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KOKIO SAVOJO ŽURNALO
PAGEIDAUJAME?
Jus sveikina pirmas pasikeitusios M. VYČIO talkos paruoštas numeris, o
redakcija tebesėdi susirūpinusi ir tebesvarsto: pirmas numeris, o kas toliau?
Vis dar pilnai nesuvokiame, koks šios redakcijos žurnalas turėtų būti, kas jame
atsispindėti ir t.t. Savos informacijos bįuletenis, „suvisuomenintas” pusmetinukas,
akademinio lygio žurnalas, ASS institucijų (VJFondo, ASLeidyklos) puoselėjimo
laikraštis ar, kaip paraštėje skaitome: „Skautiškos minties jaunimo ir vadovų
laikraštis”?
Pervertus paskutinių kelerių metų M V komplektus, nerasta jokios rašinių
gausos nei vadovų temomis, nei jaunimui tiesiogine prasme. Greičiau anų numerių
skerpsjūvyje regime visų aukščiau įvardintų sričių suvestinę.
Manytina, kad tai visiškai tvarkoje. Antra vertus, šiandieninėmis apystovomis
dažnai nutinka, kad ne uždėta parašė, o sunkokai „sužvejojamų” bendradarbių
pateikta medžiaga nulemia turinį. Gal keista, gal netikslu, bet tokia yra dabartinė
tikrovė.
O kokio žurnalo tikrai norime?
Paskutiniame šio numerio puslapyje rasite pluoštelį sugestijų į redakcijos
pasiųstus laiškelius. Dėkojame už juos, — tai jau pradžia, bet turime pasiguosti, jog
atgarsis buvo mikroskopiškai mažas. Viliamės, jog, išėjus pirmam numeriui, ir
daugiau kolegų,-ių pasisakys, kokio savojo žurnalo pageidautų.
Su viltimi, jog išsipildys sesės E. Masiokienės žodžiai „ne vien kritikuoti, bet ir
bent vienų straipsnį per metus parašyti M. VYČIUI”, tikimės greito pasimatymo.
Red.
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Į PENKTĄJĮ ŠIMTMETĮ
1579—1979—2079
įvairiais būdais, keliuose kontinentuose minėjome džiuginančią Vilniaus

universiteto sukaktį. Šis įvykis tiek reikšmingas ir skatinantis, kad jo įtakoje, su
dideliu pasitikėjimu bei viltimi, šių minčių antraštę parinkome: į penktąjį šimtmetį
veda mus šios sukakties kelias!
Tad, neliečiant jau šimtmečiais matuojamo istorinio fakto, kas čia dar glūdi
tokio reikšmingo ir svarbaus?
— O svarbu, manau, štai kas. Be ilgų, istorinių įrodinėjimų, tik keliais žodžiais
bet kokiam galvojančiam tvariniui galime aiškiai ir įtikinančiai pasakyti, kad mūsų
protėvių šalyje aukštojo mokslo bei organizuoto švietimo šaknys siekia daugiau
kaip 400 metų. Galime dar pridurti, kad mažai tokių „senų” universitetų iš viso
pasaulyje yra! Garantuoju, jog šis teigimas nuskambės rimtai, pagarbiai ir
įtikinančiai.
Jei reikia, pažvelkime į datas. JAV-se seniausias yra garsusis Harvardas, įkurtas
1636; mano paties ir daugelio kitų lietuvių lankyta alma mater, University of
Illinois, veikia nuo 1867. Anglijoje Oksfordo pirmasis statutas išleistas 1253, tačiau
žinoma, kad ši mokslo įstaiga veikė ir anksčiau. Vakarų Europoje nuo viduramžių
išsirikiuoja šie mokslo institucijų vardai su įkūrimo datomis: Bolonijos — XII a.,
Paryžiaus — XII a., Prahos — 1348, Krokuvos — 1364, Vienos — 1365,
Heidelbergo — 1385, Karaliaučiaus — 1544, o į rytus nuo Karaliaučiaus sekantis
buvo Vilniaus Universitetas — 1579 . . . Visai neblogai skamba, ar ne?
Yra svarbu šiose datose nepasimesti, neprarasti pokalbio objekto: čia eina kalba
ne apie muziejuje stovinčią 400 metų amžiaus archeologinę iškaseną, bet apie
šiandien veikiančią ir pulsuojančią lietuvių aukštojo mokslo instituciją! Net anapus
gražiai išleistame leidinėlyje, „Four Centuries of Vilnius University”, pariebintomis
raidėmis sakoma: „Vilnius University is the oldest higher education establishment
in the USSR. For a number of centuries it was the only school of higher learning in
Lithuania and exerted a substantial influence on cultural life there and in
neighbouring countries.”
Vilniaus universiteto, kaip aukštojo mokslo institucijos, istorija yra turininga.
Jie tiesiog stebina, nes šalia įprastinai sutinkamos tuolaikės filosofijos, teologijos,
iškalbos, medicinos ir 1.1., randame ir stebinančių pasireiškimų kitose mokslo
srityse. Džiugina ypač tie universiteto auklėtiniai, kurie visa savo moksline bei
dvasine erudicija atsisuko į lietuviškąjį pasaulį ir daug naudingų darbų atliko savo
žemei ir savo tautai.
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Išsamiau apie šiuos pasiekimus galima pasiskaityti Lietuvių Enciklopedijos
XXIV tome bei kituose leidiniuose. Šiuose puslapiuose gal tik iliustracijos dėlei
„pasmaguriaukime”:
Kazimieras Simonavičius, raketų teorijos pradininkas, 1650 parašęs „Artis
magnae artilleriae”, kurios labai teigiamą aptarimą 1956 m. mačiau British Rocket
Society žurnale ...
1753 universitetas jau turėjo astronomijos observatoriją, ketvirtąją iš eilės
visame pasaulyje . . .
Gydytojas ir botanikas Gilibertas įsteigė pirmąjį Lietuvoje botanikos sodą ir
išspausdino pirmąjį veikalą apie Lietuvos florą . . .
‘Štai, mūsų kultūros istorijoje daug kartų pagarbiai kartoti XIX a. universiteto
auklėtinių vardai: Stuoka-Gucevičius, Pabrėža, Valiūnas, Stanevičius, Daukantas,
Valančius ir daugelis kitų . . .
Mūsų didieji šio šimtmečio akademikai, nors trumpai, nors labai sunkiomis
sąlygomis, dirbę Vilniaus universiteto auditorijose bei kabinetuose: Putinas, KrėvėMickevičius, Sruoga, Biržiškos, korp! Vytis garbės narys Ignas Končius ir daugelis
kitų . . . (Mykolas Biržiška, Nepriklausomybės akto signataras bei universiteto
rektorius, taip pat turėjo vytiečių Garbės Nario spalvas.)
Pagaliau dabartinis universiteto rektorius, Jonas Kubilius, yra pasižymėjęs
tikimybių teorijos mokslininkas. Žymių mokslininkų yra ir daugiau . . .
Šiandien teigiama (Draugas, 1979.XII. 15), kad Vilniaus Universitete yra
įsitvirtinęs visame pasaulyje žinomas baltistikos mokslų centras . . .
Vilniaus universitetas, žengdamas į penktąjį mokslo bei švietimo šimtmetį, buvo
ir yra tikra Dievo dovana Lietuvai ir lietuviams. Universitetas yra taip pat ir šviesus
unikumas šios planetos mokslo institucijų šeimoje.
Antanas Dundzila

Vilniaus Universiteto skliautai
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DU
ŽODŽIAI
IŠ VILNIAUS
Su Vilniaus universiteto tema rišasi ir dalis pogrindinės spaudos, šiuo metu
gausokai leidžiamos Lietuvoje. Čia pateikiamos dvi ištraukos iš akademiškai
orientuoto pogrindinio laikraščio ALMA MATER, Nr. 1, 1979.

TIESOS SARGYBOJE
(ALMA MATER redakcijos žodis Skaitytojui)
ALMA MATER — MOTINA MAITINTOJA! Šis prasmingas vardas nuo senų
laikų yra prigijęs Vakarų kraštų universitetams. Ir iš tiesų negali būti gražesnio
pavadinimo aukštajai mokyklai, kurios paskirtis — praturtinti protą, nuskaidrinti
dvasią, įkvėpti norą tarnauti žmonijai, jai šviesti ryškiu žibintu kelyje per gyvenimo
sutemas j ateitį.
Visais laikais universitetai buvo pagrindiniais kultūros židiniais. Pati Vakarų
Europos kultūra gimė ir plėtojosi su pirmaisiais universitetais, įkurtais Italijoje,
Anglijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Čekijoje . . . Kultūros istorija glaudžiai susijusi
su universitetų istorija.
Vilniaus universiteto istorija neatskiriama nuo Lietuvos kultūros istorijos. Jo
garbingas — 400 metų Jubiliejus vertas didžiausio dėmesio. Dėl šios priežasties* visų
pirma ir yra leidžiamas šis leidinys „ALMA MATER”, kurį Tu, Mielas
Skaitytojau, dabar turi savo rankose.
Bet Tau gali kilti klausimas: ką šis leidinys gali pasakyti naujo bei reikšmingo,
kai baigiama leisti tritomė „Vilniaus universiteto istorija”, kai tiek daug esi skaitęs
ir girdėjęs apie šią garbingą mokslo šventovę? Pagaliau gali paklausti, kam
reikalingas šis leidinys, jei nemažai apie universitetą rašoma tarybinėje spaudoje,
ypač kai jo jubiliejus žada tapti vos ne visasąjungine kultūros švente? Be to, didelės
simpatijos negali kelti ir jo išvaizda, perdaug jau kukli ir ne šiuolaikinės įprastos
technikos priemonėmis atlikta. Bet, Mielas Skaitytojau, neskubėk iš karto
neigiamai nusiteikti, nusigręžti. Pirmiausia apie viską gerai pagalvok, įsigilink į jo
leidimo sąlygas ir galimybes. Šis redakcijos žodis ir nori padėti šiame susimąstyme.
Vilniaus universitetas pergyveno savo istorijoje tokių momentų, kurių niekada
negalima pamiršti, norint teisingai suprasti jo dabartinę padėtį.
Po 1832 m., kada rusų okupacinė valdžia universitetą uždarė ir “apiplėšė, Lietuva
neteko svarbiausios kultūrinio vystymosi galimybės.
Kai 1919 m. Vilnius buvo okupuotas Lenkijos, tiesa, universitetas buvo
atkurtas, bet jau turėjo tarnauti Vilniaus krašto nutautinimo reikalams, nes šio
universiteto lietuviška dvasia buvo ištremta į Kauną, tapusį laikinąja Lietuvos
Valstybės sostine. 1939 m. Vilniaus universitetas tapo lietuvišku, pradėjo tarnauti
savos tautos kultūrai. Po 1940.VI.15. sovietų invazijos universitetas buvo labai

