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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ŽVILGSNIS 
Į ATEITĮ
JUOZAS JUREVIČIUS

Įvairių minėjimų bei sukakčių 
išeivijos lietuvių gyvenime ne
trūksta. Vienos jų būna plates
nės, kitos siauresnės. Visuomet 
gera ir miela prisiminti praei
tį, kas buvo gera, ko trūko ir kas 
dar buvo galima padaryti naudin
go ateičiai. Praeitis ir dabartis 
nebūtų reikšmingos, jei nebūtų 
ateities. Nesidomėjimas praei
tim reiškia neturėjimą stipres
nių pamatų ateičiai.

Kiekviena organizacija turi 
žvelgti su pagarba į praeitį, nes 
dabarties veiklos pagrindas lai
kysis tik tada, kai nėra panei
giami atlikti darbai ir laimėji
mai. Esminiai dalykai nepasens 
ta ir nepraranda savo vertės.

Bet taip pat būtų žalinga su
stingti dabartyje, joje gyventi ir 
nesidomėti, kas darytina ateities 
veiklai sustiprinti ir sudominti. 
Norint išsilaikyti ir po truputį 
žengti į priekį, neužtenka gyven
ti praeities sentimentais ir bu
vusių savo organizacijos veiklių, 
jų narių nuopelnais. Kiekviena 
karta, tęsdama pradėtą veiklą, 
taip pat, turi ateiti su savo įna
šu, savomis mintimis ir savų 
idėjų vykdymui geriausiomis 
priemonėmis. Ideologinė - kul
tūrinė organizacija negali rody
ti senatvės žymių, šioje vietoje 
reikia nepamiršti, kad vyres
nioji karta, kiek jų jėgos ir iš
galės leido, sukūrė tvirtą tauti
nės minties studentų korporaci
ją, kurią jaunoji neolituanų kar
ta, turi išlaikyti gyvą ir veiks
mingą.

Švenčiant Korp! Neo-Lithua
nia 50 metų veiklos sukaktį no
risi trumpai žvilgterėti į mūsų 
ateities veiklos gaires ir pa
svarstyti, ko mes joje norėtu
me ir galėtume pasiekti.

Visi sutinkame, kad gyveni
mas yra nuolatinis veržimasis 
į gražesnę ateitį. Žiūrėdami į 
ateitį, prisimename ir moko
mės iš praeities.

Kai nepriklausomoje Lietuvo
je prieš 50 metų į tautinio vidu
rio tuštumą atėjo Korp! Neo-Li
thuania, pagrindiniai jos užda
viniai buvo ideologinis korpo
racijos narių auklėjimas, ska
tinimas išeiti akademinius moks
lus ir tinkamai pasiruošti pasi
rinktoje specialybėje, kad būtų 
naudingi tautai ir valstybei.

Ideologinio auklėjimo sritin 
įėjo ne tik paties korporacijos 
nario subrendimas tautinės ide
ologijos dvasioje, bet ir tos ide
ologijos skleidimas už korpo
racijos ribų. Ir todėl neolitua- 
nus matėme eilėje visuomeninių 
bei tautinių organizacijų steigė
jų ir vadovų vaidmenyse. Pro
fesinis pasiruošimas davė skait
lingą būrį įvairių sričių specia
listų, valstybininkų, literatų, vi
suomenininkų, žurnalistų ir t.t.

Pagrindiniai neolituano užda
viniai iš esmės ir dabarties me
tu yra tie patys. Juos visus api 
ma du žodžiai — "Pro Patria". 
Anuo metu neolituanas ruošėsi 
dirbti ir pasiruošęs dirbo jau Ne
priklausomoje Lietuvoje. Tauti
nės pažangos ir gerovės jis sie
kė jau laisvoje valstybėje. Gi 
šiandien jis turi J savo uždavi
nių eilę dar papildomai įsirašy
ti pirmoje vietoj kraštui lais
vės atgavimą ir antra padėti iš
laikyti išeivijoje lietuvių kal
bą ir kultūrą. Neolituanas dir
ba. gyvena ir studijuoja gyve
namojo krašto kultūroje, o vei» 
kia lietuviškoje aplinkoje.

Sėkmingai Lietuvos laisvės 
kovai vesti dabarties neolitu
anas turėtų būti ne tik tinka- 
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Korp! Neo-Lithuania herbas

KORP! NEO-LITHUANIA 50 METŲ
PRISIMINIMAI IŠ KORPORACIJOS STEIGIMO

Nelengva rašyti apie įvykius 
kurie buvo prieš pusšimtį metų. 
Daugumą įvykių detalių laiko dul
kės nublukino ar visai užklojo. 
Beto, apie visą Korporacijos stei
gimo eigą rašyti negaliu, nes pa
čioje jos užuomazgoje nedalyva
vau, I ją patekau dėka kol. Juozo 
Vileišio, iš ankstesnių laikų man 
pažįstamo, ir štai prie kokių ap
linkybių.

Likimas lėmė, kad Pirmojo 
Pasaulinio karo metu aš su šei
ma (1912 metais buvau vedęs Ma
rytę Deltuvaitę) atsidūrėme 
Charkovo mieste -- Ukrainoje. 
Charkove pirmiausia susipaži
nau su gimnazijų keplionu kun. 
Pranu Kavaliausku, o vėliau su 
eile lietuvių pabėgėlių — jų tar
pe ir su studentais: Šimėnu, Al- 
kevičaite, Serbentu ir kitais.

1916 metais, vasarą, {Charko
vą iš Voronežo pradėjo suvažiuo
ti baigę Martyno Yčo gimnaziją 
abiturientai studijuoti mediciną 
ir veterinariją. Tarptų jaunųstu. 
dentų susipažinau: su Juozu Vi
leišiu, Domu Micuta, Avižieniais 
(berods broliais), Pūkelevičium, 
Antanu Jakobu ir kitais.

Kai 1918 metais vasario 16-tą 
dieną buvo paskelbta Lietuvos 
nepriklausomybė, tai lietuviai 
pabėgėliai pavieniai arba su šei 
momis įvairiais keliais ir bū
dais patraukė į Lietuvą. Išvaži
nėjo ir lietuviai studentai. Pa
silikome tik aš su šeima, kun. 
Pranas Kavaliauskas ir medici
nos studentas Juozas Vileišis. 
1919 metų vasarą mes visi liku
sieji susitarėme išvažiuoti į Lie 
tuvą. Aš su šeima pasiryžome 
keliauti per bolševikų -denikin- 
cų mūšių frontą, nors ir numa
tėme busimą vargįa ir įvairius 
pavojus. Į kelionę mus išlydėję

JURGIS DARGIS

Filisteris Jurgis Dargis, vie
nas iš trylikos Korp! Neo-Li
thuania steigėjų.

kun. Pranas Kavaliauskas ir 
stud. Juozas Vileišis į Lietuvą 
išvažiavo kiek vėliau. Nors sun
kiai ir ne tuo pačiu laiku visi 
tikslą atsiekėm.

Aš su šeima atsiradom Vil
niuje 1919 metų gruodžio mėne
sio pradžioje ir Į Kauną persi
kėlėme 1920 m. sausio vidury
je. Kaune, nuo 1920 m. vasario 
mėn. 4-tos dienos, buvau pa
skirtas taikos teisėju ir apie 
tolimesnes Charkove nutrauk
tas savo studijas negalvojau. 
Bet, 1922 m. vasario 16-tą die
ną Kaune įsteigus Lietuvos Uni
versitetą, savo nuomonę pakei
čiau įstodamas J teisių fakulte
tą. Tų pat metų rugsėjo pabai
goje ar spalio mėnesio pradžio
je, vieną vakarą universiteto 
rūmuose po išklausytos paskai
tos išėjęs J koridorių netikėtai 

susitikau Su kol. Juozu Vilei
šiu, kuris man sušuko: "Bro
liuk, tai seniai matėmės!" ir 
apkabino mane.

Besišnekant išsikalbėjome ir 
apie korporacijai steigti esamą 
studentų tautininkų būrelį, kuria, 
me jis jau esąs, tad ir mane kvie
tė įstoti. Aš sutikau. Po šio susi
tikimo, į antrą ar trečią dieną, 
vakare kol. Juozas Vileišis mane 
nusivedė į minėto būrelio susi
rinkimą, vykusį nuolatinėj būre
lio buveinėje, Kaune, Aleksoto 
gatvės ir Nemuno prieplaukos 
kranto dešinėje, lygiai priešais 
Vytauto Didžiojo bažnyčią, mū
rinio namo antrojo aukšto bute. 
Tai buvo nedidelis trikampis 
kambarys, kurį nuomavo stud. 
Kazys Marčiulionis. Dėl Kaune 
buvusios butų krizės, K. Marčiu
lionis geresnę patalpą išsinuo
moti negalėjo; jo kambaryje tie 
susirinkimai dažniausiai ir bū
davo, gi retkarčiais jie įvykda- 
vo kol. Simo Virkučio bute — 
Duonelaičio gatvė 14 nr. Pas 
stud. K. Marčiulionį neretai ap
sistodavo ir kol. Valentinas Gus
tainis. Būrelio susirinkime ra
dau dar vieną pažįstamą išChar 
kovo laikų -- studentą Antaną 
Jakobą.

Tame susirinkime netik susi
pažinau ir su kitais ten esančiais 
būrelio nariais, bet sužinojau ir 
apie korporacijos pilną užuo
mazgą.

Ruošiamoji steigti korporaci
ja buvo ne eilinė draugija, bet 
akademinė organizacija, vien
minčių lietuvių studentų jungi
nys, turintis vieną pagrindinę 
idėją, veikusi Lietuvos Univer
siteto statuto ribose, pagal uni
versiteto senato patvirtintus Įs
tatus.
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LAPKRIČIO VIENUOLIKTOII 
METI) BĖGMĖIE

VYTAUTAS KASNIŪNAS
Kai lapkritis sukaustydavo že

mės gruodą ir po tamsių rudens 
ūkanotų dienų sniegas sidabru 
papuošdavo tėviškės žemę, lap
kričio vienuoliktąją dieną Kaune, 
Parodos gatvėje Nr. 22, virš 
gražių Neo-Lithuania rūmų iš
kildavo vėliava, skelbdama Kor
poracijos metinę Šventę.

Per daugelį metų ji plėvesavo 
ir saulės spinduliams šviečiant 
ir vėjam Ūžaujant, ir audrin
gomis dienomis. Ji pakildavo 
daugelio švenčių metu. O kai ji 
ten suplevėsuodavo Korporaci
jos metinės šventės proga, pa
skelbdavo didelio džiaugsmo die
ną, nes ūda susirinkdavo drau
gėn studentai junjorai ir senjo
rai ir mokslus baigę filisteriai, 
kad draugėn suėję peržiūrėtų nu
eitą kelią, pasimokytų iš klai
dų bei pasidžiaugtų pasiektais 
laimėjimais ir pasiryžtų "Pro 
Patria" keliu toliau eiti, auko
jant savo jėgas tautos ir krašto 
gerovei.

Tas pasirinktas kelias buvo 
naujas, atsirėmęs į senos tau
tos tradicijas, siekiąs atsikra
tyti svetimų įtakų.

Kokioje aplinkoje kūrėsi LST 
Korp! Neo-Lithuania, gražiau
siai parodo istorijos šaltiniai. 
Atverskime 1923 metų "Krašto 
Balso" 33 numerį ir paskaity
kime ką ten tada rašė apie mū
sų universitetą (kalba netaisy
ta):

"Juk bepriifnant universite
tan, kur dėstoma lietuvių kalba, 
visai nereikalauta jos mokėti. 
Gal apie pusę visų studentų lie
tuviškai visai nemoka (žydai stu
dentai);

Susidaro studentų organizaci
jos Un-te. Būdami mažumoje, 
lietuviai studentai negali paimti 
Į savo rankas svarbiausios stu
dentų organizacijos, Susišelpi- 
mo Draugijos, kuri turi didelės 
reikšmės, nes ją Šelpia ir re
mia ne tik čia pat Lietuvoje, bet 
ir iš Amerikos įvairūs asme
nys bei organizacijos. Gal tų 
aukų nebūtų tiek daug, kad au
kotojai žinotų tikrą padėtį tos 
D-jos (kas joje viešpatauja). 
Patirta, kad keletas amerikie
čių lietuvių paaukoję keletą 
tūkstančių dolerių Sav. D-jai pas 
kiau labai gailėjosi, sužinoję, 
kad ne lietuviai skirsto lietu
viams aukotas sumas. Susišel- 
pimo D-ją paėmė ypatlngon sa
vo globon p. Šimkus.

Nemažiau jo simpatijomis 
naudojosi žydų ir socialistų stu 
dentų organizacijos. Tas geriau
siai matyti iš įstatų tvirtinimo 
minėtų studentų organizacijų. Jų 
įstatus tvirtinant, p. Rektorius 
didžiausio palankumo parodė, 
tuo tarpu kai tokioms kaip lietu 
vių studentų tautininkų organi
zacijai įstatus tvirtino daugiau 
kaip pusę metų, kiek girdėti, ir 
tvirtinimo sąlygą pastatė — įves 
ti tokią kontrolę tai organizaci
jai, kad kiekvienas žingsnis jos 
veikimo p. Rektoriui būtų žino
mas. Dar gražiau atrodo daly
kas šaukiant studentų organiza
cijoms savo susirinkimus, čia 
atsitinka tas pats: žydai su so
cialistais gauna nevaržomai ne 
tik bet kurią auditoriją susirin
kimui, bet ir un-to didžią ją salę, 
tuo tarpu tokioms kaip Tautinin
kų Korporacijai tenka itin daug 
prašyti, kad p. Rektorius teiktų
si paskirti vieną kurią auditori
ją, nekalbant apie salę, kuri net 
paskaitoms (faktas) įvairiais mo
tyvais nebuvo leidžiama. Tuo bū 
du greitai Un-to vyresnybės tak
tikos pasėkmės pradeda reikštis 
akademiniam gyvenime. Prade
da nejaukiai save jausti lietu
viai studentai.

••• nesant tikros atstovybės, 
Un-to studentus pradeda atsto
vauti Susišelpimo D-jos valdy
ba, kaipo bendros Un-to studen
tų organizacijos organas. Val
dybos sąstatas — tai veik visi 
socialistai, komunistai ir žydai. 
Pats V-bos pirmininkas, kaip 
pranešta viešai studentų susi
rinkime, yra komunistas.

Žydai bendrai laikosi pasy
viai, jie tik rankas kelia bal
suojant, ir, žinoma, laimėja, 
nes jų dauguma (apie 55 nuoš.). 
Tas be abejo prives prie galu
tinio iširimo akademinio gyveni
mo, nes, kaip girdėti, lietuviai 
studentai jokiu būdu nesileis, kad 
žydai su komunistais viešpatau
tų Liet. Un-te ir diktuotų savo 
valią".

Dabar verskime 1925 m. lap
kričio 20 d. Nr. 6 korporacijos 
leistą laikraštį "Jaunoji Lietu
va", kuris ėjo trečiuosius me
tus, ir paskaitykime straipsnį 
apie korporcijos gyvenimą:

"Šių metų lapkričio 15 d. kor
poracija šventė savo 3 metų gy
vavimo sukaktuves. Apie2 vi p.p. 
rikiuotėje su vėliava korporan- 
tai nužygiavo prie namų, kur vi
si bendrai nusifotografavo. Po to 
korporacijos pirmininkas kol. V. 
Gustainis tarė žodį, pabrėžda
mas, kad korporacija lygiai 
prieš trejus metus prasidėjusi 
iš 12 žmonių, dabar korporaci
ja yra 20 kartų po 12; prieš tre
jus metus šioje vietoje stovėję 
pora ąžuolų ir liepa, o dabar 
čia stovi dideli korporacijos na
mai, kurie greitai bus baigti. 
Dar kalbėjo didžiai gerbiamas 
pirmasis korporacijos garbės 
narys doc. kan. J. Tumas Vaiž
gantas. Nuoširdūs ir atviri ger
biamojo garbės nario žodžiai vi 
siems giliai įstrigo. Korporaci 
ja, jis sakė, — kurią daug kas 
seniau tarydavęs būsiant soci- 
alistišką ar kitokią, neturėsian
čią savo tvirto pagrindo, šian
die aiškiai stovi ant tvirčiauslo 
pagrindo -- ant tautystės. Ta
sai pagrindas koporacijai visuo 
met rodysiąs, kaip ji turinti kiek 
viename savo darbe pasielgti. Po 
to kalbėto filisterių vardu kol. 
Dumbrys, paminėdamas, kad da
bar korporacija turi 15 filiste
rių. Buvo perskaitytas gautas 
sveikinimas iš Lietuvos univer
siteto studentų ateitininkų drau
govės pirmininko Pr. Dielininkai- 
čio."

»*»
Mes mename vėlesnes korpo

racijos metinės šventės dienas, 
kada jau prasivėrus Korporaci
jos rūmų didžiosioms durims, 
išeidavo į gatvę iškilmingai ei
senai šimtai jaunų studentų bei 
studenčių ir darniomis greto
mis rlkiuodavosi žemyn Paro
dos gatve,* pasukdavo Vytauto 
prospektu ir išsiliedavo Laisvės 
Alėja.

Prie Įgulos bažnyčios eiseną 
pasitikdavo skambą varpų bal
sai, — Aukščiausias laimink mū
sų darbus tėvynės gerovei, — 
sklisdavo maldos žodžiai ir gaus - 
javo vargonų garsai.

Iš bažnyčios eisena pasukda
vo J Karo Muziejaus sodelį, kur 
didžios dvasios susikaupime ati
duodavo pagarbą Nežinomajam 
Kareiviui, mūsų laisvės kovų 
simboliui. Ten smilkdavo auku
ro dūmai ir gausdavo Invalidų
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šis padidintas Dirvos nu
meris skiriamas Korp! Neo- 
Lithuania 50 metų sukak
čiai paminėti. Numerį reda
gavo Fil. Juozas Jurevičius.

r—'
SVEIKINAME KORP! NEO-LITHUANIA JOS AUKSINĖJE SUKAKTYJE -

VILTIS ir DIRVA
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LAPKRIČIO VIENUOLIKTOJI...
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orkestras, linkdavo galvos jau
nų širdžių, ryžtančių eiti savo 
garbingųjų protėvių keliais.

Po to korporacija eisenoje iš
siliedavo Laisvės Alėja ir žy
giuodavo pasveikinti didį tautos 
vyrą. Korporacijos garbės narį, 
prezidentą Antaną Smetoną ir jo 
asmenyje visus kitus garbės na 
rius. Vakare įvykdavo iškilmin
gas posėdis, kuris apvainikuoda
vo visą šventę.

Mažai mūsų tarpe pasiliko tų, 
kurie buvo korporacijos kūrėjai, 
kurie prisimena korporacijos 
pirmuosis metus. Kiti sustoja
me prie tolimesnių datų, kurios 
liko gyvos mūsų prisiminimuo
se.

Atverčiame 1935 metų istori
jos lapą, kada korporacija minė
jo prasmingus 13 metų veiklos, 
lyg simbolizuojančius 13 korpo
racijos įsteigėjų skaičių.

Lapkričio 9-10 dienomis, Kau
nui skęstant balto sniego jūroje, 
korporacija savo gražiomis ir 
prasmingomis tradicijomis šven
tė savo metinę šventę, iškilmė
se dalyvavo Korporacijos gar
bės narys prezidentas Antanas 
Smetona, kurio kalbos kai ku
rias mintis norime prisiminti:

ŽVILGSNIS

Į ATEITĮ...
(Atkelta iš 1 psl.)

mai pasiruošęs ideologiškai, 
bet ir gerai įsitvirtinęs pozi- 
ciškai. Ideologiškai pasiruoš
ti geriausias kelias per korpo
raciją. Tačiau išeiti Į plates
nius amerikinius vandenis su 
savo idėjomis reikia atatinka
mos pozicijos. O ją galima pa
siekti tik gerai pasiruošus savo 
profesijoje ir įrodžius pasiruo
šimą savo specialybėje.

Tvirtai pasiruošęs neolitua- 
nas gali pasiekti tokius sluoks 
nius, kurių neprieina mūsų lais 
vinimo organizacijų vadovai.

Įsigijus daugiau draugų ame. 
rikinėje visuomenėje, atsivers 
daugelis galimybių ir progų pa
tarnauti šventam Lietuvos rei
kalui. Į šį darbą patekti vyres
niesiems yra sunku. Jame ga
li pasireikšti tik jaunesnieji ko- 
legos-ės, čia baigę mokslus, pa
žinę papročius ir t.t. O vyres
niųjų pareiga, kaip ir visada, 
būtų saugoti korporacijos tra
dicijas, supažindinti jaunesniuo
sius su korporacijos ideologi
ja, padėti jiems pasiruošti vado 
vaujamam organizaciniam dar
bui ir vispusiškai remti jaunes 
niųjų iniciatyvą naujuose tauti
nių idealų baruose. Taigi, kaip 
matome, dabarties neolituano- 
ės uždaviniai yra platesni ir sa 
kyčiau, daug sudėtingesni, ne

gu buvo praeityje laisvoje tė
vynėje.

Taip pat neolituanas turi ak
tyviai dalyvauti tautinėse ir 
bendrinėse organizacijose. Dir
bant visuomeninį darbą pirmo
je eilėje reikia nepamiršti sa
vo pareigų ir siekių. Rūpintis kor
poracijos prieaugliumi. Akty
viai dalyvauti ruošiamose vasa
ros stovyklose, tautinių šokių bei 
dainų šventėse, jaunimo kongre
suose bei mokslo ir kūrybos 
simpoziumuose.

Lietuvos nepriklausomybės at
statymo akcija yra visų mūsų pa
reiga — tiek senimo, tiek ir jau
nimo. Juk 1918 m. vasario 16 die
nos paskelbtą nepriklausomybės 
aktą apgynė jaunimas.

Šiuo metu visa mūsų gražioji 
tautos praeitis, nepriklausomy 
bės laikotarpis dabartinio ruso 
okupanto yra visaip niekinama 
ir juodinama. Istorija klastoja
ma, ateistinė ideologija skiepi
jama, lietuviu kalba naikinama. 
Tai būtų jaunimo uždavinys ir 
pareiga atsverti tą tautos juodi 
nimą ir žeminimą,parodant švie
siąją nepriklausomybės laiko
tarpio pusę.

Korporacija švęsdama 50 me
tų sukaktį gali didžiuotis, kad tau 
tinėje plotmėje yra daug atliku
si ir nuveikusi. Visose sąlygose 
nepasimetė ir vis rodo galimy
bių augti ir stiprėti.

Mestas prieš 50 metų tautinis 
šūkis — "Pro Patria" -- Už 
Tėvynę — teskamba išeivijoje 
gyvenančio jaunimo širdyse, o 
pavergtoje tėvynėje jaunimui lin
kime ištvermės ir vilties, kad 
sulauksime dienos, kai vėl kartu 
su visa tauta spręsime savo tau
tos reikalus.

"Jūsų šventės gražios apei
gos yra kaip ir dailūs paveiks
lo rėmai, arba apsodai. Jūsų 
gyvenimo piešiamas paveikslas 
turi būti gyvas, stilingas, aiš
kus ir nuosakus. Juk tik keturis 
metus tesate universitete, dėl
to jums tenka daug dirbti, moky
tis ir auklėtis. Jūsų vėliavoje 
įrašytas šūkis "Pro Patria". Ką 
jis reiškia? Jis reiškia, kad 
mokotės ne savo, o tautos nau
dai, turėdami prieš akis jos ide
alą, jos gražųjį rytojų. Kai būsi
te išėję mokslą, turėsite palik
ti universiteto sienas ir susidur 
ti su plačiuoju gyvenimu.. Tada 
pravartu bus įsigytasis mokslas. 
Tatai numatant nereikia gaišti 
laiko, o reikia dirbti ir dirbti. Gy 
venime eisite tautišku keliu. 
Koks jis yra, — turite dabar su
prasti. Jam prieštarauja viso
kios srovės. Jums teks skirti, 
kas tautiška ir kas ne. Jums 
teks ginti tautiškumo sąvoką. Da 
bar tenka paširuošti.

Jūsų darbų paveikslas turi bū 
ti vieningas ir aiškus, kad jį 
atjaustų ir permanytų visi, kam 
tas rūpi.

Paveikslas turi būti tautiš
kas, nes jūs sudarote tautišką 
korporaciją. Bet tai dar nereiš
kia, kad kitose korporacijose 
nėra tautiškumo. Jūs mielieji, 
neolithuanai, esate apsiėmę 
tautiškumo pavyzdžiu šviesti sa 
vo draugams. Tai galite parody
ti savo aiškia linkme.

Mokydamiesi iš vyresniųjų, 
jūs duosite Lietuvai stipresnių 
pajėgų. Tik stovėkite žodyje, ku
ris jūsų korporacijos vėliavoje 
įrašytas".

*♦*

Praėjus vėl 13 metų, 1958 me
tais LST Korp! Neo-Lithuania 
šventė pirmuosius savo veiklos 
metus, kai ji buvo atgaivinta 
JAV. Tada mes žiūrėdami rea
liomis akimis į esamą padėti, en 
tuziastingai pasitikome korpo
racijos pasiryžimą tęsti savo 
darbą ir savo biuletenyje rašė
me:

"Šiandie mes stovime 36-jų 
Korp! Neo-Lithuania gyvenimo 
metų slenkstyje. Stovime rimti, 
susikaupę.. Lindime netekę tė
vynės, lindime dėl kenčiančių 
tėvynaičių, žuvusių brolių lietu
vių, kurių kaulais nubarstytos 
Sibiro taigos.

Bet pro liūdesio šydą lyg ma
tome saulės spindulėlius žėrin
čius, ir, tikime, jie laisvės spin
duliais nušvis.

Ir kai versime paskutiniuo
sius puslapius savo 36-jų metų 
veiklos, visi galėsime pasi
džiaugti, kad paties gyvenimo 
pašauktai atgaivintai išeivijoje 
Korp! Neo-Lithuania veiklai nuo 
širdžiai pritaria studijuojantis 
lietuviškas jaunimas ir gausiai 
stoja į korporantų eils. Jie, ne 
lyginant, tėvynės dvasios šauks
mą išgirdę tarė sau, vietoje vie 
no išvirtusio stulpo šimtus nau
jų atstatysime.

Ir taip per trumpą laiką per 
vienerius metus. Korporacija iš 
augo, pasipildė naujomis jėgo
mis. Ir ji augs, bujos, nes jau
nimas nori būti šakomis to di
džiojo Lietuvoje pasodinto ir au
gusio ąžuolo, kuris per daugelį 
metų nepabūgo nei didžių audrų, 
nei dangų skordžiančių žaibų.

Kas gi iš mūsų gali nenorėti 
būti to milžino ąžuolo šakele,ku
ris pasodintas savoje žemėje, 
mūsų protėvių ašaromis ir pra
kaitu aplaistytoje, dainomis iš
purentoje, pasodintas iš sėklų 
pasėtų Basanavičiaus, Maironio 
Vaižganto, Smetonos, Jablons
kio, Vileišio, Balučio. Juk tiedi- 
džiadvasiai vyrai brandino tą 
sėklą, kad iš jo išaugęs ąžuolas, 
savo žemės galiūnu būtų.

Idėjos, jei didžios, nemiršta, 
kaip žmonės, sakė mūsų garbės 
narys Maironis ir mes dabar 
šauksime Jam, mūsų tautos dai
niui, kad jos gyvos, kad jos, nors 
laikinai perkeltos į kitą kraštą, 
gražiai auga, plečiasi.

