
sausvynis, šokiai, meilės ir t. t.

Po to prasidėdavo tikrieji mokslo 
metai: kaldavome tekstus su įnirtimu, nes 
gana rimtai spausdavo iš visų pusių; o 
prieš metų pabaigą net cypiame — 
įskaitos, egzaminai. . . Prisipažinsiu: Kalė
dos ir Nauji Metai studentui menkos 
šventės, nes „per zubrinimą" nėra kada 
pokyliauti. . . Tačiau pagal lietuvišką 
patarlę „vilkas vis vien į girią žiūri" — 
taip ir mes. . .

Žiemos atostogos prasideda sausio 
pabaigoje, tęsiasi 2 savaites. Atvykėliai 
paprastai vyksta provincijon į tėviškes, o 
mes „tuteišiai" (taip vietiniai sulenkėję 
lietuviai dažnai save vadina) irgi stengda
vomės kur nors ištrūkti. Manuoju laiku (o 
ir dabar) studentai vyksta į Karpatų 
kalnus slidinėti; ten suplūsta studentija iš 
visos TSRS, šias pramogas finansuoja 
tėvai, tačiau būdavo ir kolegų, užsidirba
nčių tokiems turams. Medikai užsidirba 
ligoninėse ir greitojoje pagalboje sanita
rais (iki pabaigia trečią kursą, 5-6 kart per 
mėn.) — 35 rublius. Nuo IV kurso med. 
seserimis ir broliukais vėl (5-6 naktis per 
mėnesį) už 45 rb. Suprantama, jog norint 
įsidarbinti, reikia leidimo iš dekanato, o 
tai jau nėra visai paprasta. Privalu moky
tis be trejetų, t. y. gerai. Kitų fakultetų 
studentai dirbdavo sargais naktimis, auk
lėmis darželiuose ar lopšeliuose, krovi
kais, vasarą padavėjais, valytojais ir pan. 
Atlyginimas 50-80 rb. mėnesiui, priklau
somai nuo darbo.

Daugelis studijuojančių dalyvauja 
mokslinėse draugijose. Prie kiekvienos 
katedros (pvz., vidaus ligų, ginekologijos, 
pediatrijos ir pan.) yra stud, moksl.
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Valstybinės
Konservatorijos 
rūmai.

draugija. Kam kur patinka, jau būnant 
studentu, galima gilintis toje srityje. 
Aplamai fakultete veikia daug įvairių 
būrelių — filatelistų, automobilistų, įvai
raus sporto ir pan. Visi jie turi savo 
programas, kurių konkrečiai nė nežinau: 
kaip ir daugelis kitų kolegių, labiausiai 
buvau užsiėmusi vedybomis!

Po pirmo-antro kurso važiuodavome 
mėnesiui į poilsio/darbo stovyklą: visi, 
privaloma tvarka! Ten būdavo gerai: 
padėdavom nurinkti derlių ir. . . jau 
gaudavome pinigų.

Du mėnesius turėdavome atostogų. 
Universiteto profsąjungoje buvo galima 
gauti kelialapius į įvairias studentų sto
vyklas po visą Sąjungą. Man teko vasaroti 
Kryme ir pajūryje prie Estijos sostinės 
Talino. Kelialapiai nebrangūs, su maitini
mu, kelionę apsimoki pats.

Deja, kaip ir beveik kiekvienoje mūsiš
kės buities srityje, yra ir ana nelemtoji 
medalio pusė: tų išsvajotų kelialapių tenka 
vos vienas šimtinei studentų. . .

Vyriškoji studentija „vasaroti" vyksta 
organizuotais būriais, statydami kolūki
ams pastatus (uždirbdami po pustūkstan- 
tinę rublių), o kiti būriai, nuvykę į Sibirą, 
Tiumenę, Baikalą, turi progos ne tik 
užsidirbti (sukaldami apie 2000 rb.), bet ir 

pasigrožėti anų kraštų egzotika. Tariama 
egzotika mes anuos kolegas vis erzinda
vome: jiems ten tekdavo labai rimtai ir 
sparčiai dirbti.

Meilė — labai madingas užsiėmimas 
studentų tarpe, tačiau susidėję (t. y. 
nevedę) gyvena nuomodami butą (labai 
retai); tam nepritaria tėvai, kurie gali 
nutraukti duotacijas, o tai labai pavojinga. 
Be to, mūsų visuomenė į tai žiūri kreivai. 
Kiek atlaidžiau žvelgiama, kai taip elgiasi 
pagyvenę, gyveniman išėję žmonės.

Po trečio kurso studentai medikai 
atlieka med. sesers praktiką, paprastai 
Vilniuje ar Kaune, didelėse klinikose, kur 
yra ko mokytis. Per visą vasarą už tai 
gaunama stipendija.

Po IV kurso — med. felčerio praktika, 
dažniausiai rajonuose, turtingų, šviežie
nos išsiilgusių provincijos daktarų 
priežiūroje. Nuostabi gamta, ežerai, suo
miškos pirtys ir ne taip daug išlaidų!

Po V kurso — pradedančio gydytojo 
praktika. Mieste. O kokių planų, lūkesčių 
tuomet turėta, šviesių vilčių! Turbūt per 
daug viltasi, — subyrėjo skubių, neatspė
jamų dienų tėkmėje. . .

Po baigimo vyksta skirstymas. Vedu-
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šieji turi privilegijų: paprastai tokiu atveju 
vyras ir žmona skiriami darbui j tą patį 
miestą. Kiti renkasi esamas-siūlomas 
vietas iš sąrašo. Kurie geriau mokėsi — 
pirmieji renkasi. Aplamai priklauso nuo 
bendro pažangumo balanso — mokslo 
pažangumas, visuomeninė veikla, sporti
nė veikla, profsąjunginė, komjaunuoliška 
ir t. t. Mes juk štampuoto socializmo 
kūdikiai. Dabar jau girdime, jog kai kurie 
neprofesiniai paragrafai iš studijų pažan
gos „chartijos" išimti. Beje, moksl. draugi
joje skaityti pranešimai taip pat prisideda.

Med. fakultete Vilniuje yra lietuvių 
grupė, Kaune dėstoma ir rusų kalba; 

Vilniaus u-te dėstoma lietuvių kalba, 
tačiau atsakinėti galima ir lietuviškai, ir 
rusiškai ar net lenkiškai. Pedagoginiame 
institute viskas dėstoma lietuvių-rusų, o 
dalis specialybių ir lenkų kalbomis. Stu
dentų tarpe, bent jau man, neteko matyti, 
kad būtų kokių nors priešiškumų dėl 
tautybės; šiepdavome švelniai su meile 
žydus, bet jie šito iš mūsų nusipelnydavo 
savo ypatingu tingumu ne moksle, o visur 
kitur.

O kas liečia Vilnių, — myliu jį visą 
pavasarį. Ypač naktį — tylų, bundantį, kai 
matai tiek daug paslapčių, kurių net 
nesinori kartais matyti. . .

medikė O. K.

VILNIAUS UNIVERSITETUI
Kur auditorijos ir salė su kolonom,
Kur mokslo ir tiesos tradicija tauri, —
Nebuvo tolima, viliojanti svajonė,
Kai pakvietei mane, lyg laivą švyturys.
Visa širdim džiaugiuos, kad tavo rūmuos šiandien, 
Kad tavo, ALMA MATER, prieglobsty esu.
Čia Skargos kiemas... O Sarbevijus, beržuos paskendęs, 
Sužėri atspindžiais nuo vakaro varsų...
Aš ieškau ištakų ir „Punktų“ ir „Postilių“, 
Ir Daukanto „Istoriją“ atverst geidžiu...
Išgirst Stanevičių, kurs „šlovę“ skelbt prabilo 
Gūdžiam vidurnakty lietuvišku žodžiu...
Tu iškentei daug priespaudų!... Nūnai grobikai
Ir vėl, pilni apgaulės, smurto ir klastų, 
Tave tamsybės židiniu paversti tyko 
Ir nori, kad jų juodą melą skleistum tu.
Bet tu, tiek amžių melui lenkt galvos nepratęs, 
Garbingas praeitim ir širdžia neramus, 
Būk švyturiu, VILNENSIS UNIVERSITATIS, 
Ir šiandien vesk į Tiesą ir į Šviesą mus!

V. Audronis („Alma Mater“)
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PRIEŠ 50 METŲ 
GEDIMINO SOSTINĖJE

prisimena fil. Gerardas Juškėnas

Neramūs 1939 metai. Rudens semes
tras Kauno V. D. U-te. Įtemptos nuotai
kos — prasidėjo Antrasis pas. karas. 
Žlugo Lenkija, Vilnius pateko po tada dar 
nepažintu raudonuoju jungu. Klausomės 
visokių gandų. . . Ana, šneka — Vilnių 
atgausime. Puiki proga — spalio 9-oji 
ateina. Deja, ta data praeina, bet Vilnius 
vis dar ne mūsų. Pagaliau, po ilgo 
derėjimosi su derybų „meisteriais" rusais, 
ateina lauktoji diena.

SPALIO 28 D. PAMATOM VILNIŲ! 
Taip, tądien iš Kauno išvyksta didelis 
visuomeninių organizacijų ir studentiško
jo jaunimo traukinys dalyvauti Gedimino 
sostinės iškilmėse. Traukinyje gausus 
vytiečių ir stud, skaučių būrys. Demarka
cijos linijos šiaudinės gairės jau sudegin
tos, bet mūsų traukinys kelias valandas 
sugaišta prie tos praeitin nueinančios 
ribos. Prailgo belaukiant, atsibodo ir dai
nos. . .

Vėl sujuda traukinys. Vėl skamba — „Į 
Vilnių, aukštaičiai, j Vilnių, žemaičiai!" 
Senelis Vilnius mus pasitinka tyliais ir 
susimąsčiusiais mūrais, kurie matė kartų 
kartas lietuvių ir svetimųjų. Žygiuojame 
istorinėmis gatvėmis. Tarp mūrų aidi 
mūsų dainos. Bene Bražvilius konstatavo, 
kad mūsų dainos čia aidi kažkaip kitaip. 
Plačiose Kauno gatvėse jos yra skambes
nės.

Neišdildomus įspūdžius palieka pirmo
sios pamaldos Aušros Vartuose ir didin
gos iškilmės Gedimino kalne ir jo papė
dėje.

Po iškilmių trumpam pasklidome Ge
dimino gatvėje ir Katedros aikštės apylin
kėje. Sulaukę balsingų svečių, atkuto ir 
vilniečiai. Atsidarė viena kita krautuvėlė. 

Užsukam obuolių. Miela buvo stebėti 
jauną pardavėją, besidžiaugiančią pirmuo
ju sidabriniu litu.

PRABILOM PER VILNIAUS RADIJĄ. 
Sostinės atgavimo iškilmės buvo atžymė
tos lietuviškomis transliacijomis iš Vil
niaus radijofono. L. S. Brolijos Vado pulk. 
J. šarausko rūpesčiu tądien buvo pirmoji 
skautų radijo sueiga Vilniuje. Nuaidėjo 
skautiški sveikinimai išlaisvintiems vil
niečiams, namiškiams, tuntams ir draugo
vėms visoje Lietuvoje. Sudainuotos kelios 
dainos. Nebuvome tam iš anksto pasi
ruošę, tačiau nuoširdumas viską išpirko. 
Kiekvienas radijo aparatas ir namie ir 
plačiajame Vilniaus krašte buvo apgultas 
klausytojų. Ne vienai motulei sengalvėlei 
džiaugsmo ašara riedėjo per skruostus, o 
ir mums širdys stipriau plakė. Tai buvo 
diena, kada visi lietuviai ir visa Lietuva 
gyveno vienu didžiu džiaugsmu.

