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AR TURIME IDEALĄ?
Tautiškai atgimstantis Šiaulių jaunime, prieš Tave keturi mūsų veik- 

Į los principai. Į klausimą, kuris iš jų svarbiausias, sunku atsakyti ir 
vargu ar įmanoma. Neįmanoma, nes jie tarpusavyje glaudžiai susiję. Bet 
yra sąvoka, kuri vienija visus šiuos keturis principus ir išreiškia ga- 

| lutinį musų tikslą - tai dvasingumas.
Esminiu savo veiklos^tikslu ir siekimu mes laikome žmogaus dvasingu- 

ną - Jūsų įr mdsų žmogiško dvasingumo siekimą, jo plėtotę Jūsų ir mūsų 
sąmonėje. Žmogaus dvasia pasireiškia kaip žmogaus siekis ir nora3 harmo
ningo dvasinio užbaigtumo. Jei visuomenė turi tokį vieningą ir harmonin- 
;ą siekį, tai, kaip yra pastebėjęs R. Ozolas, ji stoja į tautos kelią, 
curiuo eidama gali atgauti ir tautos dvasią. Tautos dvasia - prasmingo tautos gyvenimo prielaida. Jei dvasia - žmogiško harmoningumo ir dvasi
nio. vieningumo siekis, tai dvasingumas - tikslas, į kurį nukreipti vi3i 
3iek.iai. Dvasingumas - tai idealo kūrimo sau ir kitiems pradžia, nes 
dvasios tikslas yra idealas, kurio neretai siekiama visą gyvenimą.

Kodėl ne iš karto siekiama idealo, o tik dvasingumo? Todėl, kad žmo
gus pirmiausia turi jausti savo gyvenimo kelrodės žvaigždės - idealo - 
dvasinį poreikį ir tik per dvasingumą jis gali subręsti idealui, kurį 

i vėliau pats susikurs. Jei žmogaus idealo siekiams nėra tinkamų sąlygų, 
jei visuomenė nepajėgi jų sudaryti, žmogus patiria dvasinę krizę. Mūsų visuomenėje dar nėra tinkamų sąlygų idealams plėtotis, jų siekti. Tačiau 
imogus negali gyventi, nesiekdamas kažko tauresnio, žmogiškesnio. Tad 
idealą dabar gali pakeisti dvasingumo, vienijančio ir išreiškiančio visa 
tai, kas žmogiškiausia, doriausia ir tyriausia, siekimas.

Tad kilkim ir kelkim! Kilkime patys ir kitus kelkime, ugdykime dva- 
ingumą savyje ir aplinkiniuose. Dirbkime tol, kol sąžinė leis gakarto- 
;i vieno iš geriausių lietuvių tautos sūnų - M. Slanciausko žodžius: 

Dirbom, krutėjom, kiek tiktai galėjom,
Dabar jau gana...

MUSU PRINCIPAI
1. "Varpai" - nepriklausomas jaunimo laikraštis. Negriklausome nie- 

:am kitam, tik Šiaulių jaunimui. Nepriklausomybę išreiškiame suteikdami 
galimybę visiems išsakyti savo mintis laikraštyje.

2. "Varpų" redakcija žmogiškumą laiko neatsiejamu principu savo veik
loje. Smerkiame bet kokį smurtą ar prievartą, nesvarbu 16 kieno pusės ar 
prieč ką jis būtų nukreiptas. Kovojame prieS visa, kas trukdo augti jauno žmogaus individualybei.

3. "Varpai" — vienas iŠ tų laikraSčių, kuris žadina tautos jaunimu 
Todėl jo veikla nukreipta į tautinės savimonės vystymą, istorinės atminties atgaivinim%

4. Pritariame Sąjūdžio programai ir palaikome ją.



KODĖL "VARPAI"?

Gali būti, Jog daug kam neduoda ramybės ils klausimas. Tad neramiesiems
atsakome.1926 m. Šiaulių valstybinės berniukų gimnazijos moksleivių iniciatyva 
buvo išleisti du Jaunimo laikraščio "VARPAI" numeriai, šie numeriai buvo 
išleisti didžiuliu tiražu - 800 egz. Išėjo du numeriai, o trečiojo rei
kėjo laukti tik ... 62 metus. Tad prieš Jus - trečiasis "VARPy" numeris.