Todėl vyresnieji korporantai, 
nujausdami tą pavojų, ir atgaivi
no Korp! Neo-Lithuania veiklą 
svetingame laisvės krašte, kad 
savo širdyse išnešiotą tėvynės 
tradiciją nemarią galėtų perduo 
ti jaunesniesiems savo bro
liams, svetimų kraštų universl 
tetuose studijuojančiam lietu
viui.

O kaip lengva jaunimui, išau 
gūsiam ij subrendusiam sveti
muose kraštuose, nebejaučiant 
tėviškės švelnaus vėjelio glamo. 
nėjimų ir tylaus vienišų pilia
kalnių pušų ošimo, nuklysti sve
timais keliais ir paskęsti sve-

Filijos ir neolituanai 1938 m. vasario 16 d. Kaune, Korporacijos rūmuose. Vidury Korp! garbės narys B. K. Balutis.

Korp! Neo-Lithuania 50 metų
(Atkelta iš 1 psL)

Korporacijos buvo nustatomi 
toki uždaviniai: rūpintis savo na
rių visuomeniniu bei moraliniu 
pagrindu, stiprinti juose tautinę 
pasaulėžiūrą, skiepyti drausmę 
bei mandagumą ir etiką, ir paju

timose idėjose, ieškant jų moks
lo knygose.

LST Korp! Neo-Lithuania me
tinė šventė, mums visiems kor
po rantams yra nepaprastai dide
lės reikšmės šventė. Pasakysi
me daugiau: ji buvo didelė ir dau
geliui kitų tautinės idėjos kor- 
porantams, priklausiusiems tiek 
broliškoms bei draugiškoms Neo 
-Lithuania korporacijoms. Si 
šventė yra reikšminga ne tik 
tuo, kad švenčiame pirmosios 
Lietuvos Universitete įsikūru
sios korporacijos, davusios pra - 
džią ir visų kitų korporacijų gi
mimui bei augimui, bet daugiau
sia dėl to, kad ji pirmoji iškė
lė tautinę idėją studijuojančio 
jaunimo tarpe ir vėliau tas idė
jas išplatino visame krašte, ap
jungdama moksleivius ir kaimų 
bei miestų jaunuolius.

LST Korp! Neo-Lithuania 
mestas šūkis "Pro Patria" skam
biai nuskambėjo per visą kraš
tą, jos vyriausias įstatymas — 
tėvynės gerovė, — pašaukė kraš
tui jam visa širdimi atsidavusių 
darbininkų. O korporacijos tiks
las — lietuvių tautos didybė, jos 
garbė ir gerovė ir valinga, kil
ni bei tauri asmenybė, išugdė 
šimtus aukštąjį mokslą baigu
sių filisterių ir filijų, taurių sa
vo tėvynės sūnų bei dukterų”.

♦♦♦

Malonu vartyti prieš 13 me
tų išleistą korporacijos Neo- 
Lithuania informacinį leidinį ir 
skaityti jaunųjų studentų parašy
tus straipsius, jų įspūdžius iš 
pirmosios korporacijos stovyk
los, jų paruoštus referatus. 
Koks didelis užsidegimas reiš
kėsi jų tarpe tęsti korporacijos 
veiklą, koks entuziazmas, no
ras veikti. Junjoras Kęstutis 
Gaidžiūnas tada rašė:

"Neo-Lithuania mano širdy - 
je gimė tada, kada ir man pa
rūpo tvirčiau atsiremti į savo 
tėvų kalbą, tvirčiau atsire
miant į lietuviškus papročius...

"Mano akimis žiūrint, Neo- 
Lithuania yra tęsinys mano lie
tuviško gyvenimo, kurio man 
negali duoti nei svetimoji mo
kykla, nei svetimoji aplinka..."

švenčiant korporacijos 50 me
tų sukaktį džiugu matyti, kad to
kiu pat užsidegimu jaunimas jun
giasi į neolituaniJ eiles. Kieky
bė gal ir mažėja, bet kokybė pa 
siliko ta pati.

Garbės narys B. K. Balutis 
tada rašė jauniesiems kole
goms:

"... Jūsų yra gyvenimo sce
na, jūsų veikla ir darbuotė, jūs 
aktoriai ir veikėjai. Pilna ir ne 
varžoma jums laisvė ir didelė 
proga tapti tokiais didvyriais, 
kuriais džiaugtumės ne tik mes, 
seniai, bet ir ateinančios Lie
tuvos kartos, — kad ir po tūks
tančio metų".

Žengdami Į savo veiklos 51 
metus mes su naujomis jėgo
mis eikime siekti savo užsi
brėžtų tikslų ir anot savo gar
bės nario Vaižganto čiulpkime 
nors ir purviną, bet savo tėviš
kės žemės čiulptuką. 

liau, remti juos medžiaginiai, 
įsteigiant savišalpos organą.

Čia negaliu praeiti tylomis ir 
apie tai kaip korporacijos steigi
mo idėją apibūdino kun. Juozas 
Tumas-Vaižgantas. Jis parašė 
sekančias eilutes savo straips
nyje "Tautiškoji Grandinė" Kor
poracijos Dešimtmečio Leidiny
je:

"Atmenu, Ui buvo visai gryna 
idėja, "idėjinė idėja”, juokais ta
riant. Lietuvos universitete, 
kurs vos antrą semestrą tegyva
vo, dar nebuvo pradėję rūgti jo
kios partijos, jokios kryptys, jo 
kie ypatingi tikslai, kurie subu
ria daugiau mažiau asmenų. Dir
va tebebuvo laisva, ar, tikriau, 
tebedirvonavo ir pirmas savo 
išarą įbedė V. Gustainis — pir
mininkas su savo draugais".

Korporacijai steigti idėją kėlė 
raštu ir žodžiu Valentinas Gus
tainis. Idėja buvo aptariama su 
pavieniais asmenimis ir būre
lyje; buvo gvildenami progra
mos dėsniai ir svarstomi įstatų 
projektai. Ilgai galvota ir rinktas 
korporacijai pavadinimas. Pa
galiau nusistatyta ant pavadini
mo "Lituanla".

Nuo 1921 m. vasaros korpora
cijos steigimo reikalu pasitari
mai buvo daromi slapta,bet 1922 
m. pavasaryje nusistatyta išeiti 
viešumon. Tam reikalui koL Vai. 
Gustainis parašė straipsnį "Po
litinės srovės ir universitetas” 
pasirašydamas slapyvardžiu. 
Šis straipsnis buvo atspausdin
tas "Lietuvių Balse" priešvely- 
kiniame numeryje. Kaip iš anks
to buvo laukta, straipsnis spau
doje sukėlė daug triukšmo, me
tama pagrindan studentų skaldy
mą.

Naujai idėjai atsirado prita
rėjų ir užtarėjų, jų tarpe buvęs 
prezidentas Antanas Smetona, 
profesorius Izidorius Tamošai
tis ir kiti. Atsiradus keliamai idė
jai nemažai palankumo, kol. V. 
Gustainis paruošė korporacijos 
įstatų projektą ir patiekė būre
liui apsvarstyti. Įstatai su ma
žais pataisymais buvo priimti. 
1922 m. birželio mėnesį tie įsta
tai, su kol. Aleksandro Dumb- 
rio ir dar dviem parašais, buvo 
perduoti Lietuvos Universiteto 
Senatui patvirtinti. Įstatai kiek 
ilgiau Universiteto Senate užsi
gulėjo. Tuo metu būrelis nenu
traukė savo darbo ir toliau rink
davosi ir svarstė korporacijos 
vidaus santvarkos metmenis. Pa
galiau ir jo pirmąjį projektą pri 
ėmė. Anuomet negalvota kad vi
daus santvarkos statutas bus 
kiek patobulintas ir ilganiui bus 
paskelbtas kaipo "Korporacijos 
Knygų Knyga”.

Kai kol. Vai. Gustainis pa
ruošė korporacijos deklaracijos 
projektą, tai tuo metu, 1922 me
tų lapkričio mėn. 9-tą dieną Uni 
versiteto senatas patvirtino ir 
korporacijos įstatus.

1922 metų lapkričio mėn. 10- 
tą dieną, vakare — penktadienį, 
buvo sušauktas būrelio susirin
kimas kol. Simo Virkučio bute 
— Kaune, Duonelaičio g-vės 14 
nr. Susirinkimas deklaraciją pri 
ėmė ir Įgaliojo kol. Vai. Gustainį 
ją paskelbti Universitete.

1922 m. lapkričio mėn. 11-tą 
dieną (šeštadienio vakare) kor
poracijos deklaracijos paskelbi 
mą išgirsti susirinko į Universi 
teto didžiąją salę gausybė įvai
rių pažiūrų studentų. Nustaty
tu laiku, t.y. 5 vai. po pietų, 

kol. Valentinas Gustainis lėtai 
bet garsiai deklaraciją per
skaitė. Bendrai imant deklara
cija klausiusiems padarė gerą 
įspūdį. Korporacija iš sykio tu
rėjo pasisekimą ir įgijo gerą 
vardą. Toks buvo įsteigimas pir
mosios korporacijos Lietuvos 
Universitete.

Pirmąją korporacijos Tary
bą sudarė: Juozas Vileišis, Vy
tautas Banaitis, Kazys Marčiu
lionis, Aleksandras Dumbrys, 
Antanas Drevinskas ir Anta
nas Jakobas.

Pirmuoju pirmininku buvo iš 
rinktas Kazys Marčiulionis.

Po Korporacijos Įsteigimo pra
sidėjo pats sunkusis jos kūrimo 
darbas, kuriame ir man teko ak
tyviau dalyvauti.

Neilgai trukus Korporacijos 
Taryba buvo pavadinta Korpo
racijos Valdyba.

Sužinojus kad "Lltuania" var
dą tuo laiku jau turėjo Vienos 
lietuviai studentai, teko iš naujo 
svarstyti tikrinis vardas. Po il
gų svarstymų nutarta pavadini
mą taip nustatyti: "Lietuvių Stu 
dentų Tautininkų Korporacija 
Neo-Lithuania".

Vivat, Crescat, Floreat, Neo 
-Lithuania!

Korp! Neo-Lithuania fi
listeris, Jurgis Dargis

TRYLIKA, KORP! 
NEO-LITHUANIA 

STEIGĖJŲ
Pirmieji nepriklausomo 

gyvenimo metai buvo atsi
kūrusios Lietuvos kūrybinio 
laikotarpio pradžia. Steigė
si ideologinės ir ūkinės 
draugijos, o r g a n i z avosi 
Įstaigos, plito spauda, kū
rėsi mokyklos ir mokslo ži
diniai.

1919 m. Vilniuje buvo 
įkurti Aukštieji Mokslo 
Kursai, o 1922 m. perkelti 
į Kauną. 1922 m. vasario 16 
d. pavadinti Lietuvos Uni
versitetu. Univer s i t e t a s 
sparčiai augo, didėjo stu
dentų skaičiumi, o su juo 
vis daugiau ryškėjo studen
tijos pasiskirstymas pagal 
pasaulėžiūras.

Pačioje visuomenėje tuo 
metu tautinis susipratimas 
buvo gana stiprus. Taip pat 
šiuo tautiniu pakilimu gy
veno ir jaunoji studentija, 
mačiusi Lietuvos atstaty
mą, ir ne vienas studentų, 
kaip savanoris, buvo daly
vavęs kovose už tautos lais
vę.

Jauname Lietuvos uni
versitete, kuriame jau vei
kė viena kita studentų or
ganizacija bei draugija, 
grupė studijuojančių jau
nuolių jautė aiškią tautinės 
ideologijos tuštumą, todėl 
panūdo įsteigti Vakarų Eu
ropos universitetų pavyz
džiu akademinę organizaci
ją, kuri būtų savita tauti
niu požiūriu ir lietuvišku 
turiniu.

Pirmieji, kurie padarė to
kį nepakartojamą nutarimą 
iškelti šūki — Pro Patria ir 
organizuoti studen t i j o j e 
Korporaciją Neo-Lithuania,

1972 m. lapkričio 8 d.

buvo šie universiteto stu
dentai :

1. Abaravičius Leonas
2. Banaitis Vytautas
3. Dargis Jurgis
4. Drevinskas Antanas
5. Dumbrys Aleksandras
6. Gustainis Valentinas
7. Jakobas Antanas
8. Kavolis Martynas
9. Kazlauskas Kazys

10. Marčiulionis Kazys
11. Pikčilingis Jonas
12. Vileišis Juozas
13. Virkutis Simas
Taigi, anų metų Lapkri

čio vienuoliktoji diena, kai 
susirinkę trylika studijozų 
įkūrė Korp! Neo-Lithuania, 
yra istorinė diena ne tik pa
čiai organizacijai, jos na
riams, akademiniam jauni
mui, bet ir visam mūsų tau
tiniam judėjimui. Tos die
nos iškelta tautinė idėja ir 
šiais laikais tebėra jauna, 
prasminga, brangi. Todėl ją 
reikia remti.

KORP! NEO-LITHUANIA 
MECENATAI

Korporacijos siekimams 
ir darbams reikėjo visuome
nės paramos. Ji greitai at
sirado. Pirmojo Korp! Neo- 
Lithuania mecenato titulas 
teko Hypatijai šliūpaitei- 
Yčienei-žiūrienei, paskyru
siai 1922 m. 'gruodžio mėn. 
10 • d., didžiausią auką — 
1000 litų. Vėliau tūkstanti
nėmis Korporaciją parėmė 
ir mecenato vardą gavo; 
Martynas Yčas. Konstanti
nas Šakenis ir kun. Vladas 
Mironas. 1923 m. lapkričio 
mėn. 11 d. buvo pašventin
tas kertinis akmuo būsi
miems rūmams. Tų pačių 
metų pabaigoje du neolithu
anai studentai V. Banaitis 
ir K. Marčiulionis atvyko į 
JAV rinkti aukų stato
miems namams. Jų misija 
pavyko ir surinko virš 
10.000 dųlerių. Už tai stam
besniems geradariams, da
vusiems po tūkstantinę ar 
daugiau, Korporacija drau
ge su padėkos pareiškimu, 
suteikė mecenato vardą, 
šiems Amerikos lietuviams: 
Dr. M. Dtevėniui, J. Deve- 
niui, J. Ginkui. kun. A. Mi
lukui, Pr. Narvydui, J. Pra- 
naitytei, J. O. Sirvydui, K. 
Širvydienei ir J. Alijošiui.

1930 — Vytauto Didžiojo 
— metais detroitiškis Juo
zas Smailys įsijungė j Korp! 
Neo-Lithuania mecenatus, 
paskirdamas 10.000 litų sti
pendijų fondui ir šis fondas 
buvo pavadintas jo vardu, 
kuris veikė iki 1940 m. Lie
tuvos okupacijos. Taip pat 
Pranas Urbonas Kaunietis, 
žymia auka prisidėjo prie 
Korporacijos bibli o t e k o s 
įkūrimo naujai pastatytuo
se rūmuose. Biblioteka bu
vo pavadinta jo vardu.

Taigi mecenatų dėka, 
Korporacijos ekono minė 
našta buvo žymiai paleng- 
vėjusi. šiandien didelė dalis 
tų buvusių geradarių jau iš
keliavę į aną pasaulį.
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sueina 50 metų nuo LST Korp! Neo-Lithuania įsi- 
steigimo. Penkiasdešimts metų yra normalaus 
žmogaus gyvenime pusė amžiaus. Gi organizaci
jos gyvenime ilgas laikotarpis. 1940 m. Sovietų 
Sąjungai okupavus Lietuvą, Korporacijos veikla bu
vo sustabdyta. Jos atskiri nariai perėjo į pogrin
dį. Nežiūrint sąlygų sunkumo, didžių istorijos lū
žių ir netikrumų, neolituanai išlaikė organizacijos 
tęstinumą ir kartu tautinių ideologinių principų 
šviesumą. Pagaliau po eilės pasitarimų, Korp! 
Neo-Lithuania vėl suklestėjo išeivijoje.

Neolituanai nepriklausomoje Lietuvoje akty
viai reiškėsi savo tautos gyvenime. Kovojo dėl jos 
laisvės, kūrė nepriklausomą valstybę, kėlė švie
timą, mokslą, meną. Vadinasi, aktingai dalyvavo 
tautos augimo, pažangos ir kūrybos procese. Iš to 
išeinant, Korporacija buvo ir pasilieka tautiškai 
ideologinė. Būdama tautiniai ideologinė šiandien 
jai rūpi kiek galint ilgiau išlaikyti tautinę lietuvių 
bendruomenę, o per ją ir lietuvybę.

Korporacijos narys gyvenime eina tautišku 
keliu. Koks tas tautiškas kelias? Jam prieštarau
ja visokios srovės, visokie "izmai". Reikia skir
ti, kas tautiška, kas ne. Korporacija kūrėsi gyven
ti tautiškąja ideologija ir šitą ideologiją ėmėsi to
liau ugdyti. Korporacijos garbės nariai, tautiškos 
ideologijos šulai — Dr. Basanavičius, Vileišis, 
Jabonskis, Tumas-Vaižgantas, Maironis,Smetona, 
K. Balutis, patys nenykrypę nei į kairę, nei į deši
nę, žavėjo korporaciją ir korporacijos kūrėjai ra
gino savo narius eiti jukeliais. Jie visi gyveno tau
tos vizija, tautos idealu. Tautos idealas skyrėsi 
nuo kitų, nes jis nuo tikrovės nenutolęs. Jis auga 
iš savo žemės ir savo tautos istorijos? Kad tau
tos idealas būtų realus, jo reikia siekti vieningai, 
organizuotai ir $avo eilėse glaudžiai bendradar
biauti.

Kaip artojas, aparęs didesnį lauko plotą, su
stojęs nusišluosto prakaitą ir žvilgteri atgal pasi
gėrėti atliktu darbu. Taip Korp! Neo-Lithuania 
švęsdama savo 50 metų veiklos sukaktį didžiuoja
si praeityje nuveiktais darbais ir su pasigėrėjimu 
bei viltimi žvelgia į ateitį. Kiek kokybiniai, tiek ir 
kiekybiniai esame gerokai sustiprėję. Kaip nepri
klausomoje Lietuvoje, taip ir išeivijoje visose veik 
los srityse rasime neolituaną besidarbuojant savo 
tautos labui.

Šios garbingos sukakties proga, Korp! Neo-Li
thuania Vyr. Valdyba sveikina visame laisvame 
pasaulyje ir okupuotoje Lietuvoje gyvenančius 
vienminčius ir kviečia, kaip praeityje vieningai 
dirbome, taip ir ateityje nepalūžti, nenutolti nuo 
pasirinktų idealų ir žingsnis po žingsnio žengti į 
priekį. Nepaskęsti svetimybių jūrose, nepraras
ti lietuviško ryžtingumo ir likti ištikimais šūkiui 
— Pro Patria.

Mes neolituanai pilnai tikime mūsų Garbės na
rio dainiaus Maironio žodžiams: — Vienok Lietuva 
atbus gi kada, nes ne veltui ji tiek iškentėjo".

Vivat, Crescat, Floreat Korp! Neo-Lithuania.

Lietuvių tautiškumas ir krikš
čioniškoji dorovė yra Lietuvių 
Studentų Tautininkų Korporaci
jos Neo-Lithuania ideologiniai 
pagrindai. Bet ideologinė tema 
yra sudėtinga ir plati. Ją gali
ma tik dalinai paliesti trumpu 
straipsniu. Ji pasidaro praktiš
kai abejotina savo abstraktumu, 
kai skraidoma gražių posakių 
padangėse, bet kojomis nesire
miama realybės faktais. Todėl 
čia norime principus rišti su 
konkrečiais faktais praeityj ir 
dabartyj. Tačiau norime veng
ti tuščios neigiamos kritikos 
ir kontraversinių asmeniškumų. 
Juk pirmutinis visuomeniškas 
principas reikalauja laikytis tai 
kos ir tvarkos. Tuo tikslu turi
me kiekvienas išvystyti savyje 
galėjimą vienas kitą suprasti 
ir visuomeniškai sugyventi bei 
veikti, bet ne vienas kitą smerk 
ti ir ne visuomeniškai suskilti.

L įžangai reikia išeiti iš bend 
rų tautiškumo ideologijos prin
cipų. Tautiškumo idėja yra so
cialinių ar visuomeninių idėjų 
dalis, kurios stengiasi nusaky
ti bendro intereso idealą ar fi
losofiją. Ji nėra lyg pripuola
mai "iš kelmo išspirtas" pada
ras ar nežinia iš kur atpūsta ir 
nežinia kur nupučiama vėtra. JI 
vienur pajuntama tik pasąmonėj 
ir kitur ji pasireiškia sąmonin
gai.

Socialinė ideologija turi teo
rinius pagrindus. Bet ji siekia 
praktiško pritaikymo. Tuo ski
riame dogmatinę ideologiją ir 
ideologinę politiką. Pastaroji 
linksta pasidaryti pragmatinio 
pobūdžio, kai joj ima vyrauti 
politinis tikslingumas ir opor- 
tunistinis naudiškumas. Tat aiš
kiausiai pastebėjome totaliniuo
se marksizmo ir nacionalizmo 
pasireiškimuose. Ideologijos 
santykiavime su politika pašte 
bime dešiniąsias, viduriniasias 
ir kairiąsias kryptis bei radika 
liuosius, modifikuotuosius ir li
beraliuosius veikėjus.

Socialinės ideologijos efekty 
vumas priklauso nuo asmenųvei 
kimo ir socialinių sąlygų. Ge
riausioji ideologija pakimba ore, 
jei jos kovotojai praktiškai ne
veikia. Ideologiniai vaisiai ne- 
prinoksta, jei trūksta reikiamų 
socialinių sąlygų. Tuomet sako
me, kad pasireiškia praraja tarp 
teorijos ir praktikos. Tat aiš
kiausiai jnatome rusų komunis
tų gyvenime. Tat matėm ir tarp
tautiniame pasireiškime. Štai, 
pasaulio taikos idėja pasirodė 
nepajėgi veikti, kai Tautų Są
junga neturėjo jėgų revoliuci
niam agresoriui po pirmojo pa 
saulinio karo suvaldyti. Atlan
to Charta po antrojo pasaulinio 
karo suformulavo idėją sulau
žytom tautinėm nepriklausomy
bėm atstatyti ir tautų laisvam 
apsisprendimui {gyvendinti. Bet 
sudarytoji Jungtinių Tautų or
ganizacija nepajėgė tat ištesėti. 
Dabar stengiamasi pasaulio jė
gų balansą sudaryti kelių di
džiųjų valstybinių galiūnų "Super 
power" pastangomis. Tat suke
lia rūpestį mažoms tautoms. 

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 1971-1973 m. Vyr. Valdyba. Sėdi iš kairės: Jonas Valkiūnas — pirminin
kas, Audronė PavilčiOtė — vicepirmininkė,Edas Modestas —arbiter elegantiarum. Stovi: Juozas Jure
vičius — sekretorius ir Bronius Kasakaitis — iždininkas.

Tat Įrodo, kad šalę globalinių so - 
cialinių idėjų pasireiškia dar 
ir tautinės idėjos bei jų ideolo 
gija.

Tautinė ideologija yra bend
rųjų socialinių ideologijų dalis. 
Ją sudaro tautiečių bendro inte
reso idėja, kuri pasireiškia ger
būvio ir vargo laikais savoj tė-

Dr. Martynas Kavolis, vienas 
iš trylikos Korp! Neo-Lithuania 
steigėjų.

vynėj, išeivijoj ir tremty. Ly
giai kaip žmonija susidaro iš 
tautų, taip ir tauta susidaro iš 
tautiečių. Lygiai kaip susidaro 
kosmopolitinė pasaulinės val
džios idėja su "Superpower" ga
lios ideologija, taip susidaro 
dar ir nepriklausomos tautos 
idėja su nuo kitų nepriklauso
mos tautinės valstybės ideolo
gija, kuri siekia realiai pasi
reikšti savo tautinėj politikoj.

Lietuvių tautinė ideologija pa
sireiškė Įvairiuose asmenyse. 
Įvairiose socialinėse grupėse ir 
Įvairiu pavidalu. Ją mes jutome 
skirtingai ją akcentavome, jai 
prirašėm skirtingas viltis, jai 
mes skirtingai Įsipareigavome, 
iš jos laukėm stebūklų, ir nesu 
tarėm atskirais jos pasireiški
mais. Štai, Antanas Smetona va
dovavosi sena graikų filosofine 
idėja stiprioms asmenybėms 
valstybei vadovauti normaliais 
socialinio ir politinio gyvenimo 
laikais. Augustinas Voldemaras 
taikė radikales politines prie
mones lietuvių tautai saugoti aud - 
ringais revoliucijos laikais. Juo
zas Tūbelis vadovavosi svei
kais ūkiškais principais lietu
vių ekonominei ir politinei ne
priklausomybei saugoti, kai mes 
gyvenime neturtingo žemės Ūkio 
sąlygomis, kai plačiai pasireiš
kė nuo mūsų nepriklausoma pa
saulio ekonominė krizė, ir kai 
rusų komunistų ir vokiečių na
cionalsocialistų diktatūros mus 
ėmė spausti. Vladas Mironas rė
mėsi krikščioniškos dorovės pa 
grindais, kai kiti pasauliniai 
ramsčiai ėmė palūžti ir mums 
nebepadėti. Antanas Merkys 
pasiaukavo lietuvių tautos ne
priklausomybei ginti nedėkingo 
mis politinėmis sąlygomis, kai 
rusiškasis imperializmas pir
ma jau buvo paruošiamai mus 
apardęs savomis Įgulomis ir vė
liau suardė mūsų nepriklauso
mybę jųjų karinės okupacijos 
būdu. Čia pabrėžiant aukščiau 
išvardintus asmenis, nenorime 
reikšti, kad vien tik jie vieni 
tarnavo lietuvių tautinei ideolo 
gija L

Modernusis asmens sąžinės 
laisvės principas veikia lietu
vių tautinėj ideologijoj. Jame 
glūdi humaniška individualinė 
laisvė tautiniam principui vyk 
dyti pagal savo asmenišką pa
jėgumą ir sąžinę ir pagal esa
mas socialines sąlygas. Jame 
glūdi dar ir moralinė asmeniš
ka pareiga savo paties atsako
mybei nešti. Tuo susidaro mo
zaikiniai sudėtingas lietuvių tau 
tinis pasireiškimas, kuris prak 
tiška i puošia mūsų asmenybes. 
Praktiškoj plotmėj nesigilinki
me { teoretiniai kontraversinĮ 
klausimą, ar lietuvių tautybės 
veiksnys susidarė determina- 
ciniu lietuvių kraujo ir praei
ties veiksniu ar gal jis išsilai 
ko laisvu kasdieniniu tautiniu 
apsisprendimu. Bet kadangi mes 
esame skirtingų asmenybės pa
jėgumų, ypatybių ir palinkimų 

ir priklausome nuo kintančių ir 
dažnai skirtingų ekonominių, so
cialinių ir politinių sąlygų, tai 
laikykimės kuklumo savo išva
dose apie mūsų tautiečių pasi
reiškimą socialiniuose princi
puose jųjų asmeniško veikimo 
sąlygose.

II. Socialinė istorija gali būti 
lietuvių tautiškumo mokytoja, jei 
žiūrime kuriomis sąlygomis šis 
tautiškumas susidarė ir jei at
metame antitautinę marksistinę 
ir kosmpolitinę propagandą isto 
rinių faktų aiškinime.