Kaunan grįžome kupini įspūdžių, 
vilčių ir sumanymų. Tai buvo mūsų 
pirmoji viešnagė pas senelį Vilnių.

Po pirmosios viešnagės (1939.X.28) 
Korp! Vytis vėliava su atstovais dar du 
kartus buvo Vilniuje. Lapkričio 23 d. 
dalyvauta Kariuomenės ir stud. ats. kar. 
Ramovės šventėje, o lapkričio 26 d. Korp! 
„Kęstutis" metinėje šventėje.

Be to, Kalėdų atostogų metu numaty
ta surengti kuriame nors Vilniaus krašto 
kampelyje eglutę kaimo vaikučiams.

(Tokią iškylą vytiečiai atliko Trijų 
Karalių dieną į vieną Vilnijos kaimą, ten 
suruošdami pirmąjį lietuvišką šventvakarį 
— eglutę. Korp! Vytis nariai atvyko su 
atitinkamomis dovanėlėmis, o vietos 
vaikai atliko programą; dalyvavo apie 250 
vaikų. MV red.)
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STOVYKLOS

SUKAKTUVINĖS STUDIJŲ DIENOS 

fil. AL Likanderienė

Šūkis:

Sese-broli, ar tiki:
Šešiasdešimt ir penki!

(fil. H. Plaušinaitienė)

Tik ką praėjus VII Tautinei stovyklai, 
buvo pradėta kalbėti apie Akademinio 
Skautų Sąjūdžio (ASS) 65 metų sukaktį, 
kurią reikia gražiau ir tinkamiau paminė
ti. O rimti posėdžiai ir pasitarimai Studijų 
dienų reikalu prasidėjo nuo sausio mėne
sio.

Kiek telefoninių skambinimų — vieti
nių, užmiestinių ir tolimų distancijų! Kiek 
laiškų parašyta, kiek užklausimų, kiek 
gauta pažadų! Kiek posėdžiauta ilgais 
vakarais, siūlyta, priimta, atmesta, kiek 
netesėtų pažadų, kuriuos teko paskutiniu 
momentu keisti kitais ir pertvarkyti 
dienos programas. . .

Ir štai, 1989 metų liepos pirmą dieną 
pradėjom rinktis į Michigan© valstijoj 
esančią Rako stovyklavietę. Išsibarstėm 
po visą platų mišką: Lituanicos tunto 
rajone buvo pastatytos palapinės, ten 
kėlėm bei leidom vėliavas; praustis sesės 
skubėjom į jūrų skaučių pastovyklę (vyrija 
naudojosi Lituanicos tunto patogumais); 
pusryčiai, paskaitos, visi kiti valgymai ir 
laužai vyko Aušros Vartų tunto ribose, — 
taip, kad kartais ir nežinojom, kur kuris 
paskaitininkas ar vadijos narys yra. 
Labiausiai sukalbami ir mažiausiai aima

navo mūsų veteranai, tai filisteriai H. 
Plaušinaitienė, J. Damauskas ir J. Vaišnys, 
SJ, — Dvasios vadovas. Nei juos uodai 
kando, nei prie laužo buvo nepatogu 
sėdėti, jie prie vėliavos pakėlimo pirmieji, 
prie nuleidimo taip pat, ir kol mes 
jaunesni (truputį!) spėdavom atbėgti į 
paskaitų vietą, jie jau sėdėjo ir buvo 
pasiruošę klausyti ar šnekėti. Tai senosios 
auklėjimo sistemos atstovai; kiek kitaip su 
truputį jaunesniais, ir labai kitaip su daug 
jaunesniais. Keičiasi laikai ir papročiai.

Studijų dienos buvo suskirstytos pagal 
įvairias temas: Lietuva, ASS 65 metų 
bėgyje ir pan.

Šeštadienis, liepos 1.
Tai suvažiavimo, susitvarkymo ir 

registracijos diena. Maždaug 1 vai. p. p. 
buvo vėliavų pakėlimas ir stovyklos 
atidarymas. Tuoj po pakėlimo fil. R. 
Likanderytė turėjo pravesti susipažinimą: 
tai savotiškas klausimų ir atsakymų 
rinkinys, kuris išjudina grupę žmonių. 
Tačiau visi suvažiavę iš Chicagos ir tarp 
savęs gerai pažįstami, tad susipažinimas 
atidėtas vėlesniam laikui, — atrodo, galės 
būti panaudotas ateinančiose stovyklose. 
Neatvykus jaunam filisteriui, prie regis
tracijos sėdosi stovyklos viršininkė fil. D. 
Eidukienė ir jos pavaduotoja fil. Al. 
Likanderienė. Jos ir registravo, ir prekiavo 
stovykliniais marškinukais, sweatshirts, 
stovykliniais kaklaraiščiais, ženkliukais, 
juostomis. Jos abi buvo matomos ir dar

27

29



dvi dienas prie to paties darbo, nes 
apsiėmęs tas pareigas slypėjo kažkur 
rajone ar ir už rajono ribų.

Stovyklos komendantas fil. K. Ječius 
pilnai naudojosi savo teisėm, ir pareigom, 
ir . . . švilpuku, švilpukas kelt, švilpukas 
vėliavas kelt, švilpukas pusryčiaut. Iš- 
vengdavom švilpuko pirmai paskaitai, nes 
tuoj po pusryčių čia pat ir paskaita. Nuo 
komendanto priklausė ir indų plovimas. 
Plovėm indus visi: ir tie, kurie vėlavo, ir 
tie, kurie per anksti atėjo, ir tie, kurie 
sugalvojo važiuot maudytis, ir tie, kurie 
nenorėjo maudytis, ir tie, kurie turėjo 
anksčiau vykti namo, ir tie, kurie liko 
stovyklą uždaryti; kartais atsirasdavo ir 
savanorių (!). Vienu žodžiu, vyravo 
visiška lygybė. Tačiau nereikėjo nei bulvių 
skusti, nei juodų puodų šveist, nes 
virtuvėj šeimininkavusios v. s. Alb. Ra
manauskienė, fil. D. Ječienė ir p. J. 
Mikutaitienė maitino mus labai skaniai 
net 4 kart per dieną. Ačiū joms!

Šeštadienio vakare improvizuotas 
lauželis daugiau priminė šv. Vito ar 
išraiškos šokį. Čia vieno ranka pakildavo 
iki ausies, pamojuodavo ore ir vėl nuslys- 

davo žemyn, čia kitos ranka pliaukštelda- 
vo sau per šlaunį, o kiti abiem rankom 
atlikinėjo nerežisuoto šokio judesius. Ir 
stovykla juk yra vienintelė vieta, kur 
kloptelėjus kitam per nugarą, užgautasis 
su šypsena pasakydavo „ačiū". Mat, 
apgynei nuo uodo, o jei smarkiau pajutai 
brolišką ar seserišką ranką, tai gavai 
atsakymą: „musę užmušiau". Musės tos, 
vadinamos deer fly, skrenda lėčiau, kanda 
skaudžiau ir įkandimo vieta tuoj sutinsta. 
Tad gavęs kupron net apsidžiaugi, kad 
musė nespėjo įkąsti.

Sekmadienis, liepos 2.
Dienos tema: LIETUVA, koordinatori

us — fil. S. Miknaitis, kuris buvo 
vyriausias Studijų dienų programų tvar
kytojas.

Dar gerokai prieš komendanto švilpu
ką „stovykla, kelt" skubiai išsiritau iš 
miegmaišio ir tekinom pasileidau į Nerijos 
tunto prausyklą, kad išvengčiau susigrū
dimo. Tačiau prausykloje teko laukti eilės, 
nes panašiai galvojančių atsirado ir dau
giau.

Po vėliavos pakėlimo S. Miknaitis 
kiekvienam dalyvaujančiam prisegė po

Dalis vadovybės: 
Danutė Eidukienė, 
kun. J. Vaišnys, S.J., 
Al. Likanderienė, 
Sigitas Miknaitis.
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mažą trispalvę, pranešė dienos tvarką, 
paskaitų temas ir trumpai pakalbėjo tos 
dienos mintimi. Palapinių rajonas, valgyk
la ir pastogė, papuošti trispalvėm vėlia
vom, atrodė labai iškilmingai ir šventiškai. 
Ant altoriaus degė vėliavos spalvų žvakės 
ir didingai stovėjo meniškas ASS ženklas 
(ps. R. Povilaičio gintaro ir vario darbas).

Šis ženklas fil. Al. Likanderienės 
rūpesčiu pagamintas kaip tik prieš Studijų 
dienas. ASS ženklas, kaip ir trys deganči
os žvakės (geltona, žalia ir raudona), 
stovėjo per visas Studijų dienas ant 
staliuko, kuris pagal reikalą buvo ir 
altorius, ir paskaitininko pultas užrašams 
pasidėti ar dideliam raguoliui pastatyti.

Grįžtant prie sekmadienio tvarkos: šv. 
mišias laikė ir pamokslą pasakė stovyklos 
Dvasios vadovas; prieš pamaldas Janinos 
Degutytės eilėraštį, atitinkantį mūsų 
pasirinktą temą „Lietuva", perskaitė t. n. 
R. Variakojytė. Mišių maldas skaitė fil. V. 
Rasutis ir t. n. A. Vitaitė.

Pirmoji paskaita šiandien dr. Alg. 
Statkevičiaus. Prižadėjęs paskaitą, specia
liai atvažiavo tik vienai dienai ir, kol 
viešėjo, buvo vienas iš aktyviausių mūsų 
dalyvių. Paskaitos pagrindinė mintis — 
„Padėtis Lietuvoje", deja, nebuvo labai 
šviesi, tačiau reali. Lietuva labai smarkiai 
kolonizuojama, bandoma lietuvius nutau
tinti, labai padidėjo kriminalinių nusikalti
mų skaičius. „Jedinstvo" grupė veikia 
prieš lietuvius, ir labai gaila, kad toje 
grupėje nemažai yra ir lietuvių. Žmonių 
moralė labai žema, ir truks daug laiko, kol 
tai pagerės. Lietuvius labai palaiko uzbe
kai, ukrainiečiai, armėnai ir kitos tauty
bės. Lietuviai labiau bei geriau pasireiškia 
ir kitose gyvenimo srityse. Dėl laisvės 
turim dirbti patys, niekas mums nepadės. 
Išeivijos veikėjams reikia persitvarkymo, 
nes dabartiniai veiklos būdai yra pasenę: 
reikia veiklą koordinuoti, o ne dublikuoti, 
reikia daugiau literatūros anglų kalba apie 
Lietuvą, jos padėtį, komunizmo žalą.

Pietų metu eilėraščius iš dr. A. Statke
vičiaus knygos skaitė filisteriai L. Maska- 
liūnas, V. Rasutis ir t. n. A. Vitaitė. Gaila, 
kad mielas svečias skubėjo atgal į Chicagą 
pasitikti iš Vilniaus atskrendančios duk
ters ir negalėjo su mumis pabūti visą 
Studijų dienų laiką.