3

6

suvaržytas. 1943 m. universitetas buvo uždarytas. Šį kartą tai padarė vokiečių
okupacinė valdžia, norėdama nubausti lietuvių inteligentiją už nepaklusnumą.
Po Antrojo pasaulinio karo, kaip žinome, Lietuva neatgavo savo Nepriklauso
mybės. Nors Vilniaus universitetas ir buvo atkurtas, bet jis gavo daugiau ne ALMA
MATER, bet MATER DOLOROSA pavidalą. Jis neturi jokio savarankiškumo. Jo
kryptį ir veiklą reglamentuoja svetimtaučiai. Visą jo darbą kontroliuoja Maskva,
priešiškai nusiteikusi prieš visą lietuvių tautą, kuri, pagal mums primestą ideologiją
turės išnykti, įsiliedama į tarybinį (rusiškąjį) konglomeratą. Ir kalba bus viena —
internacionalinė, t.y. rusiškoji.
Vilniaus universitetas, kaip ir kitos Lietuvos aukštosios mokyklos, dabar yra
pajungtos tokiems tikslams įgyvendinti. To nebeslepia net ir oficialūs okupacinės
valdžios nutarimai, dokumentai. Jie skelbia, kad Lietuvos aukštųjų mokyklų
uždavinys yra virsti internacionalizmo (tokia dabar rusifikacijos priedanga)
.skleidėjais, kad greičiau Lietuva susilietų su „didžiąja rusų tauta”. Dalykai, skirti
'Skleisti tokiai „ideologijai”, užima didžiausią mokymuisi skirtą laiko dalį.
Ir tokia mokymo sistema duoda tam tikrų vaisių, žinoma, labai pragaištingų
mažos tautos egzistencijai,' jos likimui. Ir, deja, yra ne tik tokių studentų, bet ir
dėstytojų, kurie, nors ir laiko save lietuviais, nors dar kalba lietuviškai, bet tautinis
sąmoningumas toks menkas, kad iš jų dvelkia jau svetima dvasia. Tokie „lietuviai”
jau yra mūsų tautosjgrganizmo mirusios ląstelės.
Sunkus dabar mūsų tautai laikotarpis, gal pats sunkiausias iš visų kada nors
buvusių Lietuvos istorijoje. Gręsia pavojus jau visos tautos egzistencijai. Nors dabar
vykdoma ta pati carinės okupacijos politika, bet priemonės yra ne tik žiauresnės,
bet žymiai rafinuotesnės, todėl ir rezultatai didesni. Nuo to nelaisvas ir mūsų
universitetas.
Gyvą susirūpinimą ir didžiausią atsakomybę turi jausti kiekvienas sąmoningas
lietuvis, ypač inteligentas ar juo besiruošiąs tapti. Niekas neturi stovėti nuošaliai,
kai tautai gręsia mirtinas pavojus. Šis susirūpinimas ir atsakomybė yra svarbiausioji
priežastis, pašaukusi gyventi ir šį leidinį.
Kai mes įsigiliname į mūsų universiteto istoriją, kartais mums atrodo, kad kai
kurie jo gyvenimo momentai galėjo būti ne taip tragiški, jei to ar kito meto lietuviai
būtų buvę sąmoningesni, jei būtų buvę daugiau susipratimo. Tai tiesa. Bet neturime
užmiršti, kad vėlesnių laikų vertintojai taip pat svarstys dabartinį mūsų gyvenamąjį
laikotarpį ir, gal būt, su dar didesniu kartėliu žiūrės į mūsų laikus, į mūsų
akademinį jaunimą ir klaus, kodėl nebuvome pakankamai sąmoningi, atsparūs,
kovingi, kai vyko tautos tragedija. Juk visuose kraštuose ir visais laikais akademinis
jaunimas, studentija, buvo ir yra viso jaunimo vadovas, iniciatorius, įkvėpėjas.
Pagaliau akademinis jaunimas, palikęs auditorijas, išėjęs į gyvenimą, irgi bus
visuomenės priekyje. Čia ir glūdi didžiausia mūsų atsakomybė.
Šios atsakomybės akivaizdoje kyla tokie klausimai, kurie verčia visus rimtai
susimąstyti: Ar mes pakankamai padedame savo tautai sunkioje priespaudoje visais
galimais būdais? O gal mes plaukiame pavėjui, tuo pasitarnaudami mūsų tautos
duobkasiams? Ar mes esame giliai susirūpinę savo tautos nacionaline kultūra? O gal
tiesiogiai ar netiesiogiai padedame ją naikinti? Ar mes tarnaujame tikrajam
mokslui, tiesai? O gal vietoj tiesos ir tikro mokslo tenkinamės tik jų regimybe, pigia
propaganda? Ar mes esame tiesos švyturiai, ar tik svetimos ideologijos įrankiai?
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Daug problemų, daug klausimų! . . Leidinys „ALMA MATER” nori nuošir
džiai dalyvauti šių klausimų svarstyme ir problemų sprendime.
Okupantai, norėdami „sulieti” pavergtą kraštą su savo teritorija, norėdami
nutautinti, pirmiausia siekia sunaikinti tautos atmintį —jos istoriją. Štai dėl ko mes
vidurinėse mokyklose tiek mažai tegirdėjome iš Lietuvos istorijos. O jei ką ir
girdėjome, tai taip tendencingai, taip iškreiptai, kad tokios „žinios” pasitarnavo tik
prieš lietuvių tautą nukreiptai ideologijai mūsų sąmonėje įtvirtinti. Dėl šios
priežasties ne vienas tapo savo krašto istorijos, o tuo pačiu ir savo tautos ignorantu.
„ALMA MATER” nori pagal galimybes priminti tuos mūsų praeities puslapius,
kuriuos labiausiai stengiamasi sufalsifikuoti arba nutylėti.
O kaip su mūsų pasaulėžiūra? Ar ji sava? O gal ji jau nebe pasaulėžiūra, o tik
įteigta svetima ideologija? Gal mes jau nebeskiriame pasaulėžiūros nuo ideologi
jos? . . Ir šiuo klausimu norėtų „ALMA MATER” pasikalbėti.
Yra ir daugiau dalykų, kurių čia visų išvardinti neįmanoma, bet dėl kurių reikia
pasisakyti. Yra tokių skaudžių mūsų gyvenime apraiškų, dėl kurių kyla didžiausi
pavojai (alkoholizmas, moralinis pakrikimas, indiferentizmas . . .). Šitie dalykai,
deja, palietė ir akademinį jaunimą. „ALMA MATER” nori pasitarti ir šiais opiais
dalykais.
Filosofija, religija, ateizmas, mokslo problema, tai temos, reikalaujančios
gilesnio supratimo. Ne paslaptis, kad mūsų žinios ne visada yra tokios, kokių
reikalauja mūsų padėtis ir gyvenamasis laikotarpis. Šiose srityse labiausiai
sukeičiamos sąvokos: kas pažangu, laikoma reakcinga, ir atvirkščiai; tiesa vadinama
šmeižtu, o melas — tiesa . . . Tokiam tikslui tarnauja visos informacijos priemonės.
Viena ryškiausių tokių priemonių — nutylėjimas? „ALMA MATER” kaip tik
norėtų atkreipti dėmesį į tuos „nutylėjimus”, išsiaiškinti priežastis, dėl ko nutylima.
„ALMA MATER” ryžtas pateikti [ir dailiosios literatūros pavyzdžių, pasisakyti
literatūros mokslo, kritikos bei meno klausimais. Šiuo atžvilgiu šis leidinys taptų
panašus į žurnalą. Bet tai priklauso nuo daugelio aplinkybių bei sąlygų. O kokios
mūsų sąlygos, manome, kad kalbėti netanka.
Bet tai priklausys ir nuo Tavęs, Mielas Skaitytojau. Jei Tu nuoširdžiai priimsi šį
leidinį, jei nesitenkinsi tik jo perskaitymu, o platinsi, ne tik duodamas jį kitam
skaityti, bet ir padauginsi jo egzempliorių skaičių, atliksi didelį ir kilnų darbą,
prisidėsi prie redakcijos pastangų.
Redakcija kviečia nebūti indiferentais. Šiuo metu indiferentizmas — blogiausia
piktožolė, kurią reikia rauti su šaknimis.
Tai, kas čia pasakyta, nėra kokios programos išdėstymas. Tai tik svarstymas,
kas mums rūpi, kas mus jaudina ir kas yra labai aktualu bei svarbu. Čia taip pat
norima priminti, kad nesiruošiama pamokslauti, priverstinai įteigti savo nupmonę.
Svarbiausias mums dalykas — atviras ir nuoširdus pokalbis. Kviečiame į jį įsijungti!
Tiek redakcijai, tiek ir Tau, Mielas Skaitytojau, manome, rūpi pirmiausia tiesa.
Tad visi budėkime TIESOS SARGYBOJE!

♦
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A. VIENTAUTAS

DĖL MUSŲ ALMA MATER VARDO
^\^lniaus universitetas istorijos eigoje turėjo įvairių vardų: Vilniaus akademija ir

universitetas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausioji mokykla, Vilniaus
Vyriausioji mokykla. Visi šie vardai buvo teisėti ir atspindėjo anų laikų istorines
permainas. Lietuvos valstybė (sąjungoje su Lenkija) 1795 m. nustojo egzistuoti.
Lietuva buvo Rusijos okupuota. Okupacinė valdžia 1808 m. Vilniaus universitetą
pavadino „imperatoriškuoju”. Šitaip mūsų universitetas buvo vadinamas iki 1832
m., kada jis tos pačios „imperatoriškos” valdžios buvo uždarytas ir apvogtas.
Sis „vardas”, be abejo, juridiškai buvo neteisėtas, nes buvo duotas okupacinės
valdžios, tos valdžios, kuri Lietuvoje laikėsi smurto pagrindu. Jos „aktai” nėra
teisėti ir jie savaime nustoja galios, kai pasibaigia okupacija. Teisėtai valdžiai net
nėra reikalo juos paneigti kokiais tai specialiais nutarimais.
Labai keista, kad tarybinė valdžia, apsišaukusi kovotoja prieš carinę priespaudą,
kurį laiką pasinaudojo nejuridiniu caro „ukazu”, norėdama sufalsifikuoti Vilniaus
universiteto įkūrimo datą, tuo išvengdama, kad Maskvos, o ne Vilniaus
universitetas yra pats seniausias visoje dabartinėje Tarybų Sąjungoje. Tokiu būdu
buvo stengiamasi „atstatyti” Rusijos prestižą. Be to, buvo galima teigti, kad ir šioje
— mokslo srityse visada padėjo „didi rusų tauta”. Tokios falsifikacijos atgarsių dar
galima užtikti ir dabar, kai ši falsifikacija, nežiūrint visų „pastangų”, išmesta į
istorijos šiukšlyną (pvz„ Laiškas TSRS MA prezidentui).
Rusų okupacinė valdžia sunaikino ir apiplėšė mūsų universitetą. Pavadinimas
„imperatoriškasis” nusako tik tam tikrą universiteto likimą. Žodžiu, mūsų
universitetui buvo prikergtas jo naikintojo ir plėšiko vardas.
Neturi jokio juridinio pagrindo ir lenkų okupacinės valdžios duotas naujas —
Stepono Batoro vardas. Vilnius buvo neteisėtai užgrobtas, tad visi lenkų valdžios
parėdimai yra okupacinės valdžios parėdymai, t.y. tokie pat neteisėti, kaip ir rusų
okupacinės valdžios.
Lenkų okupacija Vilniuje baigėsi 1939 metų rudenį. Vilnius, tuo pačiu ir
universitetas, grįžo teisėtam šeimininkui — Lietuvai. „Stepono Batoro” vardo
„kadencija” irgi baigėsi.
Tiesa, lenkų okupacinės valdžios duotas universitetui vardas, nors ir neturi
juridinio pagrindo, bet yra šiek tiek prasmingesnis. Steponas Batoras buvo ne tik
Lenkijos karalius, bet ir Didysis Lietuvos kunigaikštis, gavęs šį titulą Lietuvos
sutikimu. Be to, jis yra nusipelnęs ir Lietuvai, buvo garbingas valdovas. Pagaliau jo
valdymo metu buvo jėzuitų įsteigtas ir pats universitetas. Tačiau kadangi jo vardas
suteiktas uętui okupacinės valdžios ir nėra teisėtos Lietuvos vyriausybės nutarimo
palikti šį vardą, tai ir S. Batoro vardu universiteto negalima vadinti.
Iki Vilniaus atgavimo Kaune veikė Vytauto Didžiojo universitetas. 1939 metų
gale ir 1940-43 m. Lietuvoje buvo du universitetai. Panaši padėtis kurį laiką buvo ir
pokario metais, antros bolševikų okupacijos pradžioje. į Vilniaus u-tą kėlėsi atskiri
fakultetai iš Kauno u-to (šiuo metu likęs tik bendramokslinis fakultetas). Gal būt
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dėl šios priežasties galima vadinti Vilniaus u-tą Vytauto Didžiojo vardu? Tai
atitiktų faktinę padėtį. Deja, tai būtų juridiškai neįteisintas pavadinimas, nes tuo
reikalu nėra Lietuvos teisėtos vyriausybės specialaus nurodymo. Iki okupacijos
pradžios 1940.VI. 15) mūsų ALMA MATER buvo vadinama tiesiog Vilniaus
universitetu. Taip jį derėtų vadinti ir dabar.
Visai nereikalingas ir pridurkas „valstybinis”. . Šiuo būdvardžiu pažymime
priklausomybę, jei valstybėje yra panašių įstaigų, bet jos nėra pavaldžios valstybei,
o priklauso organizacijoms, konfesijoms. Nepriklausomoje Lietuvoje tokių u-tų dar
nebuvo (katalikiškasis tik bandė kurtis). Bėl to šis žodis universitetams nebuvo
prikergiamas. Gi dabar, kai viskas priklauso valstybei, net ir patys žmonės, tai
negali būti privačios net. pradinės mokyklos, toks „priedas” ne tik yra beprasmis,
bet ir juokingas. Neturi prasmės ir kitu atžvilgiu, būtent: jį gavo universitetas tada,
kai buvo sutrypta Lietuvos valstybė. Tai skamba kaip paradoksas. Žodžiu, jokis
„valstybinis” šiuo metu nieko nesako, neišliko jokios kritikos, todėl ir nevartotinas.
O kaipgi su V. Kapsuko vardu? Kokiu — teisiniu ar kitokiu pagrindu dabar
mūsų u-tas gavo šį vardą? Ir kodėl V. Kapsuko, o ne, sakysim, “Stalino ar Lenino?
Jei ne šių, tai yra ir daugiau vardų, kuriais būtų galima pavadinti, pavyzdžiui,
Dzeržinskio, Dekanazovo, ar Suslovo vardai neblogiau skamba. Jie ir „nuopelnų”
turi daugiau, ypač Dekanazovas ir Suslovas. Dekanazovas „įtvirtino” tarybų
valdžią Lietuvoje 1940-1941 m., buvo dešinioji Berijos ranka ir mirė kartu su savo
šefu atkaklioje kovoje „už tarybų valdžią” . . . Kas gali Lietuvoje savo „nuopelnais”
prilygti M. Suslovui? Jis pokario metais, „paaštrėjusios klasių kovos” laikotarpiu
uoliausiai vykdė (ir dabar tebevykdo!) savo mokytojo, įkvėpėjo, tėvo, organizato
riaus ir didžiausio mokslo korifėjaus draugo Stalino lenininę politiką. O tai
tiesiogiai lietė ir mūsų universitetą . . .
Bet nenurodinėkime tarybų valdžiai, ką ji turi parinkti ir kam pirmenybę
suteikti. Grįžkime prie V. Kapsuko . . .
Kad V. Kapsukas nesimokė ar nedėstė Vilniaus u-te, kalbėti netenka.Ta.rybu