Tautinis susipratimas dabar
tine modernia prasme susidarė 
tik 18 amžiuje. Tuometinis libe
ralinis sąjūdis Amerikoj nuver
tė anglų valdžią ir paskelbė Ame
rikos Jungtinių Valstybių nepri
klausomybę. Jis Prancūzijoj nu
vertė absoliutinę monarchiją. 
Jis Lietuvos-Lenkijos sąjungoj 
pradėjo Įvesti demokratinę san, 
tvarką anų laikų supratimu ir 
socialinėmis sąlygomis. Bet ab
soliutinės Austrų, Prūsų ir Ru
sų monarchijos sutartinai pasi
priešino ir pasidalino sakytą te
ritoriją. Tuo būdu Lietuva 1795 
m. pateko rusų caro okupacinėn 
valdžion, kuri lietuvius spaudė, 
persekiojo, naikino ir daugeli Iš
sklaidė po Sibirą. Lietuviai prie- 
šinosi ir sukildavo. Vėlyvesnio
ji Napoloeno karai paskatino tau
tinį susipratimą Europoj ir su
jungė italų ir vokiečių valstybė
les. Sakytoji rusų priespauda 
Lietuvoj ir sakytieji tautiniai 
laimėjimai užsienyj subrandi
no lietuvių tautinį susipratimą. 
Bet tik rusų 1905 m. socialinė 
revoliucija atnešė kultūrinių ir 
socialinių palengvinimų.

Pavergtųjų tautų išsilaisvini
mo idėja Rusijoj pradėjo kūny
tis tik pirmam pasauliniam ka
rui baigiantis. Bolševikų 1917 m. 
revoliucija paskelbė dvejopą 
obalsĮ: (1) kad ji ruošia komu
nistų revoliuciją visame pašau 
lyje esą proletariatui nuo ka
pitalizmo ir nuo buržuazinio tau
tiškumo išlaisvinti ir (2) kad ji 
rusų caro valdžios pavergtoms 
svetimoms tautoms suteikianti 
laisvę tautiniai apsispręsti dėl 
nepriklausomybės. Pirmojo obal - 
sio pasekmėj vakarų demokra
tinės valstybės priešinosi ko
munistinės revoliucijos pastan
goms pirma karštojo karo ir vė
liau šaltojo karo priemonėmis. 
Antrojo obalsio pasekmėj Lie
tuva ir kelios kitos valstybės 
paskelbė savo nepriklausomy
bės aktus.

Lietuva tuomet dar buvo vo
kiečių okupacinėj valdžioj. Pas
taroji taip pat priešinosi lietu
vių nepriklausomybei. Bet sąly 
gos Lietuvos valstybei veikti su - 
sidarė po 1918 m. lapkričio 11 d, 
vokiečių revoliucijos ir karo pa
liaubų sutarties bei jo Versalio 
karo pabaigos 1919m. birželio28 
d. sutarties. Pagal pastarąją Vo
kietiją išsižadėjo Klaipėdos 
Krašto ir kelių kitų tautiniai 
mišrių pasienio sričių. Tautų 
Sąjunga susidarė 1919 m. ir jį 
skatino naujų valstybių susida
rymą, reikalaudama, kas jospri 
imtų tarptautinę mažumųapsau- 
gos garantiją.

Tose naujose socialinio ir po
litinio gyvenimo sąlygose Lietu
vos Valstybės Taryba 1918 m. 
vasario 16 d. deklaravo savo vals 
tybinę nepriklausomybę, nusaky
dama kad vėliau laisvais rinki
mais sudarytinasis Steigiama
sis Seimas turi nustatyti vals
tybinę konstituciją. Pastarasis 
susirinko 1920 m. ir nustatė 
valstybės konstituciją 1922 m. 
Lietuvos laikinoji valdžia susi
darė jau 1918 m. pabaigoj. Bet 
jai reikėjo dar ir po to kovoti 
su valstybinės nepriklausomy
bės išoriniais priešais: su Lie
tuvoj užsilikusiais vokiečių ber
montininkų daliniais, su lenkų 
POW perversmininkais ir su 
Raudonosios Armijos Lietuvon 
įsibrovusiais padaliniais. Lie
tuvos ir Sovieų Tarybos taikos 
sutartis buvo pasirašyta 1922 
m. Bet Lietuvos valdžiai teko 
dar ir po to susidurti su lietu 
vių taikos ir tvarkos vidaus 
priešininkais. Todėl visos Lie
tuvos valdžios per 20 nepriklau
somo gyvenimo metų iki rusų 
bolševikų okupacijos 1940 m. 

neapsiėjo be ypatingo apsaugos 
stovio, išskyrus 5 mėn. perei
namąjį laiką 1926 metais.

Klaipėdos Kraštas buvo pri
jungtas Lietuvai autonominio 
krašto santvarkos pagrindu tarp 
tautine konvencija ir statutu 1924 
metais. Pagal ŠĮ tarptautinį susi
tarimą ano krašto autonomijos 
priežiūra buvo pavesta Nuolati
niam Tarptautiniam Teismui.

Tokiomis socialinėmis ir po
litinėmis sąlygomis susidarė ir 
veikė Lietuvos aukštoji mokyk
la: Aukštieji Kursai pradedant 
nuo 1920 m. ir Lietuvos univer
sitetas pradedant nuo 1922 m. va
sario 16 d. Pastarojo statutas 
nustatė, kad universiteto rėmuo
se gali veikti studentų mokslo ir 
kultūrinės organizacijos univer
sitetinės vadovybės priežiūroj. 
Tačiau bendrosios politinės ir 
kultūrinės organizacijos buvo 
paliktos bendrai valstybinės ad
ministracijos priežiūrai. Bet kil
davo nesusipratimų, kai kaikurie 
studentai ir politiniai agitatoriai 
iš svetur mėgino vystyti politinę 
veiklą universiteto rėmuose.

Lietuvos universitete reiškėsi 
studentų ateitininkų, aušrininkų 
ir varpininkų sąjūdžiai. Bet buvo 
studentų, kurių netraukė saky
tieji radikalieji dešiniųjų ir kai 
rlųjų pasireiškimai. Jie žvalgė
si modifikuoto vidurinio pasireiŠ 
kimo. Tat paskatino Lietuvių 
Studentų Tautininkų Korporaci
jai Neo-Lithuania 1922 m. lap
kričio 11 d. susidaryti. Ji savo 
Įstatuose akcentavo lietuvių tau
tiškumo ir krikščiniškos mora
lės ideologinius pagrindus.

III. Lietuvių tautiškumas ir 
krikščioniškoji dorovė yra nu
sakyta kaipo Lietuvių Studentų 
Tautininkų Korporacijos Neo- 
Lithuania ideolginiai pagrindai. 
Jos Įstatai sako: "Neo-Lithua
nia vadovaujasi lietuvių tautos 
laisvės idealais, Lietuvos vals
tybės kūrėjų mintimis, lietuviš 
komis tradicijomis ir krikščio
niškos dorovės dėsniais". Tai 
yra bendros ideologinės tezės, 
kurios ne daug ką konkretaus 
pasako. Be- jų reikia dar ide
ologinės dogmatikos ir prak
tikos. Pirmoji turi aiškinti nu 
sakytus principus. O antroji tu
ri parodyti kaip jie taikomi gy 
venlme.

Lietuvių tautos laisvės ide
alas yra pabrėžtas pirmoj vic 
toj. Juk žmogus negali pilnuti
niai gyventi be laisvės, lygiai 
kaip žuvis negali gyventi be 
vandens. Bet dabartinė moderni
nė laisvės sąvoka yra labai su
dėtinga, apimanti daugeli gyve
nimo sričių, ir todėl kontraver- 
siniai vertinama. Bendroji lais
vės sąvoka apima: filosofinę min
ties, valios ir veikimo bei religi 
jos ir pasaulėžiūros laisves; ci
vilines žodžio, spaudos, susi
rinkimų, judėjimo, gyvenamo
sios vietos pasirinkimo ir emi
gracijos laisvę; humaniškas są
žinės, lygių teisių ir neprievar- 
to laisves; asmeninio ir tauti
nio apsisprendimo laisvę; eko
nominę laisvę Įskaitant darbo ir 
profesijos laisvę, socialinę ir po
litinę laisvę; laisvę naudotis tai
kos ir tvarkos gerbūviu šeimoj, 
tautoj ir tarptautiniame gyveni
me. Štai kokios plačios apimties 
yra bendroji laisvės sąvoka te
orijoj. Ji yra socialinė moneta, 
susidedanti iš dviejų pusių: so
cialinės teisės ir socialinės pa
reigos. Laisvės viena pusė dar 
nėra pilnutinė laisvė ir negali 
būti laisvės idealu. Jei konkre
čiame žmbguje nėra pareigos 
jausmo ir vykdymo, jame ne
gali būti laisvės. Tuo iškyla klau 
Simas, ar kiekviena iš šalies už
dėtoji prievolė yra laisvės sąly
ga. Bet tai yra labai plati lais
vės ir pareigos santykiavimo pro
blema, kurios negalime lengvai 
išspręsti trumpu straipsniu. Bet 
bendrai sakoma: Kas negina ir 
neĮgyvendina laisvės, tas jos ne
vertas. Jei kas nenori dirbti, 
tas tegu nevalgo. Bet, kaip žino
me, išimtis taikoma ligonims, 
vaikams ir seneliams. Per pa
reigingą žmogų pasireiškia lais 
vė jame pačiame ir tautoje. Bet 
laisvė priklauso dar ir nuo so
cialinių sąlygų. Štai, rusų komu
nistų konstitucija sako, kad ji ga
rantuoja religijos ir pasaulėžiū
ros laisvę. Bet praktikoj pilna 
laisvė taikoma tik ateistinės pa
saulėžiūros propagandai. Bet 
laisvė krikščioniškam tikėjimui 
viešai išpažinti ir veikti yra la
bai ribota. Vis tačiau negalimo 
sutikti su fatalistine pažiūra, kad 
žmogus esąs socialinių sąlygų 
vergas ir negaljs turėti Įtakos 
laisvės pasireiškimui. Pilnu
tinės lietuvių tautiečių ir tautos 
laisvės idealas švietė korpora-

(Nukelta Į 4 psl.)
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cijos organizacinėse mintyse.
Lietuvos valstybės kūrėjųmin 

tys nurodytos antruoju korpora
cijos ideologiniu pagrindu. Jos 
sudaro mūsų tautos kultūros dva
sinio lobyno dalį. Bet jas reiš
kė įvairių pasaulėžiūrinių ir po
litinių pakraipų lietuviai: deši
nieji, kairieji ir moderuotieji, 
krikščionys demokratai, liaudi
ninkai, socialdemokratai ir tau
tininkai. Vienos mintys ėjo au
toritetiniu tautos požiūriu ir ki
tos liberaliniu individo žvilgs
niu. Jų visų valstybinės kūrybos 
mintys yra bendra tautos nuosa
vybė: nė vienam asmeniui ar gru 
pei atskirai nepriklauso valsty
binės kūrybos minčių monopolis. 
Visi vadovavosi gera valia, bet 
galėjo klysti. Vienos mintys tu
rėjo nuolatinės reikšmės, o ki
tos buvo taikomos tik laikinoms 
laiko sąlygoms. Buvo sutariama 
valstybės kūrybos principu, bet 
pasireiškė Įvairių nuomonių 
praktiškais politinio veikimo 
klausimais. Tačiau valstybės kū
rimas yra tęstinis procesas. 
Praeityje jį pagal buvusias sąly
gas reikėjo vykdyti vienokiu 
būdu. Dabartyj pagal esamas ki
tokias sąlygas reikia jį vykdyti 
kitu būdu. O ateityje pagal skir
tingai susidarysiančias sąlygas 
gąl reikės vykdyti trečiu būdu. 
Dėl to nėra praktiškos prasmės 
mums dabar ginčytis. Lietuvos 
valstybės kūrėjų mintys sudaro 
gražų ir gyvą gėlyną, kuriuo kiek 
vienas gali džiaugtis pagal savo 
palinkimą. Tokios pilnutinės Lic 
tuvos valstybės kūrėjų mintys 
ideologiniai švietė korporacijos 
steigėjų sumanyme.

Lietuviškos tradicijos buvo nu
rodytos trečiuoju korporacijos 
ideologiniu žibintu. Bet tradici
jos skiriasi pozityvinėmis ir ne 
gatyvinėmis ypatybėmis. Nega
tyvinės tradicijos neskatina lie
tuvių tautiškumo. Jos neturi 
reikšmės mūsų čia svarstoma 
linkme. Jas reikia atmesti. Bet 
pozityvinės tradicijos skatino ir 
skatins mūsų čia svarstomą sri
tį. Jos ragino: laikytis toleran
cijos; stengtis kitą asmenį pažin 
ti pagal jo paties esmės pasireiš
kimus, jį nepasmerkus savuoju 
požiūriu; inteligentiškai disku
tuoti priešingas nuomones ir dar
niai susitarti dėl bendro veiki
mo; palikti kitam asmeniui teisę 
nesutikti su mūsų nuomone; or
ganizuoti bendrą veikimą sąmo
ningu susitarimu, nereikalau
jant aklo pritarimo; tobulinti sa
vo asmeninį ir tautinį susiprati
mą; subręsti visuomeninėj veik
loj. Tokios teigiamos lietuviškos 
tradicijos reikalauja sąmoningai 
pareigingo asmeninio ir tautinio 
veikimo, kuriuo išlaikomas tau. 
tinis savitumas ir nepriklauso
mybė. Jų negalima pasiekti 
kitų asmenų ir tautiečių veiki
mu, saviesiems tautiečiams ne
veikiant. Pasitikėjimas sveti
mųjų pagalba lietuvių tautišku
mui ir nepriklausomybei išlai
kyti neįeina lietuvių pozityvių 
tradicijų plotmėn. Žinoma, pasi
taiko humaniškų altruistų visose 
tautose, bet svetimųjų altruiz
mas netaikomas lietuvių tautiš
kumui ir nepriklausomybei stip
rinti. Juk politikoj vadovaujama
si realiais apskaičiavimais. Jei 
nesilaikytume tradicinių pozity
vių principų, tai paskęstumesve
timųjų pragmatizmo bangose. 
Jei nekreiptume dėmesio į so
cialines sąlygas, tai netektume 
gyvenimiško pagrindo. Teigiamų 
lietuviškų tradicijų principais, 
suderintais su gyvenamojo mo
mento socialinėmis sąlygomis, 
vadovavosi korporacijos steigė
jai.

Krikščioniškos dorovės dės
niai yra nurodyti ketvirtu kor
poracijos ideologiniu pagrindu. 
Bet krikščioniškos dorovės dog
matika yra plati ir praktika kon
troversinė. Jos esmė yra nusa
kyta Jėzaus Kristaus žodžiais: 
"Mylėk Viešpatį, savo Dievą, vi- 
sa savo širdim, visa savo sie
la ir visu savo protu. Šitas yra 
didžiausias ir vyriausias (do
rovės) Įsakymas. Antras, lygia 
vertis, yra šitas: Mylėk savo 
artimą kaip save patį" (Mato 
22, 37-39). Taigi, krikščioniš
koji dorovė yra pagrįsta pasi
aukojančia (agapės) meile. Bet 
mūsų žmogiškasis palinkimas 
siekia pasinaudoti ir pasipelny
ti, bet ne pasiaukoti ir tarnauti 
Dievui ir artimui. Dėl šios žmo 
giškos silpnybės krikščioniškos 
dorovės praktika toli atsilieka 
nuo jos teorijos. Bet visvien 

krikščioniškoji dorovė skirta 
tvardyti ir tvarkyti lietuvių tau
tiškumą. Ji neleidžia lietuvių tau
tiškumui pasidaryti lygiu rusų 
komunistų nacionalizmui, kuris 
beatodairiškai naikina kitaip gal 
vojantį žmogų ir pavergia nepri 
klausomas tautas. Ji neleidžia pa
sidaryti lygiu vokiečių nacional- 
socializmo nacionalizmui, ku
ris skelbė egoistinę dorovę šaky 
damas: Gera, kas mano tautai 
naudinga. Krikščioniškoji doro
vė skatina veikti. Toksai krikš
čioniškos dorovės tvardančios 
ir skatinančios galios ideologi
nis principas nustatytas korpo
racijos Įstatuose.

IV. Korporacija Neo-Lithua
nia įsisteigė ir veikė kaipo tau-
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tinės kultūros organizacija. Ji 
nebuvo politinė organizacija ir 
nepriklausė nei Lietuvių Tauti
ninkų Sąjungai nei kitoms poli
tinėms partijoms. Ji Įsisteigė 
Lietuvos valdžios koaliciniam 
ministerių kabinetui veikiant. 
Jis susidėjo iš krikščionių de
mokratų, liaudininkų, socialde
mokratų ir vieno žydo. Jam pir
mininkavo liaudininkas Ernestas 
Galvanauskas. Korporacijos stei
gėjai pavieniui simpatizavo vic 
nai ar kitai partijos politikai. 
Bet aš nežinojau nė vieno jų, ku
ris būtų buvęs kurios nors par
tijos narys pirmu korporacijos 
veikimo metu. Tat tęsėsi iki 
1926 m. birželio mėn., kai susi
darė seimas su liaudininkų irso 
cialdemokratų bei tautinių ma
žumų dauguma ir vyriausybė iš 
liaudininkų ir socialdemokratų, 
kurioj liaudininkas Kazys Gri
nius buvo valstybės prezidentu 
ir liaudininkas Mykolas Šleževi
čius buvo ministerių pirmininku. 
Krikščionys demokratai ir tauti
ninkai buvo opozicijoj. Po polici
jos susidūrimų su ateitininkų ir 
neolituanų studentų demonstraci 
ja prie Nežinomo Kareivio pa
minklo Karo muziejaus sodelyj 
Kaune, 1926 m. gruodžio 17 d. Įvy
ko jaunųjų kariškių perversmas, 
kuriame dalyvavo keletas atei
tininkų ir neolituanų studentų, 
šis įvykis sudarė antrą korpora 
cijos Neo-Lithuania veikimo lai- 
kotarpį.

Perversmo kariškiai siūlė su
daryti vyriausybę iš krikščionių 
demokratų ir tautininkų. Per
versmininkams spaudžiant atsi
statydino Šleževičiaus kabine
tas, Prezidentas Grinius pave
dė tautininkui Augustinui Volde
marui sudaryti naują kabinetą ir 
pats atsistatydino. Seimas iš
rinko tautininką Antaną Smetoną 
nauju prezidentu ir patvirtino 
Voldemaro kabinetą. Tuo Lietu
vių Tautininkų Sąjunga staigiai 
gavo didelį uždavinį organizuoti 
visuomenę. Tam reikėjo pirma 
jai pačiai persitvarkyti naujais 
veikliais žmonėmis. Ji juos pa
sikvietė iš korporacijos studen
tų ir filisterių. Tuo Lietuvių Tau . 
tininkų Sąjunga pasidarė plates
nė lietuvių tautos organizatorė.

Bet ji nepasidarė nei seimu nei 
valdančia partija. O korporaci
jos Neo-Lithuania filisteriai pa 
juto naują būtinumą pavieniais 
jos nariais padėti Lietuvių Tau
tininkų Sąjungą organizuoti visuo- 
menę. Tačiau tuo korporacija 
Neo-Lithuania nepakeitė savo ne 
politinio pobūdžio ir išsilaikė 
nepriklausoma nuo Lietuvių Tau 
tininkų Sąjungos ir nuo kitųpar- 
tijų. Bet Neo-Lithuania filiste
riai ir studentai padarė didelį 
Įnašą lietuvių visuomenei orga 
nizuoti. Tačiau tat nereiškia, 
kad jie turėjo Įtaikos valstybi
nei politikai nustatyti ir vykdy
ti.

Korporacijos studentai ir fi
listeriai pasižymėjo nuoširdžiu 

draugiškumu, geru organizuotu
mu ir pasišventusiu veikimu. 
Jie ateidavo Į savo reguliari nes 
sueigas, Į savo dažnas paskaitas 
kultūriniais ir socialiniais klau 
Simais, ir J savo socialinius ba
lius ir alučius. Filisteriai su
darė atskirą sąjungą, kurioj jie 
reguliariškai susirinkdavo, pa
dėdavo tvarkyti korporacijos rei 
kalus ir apsidėjo mokesčiu po 
du nuošimčius nuo savo asmeni
nių pajamų korporacijos skolai 
už jos rūmus Parodos gatvėj ap 
mokėti.

Korporacijos 50 metų sukak
tuvės dabar įvyksta kitokiomis 
socialinėmis ir politinėmis są
lygomis. Lietuva yra rusų komu
nistų okupaciniame rėžime da
bar jau 32 metus. Šiuo laiku dau 
gelis korporacijos Neo-Lithua
nia narių ir kitų lietuvių tautie
čių buvo nukankinti tėvynėje, Si
bire ir Rusijoj ir jų tik dalis 
sugrįžo. Daugelis pabėgo išei
vi jon. Jų dalis jau išmirė ir tik 
dalis dar gyva. Lietuvos gyvento 
jai praskiedžiami lietuvių išve
žimais darbams Rusijon ir ru
sų kolonistų apgyvenimu Lietu
voj. Lietuviai verčiami stoti ko 
munistų partijon, kuriai vado
vauja Maskva, nes šiaip nelei
džiama studijuot ir gauti darbą 
bei butą. Kova ten eina dėl lie
tuviškumo ir rusiškumo, bet ne 
dėl komunistinės ar demokrati
nės santvarkos. Visos lietuvių 
socialinės ir politinės organi
zacijos uždarytos ir korporaci
jos Neo-Lithuania rūmai su ki
tų organizacijų nuosavybe yra 
nusavinti.

Tarptautinės politikos linkmė 
taip pat pasikeitė. Anais laikais 
vyravo tendencija kovoti prieš 
komunizmo pasaulinės revoliu
cijos pastangas ir palaikyti ma
žųjų tautų pastangas tautiniai ap 
sispręsti ir išlaikyti savo vals
tybinę nepriklausomybę. Pasta 
roji dabar taikoma tik Afrikos 
ir Azijos tautoms. Bet Europo
je dabar įsigali politinės įtam
pos švelninimo pastangos. Mė
ginama sudaryti naują politinių 
jėgų balansą kelių "Superpower" 
galiūnų susitarimais. Demokra
tinės valstybės teoretiniai dar 
tebekalba apie tautinio apsispren

Nors mūsų Korporacijos sta
tutas, taisyklės ir tradicijos aiš
kiai nupiešia neolituano paveiks
lą, bet plačiau ir giliau pana
grinėję šią temą, rasime dar 
daug kuo tą paveikslą pagražin
ti, papildyti, patikslinti.

Visiems aišku, kad neolitua
nas ribojasi žmogaus ir lietu
vio rėmuose, todėl, žvelgiant į 
mflsų Korporaciją, pravartu gi
liau šį įrėmuotą paveikslą pa
studijuoti...

Štai jaunuolis pasiekia tą am
žių, kada reikia apsispręsti, ku
riuo keliu teks gyvenimu ženg
ti. Aišku, kiekvieno pirmoji min 
tis, pagalvota apie materialinę pa
dėtį, apie būsimą profesiją. Žvel
giant į ui neolituaniškom akim, 
labai stipriai akcentuojame, kad 
kiekvienas jaunuolis rimtai pa
ruoštų save, kaip lietuviai sako 
"ant kojų pasutyti". Rimtai 
studijuodamas jaunuolis, aišku, 
pilnai pasiruoš savo profesi
niam gyvenimui, o taip pat visi 
bendriniai mokslai turtins ir pla
tins pažinojimo akiratį, kuris 
nuties kelius į asmenybės plėto
jimąsi... Mes visi skiriame kur 
yra asmuo ir kur asmenybė, ame 
rikoniškai tariant būtų "Person 
ir personality". Visas pasaulis 
yra perpildytas asmenimis, o tik 
maža dalimi asmenybėmis. As
menybė yra labai plačiai, paži
nimo srityj, išsišakojęs žmogus. 
Pasaulį turtinąs įvairia kūryba, 
gi asmuo gali būti visai bemoks
lis... arba ir mokslus ėjęs žmo
gus. Mes negalim sakyti, kad 
architektas pastatęs nepapras
to grožio pastatą jau yra asme
nybė. Jis yra menininkas, savos 
srities geras žinovas. Asmeny 
bė, kaip sakiau, turi apimti ir pa
žinti daugelį gyvenimo sričių ir 
savo psichinių galių pagalba jas 
tiksliai gyvenime prisistatyti. 
Taip, kad asmuo, bendraudamas 
su asmenybe tuojaus galėtų pa
justi, kad turi reikalą su žmo
gumi daug aukščiau, visu savo pa 
žinimu, stovinčiu, iš kurio gali
ma pasimokyti daug tiesos, gė
rio, grožio ir materialinių gėry
bių įvertinimo. Pasaulyje asme
nybės yra nepaprastai vertina
mos, jų negalime užgniaužti, jos 
kaip šviesa, tučtuojau prasiver
žia ir stovi žmonijos priekyje. 
Ir būva nelaimė, jeigu žmonių 
priekyje atsistoja tik asmuo. Jis 
pats yra siauras bet kokiam pa
žinime ir savo menkybėj persi- 
vertindamas, įsitikinusiu fana
tizmu, stengiasi kur nors vado
vauti. Tokiu atveju visuomet bū
na skilimai, nesutarimai, nes 
stipriau gyvenimui pasiruošusi 
opinija siauro galvojimo nepri
pažįsta, Kas iš to išeina — nie
ko gero... Suskyla žmonių jėgos 
ir nieko bendro ir gražaus ne
galima padaryti arba sukurti... 
Taip išeitų, kad norint gyvenime 
atnešti tikrai pozityvios morali
nės ar materialinės naudos, rei
kia visomis galimybėmis save 
tobulinti, siekiant asmenybės iš 
vystymo... Neišsivysto ji nei per 
metus, nei per kitus, tenka jai 
dešimtimis metų paaukoti. Aiš
ku, juo anksčiau žmogus pažini 
mo akiratį išplės, juo daugiau gy
venime naudos atneš. Ir neliks 
taip, kad tas žmogus numirs ir 
nė ženklo ant žemės nebus likę, 
kad toks ir gyveno. Kaip Mairo
nis sakė: "Išnyksiu kaip dūmas 
neblaškomas vėjo ir niekas ma
nęs neminės". Labai daug pasau
lyje gyvena žmonių, kurie pasi
tenkina vien gražia savo profesi
ja, turtingu, prabangiu gyveni
mu ir jaučiasi labai laimingi. Jie 
dažnai pasaulyje ir išnyksta kaip 
tie Maironio dūmai.

dimo teisę. Bet jos praktiškai 
nieko nedaro tai teisei įgyvendin
ti.

Lietuvių tautiškumas yra iš
vidinis dvasinis veiksnys, kurio 
svetimųjų fizinė prievarta nepa
jėgė ir nepajėgs sunaikinti. Jis 
palaikomas lietuvių tautiečių pas
tangomis tėvynėj, kur veikia prie 
varta padaryti juos okupacinio 
režimo vergais. Jis taip pat pa
laikomas lietuvių tautiečių pas
tangomis išeivijoj, kur veikia 
laisvo veikimo sąlygos bet kar
tu ir pagunda laisvai pasidaryti 
materializmo vergu. Korpora
cija Neo-Lithuania pasišventė 
lietuvių tautiškumui anais tau
tinės nepriklausomybės laikais. 
Tegu jos nariai išeivijoj taiko 
lietuvių tautiškumo idealą prak
tikoj dabartinio principo nuo- 
smūkio laikais.