Po pietų laisvalaikio apie dr. Vincą 
Kudirką ir „Varpą" kalbėjo v. s. J. Vaišn- 
ys, SJ. Prelegentas apie abu sukaktuvinin
kus papasakojo įdomių akimirkų ir smulk
menų, kurių nėra nei enciklopedijoje, nei 
biografiniuose aprašymuose. Paskaitą 
eilėraščiais paįvairino tikrosios narės A. 
Vitaitė ir R. Variakojytė.

Po vėliavų nuleidimo, vakaronės metu 
parodytas 18 min. anglų kalba filmas apie 
Lietuvą ir fil. Ant. Saulaičio, SJ, skaidrės 
apie Lietuvos skautų atsikūrimą 1989 
metais.

Pirmadienis, liepos 3.
Šiandieninė mintis: ASS 65 metų 

kelyje. Koordinatorė — fil. N. Maskaliū- 
nienė, kuri paminėjo, kad „nežiūrėkim, ką 
ASS duoda mums, bet pažiūrėkim, ką mes 
galim duoti Sąjūdžiui". Taip pat pranešė 
dienos paskaitininkus ir jų temas.

Fil. J. Dainauskas kalbėjo apie 1939 m. 
Ribbentroppo-Molotovo sutartį, pagal 
kurią Pabaltijo valstybės buvo užgrobtos. 
Klaipėdos užgrobimu 1939 m. pavasarį 
prasidėjo Lietuvos dalinimasis. Vokiečių- 
sovietų pasirašyta prekybos sutartis buvo 
labai svarbi Vokietijai žaliavų atžvilgiu. 
Slaptieji dokumentai, kurių sovietai „ner
anda", yra VVashingtone, National Ar
chives. Niurnbergo teismo metu buvo 
gautos fotostatinės tų dokumentų kopi
jos, tačiau teismas dėl techniškų kliūčių 
nepriėmė. Kaltinimas, kad prez. Smetona 
sudarinėjo slaptas sutartis su Vokietija 
prieš sovietus, yra grynas melas. Ant. 
Smetona niekad jokių atstovų į Vokietiją 
nesiuntė ir jokių sutarčių su ja nedarė.

Po paskaitos reikėjo pasirašyti dau
gybę sveikinimų siunčiamų skautų veikė-
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jams, tuntininkams, bendruomenės ir 
organizacijų pirmininkams, spaudai. Taip 
pat pasirašyti ir išsiųsti sveikinimai Vil
niaus Universiteto ir atsikūrusio Kaune 
Vytauto Didžiojo Universiteto vadovy
bėms, pasveikinti atsikūrę skautai Lietu
voje. Keista, kad mes, švęsdami savo 65 
metų gyvavimo sukaktį, laiške sveikinom 
su „Varpo" šimtmečiu.

Popietinė paskaita — Akademinis 
Skautų Sąjūdis 65 metų bėgyje — buvo 
sudėtinė. Apie įsikūrimą ir veiklą Lietu
voje kalbėjo fil. J. Dainauskas, plačiai 
nušviesdamas sunkią kūrimosi pradžią ir 
darbą. Jam baigus, fil. N. Maskaliūnienė 
pakvietė visus, gavusius spalvas Lietu
voje, ateiti į priekį. Atėjo du filisteriai: M. 
Plaušinaitienė ir J. Dainauskas; jiems 
buvo prisegtos geltonos spalvos aksomi
nės juostelės.

Toliau apie ASD ir Korp! Vytis 
atsikūrimą Vokietijos universitetuose 
kalbėjo filisteriai Leonas Maskaliūnas, 
Alg. Stepaitis ir Alf. Juodikis. Visi trys 
pažymėjo, kad veikla buvus gan ribota, 
gerai sugyventa su kitom organizacijom; 
daugiausia buvo studijuojančių techniką. 
Gavę Vokietijoje spalvas išėjo į priekį, 
atsirado penki filisteriai: D. Eidukienė, 
Alf. Juodikis, L. Maskaliūnas, S. Miknaitis 
ir L. Ramanauskas. Jiems prisegti žali 
kaspinėliai.

Apie AS S atsikūrimą išeivijoj kalbėjo 
sesė fil. D. Eidukienė, prisimindama gana 
sunkią pradžią Chicagoj, kada kiekvienas 
labiau rūpinosi darbu, kasdienine duona ir 
kaip greičiau susitvarkyti naujame krašte. 
J priekį iškviesti visi likusieji (18), kurie 
spalvas gavo jau Amerikoje. Kiekvienas 
turėjo pasisakyti, kuriais metais kurį 
universitetą baigė ir kokį laipsnį gavo. 
Taigi, pati gausiausia grupė dar ir „iš
pažintį" turėjo atlikti, ir buvo papuošta 
raudonais kaspinėliais.

Specialiai atvykęs į Studijų dienas fil. 
Stepaitis su žmona skubėjo pasidalinti 

įspūdžiais iš Vilniaus, Kauno ir kitų 
Lietuvos vietovių. Kiek mes begirdėtu- 
mėm apie įvykius, žmones ir gyvenimą 
tėvynėje, kiekvieni nauji įspūdžiai yra 
įdomūs, ir klausytojų niekad netrūksta. 
Ponia L. Stepaitienė su dideliu pasisekimu 
giedojo Vilniaus arkikatedroje, šv. Petro- 
Povilo bazilikoje, koncertavo Kaune ir 
kituose Lietuvos miestuose. Tuo pačiu 
metu Lietuvoje lankėsi ir sol. Lilija šuky
tė.

Alg. Stepaičio nuomone, Lietuvos 
jaunimas yra labai optimistiškas, vyres
nieji labiau atsargūs, daugiau prisibijo. 
Paklausus, iš kur ūmai atsirado tiek daug 
trispalvių, buvo atsakyta, kad, išardę jas 
spalvomis, laikė paslėpę, užkasę, o atėjus 
laikui vėl susiuvo ir. . . yra! Inžinieriams 
trūksta techniškų instrumentų, dakta
rams — vaistų, tvarstomosios medžiagos, 
chirurginių priemonių, kunigams — lietu
viškų giesmių bei gaidų, bažnytinių rūbų. 
Bažnyčios gana apleistos, daug jų buvo 
paversta sandėliais, dabar pradedamos 
restauruoti; kapinės bendrai yra gerai 
prižiūrimos. Muziejai ir bibliotekos labai 
gerai sutvarkyti, didesni keliai yra geri; 
daugumoj vietų nuversti Lenino biustai, 
atstatomi Nepriklausomybės laikų pa
minklai. Upės ir ežerai užteršti. Didėja 
privati iniciatyva, bet su gerėjančiom 
sąlygom didėja ir duoklė valdžiai.

Stovyklą aplankė ir fil. Ilona Laučienė 
iš N. J.

Vakaronės metu pažiūrėjom VII Tau
tinės stovyklos filmą, kuriame daug kas ir 
save pamatė, o bandant atrasti kitus 
pažįstamus, turėta skanaus juoko. Nakti
piečiais pradėjom ASS 65 m. gimtadienį. 
Ta proga ant didelio sukaktuvinio raguo
lio žvakutes „6" ir „5" uždegė vyriausia ir 
jauniausia stovyklautojos — H. Plaušinai
tienė ir A. Vitaitė, ASD Chicagos sky
riaus pirmininkė. Akademiniam Skautų 
Sąjūdžiui sugiedojom „Ilgiausių metų".

Laužą pravedė filisteriai Vladas-Julytė 
Žukauskai bei jų prieauglis — Elytė, Indrė
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Solistė Laimutė Stepaitienė, Vydūno JF mecena
tė, 1974 m. savo koncertų pelnų paskyrusi 
įkurti a.a. sol. Jono Būtėno vokalinį stipendijų, 
skiriamų dainavimo menų studijuojantiems 
jaunuoliams.

ir Poviliukas, kurie ne tik dainavo su 
visais, bet ir patys pasirodė su trumpais 
juokingais vaizdeliais.

Antradienis, liepos 4.
Dienos mintis: Motina ir tėvynė tik 

viena. Koordinatoriai: fil. R. Griškelis ir 
t. n. A. Vitaitė. šiandien, švęsdami Ame
rikos Nepriklausomybės šventę, švęsim ir 
ASS 65 metų sukaktį. Padėkos Mišias 
laikė ir pamokslą pasakė t. J. Vaišnys, 
maldas skaitė fil. V. Vizgirdaitė, fil. D. 
Vadapolienė ir kand. R. Petrauskienė, 
kuri parašė ir specialią tikinčiųjų maldą.

Pagerbti ir mirę ASS nariai. Fil. 
Dominikos Kasiūnaitės asmeny buvo 
prisiminti filisteriai, pradėję ir dirbę 
Nepriklausomoj Lietuvoj: už ją žvakutę 
atnešė H. Plaušinaitienė. Fil. Juozas 

Milvydas priminė visus mūsų narius, 
dirbusius ir žuvusius nuo okupantų; 
degančią žvakutę pastatė J. Dainauskas. 
Už Vokietijoje dirbusį fil. Steponą Kairį, o 
su juo kartu ir visus tuos, kurie dirbo už 
Lietuvos ribų, žvakutę atnešė Leonas 
Maskaliūnas. Sesė J. Žukauskienė pastatė 
žvakutę, pagerbdama fil. Liūtą Grinių ir 
kartu visus, kurie veikė ASS gerovei jau 
čia, Amerikoje.

Pirmoji dienos paskaita buvo fil. V. 
Mantauto: „Kas mes esame?". Pačiam 
prelegentui negalint atvykti, ją skaitė sesė 
D. Eidukienė.

V. Mantautas skautus skirsto į penkias 
grupes:

I grupei priklauso įskautintieji tėvų 
prieš savo norą, gal dalyvavo sueigose, 
iškylose, bet prie pirmos progos pabėgo. II 
grupę sudaro į skautus atėję patys, jų 
niekas nevertė, organizacijoje rado daug 
pasitenkinimo, džiaugsmo, bet jo rado ir 
kitur. III grupės broliai ir sesės nuošir
džiai skautavę, užsitarnavę šlipsus ir 
spalvas, gyvenimo sąlygoms keičiantis 
nubyrėjo. IV grupės žaliašlipsiai įsteigė 
draugoves, tuntus, vadovavo, buvo vadijų 
nariai, skautiškų projektų iniciatoriai, šiuo 
metu nubyrėję, bet gan aktyviai prisideda 
iš šalies prie skautiškos veiklos. Reikėtų 
apsvarstyti būdus ir kelius jiems susi
grąžinti. V grupę sudaro tikrieji skautai: 
skautybė yra jų gyvenimo būdas. Kartą 
skautas — visada skautas.

Taigi, kas mes esame? Ar asmenys, 
prisisegę ženklus ir spalvas, ar gyvename 
skautiška dvasia?

Toliau vyko įdomios diskusijos, kurios 
turbūt būtų užsitęsusios daug ilgiau, 
tačiau reikėjo išklausyti skyrių praneši
mus. Fil. D. Vadopalienė iš Cleveland© 
paminėjo, kad skyriui priklauso 37 narės 
ir 2 nariai, kurie nori priklausyti sesių 
draugovei, nes Korp! skyriaus nėra. 
Veikla gan ribota, talkinama kitiems 
vienetams, skautininkių draugovei, Kazi-
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ūko mugei, buvo filmuojamos Kūčios, 
kurios perduotos per TV. Chicagos akad. 
skautų veiklą apibūdino fil. R. Griškelis: 
talkinama tuntams, Kaziuko metu parda
vinėjamos knygos, ruošiami kasmetiniai 
kalėdiniai šokiai jaunimui. Plačiau apie 
skyrių veiklą kalbėjo: t. n. A. Vitaitė apie 
ASD ir fil. V. Kirvelaitis apie vytiečius. 
Detroito ir Toronto skyrių pranešimus 
perskaitė D. Eidukienė.