valdžios „įkūrimo” metais Lietuvoje joks universitetas neveikė. Bet V. Kapsukas,
net ir kaip u-to „palikimas”, negali būti sietinas su mūsų universitetu: nėra jokio
preteksto, jokio ryšio. Belieka tik valstybinis — teisinis klausimas.
Mes jau žinome, kad V. Kapsuko „vyriausybė” nebuvo teisėta, Lietuvai
atstovaujanti vyriausybė. Kas gerai žino to meto įvykių raidą, turės sutikti, kad ši
„vyriausybė” pradėjo savo veiklą tuo metu, kai Vilnių okupavo svetimos valstybės
kariuomenė — Raudonoji armija. V. Kapsuko „vyriausybė” gyvavo tik iki tol, kol
Lietuva išvijo šią kariuomenę iš savo krašto. Gi „tarybų valdžią Lietuvoje”
panaikino ne kas kitas, o kas ją ir „įkūrė”, būtent — Tarybų Rusijos valdžia,
pradėjusi derybas su teisėta Lietuvos Vyriausybe. Tad ir V. Kapsuko pasirašyti
„dekretai” neturi valstybinio-juridinio pagrindo. Tai liečia ir „L ir B TSR dekretą
dėl Vilniaus universiteto atidarymo”.
Įdomi detalė dar ta, kad tame „dekrete” minimas „universitetas” visai
nepanašus į tokį u-tą, kuris buvo carinės valdžios uždarytas. Ten kalbama apie
„Darbo universitetą”, kurio tikslas — išsiugdyti vieningą proletarinę pasaulėžiūrą”.
Tokį uždavinį Tarybų Sąjungoje vykdo vadinamosios Aukštosios partinės
mokyklos. Tad jeigu tarybų valdžia pasisavino teisę suteikinėti vardus, tai bent
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faktiniu atžvilgiu būtų logiškiau buvę, jei V. Kapsuko vardu būtų pavadinta
Vilniaus aukštoji partinė mokykla. Tai nors savo dvasia atlieptų toks pavadinimas
aną V. Kapsuko pasirašytą „dekretą”.
Kalbėti apie dabartinės tarybų valdžios „teisėtumą”, daugiau negu absurdas.
Savaime suprantama, toks pats absurdas teigti, kad ir jos „nutarimas” Vilniaus
universitetą pavadinti V. Kapsuko vardu turi kitokį teisinį pagrindą, negu tą, kurį
tui€jo caras rusų" okupacijos metu.
Yra pagrindas manyti (turint galvoje caro vykdytą politiką Lietuvos atžvilgiu),
kad ir ši okupacinė valdžia siekia tų pačių tikslų ir Universiteto atžvilgiu. „Vardų
suteikimo” analogija dar labiau sutvirtina šią mintį. Jei neuždaryti — tai
universitetą paversti okupacinės valdžios įrankiu. Daugybė faktų, ypač pastaraisiais
metais, tai rodyte rodo.
Žodžiu, iš to, kas jau čia pasakyta, aiškėja, kokiu tikslu okupacinė valdžia
pavadino mūsų universitetą. Universitetui prikergtas V. Kapsuko vardas tegali
žymėti tik okupacinį aktą ir tuo pažeminti mūsų ALMA MATER. Todėl kiekvienas
sąmoningas lietuvis nevartos tokio „priedo”, o u-tą vadins tiesiog tik VILNIAUS
UNIVERSITETU.

A

Vilniaus Universiteto lubos
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JUOZAS TOLIUŠIS