EDAS MODESTAS

Iš neolituano Korporacija kaip 
tik ir reikalauja kilnios asmeny
bės. Tai kaip matome, nėra jau 
lengvi keliai Į tą asmenybę. Rei
kalauja nuo pat pirmų studijinių 
dienų į gyvenimą pažvelgti labai 
rimtai pasiryžtant žingsnis po 
žingsnio gilintis į pažinimą. Ne
reikia jaunimui nusiminti, kad 
visas pažinimas reikalauja daug 
aukojimosi. Bet gi ir jauni jau 
esame, tur būt, pastebėję, kad 
lengvai Į viską žiūrint, leidžiant 
dienų dienas be rimtų studijų, 
vėliau, gyvenime, labai nesma
giai atsiliepia. Pasijunti iš
sprūdęs iš tų tarpo, kurie gy
venime žengė viską rimtai su
prasdami. Aš nesakau, kad jau
nas žmogus turi savo jaunystės 
atsisakyti. Anaiptol, jaunystę pri
valai išgyventi, nes ji vienų vie
na ir tik vienkartinė kiekvieno 
žmogaus gyvenime. Bet laiko 
yra viskam, reikia tik jį labai 
tiksliai paskirstyti. Labai gra
žiai suskirstytas jauno žmogaus 
laikas duoda daug naudos ir pa
daro patį jaunuolį laimingu, ku
ris yra labai užimtas ir neturi 
laiko nuoboduliu sirgti... Toks ir 
labai daug draugų įgyja, nes tu
riningas jauno žmogaus gyveni
mas sužavi aplink esančius, ypa
tingai tuos, kurie dar gyvenime 
negali susigaudytlnežinodamiko 
jie patys trokšta, todėl ir glau
džiasi prie kito tokio pat jauno, 
kuris savo gražia ir turtinga, pa
sirinktąja, kryptimi gali kitą su
šelpti.

Žvelgiant Į neolituaną iš lie
tuviškosios pusės, ypatingai gy
venant toli nuo savo tėvynės, jau
nam žmogui skiriama labai daug 
pareigų. Žinoma, jeigutu jau ne
nori lietuviu būti, savaime at
krenta buvimas neolituanų, aiš
ku, ir su lieuvybe surištos pa
reigos nebesaisto. Bet liekant 
prie savo tautos, kas visam pa
saulyj yra didžiai gerbiama, ten
ka ir visas lietuviškąsias parei 
gas prisiimti. Išmainymas tikro
sios kilmės į kurią nors pasi
rinktą kitą, yra lygu, lyg iš Af
rikos atvežtam liūtui į Ameriką, 
pavirsti į pelę. Aišku, žmogus 
ne liūtas, jį supa žmogiškoji ap
linka, gyvenamojo laikotarpio ly
gis su visais savo reikalavi
mais. Bet koks tas žmogus men
kas būtų, jeigu jis net savo gene
racijų istorijos nežinotų, jomis 
nesiindomautų ir sau pareiga ne
laikytų tų generacijų tęstinumą 
išlaikyti. Kitaip tariant, su juo 
prasidėtų jo istorija ir su juo 
pasibaigtų, nes sekančioji gene, 
racija gal bus protingesnė, no
rės sužinoti buvusių generaci
jų istoriją ir prieis, kad tai lie
tuviai, bėdų priversti, atkeliavę 
Į šį ar kitą kraštą. Čia kils jau 
noras giliau viską pastudijuoti 
ir prieis jis išvados, kad prieš 
jį buvusioji generacija savo var
do išsižadėjo, ieškodami naujų 
plunksnų. Taip, kad ir ta išsi
žadėjusi lietuviško vardo gene
racija tik save apgaudinėjo, nes 
kiekvienas žmogus turi savo ei
lę žmonijoj ir iš tos eilės nie
kaip negali išeiti, istorija, vi
suomet, tave sugražins ten, iš 
kur tu pabėgti norėjai.

Taigi, protingam ir garbin
gam lietuviui nėra kitos išeities, 
kaip būti tuo kuo esi. Nenorint 
vadintis save lietuviu, savaime 
aišku, ir neolituanų tu nebūsi. 
Neolituanas netik turi būti lie
tuvis, bet dar ir labai stiprus 
lietuvis.

Svetimoj žemėj gyvendamas, 
jau nuo pat mažesns turi moky
tis savo tėvų kalbos. Mūsų kal
ba yra viena iš seniausių pa
saulio kalbų ir ją gerai norint 
išmokti tenka ilgą i mokintis. 
Šiuo atveju, mes jauni, kurie no
rime išmokti lietuvių kalbos tu
rime visas sąlygas. Visos lietu
vių įsteigtos mokyklos laukia ne 
ko kito tik mūsų. Paskutiniu lai
ku, Amerikos universitetai, kaip 
senai išlikusiai lietuvių kalbai, 
leido turėti savo kursą. Todėl 
ir labai giliai pastudijuoti mūsų 
kalbą yra visos galimybės, rei
kia tik noro mokintis. O giliau 
lietuvių kalbą pastudijuoti yra 
labai reikalinga. Kaip matote dau
gumas iš mūsų baigiame aukš
tuosius mokslus, lipame vis aukš
tyn Į pažinimo viršūnes, tuo tar
pu savo tautinės kalbos nemoka
me naudoti nei dalyvaujant žur
nalistikos pasaulyj, nei prozos, 
bei poezijos srityse. O gi yra ži
noma, kad lietuvių kalba ir este
tiniu atžvilgiu yra labai vertin
ga, netik ją gyvai vartojant, bet 

prozoj ir poezijoj bemaž sau ly
gios pasaulyj surasti negali.

Mūsų kalba yra nepaprastai 
skambi ir graži ir kokia gėda 
mums visiems, kurie jos'geral 
nemokam ir net išmokti nesl- 
stengiam. Gi ateis mūsų genera
cijos eilė, kai turėsim laikraš
čius, žurnalus, knygas, teatro 
veikalus ir poeziją savom jėgom 
užpildyti. Kas tada bus, jei mes 
tam nepasiruošim? Ar nebūsim 
mes savo tautos išdavikai, kai 
teks laikraščius, žurnalus, kny
gas, ir visą literatūrą į šoną 
nustumti, jau nekalbant lietuvių 
kalbos perdavimą ateinančiom 
kartom. O gi, būnant neolituanų, 
mūsų Korporacija aiškiai reika
lauja stiprios lietuviškos asme
nybės ugdymo. Mieli, kolegos, 
žinom kur einam, žinom kas mū 
sų laukia, žinokim ir ryžto tam 
viskam turėti...

Neolituano laukia labai daug 
lietuviškų pareigų. Viena iš to
kių didžių problemų, kuri suvar
žo atlikti lietuviškąsias parei
gas, yra mišrios šeimos sukū
rimas. Mes jauni patys galime 
suprasti, kad svetimos tautos 
žmogus, gal iš šimto vienas, su
pras liūdną mūsų tautos likimą 
ir, save paaukodamas, pritars 
visam tavo lietuviškam nusitei
kimui. Šeima, kaip žinome, yra 
pats didysis tautos pagrindas. 
Kas bus su ateinančia karta, 
jeigu to lietuviško pagrindo po 
kojom neturėsim. O kad ir pati 
mišri neolituano šeima, iki pat 
mirties turi atlikti lietuviškas 
pareigas, nes nuo tų pareigų nic 
kas jo neatleido. Nežinia, kaip 
jam tas seksis, kai šalia, tau la 
bai mylimas, kitos tautos žmo
gus yra, kuris taip pat ir savai 
tautai, gal būt, daug meilės ga
li turėti. Atrodo, kad mes visi 
pakankamai suprantame apie 
mišrios šeimos negatyvumą lie
tuviškam gyvenime. Mums jau
niems nėra reikalo patarinėti 
kurti lietuviškas šeimas, daž
nai tais patarimais jaunimas 
nesinaudoja — jie eina ten, kur 
jų asmeniniai polinkiai juos trau
kia. Bet iš patirties galėtume 
pasimokyti, jog bet koks jauno 
žmogaus atsitolinimas iš lietu
viško gyvenimo — ar tai šeimos, 
ar organizacijų, ar čia esamų 
lietuviškų apraiškų, kaip chorai, 
šokų grupės, o ypatingai mokyk
los, dažnai ir labai dažnai tas 
nuveda Į mišrių šeimų kūrimą. 
Jau ir ne viena ar ne vienas 15 
mūsų kolegų augina mišrių šei
mų kartas, palikę nuošalyj lie
tuviškumą, o jau apie neolituano 
pareigas nė kalbėti netenka. Jei 
gu sąžiningas neolituanas, atsi
duria tokioj gyvenimo situacijoj, 
tai kaip juodas šešėlis nuolat, 
lietuviškoji sąžinė, jo mišrios 
šeimos asmeninį džiaugsmą ap
temdina. Bet, tur būt, kad są
žiningas neolituanas niekuomet 
mišrios šeimos ir nekurs, nes 
lietuviškoji sąžinė ves jį tie
siu, giliai suprastu, savos tau
tos keliu.

Mes jauni augam, bręstam 
ir ugdomės savo pasaulėžiū- 
ras. Nekalbėkim apie pasau
lines pažiūras, mums jauniems 
jos visos prieinamos ir mes 
nuo jų neišsijungiam, tai mū
sų kasdieninė aplinka. Tenka 
kalbėti apie lietuviškojo gyve
nimo bendrinį judėjimą iš ku
rio, jeigu »tik nori, gali labai 
lengvai atsiskirti. Bet mes lie
tuviai plačiašakiai žmonės, mū
sų visur pilna, tik reikia norė
ti, būti darbščiam, visur gali 
suspėti, visai plačiu, dvigubu, 
gyvenimu gyventi. Mes jau, tur 
būt, esame pastebėję, kad mūsų 
daug šviesių lietuvių giliai pasi
nėrę Į Amerikos visuomeninį 
gyvenimą, tuo pačiu jie randa 
daug laiko ir lietuviškam judė
jime dalyvauti ir daug pozity
vumo Įnešti. Reikia, kaip mes 
sakom, būti "smart“, tai tik
sime visur ir tikrai atitiksime 
mūsų stipraus charakterio tau
tai. Apie stiprų tautos charak
terį mums kalba mūsų nedidelės 
tautos gyvybingumas. Neišnykim 
per tiek amžių, gyvendami tarp 
tokių didelių ir plėšrių tautų, 
kaip rusai, vokiečiai ar lenkai. 
Net ir čia, be savos žemės gy
vendami, gražia šokių šventės 
manifestacija, ar kitu, kultūri
niu įnašu plačiai prisistatėm 
galingiausiai pasauly valstybei, 
gaudami valstybinį patarimą ir 
toliau savo kultūrines gėrybes 
išlaikyti. Jau nekalbant apie 
pavergtos tautos stiprų pasiry
žimą nepasiduot vergijai, ko
vojant už laisvę partizanams 

(Nukelta į 5 psl.)
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KORPORACIJA FILI AE LITHUANIAE
Sofija Adomaitienė

Atsikūrusios jaunos Lietuvos 
valstybės jaunimas jautė ir su
prato, kad akademikui neužten
ka siekti vien mokslo, bet dar 
reikia kaž ko daugiau -- ugdyti 
asmenybę, plėsti žinių akirati, 
pasiruošti visuomeninei veikiat 
Todėl, dar gimnazijose būnant, 
jau buvo svarstoma ką studijuo
ti, kurias organizacijas pasirink
ti, kokiais siekiais ir idealais 
gr|sti ateities gyvenimą.

Pirmoji tautinė korporacija 
Neo-Lithuania, jsisteigus 1922. 
XL11 d., Lietuvos Universitete, 
savo gražiais tikslais — ugdy-

Koks turi būti 
neolituanas?

(Atkelta iš 4 psl.)
ir šaukiant "Lietuvai Laisvės" 
degant ugnyje. Tik pagalvokim, 
4 žmonės, viešai, ugnies skaus
mo kančiose šaukia pasauliui 
"Lietuvai Laisvės". Ar tu, ar 
aš, jaunas, kaip Romas Kalan
tas, išeisi | aikštę, save užsi- 

____ degsi ir iš liepsnos stulpo iš- 
•i!avo balsą, reikalaujanti 

Laisvės Lietuvai. Ar mes pa- 
galvojam, kada, kad aš ar tu, 
protestuodamas už savo tautos 
pavergimą, save susideginti?
Tai aukščiausios pasaulyje au
kos. Ar tas neverčia mus pa
galvoti, ką aš, jaunas savai tau
tai duodu. Ar nereikėtų mums 
pagalvoti apie prezidento Kenne- 
dy žodžius: "Ne ką tu, mano 
tauta, man duodi, bet ką aš, 
mano tauta, tau duodu". Per
žvelgę visa tai atsisukime | mū
sų išeivijos tautini judėjimą ir 
pamatysime kiek daug tu savai 
tautai gali duoti, kiek tu savai 
tautai gali patarnauti, tik jun
kis l bendrą darbą tiek kultūri
nėm gėrybėm išlaikyti, tiek Lie
tuvai Laisvės reikalauti. Aš ne 
kalbu apie mūsų lietuvišką ju
dėjimą. Jeigu tu pasiryžai bū
ti neolituanų, tai priimdamas 
Neo-Lithuania programą vi
sus lietuviškuosius kelius suži
nosi, visą išeivijos judėjimą pa
žinsi ir bus tau privalu l tai 
įsijungti ir dirbti.

Neo-Lithuania tikslas siekti 
lietuvių tautos gerovės, Lietu
vai Laisvės ir kilnios lietuviš
kos asmenybės ugdymo. Priimda 
mas Korporacijos spalvas ir da 
vęs priesaiką kiekvienas neoli
tuanas stengsis šių tikslų siek
ti, ko iš mūsų Tėvynė Lietuva 
ir laukia.

Neo-Lithuania turi savo pro
gramą, išsistovėjusias tradici
jas ir giliai išmąstytą ideologl 
ją. Ypatingai kas ryškiai cha
rakterizuoja Korporacijos bruo
žą, tai visų generacijų gražus 
bendradarbiavimas, artimas ko- 
leglškumas. Mums čia išeivijoje 
kolegiškumas nepaprastai svar
bus, nes neolituanų tik lietuvis 
gali būtL O jeigu mūsų korpo- 
rantų stiprus kolegiškumas, tai 
pasinerti j svetimtaučių tarpą, 
išnykstant iš savųjų bemaž nė
ra ir progos — visuomet esi 
kolegiškas, visuomet tarp sa
vųjų, tai ir visos nutautėjimo 
problemos išnyksta. Žinoma, vi
suomet yra didelė sąlygą — bū
ti geru, pilnu neolituanų. Yra 
ir mūsų Korporacijos dainose 
sakoma;

"Labas kolega, sveikas kolega 
ach smagu jus matyt,... 
Draugais mes esam, draugais 

mes būsim... 
draugystė mūsų amžina!.,.

Baigdamas savo žodi, linkiu 
visiems, prieš duodant paža
dus ir priesaiką, priimant Neo 
-Lithuania spalvas ilgąi ir gi
liai pergalvoti ir sau prisista
tyti: "Koks turi būti neolitua
nas!" ... ir tik ūda j kelią "Pro 
Patria" ateitL.. Niekad šiuo ke
liu eiti nepervėlu. Kaip yra daug 
išėjimo kelių, tiek pat yra ir 
sugrįžimo kelių. Jeigu kartais 
tavo neolituaniškas nugarkaulis 
neišlaikė sukrypo ar nukrypo, 
viskam yra vaistų, atsiras vais
tų ir tavo suvargusiam nugar
kauliui sutvirtintL Vieno tik 
reikės kiekvienam, tai noro ir 
ryžto lietuvišku keliu eiti.

Moto:
Tu viena mano laimės ir džiaugsmo sapnuos.
Tu mano kryžkelių vingiuos liūdnuos,
Tu viena mano saulė rytojaus dienos,
Mano Protėvių Žemė!

B. Brazdžionis

ti tautos meilę, siekti valstybės 
gerovės, auklėti valingą ir tau
rią krikščioniškais pagrindais 
asmenybę, sudomino jaunimą ir 
pritraukė dideli būrį studentų bei 
studenčių. Mergaitės iš pradžių 
veikė kartu su neolituanais, bet 
jau 1925 m. sudarė atskirą savo 
ratel}. Daugėjant narių skaičiui 
atsirado veiklių ir gabių kaip A. 
Vokietaitytė, G. Jakelaitytė-Či- 
burienė M. Kasakaitytė, L But- 
kevičiūtė, E. Matulaitytė, O. Ka- 
zakaitytė, J. Deveikytė, I. And
riulytė ir kit.

1928.XII 8 d. mergaitės nuta
rė įsteigti atskirą studenčių kor - 
poraciją "Filiae Lithuaniae". 
Tais reikalais daug buvo tarta
si su kan. J. Tumu-Vaižgantu. 
Obalsis "Pro Patria" ir ideolo
gija paliko bendra suKorp!Neo- 
Lithuania. įsigyta nauja vėliava 
su šūkiu "Bonae, artės et ami- 
citia" (grožis, menas ir drau
giškumas). Pasirinktos spal
vos: raudona, auksinė ir žalia. 
Jų reikšmė -- tėvynės meilė, 
tauri asmenybė ir žalieji tėvy
nės laukai. įsigytas cirkulis 
"Vivat crescat floreat "Filiae 
- Lithuaniae". Vėliavos ir čir 
kulio projektą sukūrė dail. K. 
Šimonis.

Nutarta korporantėms įsigyti 
tautinius rūbus, be jų nebuvo ga
lima dalyvauti korporacijos iš
kilmėse ar stovėti garbės sar
gyboje prie vėliavos ir pan. Tu - 
rėjom savo statutą ir metrašti.

Taip gimė pirmoji lietuvaičių 
korporacija Kaune, įregistruota 
1929.1.24 d. Universitete kaip 
nepolitinė akademinė korpora
cija. Garbės nariais pakviesti 
kan. J. Tumas-Vaižgantas, An
tanas Smetona ir rašytoja Sofi
ja Čiurlionienė.

Korp! "Filiae-Lithuaniae" iš 
kilminga inauguracijos šventė 
{vyko 1929.VI.2 d. Vėliavą pa
šventino kan. J. Tumas-Vaiž
gantas Vytauto Didžiojo Bažny 
čios Rektorius. Jis sveikino na u- 
jai gimusią organizacinę gyvy
bę vaižgantiškais žodžiais, su
teikdamas daug vilčių ateičiai. 
Vakare Korp! Neo-Lithuania rū
muose įvyko iškilmingas posė
dis, kuriame dalyvavo spaudos ir 
draugiškų korporacijų atstovai 
su vėliavomis, universiteto pro
fesoriai ir Valstybės Preziden
tas Antanas Smetona. Pc pirmi
ninkės Aldonos Vokietaitytės kal
bos, jis šiltais žodžiais prabilo; 
"šiandien sesės man suteikėte 
garbės pasikvietusios šeimos 
tarpan. Iš tos gražios jūsų pir
mininkės pasakytos kalbos ma
tyti, kad meilė yra vedamoji min- 
tis, jūsų korporacijos gyvenime. 
Meilė — kūrybos pagrindas. Kas 
ją turi, tas negali mirti. Bet mei
lė yra kančia. Tai ženklina lietu
vių kryžiai. Viršum ugninga sau
lė, o jos apačioj Nukryžiuotasis 
-- mūsų senovės sukrikščionin
tas simbolis. Per kančias pasie
kiama garbė ir meilė. Meilė tu
ri būti ne vien garbinga, bet ir 
šviesi. O reikalingos šviesos 
{gyja mūsų sesės Lietuvos aukš 
toje mokykloje".

1934 m. filijos ir neolituanai svečiuose pas agronomus "Jaunoji Lietuva" Dotnuvoje. Iš kairės sėdi 
neolituanų pirmininkas, S. Adomaitienė, Kipras Petrauskas, A. Dambrauskaitė, B. Nasvytienė ir kit.

Prasidėjo savistovus korpo
racijos "Filiae-Lithuaniae" gy
venimas, tvarkomas statutu. Na
rių eilės kas met didėjo. Į kor
poraciją buvo priimamos tik įsi
registravusios l Universitetą. 
Junjorės turėjo juodą kepurai
tę, o senjorės žalią. Junjorės 
vienus metus buvo ruošiamos 
ideologijos, organizacinio draus
mingumo ir tik išlaikiusios eg
zaminus, keliamos Į senjores. 
Uždedant senjorės spalvas, pa
lydimos tradicine daina "Lietu
va brangi mano tėvyne". Valdy
bą sudarė pirmininkė, vicepir
mininkė, sekretorė, arbiter ele- 
gąntiarum ir junjorių magistrą. 
Vėliau įsisteigė korp. Taryba, 
kurią sudarė buvusios pirminin 
kės ir veikliosios narės. Jos 
sekė valdybų veiklą ir tarė atei 
ties planus.

Korporacija turėjo šias sekci
jas: intelektinio bendravimo, 
pritaikomojo meno, sporto, mu
zikos - dainų. Sudarėm muziki-' 
n{ vienetą D. Vasiliauskaitė, S, 
Pusdešrytė, A. Kačanauskas, A. 
Sleinys, Jurgis Valiulis ir M, 
Viršila (žuvęs vokiečių kacete). 
Su jaunatviškom dainom aplan
kėm daug gimnazijų. Korporaci - 
ja palaikė ryšius su visomis 
draugiškomis lietuvių korpora
cijomis, "Jaunąja Lietuva" Dot 
nuvoje, latvių "Letonia", estų 
"Fraternitas Estica" ir SELL 
(Suomijos, Estijos, Latvijos, Lic 
tuvos studentų s-ga).

Narių skaičius kasmet didėjo, 
korporantės reiškėsi universi
teto ir kultūriniametautos gyve
nime, ruošdamosios savoms 
profesijoms bei visuomeninkė- 
mis. Sugyvenimas tarp narių bu- 
vo visada darnus, giedras ir 
drausmingas.

Didelis liūdesys apgaubė Lie
tuvą, o ypač palietė ir mus — 
garbės nario kan. J. Tumo-Vaiž
ganto mirtis. Paskutini kartą fi
lijos ji aplankė vardinių Juozą- 
pinių proga 1933.111.19., o kitą 
mėnesi su juodu kaspinu perriš 
ta vėliava sekėm paskui jo kars
tą, kur jo palaikus Jmūrino Vy
tauto bažnytėlėj ant žydinčio Ne
muno krantų. Pagal 1937 m. Vy
tauto Didžiojo Universiteto sta
tutą, kiekviena organizacija tu
rėjo turėti sau globėją, pasirink
tą iš vyresniojo mokslo perso
nalo. Taip filijos pasikvietė prof.

KODĖL AŠ ATĖJAU | KORP!

Filijų ir neolituanų muzikinis vienetas. Iš kairės: A. Kačanaus- 
kas, S. Adomaitienė, A. Šleinys, D, Liaugminienė, M. Viršila (žu
vęs vokiečių kacete). Stovi Jurgis Valiulis.

Filijos 1934 m. Dotnuvoje. Pirma iš kairės: E. Gedgaudienė, 
trečia -- E. Noakienė, ketvirta — S. Adomaitienė, penkta — 
Staškevičifltė, šešta — B. Nasvytytė.

1935 m. Korp! Filiae Lithuaniae Taryba. Iš kairės sėdi: M. Dabrilaitė, M. Kasakaitytė, AL Vokietai
tytė, G, Čiburienė ir Kožukauskaitė. Stovi: E. Senkūnienė,AL Augustinavičienė, Gr. Siliūnienė, O. Na
kienė, S. Adomaitienė, Gr. Poderytė ir M. Karpuvienė.

dr. J. Zubkų, kuris 1953 m. mi
rė Chicagoje, o neolituanai buvo 
pasikvietę prof. J. Tamošaiti, ku
ris mirė Sibire.

Laikotarpis 1930-40 metų pra
plaukė labai našus, darbštus, 
korporacijos eilėms augant ir 
didėjant. Norėčiau prisiminti to 
sėkmingo laikotarpio pirminin
kes: A. Vokietaitytė, G. Jakelai- 
tytė-Ciburienė, M. Kasakaitytė, 
J. Grybauskaitė-Gabrėnienė, E. 
Baltikauskaitė, A. Varkalaitė, 
S. Puzdešrytė-Adomaitienė (2 
met.), M. Dabrilaitė, Gr. šliu
pą itė-Siliūnienė, AL Nasvytytė 
-Augustinavičienė, B. Traina- 
vičiūtė-Paprockienė, Gr. Pode- 
rytė, L. Avižonytė, Bragaitė- 
Pocienė.

Korporacijos veiklą nutraukė 
ir suardė 1940 m. rusų ir 1941 
m. vokiečių okupacijos. Kartu 
su visa kraujuojančia tauta ken. 
tėjo ir mūsų filijos. Prasidėjo 
suėmimai, tardymai, kankini
mai ir trėmimai | Sibiro taigas 
ar vokiečių koncentracijos sto
vyklas.

1944 metais Lietuvą pasiekė 
žinia, kad Amerikoj, Clevelan
de tragiškai mirė mūsų garbės 
narys, paskutinis nepriklauso
mos Lietuvos Prezidentas An
tanas Smetona. Kauniečių fili
jų ir neolituanų būrys susirin
kome Kauno Įgulos bažnyčion 
pagerbti žuvusio. Juodą katafal- 
tą dengė mūsų korporacijų ke
puraitės ir gėlių puokštės. Ge-

Korp! Filiae-Lithuaniae 1935 m. valdyba. Iš kairės: vicepi-rm. 
G, Siliūnienė, pirm. S. Adomaitienė ir sekr. A. Balčiūnaitė,

dulingas mišias atlaikė kun. VI. 
Mironas (mirė. 1953 m.)

Garbės narė Sofija Čiurlio
nienė (mirė 1958 m. Kaune.)

Visos tos kančios ir perse
kiojimai nesužlugdė mūsų šir
din įrašytos korporacijai prie, 
saikos - meilės tėvynei.

Išsibarstę po visą pasauli, 
išlikusios gyvos, tų principų 
meilės vedamos, susirinkom 
1955.VII.2 d. Toronte, Kanadoj

NEO-LITHUANIA
Jurgis Lendraitis

Daugeli metų priklausiau 
skautų organizacijom. Bet man, 
kaip ir visam jaunimui, atėjo 
toks laikotarpis kada man rei
kėjo ko nors tokio daugiau ne
gu, kad skautų organizacija ga
lėjo duoti. Skautų organizacija 
yra puiki ir labai reikalinga lie
tuviškam jaunimui, ir aš dėko
ju jai už visą tai ką ji yra man 
davusL Bet kai jaunuolis a,- 
jaunuolė eina prie galo studi
jų gimnazijoje, kiekvienam at
siranda noras daugiau ko iš
mokti iš gyvenimo. Atsiranda 
noras toliau gilintis } lietuvy
bę, tautybę, politiką, ką kitas 
lietuviškas jaunimas veikia, ir 
t.t. Tuo momentu ir atsiranda 
reikalas stoti | kokią nors lie
tuvišką akademinę organizaci
ją.