Popietinė paskaita — „Dabartinė Lie
tuvos spauda". Fil. J. Dainauskas ant kelių 
ilgų stalų išdėjo apie 60 egzempliorių 
įvairių laikraščių, kurie dabar spausdinami 
Lietuvoje ir kurių iš viso esama maždaug 
120. Laikraščių tiražas labai nevienodas: 
yieni spausdinami šimtais tūkstančių, kiti 
vos pora tūkstančių. Turinys irgi labai 
įvairus: 60% yra rajoniniai, toliau eina 
įvairių institucijų, organizacijų prisimini
mai, vietos rūpesčiai, ekologiniai klausi
mai. Visi, išskyrus du, laikosi Lietuvos 
atgimimo minties. Per laikraščių gausą 
pasiekiamas masiškumas padeda išlaikyti 
anonimiškumą.

Po paskaitos ir klausimų buvo apžiūrė
ta spaudos paroda ir perskaityti Seserijos 
VS t. n. Stefos Gedgaudienės bei fil. 
Viliaus Bražėno sveikinimai.

Po vėliavų nuleidimo nekantriai lau
kėm iškilmingos sueigos. Rinkomės uni
formuoti į Aušros Vartų tunto rajoną. Po 
komendanto švilpuko „Ramiai!" įnešama 
Korp! Vytis vėliava. Broliai vienoje pu
sėje, sesės kitoje. Nedidelis mūsų būrelis 
dar labiau sumažėjęs, nes darbo ir kito
kiais sumetimais pradedama skirstytis į 
namus. Padarom mažesnį ratą. Sigitas 
Miknaitis skaito susimąstymo lapą, ir vyr. 
skautininkas, seniai apdovanotas Geleži
nio Vilko ordinu, Juozas Vaišnys, SJ, 
kviečiamas prie vėliavos. Fil. V. Kirvelaitis 
skaito įsakymą, kuriuo junj. J. Vaišnys 
keliamas į senjorus. Spalvas užriša fil. J. 
Dainauskas, o ženkliuką prisega fil. V. 
Rasutis. Nespėjus naująjį senjorą pasvei-

Naujam senjorui ]. Vaišniui, S.J., spalvas 
užriša A5S veteranas fil. J. Dainauskas.

kinti, jis FSS pirmininko įsakymu pakelia
mas į filisterius. Ir kai du skautijos 
veteranai — J. Dainauskas ir J. Vaišnys, 
paspaudę viens kitam kairę, apsikabino, 
momentas buvo jaudinantis. Ženkliuką į 
dešinę pusę persega ASS Vadijos pirmi
ninkė D. Eidukienė. Sveikinimai, pievų 
gėlės, dainos, valiavimai, ir naujas filiste
ris jau mūsų rate.

Prieš laužą paminėjom ir Amerikos 
Nepriklausomybės sukaktį su „šalta ug
nim" ir specialiu pyragu, papuoštu balta, 
raudona ir mėlyna spalvom.

Trečiadienis, liepos 5.
Dienos mintis: Skautas ir gamta; 

koordinatorius — fil. Leonas Maskaliū- 
nas.

Išsamią paskaitą apie prof. Steponą 
Kolupailą skaitė L. Maskaliūnas, kuris 
taip pat smarkiai ruošėsi pravest baidarių 
iškylą. Deja, koks nusivylimas! Neatsirado 
nei vieno, kuris būtų sutikęs bent paž-
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velgti j baidarę, nekalbant jau apie iškylą. 
Neįvykus iškylai, broliai išvažiavo maudy
tis’, o sesės, pasinaudodamos proga, 
išvyko į gretimą miestelį. Liūdnokai 
skambėjo dainos paskutinį vakarą prie 
laužo.

Ketvirtadienis, liepos 6 — uždarymas.
Maža likusiųjų grupele pakelėm vėlia

vas, išklausėm šv. mišias, ir stovykla 
skirstėsi: vieni skubėjo namo darbo 
reikalais, kiti — dar pasidžiaugti pora 
dienų likusių atostogų. Su vėliavų nuleidi
mu stovykla oficialiai buvo uždaryta, o 
peržiūrėti, ar viskas palikta tvarkoj, 
pasiliko ASS Vadijos pirm. D. Eidukienė, 
L. Maskaliūnas, J. Dainauskas bei Vladas 
ir Julytė Žukauskai su savo atžalynu, likę 
tolimesniam stovyklavimui su Chicagos 
tuntais.

Studijų dienų proga buvo gauti sveiki
nimai iš šių asmenų: Seserijos VS t. n. S. 
Gedgaudienės, LSS Tarybos Pirmininko 
fil. P. Molio, Seserijos VSP fil. M. 
Mickienės, fil. Viliaus Bražėno, ASD 
įgaliotinės fil. G Reinienės, ASS Dvasios 
vadovo s. k an. J. Kubiliaus, SJ, LSS 
Tarybos r ^rio fil. J. Gimbuto, Australijos 
ASS r .jono vadeivos fil. Alg. Žilinsko, 
VIT\o pirm. dr. K. Bobelio ir kitų. Šiuo 
.ietu ASS Vadijos pirmininkė D. Eidukie

nė ruošia stovyklos knygą, kurioje bus 
nuotraukos, sveikinimai, laiškai, dienų 
mintys, aprašymai, įrašai ir pan. . .

★

Baigiamosios pastabos ir mano asme
ninis stovyklos įvertinimas:

Studijų dienos praėjo gerai, daug buvo 
ruoštasi, planuota — diskutuota, daug 
gauta pažadų, kurie, deja, ir liko pažadais; 
paskutiniu momentu teko keisti paskaiti
ninkus ir vakaronių programas. Paskaitos 
buvo įdomios ir įvairios, prelegentai gerai 
pasiruošę, o diskusijos išjudindavo beveik 
visus dalyvius.

Susitikus miško takely, prie vėliavų 
pakėlimo ar valgykloje, sunkiai sekėsi 
pasakyt „labas", „sveikas", ar pan. Atro
dė, kad vyresnieji — kaip toje pasakoje — 
uždėję kepuraitę, tapdavo nematomi.

Prieš daugel metų Bostono skautai 
vyčiai pavaizdavę prie laužo „moterų 
madų parodą". Kiek būta juoko, kai jie 
stengėsi pavaikščioti su aukštais kulniu
kais, prilaikydami plačiabryles skrybėles, 
kažkaip nesilaikančias ant pakaušio, ir 
mosikuodami iš sesių skolintom baltom 
pirštinaitėm. Ir „gražuolę" rinkom, ir 
plojom. šį kartą pasirodymas prie laužo 
buvo nemandagus ir pajuokiantis; gerai, 
kad tik vieną kartą ir tebuvo.

Pozuoja:
Studijų dienų 
dalyviai Pake.
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Visi gerai žinom, kokia yra ASS 
stovyklinė uniforma, o jei nesam tikri, 
pažiūrėkime j knygą „Akademinė Skauti- 
ja". Deja, atėjęs j vėliavų pakėlimą, 
jauteisi lyg madų parodoj: spalvoti, gėlėti, 
dryžuoti marškiniai ir palaidinukės, įvai
rių spalvų trumpos kelnaitės su pritaikin- 
tom kojinaitėm. . . Spalvinga ir gražu, bet 
niekur aplinkraščiuose nebuvo pasakyta 
atsivežti kurortinę aprangą. ASS Studijų 
dienoms specialiai buvo pagaminti stovyk
liniai marškinukai tokios spalvos, kad 
tiktų ir sesėms ir broliams, ir su ASS 
raidėm, įjungiant ASD, Korp! Vytis ir 
filisterius.

Įtikti visiems neįmanoma: vieni aiški
no, kad per daug paskaitų ir per mažai 
laisvo laiko, kitiems užteko laisvalaikio ir 
galėjo būti viena ar dviem paskaitom 
daugiau; dar kiti sakė, kad gana istorijos, 
tačiau kitiems jos buvo per maža, nes 

daug ką jau esam primiršę ar net visai 
nežinome; užkliuvo, kad paskaitininkai 
buvo vien broliai, o kur dingo sesės? . .

Kaip ten bebūtų, nuoširdi padėka 
priklauso stovyklos viršininkei fil. D. 
Eidukienei, komendantui fil. K. Ječiui, fil. 
S. Miknaičiui, kuris rūpinosi paskaitom, 
vakaronių programom ir vaizdajuostėm, 
visai stovyklos vadovybei, paskaitinin
kams, virtuvės personalui, Aušros Vartų, 
Lituanicos ir Nerijos tuntų tuntininkams, 
na, ir Studijų dienų dalyviams.

Ateinančioms Studijų dienoms mano 
linkėjimas būtų, kad jas ruoštų skyrių 
nariai, jaunesni, energingesni, veiklesni ir 
nesijaustų persekiojami, o vyresnieji 
galėtumėm pasivyti laiko ir mados nuro
dymus, ir gera būtų be nervų įtempimo 
pailsėti gamtos prieglobstyje.

Ad Meliorem!

AUŠROS VARTŲ SUKAKTIS

Chicagos Aušros Vartų tunto sesės, 
praėjusią vasarą stovyklavusios Rakė, 
savo stovyklą pavadino BIRUTĖS vardu. 
Vardas parinktas paminėti lietuvaičių 
skaučių pirmąją draugovę: anoji, įkurta 
Vilniuje Lietuvos neprikl. pradžioje, taip 
pat vadinosi Birutės vardu. Įdomu, kad 
šiemetinės stovyklos viršininkė fil. Nida 
Bichnevičiūtė savo skautiškus žingsnius 
irgi pradėjo Birutės draugovėje, veikusioje 
Cicero mieste.

Stovyklos komendante buvo t. n. 
Daiva Parakininkaitė, o laužus ir dainas 
vedė viešnios iš Californijos — tikrosios 

narės Andr. Giedraitytė ir Dalia Navickai
tė.

šia proga sveikiname AUŠROS VAR
TŲ tuntą, šiais metais minėjusį 40 metų 
nepaprastai našios lietuviškos-skautiškos 
veiklos sukaktį.

Buvusių vieneto vadovių-tuntininkių 
grandyje yra ir šešios ASS narės, jų tarpe 
„Skautų aido" talkininkių „skiltininkė" fil. 
H. Plaušinaitienė ir „M. V." redaktorė fil. 
B. Kožicienė. šiuo metu tuntą veda ps. fil. 
Svajonė Kerelytė.