PAPĖDĖJE

^-•'1 ėdėjome su buvusiu klasės draugu apytam
siame, po sunkiais skliautais rymančiame Vil
niaus senamiesčio požemyje — Medininkų kavi
nėje ir žiūrėjome vienas į antrą tylaus liūdesio
veidais. Niekaip negalėjome rasti žodžių, nuo
kurių sušiltų širdys, greičiau susruventų krau
jas, džiaugsmu sužiburiuotų akys. Aleksas atva
žiavęs iš Suvalkų trikampio, aš — nuo didžiųjų
Amerikos ežerų.
Pašnekesys nesirišo, bet ar nuostabu: mudu
buvome nesimatę arti trisdešimt metų.
Prie Alekso kėdės — ramentas. Tėvynės kare
netekau kojos, — pasakė Aleksas, kai susitiko
me, ir susimąstęs nusišypsojo.
Tu juk pameni, mano tėvą vokiečiai sušaudė
pirmomis karo dienomis, — atsakiau į jo šypsnį.
Nežinau, kodėl tie žodžiai išsprūdo: palengvinti
draugo nedalią ar padirginti savo paties praei
ties giją?
Dievaži, ir ko gyvenimas mūsų neišmokė:
nusijuokti skausmui, užmiršti nuoskaudas ir
nešti dabartį tokiu gaivališku noru, kuriuo net
pats kartais nustembi. Užmiršome net gailestį
ar užuojautą vienas antram išreikšti.
Vakaras slinko pamažu; daugiau tylėjome,
negu pasakojome. Vien keitėmės mažomis
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iškarpomis, kurių detalių nė nežinojom. Gal net
nenorėjom žinoti, užteko trumpučių sakinių.
Gal, į smulkmenas nukrypę, nebūtume vienas
kito supratę. Juk mus skyrė neaprėpiama ir
nesugrąžinama laiko siena.
— Bronisu gyvena Austrijos Alpių mies
telyje. Buvo puikus kalnų gidas...
— Julius iš Krasnojarsko niekad negrįžo,
mirė ten badu...
— Ar prisimeni Viktorą? Jis dabar
kanadietis. Vis tebesididžiuoja savo arkliška
jėga...
— Janina ištekėjo už lenko, buvau ją sutikęs
prieš keletą metų Suvalkų trikampyje...
Du skirtingi pasauliai ir trijų dešimčių metų
praraja.
Pasižiūrėjau į Aleksą atidžiai. Jo žvilgsnis
tyrė požemio sienoje nutapytą pilies kalno
panoramą. Baltavo katedros portikas, virš jo,
pro lapyno smaigalius, stiepėsi Gedimino bokš
tas. Mažutis, lyg išpiaustytas ornamentas. Čia,
peisažo išnašoje, mudu buvome kaip du galiū
nai. Milžinai, prieš trisdešimtį papėdėje žadėję
pakartoti jaunystės priesaiką, užmojais pakeisti
pasaulį ir įvykdyti daug kitų nepaprastų
dalykų.
Argi būsime juos užmiršę?
—Už ateitį! — pasakiau tyliai ir pakėliau
stiklą.
— Kažin? Mums jos jau nėra. Mudu patys —
vien tik praeities prisiminimas.
Aha, tiesa...
Širdy pasidarė tuščia, kaip vargšo kišenėje.
Mudu ir nebuvome dar pasikalbėję, nors šioje
ramioje kavinėje jau sėdėjom ilgą valandą.
Šone ramentas, ant stalo — baltomis taukų
kruopelėmis sušokęs ir atvėsęs šašlikas, du
„Dainavos“ buteliukai. Ir du žmonės, bejė
giškai bandą atrasti tai, ko jau nėra — praei
ties.
Grįžimas į praeities versmes visada yra liūd
nokas. Gal net beviltiškas, — vien tik prislegia
širdį, kai pajunti, ką yra padaręs laikas. Mudu
dabar buvome jo nelaisvėje.
Ir tada, visai nelauktai, Aleksas pasakė:
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— Ar prisimeni, kai tave kartą pasikviečiau į
Trakus?
„Dainava“ jau buvo atpalaidavusi giliuo
sius smegenų griovelius, — viename jų tuo
pačiu akimirksniu sumirgėjo vingiuota gatvelė,
šviesaus tinko namukai ir mažutė būtybė, juo
dais plaukais ir dar juodesnėmis akimis.
Reveka.
— Ponas, gal pirksite Trakų nuotraukų?
— Nepatikėsi, Juozai: aš dar tebeturiu iš
karaimės pirktuosius atvirukus.
Net nuostabu, kaip gerai Reveką atsimenu,
nors tiek metų anas siūlas nepajudintas. Neap
rėpiama tolybė praeities vieškelyje — pirmieji
studijų metai, 41-ji.
— Tu žinai, Aleksai, kad anoji viešnagė ir
mane paskatino persikelti į Gedimino miestą.
Dievuli, kokia tai buvo diena!
Aš buvau išsisėmęs po didžiojo pavasarinio
egzamino, vaizduotė niekaip negalėjo išsiva
duoti iš Kopsch-Rauber anatominio atlaso ir —
laimingu sutapimu — tą vakarą iš Vilniaus
paskambino Aleksas.
Atsibaladok rytoj pas mane. Ankstyvuoju
traukiniu patrauksime į Galvės ežerą, — taip jis
ir pasakė. Mudu buvome nesimatę nuo pat abi
tūros išleistuvių — aš leidau fukso dienas
Kaune, Aleksas dirbo ir studijavo Vilniuje, —
atvykstu! Sekantį rytą, įsirangęs į ankstyvąjį
traukinį, nurūkau sostinėn.
Juk nesi lankęs Trakų, paklausė draugas.
Aleksai, aš ir Vilniuje pirmą kartą!
Gerai. Už valandos keliausime į stebuk
lingąją Galvę!
Mudu įsibeldėme į mažutį restoraną, gurkš
nodami erzacinę kavą, suvalgėme pusę port
felio Alekso atsineštų gėrybių, o paskui išbil
dėjome į Trakus. Nuo stotelės pustekiniai
atžirkliavome į miestelį, — reikėjo skubėti, nes
kartu plaukė būriai vilniečių: jei pražiopsosime,
negausime laivelio.
Nepasisekė pirmiesiems prie luotų nubėgti.
Dulkėtos gatvelės posūkyje išniro jaunutė
būtybė ir mus sutrukdė.
Ponas, gal pirksit Trakų atvirukų?
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Trakai
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— Tu tąsyk, Aleksai, atidavei jai visus savo
pinigus.
Pilną dvidešimtinę, bet tai buvo visai ne
svarbu, nes buvom du vėjavaikiai, išvažiavę
praleisti smagų nerūpestingą sekmadienį.
Paėmėm visus juodaakės karaimės atvirukus,
jei ji suras laivelį ir praleis su mumis dieną.
Aš esu Reveka.
Aleksas, čia mano draugas Juozas.
Ar galėjo gyvenime būti laimingesnė diena?
Irstėmės visą pusdienį žaliuoju ežeru, lipome į
pilies griuvėsių sieną, pavakarė buvo vėjuota, ir
saulė krito toli anapus Trakų į raudoną rūką.
Reveka, dideliam mano nustebimui, kalbėjo
taip, kaip ir mudu, ir niekaip negalėjau supras
ti, kad ji mokėjo lietuviškai. Net eilėraštį padek
lamavo apie Vytautą, o mudu — žiopliai —
visai užmiršę buvome, kad jos ainius pats
didysis kunigaikštis čia atkvietęs.
Kaip greit viskas prabėgo! Buvom žadėję
grįžti pavakare, bet sutemus dar kartą išsiyrėm
į Galvę, netolimoje valtyje nesuprantama kalba
dainavo vyrai, jiems tyliu niūniavimu pritarė
Reveka, o Aleksas laikė jos ranką. Truputį
pavydėjau, pamažu pliauškindamas irklais, bet,
grįždami į stotelę, abu pakibome jos parankėn
ir viskas buvo pamiršta.
— Pameni, Juozai, aš atsisveikindamas jai
savo portfelį padovanojau, — tylus Alekso
intarpas.
Puikiausiai pamenu. O aš, kažkokio stai
gaus kvaitulio pagautas, prisitraukiau ją artyn
ir pabučiavau. Kelias minutes tamsoje tylėjome,
o kai ji nutolo, prapliupome abu juoktis.
Negalėjau neprisiminti, nes kažin, ar anuo
audringuoju karo metu buvome kada tokie sma
gūs ir vėjavaikiški, kaip toje iškyloje.
Grįžome apie vidurnaktį, išalkę, be pinigų ir
be Alekso portfelio, bet, kaip ir daugelis dalykų
aname jaunystės amžiuje, buitinės gėrybės
buvo mums baisiai mažos vertės. Nesigailėjom.
Net neužsiminėme apie jas, o kitą dieną bas
tėmės Vilniaus senamiesčio skersgatviais, ilgai
tyrėme Šv. Petro-Povilo bažnyčią. Aš niekaip
negalėjau įtikėti, kad Čia ne atvirukuose matytų
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užsienio statybų barokas, o tikrai senelio Vil
niaus pažiba.
Kai stovėjau po senojo universiteto kiemo
dviaukštėmis nišomis, gal tuomet ir nutariau,
kad mano ateitis tik šių rūmų aulėse.
— Ach, tos jaunosios dienos! Jos — kaip
varpo dūžiai: nuaidėjusios tokiu trumpu tilindavimu, — Aleksas pakėlė stiklą ir pakvietė: —
vis dėlto, išgerkim už praeitį!
Juk ir anuomet, stovint mums senajame
kieme, užgaudė Šv. Jono bažnyčios varpai, ir
Aleksui nieko negalėjau atsakyti. Supratome
vienas antrą be žodžių, sudaužėme stiklais ir
tyliai išlenkėm. Alekso veidas ištirpo kavinės
sienoje, nemačiau nieko, vien tik kažkuria
šeštojo pojūčio banga plaukė kažkada girdėti
vieno poeto žodžiai:
Ir mes tikim — mus, Dieve, vedi —
Ir trijų milijonų širdy
Skamba Vilniaus varpai...
Kunigaikščių mieste, ar aš galėčiau tave už
miršti!
(Iš spaudai paruoštos knygos
,,Susitikimas prie katedros“)
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FOTO REPORTAŽAS
IŠ VILNIAUS U-TO PARODŲ
Šalia kitų VU sukaktuvinių įvykių, 1979-siais taip pat gėrėjomės kilnojama
universiteto paroda, kurią iš savo archyvo gausių išteklių suorganizavo v.s.fil.
Bronius Kviklys.
Paroda, pateikusi senų retų leidinių, raštų, nuotraukų bei kitos su universitetu
susijusios medžiagos, aplankė septynias JA V lietuviškas bei amerikiečių u-to
kolonijas, sutraukdama virš 3200 lankytojų.
Vietovėse technine parodos dalimi daugumoje rūpinosi ASS nariai.
(nuotraukų autoriai: V. Bacevičius, L. Kantas, D. Dilbienė, J. Kuprys ir kiti).

Chicagiškę VU parodą atidaro v.s.fil Bronius Kviklys. Paroda vyko Jaunimo centro
Čiurlionio galerijoje.

16

18

Detroito VU parodos iškilmėse:
tribūna priklauso jil. L. Rugienienei.

V. U. parodos detalė

Detroito amerikiečiams skirtoje parodos išvykoje svečiuojasi kongresmanas R. J
Thayer, asistentas J. Blanchard, Detroito universiteto prezidentas kun. dr. R. A
Mitchell, SJ, ir Violeta Abariūtė.

Parodos svečiai Los Angeles mieste. — Monumentali! — pasakė rašytojas Jurgis
Gliaudo.
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Svečiai gieda Lietuvos himną Clevelando VU minėjimo atidaryme.

ęievelando viešnagės metu susitikę v.s. V. Šenbergas, v.s.fil. B. Kviklys, s.jil. V.
Kamantus ir v.s. A. Šenbergienė.
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Bostono akimirkos: dešinėje, susidomėjęs senomis knygomis, ,,Keleivio”redaktorius
J. Sonda. Toliau Ant. Mažiulis.

Dalis Liet. Skautybės Fondo valdybos, ruošusias Bostone VU parodą: K. Nenortas
C. Kiliulis, S. Šatienė ir dr. J. Gimbutas.
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V. U. MEDALIS JAU NUKALTAS
''\^Hniaus Universiteto 400 metų sukakčiai paminėti medalis jau nukaltas ir