Beveik visos mūsų akademi
nės organizacijos turi kok| nors 
obalsj, kuris skamba panašiai 
kaip skautų "Dievui, Tėvynei ir 
Artimui", šitoks obalsis yra be
veik būtinas: jis nusako organi
zacijos siekius! Nė viena or
ganizacija nenori užgauti kitą 
organizaciją ar asmenį, nemi-
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ir nutarėm vėl sujungti abiejų 
korporacijų jėgas ir įsteigti 
bendrą vieną korporaciją "Neo 
-Lithuania", pasiliekant sau tei
sę dėvėti filijų spalvas ir ženk
lus.

Šįmet mipint Korp! Neo-Li- 
thuania 50 metų sukakti, sveiki
nu visas filijas visuose pasau
lio kampeliuose kviečiu pabūti 
vėl kartu bent mintimis ir likti 
ištikimomis "Pr<# Patria".

du: vieniems Die- 
artimas, tretiems

ieškojau tai buvo

nint vieną iš tų trijų obalsio žo
džių. Bet kaip mes visi žinome, 
kiekvienai organizacijai vienas 
iš tų trijų siekių yra svarbes
nis už kitus 
vas, kitiems 
tėvynė.

Bet ko aš 
akademinė organizacija, kuri 
išdrįstų pasisakyti visam pa
sauliui, kad tėvynė Lietuva yra 
jos svarbiausias rūpestis; aka
deminė organizacija kurios tiks
las yra "lietuvių tautos laisvė, 
didybė, garbė bei gerovė ir Lie
tuvos nepriklausomybė..." To
kia akademinė organizacija yra 
L.S.T. Korp! Neo-Lithuania. 
Jos šūkis yra aiškiausias iš vi
sų akademinių organizacijų — 
Pro Patria! (Už Tėvynę!)

Ir štai, po penkerių metų kai
po neolituanas, aš skaitau save 
laimingu asmeniu. Visa tai ką 
tikėjausi gauti iš Korp! Neo-Li
thuania, esu gavęs. Tik man gai 
la žiūrėti Į tą lietuvišką jauni
mą, kuris neturi principų ar 
idealų. Aš paž|stu kelis tokius

(Nukelta | 6 psl.)
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Ko mums reikia, kad būtume 

geri neolituanai, kad Įsisąmo
nintume Korp! Neo-Lithuania 
idėjas?

Teoretiškai neolituanų siekiai 
mums gerai žinomi, kuriuos aiš
kiai nusako du žodžiai — Pro 
Patrial Tai platūs lietuvių tauti
nės veiklos barai, kuriuose Jūs 
turite progos dirbti, lavintis 
korporacijos dvasioje patys ir 
skleisti tautines vertybes kituo
se kolegose bei lietuviškoje vi
suomenėje.

Jūs esate dalis išeivijos lie
tuvių aukštuosius mokslus einan
čio jaunimo, todėl | jus krypsta 
ne tik išeivijos, bet ir mūsų tė
vynėje likusios tautos akys.

Jaunoji karta, įsteigusi kor
poraciją augo ir brendo savų 
mokslo institucijų pavėsyje ne
priklausomoje Lietuvoje, ma
tydama jos milžinišką pažangą 
ir vispusišką rusų caro okupan
tų nualinto krašto kilimą, buvo 
tVirta savo Įsitikinimuose. Kai 
po laisvės laikotarpio 1940 m. 
bolševikai okupavo Lietuvą ir 
metų bėgyje žiauriausiu būdu iš 
Žudė tūkstančius lietuvių tautos 
žmonių, tai buvo natūralu, kad 
1941 m. spontaniškai tūkstančiai 
Lietuvos jaunimo buvo sukilę 
prieš okupantą, apie keletą tūks
tančių žuvo nelygioj kovoje. Tai 
lietuviškų mokyklų auklėtas jau
nimas parodė savo subrendimą 
laisvės kovoje. Jie pogrindžio 
spaudos darbu lengvino bendro
sios spaudos darbą ir problemą 
skelbti gyventojams tiesą, kėlė 
moralę ir skatino lietuvių visuo
menę likti ištikimais savo tau
tai, neparsiduoti okupantui.

Tačiau, kaip gi su ta lietuvių 
tautos jaunąja karu, kuri jau gi
mė ir augo sovietų komunistinė
je okupacijoje, nuo pat mokyk
los pirmojo skyriaus girdėjo 
tik rusų raudonosios armijos di
dybę* JU karžygių nuopelnus, 
Markso ir Lenino komunistines 
idėjas, o nepriklausomos Lietu
vos santvarkos menkumą ir 
nieklšiškumą, išnaudojimą dar
bo žmogaus ir t.t.

Mes baiminomės, kad tokiose 
sąlygose pavergtoje mūsų tėvy
nėje išaugs idealistas lietuvis 
komunistas, bet, kaip paskuti
nių kelių metų tragiški Įvykiai 
parodė, mūsų baimė buvo nepa
grįsta. Dar prieš laisvąjį pasau
li pasiekusias žinias apietenykš 
čių jaunuolių tautinĮ sąmoningu
mą, Korp! Neo-Lithuania steigė
jas Valentinas Gustainis laiš
kuose, kurie tilpo Dirvoje 1972 
m. vasario 18 d. numeryje, Ma
rijai Kasakaitytei rašė: "Ne tik 
pas jus, bet ir pas mus yra daug 
puikaus susipratusio lietuviško 
jaunimo, kurs gražiai pasižymi 
Įvairiausiose kūrybinio gyveni
mo srityse. Mane tai labai džiu
gina, labai optimistiškai nuteikia 
dėl mūsų tautos ateities..."

Šių žodžių teisingumą parodė 
Bražinskų, Simokaičių, Kudir
kos rizikingi ir tragiški šuo
liai norint pasiekti laisvąjį pa
saulį. Taip pat 17 tūkstančių pa 
rašų, atsiųstų Jungtinėms Tau
toms prašant suteikti okupuotai 
Lietuvai religijos ir asmens 
laisvę, o galiausiai bolševikų 
priespaudoj išaugusio jauruolio 
Romo Kalantas žiauri savano
riškai susideginant gyvybės au 
ka ir jo aukos siekiams pritari
mą parodžiusių kelių tūkstančių 
jaunuolių demonstracijos Kaune 
su šūkiais — Laisvės, laisvės 
Lietuvai! Po to susidegino dar 
kelt Tik tokiu būdu laisvasis 
pasaulis plačiau išgirdo ir su
žinojo, jog lietuvių tauta rusiš-

Kodėl aš atėjau 
į Korp!
Neo-Lithuania •••
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asmenis: jiems svarbu tik pa
silinksminti, ir jie prisirašo 
prie dviejų, trijų, ar daugiau 
organizacijų besiekiant savo no
rų. Paskui dar yra tokių, kurie 
prisirašo tik prie vienos akade
minės organizacijos, bet ne iš 
principo, bet, kad jų draugai tai 
organizacijai priklauso. Man tik
rai gaila tokio jaunimo. Tikiuo
si, kad šios "mados* greitai 
praeis, ir, kad dabartinis jau
nimas besprendžiant prie kat- 
rbs lietuviškos akademinės or. 
ganizacijos prisirašyti, paklau
sys savo sąžinės ir proto, o ne 
vien linksmumo ieškančių drau
gu.

LIETUVAI LAISVES ŠAUKLYS

EMILIJA ČEKIENĖ

kojo okupanto pavergta, bet jo
je laisvės vilties ir po 30 metų 
tebėra gyva, tik dabar pasaulio 
spauda, radijas ir televizija at
kreipė didelĮ dėmesĮ ir supurtė 
pasaulio opiniją, iš naujo parodė 
Kremliaus valdovams, kad lie
tuvių tauta buvo ir liko tvirta 
ir savitos nepalaužiamos dva
sios tauta. Ją gali Įvairūs prie
šai naikinti fiziškai, bet niekas 
nepajėgia sunaikinti tautinės pat 
riotiškos dvasios.

Lietuviškas jaunimas visais 
laikais ir visokiose gyvenimo 
sąlygose savo idealų nepraran
da, neparduoda jų už jokią kainą. 
O kaip su mūsų išeivijos dabar
tiniu jaunimu, kurio generacijai 
ir jūs, jaunieji kolegos, Korp! 
Neo-Lithuania nariai priklau
sot?

Savaime aišku, kad gyvenda
mi Amerikoje džiaugiatės jos 
laisve, bet kasdien jaučiate, jog 
tai yra svetima laisvė, kurioje 
sunku net pačiam savimi išlikti. 
Pavergtos tautos vergiją kas
dien primena ne tiek jūsų pačių, 
kiek jūsų brolių ir artimųjų liki— 
minė dalia. Jūs esate tas paverg
tųjų šauklys, kuris turi šaukti 
pasauliui atviru žodžiu, belstis 
Į politikų duris, kad jų sąži
nės pabustų ir kad jie vergijos 
nešėjui nepataikautų, o mėgin
tų pavergtiesiems padėti, kol pa 
tys nėra pavergti.

Jūs esate likimo apdovanoti 
bent svetimo krašto laisve ir to
dėl turite puikias sąlygas veikti 
idant tas pavergtos tėvynės aidas 
laisvame pasaulyje nenutiltų, 
kad būtų išlaikytas, kad stiprin
tų, kurstytų, uždegtų vilties ir 
ryžto nenustoti vesti kovą už 
Lietuvos laisvę stiprinant ŠĮ ide
alą jūsų pačių ir jaunesniųjų ko
legų tarpe. Jūsų sąžinės reika
las nuspręsti kiek ir kokĮ Įnašą 
kiekvienas tam atiduodant, o 
priemonių ir galimybių yra daug.

■’irmiausia prieš akis jums

LIETUVIU KALBA IR JAUNIEJI 
AKADEMIKAI

Vytautas K

Kas yra kalti, kad mes nemo
kame lietuvių kalbos, kas yra 
kalti, kad mes nelankėme litu
anistines mokyklas, nedalyva
vome jaunimo organizacijose, 
neskaitėme lietuviškos spau
dos? Kas gi kitas, jei ne tė
vai. Atsiprašome jų, bet taip 
buvo, taip yra, taip ir bus. Kad 
mūsų tėvai jaustųsi geriau, mes 
patys, kurie dabar esame tėvai, 
tok< kaltinimą girdėsime iš savo 
vaittų, o mūsų vaikai vėliau iš 
savo vaikų.

Bet kai mes kaltiname dėl vi
so to savo tėvus, tai mūsų vai
kai turbūt mus kaltins dar la
biau.

Visi tėvai, arba jų labai dide
lė dauguma, tiek vyresniosios, 
tiek Jaunesniosios kartos, jaus
dami ir rodydami per didelę 
meilę savo vaikams neduoda to, 
ką jie turėtų duoti. Vieni nekal
ba namuose lietuviškai dėl to, 
kad savo mylimo sūnelio ar duk
rytės neapsunkintų. Kiti dėl to, 
ypač vyresnės kartos, kad pa
tys greičiau ir geriau išmoktų 
anglų kalbos. Kaip čia dabar 
mamytė kils savo vaikei J šeš
tadienio rytą ir ragins J litu
anistinę mokyklą, jei jis yra 
pavargęs, nori ilgiau pamie
goti, nes po mokyklos penkta- 

stoja gyvenimo pilka kasdieny
bė — mokytis, pavyzdingai elg
tis, padėti silpniesiems ir apla
mai ruoštis pilnutiniam prasmin
gam gyvenimui, kad būtumėt nau
dingi savo šeimai, gyvenamam 
kraštui ir tėvų gimtajai žemei.

Kasdienybėje jaunimas ne
mėgsta posėdžiauti, beprasmiš
kai kurti planus negalvojant apie 
jų vykdymą. Jaunimas mėgsta 
veikti, judėti ir tuojau matyti 
tos veildos rezultatus. Taigi ir 
jūs nenoriai renkatės Į susirin
kimus, bet, kai iškyla proga, 
aiškus greito veikimo reikalas, 
neraginami skubat J veikliųjų 
ir sąmoningų akademikų jaunuo
lių eiles, imatės iniciatyvos pa
tys organizuoti ir kitiems tų pa
čių tikslų siekiantiems talkinti. 
Ir todėl aukščiau minėtų spon
taniškai iškilusių Lietuvos Įvy
kių progomis rašėte JAV vy
riausybei laiškus, siuntėte te
legramas, ruošėte protesto de
monstracijas ir k. O po tų ma
sinių darbų jūs turite progų Lie
tuvos naudai veikti ir kasdieny
bėje universitetuose studijuojant 
ir dėstant supažindinti su lietu
vių tautos pavergėju tuos, kurie 
sovietų tironijos nepažįsta, apie 
ją nieko nežino ir negirdėjo, to
dėl dažnai besiverčiančių Į aka
demikų jaunuolių gretas komunis
tų darbuotojų būna suklaidinti. 
Įtraukti Į jų pinkles ir ima veik
ti tironijos naudai net griaudami 
šio krašto santvarką. Jūs kas
dien turite progų supažindinti 
savo kolegas su ta rusų komu
nistinės tironijos, Lietuvos pa
vergėjo gyvenimo tikrove ir savo 
u-to kolegų tarpe rasti simpati
jų bei konkrečios paramos pro
goms pasitaikius.

Tačiau, kad aukščiau minėtų 
progų nepraleistumėt reikia pa
tiems nuolatos budėti, sekti ne 
tik šio krašto, bet ir pavergtųjų 
lietuvių gyvenimą ir Įvykius, 
apie kuriuos randame mūsų iš
eivijos lietuviškoje spaudoje, 
ypač du kartu savaitėje skaity
tojus lankančioje "Dirvoje" ir 
žurnale "Naujoji Viltis". Tai 
jums gerai žinoma Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos ir 
Korpl Neo-Lithuania pastango
mis leidžiama spauda,kuriųatei- 
tis yra jūsų rankose, todėl da
bar pats laikas patiems pradėti 
užpildyti jų puslapius, skaityti, 
rašyti ir kitiems jaunesniems 
patarti prenumeruoti, savo pus
lapius redaguoti.

Kad jūsų darbai ir tautinė veik
la klestėtų, būtinai reikalingas 
korporacijos narių susiklausy
mas, vienybė ir pagarba viens 
kitam, nuoširdus bendradarbia
vimas visais lietuviškos veik
los klausimais nors nuomonės 
kartais ir skiriasi, bet jas gali
ma derinti, stengtis matyti ne 
viens kito, bet ir savo, klaidas, 
aiškintis nepasitraukiant iš ko
legų tarpo ir kitų neatstumiant. 
Čia reikalingas viens kitam at
virumas, gera valia, o bendri 
siekiai visa tai lengvina ir Įpa
reigoja.

sniūnas, Jr.

dienĮ vakare iki vidurnakčio 
žiūrėjo televiziją. Ir taip be- 
lepindami tiek nulepina, kad pra
dedama pildyti visus vaikų no
rus ir jis namuose pasidaro ma
žas karalius, o mergaitė lepŪ-» 
nėlė princesė.

Visa tai skamba lyg senos pa
sakos. Bet kai pasaka yra pa
mokinančio turinio, galima ją 
ir kartoti.

Tad ir vėl lyg iš naujo no
risi kalbėti. Bet ŠĮ kartą jau 
vaikaičių vardu Į senelius ir 
senutes arba tėvukus ir mamu
tes ar kitais vardais juos va
dinamus. Ir tie kurie klydote ir 
iš klaidų norite pasimokyti ir 
tie, kurie ėjote teisingu keliu 
ir išauklėjote savo vaikus pa
gal bažnyčios ir tautos nera
šytus Įstatymus. Jūsų pagalba 
visiems yra reikalinga Jūsų vai
kaičių tautiniam auklėjimui. 
Ji dažnu atveju yra reikalinga 
ir tiems, kurie vaikystėje bei 
Jaunystėje tik viena ar pri
merktomis akimis žiūrėjo Į lie
tuvių kalbos mokymąsi, jos var
tojimą, nepriklausę tada jauni
mo organizacijoms ir dėl to ir 
dabar stovi nuošaliai nuo visuo
meninio gyvenimo.

Mūsų spauda reikalinga para
mos, o labiausiai naujų skaity-

Refreno* dainuojam* po kiekvieno poemo

KORPORACIJOS NAMAI

Regime sodybą, liekną kiemo svirtį
Marioat toliai plazda, kaip gaivi gyvenimo goda------
Mūsų niekas niekad negalės atskirti.
Ir kovon už laisvę kilsim visada!

Lietuvai jaunatvę nešam, tartum kraitį
Kaip vikis ir laimė — mūsų godų iemė Lietuvai 
Mes kaip vėtroj liepų, ąluolų giraitė.
Ir tėvynė meilėj, kaip ugnis gyva!

Lai erdvėm Pro Patria, tartum gulbė lekia.
Lai daina Pro Patria aidi girios, kloniai ir kalnai! 
Lai viltim Jro Patria mūsų iirdyi plaka. 
Lai jaunatvės lygiai skamba amžinai!

Valio, valio, tyrųjų lelijų žiedai! 
Valio, ir ryžto, ir saulės pilni veidail

Bėga ir nubėga debesys padange,
Nebegrįžta niekad dingusio pavasario diena — — 
Seserys ir broliai j rytojų žengia —
Ir jaunatvė skamba, kaip giedri dainai

Refreno*
Valio, valio, tyrųjų lelijų žiedai! 
Valio, ir ryžto, ir saulės pilni veidail

KORP! NEO-LITHUANIA DAINĄ
(Dviem baltam)
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Refreno* dainuotam* po kiekvieno poemo

Minėdami Korp! Neo-Li
thuania 50 metų sukaktį tu
rime būtinai prisiminti Kor
poracijos namus Kaune, Pa
rodos gatvėje, ir vaidmenį, 
kurį jie suvaidino mūsų gy
venime.

Jau nuo pirmųjų Korpo
racijos įsteigimo dienų bu
vo kilusi mintis įsigyti ar 
pastatyti nuosavus namus, 
kuriuose būtų bendrabutis 
su valgykla nepasiturin
tiems studentams neolitua- 
nams, ir kuriuose koncen
truotųsi visas Korp! gyve
nimas! Korp! valdybos pa
stangomis greitu laiku buvo 
gautas iš žemės Reformos 
Valdybos gražioje vietoje, 
Vytauto kalne, žemės, skly
pas. žemės Ūkio ir valsty
bės turtų ministeris J. Alek-

tojų. Vietoje Įvairių dovanų, pa
dovanokite knygas, laikraščių 
prenumeratas. Tai bus lašai, ku
rie ir akmenyse skyles padaro. 
Taip ir spausdintas žodis, kuris 
lankys namus, lašas po lašo, 
daug kam padės praturtinti lie
tuvių kalbą, pamėgti lietuvišką 
žodį.

Lietuviškos parapijos, kaip 
prieš kelis dešimtmečius, taip 
ir dabar gali daug padėti lietu
viškam susipratimui, galvoji
mui, kalbos geresniam mokėji
mui. Tad raginkime savo šei
mos narius dalyvauti lietuviš
kose pamaldose.

Mūsų visuomeniniai bei kul
tūriniai parengimai savo lanky
tojais turi ne mažėti, bet didė
ti. Tad vietoje ėję Į Įvairius 
restoranus praleisti laiką, ei
kime visi drauge J savo lietu
viškus parengimus.

Mūsų radijo valandėlės taip 
pat laukia naujų klausytojų, lau
kia ir naujų bendradarbių. Atsi
minkime, kad tuose namuose, ku 
riuose klausomasi lietuviškų ra
dijo programų, ten i r lietuvių kal
ba gražiai skamba.

Lietuvių kalbos mokymui turi
me paruošti Įkalbėtas plokšteles 
arba juosteles. Taip pat mums 
būtinai reikalingos neakivaizdi
nės lietuvių kalbos pamokos, ku
rios gerai paruoštos taip pat 
daug prisidės prie lietuvių kal
bos mokymosi bei tobulinimo. 
Daug jaunųjų šeimų gyvena kur 
nėra lituanistinių mokyklų, tad 
tokios pamokos daug padėtų ir 
patiems tėvams geriau išmokti 
lietuvių kalbos ir juos mokyti sa
vo vaikus.

KAZYS KASAKAITIS 

sa namams statyti davė 
miško medžiagos 100.000 li
tų vertės, buvo užtraukta 
didesnė paskola Finansų Mi
nisterijoje ir pradėta rinkti 
aukas rūmų statybai Lietu
voje ir J. A. Valstybėse.

K o r p o r a cijos metinės 
šventės proga 1923 m. lap
kričio 11 d. kan. J. Tumo- 
Vaižganto buvo pašventin
tas kertinis akmuo.

Stambiausias pinigų su
mas namų statybai aukojo 
Hipatija Yčienė, inž. Kon
stantinas Šakenis, Marty
nas Yčas ir kun. Mironas. 
Norėdami sutelkti daugiau 
lėšų namų statybai Korpo
racija 1923 m. gruodžio 
mėn. pasiuntė į J. A. Vals
tybes du savo atstovus — 
Vytautą Banaiti ir K. Mar
čiulionį, rinkti aukas lietu
vių išeivių kolonijose, čia 
kun. A. Miluko iniciatyva 
buvo sudarytas iš J. Gin- 
kaus, kun. A. Miluko, Pr. 
Narvydo ir J. O. Sirvydo 
komitetas, kurio pastango
mis pavyko surinkti per vi
sas J.A. Valstybes Neo-Li- 
thuanios namų statybai apie 
10.000 dol.

Netrukus buvo pradėta 
namų statyba ir 1928 m. va
sario 8 d. kan. J. Tumas, 
Korp! garbės narys, jau ga
lėjo pašventinti namus. Aiš
ku, dar ne visi bendrabučio 
kambariai ir didžioji rūmų 
salė buvo užbaigti: priklau
somai nuo turimų piniginių 
išteklių teko įrengti neuž
baigtus kambarius, didžiąją 
salę ir gražinti namus iš vi
daus ir iš oro.

Namų projektą paruošė 
Inž. arch. E. Frikas, o sta
tybos priežiūrą ir kai ku
riuos statybos darbus atliko 
patys studentai — techni
kai neolituanai.

Rūmuose koncentravosi 
visas Korporacijos organi
zacinis gyvenimas; ten vy
ko Neo-Lithuania, Filiste
rių Sąjungos ir seseriškos 
Filiae Lithuaniae korpora
cijų valdybų posėdžiai ir 
bendros korporacijos suei
gos. Korporacijos rūmuose 
buvo įrengta viena gražiau
sių Kaune salių, kurioje 

vykdavo tradicinė Korp! 
šventė ir' iškilmingas N. 
Metų sutikimo balius, kurie 
sutraukdavo šauniausią lai, 
kinosios sostinės visuome
nę. Salė buvo papuošta me
dyje išdrožtu korporacijos 
herbu, spalvomis ir Lietu
vos miestų istoriniais her
bais ir korporacijos garbės 
narių — J, Tumo-Vaižgan
to, J. Basanavičiaus, P. Vi
leišio, B. K. Balučio, J. Jab
lonskio, A. Smetonos ir J. 
Mačiulio-Maironio — bius
tais, pagamintais dail. J. 
Aleksandravičiaus, kuris il
gesnį laiką gyveno namuo
se, atlikdamas jam užsaky
tą darbą.

Korporacijos rūmuose bu
vo skaitykla-biblioteka, ten 
pat turėjo būstinę korpora
cijos leidžiamas žurnalas 
"Akademikas”.

Didžioji korporacijos na
mų salė būdavo išnuomoja
ma draugiškų korporacijų 
bei kitų visuomenės organi
zacijų šventėms bei paren
gimams.

Vienas svarbesnių korpo
racijos namų buvo bendra
butis, kuriame nuolatos gy
veno apie 40 korporantų. 
Kambariuose gyveno po 2, 3 
ar 4 asmenis, priklausomai 
nuo kambarių dydžio. Kai 
kurie korporantai išgyven
davo korporacijos namuose 
per visą studijų laiką uni
versitete. Korporacijos na
muose gyvenantieji kolegos, 
kasdien susitikdami susigy
veno tarpusavyje ir sudarė 
lyg vieną Šeimą. Namų rū
syje buvo įrengta valgykla 
bendrabučio gyventojams ir 
mieste gyvenantiems korpo- 
rantams. Ten dažnai prie 
laisva laikio kompanijoje 
skambėjo linksmos studen
tiškos dainos.

Korporacijos finansinius 
ir ūkio reikalus tvarkė ūkio 
Taryba, sudaryta iš Korpo
racijos ir Filisterių Sąjun
gos atstovų. Namų adminis
travimui bei vidaus tvarkai 
palaikyti ūkio Taryba skir
davo iš korporantų tarpo 
namų ūkio vedėją, ūkio Ta
ryboje ilgus metus dirbo 
kol. inž. Jonas Jasiukaitis, 
Kazys Kasakaitis, inž. Jo
nas Kriščiukaitis, dr. Simas
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Laisvas nuo politinių spaudimų, laisvas nuo ekonominių neda- 
teklių, gerbiamas, saugomas fr puoselėjamas, vakarų pasaulio 
mokslas klesti, kaip gal dar niekad istorijoje jam nebuvo leista 
klestėtu

Sukaustytas politinių ukazų grandimis, o neretai ir užgniau- 
žiamas kraujo klane, rytų pasaulio mokslas primena užtvenktą van
deni. Kartais, pro atsirandančius šoninius plyšius prasiveržia 
smulkūs vandens s rauta), kurie liudija kiek užtvankoje yra prisirinkę 
neišnaudotos energijos. Užtvankoje spaudimas didėja,auga ir pavo
jus, jog molai vieną dieną sugrius spaudimo nebeatlaikę.

Regėdami rytuose vykstančią politinę kontrolę mokslo srityse, 
mes, Amerikoje susiformavusi karta, jaučiame lyg padidintą pa
reigą ko griežčiausiai skirti mokslo ir politikos sąvokas. Tačiau 
taip kraštutiniai griebėmės mes saugoti Mokslą (iš didžiosios) 
nuo politinių {takų, jog nebepastebėjome, kad drauge atskyrėme po
litiką nuo mokslinių (takų ir {puolėme { anachroniško politinio gal
vojimo pinkles.

Kai praeitame šimtmetyje mūsų tautinio atgimimo kūrėjai, 
vien moksline istorine medžiaga remdamiesi, izoliavo Lietuvą kaipo 
atskirą tautinį vienetą, jie juk rėmė savo politinę galvoseną anuo
metinio mokslo daviniais. Mokslas anaiptol nuo to nenukentėjo, o 
rimtais moksliniais daviniais paremtas politinis veikimas pasiro
dė esąs toks galingas, jog jis susprogdino mūsų nutautėjimo sie
kusius kolosus.

Tačiau šiandieną mes nejstengiame {žvelgti, jog mokslui be 
politikos bujojant, politika be mokslo — priešingai — apsieiti ne
gali. Susipainioję { kažkokias "vakarietiškos pasaulėžiūros" inter
pretacijas, tūpčiojame mes ant mūsų pačių vaizduotėje sukurtos 
Rubikono ribos, ir nei vienas mūsų nedrjsta {žengti { "mokslas - 
politiką" teritoriją.

Šiuo straipsniu kviečiu skaitytoją peržengti Rubikoną. Neo- 
Lithuania pusės šimtmečio sukaktuvių proga, siūlau persvarstyti 
tautinės sąvokos prasmę naujausio mokslo ir dabartinės politikos 
šviesoje.