Dangiras Mačiulis

IEŠKOMAS DRAKONAS .. .

Pradžiai trumpa pasaka.Gyveno pasaulyje drakonas, kuris išnaudojo visus žmones. Atsirasdavo 
narsių karžygių, kurie susikaudavo su drakonu. Tačiau nugalėję Jie patys 
virsdavo drakonais. Atsirado vienas Jaunikaitis, kuris sugebėjo atsispir
ti pagundoms. Ir nuo to laiko niekas žemėje žmonių neskriaudė, gyveno vi
si taikiai ir draugiškai.Pradžia intriguojanti, ar ne? Tačiau priverstas jus nuliūdinti. Su pas
kutiniais pasakos žodžiais visos intrigos baigėsi. Dažnai mes norime gy
venti kaip pasakoje. Deja, Šiandien pas mus daugiau gyvenimiško skausmo, 
nei pasakiškos laimės. Pasaka baigėsi laimingai, o Šios istorijos, kurių 
papasakosiu, pabaiga dar ateityje...
Tie, kurie neabejingi savo tautos, savo miestelėnų likimui, skaitykite 

toliau, o kieno tai nejaudina, tenegaišta laiko. Pats laikas pradėti trum
pų, bet liūdnų istorijų.
Tai buvo ne taip jau seniai. Šiaulių jaunimo klubo atstovai gavo signa

lų apie susidariusių padėtį II mokykloje - internate. Mums tai nebuvo nau
jiena. Tačiau tai, kų mes sužinojome iŠ vaikų lūpų, būdami internate, ne 
kiekvienas žmogus žino. Sunku iš Šios mokyklos išeiti sųžiningu, Jautriu 
Tėvynės piliečiu. Vaikai Šioje "auklėjimo mašinoje" žalojami nuo pat anks
tyvos vaikystės. Norėdami atkreipti visuomenės dėmesį į mokyklos - inter
nato problemas, kreipėmės į aktyviųjų Jos dalį. Reaguota na greitai, imta
si tam tikrų priemonių
Norėjosi nueiti ir padėkoti valdžios vyrams. Netoli Jau buvome nuo val

džios rūmų, bet susimųstėme - už kų dėkoti? Gyvenimo nepakelsi, pakeitęs 
munduro 3i5.Tv̂  Ar netapome žaisliukais didžiųjų vyrų rankose? Ar nesame 
tie vabaliukai, kurie trukdo gerai ir ramiai gyventi?
Pabaigai vėl truputis pasakos, praskiestos gyvenimiška tikrove.
Vienų drakonų pakeitė kitas. Gyvenimas teka senųja vaga. Kas ras naujų 

vagų? Kas nuvers drakono sostų? Nežinia. Kviečiu visus buvusius mokyklos- 
internato auklėtinius, mokytojus, dabartinius moksleivius, visuomenę įsi
traukti į paieškas. Rašykite mums, kaip pagerinti vaikų, mokytojų padėtį, 
kaip spręsti gyvybiškai svarbius klausimus, kaip pakeisti visų sistemų? 
RuoSkite savo projektus, rezcliuoijas ir siųskite mums. Išsakykite savo 
mintis laiškuose ir atsiųskite mums. Mes pabandysime apibendrinti visų 
medžiagų ir patelkti jų valdžios vyrams. Paieškos tęsiasi.

Vaidas Baoys
DĖMESIO I

Skelbiamas konkursas "Didžiausių Šiaulių miesto švietimo sistemos stag- 
natorių" surasti. Kandidatus į šių "garbingų" vietų siūlo visa aktyvioji 
visuomenė iki gruodžio 20 d. Surinkusiam daugiausia balų "stagnatoriui" , 
bus skirtas mūsų laikraštuko puslapis. Kviečiame aktyviai dalyvauti.
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