platinamas. Šio įspūdingo medalio autorius yra mūsų žymus skluptorius Vytautas
Kašuba; leidėjai — Akademinis Skautų Sąjūdis.
Medalis sukurtas baroko stiliumi, kuris teikia medaliui puošnumo ir pabrėžia
universiteto seną amžių. Medalio pirmoje pusėje yra universiteto senųjų rūmų
vaizdas. Čia rasime šv. Jono bažnyčią ir varpinę, laikrodžio bokštą, senąsias sienas ir
universiteto kiemus. Šią pusę taip pat puošia Vilniaus miesto herbas.
Antroji pusė sukurta pagal 18-to šimtmečio universiteto antspaudą. Šioje pusėje
Vytis yra apsuptas herbais, kurie atstovauja universiteto steigėjams ir rėmėjams —
įvairiems Lietuvos Didž. Kunigaikščiams ir didikams. Viršuje centre randasi
popiežiaus Grigaliaus XII herbas, o apačioje Vilniaus vyskupo Protasevičiaus, kurio
pastangomis universitetas buvo įsteigtas.
Medalis nukaltas garsios Franklin Mint kalyklos iš bronzos, Sterling sidabro ir
paauksuoto Sterling sidabro. Bronziniams medaliams panaudotas senovinis,
antikinis išbaigimas. Šis medalis yra imponuojantis ne tik kūrinio grožiu, bet ir
reljefo gilumu bei medalio dydžiu: 70 mm diametras, apie pusė svaro bronzos.
Sidabriniai i^paauksuoti medaliai yra 44 mm diametro ir gerokai didesni už eilinius,
dolerio dydžio medalius. Šie medaliai kalti du kartus, kad gautųsi lyg veidrodžio
spindėjimas; šis išbaigimas vadinamas „proof”. Sidabriniai medaliai turi apie vieną
troy unciją gryno sidabro.
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Taip pat išleistas 14 karatų auksinis medalis, kuris turi apie 0.8 troy uncijos gryno
aukso; šį medalį reikia užsisakyti iš anksto.
Medalio leidėjai skyrė daug dėmesio, pastangų, ir lėšų užtikrinti aukštų medalio
kokybę. Leidėjai norėjo, kad medalis sukeltų pasididžiavimų mūsų tautai ypatingai
svarbia universiteto sukaktimi ir taip pat būtų naudotinas Lietuvos reprezentacini
ams tikslams. Šis užsimojimas buvo pasiektas, ir medaliu gali didžiuotis visi lietuviai.
Medalio komitetas planuoja įteikti medalį kai kuriems ypatingiems asmenims'ir tuo
būdu supažindinti juos su Lietuva, kaip sena, šviesia ir kultūringa tauta.
Medalio komitetas skatina lietuvių kultūrines ir visuomenines organizacijas
naudotis Vilniaus universiteto sukakties proga ir medaliu, kad atgaivintų lietuvišku
mų jaunimo ir suaugusiųjų tarpe, o kitataučius supažindintų su mūsų tautos praeitimi
ir padėtimi.
Iš gauto pelno, planuojama išleis’ti anglų kalba knygų apie Vilniaus Universitetų.
Medalio iniciatoriai yra ASS Filisterių Skautų Sąjungos Los Angeles Skyrius,
kuriam pirmininkauja Laimis Venckus. Medalio Komiteto pirmininkas yra Dr.
Arvydas Kliorė; komiteto nariai: Dr. Algirdas Avižienis, Edmundas Kulikauskas,
Dr. Leopoldas Trečiokas, Aldona Venckienė ir Laimis Venckus.
Vilniaus Universiteto
Medalio Komitetas
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... ir sumainė aukso žiedus —
mergelė man, man . . .
Išėjusį rudenį teko viešėti nepaprasčiausioje mano gyvenime vestuvių puotoje,
kurios įspūdžiais norėčiau pasidalinti su M.V. skaitytojais. įspūdžiai nelaukti,
kaleidoskopiški, neįprasti, nes aš — Amerikos kontinento būtybė, o lankytos
vestuvės vyko anapus Atlanto — Vilniuje. Pačiu Vilniaus universiteto įkarščiu,
bevaikščiojant išpuoštomis senamiesčio aikštėmis, belankant u-to pastatus ir
besijuokiant vestuvių sūkuryje, įspūdžių buvo net per daug ir mano kūnui ir protui.
Ilgokai truko, kol išrūšiavau prisiminimus ir sudėjau juos į nuosaikią eilę.
Na, suprantama — vestuvėms ruošiausi: juk tekėjo mano tikra pusseserė, Vilniaus
universiteto antrokė. Penkių dienų ekskursija — trumpas laikas, ypač kai susumuoju,
jog iš jų dvi paros praleistos vestuvių puotoje. Pati dalyvavau svitoje, kartais
nepataikydama į greitos eigos ritmą, bet to niekas nei nepastebėjo: viskas sukosi
aplink jaunuosius, melagį piršlį, apsukrius pabrolius, svočią ir pan.
Sugrįžtu dar kartą į aną lapkričio šeštądienį Vilniuje . . .
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Ankstyvą popietę jaunikis su pabroliais ir piršliu atvyko pas jaunąją (mano
pusseserę) ir rado duris užsklęstas. Svočia šiapus durų klausinėja, kas jie, iš kur,
kokiais keliais keliavę ir kurios gėlelės iešką. Po dešimt minučių apklausinėjimo —
įleisti. Piršlys įteikė svočiai puokštę gvazdikų ir privedė jaunikį prie jaunosios, o
paskui „pažindino” pabrolių poras, šie savo pamergėms įteikė po raudoną gvazdiką.
Busimieji jaunavedžiai, jaunamartės mamos palaiminti kryžiaus ženklu, atsisveikinę
su visais svečiais, išgužėjo į kiemą. Svočia su jaunąja įsėdo į vieną mašiną, piršlys su
jaunikiu į antrą, trečioji prisigrūdo pabroliais, — automobilių vilkstine patraukėme
bažnyčion, kur jau visa svita, po civilinių jungtuvių, laukė susirenkant svečių.
Po jungtuvių atgal į jaunosios namus, kur vėl užtvaros, derybos išsipirkti, bet
durys užtrenktos. Visi suėjome į kiemą; ten jaunajam vyrui įbruko kirvį ir piūklą
įrodyti, ar jis moka tais įrankiais naudotis. Jaunamartei įteikta „plika lėlė” ir šalikas
naujagimiui vystyti.
Pagaliau jaunavedžiams atvertos durys: jaunosios mama ir krikštamotė sutinka
juos su druska, duona ir gira. Sėdomės už stalų, — piršlio ir svočios tostai, karti —
degtinė — karti, o saldinti mokė melagiai piršliai . . . Sekė motinos žodis, pradėtas
jautriu eilėraščiu Nemunas, kuriuo bene viskas išsakyta apie Lietuvą ir lietuvį. Po jos
prasmingų, jautrių sakinių — akimirka susikaupimo ir tylos, bet tuoj vidun
sugarmėjo minutei dingę pabroliai, kurie, persirengę „po veseles klajojančiais
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muzikantais”, pravedė humoristinę dainų ir sąmojų pynę. Jų programa baigėsi
smagia polka, ir visi "pakilom šokti. Polka, susikibus už rankų, per visus kambarius,
virtuvę, net per kaimyno gretimą butą, — vos žado netekau pabrolių išradingumu.
Toliau jaunųjų valsas, piršlių, o paskui ir šiuolaikiniai šokiai.
Vidurnaktį vėl sėdamės prie vaišių stalo: „Ilgiausių metų”, šaudė šampano
kamščiai, svotų sąmojus ir vėl šokiai iki trečios ryto . . .
Sekantį rytą,, tiksliau — arti vidudienio vėl renkamės keltuvėms. Vėl du
„elgetaujantys muzikantai”, pasistatę butelį sausvynio, saldainių ir marinuotų
agurkų, padėję kepurę su keliolika kapeikų, sutikinėjo svečius. Dvyliktą valandą,
dangčiais, puodais ir šaukštais skambindami, ėjome kelti jaunųjų. Prisijungė
akordeonas ir būgnas. Jaunieji ilgai rengėsi, net po langais teko muzikantams žadinti.
Galop jaunavedžiai pasirodė, — „išsistumdė”, nes buvo susirišę virvele. Jaunamartė
su kuklia suknele ir nuometu (veliumu su vainkikėliu). Nusivedėm juos prie
susirinkusių sveikintojų, kur svočia, nuėmusi veliumą, nuometą uždėjo vyr.
pamergei. Piršlys siaubingai dideliu peiliu perkirto jungusią juostą ir jaunikio gėlę
prisegė pirmajam pabroliui. Visa tai su kalbomis, prakalbomis su klausimais,
atsakymais. Į piršlio klausimą, ar jaunikis išmiegojęs, pailsėjęs, šis pasiskundė, jog
piršlys jį apmelavęs: žadėjęs padėti, pamokyti, o šis, likęs vienas, vos ne bejėgis. Į tuos
žodžius (to surežisuota nebuvo) svočia įnešė milžinišką baltą sūrį, virš pusmetrio
ilgio, ir paaiškino, jog iš po jaunųjų čiužinio ištraukusi! Tad jaunikio skundas veltui,
o metų netrukus, reikia tikėtis gandro. Svočia papjaustė „jaunųjų suslėgto” sūrio,
kuris *buvo tikrai gardus, — visi ragavome. Po to svočia, vietoj įprasto kočėlo, įteikė
jaunąjai virtuvės įrankių rinkinį, sakydama — iš savo patirties žinanti, kad ne kočėlu,
o tik per pilvą užvaldysianti jauno vyro širdį. Jaunieji gražiu žodžiu padėkojo
svotams, pabroliams ir svečiams, o jaunoji apdovanojo piršlių pulką, krikštamotes ir
artimesnius savo draugus.
Po šių apeigų svočia pakvietė užkąsti; buvo jau po pirmos. Prie stalo vėl liejosi
svočios patarimai apie būsimą gyvenimo kelią, piršlys perdavė humoristinius
patarimus „televizijos programos” forma, buvo skaitomi net iš užjūrio gautos
telegramos ir 1.1. Beskaitant — „netikėtas” skambutis, ir prie durų atvykęs
„laiškanešys” — vienas pabrolių, apsirengęs rytietišku apdaru: skaitomos telegra-
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mos. Mano atmintin įstrigo ypač dvi: pranešama, kad skyrybų biuras išvykęs
ilgametėn komandiruotėn, interesantų Vilniuje nepriiminės ilgesnį laiką. Kita
telegrama iš respublikinių gimdymo namų: namai praneša, kad šiuo metu yra didelis
pasirinkimas mėlynakių, rudaakių ir įvairaus plauko berniukų-mergaičių, taip pat
dvynukų ir trynukų. Be abejo, kliuvo ir vargšei uošvei: nemaža telegramų pasirašyta
„Nuo uošvių nukentėjusių draugijos” narių . . .
Po to seka šokiai, kuriuos pertraukė kambarin įsiveržę budeliai — kukluksklanininkai, gaubtais ir kryžiais pasidabinę, šaukdami: kraujo, kraujo! Kur tas melagis
piršlys, žadėjęs lašinių kalnus ir medaus statines?
Vėl per abu butus prasidėjo piršlio ieškojimas; vargšelis pagaliau surastas
drabužinėje po stirta paltų . . . Išvedė jį budeliai į kiemą, išklausėme jam skiriamus
kaltinimus, o mes — jaunimas šaukėme: kraujo! Tyliai grojo laidotuvių maršas, o
piršlys aiškinosi ir dalino savo palikimą. Ypač įdomiai apdovanojo galvą kirsiantį
budelį: tau palieku savo kelnes, kurių dugne rasi, be abejonės, aukso . . . Paskutinis
nuteistojo prašymas — išgerti ir pavaišinti savo budelius. Visi turėjome ragauti
baisiai kartaus gėrimo ir . . . tuoj bėgti kambarin skalauti burnas . . . Melagį piršlį
išgelbėjo iš kambario atbėgusi jaunamartė, perrišusį jį rankšluosčiu ir sakydama, jog
nors jaunikis ir plikas kaip tilvikas, bet jai „priimnas”.
Grįžome kambarin prie saldaus stalo: tortų, vaisių drebučių ir t.t. Negaliu
pamiršti ir tokio epizodo: vaišių metu vėl įgarmėjo muzikantai ir paskelbė loteriją.
Čia pat per stalus dalina jie iš kepurės užklijuotus vokus., visi skubame juos atplėšti.
Ir spėkite, ką aš (viešnia iš Amerikos) ištraukiau? Kramtomos gumos pakelį!
Apsisukus tuoj padovanojau jauniausiam vestuvių dalyviui — devynmečiui. Kiti
ištraukė alaus butelį, Vilniaus u-to 400 m. knygą ir pan. Svečiai išsiskirstė jau vėlai
vakare.
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Daug dainuota, dviejų dienų vaišės praėjo įdomiai, žaismingai: pamačiau įdomių
liet, vestuvinių papročių, na, ir amerikoniškų intarpų. Bet kuriuo atveju —
įdomiausios mano gyvenime lankytos vestuvės.
O jaunavedžiai? Jaunoji pirmadienį vėl išskubėjo universitetan į paskaitas,
jaunasis — diplominio darbo ruošai.

Po mėnesio, jau man sugrįžus į namus Kanadon, iš jaunamartės atskrido laiškas.
Pasirodo, kad anuo vakaru vestuvių puota dar nebuvo pasibaigusi. Už savaitės
jaunosios mama suruošė sugrąžtų pietus, aukštaičių vadinamas atameilas, į kurias
dar kartų susirinko artimoji giminėlė paūlioti. Bet, kaip tikriausiai ir nujaučiate,
kokios ten atamylos be linksmųjų pabrolių, melagio piršlio ir kitų senovinių vestuvių
papročių! Ir jaunieji jau nejaunieji, o jaunamartė gal net gailisi, kad negavo iš svočios
reikalingojo kočėlo?
t.n. E. L., Ontario
Z. Sodeikienės iliustracijos
iš knygos Lietuvių šeimos tradicijos
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ĮVYKIAI