TAUTOS SĄVOKA MODERNAUS 
MOKSLO ŠVIESOJE

Jūratė Statkutė - De R o s a 1 e s

BALTgudžio

šviesiaplau- 
ar estas sa-

Kai XIX-td šimtmečio 
tautiniai sąjūdžiai pakei
tė Europos politinį žemė
lapį savotiškai jį susmul
kindami, tautinio/etninio 
vieneto apibūdinimas bu
vo visų pirma pagrįstas 
kalbiniais skirtumais. 
Lietuviškai kalbantis lie
tuvis anuomet buvo "bal
tas", o gudiškai kalbantis 
gudas buvo "slavas", ne
atsižvelgiant į faktą, jog 
gudas, o ne lietuvis, sa
ve vadino

. vardu.
Panašiai 

kis vengras 
ve skaitė esančiu mon
golų kilmės (!), o čia pat 
pašonėje gyvenąs rumu
nas šventai tikėjo, jog 
jis yra neginčytinas ita
liškos Romos vaikas.

Gudui, estui, vengrui 
ar rumunui iškiltų nema
žas galvosūkis apie savo 
kilmę, jei jis arčiau su
sipažintų su Čilės kalbi
ninko Rudolf Lenz studi
jomis apie Čilės ispanų 
kalbą. Lenz tyrinėjo Gi
lėje gyvenančias indėnų 
gentis, kurių prieškolum- 
binė kilmė jokių abejo
nių negalėjo sukelti, ir 
stebėjo tose gentyse pri- 
gijusios ispanų kalbos ta
rimo savybes. Iš Lenz 
studijų paaiškėjo, jog vie
nas nepatvariausių tau
tos bruožų yra kalba, tuo 
tarpu tarimas (fonetika) 
esanti nepalyginti patva
resnė tautinė savybė. 
Pav. Čilės indėnai labai 
greitai persimetė į ispa
nų kalbą ir savąją užmir 
šo, bet naujai įgytą is
panų kalbą jie vartojo su 
senosios kalbos akcentu. 
Taigi senoji fonetika iš
silaikė po to, kai pati kal
ba jau seniai buvo pa
miršta. Iš to išeitų, jog

Korporacijos 
namai •••

(Atkelta iš 6 psl.)
Virkutis, Aleksandras Dan- 
ta.

Korporacijos namai buvo 
tikroji lietuvių studentijos 
tvirtovė, kur nuolatos virė 
s t u d e ntiškas gyvenimas, 
kur stiprėjo korporantiškas 
solidarumas, kūrėsi tradici
jos ir grūdinosi valia bei pa
siryžimas dirbti ir kovoti. 
Pro Patria.

DIRVA

Kaip jau yra žinoma 
nuo Būgos laikų, rytų Eu
ropoje baltiškais vieto
vardžiais nuklotos sritys 
driekiasi toli už Lietu
vos ribų. Kadangi mūsų 
atveju baltiškos toponi
mijos plotus patvirtina 
archeologinio baltų pali
kimo daviniai, tenka da
ryti išvada, jog šiuo at
veju toponimija nustato 
ne adstratinį, o pagrin
dinį etnijos elementą. 
Tuo pačiu ištisi rytų 
Europos plotai įgauna 
bendros baltiškos etni
nės kilmės vieningumą.

***
Būdinga yra tai, kad 

pirmieji etninio pasto
vumo klausimą iškėlė 
rusų mokslininkai, o ne 
vakarų Europos tyrinė
tojai. Iki šiol rytų Euro
pos mokyklos gana neap 
dairiai pritaikydavo vaka
rų Europoje darytas pas
tabas rytams, vis ai neat
sižvelgdamos į tai, kad 
tarp abiejų zonų yra di
deli geografiniai ir isto
riniai skirtumai. Pav. Is
panijoje, Anglijoje, atei
vių įtakos buvo lemiamas 
veiksnys naujų tautų su
sidarymo procese.Ispa
niją etnologai šiandieną 
vadina "terminalo stoti
mi", nes visų didžiųjų se
novės karo ar prekybos 
ekspedicijų galas r- ir 
pastovių bazių įkūrimo 
vieta — būdavo Iberų pu
siasalis, kuriame atvykė
liai tapdavo lyg uždaryti 
Pirenėjais apsaugotame 
plote. Tuo tarpu rytų Eu
ropos atviros lygumos bu 
vo kaip tiktai vienas iš tų 
geografiniai neaprube- 
žiuotų plotų pro kuriuos 
ekspedicijos eidavo ar iš 
kurių jos pakildavo, tai
gi rytų Europos tautų 
formacijoje išviršinė 
praeivių įtaka buvo pa
lyginti mažesnė, o gilio 
sios etnijos bruožai iš
silaikė pastovesni.

Mūsų tarpe, C. Gedgau
das yra pirmutinis isto
rikas pilnai įvertinęs 
Rostovcevo iškeltą tau
tų pastovumo istorinę 
reikšmę. Vakariečiams 
nesuprantamą rytų Eu
ropos nuolat atsiran
dančių, trumpam pasaulį 
užvaldančių ir staiga iš
garuojančių tautų painia
vą, Gedgaudas narpliojo 
kantriai atmegzdamas 
kiekvieną istorinį maz
gą ir mazgelį, kol paga
liau jam sklandžiai išsi
vyniojo vientisas tos pa
čios etnijos siūlas.

stoginė komunikacija — 
bendra kalba. Psichologi
nį nuotolį vėliau padidi
na politinė siena, skir
tingi įstatymai, tikyba ir • 
t.t.

Kalbininko A. Alonso 
yra įrodyta, jog kalba tu
ri gilią įtaką į žmogų, 
nes ji yra ne vien išvir
šinio "susikalbėjimo" 
įrankis. Kalbos formos, 
t.y. specifinės kalbos 
struktūros formuoja spe
cifinius galvojimo būdus 
kiekvienoj tautoj. Ant 
kiek ši taisyklė yra pri- 
taikintina svetimą kalbą 
priėmusiai tautai, turės 
pasakyti ateities studi
jos, nes daugelyje atve
jų, nutautėjusių vietovių 
kalboje galima pastebė
ti senosios kalbos "psi
chologinę struktūrą" ku
ri tebėra vartojama pri
taikius jai naują žodyną. 
Pav. šiuo atveju itin bū 
dingi yra Gudijoj išlikę 
lietuviški vestuviniai pa
pročiai su lietuviškų ves
tuvinių dainų slaviškais 
vertimais (Žiūr. per 
anksti mirusio a.a. L. 
Lenkausko diplominį dar
bą, Vilnius 1961 m., ku
riame yra atžymimos tos 
pačios vestuvinės dainos 
randamos lietuvių ir gu
dų kalboje). Panašių pa
vyzdžių Gudijoj yra be 
galo daug — tautosako
je, ūkio apyvartos kal
boje, mitologiniuose pa 
sakojimuose ir t.t.

Minėti baltgudiškos 
kultūros pavyzdžiai ve
da mus prie išvados, jog 
vykstant nutautėjimo pro
cesui dar ilgai išsilaiko 
senieji papročiai, tradi
cijos, senosios tikybos 
įdiegta filosofija, ir dau
gybė kitų tautinių bruo
žų, kurie nesiduoda taip 
lengvai išraunami iš kas
dieninio gyvenimo.

Tokiais atvejais, "se
noji etnija - nauja kal
ba" pradeda sudaryti 
naują tautinį vienetą. 
Pav. ant baltiško gudų pa
grindo užsiklojęs slaviš
kos kalbos sluoksnis su
kuria tam tikrą tautinį hi
bridą, t.y. naują tautą.

Pati "tautos" kaipo 
"savaimingo vieneto" 
samprata nebesiduoda na
grinėjama simplisci- 
niais šūkiais, o sudaro be 
galo painų įtakų ir klodų 
kompleksą. Galų gale, ir 
naujos hibridinės tautos 
priklausomumas vienai

tarimas, o ne kalba, liu
dija etninę kalbančiųjų 
kilmę.

Pritaikius Lenz išva
das lietuvių kalbai, atsi
randa plati dirva baltis
tikos studijoms. Pav. bū
tų įdomu sulyginti dzū
kams ir baltgudžiams 
bendrą tendenciją danti
nius priebalsius išversti 
į afrikatas (c, dz) ir šį 
bendrą tarimą sugretin
ti su istoriniais davi
niais liečiančiais paly
ginti vėlyvą slavų ant
plūdį Gudijon. Gal tuo
met atsirastų moksliš
kas pagrindas įtarti, jog 
dabartiniai baltgudžiai 
yra ne "atvykėliai sla
vai", o veikiau užsilikę 
baltai, kuriuos sąlygos 
privertė išmokti naują 
kalbą, bet kurių liežuvis 
dar šiandien kitaip neap
siverčia, kaip tiktai dzū
kiškai baltišku tarimu?

***
Rusų mokslininkai, su 

Rostovcevu priešaky,pir
mieji iškėlė tautų kamie
nų geografinio pastovu
mo klausimą. Vedamoji 
mintis yra ta, jog jau ge
rokas skaičius tūkstant
mečių praėjo, kai tautų 
kamienai tapo tokie skait
lingi, jog jie nebelaksto 
nuo vieno Eurazijos galo 
į kitą. Vaikščioja tiktai 
karinės ekspedicijos, ku
rios palieka didesnes ar 
mažesnes žymes pagal 
sąlygas ar faktinos ko
lonizacijos apimtį.

O tose pačiose vietose 
tūkstantmečiais gyvena 
tos pačios žemdirbių 
tautos. Atskirų tautos da 
lių išviršiniai bruožai ga
li keistis pagal kiekvie
nos vietovės istorines 
apystovas, atvykėlių ko
lonų skaičių, užkariauto
jo didesnę ar mažesnę įta
ką, bet gilioji kiekvienos 
vietovės etninė struktū
ra išlieka stebėtinai pa
stovi.

Šitaip galvojant, topo
nimija (vietovardžių 
mokslas), kuri iki šiol bu
vo laikoma "senovėje gy
venusios tautos paliki
mo" ženklu, įgauna Žy
miai aktualesnę prasmę. 
Toponimija tampa svar
bus eleipentas (pagrindi
nis ar adstratinis) nu
statant DABARTINĮ kiek
vienos tautos etninį pa
grindą.

***
Atrodo, kad netrukus 

mums teks apsiprasti su 
mintimi, jog tautos ne
vaikščioja, o kalbų rube- 
žiai vaikščioja. Tauty
bės, kaipo "atskiro vie
neto" prasmės apibūdi
nimas turės tuomet pri
klausyti nuo to^ar tauty- ir p.itaj grUpeįf tampa su- 

dėtingos mokslinės inter
pretacijos klausimas. 
Pav. jeigu baltų-vokiečių 
hibridas latviai aiškiai 
priklauso baltams, taiko^ 
kiu būdu baltų-slavų hi
bridas gudai turi priklau
syti slavams?

bė bus nustatoma pagal 
kalbą, ar pagal etniją?

Kalba yra neginčytinai 
svarbus faktorius atžy
mint tautų skirtumus. 
Pav. tarp lietuviškai kal
bančio dzūko ir nutautė- 
jusio gudo jau yra išau
gusi reali kelių šimtme
čių nesusikalbėjimo sie
na. Nutautintų sričių gy
ventojai atitolsta nuo 
motinos kamieno, vien 
todėl, kad nutrūksta tie-
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KORP! NEO-LITHUANIA

SUVAŽIAVIMAI
Išeivijoje pagal nustaty

tą Korporacijos statutą, kas 
antri metai Vyr. Valdyba 
šaukia filisterių ir senjorų 
suvažiavimus. Tuose suva
žiavimuose renkama dvie- 
jiems metams Vyr. Valdy
ba, Taryba, Garbės Teis
mas, Kontrolės komisija ir 
svarstomi kiti su Korpora
cijos veikla susiję reikalai. 
Korporacijos suvažiavimas 
yra vyriausias jos spren
džiamasis organas.

Tokių suvažiavimų išeivi
joje yra buvę:

Pirmas suvažiavimas įvy
ko 1955 m. liepos mėn. 2-3 
d. Toronte, Kanadoje, kuria
me nutarta sujungti visus 
išeivijoje esančius neolitua- 
nus ir filijas, tęsti darbą su 
visomis Lietuvoje nusisto
vėjusiomis tracidijomis ir 
papročiais, ypatingą dėme
sį skiriant priaugančiam 
a k a d e m i niam jaunimui, 
kaip būsimos laisvos Lietu
vos kūriamajai jėgai. Suva
žiavime išrinkta Vyr. Val
dyba iš šių kolegų, kurie 
pasiskirstė pareigomis se
kančiai: Dr, E. Noakas — 
pirm., Vytautas Abraitis — 
vicep., G. Siliūnienė — sekr. 
Stp. Mackevičius — arbiter 
ir dr. B. Nemickas — jun- 
jorų tėvūnas.

Antras suvažiavimas įvy
ko 1957 m. rugpiūčio mėn. 
31 d. ir rugsėjo mėn. 1 d. 
Detroite, Mich. Išrinkta 
nauja Vyr. Valdyba iš šių 
kolegų, kurie pareigomis 
pasiskirstė sekančiai: P. 
Ališauskas — pirm;, J. 
Staškevičiūtė - Stankūnienė
— vicep., P. Ulėnas — sekr. 
ir Stp. Mackevičius — na
rys.

Trečias visuotinas suva
žiavimas įvyko 1959 m. lap
kričio men. 26-28 d. New 
Yorke, kuriame buvo pri
imti įstatai. Išrinkta nauja 
valdyba iš šių kolegų, kurie 
pareigomis pasiskirstė se
kančiai; M. Valiukėnas — 
pirm., R. Kašubaitė-Binde- 
rienė — vicep., D. Siliūnas
— sekr., vėliau jį pakeitė
N. Juškus, M. Šimkus — 
ižd., V. Mažeika — arbiter 
ir E. žemgulytė-Narbutie- 
nė — spaudos reikalams.

Ketvirtas suvažiavimas 
buvo 1961 m. lapkričio mėn. 
11-12 d. Chicagoje. šiame 
suvažiavime buvo papildyti 
įstatai ir įgijo galios nuo 
priėmimo dienos. Anksčiau 
galiojusieji laikinieji Korp! 
Neo-Lithuania išeivijoje vei 
kimo nuostatai nustojo ga
lios. Išrinkta nauja Vyr. 
valdyba iš šių kolegų, kurie 
pareikomis pasiskirstė se
kančiai: V. Mažeika — 
pirm., Sofija Adomaitienė 

***
Šio šimtmečio pradžio

je mes žiūrėjome į kai
myną gudą kaipo į "prie
šą - slavą". Rytoj, mūsų

žvilgsnis bus dar tragiš
kesnis: kelis šimtmečius 
atlaikę slavinimo ant
puolius, suprasime, kad 
lietuvių nutautinimo me
todas remiasi jau nutau-
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— vicep., S. Virpša — sekr., 
M. Šimkus — ižd. ir St. šve
das — arbiter.

Penktas visuotinas suva
žiavimas buvo 1963 m. rug
piūčio mėn. 31 d. ir rugsėjo 
mėn. 1 d. Christian Lodge, 
Edwardsburg, Mich. šiame 
suvažiavime priimtas statu
tas, kuris įsigaliojo.nuo pri
ėmimo dienos. Išrinkta nau
ja Vyr. Valdyba iš šių ko
legų, kurie pareigomis pa
siskirstė sekančiai: V. Ma
žeika — pirm. R. Stan'iūnas
— vicep., St. Virpša — 
sekr., M. Šimkus — ižd. ir. 
R. Stakauskas — narys.

šeštas suvažiavimas buvo 
1965 m. rugsėjo mėn. 4-5 d. 
Rex Terrace Resort on Eik 
Lake, Alden, Mich. Išrinkta 
nauja Vyr. Vaidyba iš šių 
kolegų, kurie pareigomis pa
siskirstė sekančiai: R. Sta- 
niūnas — pirm., E. Kava
liūnaitė — vicep., D. Rū- 
kaitė — sekr., A. Saulius — 
ižd. ir U. Juodvalkis — ar
biter. Kadencijos metu D. 
Rūkaitei ir U. Juodvalkiui 
iš valdybos pasitraukus, j 
jų vietas atėjo S. Monkus ir 
A. Kašuba.

Septintasis visuotinas su
važiavimas įvyko 1967 m. 
rugsėjo mėn. 2-3 d. Rex Ter
race Resort on Eik Lake, 
Alden, Mich. Suvažiavimas 
išrinko naują Vyr. Valdybą 
iš šių kolegų, kurie pareigo
mis pasiskirstė sekančiai: 
A. Modestas — pirm., R. 
Česaitė-Modestienė — vice
pirm., K. Cicėnas — sekr., 
Br. Kasakaitis — ižd. ir 
Leonas Kriaučeliūnas — ar- . 
biter.

Aštuntas suvažiavimas 
buvo 1969 m. rugpiūčio 
mėn. 30-31 d. Ambutų va
sarvietėje, Pototavvattamic, 
Mich. šiame suvažiavime iš
rinkta Vyr. Valdyba iš šių 
kolegų: Al. Modestas — 
pirm., dr. L. Kriaučeliūnas
— vicep., L. Hoffmanienė
— sekr.,'Bronius Kasakai
tis — ižd. ir J. Valkiūnas — 
arbiter.

Devintas visuotinas su
važiavimas buvo 1971 m. 
rugsėjo mėn. 4-5 d. Daina
vos stovykloje, Mich. Iš
rinkta Vyr. Valdyba iš šių 
kolegų, kurie pareigomis 
pasiskirstė sekančiai; J. 
Valkiūnas — pirm., A. Pa- 
vilčiūtė — vicep., J. Jure
vičius — sekr., Rr. Kasa
kaitis — ižd. ir E. Modes
tas — arbiter.

Korporacijos Tarybą su
daro: 1. Korporacijos Vy
riausioji Valdyba, 2. Vieto
vių Korp! padalinių pirmi
ninkai, 3. Leidinių redakto
riai ir 4. Dešimt suvažiavi
mo išrinktų Tarybos narių. 
Korporacijos Taryba yra 
sprendžiamasis organas ir 
taria savo nuomonę Korpo
racijos Valdybos bei paski
rų narių keliamais reikalais.

Išeivijoje vienintelis Ta
rybos suvažiavimas buvo 
1966 m. rūgščio mėn. 3-4 d. 
Christian Lodge, Edwards- 
burg, Mich.



Nr. 86 — 8

TAUTOS
SĄVOKA...

(Atkelta iš 7 psl.) 
tintų baltų (jotvingių, gu
dų, galindų ir t.t.) panau 
dojimu prieš mus — jų 
kraujo brolius.

Gal tuomet mūsų atei
tis priklausys nuo to, ant 
kiek mes pajėgsime 
moksliškai įrodyti etni
nius mūsų saitus su tais 
kurie faktinai yra lygiai 
tokios pat aukos kaip ir 
mes?

Gal keičiantis ''tauti
nio vieneto" ar "tauti
nės šeimos" prasmėms, 
atsiras naujos, šiandie
ną dar nesuprantamos, 
politinės formulės, kurių 
tikslas bus išreikšti prak
tikoje "kalbinio skirtu
mo - etninės vienybės" 
kompleksą vienos stam
bios baltų valstybės sąs
tate?

Gal baltų praeities ty
rimas galės privesti prie 
"etninio atgimimo" judė
jimo, lygiai tokio pat pa 
vojingo sovietams, kaip 
kad buvo pavojingas ca- 
ristinei Rusijai "tautinių 
atgimimų" sąjūdis prieš 
50-tį metų? Atrodo, kad 
patys sovietai tokio even 
tualaus etninio sąjūdžio 
jiems mirtiną pavojų jau 
yra pramatę. Jų baimę 
liudija faktas, jog politi
nius disidentus Lietuvoje 
sovietai tiktai kalina, tuo 
tarpu bibliotekas jie de
gina ir baltistikos žino
vus — žudo.

***
Geriausius baltų kal

botyros specialistus Lie 
tuvoje pašalinus, sovie
tai visgi turės sutikti su 
faktu, kad viso pasaulio 
mokslininkų jie išžudyti 
negali. Pasaulinis moks
las žengia savo keliu ir 
Šiuo metu jis prieina kas 
kart arčiau prie dviejų, 
lietuviams labai svarbių 
išvadų:. (1) paaiškėja, jog 
kalba nėra svarbus ele
mentas nustatant įvairių 
kraštų etnišką sudėtį, tuo 
tarpu (2) toponimija bei 
kiti seni kultūriniai ar is
toriniai daviniai įgauna 
kaskart daugiau svar
bos nustatant dabartinę 
kraštų etnišką sudėtį. Ši 
taip galvojant, ištisi so
vietų valdžioje nerims
tančių baltgudžių ir ukrai
niečių plotai įgauna BAL 
TIŠKOS ETNIJOS vaiz
dą.

Šitokioje padėtyje, so
vietų sudarytas spragas 
Vilniaus Baltistikos stu
dijų kadruose, vakarai 
vistiek anksčiau ar vė
liau užpildys naujais at- 
siekimais kalbotyros, is
torijos, archeologijos ir 
etnografijos srityse. Tai 
atlikus, savaime turės pa
aiškėti, kad baltistikos 
mokslo smogiamoji jė
ga yra didelė, ir kad ji 
ypač bus didelė tuomet, 
kai neatremiami bešališ
kos mokslo daviniai pa
virs politinės veiklos pa 
grindų.

***
Kai Koproracija Neo- 

Lithuania mane pakvietė 
prabilti į ją raštu jos 50- 
ties metų sukaktuvių 
proga, man, nors ofici
aliai nepriklausančiai, 
bet gal prijaučiančiai itin 
parūpo iškelti znokslo jė
ga atnaujintos ir trans
formuotos tautinės idė
jos galią.

Šiuo straipsniu norė
čiau kreiptis ne tiktai į 
neolituanus, bet ir į kiek 
vieną lietuvį — kokiai pa
kraipai jis bepriklausy-

DIRVA

Vėliavų pakėlimas neolituanų vasaros stovykloje.

NEOLITUANŲ VASAROS
STOVYKI OS AUDRONĖ PAVILČIUTĖ

Išeivijos gyvenime, neolitua- 
nai ir filijos yra išsisklaidę po 
laisvojo pasaulio universitetus 
Amerikoje, Kanadoje ir kitur. Kl 
lo gyvas ręikalas kas met burti 
akademinĮ jaunimą, pagal esa
mas sąlygas, Į vieną vietą, kur 
jaunimas galėtų geriau susipa
žinti, užmegsti glaudesnius ir 
artimesnius ryšius tarpusavyje 
ir tuo būdu būtų galima geriau 
išlaikyti vienalytę Korporacijos 
akademinę šeimą, kuri galėtų na
rių skaičiumi augti studijuojan
čio jaunimo tarpe.

Šiam tikslui pasiekti Korp! 
Neo-Lithuania Vyr. Valdyba ėmė
si naujos veikimo taktikos — 
pradėjo organizuoti studijų die
nas -- vasaros stovyklas. Buvo 
įsitikinta, kad toks kasmet va
saros stovyklų organizavimas pa
dės jauniems korporantams pa
nagrinėti tautinę ideologiją, svei
kai ir naudingai praleis gamtoje 
laiką. Tokiu būdu pasisėmę sto
vykloje dvasinio peno, geriau su 
sipažinę su Korporacijos tradi
cijomis, tvirčiau ir greičiau su
augs su korporantiška dvasia. To 
kių stovyklų laisvoje Lietuvoje 
nereikėjo, nes akademinis jau
nimas gyveno vienoje vietoje ir 
siekė mokslo Kaune.

Toks pirmas bandymas — va
saros stovykla, įvyko 1958m. rug
sėjo pradžioje. Vieta buvo parink 
ta Vila Audronė, Cape Cod, 
Mass., dr. Jansono vasarvietė
je. Korporantų suvažiavo iš Bos 
tono, Chicagos ir New Yorko vi
so virš 40. Jaunimo nuotaika 
buvo gera. Kiekvieną dieną buvo 
viena paskaita — vyresniųjų, ir 
vienas referatas — jaunesniųjų 
korporantų. Klausimai buvo dis
kutuojami ir tuo būdu įsigilinta 
l korporacijos tikslus bei tradi
cijas. Kas vakarą buvo ruošia
ma vis kas nors naujo: laužai 
prie jūros, Naktibaldos klubo pa 
sirodymai, dainos, šokiai ir Lt. 
Kartu išgyventi vargai ir džiaugs 
mai, linksmi vakarai su dainom, 
pašnekesiai atvykusius sujungė 
l vieną šeimą. Tai buvo pirmas 
bandymas, savų jėgų patikrini
mas iš išmėginimas. Jis buvo 
sėkmingas ir kartu padrąsini
mas ateičiai. Šiai stovyklai va
dovavo Dr. Br. Nemickas.

Antra vasaros stovykla įvyko 
1959 m. prie gražaus Christia- 
na ežerėlio Linkų vasarvietėje. 
Dalyvavo 50 jaunųjų korporan
tų. Šioje stovykloje buvo atnau 
jintos senos pažintys ir užmegz 
tos naujos; Kas dien buvo po dvi 
paskaitas. Paskaitose buvo nag-

tų — į kiekvieną lietuvį 
kurs tiki, jog mes savo 
mokslu, darbu ir pasiry
žimu galime iškovoti 
naujus pagrindus Lietu
vos atstatymui.

Sąžiningas mokslas, 
kruopštus darbas, iš
tvermė, drąsa, ryžtas ir 
ofenzyva tebūnie tos prie 
monės, kuriomis mes sie
ksime Lietuvos atgimi
mo. Nauja, platesnė mū
sų tautinio idealo sampra
ta tebūnie ginklas, kuris 
mums padės įveikti mū
sų sunaikinimo siekiantį 
priešą. 

rinėjama ir menas, muzika, lite
ratūra ir t.L O kartais buvo pa
liesta ir politika. Šioje stovyklo
je paskaitas skaitė daiL V.K. Jo
nynas, muz. A. Nakas, dr. St. 
Biežis, dail. A. Varnas ir kit. 
Stovyklai vadovavo J. Jurkūnas.

Trečioji vasaros stovykla {vy
ko 1960 m. rugsėjo mėn. pra
džioje taip pat Linkų vasarvie
tėje. Šioje stovykloje jau dalyva
vo ir susiorganizavęs neolituanų 
orkestras. Buvo eilė paskaitų 
{vairiomis temomis. Geriausia 
paskaita buvo kol. A. Augustina - 
vičienės apie lietuvių literatū
rą. Šiai stovyklai vadovavo V. 
Mažeika.

Ketvirtoji stovykla {vyko 1961 
m. prie Akron, Chio. Vietovė ga 
na graži. Daug atskirų namukų 
ir gražus ežerėlis. Dalyvių buvo 
virš 50. Buvo {domus literatū
ros vakaras, kurį atliko jaunos 
jėgos.

Penktoji vasaros stovykla bu
vo 1962 m, nuo rugpiūčio mėn. 
27 d. iki rugsėjo mėn. 4 d. J. 
Kapočiaus viloje, Cape Cod, 
Mass. Šioje stovykloje dalyva
vo virš 70 stovyklautojų, tai vie
na iš gausiausių. Be korporaci
jos problemų, buvo kultūrinio po
būdžio paskaitų. Šioje stovykloje 
pirmą kartą dalyvavo naujo kor
poracijos vieneto, įsisteigusio 
Philadelphijoje, nariai, kas paro
dė, kad korporacija pamažu au
ga.