Ilgiausių metų!
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DVI KUDIRKOS — VARPO STOVYKLOS

Anglijos Liet, skautų sukaktuvinė 
stovykla (40 metų veiklos Britų salose!) 
vyko tradiciniame Lietuvių Sodybos prie
globstyje — ąžuolyno stovyklavietėje; 
dalyvavo 75 sesės-broliai — gausiausia 
stovykla! Jubiliejinė pavadinta „Vinco 
Kudirkos" vardu su brolių „Varpo", sesių 
„Tėvynės giesmės" ir jaunių „Ateities" 
pastovyklėmis. Pagrindiniai stovyklos ir 
pastovyklių vadovai: Jaras Alkis, Matas 
Julius, Zita Žilinskaitė, Gajutė O'Brien. 
Talkino visas būrys veteranų ir jaunesni
ųjų. Užbaigimo iškilmių metu už ilgametę 
veiklą apdovanoti du Anglijos liet, skautų 
veiklos pirmūnai: vs J. Maslauskas — 
Geležiniu Vilku, s. St. Vaitkevičius — 
Lelijos ordinu.

Dėmesio verti šios stovyklos prisimini
mai („Draugo" skautų skyriuje), kur 

vienoje vietoje brolis H. Gasperas rašo:

„ši Jubiliejinė stovykla buvo labai 
įspūdinga. Spalvingesnė, dar drausmin- 
gesnė, lietuviškesnė, geriau ir įdomiau 
pravesta. Jaučiamas jau jaunos kartos 
įnašas į stovyklos gyvenimą. Tai lyg ir 
atpildas vyresniesiems už įdėtas pastan
gas. Viskas vyko tobuliau ir sparčiau 
žengiama pirmyn. Skautų skaičiui kasmet 
augant, didėja jų populiarumas, atgyja 
susidomėjimas jų idėja".

★

šioje Atlanto pusėje, JAV rytiniame 
rajone mūsų skautų stovykla pavadinta 
„Varpo" vardu, šį palapinių miestą lankė 
ir LSS Tarybos Pirmininkas fil. Petras 
Molis su svečiais skautais iš tėvynės (žiūr. 
viešnagės akimirkos nuotrauką).

Lietuvos ir LSS skautininkai su Tarybos Pirmininku fil. P. Moliu (viduryje) 

svečiuose „Varpo" stovykloje.
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SKAMBĖJO DAINOS DZŪKIJOJE

Po ilgų skausmo ir priespaudos metų, 
naujos vilties ir lūkesčių fone liepos 21-ąją 
vėl suskambėjo skautiška daina Dzūkijos 
miškuose, iš visų šalių renkantis tėvynėje 
atsikūrusios skautijos vadovų paruošimo 
stovyklon. Tarp 60-70 sesių-brolių būrys 
(jaunas amžiumi ar bent širdimi) sugužėjo 
darbui bei patirčiai, pasiryžęs kuo akty
viau dalyvauti tėvynės laisvės atstatymo 
eigoje.

Netoli Varėnos, Ūlos upės vingyje 
iškilo stovykliniai vartai, nerimstančių 
rankų statomos palapinės, lauko virtuvė, 
valgyklai pastogė. Po senu ąžuolu — 
lauko koplytėlė. Stovyklai vadovavo dar 
anų dienų skautininkas, .gilvelistas Felik
sas šakalys; programos vedėjas — balta
galvis s. Pijus Ambrozaitis, išeivijos 
skautijos programą pateikė Laima ir 
Česlovas Kiliuliai.

širdinga suvažiavusiųjų nuotaika, pui
ki aplinka, jaunatviškas entuziazmas 
naujoms žinioms ir reali viltis visa tai 
pritaikyti darbe su jaunaisiais buvo pa
grindas užduoties sėkmei.

Gerojo darbelio ženklan visa stovykla 
pusdienį talkino vietovės girininkui miško 
valyme. Uniformuoti dalyvavo gretimo 
kaimo iškilmėse — koplytstulpio Dariui- 
Girėnui atstatyme; paminklas praeityje 
buvo ne kartą sunaikintas.

Ilgai truktų nupasakoti ten patirtus 
išgyvenimus bei nuotaikas. Nors viskas 
sukosi skautiškos patirties rėmuose, 
tačiau kažin ar tai buvo pagrindinis 
stovyklos elementas. Labiau turbūt norė
tųsi kalbėti apie dalyvių rūpestį jaunes
niaisiais bei jų neišsakomą ryžtą įsiparei
goti tėvynės ateičiai. Tikriausiai panašios 
nuotaikos turėjo vyrauti ir anais 1918 
metais. . .

Kartu stovyklavo ir iš užjūrio atvykę 
broliai-sesės: jau minėti Kiliuliai, bei V. 
Dilba — Boston, D. Ramanauskas — 
Chicago, M. Bijūnas — Toronto, N. 
Gelažytė ir St. Gedgaudienė — Cleveland; 
keletui dienų paviešėti atvyko detroitiškė 
A. Matvekaitė, lankėsi Br. Juodelis (kiek 
ASS narių suskaitėte? MV red.).

Stovyklos ir laužai turi magišką galią 
suartinti žmones, atverti širdį ir jausmus. 
Nestokojo jos ir čia. Besirinkę stovyklon 
su mažu nežinios jausmu, skirstantis jau 
buvom tapę glaudžia skautiška šeima. 
Tikime, kad pasidalintos mintys bei 
patirtis bus tikru atsparos tašku užtikrin
tai augti ir klestėti skautybei Tėvynėje.

Įdomiu — tarsi simboliniu — sutapi
mu, stovyklos baigimo dieną (liepos 31) 
Lietuvos Skautų Sąjunga buvo oficialiai 
pripažinta dabartinės Lietuvos vyriausy
bės.

t.n. st.

Akimirka iš Mokomosios 
vadovų, -ių stovyklos 
Dzūkijos miškuose. . .
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SPAUDOS LENTYNA

APIE LIETUVOS NEFORMALIĄ 
SPAUDĄ

fil. Bronius Kviklys

Okup. Lietuvoje formali periodinė 
spauda yra leidžiama valdžios ir Komunis
tų partijos leidimu, pagal jų nustatytus 
reikalavimus bei sąlygas, kurių turi 
redaktoriai bei leidėjai laikytis. Leidžia 
valstybinės, partinės institucijos, vi
suomeninės, mokslo, kultūros organizaci
jos. Politinę informaciją pateikia Maskvos 
TASS ar Vilniaus ELTA, valdžios bei 
partijos politiniai biurai. Spausdinamos 
ilgiausios vietinių ir maskvinių vadų 
kalbos, kurios užgožia aktualią šiandie
ninę informaciją, — šiai dažnai nebelieka 
vietos, nes puslapių skaičius griežtai ribo
tas.

Ligi „perestroikos" niekas negalėjo 
leisti bet kokį spausdinį be valdžios bei 
partijos sutikimo. Nė vienas periodinis 
leidinys pats nerenka prenumeratos, 
nesiuntinėja, neekspedijuoja savo leidinio 
ir net neskelbia prenumeratos kainos. 
Visa tai atlieka pašto įstaigos: iš spaustu
vės beveik visas tiražas vežamas tiesiog j 
paštą, kuris adresuoja, persiunčia prenu
meratoriams. Tokia tvarka yra ir dabar.

Tačiau „perestroikos" laikais daug kas 
pasikeitė. Tiesa, formali, valdžios pri
pažinta spauda leidžiama ir toliau, bet jos 
tonas jau kitas. Beveik visi laikraščiai, 
išskyrus „Tiesą", „Valstiečių laikraštį" ir 
gal keletą kitų rajoninių, išmetė šūkį 
„Visų šalių proletarai, vienykitės!"

Daugelis laikraščių išmetė iš savo 
antraščių komunistinius vardus. Pasikeitė 
spaudos dvasia, turinys.

šiuo metu okup. Lietuvoje, be formali
os spaudos (laikraščių bei žurnalų), išeina 
gal apie 150 vadinamų „neformalių" — 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) ir 
jo institucijų leidžiamų periodinių leidinių, 
ši spauda nėra įsakmiai draudžiama, bet ir 
valdžios neremiama, nepagiriama, dažnais 
atvejais cenzūruojama. Jos leidėjai turi 
patys „susiorganizuoti" popierių, susirasti 
spaustuvę. Lietuvos paštas, kuris yra 
Maskvos padalinys, atsisako tokią spaudą 
persiųsti, o laikraščių kioskų vadovai 
neturi teisės ją platinti, pardavinėti.

Tautinio atgimimo spaudą dabar taip 
pat turi kultūrinės, religinės, visuomeni
nės jaunimo organizacijos, politinės parti
jos, mokyklos, naujai įsisteigusios ar 
atkurtos iš nepriklausomybės laikų drau
gijos.

Tik dalis leidinių platinami per kios
kus, tačiau dauguma plinta „per rankas", 
išnešiotojų, pardavinėjami ar dalijami 
mitinguose, susirinkimų metu, salėse ir 
kitais keliais.

Iš leidžiamų laikraščių išsiskiria „Atgi
mimas", LPS oficialus savaitraštis „Sąjū
džio žinios", būsimas dienraštis „Respub
lika". Puikiai paruošiami, gerai 
redaguojami — „Kauno aidas", „Mažoji 
Lietuva" (Klaipėdoje), „Laisvas žodis" 
(Panevėžyje), „Krivūlė" (Šiauliuose), 
„Tremtinys" (Vilniuje).

Leidžiama ir keletas neformalių žurna
lų, kurių dalis gal greit virs formaliais. 
Katalikų religinius poreikius bando paten
kinti „Katalikų pasaulis"; puošniai išlei
džiamas su spalvotomis iliustracijomis 
„Krantų" žurnalas, bando neatsilikti 
neseniai pasirodžiusi „Santara". Lituanis
tams — mokytojams labai gražiai pasitar-
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nauja mėnraštis „Gimtasis žodis". Tačiau 
turinio požiūriu stipriausias ir įdomiausi
as yra „Sietynas", deja, spausdinamas 
labai menka rotaprinto technika.

Dar kai kurie kiti vardai: „Kražių 
aidai", „Aukštaitis" (Utena), „Taurosta" 
(Jonava), „Gėlupis" (Prienai), „Mūsų 
nuomonė" (Kėdainiai), „Ašara" (Palanga), 
„Sūduvos ateitis" (Marijampolė), „Aly
taus sąjūdis" (Alytus), „Blaivioji Lietuva" 
(Vilnius), „Krikščionis demokratas" (Vil
nius), „Jaunoji karta" (Vilnius), „Laiptai" 
(Vilkaviškis), „Tribūna" (Lietuvos demok
ratų partija), „Saulė" (Šiauliai), „Darbi
ninkų balsas" (Klaipėda), „Žalioji Lietuva" 
(Vilnius), „Aušrinė" (Vilnius), „Židinėlis" 
(Montessori dr-ja).

Vydūno gerbėjų leidžiama „Amžinoji 
ugnis"; „Akiratis" (Kurčiųjų dr-ja). Dar 
kai kurie vardai: „Lietava", „Lietavėlė", 
„Dori", „Aistuva", „Varpas", „Aidas", 
„Atgaiva". . . Net Krišnos sąjunga išleido 
kelis biuletenio numerius antrašte „Harė 
Krišna".

Įvairumas didelis. Vieni laikraštėliai 

reikalingi, kiti mažiau reikalingi, bet visi 
kelia tautinę sąmonę. Tačiau yra „Jedinst- 
vos" grupės laikraštėlių, šmeižiančių 
Lietuvą ir lietuvius. Pats Sąjūdis leidžia 
savo laikraščius keliomis kalbomis. Spaus- 
dinio formatas įvairus — priklauso nuo 
gaunamo popieriaus.

Pabaigai kelios žinelės iš neformalios 
spaudos:

— Tegu šie metai būna paskutiniai 
vergovės ir apgaulės metai! („Vasario 
16").