ir

PASTABOS

KELIOS PASIŪLOS
TARYBOS POSĖDŽIUI

SUSIRŪPINKIME SAVA INFORMACIJA
LSS Tarybos Pirmininkas v.s.fil. S. Miknaitis savo aplinkraštyje nr. 2 (1979
spalio 17) prašo Tarybos narių pasisakyti specialių komisijų sudarymo reikalu. Iš
pridedamo projekto patiriame, jog yra pasiūlyta bent tuzinas komisijų:archyvo,
vadovų lavinimo, finansų ir turto, tarptautinių ryšių ir 1.1. Užmojis yra sveikintinas,
nes iš tikrųjų kai kuriose savo darbo srityse esame sustinę, krūvoje dalykų nežinome
tikrosios padėties, trečius reikėtų tiksliau suformuluoti ar nustatyti bent minimalias
gaires.
Šia proga norėtina pateikti keletą veiklos sugestijų siūlomai spaudos ir literatūros
komisijai. Panašios komisijos jau būta keliose praeities kadencijose, deja, apie
nuveiktuosius ar užsimotus projektus nieko neteko patirti. O tokia institucija mums
labai reikalinga.
Faktai: 1) prieš pusmetį į Sk. Aidą (LSS oficialų organą) kreipėsi asmuo,
prašydamas ruošiamam spaudos leidiniui informacijų apie skautiškos spaudos
padėtį, leidžiamas knygas, bibliografiją, sk. spaudos apžvalgą išeivijoje ir pan. Ką
galėjome atsakyti? 2) Vietovių vadovai nekartą yra bombardavę Sk. Aidą, prašydami
jame skelbti konkrečių rašinių: kaip vesti sueigas, ruošti stovyklėles, mokyti
jaunuosius ideologijos etc. Negražu atsakyti, jog tokios literatūros mūsų šakos yra
išleidusios ir tebeleidžia tikrai apsčiai, bet dar liūdniau, kad daugumas vadovų apie
tai nežino. Viena priežasčių: neturime centralizuotos informacijos, kuri tai skelbtų,
propaguotų, ragintų naudotis.
Pavyzdžių eilę būtų galima ištęsti per visą puslapį; pagalvokime, ką darbinga
spaudos komisija šiuo atveju galėtų atlikti.
a) Komplektuoti ar bent vesti leidžiamų žurnalų, laikraštėlių, skautamokslio
vadovėlių, knygų ir kt.- sąrašus, santraukas bei bibliografiją; juos bent kartą per
metus skelbti oficialioje sąjungos spaudoje.
b) Informuoti skautišką spaudą (aktyviau, negu iki šiol) apie centrinės vadovybės
darbus, kryptis, gaires. Visi vadovai, o ne vien Tarybos nariai, turėtų būti
organizacijos darbo kurse.
c) Informuoti visuomenę, pasidalinti rūpesčiais, kreipti į save lietuviškų, ypač i
jaunų šeimų žvilgsnį bendrinėje išeivijos spaudoje. Esame per daug užsidarę savyje.
Privačia iniciatyva vedamuose skautiškuose; skyreliuose rašinėlių ir kronikų
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neužtenka. Dabar, vartant spaudos puslapius, kartais atrodo, jog esame ne svarbi (ir
didžiausia) liet, jaunimo organizacija, o vien šiaip antros, eilės piliečiai, neretai dar
papravardžiuojami: „Skautas, matai!”
d) Paruošti (anglų kąlba) reprez. informacinį leidinį apie liet, skautus ir Lietuvą
vadovams, lankantiems kitataučių stovyklas, sąskrydžius ir pan. Mūsų tolimoji
praeities (kunigaikščių kovos su lenkais, ordinu, Nemuno slėnių romantika),
pastebėta, kitataučių per daug neužimponuoja; leidiny verčiau iškeltina netolimos
praeities įvykiai: Kalanta, Kudirkos pabėgimas nuo laivo ir, aplamai, dabartis.
Tai tik kelios paskatos; neabejoju, jog rasime ir kitų spaudos-literatūros srities
dalykų, vertų šios komisijos dėmesio.

GT ir AISGO
Jau paskelbta, jog (pirmasis) šios kadencijos akivaizdinis LSS Tarybos posėdis
įvyksta gegužės 17—18 d. Chicagoje.
Geriau vėliau, negu niekada. Šia proga prisimena paskutinis LSS Suvažiavimas,
kuriame atviru balsavimu dalyvių dauguma pageidavo, jog tokie posėdžiai turėtų
įvykti daugiau negu du kartu kadencijos laikotarpyje.
Kas šiame posėdyje bus svarstoma ir kas turėtų būti svarstoma? Esame jau
išsikapstę iš kelias kadencijas trukusio sunkmečio, kai į Tarybos posėdžių dalyvių
lūkesčius nevisada būdavo atkreiptas tinkamas dėmesys; buvo ir blogiau: kai kurie
nutarimai vėliau protokoluose būdavo įmantriai perrikiuoti, o kitiems net neduota
jokios eigos.
Negrįžkime prie jų; svarbiau yra dabartis ir netolimos (bei tolimesnės) ateities
reikalai.
Jau yra pasiūlyta krūva svarstymų, norėtume papildyti dar keliomis mintimis:
1) Reikėtų pagaliau patvirtinti ir Garbės Teismo nuostatus. Troškimas yra, kad
nebūtų nei kreipinių į GT, nei kad pastarajam tektų svarstyti garbės bylų, tačiau
tvarkos labui šie nuostatai (kurių projektas pateiktas bene 1974 m. torontiškiame
Tarybos posėdyje) turėtų būti patvirtinti.
2) Kadangi šie yra jaun. vadovų metai, būtų gera, kad Brolijos ir Seserijos VS
padarytų pranešimus, kas šia linkme buvo pasiekta ar daroma jų šakose.
3) Kiekvienos kadencijos Suvažiavime atviru balsavimu dalyviai pasisakydavo
įvairiais sąjungos struktūros, veiklos, nuostatų ir kt. klausimais. Deja, šie
„nutarimai” visada atsidurdavo archyvuose be jokio atgarsio. Sveikintinas būsimo
Tarybos posėdžio dėmesys, siūlant peržvelgti praėjusio Suvažiavimo siūlymus.
Beveik numanu, jog svarstant .pirmąjį siūlymą (įstojimą į Tarpt. Sk. Biurą), vėl
iškils ir AISGO klausimas. Norisi spėti, jog užuominos apie etninių grupių spaudimą
Tarptautiniam Biurui priimti ten ir išeivių skautų grupes nėra pagrįstos jokiais
'faktais, o vien tik „wishful thinking”. Greičiausiai tai tik vieno asmens (ar
suinteresuotos grupelės) bandymas įtraukti mūsų sąjungą į AISGO, su kurios
tariamu užnugariu mes galėsime reikalauti T. Biuro globos.
Ar mums šis T. B. prieglobstis reikalingas? Kaip mes be jo išsivertėme per
praėjusius 35 išeivijos metus? Kaip padirgintume stipresnį lietuviškumą, bendradar
biaudami su AISGO? Gal geriau kreipkime žvilgsnius į sekančią šių pastabų antraštę:
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STIPRIAU GLAUSKIMĖS PRIE SAVŲJŲ
„Žvelgiant į tolimesnes lietuvių visuomenės ir į mūsų skautybės galimybes, yra
aišku, kad mūsų veikla turi būti vis labiau integruotina lietuvių visuomenės linkme.
Kaip, kokiu būdu?
Praktiškai tai įgyvengintina, pvz., siekiant platesnio bendravimo su kitomis
lietuvių jaunimo organizacijomis: teigsiu, kad už dešimtmečio ar dviejų mums
patiems bus keista, prisiminus, kad praeityje stovyklaudavome kartu su lenkais,
ukrainiečiais, latviais, amerikiečiais ir kitais skautais — bet be lietuvių ateitininkų ar
Lietuvos vyčių . . . Atrodys, kad gal kartais skautybė mus lyg skyrė nuo kitų lietuvių
būrio.

*

*

*

Argi mes patys kitoms lietuvių jaunimo organizacijoms negalime nieko duoti bei
iš jų ko nors pasimokyti? Argi užtenka, kad mūsų jaunimo organizacijų vadovybės
tarpusavio ryšius palaiko daugiausia kokių nors visuomeninių renginių garbės
komiteto sąrašuose, bet periodiškai nesusirenka pasitarti lietuvių jaunimo reikalais?

♦

*

♦

Lauktina LSS veiklos posūkių, kurie, imdami iš skautybės metodikos viską, kas
mums dabar naudinga, su pedagoginiu įžvalgumu akcentuotų žodžius „lietuviškoji”,
„lietuvių visuomeninė”, gal „bendruomeninė”. Tik aiškiai lietuviškai orientuota
skautybė mums gali būti įdomi ir verta lietuvių visuomenės pastangų”.
Šias dėmesio vertas mintis praėjusį rudenį skaitėme dienraščio Draugo skautų
skyrelyje. Prie jau dviejų aukščiau minėtų mūsų jaunimo organizacijų — ateitininkų
ir Liet, vyčių — galėtume dar prijungti PLJSąjungą ir neolituanus. Ryšys su
savaisiais turėtų tapti BENDRADARBIAVIMU, o su etninių grupių (ir amerikiečių)
skautais likti vien BENDRAVIMU.
Gerų ženklų šia linkme matome akad. skautuose, kurie savo studijų dienas atveria
ir „pašaliečiams” bei patys gausokai dalyvauja anų spaudoje. Šia proga ir mažutis
lūkestis-prašymas: aK nebūtų skautiška, jei panašiu uolumu plunksnos duoklę jie
atiduotų ir savai spaudai, ypač Mūsų Vyčiui?

JAUNŲJŲ VADOVŲ METAI
/

Šiuos 1980-sius LSS vadovybė skelbia Jaunųjų Vadovų Metais. Savo šauklyje
Tarybos Pirmininkas, tarp kitko, sako:
„Bandykime perduoti jauniesiems tą skautavimo meilę, entuziazmą ir didelį
pasitenkinimą, kurie išlaikė ir stiprino mus skautų vadovų eilėse per visus praėjusius
dešimtmečius. Stenkimės išgirsti jaunųjų vadovų norus, suprasti jų gyvenimo
pažiūras, naikinti laiko pastatytas galvosenų sienas. Dėkime pastangas iškelti
jaunesnių vadovų darbus ir pasiekimus, juos įvertinti ir toliau skatinti jų energiją
Sąjungos gerovei”.
Be komentarų; visi ir visos prisidėkime!
s. J. Stas.
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ANTANAS
SAULAITIS
NUŠLAVĖ
VYDŪNO

PREMIJĄ
^Turbūt retas jaunuolis iš po pasaulį išsiklaidžiusių lietuvių tarpo nepažįsta kun.
Antano Saulaiči o. jDar būdamas mažas Antanas nutarė, kad neverta svajoti apie garbę
ir pinigus, bet gyventi padedant artimui.
Šia linkme Antanas ir pasuko savo gyvenimą. Baigęs Fairfield universitete
chemiją, įstojo į Jėzuitų ordiną, toliau tęsdamas teologijos studijas Bostono College
ir filosofijos studijas Weston College. Nuo 1970 iki 1977 metų jis ėjo vikaro pareigas
Brazilijoje, o šiuometu yra Jaunimo centro vadovas Chicagoje.
Dažnai girdime, kad tie, kurie dirba, ant tų ir kraunama. Skaitant Antano darbo
biografijos žinias, pasijunti kaip skruzdė prieš kalną. Jeigu reikėtų išvardinti visus jo
atliktus darbus artimui, reikėtų gerą knygelę parašyti. Jis niekad nesibaido nei didelių
nei mažų užmojų. Jį visada matau ne tiek asmenį, kuris sėdi prie garbės stalo, bet
kuris stumdo ir valo tuos garbės stalus.
Nors nuo jaunų dienų yra aktyvus skautas, suranda laiko ir yra mylimas visų
organizacijų. Pažįstame jį kaip uolų stovyklų vadovą, linksmą laužavedį, kapelioną,
rekolekcijų vedėją. Jis yra parašęs daugybę straipsnių, redagavęs įvairius leidinius ir
laikraštėlius (1978-79 m. Mūsų Vyčio redaktorius), spaudai paruošęs įvairių
skautiškų bei švietimo leidinių.
Visuose keturiuose Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongresuose Antanas ėjo
pagrindines pareigas. Visuose jis buvo kongresinių stovyklų rengėjas. 1972-75,
eidamas PLJS pirmininko pareigas, vadovavo III PLJK komitetui. Daug jėgų yra
paskyręs ir Lietuvių Bendruomenės darbams. Brazilijoje jis buvo PLB švietimo
atstovas, o šiuo metu yra PLB vicepirmininkas ir PLB švietimo komisijos
pirmininkas.
Vydūno Jaunimo Fondas džiaugiasi Antano Saulaičio pasiekimais, ir šiam
darbščiam, energingam Akademinio Skautų Sąjūdžio nariui paskyrė 1979-ųjų metų
Vydūno Fondo Jaunimo premiją.
RKL
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TRUMPAS SAVIGYVENRAŠTIS
Jaudamas dar gerokai mažas, gimė Kaune. Atgyvenęs 25% savo dabartinio