Šeštoji vasaros stovykla įvy
ko 1963 m. taip pat Linkų vasar 
vietėje. Šioje stovykloje be dva
sinio peno, buvo plačiai išvysty
tas sportavimas, kuri pravedė 
A. Vakselis. Pasibaigus stovyk
lai, {vyko korporacijos suvažla - 
vimas. Siame suvažiavime poe
tes Stasys Santvaras buvo pakel 
tas Garbės filisteriu. Šios sto
vyklos vadovu buvo Romas Sta
kauskas.

Septintoji vasaros stovykla bu 
vo 1964 m. rugpiūčio mėn. 30 iki 
rugsėjo 7 d. E J. Garmų vasar
vietėje. Echo Valley Lodge, Phi
ladelphijoje. Stovyklavo virš 60 
neolituanų. Stovyklos vadovu bu
vo V. Gruzdys. Stovykla buvo na
ši paskaitomis ir jaunųjų refera
tais, G. Mironas, jaunosios kar
tos atstovas ir Philadelphijos 
Korp! Neo-Lithuania pirminin
kas savo referate aiškino taip: 
"Mūsų kartai artėja tas laikas, 
kai didžiausią atsakomybę už 
lietuvybės išlaikymą ir kovą už 
Lietuvos išlaisvinimą neš mūsų 
pečiai".

Aštuntoji vasaros stovykla 
{vyko 1965 m. nuo rugpiūčio mėn, 
30 iki rugsėjo mėn. 5 d. Rex 
Terrace Resort on Eik Lake, Al 
den, Mich. Stovyklai vadovavo 
iš New Yorko Algis Sperauskas. 
Stovyklautojų buvo virš 60. Pas
kaitas skaitė iš vyresniosios kar 
tos filisteriai J. Gaižutis, dr, E. 
Noakas, St. Santvaras, Rimas 
Staniūnas, J. Smetona, A. Augus- 
tinavičienė. Gi referatus iš jau
nųjų -- P. Martinkus, E. Kava
liūnaitė ir R. Gulbinas. Po sto
vyklos uždarymo, įvyko Korpo
racijos visuotinas suvažiavi
mas.

Devintoji vasaros stovykla bu
vo nuo 1966 m. rugsėjo mėn. 1 • 
8 d. Christiana Lodge, Mich. 
p. Linkų vasarvietėje; Stovyklai 
vadovavo Romas Stakauskas. 
Paskaitas skaitė R, Stakauskas, 
M. Naujokas, AL Augustinavi- 

čienė, St, Santvaras, A. Nakas, 
J, Jurkūnas, V. Kasniūnas ir ki
ti. Literatūros vakare skaityta 
Binkio, Meko, Radausko, Mac
kaus, Nagio, Škėmos ir kitų kū
ryba. Stovyklos metu {vyko Ta
rybos suvažiavimas. Stovykloje, 
be svečių, dalyvavo virš 50 sto
vyklautojų.

Dešimtoji, Jubiliejinė, vasa
ros stovykla, {vyko 1967 m. nuo 
rugpiūčio mėn. 26 d. iki rugsė
jo 3 d. gražioje Rex Terrace 
Resort on Eik Lake, Alden, 
Mich. Šioje vietovėje buvo ir 
aštuntoji vasaros stovykla. Šią 
stovyklą rengė Chicagos pada
linys. Stovyklos vadovu buvo 
Vyt. Kasniūnas (sj). Kadangi sto 
vykia buvo jubiliejinė, tai buvo 
sudarytas globos komitetas su 
dr. St. Biežiumi priešakyje. Na
riai buvo: dr. J. Bartkus, J. Jur
kūnas, E. Bartkus, A. Kalvai
tis, A. Rudokas ir L. Krįauče- 
liūnas. Paskaitas skaitė -- J. 
Andrašiūnas, B. Augustinavi- 
čiūtė, A. Budreckis, A. Diržys, 
E. Noakas, kun. J. Sabataitis, 
St. Santvaras ir kt. Stovyklą už 
darius, {vyko Korporacijos su
važiavimas.

Vienuoliktoji vasaros stovyk
la buvo 1968 m, rugsėjo mėn. 
1-8 dienomis Slivinų vasarvie
tėje -- Blue Water Manor, Dia 
mond Point, Lake George, New 
York. Stovyklos vadovu buvo 
Vyt. Izbickas. Paskaitas skai
tė V. Abraitis, J. Jurkūnas, dr. 
E. Noakas, Stelmokas, Matulio 
nis, Vyt. Alantas, Stankus ir 
kit. Simpoziumą pravedė E. 
Juodvalkytė, A. Antanavičius ir 
Vyt. Alantas tema -- kelias J 
kūrybą. Paskaitininkai lietė 
korporacijos ideologiją, orga
nizacinius reikalus ir lietuvy
bės išlaikymo problemas. Sto
vykloje dalyvavo virš 50 sto
vyklautojų.

Dvyliktoji vasaros stovykla 
buvo 1969 m. nuo rugpiūčio 
mėn. 23 d. iki rugsėjo mėn. 
1 d. Šiai stovyklai vadovavo M. 
Šimkus. Stovyklautojų būta ar
ti 50. Eilę paskaitų skaitė J. 
Gaižutis, AL Modestas, V. Klei
za, L. Kriaučeliūnas, Gudaitis 
ir Jurgėla apie "hippių filoso
fiją", A. Augustinavičienė apie 
— Amerikos universitetai ir 
mes. Taip pat buvo literatūros 
ir muzikos vakaras, šiai stovyk
lai vieta buvo parinkta L.V. Am 
butų vasarvietėje -- Pototawat- 
tamie Resort, Route 3, Box 400, 
Benton Harbor, Mich.

Tryliktoji vasaros stovykla 
{vyko 1970 m. nuo rugpiūčio

Korp! Neo-Lithuania Valdyba 1925-1926 metais. Iš kairės: Kazys 
Kasakaitis — sekr., Valentinas Gustainis — pirm., J. Linartas — 
ižd. ir V. Ruša — narys.
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”T • I • I • V • v • I •lu įskelei, as įžiebiau, 
o kiti tegu kūrena”
PIRMIESIEM — PIRMOJI IR PAGARBA

Pavadinimas — yra Valentino 
Gustainio posakis, išėjęs iš jo 
•dvasinio sosto* 1922 metų pra
džioje, pokalbyje su Broniu Ba
naičiu, kai jiedu studijavo Vo
kietijos universitetuose ir karts 
nuo karto susitikdavo. Tada jie 
svarstė reikalingumą naujos stu
dentų organizacijos Lietuvos 
aukštojoj mokykloj, tik ką atsi
radusiame Lietuvos Universite
te, Kaune. Ir jie ne tik svajojo 
bet ir rūpinosi; ne tik rūpinosi 
bet ir planavo. O ta svajojama 
ir planuojama nauja studentų 
organizacija buvo ne kas kita 
kaip keleriais mėnesiais vėliau, 
L y. 1922 m. lapkričio 11-tą {kur
ta Korporacija Neo-Lithuania.

Apie aną — artimą ir tolimą 
— metą, apie šių dviejų studen
tų "svajones" dabarčiai ir atei
čiai liudija ir mielasis Juozas 
Tumas-Vaižgantas, kadai kalbė
jęs taip:

"O 1922 m., kada studentas 
Valentinas Gustainis atėjo {ma
ne, tik ką pakviestą lektoriaptl 
Lietuvos Universitete, visa to 
dar nebuvo išėję aikštėn; vos 
tik numanu, kad tautybė tenka 
gaivinti ir susidariusioje tau
tinėje valstybėje; gaivinti val
dovuose ir valdomuose, gaivin
ti pradžios, vidurinėse ir aukš
tesnėse mokyklose”.

Kaip matom, anuo metu stu
dentai nerimavo tautybės gaivi
nimu, laužė galvas atrast tą iš
ganingąją linkmę {modernią Lic 
tuvos Respubliką, kuri derintų
si į kitas savitai gyvenančias 
valstybes, su labai aiškiu polin
kiu { Europos vakarų valstybes. 
Tų studentų jaunų širdžių ir pro
tų išdava buvo, anuo metu dar 
daug kam atrodęs "skurdžiu", 
šūkis ’PRO PATRIA*.

Pasekim ir vėl Vaižgantą: — 
"Atmenu, tai buvo visai gryna 
idėja, " idėjinė idėja", juokais ta
riant. Lietuvos Universitete, 
kurs vos antrą semestrą tegy
vavo"... "dirva tebebuvo laisva, 
ar, tikriau, tebedirvanovo ir pir
mas savo {šarą {bedė V. Gustai
nis — pirmininkas su savo drau
gais".

Taigi, Banaitis ir Gustainis 
buvo pirmiejL Pirmasis {skėlė 
idėją, o antrasis {žiebė. Bet jie 
buvo ne vieni. Buvo ir draugų — 
jų buvo dvylika. Banaičiui likus 
Darmstatdo universitete, atsi
radęs Kaune Gustainis, su 12 

mėn. 30 iki rugsėjo mėn. 5 d. 
Blue Water Manor, Dlamon 
Point, N.Y. Stovyklai vadova
vo dr. J. Maurukas. Paskaitas 
skaitė V. Krapauskas — Žvilgs 
nis {lietuvių kultūrą, dr. E. Noa
kas — mūsų didvyrių klausimas, 
Stelmokas — Lietuvos architek-

(Nukelta { 9 psl.) 

draugų, 1922 m, lapkričio 11-tą 
Duonelaičio g-vė No. 14 — tada 
medicinos studento Simano Vir- 
kučio bute, {žiebė jau žaizdrą. J{ 
išlaikyti gaiviu teko visam pir
majam -- 13 studentų — būrluL 
Greitai būrys draugų skaičiumi 
didėjo ir uždegtasis žaizdras, 
kaip matom, nebeužgešo iki mū
sų laikų.

GYVIESIEMS — GIEDRIOJI IR 
GODA!

Ne visi pirmieji Korporaci
jos Neo-Lithuania gyvybės kvė- 
pėjai bėra gyvi, ne visus dargi 
ir gyvuosius gąliu minėtL Tik vi
su laisvumu galiu kalbėti apie 
tuos brangius Korporacijos pir
mūnus, kurie yra Vakarų kultū
ros dalyje, kur mes visi kartu 
kvėpuojame nors ir svetimu bet 
gi, sakom, laisvu oru. Ir štai 
jie, jų kiekvieno garbingame am
žiuje.

Fil. Jurgis Dargis — vienas 
13-kos steigėjų, tada 38 m. am
žiaus, stud. teisininkas, dalinę
sis gebėjimais su kolega Valen
tinu draugėj paruošt Korporaci
jos {status. Jis tiesė K-jai tei
sinius pamatus, nuo to laiko sa
vo plieniniais principais nebeati- 
trūkdamas nuo K-jos gyvenimo 
iki mūsų dienų. Buvo iš eilės 
antras K-jos pirmininkas, iš
buvęs 2 kadencijas, o vėliau 
tvėrė daugeli metų Filisterių 
Sąjungos Valdyboj, Kaune.. Da
bar, gyvendamas Los Angeles, 
Calif., mieste, priklauso Filis
terių Sąjungai New Yorke.

Fil, Simanas Virkutis — vlo 
nas 13-kos steigėjų, tada 27 m. 
amžiaus, studentas medikas — 
tartum pagal savo profesiją — 
naujagimę Korporaciją priėmė 
savame bute. Jis tartum skaitė 
gyvenimo išmint} tik jam vie
nam matomoj lentoj ir švytėjo 
visada solidžiu draugiškumu K- 
jos gyvenime. Šiandien gyvena 
Maryland valstijoj ir priklauso 

-Filisterių Sąjungai New Yorke.
FiL Martynas Kavolis — vie

nas 13-kos steigėjų, tada 25 m. 
amžiaus, stud. teisininkas bet 
su stipriu polinkiu ieškoti gyve
nimo tiesos spekuliatyviniais 
mąstymo keliais. Jau būdamas 
filisteriu buvo Korp. rūmų sta
tybos komiteto ir Garbės Teis
mo pirmininkas. Dabar — ev. 
liuteronų bažnyčios dvasiškis, 
gyvena Indiana valstijoj, glaudus 
su Korporacijos centru Chica
goje.

Prie šių trijų mūsų garbin
gųjų pirmūnų, jungiu ir pirmū
nę mecenatę Ypatiją Šliupaitę, 
tada Yčienę, dabar Žiūrienę. Ji, 
vos tik Korporacijai Įsisteigus, 
nepraėjus nė pilnam mėnesiuL 
atskubėjo pinigine parama — ir 
dar kokia! Ji patiesė ant stalo 
steigėjams vieną tūkstantį litų 
— auką, kad stipresni būtų pra
diniai organizacijos žingsniaL 
Tai pirmoji 1922 metų gruodžio 
10 d. mecenatė. Ji šiandien gyve
na Virginia valstijoj.

Visus keturis pirmūnus, šioj 
Korporacijos Neo-Lithuania 50 
metų sukakty, giliu dėkingumo 
jausmu sveikinu K! NL Filiste
rių Sąjungas New Yorke vardu.

Matom ilgą grandinę metų, 
dar ilgesnę — dienųl Jos bėgo 
gaivališkai, buvo nevienodos — 
buvo jų darganotų ir giedrių. 
Jos telkė mus ir rikiavo. Tose 
dienose augom ir stlepėmės, klū
pom ir vėl tiesėmės aukštyn. 
Saulutei kylant ir leidžiantis 
ėjom, bėgom, plaukėm, skridom. 
Pagaliau, atropojom iki šių die
nų, tolimų ir Korporacijos gimi
mo dienai, tolimų ir Jos gimtineL 

Ir vis dėlto vardas ’Korpora- 
cija Neo-Lithuania* nėra "užkas
tas" kurioj džiflstančfoj ir tru- 
nyjančioj enciklopedijoj, ar kur 
dulkėtame archyve. Tas vardas 
tebėra gyvas. Jis gyvas žilagal
viuose filisteriuose, gyvas ir 
jaunoj studentijoj. Ir mus visus, 
šios akademinės šeimos narius 
guodžia, kai šioje sukaktyjema- 
tom lietuvišką išeiviją gyvenan
čią daug kuo,kądaugel{ metų Kor 
poraciia viena pabrėždavo,ji vie
na kartodavo, tik ji šventu Įsiti
kinimu įtaigodavo. Mus guodžia, 
kai matom patlrimu prasmingu
mą ir naudingumą linkmės, ku
rios pat pradžioje vartuose švy
ti aukso raidžių kilnus {rašas — 
PRO PATRIA.

Antanas Diržys 
Kl NL Fil. S-gos N.Y. Pirm.
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MIRUSIEJI IR ŽUVUSIEJI 

KORPORANTAI
žvelgiant j praeitį atrodę, kad taip nesenai įsikūrė 

Korp! Neo-Lithuania, o štai jau 50 metų praėjo, tai ne
mažas laiko tarpas organizacijos gyvenime. Daug naujų 
korporantų, gražaus jaunimo per tą laikotarpį papildė 
Korporacijos eiles. Taip pat nemažai kolegų-ių iškeliavo 
amžinybėn. Vieni mirė natūralia mirtimi, kiti buvo oku
panto sunaikinti. Iš žemiau talpinamo sąrašo matome, 
kad 50 metų laikotarpyje mirė arba žuvo šie Korp! Neo- 
Lithuania Garbės nariai, Filisteriai bei Korporantai:

LIETUVOJE
Garbės nariai:

Vasaros 
stovyklos  •••

Inž. Petras VILEIŠIS ..................................................1851-1926 m.
Dr. Jonas BASANAVIČIUS........................................ 1851-1927 m.
Jonas JABLONSKIS ..................................................1860-1930 m.
Prel. Jonas MAČIULIS-MAIRONIS ........................ 1862-1932 m.
Kan. J. TUMAS-VAIŽGANTAS ............................1869-1933 m.
Antanas SMETONA ..................................................1874-1944 m.
Bronius-Kazys BALUTIS............................................1879-1967 m.

Filisteriai ir Korporantai
AUŽELIS Jonas ....................................................................1939 m.
BALKUS Juozas............................................................. 1932 m.
BLEKAITIS Ignas ................................................................ 1941 m.
BLYNAS Zenonas................................................................. 1944 m.
BLYNAS Vytautas................................................................ ?
BERNOTAS Antanas............................................................ ?
DREVINSKAS Antanas ..................................................... 1940 m.
DRĄSUTIS Feliksas ............................................... 1943 m.
GRUDZINSKAS Kajetonas .............................................. 1928 m.
GUDYNAS Pranas........................................  1928 m.
GIMŽAUSKAS Juozas...............................................................1931 m.
GUSTAINIS Valentinas ........................... '.........................1971 m.
JUOZAPONIS Kazys .........................................................1941 m.
JANČYS Alfonsas......... ...................................................... 1941 m.
KOŽUKAUSKAS Bronius ..................................................1924 m.
KARUTIS Jonas..........................................................................1943 m.
KOCĖNAS Marijonas .........................................................1937 m.
KAZLAUSKAS Kazimieras ....................................  1945 m.
LEONAS Jurgis ....................................................................1943 m.
JAUGELIS Romas......................................................................1928 m.
MILIUŠIS Juozas ................................................................ 1931 m.
MERKYS Jurgis..........................................................................1933 m.
MARČIULIONIS Kazys ............  ?
PRANSKIETIS Jonas .................................................  ?
PRAPUOLENIS Algirdas ..................................................1945 m.
PRAPUOLENIENĖ Regina.............................................   .1945 m.
INDRIŠIŪNAS Julius .................................................... 1943 m.
PLIUŠKEVIČIUS Vytautas .............................................. 1940 m.
RADVILA Andrius .............................................................1941 m.
STABINSKAS Zigmas .........................................................1940 m.
STAŠKEVIČIUS Marijonas .............................................. 1941 m.
SALADŽIUS Bronius ........................................................ ?
STRIELČIŪNAS Ksaveras ......................................   ?
ŠVEDAS Visvaldas ............................................   1943 m.
ŠODĖ Vytautas .................................................................... 1945 m.
TUMĖNAS Algirdas ....................................................  .1944 m.
VILEIŠIS Vytautas ........................................................... 1937 m.
VIRŠILA Liudvikas............................................................ 1943 m.
VILEIŠIS Vincas ...............................................................1940 m.
VILEIŠIS Juozas ...............................................................1971 m.
VALIUKĖNAS Antanas ......................................................1954 m.
ZUBKUS Ignas .................................................................... 1940 m.
ZABARAUSKAS Edvardas .............................................. 1940 m.
ŽEMAITIS Kazys ..................................................... 1941 m.

(Atkelta iš 8 psl.) 
tora, dr. J. Balys —akademinio 
jaunimo problemos, AL Čekienė 
— realizmas Amerikos literatū
roje ir t.t. Stovykloje dalyvavo 
55 korporantai. Uždą rymo akade
mijoje dalyvavo Aldona Augus
tinavičienė su prasminga paskai 
ta apie jaunimą ir kultūrą.

Keturioliktoji vasaros stovyk
la buvo 1971 m. nuo rugpiūčio 29 
d. iki rugsėjo mėn. 5 d. Dainavos 
stovykloje, Mich. Stovyklai va
dovavo J. Jurkūnas. Paskaitas 
skaitė A. Matutytė, A. Vaitiekai- 
tis, A. Modestas, R. Mulokas ir 
kitu Stovyklai pasibaigus įvyko 
korporacijos suvažiavimas. Šio 
je stovykloje dalyvavo virš 50 
stovyklautojų. Gyvenamųjų pa
talpų atžvilgiu ši stovykla nė
ra patogu

Penkioliktoji vasaros stovyk 
la buvo 1972 m. nuo rugpiūčio 
mėn. 27 d. iki rugsėjo mėn. 5 d. 
Thunderbird Lodge Mt. Snow, 
Vermont. Stovyklos vadovu buvo 
dr. E. Noakas. Buvo skaitytos 8 
paskaitos, literatūros vakaras, 
kaukių balius ir kiti pasilinksmi 
nimai. Vietovė labai graži ir pa 
traukli. Dalyvavo virš 40 sto
vyklautojų. Kasdien pakilda
vo Amerikos ir Lietuvos vėlia
vos. Buvęs Pasaulio Lietuviųjau 
nimo Kongresas ir Tautinių šo
kių šventė atsiliepė į stovyklau
tojų skaičių, nes daugumą neo- 
lituanų jau buvo išnaudoję vasa
ros atostogas.

Nuo išeivijoje Korporacijos 
apsijungimo turėta 15 vasaros 
stovyklų. Jose dalyvavo virš 
1000 stovyklautojų. Skaityta {vai 
riomis temomis — 125 paskai 
tos. Pačių stovyklautojų pa ruoš
ta įvairiais klausimais — 135 
referatai. Suruošta 13 literatū
ros bei poezijos vakarų. Kiek
vienoje stovykloje kas diena bū
davo išleidžiamas humoristinis 
laikraštėlis "Naktibalda". Jo per 
penkioliką stovyklų išėjo 165 nu
meriai vidutiniai kiekvienas po 
12-14 puslapių. Taigi vasaros sto 
vykios jaunimui vispusiškai yra 
sveikos ir naudingos. Jas reikia 
ruošti ir ateityje.

PRENUMERUOKITE 
IR PLATINKITE 
DIRVĄ

r š e i v i j o j e
BATAITIS Juozas ...............
BUDREIKA Povilas ...........
BLOZNELIS Petras ...........
BLYNAS Vytautas...............
ŽUKAS Vytautas ...............
BAČIŪNAS Juozas ...........
ČESONIS Antanas ...............
DAŠKEVIČIUS Jonas .......
DAUKUS Balys ..................
DRĄSUTIS Pranas...............
DIRMEIKIS Bronius ...........
DIRKIS Algirdas..................
DREVINSKAS Valerijonas . 
DUMBRYS Aleksandras ... 
ELVIKIS Jonas ..................
GALDIKAS Valentinas.......
GAŠKA Juozas ....................
GAURILIUS Juozas ...........
GINKUS Juozas ..................
GLEMŽA Petras ..................
GRIGOLAITIS Jonas...........
GRIŠKONIS Viktoras .......
GUDAITIS Viktoras ...........
GRUDZINSKAS Pijus .......
JAKUBAUSKAS Pranas ... 
JUŠKA Juozas......................
KALVAITIS Bronius...........
KALAKAUSKAS Jurgis ... 
KOŠIENĖ Vanda..................
KRIAUČIONIS Mečys .......
KRIŠČIUKAITIS Kazys ... 
KUNDROTAS Juozas .......
LAPATINSKAS Pranas ... 
LINKEVIČIUS Jonas...........
MAČERNIENĖ Jadvyga ... 
MATUSEVIČIENĖ Jadvyga 
MAŽONIS Jonas..................
MICHELEVIČIUS Antanas . 
MONTVILA Jonas-...............
NAVAKIENĖ Jonė...............
PAMATAITIS Kristopas ... 
PAPLĖNAS Jonas ...............
PENIKAS Domas ...............
POVILAITIS Jonas ...........
RIMKUS Kazys ...................
RUDOKAS Antanas ...........
SENIKAS Antanas...............

....1961 m. (Vokietijoje)

....1961 m. (Kanadoje)

....1962 m. (Waterburyje)-

....1962 m. (Amerikoje)

....1971 m. (Amerikoje)

....1969 m. (Michigane)

....1963 m. (Baltimorėje)

....1957 m. (Chicagoje)

....1968 m. (Australijoje)

....1959 m. (Clevelande)

....1960 m. (Chicagoje)

....1966 m. (Columbijoje)

....1956 m. (Venezueloje)

....1954 m. (Brooklyne)

....1950 m. (Chicagoje)
....1966 m. (Dorchesteryje)
....1971 m. (Chicagoje)
....1963 m. (Chicagoje)
....1963 m. (Brooklyne)
....1959 m. (Chicagoje)
....1963 m. (Vokietijoje)
....1961 m. (Detroite)
....1971 m. (Chicagoje)
....1967 m. (Amerikoje)
....1963 m. (Los Angeles)
....1964 m. (Elizabeth)
....1960 m. (Bostone)
....1966 m. (Australijoje)
....1965 m. (Chicagoje)
....1959 m. (Kanadoje)
....1965 m. (Bostone)
....1953 m. (Brooklyne)
....1963 m. (New Yorke)
....1961 m. (Chicagoje)
....1964 m. (Chicagoje)
....1971 m. (Chicagoje)
....1960 m. (Londone)
....1963 m. (Chicagoje)
....1971 m. (Chicagoje)
....1965 m. (Paryžiuje)
....1965 m. (Chicagoje)
....1960 m. (Chicagoje)
....1968 m. (New Yorke)
....1970 m. (Omahoje)
....1960 m. (Dorchesteryje)
....1968 m. (Chicagoje)
....1970 m. (New Yorke)

Valiukėnas, Akade- 
>. 

m. ir iš-

Antanas
miko redaktorius 1932-1934 m, 
Suimtas Berlyne 1945 
vežtas j Sibirą.

BUVĘ KORP! NEO-LITHUANIA PIRMININKAI
Kazys MARČIULAITIS ...
Jurgis DARGIS ...............
Valentinas GUSTAINIS ...
Jurgis KIAUNĖ ..............
Juozas ČIBURAS..............
Edvardas ZABARAUSKAS
Antanas DIRŽYS..............
Jonas PEČKAITIS ...........
Klemensas BRUNIUS )
Jonas PEČKAITIS j ”
Petras KAČINSKAS .......
Bronius NEMICKAS .......
Vytautas PLIUŠKEVIČIUS
Povilas ALIŠAUSKAS ...
Vytautas ABRAITIS )
Mečys VALIUKĖNAS J "
Juozas ENČERIS..............
Cezaris MODESTAVIČIUS
Dr. Eugenijus NOAKAS .
Povilas ALIŠAUSKAS ...
Mečys VALIUKĖNAS ...
Inž. Vaclovas MAŽEIKA .
Rimas STANIŪNAS .......
Algis MODESTAS ...........
Jonas VALKIŪNAS .......

nsas BRUNIUS ) 
PEČKAITIS J

.1922-1923

.1923-1925

.1925-1926

.1926-1927
,1927-1930
.1930-1931
.1931-1932
.1932-1933
.1933-1934

1934- 1935
1935- 1936
1936- 1937
1937- 1938
1938- 1939

1939-1940 
1954 m.
1955-1957
1957-1959
1959-1961
1961-1965
1965-1967
1967-1971
1971-1973

SENOS GAIRES

"Iš visų kelių keleiviai 
grįžta 

Į gimtuosius tėviškės na
mus..." 

(B. Brazdžionis)

Kada gi mes sugrįšim į tėviš
kės namus?... kas mus Jtenpar
ves? Visi keliai pilni mūsų ir 
vis laukiam laisvos tėvų šalies 
rytojaus. Ir vis laukiam, o lai
kas vietoj nestovi. Turbūt, jau 
mūsų niekas neparves, jeigu 
mes patys neieškosim kelio, kur 
Gairės į Lietuvą veda. O dienos 
bėga, bėga metai, dešimtemčiai 
prabėgo. Jau ir tų Gairių užra
šai blėsta net vyresniems, o jau
nimas, svetimos aplinkos spal
vingai blykčiojančių Gairių švie
soj, išblukusių savųjų nebeįskai
to, o gal ir įskaityti nenori... ir 
reikia stebėtis, kad tos Gairės 
puikiai vedė Simokaitį, Simą Ku
dirką, Romą Kalantą, ir daugelį 
kitų, kurie tuo keliu ėjo. Mūsų 
gi pilni keliai, gal į tikrą nepa- 
taikom ir tų Gairių atsiekti ne
galim. Jauni dažnai ir paklysta, 
o jog ir vyresniesiems, nors ir 
retai, bet vis pasitaiko iš to ke
lio į takelį nuklysti.