Petras ir Vladas Mandeikai „Mažojoj 
Lietuvoje" (nr. 19) pastebi:

— Antanas Smetona pastogę Palan
goje samdėsi, o dabartiniai (vadai) turi ten 
nemokamas vilas, visus metus šildomas ir 
saugomas tuščias. Todėl negalima laikyti 
valdžios kvaila, bet negalima ligi galo ja, 
kokia bebūtų, pasitikėti, — liksi apmulkin
tas".

— Grąžino vėliavą, Kudirką, kalbą, 
grąžins ir muilą, — šiais žodžiais guodžia
si vienas lietuvis „šluotoje".

SVEIKINAME DRAUGĄ!

švęsdami VARPO šimtmetį, prisime
name dar ir kitą lietuviškos spaudos 
galiūną, kuris, kad ir skirtingu laiko 
tarpsniu, skirtingoje aplinkoje ir skirtingu 
būdu, turėjo nepaprastos reikšmės didelei 
mūsų tautos daliai:

Sveikiname laisvojo pasaulio lietuvių 
dienraštį DRAUGĄ, kuriam šiemet suėjo 
80 metų, kai jis lanko Amerikoje ir 
plačiame pasaulyje pasklidusius tautiečius.

Keturių lietuvių kunigų iniciatyva 
įkurtas 1909 m. liepos 12 dieną Wilkes 
Barre miestelyje, „Pennsylvanijos anglia
kasių Lietuvoje", savaitinukas DRAUGAS 
netrukus perkeliamas Chicagon (1912), o 
nuo 1916 m. — jau dienraštis. Leido 
„Draugo" bendrovė, o nuo 1920 m. 
rūpinasi Tėvai Marijonai.

Neįkainojamos vertės darbo, kurį šis 

dienraštis yra per aštuonias dešimtis 
atlikęs, neįmanoma aptarti keliomis eilu
tėmis: tam reikėtų labai storo tomo, gal 
net daugiau. Gal po tomelį tektų skirti ne 
vienam laikraščio skyriui, turinčiam (ar 
turėjusiam) savo specifinę paskirtį, redak
torius, užmojus ir pan. Iš šių įvairiaspal
vių skyrelių, vedamųjų paraščių, kultūri
nio priedo etc susideda visas nepaprastas 
lietuviškos išeivijos vitražas: artimas 
širdžiai, nepakartojamas mūsų praeities 
veidrodis — DRAUGAS.

Gyvuok dar 80 metų!
Malonu pastebėti, kad dienraščio re

daktorių būryje darbavosi ir keletas 
skautiškos šeimos narių: pirmūnas vs P. 
Jurgėla, skautininkas J. Prunskis, fil. Br. 
Kviklys; šiuo metu vs Pr. Garšva — vyr. 
redaktorius, jvs Ir. Regienė — redaktorė.
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Svečiai skautai iš 
Lietuvos „ Drauge" 
su dienraščio vyr. 
redaktorium kun. Pr. 
Garšva, MIC (antras 
iš dešin.) ir sese 
redaktore I. Regiene.

TRUMPAI APIE ATSIŲSTUS PAMINĖTI 
SUKAKTUVINIUS LEIDINIUS

VARPAS, Nr. 24, 1989

šis žurnalo numeris, pasipuošęs „Var-1 
po" šimtmetį žyminčiu viršeliu (dail P. 
Aleksos pieš.), talkintas gausaus būrio 
bendradarbių (o taip pat pasinaudojant 
1924 metų sukakt. „Varpu"), išleistas 
Chicagoje stamboku 264 psl. leidiniu. 
Daugiausia dėmesio skiriama didžiajam 
Varpininkui — dr. V. Kudirkai: apie jį 
įvairiais prisiminimais dalinasi P. Leonas, 
Tumas Vaižgantas, dr. K. Grinius; dakta
ro pasaulėžiūros — krikšč. dorovės klausi
mus svarsto kun. Vyt. Bagdanavičius, dr. 
V. Vyčinas ir dr. A. Statkevičius; yra ir 
daugiau Kudirkos asmenį liečiančių temų.

Labai įdomūs prisiminimai bei straips
niai yra ir apie kitus „Varpo" redaktorius 
— bendradarbius: dr. K. Grinių, P. 
Višinskį, J. Vileišį, dr. J. Gaidamavičių.

Apie „Varpo" įnašą mūsų bendrinei 
kalbai rašo dr. P. Jonikas. Pateikiama taip 
pat įdomių miniatiūrų: Kudirka — muzi
kas, iš Liet, himno istorijos, apie „Varpo" 

knygnešius, Kudirka — realistas ir idealis
tas ir kt.

Likusioje numerio dalyje krūva 
straipsnių straipsnelių, aptariančių dabar
tinius lietuvių rūpesčius, rašoma mūsų 
kultūros-ekonomikos-politikos klausi
mais, prisimenama mirusieji varpininkai 
etc. Leidinys iliustruotas V. Kudirkos, jo 
amžininkų bei kitomis proginėmis nuo
traukomis, piešiniais.

Numerį redagavo Ant. Kučys, leidėjai 
— Varpininkų Filisterių Draugija.

Anatolijus Kairys

NEMARIOJI GIESMĖ

„Varpo" metų sukaktuvinėn spaudos 
lentynon rikiuojasi ir šis rašytojo A. 
Kairio istorinis romanas, kuriame autori
us įdomiu būdu piešia dr. V. Kudirkos 
istorinį profilį, ypač nuo tos akimirkos, 
kai į šio rankas patenka „Aušros" nume
ris.
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Romano vyksmas — paskutinioji sun
kiai sergančio Kudirkos gyvenimo diena 
savame kambarėlyje, šalia budint Valeri
jai, ilgametei jo draugei, ir jį slaugant. Tai 
romano rėmai, išdalinti šešiais knygos 
skyriais (įvardintais ta pačia šabloniška 
„Paskutinė diena" antrašte). Romano eiga 
vystoma „sugrįžimo į praeitį" forma per 
Vincuko ar Valerijos prizmę — jų lūpomis 
arba svajonėmis, atskleidžiant daktaro 
atlietuvėjimą, „Varpo" steigimą ir, kaip 
kūrinio pavadinimas įtaigauja, Lietuvos 
himno sukūrimo ištakas; lygiagrečiai 
plaukia ir meilės istorija, kurią skaitytojas 
patiria iš Valerijos prisiminimų.

Dėl kai kurių istorinių akimirkų 
interpretavimo galima būtų suabejoti, 
tačiau turbūt dar niekas neparašė istori
nio romano, kuriame nebūtų „įtartinų" 
apsilenkimų. šio romano atveju tektų 
pritarti prof. Alb. Rimkos prisiminimų 
išnašai, kurioje sakoma, jog kai kurie 
Kudirkos visuomeninės veiklos tarpai 
ligšiol mažai težinomi. Trūkstamieji faktai 
paliekami autoriaus fantazijai bei išradin
gumui, o galutinis kūrinio įvertinimas — 
skaitytojui.

„Nemarioji giesmė" lengvai skaitoma, 
pateikianti ir romantikos ir jaunystės 
ilgesio, kelianti pasididžiavimą mums 
brangiomis vertybėmis, liks prasmingu 
įnašu didžiajam mūsų tautos vyrui atmin
ti.

Aleksandras Merkelis

VINCAS KUDIRKA

Jau nešant šį žurnalo numerį spaus- 
tuvėn, MV redakciją pasiekė naujausias 
Vydūno Jaun. Fondo leidinys — „Didysis 
Varpininkas Vincas Kudirka; jo asmuo ir 
gyvento laikotarpio paveikslas". Auto
riaus pavardė jau iš anksto užtikrina 
naujojo veikalo vertę, nes A. Merkelį

pažįstame iš daugelio paruoštų monogra
finių, bibliografinių bei biografinių veika
lų apie žymiuosius lietuvių tautos asme
nis; autorius taip pat yra paskelbęs 
lietuviškoje periodikoje tūkstančius 
straipsnių įvairiais kultūros klausimais.

šiam vėliausiam veikalui pasitelkęs 
gausiai medžiagos, jis per pusketvirto 
šimto puslapių ryškina Kudirkos gyveni
mą, pradėdamas įžanginiu antraklasio 
gimnazisto Vincuko velykinės kelionės į 
Paežerius epizodu. Varpininko kelio už
baigiamasis skyrelis — autoriaus žvilgsnis 
į Kudirkos kūrybą, literatūrą, kuri — 
paties Kudirkos žodžiais — buvusi „jo 
sužadėtinė".

Prie knygos turinio nuodugniau su
grįžti teks kita proga; deja, prabėgom 
verčiant puslapius ir bandant pasimėgauti 
naujuoju kūriniu, tenka šiek tiek apsivilti. 
Atrodo, kad kalbos lygintojai-korektoriai 
neatliko pilnai savo užduoties: tekste 
gausoka rašybos klaidų, nepaisoma skyry
bos taisyklių; vienoje vietoje net Tautiš
kos giesmės eilutėn įvelta klaida! Kieno 
neapsižiūrėta, kad leidinyje trūksta auto
riaus, redaktoriaus ar bent leidėjų žode
lio?

Leidinys 415 psL, įrištas, gražiai 
išleistas. Redagavo Vyt. Mikūnas, spau
dos darbus atliko M. Morkūno spaustuvė 
Chicagoje.
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JVmAI m PASTABOS

GIMTADIENIŲ SRAUTAS

Užbaigdami š. m. gausių sukakčių 
suvestinę, prisimename būrį LSS narių, 
minėjusių savo prasmingos gyvenimo 
kelionės sukaktis. Sveikiname sukaktuvi
ninkus: kiekvieno Jūsų įnašas praturtino 
skautiško kraičio skrynią, kurios lobiu 
šiandien jau gali naudotis ir laisvėjančioje 
gimtinėje atsikūrusi mūsų skautija. Ar ne 
smagu atiduoti tai, ką mums tėvynė yra 
kadaise davusi!

Trys vienmečiai paminėjo savo žemiš
kosios kelionės 210 metų! štai ši trijulė: 
filisterė Bronė Jameikienė — dailininkė, 
taut, šokių instruktorė, mūsų liaudies 
meno puoselėtoja amerikiečių tarpe; v. s. 
Vladas Vijeikis — dailininkas, žurnalistas, 
lietuvių kultūros propagatorius; fil. Hali
na Plaušinaitienė — „profesionalė" tunti- 
ninkė Europoje ir šiapus Atlanto, skautiš
kų leidinių bendradarbė.

Deimantinę amžiaus sukaktį šventė 
bent trys skautiškos šeimos filisteriai: 
kun. Petras Butkus, Antanas Musteikis ir 
Aleksandras Jakštas. Nežinia, ar trejetu
kas yra kada susitikęs, bet šiuos brolius, 
šalia skautiškos lelijėlės ir profesinių 
pasiekimų, dar jungia ir kūrybinės gysle
lės ryšys: kun. Petro širdis linkusi į 
poetinę kūrybą, sociologas Antanas — 
romanistas (ar pamenate jo romanus apie 
„Tuščias rieškučias" bei „Dangaus ir 
žemės šaknis"?), o Aleksandro pomėgiai 
glūdi ornamentikoje ir „kartūnuose" . . .