amžiaus, iš- tremtinių laivo pamatė laisvės statulų New Yorke. Nuo to laiko jam
atrodė, kad žmonėms duotina kuo platesnė laisvė išsireikšti, gyventi, būti, kuo
Viešpats juos sutvėrė, o santykius tarp žmonių nusakyti žmogiškumo bei draugystės
ištikimybe. Todėl, nors būdamas drausmės sargyboje pastatytos profesijos nariu,
kovoja ne tiek už teisybę ar principus, bet už atskirą žmogų, ypač lietuvį.
Pragyvenęs 33% savo amžiaus, pastebėjo, kad žmonės būtų laimingesni šiame
pasaulyje, jeigu kas nors bent truputėlį padėtų mažu Suoleliu pašokti, paėjėti. Todėl
atrodė, kad geriausias kelias būtų žmonėms padėti, ir pačioj jaunystėj dar nesvajoti
apie garbę ar pinigus.
Sukakęs 50% savo amžiaus, nutarė, kad daugiau galės pasiekti, dirbdamas kartu
su kitais grupėje, kaip bendruolyne pas jėzuitus, kurie arba šventai atrodo arba šventi
esti, arba kitaip. Beje, savo dabartinėms pareigoms nejučiomis ruošėsi nuo jaunystės,
įsijungdamas į liaudies gyvenimą kaimų darbuose, vėliau vienuolyne šveisdamas
grindis, namuose padėdamas su statybėle, dalyvaudamas gimnazijos spaudoje,
sutikdamas visokius žmones vaistinėje, ligoninėje. Rinkosi laisvalaikio darbą ir
profesinį pasiruošimą ligoninėje, prieglaudoje, kalėjime, soc. tarnybos įstaigose ir
ypač jaunimo relig. švietime.
Būdamas 75% savo amžiaus ir beveik baigęs visas pirmąsias kunigystės studijas
(dar turi įteikti vieną rašto darbą mokslo laipsniui įgyti), patraukė į pietus, kur
palmių šlamesys, melsvos pajūrių bangos ir tropiniai kalnai nurodo gyvenimo
džiaugsmą. Čia atrado, ko labiausiai troško — suburti išsisklaidžiusius lietuvius į
lietuvišką krikščionišką šeimą, rūpesčiu ir kova už kiekvieną lietuvį atskirai.
Tesugebėjo apvažinėti 60 miestų, kuriuose esama lietuvių, ir ten paliko savo širdį.
Iš jaunystės gyvena skautų rateliuose (ne eilėse, nes niekad nepatiko paradai ir
rikuotės, o labiau laužai) ir svajoja, kad šiandieninė skautiška veikla būtų mažiau
panaši į vaikų darželį — ir tai senovišką, o labiau į elektrinį žmogaus bendruomeni
nio savitumo skatinimą.
Atgyvenęs 100% dabartinio savo amžiaus, eina dalinai balandžio pareigas, kuris
užima savo narvelį, tikėdamas, kad galėtų būti sveikesnių ir veiksmingesnių būdų
nešti laimę kitiems. Bet, būdamas išeivijos lietuvių išdidmiestyje, prikanda savo
mintį.
Po 100% dabartinio amžiaus nori lankyti teologijos kursų (atnaujinti, kas galima
pagyvenusiomis sąlygomis), įsigilinti labiau į evangelizaciją, suaugusių relig.
švietimą, toliau jaunimo relig. švietime tęsti šeimų ir asmenų „counselling” ir
„spiritual direction”, paruošti lietuviškai leidinėlių apie gamtą.
brolis Antanas
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SPAUDOS LENTYNA
I

Dr. J. Jakštas: DR. JONAS ŠLIUPAS
Šiuo stambiu mūsų žymiojo aušrininko gyvenimo ir darbų biografiniu veikalu
Akad. Skautijos Leidykla vainikuoja savo 1979 m. derlių. Žymu, jog darbą atliko
puikiai visi trys: autorius, redaktorius (J. Dainauskas) ir spaustuvė (M. Morkūnas).
Dr. J. Šliūpas — gan sudėtinga asmenybė, šakota veiklos sritimis, kontraversinė
savo darbais bei raštais; todėl ir nenuostabu, jog vienų savo bendraamžių jis buvo
smerkiamas, kitų aukštinamas, o pats asmeniškai, dėl šių dvasinių nusiteikimų,
neretai ir nukentėjęs.
Autorius, įvade pastebėjęs, jog biografijos (aplamai) tikslas yra parodyti
vaizduojamojo asmens įnašą į istorijos vyksmą, per 270 puslapių ryškina dr. J. Šliūpo
asmenį jo gyventame istorijos tarpsnyje: pradinė veikla, darbuotė Amerikoje, jo
laisvamaniškas švietimas, veikla neprikl. prieaušryje, 1921 —1944 laikotarpis; 50 psl.
skiriama daktaro nespausdintiems raštams, 16 psl. šeimos ir veiklos nuotraukų
albumėlis, raštų bibliografija ir vardų rodyklė.
Knygą plačiau aptars bei įvertins specialistai; šios apžvalgėlės tikslas — pakviesti
smalsų skaitytoją į neeilinę tolimesnės (ir ne taip tolimos) praeities kelionę. Knyga
patraukliai skaitoma, kelia įdomių išvadų ne vien apie patį aušrininką J. Šliūpą, bet
taip pat ano laikmečio gyvenimą; gi anas, su dabartimi lyginant, skūpus tolerancija,
savotiškai tamsokas pažiūromis į gyvenimo nešamas naujoves; vienok, jis veržlus ir
prasmingas lietuviško darbo prasme.
Aname fone kaip tik ir sekame redaktoriaus, laisvamanybės švietėjo, istoriko,
diplomato, mokytojo, verslininko dr. J. Šliūpo ne vien praktinę darbuotę, bet taip
pat jo dvasinę evoliuciją ir —jaučiuosi, nebūsiu suklydęs —jog šio vyro pagrindinis
kelias buvo lietuviškas patriotizmas. Tautiškumo idėja viršyja ir jo klystkelius ir
autoriaus vadinamą monizmą ir verslo pastangas, kurios, tam tikra prasme, irgi buvo
pajungtos lietuviškam reikalui.
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Mums, Amerikoje išgyvenusiems jau kelis dešimtmečius, net patiems dalyvaujant
tam tikro lygio politinėje veikloje, ypač įdomu bus palyginti dr. J. Šliūpo amerikinę
veiklą su dabartimi; neretai galėtume net išvesti tam tikrą paralelę, kitur net galėtutne
šio to pasimokyti. Vieną tokią akimirką — paskatai — norėčiau priminti ir būsimam
skaitytojui.
Šliūpui labai būdingas žygis buvo jo greitas atsiliepimas į įtakingo Mass,
senatoriaus Henry Cabot Lodge kalbą, pasakytą senate 1918 metų, vasarą.
Senatorius, kalbėdamas apie Amerikos tikslus padaryti pokarinį pasaulį ,,saugų
demokratijai”, užsiminė ir apie Rusiją: jis smerkė bolševikus, nepaisė jų valdžios, bet
jam Rusija buvo dar vis nedaloma valstybė. Tarp kita ko, apie ją ištarė tokį
kategorišką sakinį: „Rusiškos provincijos, atimtos iš Rusijos ,smurtiška’ Lietuvos
Brastos taika, turi būti grąžintos Rusijai”.
Šis pareiškimas buvo Šliūpui iššūkis. Kažkokiais keliais jis suartėjo su
senatorium, įteikė jam memorandumą ir paprašė jį įtraukti į Congressional Record.
Už šešių dienų senato posėdžio protokole buvo išspausdintas Šliūpo memorandu
mas. Jo turinys — reikalavimas nepriklausomybės lietuvių ir latvių tautoms;
reikalavimas grindžiamas iš dalies paties senatoriaus kalba, iš dalies istorija ir,
svarbiausia, „ištaisymu” amerikiečių pažiūrų į Rusiją.
Sekdami margą daktaro gyvenimo pynę, užtinkame ir šypsnį sukeliančių detalių,
kurių neretai užtinkame ir dabartinėje savo aplinkoje. Švęsdamas 75-tą gimtadienį, J.
Šliūpas gavo daug sveikinimų, kurių vieno ištrauką norisi čia pacituoti:
„Šiai dienai prisiminti, mes leidėme sau įnešti į Tamstos jubiliejaus rengėjų kasą
150 litų ir turime drąsos prašyti bet kuriuo laiku užeiti į mūsų krautuvę, kur bus tuoj
pasiūtas kostiumas ir paltas iš pagamintos medžiagos mūsų fabrike, kurį mes
sukūrėme Tamstos skatinami dar bebebūdami Brooklyne. DROBĖS valdybą”.
Tai tik kelios akimirkos būsimo skaitytojo paskatai.
Margas, šakotas, prasmingas aušrininko gyvenimas dr. J. Jakšto perteiktas
vaizdžiai, bešališkai, kruopščiai. Knyga verčia pagalvoti, pasvarstyti, palyginti buvusį
vyksmą su dabartimi. Verta garbingos vietos kiekvieno lietuvio bibliotekoje.

Adolfas Venclauskas: KOVOJE SU MILŽINU
Mažutis, bet judrus ASS Worcesterio filisterių skautų sąjungos skyrius praėjusį
rudenį išleido v.s. Adolfo Venclausko beletristinę knygą „Kovoje su milžinu”.
Knygos įvade leidėjai sako: „1980 m. mūsų Vyresnysis Skautininkas pasieks savo
gyvenimo aštuntąjį kryželį. Leisdami šią apysaką, norime tarti skautišką ačiū mūsų
brangiam sukaktuvininkui ir taip pat palinkėti, kad jis dar ilgai gyventų su mumis”.
Šiais žodžiais leidėjai dėkoja autoriui už pastarojo ilgametę talką vietovės skautiškai
šeimai patarimais, dėmesiu, pašnekesiais, kūrybiniu lobiu ir 1.1. Apysakos intriga vystosi Stalino laikotarpio Lietuvos valsčiaus miestelyje ir jo
apylinkėse. Miestelio veiksmą pina tarybinės santvarkos pareigūnai — valsčiaus,
komiteto ir kompartijos nariai, o kaime ir miške — partizanai bei jų talkininkai. Per
225 puslapius skuba permainingas veiksmas: kompartijos sekretoriaus užmojis kurti
naują kolchozą, ūkininkų rezistencija ir partizanų veikla pina konfliktą, susidūrimus,
kautynes su rusų kariais ir 1.1.
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Fabula nesudėtinga, vietomis jaučiama naivumo gyslelė, kitur publicistika, bet,
nežiūrint šių smulkių netobulumų, intriga lengvai sekama; judrią eigą mėgstąs
skaitytojas nenusivils. Knyga ypač rekomenduotina jaunimui, nes apysakoje
iškeliamas lietuvių tautos pasipriešinimas.
Viršelis ir spaudos darbas v.s. dail. VI. Vijeikio; kaina nepažymėta.
Šia proga paminėtina, jog Worcesterio filisteriai lapkr. 11 d. suruošė brolio
Venclausko knygos sutiktuves.