Ką aš noriu tuo pasakyti? 
Žvelgdamas į Neo-Lithuania gy
venimą, priėjau tos išvados, kad 
ir Korporacijos Gairės vis tos 
pačios, labai ryškiai šviečia, pui
kiai įskaitomos, net per 50 metų 
nepasikeitusios. Juk tas Gaires 
pakeičiant į kitą kelią pakliūsim 
ir kitais vardais tektų vadintis. 
Ne, Korp! Neo-Lithuania liko ta 
pati. Pasikeitėm tik mes patys, 
lipdami laiko laiptais aukštyn. 
Kitaip tariant, gyvenimas kei
čiasi — progresuoja, taip pat ir 
mūsų visų reikalavimai progre
suoja. Visus mus žavi Neo-Li
thuania Gairės bet kaip reikia į 
tą kelią patekti, kur tos Gairės 
šviečia, pradedam statyt reil^i- 
lavimus. Kas be to, gyvenimui 
progresuojant, reiktų ir Korpo
racijai naujų metodų, kad tos 
Gairės — turima ideologija, bū
tų visiems lengviau pasiekiama.

Pažvelgus J šiuometinį jauni
mo judėjimą, reikėtų pasakyti, 
kad jaunimas yra kitoks. Jukkiek- 
viena generacija atsineša "savo" 
žaibus. Reikia žiūrėti ar tas "sa
vo" turi pliusų »r minusų, žinoi- 
ma tą tik laikas parodys.

SODAITIS Antanas .......
STANKUS Steponas .......
STATULEVIČIUS Aleksas 
SALADŽIUS Vytautas ... 
TUSKENIS Leonas...........
ULĖNAS Petras ..............
URBONAS Juozas ...........
VALIUKĖNAS Jonas ... 
VALAKAS Juozas ...........
VALYS Jonas ...................
VENYS Antanas ..............
VILĖNIŠKIS Antanas ... 
VILĖNIŠKIS Ignas .......
VIRAKAS Vladas ...........
ZUBKUS Juozas..............
PETUKAUSKIENĖ Irena 
KAČINSKAS Petras .......
BAGDONAS Vaclovas ... 
VILČINSKAS Jonas .......
DARGŲŽAS Feliksas ...
l. STAŠKEVIČIŪTĖ-STANKŪNIENĖ-

MAŠIOTIENĖ ..............................  ?
Visi mirusieji bus prisiminti ir pagerbti Chicagoje 

Tėvų Jėzuitų koplyčioje pamaldų metu, kurios bus 1972
m. lapkričio mėn. 12 d., 10 vai. ryto. Po pamaldų bus 
padėtas vainikas prie paminklo žuvusiems už Lietuvos 
laisvę.
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(New Yorke) 
(Chicagoje) 
(Kanadoje) 
(Rockforde) 
(Australijoje) 
(Brooklyne) 
(Amerikoje) 
(Chicagoje) 
(Brooklyne) 
(Australijoje) 
(Chicagoje) 
(Dorchesteryje) 
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(Chicagoje)

m. (Chicagoje) 
(Australijoje) 
(Ok. Lietuvoje) 
(Chicagoje) 
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ną,
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m.
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m.
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m. 
m.
m.
m.

m.
m.
m.
m.
m.

m.

m.
m.
m.
m.
m.
m.
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NAUJI KELIAI
Algi s Modestas
Neo-Lithuania apjungia visas 

generacijas. Ir reikia pasidžiaug
ti, kad neolituaniškas kolegišku- 
mas žavi visus, labai cementuo
jąs generacijas.

Šiuo metu, žvelgiant į korpo
rantų amžių ir norint, kad Neo- 
Lithuania Gaires visi gražiai 
skaitytų, tektų giliai pasvarsty
ti, kuo, šiais moderniškai laikais 
domisi atskiros generacijos. 
Gal jaunimui piršis vieni meto
dai priaugti { Korporacijos ide
ologiją, jaunoms šeimoms kiti, 
vyresniesiems dar kiti. Ir kaip 
čia visus suderinti ir sulaikyti 
po vienu stogu, čia, tikriausiai, 
ir reikia Neo-Lithuania progra
mos analizės — nepakeitus sie
kimų — ideologijos, o tik ieškant 
naujesnių, įdomesnių, metodų 
pačiai medžiagai patiekti, kad 
sudominti, patraukti ir produk- 
tingai vesti jauną lietuvį į didį 
Lietuvos kelią, jauną neolitua- 
nišką šeimą traukti į pozityvią 
veiklą, gi vyresniuosius gaivin
ti nauja viltim, siekiamo tikslo 
gerais rezultatais, tuo suteikiant 
jėgų, malonaus pasitenkinimo ir 
džiaugsmo, jog vyresniųjų įdėtas 
darbas duoda gražių vaisių. Ir bū
tų tada, kada visų generacijų 
bendra veikla, vestų visus į" Pro 
Patria" kelią.

Nesunku gi veiklos metodų pa
ieškoti. Čia talkon gali visos ge
neracijos susiburti, suvesti savo 
sugestijas, bendrai viską apipa
vidalinti ir bandyti naujais ir pa
pildytais metodais siekti gražios 
Neo-Lithuania ideologijos. Ne
veltui Korporacijos Garbės Na
riai, Vileišis, Jablonskis, Sme
tona, Basanavičius, Balutis, Mai
ronis, Vaižgantas, Lietuvos la
bui dirbo. Neveltui jų idėjos Neo- 
Lithuania ideologijai pagrindus 
sudėjo, šių didžių Lietuvos vyrų 
darbai kiekvienam lietuviui bylo
ja tautos išlikimą ir kelią J 
Laisvę.

Šių dienų, mūsų išeivijos sąly 
gose, kiekviena lietuvių organi
zacija turi savų problemų, kiek - 
viena turi užsibrėžusi tikslus ir 
kiekviena neša į tą bendrą lietu
višką lizdą nors po mažą šape
lį. Vienoms organizacijoms se
kasi geriau, kitoms silpniau. Ku
rios turi išdirbtus darbo planus, 
gerai, įdomiai,pritaikyta, šiems 
laikams, išdėstyta savo progra
mos medžiaga, nors pora, kiek
vienoj lietuviškoj vietovėj, veik
lių asmenų, vadinamų "vadų", 
darbas eina pirmyn. Kada, gera 
veikla, sudomini aplink esan
čius, tada ir "veikėjų" daugiau 
atsiranda. Ypatingai jaunimas, 
jie ten kur "daug". Jeigu tik 
"mažai", tai ir jiems neįdomu 
ir jie vėl atbuli traukiasi. Jau
nimas, šiuo atžvilgiu, labai ne
gailestingas, o vistiek Lietuvai 
jo reikia ir reikės, todėl ir vi
som išgalėm reikia stengtis tą 
jaunimą gražia, idealia, linkme 
patraukti.

To reikėtų linkėti ir mūsų 
Korp! Neo-Lithuania. Savo ei
lėse mes turime daug gražaus 
jaunimo, ypatingai daug neoli- 
tuaniškų jaunų šeimų, šviesių, 
stiprių, veiklių vyresnių filis
terių ir šiuo atžvilgiu, atrodo, 
viskas turėtų klestėti. Nežinia, 
ar laiko dvasia, ar dėl mano pa
minėtų organizacinių trūkumų, 
negalima veikimo pilnai išvysty
ti ir gražus "Pro Patria" kelias 
nukenčia, dėl šio, netik neolitu- 
anų širdis, bet ir giliai supran
tančio lietuvybę, neturėtų kuo

Mečys Valiukėnas,Korp!Neo- 
Lithuania pirmininkas 1938-1939 
ir 1959-1961 m.

Inž. Vaclovas Mažeika, Korp! 
Neo-Lithuania pirmininkas 1961- 
1965 m.

Staniūnas, Korp! NeoRimas
Lithuania pirmininkas 1965-1967
m.

Algis Modestas, Korp! Neo-
Lithuania pirmininkas 1967-1971,

Jonas Valkiūnas, Korp! Neo
Lithuania pirmininkas 1971-73

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

džiaugtis.
Todėl Šiemet, minint mūsų 

Korporacijos 50 metų gyvavi
mo sukaktį, reiktų kiekvienam 
giliai pagalvoti, panašiai, kaip 
Prez. John F. Kennedy, kad sa
kė: "Ne ką tu man, Korp! Neo- 
Lithuania gali duoti, bet ką aš 
tau Korp! Neo-Lithuania galiu 
atnešti". Mes, turbūt, kiekvie
nas pagalvosim, jeigu Neo-Li
thuania buvo lemta 50 metų gy
vai išlikti, tai ji ir yra viena iš 
tų didžiųjų organizacijų, kuriai 
mes tariam — Vivat, Crescat, 
Floreat Neo-Lithuania!



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

A ■———
Minėdami Lietuvių Studentų Tautininkų Korp! 

Neo-Lithuania 50 m. sukaktį turime įvertinti jos 
tautinę veiklą akademiniame Lietuvos gyvenime, 
Korporacijos įnašą kuriant Ir stiprinant Nepri
klausomą Lietuvą, ir jos aktyvų įsijungimą į Lie
tuvos laisvės kovą. Neo-Lithuania narių sudėtos 
kraujo aukos Tėvynės labui liudija apie teisingai 
pasirinktą kelią ir šūkį Pro Patrią.

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga sveikina 
Korp! Neo-Lithuania ir linki savo vienminčiams 
ir toliau klestėti ir didinti tautinės minties akade
minio jaunimo, eiles JAValstybėse.

Teodoras Blinstrubas
ALT S-gos Pirmininkas

Kazys Kasakaitis
S-gos Sekretorius

A

Švenčiant Korp! Neo-Lithuania 50 metų su
kaktį linkime, kad Korp! Neo-Lithuania išeivijos 
lietuvišką jaunimą sėkmingai įjungtų į savo tautą 
ir sugebėtų brandinti pilnomis asmenybėmis žmo
giškoje, tautinėje ir krikščioniškoje dvasioje, kad 
ir svečiojoje šalyje obalsis ”Pro Patria” skleis
tųsi jaunose lietuvių širdyse, kad lietuvių tauti
nės kultūros pradai giliai įleistų savo šaknis į 
jaunosios generacijos girdis ir sielas.

Lietuvių Tautinis Akademinis 
Sambūris Chicagoje

A

Šiaurės Amerikos Lietuvių Studentų Sąjunga 
sveikina Korp! Neo-Lithuania 50 metų veiklos 
sukakties šventėje, švenčiant auksinį jubiliejų ir 
toliau linki likti ištikimais savo idealams ir prin
cipams ir dirbti tėvynės Lietuvos labui.

ŠALSS Centro Valdyba

LST KORPI NEO-LITHUANIA 
KALIFORNIJOS PADANGĖJE

Korp! Neo-Lithuania Los Angeles valdyba. Iš kairės į dešinę: 
pirm. Edvinas Balceris, sekr. Elena Gedgaudienė ir vicepirm. 
Bronius Dūda.

Neolituanai, kaip ir dau
guma lietuvių tremtinių, ne 
iš karto IRO — motinėlės 
ar JAV imigracinių įstaigų 
buvo nemokamai čia atga
benti, bet pradėjo traukti į 
šią Ramiojo Vandenyno pa
krantę prieš kelioliką metų, 
ne aukso ieškoti, bet, dau
giausia, nusikratyti Rytų ar 
Vidurio Vakarų valstijų ne
pageidautinu klimato slogu
čiu. Ir visiem pavyko įsi
kurti pasigėrėtinai šioje 
saulėtoje ir giedroje Kali
fornijos padangėje, kad net 
nei vienas nepagalvoja apie 
savanorišką grįžimą atgal.

Bet ne taip jau daug tos^ 
saulės ir giedros buvo mūsų 
organizaciniame - korporan- 
tiškame gyvenime. Nors sa
vo tarpe ir turime Korp! 
steigėją, kol. Jurgį Dargį, ir 
vieną iš pirmųjų mūsų 
Korp! mecenatų dr. Mykolą 
Devenį, ir nors labai didelė 
dalis korporantų dalyvauja 
ir vadovauja kitose lietuviš
kose organizacijose, vis dėl 
to, kaip savita organizacija, 
kaip Korporacija, vargu ar 
iki Šiol mes buvom prisista
tę lietuviškai visuomenei ir 

pasireiškę korporanti š k a i 
akademiniame darbe.

Bet šiais Penkiasdešim
taisiais Korporacijos Me
tais, Korp! Vyr. Valdybos 
paraginti ir Korp! steigėjo 
kol. J. Dargio labai dažnai 
pagraudenami, Los Angeles 
ir apylinkėse gyveną korpo- 
rantai, susirinkę rugpjūčio 
mėn. 27 d. Korp! sueigoje 
Tautiniuose Namuose, vy
resnieji ir jaunesnieji, labai 
jautriai ir entuziastingai 
nutarė vėl išeiti į lietuvišką 
gyvenimą su gyva organiza
cija. Ir pirmas žingsnis (po 
petraukos) — lapkričio 
mėn. 25 d. viešas Korp! 50 
Metų minėjimas - banketas 
su iškilminga sueiga, kurios 
metu bus uždėtos spalvos 
trim naujiem korporantam- 
ėm. Tad Vivat, Crescat, 
Floreat Korp! Neo-Lithua
nia!

Po keletą korporantų-čių 
yra išsisklaidę po tolimes
nes Kalifornijos vietoves, 
bet daugilma mūsų, viso 27, 
yra susispietę Angelų mies
te ar jo apylinkėse. Dabar
tinę Los Angeles padalinio 
valdybą sudaro: Ed. Balce-

L.T. Akademinio Sambūrio Valdyba. Iš kairės: sekr. Ignas Andrašiūnas, ižd. St. Vidmantas, pirm. K. 
Kasakaitis, vicepirm. A. Kalvaitis, ir narys J. Žvynys.

LietuviiĮ Tautinis Akademinis 

Sambūris
Ištikusios mūsų tautą tragedi

jos pasėkoje ir atsiradus gali
mybės emigruoti, didesnis Lie
tuvių studentų tautininkų Korp! 
Neo-Lithuania ir kitų broliškų 
Lietuvos akademinių korporaci
jų filisterių ir korporantų apsi
gyveno Chicagoje. Kilo mintis 
juos visus suburti į vieną orga
nizaciją ir tęsti Lietuvos akade
mines tradicijas.

1949 m. rudenį buvo sušauktas 
pirmasis susirinkimas, kuris 
išrinko laikiną valdybą ir pave
dė jai paruošti organizacijos 
įstatus. 1950 m. balandžio 23 d. 
buvo sukviestas antrasis susi
rinkimas, kuris priėmė Lietu
vių Tautinių Korporacijų Sam
būrio Chicagoje statutą ir iš
rinko pirmąją Sambūrio val
dybą, kurią sudarė: Jonas Pap_ 
lėnas, dr. Antanas Verbickas, 
Viktoras Gudaitis, Gražina Žu
kauskienė ir Pranas Sutkus.

Sambūrio statuto įžangoje bu
vo pasakyta — Broliškų lietuvių 
studentų korporacijų -- Neo- 
Lithuania, FiliaeLithuaniae, Jau
noji Lietuva, Lietuva, Herkus 
Monte ir Viltis — nariai (filis
teriai ir korporantai), gyvenda
mi antrą tremties etapą JAV- 
se, Chicagoje ir jos apylinkėse, 
vadovaudamiesi vieningu nusi
statymu ir pasiryžimu: a) likti 
ištikimais savo korporacijų ide
ologijai ir šūkiui "Pro Patria", 
b) jungtis kovon prieš totalinį 
bolševizmą ir siekti nepriklau
somos Lietuvos valstybėsatsta- 
tymo ir jos išlaikymo, vienbal
siu 1950 m. balandžio 23 d. su
sirinkimo nutarimu, telkti savo 
jėgas vienon organizacijon — 
Lietuvių Tautinių Korporacijų 
Sambūrin Chicagoje. Sambūrio 
uždaviniai: 1. visomis galimo
mis priemonėmis stiprinti ir ug
dyti tautinį Amerikos lietuvių 
sąmoningumą, pagarbą Lietu
vai ir meilę lietuvių tautinės 
kultūros vertybėms, 2) Stiprin
ti draugiškus tarpusavio ryšius 
ir kolegiškumą, palaikyti arti
mus santykius su draugiškomis 
korporacijomis ir jų nariais, 3) 
Rūpintis studijuojančių lietuvių 
vienminčių prieaugliu ir visoke
riopa jų parama.

1967 m. gegužės 28 d. Sambū
rio sueigoje buvo priimti nauji 
įstatai, pagal kuriuos buvo pa
keistas ir Sambūrio vardas — 
Lietuvių Tautinis Akademinis 
Sambūris Chicagoje. Įžangoje nu
sakyti Sambūrio tikslai — "Lie
tuviai, tautinės minties akade
mikai, likimo išblokšti iŠ savo 
tėvų žemės, studijavę arba bai
gę aukštuosius mokslus Lietu
voje arba užsieniuose, turėdami 
tikslą sėkmingiau įsijungti Lie
tuvos laisvinimo kovon, išlaiky
ti ir ugdyti lietuvių tautos kul
tūrą, puoselėti lietuviškąsias 
akademines tradicijas ir jas per 
duoti jaunesniajai kartai išeivi
joje, jungiasi J Lietuvių Tautinį 
Akademinį Sambūrį Chicagoje. 
LTA Sambūris savo veikloje va
dovaujasi krikščioniškos doro
vės pagrindais.

Pradžioje panašus Sambūriai 
buvo įsisteigę New Yorke, Cle
velande ir Phlladelphijoje, Sam
būrių veikimui derinti Chicago-

ria — pirm., Br. Dūda — 
vicepirm. ir E. Gedgaudie
nė — sekr.

Edvinas Balceris

Chicagoje
je buvo išrinkta LTA Sambūrių 
Centro Valdyba, bet atsikūrus 
JAV-se Korp! Neo-Lithuania ir 
įsijungus į jos eiles daugumai 
Sambūrio narių, neolituanų, kiti 
skyriai nustojo veikę. Liko tik 
vienas LTA Sambūris Chicago
je, kuris ligi šiai dienai yra lyg 
Korp! Neo-Lithuania Filisterių 
S-ga Chicagos neolituanams.

Ką LTA Sambūris Chicagoje 
yra nuveikęs per savo 22 veik
los metus.

Nuo pat įsisteigimo Sambūris 
aktingai reiškėsiChicagos lietu
vių kultūriniame gyvenime, tel
kė lėšas Vokietijoje pasilikusių 
ligonių, neolituanų ir kitų bro
liškų korporacijų nariams šelp
ti. Vėliau, atsisteigus Chicago
je Korp! Neo-Lithuania, Sam
būris ne kartą yra sušelpęs ir 
Korp! Neo-Lithuania Vyr. Val
dybą, ypatingai ruošiant neoli
tuanų stovyklas, ir kitiems rei
kalams. Iš viso per 22 metus 
LTA Sambūris yra parėmęs 
Korp! Neo-Lithuania apie 5500 
dol. Sergantiems ir paramos 
reikalingiems korporantams Vo 
kietijoje pasiųsta 1700 doL, Si
biran ištremtiems ir Lietuvon 
grįžusiems kolegoms paremti 
pasiųsta siuntinių uŽ 1500 dol. 
Vasario 16 gimnazijai Diephol- 
ze pasiųsta 450 doL, Vilties dr- 
jai ir Dirvai paremti — 550 
dol., Lietuvių Tautiniams Na
mams Chicagoje — 200 dol..

KORP! NEO-LITHUANIA 
CHICAGOJE

Korp! Neo-Lithuania Chicagos padalinio valdyba. Sėdi iš kai
rės: Alvydas Jonikas — pirmininkas, Viligailė Lauraitytė — 
sekretorė, Romas Cesas — vicepirmininkas, Vaclovas Mažeika — 
iždininkas ir Algis Augaitis — narys.

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagoje savo veiklą pradėjo 
1957 m., nors bendrai kor
poracija buvo atgaivinta 
Amerikoje 1955 m. Toronto 
suvažiavime. Užtruko dar 
pora metų, kol galutinai su
brendo mintis suorganizuo
ti Neo-Lithuania Chicago
je, priežastis daugiausia bu
vo ta, kad Chicagoje tuo 
metu labai gražiai veikė 
Tautinis Akademinis Sam
būris ir didelė dalis korpo
rantų buvo skeptiški Neo- 
Lithuania atsteigimui, ma
nydami, kad korporacija ne
prigis. Bet korporacija pri
gijo labai gerai ir Chicagos 

Nepriklausomybės Fondui — 
200 dol., Jaunimo Centro staty
bai — 200 doL, Prezidento An
tano Smetonos portretui nupieš
ti pridėjo 150 doL

Be to. Sambūris įvairiomis 
progomis davė aukųALTai.skau- 
tams, Lituanūs žurnalui, litu
anistinėms mokykloms Chica
goje ir kitiems kultūriniams rei 
kalams.

Vienas didesnių Sambūrio veik
los darbų buvo dr. Jono Balio 
knygos "Lietuvių liaudies pasau
lėjauta" išleidimo finansavimas, 
Leidėjas buvo Pedagoginis Litu
anistikos Institutas Chicagoje, o 
knygos mecenatas — LTA Sam
būris, tam tikslui sutelkęs 1400 
dol.

Sustiprėjus Korp! Neo-Lithu
ania, Sambūris paskutinio de
šimtmečio laikotarpyje savo pa 
ramą nukreipė į Pedagoginio Li 
tuanistikos Instituto rėmimą ir 
ligšiol iš savo kasos bei atski
rų Sambūrio narių aukų Institu
tą yra parėmęs virš 4000 dol., 
įskaitant kopijavimo mašiną 
1500 dol. sumoje.

Iš viso Sambūris per 22 savo 
veiklos metus įvairiems lietu
viškos kultūros reikalams yra 
išleidęs virš 17.000 dol. Šiuo ke. 
liu LTA Sambūris Chicagojepa
siryžęs eiti ir ateityje.

Šiuo metu LTA Sambūrio val
dybą sudaro: Kazys Kasakaitis, 
Antanas Kalvaitis, Ignas Andra
šiūnas, Juozas Žvynys ir Sta
sys Vidmantas, kurie atstovau
ja Korp! Neo-Lithuania, Jauną
ją Lietuvą ir Vilties korporaci
jas. K. Kasakaitis

padalinys yra pats veikliau
sias ir skaitlingiausias, šiuo 
metu Chicagos neolituanų 
sąrašuose iš viso yra 260, 
iš kurių 126 yra jaunieji 
jau gavę spalvas čia. Taigi 
nemažas būrys akademikų 
ir jeigu visi būtų aktyvūs, 
galėtų kalnus nuversti. De
ja, kai kurie gavę spalvas 
din.gsta ir nebepasirodo, o 
mergaitės ištekėjusios daž
niausia pranyksta iš hori
zonto, reikia tikėti, kad jos, 
paauginusios vaikus, sugrįš 
atgal.

Nežiūrint nubyrėjimų 
korporacijos veikla Chica
goje yra stipri: talentų va

karai, vasario 16-tos minė
jimai, iškilmingos korpora
cijos šventės, korporacijos 
garbės narių minėj imai- 
akademijos, vaidinimai, tau 
tinių šokių grupė, orkestras, 
Naujų Metų sutikimai, ge
gužinės — tai visa eile kul
tūrinių ir pramoginių pa
rengimų prie kurių suorga
nizavimo buvo įdėta daug 
darbo ir sumanumo.

Tenka pastebėti, kad kor
poracijos vyriausioji valdy
ba jau nuo 1959 metų yra 
visą laiką renkama iš Chi
cagos korporantų.

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagos padaliniui yra pirmi
ninkavę sekantys kolegos: 
Alfas Simonaitis, Jonas 
Jurkūnas, Stasys Mažulis, 
Stasys Virpša, Rimas Sta
nkūnas, Rimas Mulokas, Va
lentinas Krumplys, Elvyra 
Kavaliūnaitė, Algis Modes- 
tavičius, Vytautas Kasniū- 
nas jr., Edas Modestavičius, 
Algis Augaitis ir dabartinis 
pirmininkas Alvydas Joni
kas.

V. Mažeika

P A D S K A

Lietuvių tauta turi seną 
ir labai gražų paprotį sudė
tingesnius dąrbus atlikti 
talkos būdu. Kai numatyti 
talkos darbai būdavo baigti, 
tai šeimininkai dėkodami 
visiems talkininkams, iškel
davo pabaigtuves. Tos pa
baigtuvės būdavo daugiau 
negu paprasti pietūs af va
karienė. Tai būdavo gražus 
subuvimas visų dirbusiųjų.

Korp! Neo-Lithuania 50 
metų sukakčiai paminėti 
prie Vyr. Valdybos buvo su
daryta spaudos komisija, 
kurios uždavinys buvo pa
rinkti medžiagos, apie Kor
poracijos per 50 metų nuei
tą kėlią, atliktus darbus ir 
ateities gaires. Komisijos 
darbas baigtas, surinkta 
medžiaga šiame Dirvos nu
meryje atspausdinta. Gaila, 
kad ne visi kolegos-ės ište
sėjo pažadus.

Pabaigtuvių proga ir 50 
metų sukakties paminėji
mas Chicagoje įvyks šešta
dienį, lapkričio mėn. 11 d., 
7:30 vai. vakaro Tautinių 
Namų salėje su banketu. Gi 
lapkričio mėn. 12 d. Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje, 10 vai. 
pamaldos, vainiko padėji
mas prie paminklo, miru
siųjų lankymas kapinėse ir 
3 vai. p. p. Tautinių Namų 
salėje, 6422 So. Kedzie Avė. 
akademija su menine pro
grama. Meninėje dalyje da
lyvauja jaunimas, šiuose 
minėjimuose būtų miela 
matyti ir visus straipsnių 
autorius. Tokį pat minėji
mą ruošia lapkričio mėn. 25 
d. ir Los Angeles padalinys.

Šia proga dėkoju komisi
jos nariams kolegoms — M. 
Valiukėnui, Vyt. Kasniūnui, 
sj., Broniui Kasakaičiui už 
glaudų bendradarbiavimą 
renkant medžiagą. Taip pat 
dėkoju straipsnių auto
riams, kurie nepagailėjo lai
ko ir, pagal turimas sąly
gas, parašė, šie kolegų-ių 
atsiliepimai rodo, kad su
kauptomis jėgomis, lietuviš
ka talka, šį bei tą galima 
padaryti. Tas duoda vilties, 
kad ir ateityje bendromis 
jėgomis tęsime ir ugdysime 
Korp! Neo-Lithuania tauti
nes idėjas išeivijos lietuvių 
jaunuomenės tarpe ir visą 
akciją kreipdami į šūkį — 
Pro Patria.

Taip pat ačiū Dirvai už 
planingą medžiagos patvar
kymą.

Išskirtina padėka priklau
so p. Jūratei Statkutei-De 
Rosales, kuri nepagailėjo 
laiko ir parašė didžiai ver
tingų minčių straipsnį. Ačiū 
visiems.

J. Jurevičius
Leidinio redaktorius

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ
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