Aštuonių dešimčių sukaktuvės ruoštos 
šauniam LSS skautininkų ketvertukui: 
Izid. Jonaičiui (Australia), Edmundui 
Korzonui (JAV), Pranui Karaliui (Virgin 
Islands) ir Aleksandrui Mauragiui (Aus
tralia). Tai prityrę skautybės vilkai, 

duoklę Sąjungai pradėję seikėti dar laisvos 
Lietuvos dešimtmečiais.

Filisterį Jonaitį jau 1929 m. sutinkame 
Kauno tunto vadijoje, 1931 metais jis 
Korp! valdyboje, 1939 — Filisterių D-jos 
valdyboje; Antroje Taut, stovykloje — 
statybos inspektorius. . . Aktyvus vytietis 
studijų metais Kaune.

Mokytojas kilimo „nuo Aluntos prie 
Utenos", o dabar leidžiąs dienas saulėtoje 
St. Croix salose, v. s. P. Karalius jau apie 
1930-uosius Vyr. Skautų štabo bendra
darbis, 1936 m. — LSB Vilkiukų skyriaus 
vedėjas, 1937 — mūsų reprezentacinės d- 
vės vadovas Olandijoje vykusioje tarp
tautinėje jamboree; 1939 — Žalgirio 
tuntininkas Kauno rajone. Pedagogas, 
daug rašęs jaunimo auklėjimo temomis.

Fil. E. Korzonas, teisininkas, aktyvus 
skautas jau 67-eri metai! Kilimo veliuo- 
nietis. Beje, ar prisimenate garsiąją Ve
liuoną — Castrum Wilawense, kur, anot 
padavimų, žuvo ir palaidotas Gediminas. 
O mūsų sukaktuvininkas 1925 m. Telšių 
gimnazijoje (Algimanto?) d-vės vadijoje, 
1926-ais vadovauja jūr. skautų Vytenio 
valčiai; 1929 — studijų metais — VS 
štabe Jūr. skautų skyriaus vadas, 1935-39 
vadovauja Jurbarko tuntui.

Dr. A. Mauragis — Žemaitijos sūnus, 
taip pat teisininkas; skautų gretose nuo 
1925 metų, Kelmėje įkūręs draugovę ir jai 
vadovavęs; Kražiuose vedė Šarūno drau
govę. 1930 — VSš reikalų vedėjas, 
okupacinių metų rezistentas.

Visas ketvertukas aktyviai reiškėsi ir 
išeivijos lietuviškame bei skautiškame 
gyvenime.

Dvidešimt pastarųjų metų bendradar-
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biaujant su fil. Jonu Dainausku, regis, kad 
šis neišsemiamos energijos senjoras yra 
tapęs neatskiriama Chicagos lietuvių 
visuomeninio vyksmo dalimi. Mes jau taip 
įpratome matyti filisterį šio miesto tau
tiečių kultūriniame, pramoginiame, moks
liniame ar kt. įvykyje (programos dalyviu 
ar aktyviu stebėtoju), jog su nuostaba 
dairomės, jo šiame ar kitame renginyje 
nematydami.

šuoliuojančio laiko srovėje nė nepaju
tome, kad šiais metais vyriausiam mūsų 
miesto broliui suėjo 85-eri! Tačiau filiste
rio energija — neblėstanti: jo darbo lape 
mirga tolimesni PL instituto paskaitų 
ciklai, „T. Praeities" tomai, bibliografiniai 
darbai, „Aušros" komplekto parengtis etc.

•Tarp kitko: ar daugeliui Sąjūdžio narių 
žinoma, kad rombo formos Korp! ženkle
lis yra filisterio JD projektas, kad šūkis 
„Ad meliorem" (orig. „Ad meliorem 
vertamur") buvo pasiūlytas irgi brolio 
Dainausko?

Ilgiausių metų visoms-visiems
brolis Zū

42

80 — RUSŲ SKAUTAMS!

į šiemetines sukaktuvių gretas rikiuo
jasi ir rusų išeivijos skautai, šiais metais 
minėję Rusijos skautų įsikūrimo 80 metų 
sukaktį. Juos įkūrė buvęs caro gvardijos 
karininkas Oleg I. Pantuhoff 1909 m. 
balandžio 30 d. Pavlovsko mieste.

Brolis Olegas mirė išeivijoje — Nicoje, 
Prancūzijoje, 1973 m.

Kai kurie rusų skautų istorijos rašyto
jai, neturėdami tikrų faktų, entuziastingai 
skelbia, kad Olegas pradėjęs šį darbą 
Rusijos caro pavedimu ir visokeriopos 
pagalbos pažadais; ir tokiu būdu skautybė 
Rusijoje plitusi sparčiai kaip prerijų ugnis!

Iš tikrųjų kapitonas Pantuhoff šį sąjūdį 
pradėjo pats vienas su septynių berniukų 
būreliu, pavadindamas šį Bebrų skiltimi, o 
paskui plėsdamas ir lavindamas savo 
namuose Carskoje Selo vietovėje. Turėjo 
jau ir vieną kitą talkininką, bet užmojis 
nebuvo lengvas, nes skautiškas darbas 
vyko šalia profesinių pareigų — įtemptos 
karinės tarnybos.

Atrodo, kad ir pats caras apie Olego 
skautišką triūsą patyrė tik po metų, kai 
1910 m. jį lankė įkūrėjas Baden Powell.

Gegužės 2 d. ant transatlantinės jachtos 
,,Lietuva": žygio vadą Ig. Miniotą sveikina 
s.R. Malkevičius ir Seserijos vadė tn. St. 
Gedgaudienė.

44



Skautybė Rusijoje gyvavo 11 metų. Po 
bolševikų revoliucijos tolimesnieji skauta- 
vimo metai vyko išeivijoje. Dabartinis 
rusų skautų centras yra Astoria, NY; 
veikiama JAV, Prancūzijoje, Vokietijoje ir 
Australijoje.

Sukakties proga gauta daug sveikini
mų, jų tarpe ir iš Lietuvos Skautų 
Sąjungos (F. šakalio); sveikinimas datuo
tas 4.30.89, Kaunas.

VJF SVEIKINA, SKELBIA

Vydūno Jaunimo fondas, sveikindamas 
rėmėjus šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga, praneša, kad fondo paskolomis jau 
yra pasinaudoję 163 lietuviai studentai, o 
lituanistinių studijų stipendijos išmokėtos 
47 dalyviams. 1988 finansiniais metais 
VJF išmokėjo virš 36 tūkst. dolerių, kurie 
paskirstyti taip:

švietimui, lietuviams studentams — 
7,250 doL; lituanistikai, stipendijoms — 

500 doL; kultūrai, organizacijoms — 3085 
dol.; leidinių paruošimui — 4,745 doL; 
knygų leidimui — 12,000 dol.; pašto ir 
administr. išlaidoms — 5,640 dol.

1989 metais numatytų išmokėjimų 
panašiems reikalams numatyta virš 50 
tūkst. dol. Sveikinimo laiške taip pat 
rašoma:

„šiais metais išleidome puošnų Dr. J. 
Šaulio iliustracinį žemėlapį, kurį atsiųsime 
visiems, aukojusiems $50.00 ar daugiau. 
Pajamas skirsime Lietuvoje pageidaujamų 
svarbių knygų leidimui ir studentų pasko
loms, stipendijoms".

šiemet išleistų VJF šventinių atvirukų 
motyvai — šiaudinukų variantai (fil. J. 
Liubinsko foto), filisterės dail. Br. Jamei- 
kienės vitražas, dail. A. Kurausko kalėdi
nė prakartėlė. Kaip žinome, atvirukų 
platinimas yra pagrindinis VJF įplaukų 
šaltinis.

Iš Lietuvos skautijos Atkuriamojo suvažiavimo Vilniuje balandžio mėn.: viešnia tn. St. 
Gedgaudienė (Cleveland), LP Sąjūdžio pirm. Vyt. Landsbergis, viešnia vs. Ir. Kerelienė 
(Chicago) ir s. L. Malkevičienė.

43

45



SAVOJE PASTOGĖJE

PAS SYDNEJAUS AKADEMIKUS

Spaudoje skelbta, iš lūpų į lūpas ėjo, 
kad Sydnejaus akademikų skautų skyrius 
ASS 65-ųjų metų paminėjimui ruošia 
viešą popietę, kviečiami visi ir visos. . . 
Na, spalio 29 d. ir prigužėjo j Bankstovvne 
esantį Lietuvių klubą, kurio vieną salių 
beveik platinti reikėjo, kad visus svečius 
sutalpintų. Salės neplatino, bet vėliau 
teko papildomus kėdžių transportus ten 
gabenti, kad viešnias-svečius susodinus.

Dar prieš svečiams užplūstant, patys 
akademikai susibūrė į savo (uždarą) 
metinę sueigą, kurios metu, kaip gandai 
sako, buvus perrinkta jų vadovybė: ASS 
skyriaus pirmininke — ps. fil. Eglė Ži- 
žytė-Garrick, pavad. — ps. fil. Tamara 
Vingilienė. Buvo aptarta ir kitų reikalų.

Metinę šventę-minėjimą atidarė sky
riaus pirmininkė, supažindindama svečius 
su programa: visus šiuo metu domina 
įvykiai Lietuvoje; kas, kaip, kur atgimsta
nčioje tėvynėje vyksta, papasakos ten 
ilgesnį laiką buvoję ir dabar iš Lietuvos 
grįžę skyriaus narė, sociologė fil. Kristina 
Virgeningaitė ir prof. dr. Algis Kabaila.

Sesė Kristina pateikė pluoštą savo 
pergyvenimų, paspalvintų lengvu humo
ru, apie jos viešnagę tėvynėje.

Prof. A. Kabaila platesnėje apžvalgoje 
perbėgo per tėvynėje vykstantį tautos 
atgimimo judėjimą, pailiustruodamas 
mag. juostelių įrašais bei atsivežtais 
suvenyrais — plakatais, kalendoriais ir 
pan. Jo nuomone, jei Lietuva nebūtų 
atgimusi dabar, gal ji jau niekada neat- 
gimtų, nes ilgą metų tarpą visa, kas 
lietuviška, buvo slopinama, draudžiama.

Atbudimą jis mato visoje tautoje, o vienas 
jo svarbiausių variklių — Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdis, apie kurio siekius visi žino 
ir supranta.

Atgimimas esą jaučiamas visose sri
tyse: atgauti taut, simboliai, spauda, 
radijas, TV; ruošiamasi ekonominei savi
valdai; vyksta pasitarimai tarp Sąjūdžio ir 
ofic. krašto valdžios ir t. t.

į Laisvės Lygą (LLL) esą susibūrę 
tautos kankiniai, kuriuos reikia gerbti, 
jiems paminklus statyti, bet jie yra 
praeitis. . . Dabartis ir ateitis yra Sąjū
džio!

Fil. Eglė, padėkojusi prelegentams ir 
gausiems svečiams, pakvietė kavai ir 
pyragaičiams, kuriuos servavo jaunosios 
ASD narės.

Dar ilgokai salėje klegėjo seniai besi- 
matę, dalindamiesi įspūdžiais, žiūrinėdami 
iškabintus plakatus ir pan. . .

Ogi ASS pradėjo 66-uosius savo 
veiklos metus!

B. Ž.
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NAUJAS DAKTARAS DUNDZILA - LAUREATAS

Romas Buivydas iš Carlisle, Mass, šiais 
metais įsigijo doktoratą — Ph. D. iš 
„Consulting psychlogy" Columbia Pacific 
universitete, Californijoje. šis jaunas 
profesionalas jau ilgą laiką dirba kaip 
profesorius Salem State kolegijoje, dėsty
damas visas psichologijos šakas; taip pat 
dėstė Lowell u-te.

Romas yra giliai įleidęs šaknis į 
lietuvybę: laisvai kalba lietuviškai ir 
priklauso kelioms organizacijoms. Yra 
ASS filisteris, Bostono skyriaus Korp! 
Vytis pirmininkas, LSS Atlanto rajono 
skautų vyčių vadovas; buvo šių metų 
rajoninės stovyklos brolių viršininkas. 
Taipgi buvo Bostono Liet. Jaunimo Sąjun
gos iždininkas.

Buvo kviestas dalyvauti Vytauto Di
džiojo universiteto Kaune atkūrimo kon- 
ferencijon, bet negavo vizos!

FiL Romas dar nėra padaręs konkre
taus apsisprendimo, ką darys ateityje: gal 
studijuos mediciną, o gal vyks į Lietuvą 
bent trumpam laikui mokyti Lietuvos 
studentus.

V. M.

Romas Buivydas, PhD

Šiemetinį „Dirvos" laikraščio novelės 
konkursą (skelbiamą kasmet nuo 1963 m.) 
laimėjo JAV sostinėje gyvenantis ASS 
filisteris Ant. Dundzila. Novelės konkur
sui buvo atsiųsta 12 rankraščių, iš kurių 
„Dirvos" kviestoji komisija geriausiu 
įvertino Antano Dundzilos kūrinį „Kriš
tolas ir knygos". 700 dol. premija skiriama 
iš Korp! Neo-Lithuania Simo Kašelionio 
palikimo.

Fil. Ant. Dundzila

FiL A. Dundzila — aktyvus liet, 
bendruomenės ir LSS narys; LSS gretose 
nuo 1946-ųjų, o 1960-63 m. Sąjungai 
vadovavo (Tarybos Pirm.). Liet, ir skauti
škos spaudos bendradarbis, „Lituanus" 
žurnalo pirmosios kolegijos vyr. redakto
rius, vienas buvusių „Mūsų Vyčio" redak
torių; visuomenininkas, mūsų „Vargo 
mokyklų" mokytojas etc.

Sveikiname ir džiaugiamės, kad įtemp
ti profesiniai elektroninių skaičiavimų 
labirintai nepajėgė nuslopinti visuomeni
nių ir literatūrinių fil. Antano polėkių.
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Filisteris Robertas Vitas (kairėje) buvo apdova
notas Ilinojaus liet, respublikonų lygos (LRI) 
1988 m. pasižymėjusio jaunuolio žymeniu. 
Įvykio proga jį sveikiau LRI lygos pirm. V. 
Jasinevičius ir sekretorė fil. N. Maskaliūnienė.

Studentas J. Variakojis vadovauja ,, Varpo" 
minėjimui Chicagos Jaunimo centre.

BUS PLI LEKTORIUS

Senj. Jonas Variakojis Illinois u-te 
trečius metus studijuojantis elektroinži- 
neriją, šiais mokslo metais buvo pakvies
tas Pedagoginio Lituanistikos instituto 
Lietuvos istorijos lektoriaus asistentu. 
Šalia studijų Jonas sugeba rasti laiko 
dalyvavimui Jaunimo etnografinio an
samblio, „Grandies" tautinio ansamblio ir 
skautų organizacijos veikloje. Domisi ne 
tik Lietuvos istorija, bet taip pat kultūri
niu ir politiniu gyvenimu. Savo naujoms 
pareigoms Pedagoginiame Lituanistikos 
institute labai kruopščiai ruošiasi.

(S. K.)

DALYVAVOME KONFERENCIJOJE

Ketvirtoje LSS Tuntininkų,-ių ir vado
vų konferencijoje, kuri vyko mūsų skau
tams jau gerai pažįstamoje Beaumonto 
stovyklavietėje (Ohio), dalyvavo 26 akad. 
skautai: tai daugiau nei trys ketvirčiai 
visų dalyvių! Dauguma aktyviai dalyvavo 
programoje: vedė pašnekesius, įsijungė į 
simpoziumą ir pravedė vakarines progra-

46

48



mas. Fil. A. Saulaitis, SJ, suorganizavo 
susimąstymą ir laikė šv. mišias drauge su 
svečiu kunigu iš Lietuvos. Fil. Meilė 
Mickienė, Seserijos VSP, kartu su s. G. 
Taoru paruošė konferencijos programą ir 
taip pat buvo šio sąskrydžio šeimininkai.

Atidarymą ir užbaigą pravedė filiste
riai Gilanda ir Kazys Matoniai. Suvažiavi
mas buvo gerai paruoštas, darbingas; ypač 
buvo malonu matyti jaunų vadovų iš 
įvairių vietovių.

fil. Rita P.

BROLIAI PAGERBĖ LIŪTĄ

Šių metų rugpjūčio 25 d. tylomis 
praėjo pirmojo Amerikos žemyne įkurto 
mūsų skautų tunto 40 metų veiklos 
sukaktis, šis vienetas, keletą dešimtmečių 
taip pat buvęs gausiausias narių skaičiu
mi, tai Chicagos brolių LITUANICOS 
tuntas. Su šiuo vienetu glaudžiai rišame ir 
praėjusį sausio mėnesį „namo išėjusį" 
brolį fil. Liūtą Grinių, lietuviškos skauty- 
bės pirmūną Chicagoje, 1948 m. rudenį 
sušaukusį čia pirmąją sesių-brolių sueigą.

Susirinkusiųjų būrelis netrukus išaugo 
skiltimis, draugovėmis, o 1949 m. vasarą, 
vyr. skiltininko Liūto vis kurstomas ir 
dirginamas — tuntais. Liūtas, kuris tuo 
metu ėjo Rajono vadeivos pareigas, buvo 
paskirtas laikinai eiti ir naujai įkurto 
vieneto (pasivadinusio Žalgiriu) tuntinin- 
ko pareigas.

Jau broliui Liūtui pradėjus studijuoti 
u-te, o taip pat Chicagoje padaugėjus 
prityrusių vadovų iš Europos, nuo 1949 
gruodžio tunto vadovavimą perėmė s. Br. 
Gurėnas, Vilniaus krašto sūnus, prityręs 
„vilkas", skautas nuo 1929 m. Darbo ir 
rūpesčių nestokojo, bet lauželis jau buvo 
įkurtas! Beje, 1954-ųjų sausį tuntas 
persikrikštijo LITUANICOS vardu.

LITUANICOS broliai, pagerbdami 
tunto kūrėją, šiemetinę savo stovyklą 
pavadino LIŪTO vardu.

VARPO PARODA

Amerikos lietuvių sostinėje Chicagoje 
gegužės mėn. įvyko „Varpo" sukakties 
minėjimas; ta proga Jaunimo centre buvo 
suruošta „Varpo" ir kitos draudžiamosios 
spaudos paroda. Netektų nei sakyti, kad šį 
nepaprastą renginį suorganizavo fil. Br. 
Kviklys iš savo gausiai sukaupto archyvo.

Visų trijų Čiurlionio galerijos kamba
rių sienos, pasieniai ir stalai dabinosi 
nesuskaičiuojama gausybe spaudos sukak
ties eksponatų. Pagrindinis dėmesys skiri
amas varpininkui V. Kudirkai: nuotrau
kos, knygos, dokumentai ryškina jo 
laikmetį. Šalia ir kita anuometinė spauda
— žurnalai, knygos ir pan. Gausus buvo 
ir pastarųjų metų spaudos skyrius — 
šiandieninio meto atgimimo leidyba.

Parodą nuodugniai aprašyti užimtų 
nemaža vietos, ir tai kažin, ar pavyktų 
išreikšti savo nuostabą nepaprastais eks
ponatais, apie kuriuos vien skaityta, 
girdėta, o dabar ir regėta. Tokio spaudos 
renginio Chicaga bene nebus turėjusi. Bet
— ar ne visos fil. Br. Kviklio paruoštos 
parodos yra pirmarūšės!

Chicagos skautijos tovyklos vadovybė: filisteriai 
N. BichneviČiūtė, P. Juozaitis (,,Liūto" virš.), 
T. Rudaitytė; vs. Marytė Utz ir fil. J. 
Tamulaitis.
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STUDIJŲ DIENŲ PAGRĖBSTAI

Ar girdėjot — Rako grožį
Akademikai užgožė: 
Iš Chicagos sugužėjo 
Švęsti savo jubiliejų.

— Kurgi metai tie nuskrieję? — 
Verkia ASS steigėjai,
— Rods, tik vakar spalvas gavom, 
„AD meliorem!" saliutavom. . .

Privažiavo čia visokių:
Jaunų, žilų ir storokų.
Juostas išdidžiai nešioja, 
Kas neturi — tai dejuoja.

Kad neprisivirtų košės,
Net ir Liudas spalvom puošias, 
(o tatai retai nutinka) 
Jubiliejus jam patinka.

Ir nutiko kuriozas:
Juostą gavo Vaišnių Juozas!
Taps jis ASS klebonu, 
Keisis su Kubilium Jonu.

Štai pakeltas jis filistru, 
Skirsime Spaudos ministru: 
Gaus LEIDYKLĄ sutvarkyti, 
Redaguoti MŪSŲ VYTJ.

Fil. Dainauskas (veteranas) 
Sako: spauda — dvasios penas.
Bet didžiausia problema:
Nieks neskaito, ir gana!

Sėdi liūdnas ant kalnelio
Su Halina per lauželį, 
Skauda širdį iš tikrųjų, 
Kad negal apšviest jaunųjų. . .

Paskaitų nedaug tebuvo: 
Prelegentai kažkur žuvo.
Rašė, prašė sesė Olė,
O kai reikia — ir prapuolė. . .
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Paskaitą apie Kudirką — 
Kaip tasai degtinę pirko, 
Kaip prelatas jį pagavo — 
Tėvas S. J. raportavo.

Jėčius komendantu kviestas. 
Didelės valdžios apsėstas, 
Su švilpuku nelabuoju 
Varė mus visus nuo kojų:

Mūs Danutė galvą krato, 
Kol dienotvarkę sustato: 
„štai programoj tuščias tarpas, 
Leonai, tai tavo darbas!"

Aleksandra ir Danutė
Gauna atsipūst truputį: 
Tuoj važiuoja į miestuką 
Ir ledainėn vairą suka.

Programų dalies vedėjo 
Pareigas Sigitas ėjo;
O kai darbą šį atlieka, 
Pas Janiną kuknion bėga. . .

Sesių skaučių tik būrelis, 
Bet anksti su saule kelias, 
Nes prausykloj baisiai ankšta. . . 
Ten atlieka grožio mankštą.

Uniformos mūsų margos, 
Argi būt užpuolęs vargas? 
Tiesą sakė sesė vadė: 
„Tartum Mardi Gra parade!"

Stebuklingi tie laužai, 
Kai juos vedė Žukauskai — 
Julė, Vladas ir vaikai, 
Jų kvintetas — ne juokai!

♦

O kai baigės stovykla, 
Kažko liūdna širdyje: 
Kai į vieškelį, į tolį 
Išskubėjau vėl namolia, 
Lyg savos širdies dalelę 
Palikau Rakė ant kelio. . .

dalyvė A. R.
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