LIETUVOS ISTORIJOS
VAIZDINĖ SANTRAUKA
Įdomi brošiūra, sakytume — naujovė mūsų įprastinio apipavidalinimo bei formos
leidinių rikiuotėje, pasirodė praėjusį gruodį. Leidinėlį, pavadintą „Lietuvos istorijos
vaizdine santrauka”, paruošė trys skautai, pasivadinę „Dirvos” bendrovės įpėdiniais.
Tai skiltininkas Tomas, vyr.sl. Vilius ir s.fil. Antanas Dundzilai; „Dirvos” bendrovę
— knygų leidyklą (jei kas nežinote) Lietuvoje 1918 m. buvo įsteigęs aukščiau minėtos
trijulės senelis ir tėvas Adomas Dundzila.
Leidinėlis, sulankstytas į 8 psl. klostes, išskleistas virsta 9 x 29 inčų lakštu —
schema, kur chronologine tvarka pateikti svarbesni Lietuvos istorijos datuoti
tarpsniai, atitinkamai palyginti su to paties laikotarpio pasauliniais įvykiais. Įvykių
eiga taip pat paryškinta atitinkamomis rausvo šešėlio iliustracijomis (iš fil. Br.
Kviklio archyvo).
Dėl įdomumo perbėkime viena šios schemos vertikale: 17—18 šimtmečių
pervarta. Pažvelgę į vaizdinę santrauką, iš karto matome: pasauliniai įvykiai — 1776
JAV nepr. paskelbimas, 1789 Didžioji prancūzų revoliucija; įvykiai Prūsijoje —
Napoleonas žygiuoja per Prūsiją, Tilžės taika 1807; Lietuvoje — pirmasis Lietuvos
padalinimas 1772, 1780 mirė Kristijonas Donelaitis, 1803 Vilniaus akademija
perorganizuota į universitetą ir 1.1.
Vienas puslapis skiriamas Lietuvos proistorės chronologijai, kitame matome
Vytauto Didžiojo antspaudą.
Sudarė Vilius Dundzila, spaudai paruošė Petras Aleksa, spaudė M. Morkūno
spaustuvė.
Leidinukas įdomus, švariai išleistas ir galėtų būti naudingas ne vien lituanistinių
mokyklų mokytojams-mokiniams, bet taip pat ir spaudos žmonėms, visuomenės
darbuotojams, (kiekvienam skautui!) bei kiekvienam tautiečiui, kuriam kartkartėmis
reikalinga pasitikrinti Lietuvos istorijos faktus.
Kaina tik 1.25 dol., užsakymus ir čekius siųsti: A. Dundzila. 3001 W. 59th Street.
Chicago, IL 60629
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IŠ RUDENS IR
ŽIEMOS KRONIKOS
KENGŪRŲ ŽEMĖJE
AKIMIRKOS IŠ
AUŠROS TUNTO
KALĖDŲ
Nuspiegia adjutantės fil. E. Kiverytės švilpukas, ir Aušros tuntas rikiuoja
si prieškalėdinei sueigai: Šatrijos Raga
nos būrelio vyr. skautės (vadovaujamos
naujosios vadovės fil. dr. Julijos Bassil), Živilės skautės (vad. t.n. Vidos
Viliūnaitės) . . . Adjuntantė, priėmusi
pranešimus, vėliau raportuoja tuntininkei s.fil. Pajautai Pullinen . . . Įžodį
davusius ir kitaip atžymėtus sveikina

tuntininkė ir LSB rajono vadeiva v.s.fil.
Balys Barkus . . . Perduodami dvasios
vadovo s.fil. kun. Petro Butkaus
sveikinimai (jis išvykęs į Canberrą
šventinti skautų vėliavos) . . . Vėl seka
deklamacijos: fil. Laima Barkutė skaito
A.
Saulaičio
„Kodėl
Vietelė
tuščia?” . . .
B. Ž.

PAMINĖTA
ASS SUKAKTIS

Sydnėjaus ASD sesės Akad. Skautų
Sąjūdžio 55-mečio minėjimą pradėjo
uždara sueiga, kurios metu tikrosios
narės pasižadėjimą davė ir spalvas gavo
kand. Elena Kiverytė.
Po pertraukos sekė minėjimas; jį
trumpu žodžiu atidarė ASS Įgaliotinis
Australijoje s.fil. Izidorius Jonaitis.
Sekė Kauno bei Vilniaus universite
tų auklėtinės fil. Jadvygos Viliūnienės
prisiminimai iš universiteto bei skautiš
kojo gyvenimo 1938—1943 m. Pasako
jimai paįvairinti buv. profesorių
Krėvės-Mickevičiaus, Mykolaičio-Pu
tino ir B. Sruogos kūryba, perduota
ASD narių: t.n. Vidos Viliūnaitės, fil.
Laimos Barkutės ir Ramutės Gečiaus
kienės. Prisiminti ir to meto universite
to auklėtiniai — kolegos, — šiuo metu
žymūs mūsų tautos žmonės — Eugeni
jus Matuzevičius, Kazys' Bradūnas,
Vincas Kazokas; jų kūrybbs perteikc
ps.t.n. Ginta Viliūnaitė rr fil. Eglė
Suchoverskienė.
Australijos brolių vadeiva v.s.fįĮ g Barkus
Prelegentė savo prisiminimus užbai-
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Pozuoja dalis Sydnėjaus AS D sesių.

gė pabrėždama, kad, nors dabar Vil
niaus’Universiteto auklėtinius stengia
masi auklėti marksistinėje dvasioje, bet
ten plazda ir laisva dvasia: veikia
tautinis pogrindis, leidžiama pogrin
džio spauda. Šios — slaptos spaudos —
kūrybos pavyzdžių paskaitė t.n. Elena
Kiverytė.
Paskaita, nors ir netrumpa, buvo
labai gerai ir įdomiai paruošta, ir
klausytojai, atidžiai išklausę, padėkojo
ilgu plojimu.
Šventės rengėjas ir dalyvius sveiki
no ALB Sydnėjaus Apylinkės pirminin
kas dr. A. Mauragis ir LSS Australijos
Rajono vadas v.s. B. Žalys.
<
Vyt. Šiaurys

LANKĖSI
SKAUTININKAI
STATKAI

' I
/
1
/
Praėjusių metų lapkričio gruodžio
mėnesiais Australijoje viešėjo vyr.
skautininkai filisteriai Sofija ir Vytenis
Štatkai. Apie 1950-56, gyvendami
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Adelaidėje, abu buvo labai aktyviai
įsijungę į vietos tuntų; jų pastangomis
taip pat suorganizuoti Australijoje
mūsų akademikai skautai.
Gruodžio 3 d. abu svečiai dalyvavo
ASS Sydnėjaus skyriaus sueigoje, į
kurią susirinko visos Akad. Skaučių
Draugovės narės ir filisteriai. Sueigą
atidarė ASS skyriaus p-kas fil. I.
Jonaitis, sekė ASD skyriaus pirm,
ps.fil. E. Suchovverskienės pranešimas
apie skyriaus veiklą, ir planus ateičiai.
Filisteriams Statkams — vizitui prisi
minti — ji įteikė Australijos vaizdų
albumą.
Žodį tarė ir brolis V. Statkus,
kalbėjęs apie skautybės tikslus, vienetų
skautavimą vilkiukuose, skautuose bei
akademikuose, palyginęs šios veiklos
metodų skirtumus, panagrinėjęs akad.
skautų visuomeninius įsipareigojimus,
tikslus ir pan. Taip pat padarė dabarti
nių ASS darbų apžvalgą: veiklą Vydū
no Jaunimo Fonde, Akad. Skautijos
Leidyklos užmojus ir 1.1.
Po sueigos šeimininkai 1. ir E.
Jonaičiai visus pavaišino kavute, o po
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to dar ilgesnį laiką pažiūrėta brolio
Statkaus atvežtų skaidrių, vaizduoja
nčių Amerikos gamtą, liet, bendruome
nės, skautų ir akademikų veiklą.
Gruodžio 5 d. Sydnėjaus Lietuvių
Klube priėmimą svečiams padarė LSS
Australijos Rajono Vadija. Vakarienės
metu pasikalbėta, pasidalinta įspū
džiais, įteikta maža dovanėlė Australi
jos lietuvių ir skautų prisiminimui.

STUDIJŲ DIENOS
KANADOJE
Rugpiūčio 31—rugsėjo 2 d. Kana
dos Wasaga Beach vietovėje, Tėvų
Pranciškonų stovyklavietėje įvyko
akademikų skautų 1979 metų studijų
dienos. Programoje buvo paskaitos,
IV-jo PLJK dalyvių pranešimas —
simpoziumas ir ASS narių sueiga.
Sąskrydžio atidarymas paskirtas
Vilniaus universiteto 400 metų suka
kčiai paminėti. Fil. J. Dainauskas
trumpai nušvietė to universiteto kelią,

Svečiai Statkai LSS Tarybos Pirmi
ninko vardu įteikė Rajono vadui v.s. B.
Žaliui ASS išleistą Vilniaus Universite
to 400 m. sukakčiai paminėti sukaktu
vinį medalį.
Svečiai, savo viešnagės metu
aplankę ir kitas lietuvių kolonijas
Australijoje, išskrido atgal į Chicagą
gruodžio 7 d.
v.s. B. Ž.

sustodamas prie jo gyvavimo esminių
datų, pažymėdamas, kad Vilniaus
universitetas Lietuvą įvedė ir išlaikė
Vakarų Europos kultūros orbitoje.
Fil. A. Tamošiūnas kalbėjo apie
Lietuvos žydus nepriklausomybės laiku
ir jų tragišką likimą nacių okupacijos
metais.
Algirdas P. Gureckas, PLB atstovas
tarptautiniams reikalams, kalbėjo apie
Lietuvos ir lietuvių rytų sienas, pir
mučiausia — kokios jos buvo XVIII—
XIX šimtmetyje.

Vėl susitikome Studijų dienomis Wasagoje.

♦

♦

*

A. Šeškaus nuotr.
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Sekmadienį po Mišių fil. J. Dainauskas kalbėjo apie Sovietų 1978 m.
pilietybės įstatymą, kuriuo skelbiama,
jog visi, gimę Sovietų teritorijoje, bei
jųjų vaikai, kur jie begyventų ir
nežiūrint, kad seniai turėtų savo gyve
namojo krašto pilietybę, Sovietų val
džios yra laikomi savais piliečiais.
Esmėje tai yra Sovietų 1938 m. įstaty
mo tokio pat nuostato pakartojimas.

ASS narių sueigai vadovavo ASS
vadijos pirm. fil. dr. R. Strikas. Buvo
sutarta 1980 m. sušaukti visuotinį
akivaizdinį ASS narių suvažiavimą, tuo
pagyvinant organizacinį akademikų
skautų gyvenimą.

Iv-jo PLJK simpoziume pranešimus
darė filisteriai M. Pleškys (simpoziumo
moderatorius), Brusokaitė, Rimavičiūtė ir Šeškus.
♦

♦

♦

Studijų dienų programai vadovavo
filisterės dr. R. Skorubskaitė, L.
Griauzdienė ir A. Matutienė. Virtuvėje
šeimininkavo ir puikiai parengtais
patiekalais maitino fil. Gr. Matutis,
padedamas fil. A. Gapučio ir fil. A.
Šeškaus, o indus plovė . . . visi!
Baigus studijų dienų progtamą,
sąskrydžio dalyviai turinį ir pravedimą
įvertino gerai.
J. Dn.

POGRINDŽIO SPAUDOS TEMOMIS
Praėjusio lapkričio 23 d. Chicagos
Jaunimo centro kavinėje akad. skautai
suruošė įdomią ir vertingą vakaronę,
kurioje giliu įžvalgumu trys ASS
filisteriai-prelegentai: „Draugo” redak
torius Bronius Kviklys, dr. Tomas
Remeikis ir teisininkas Jonas Damaus
kas aptarė okup. Lietuvoje dabar
išeinančią pogrindžio spaudą.
Br. Kviklys apžvelgė pogrindžio
spaudos kelią bei tokios spaudos
tradicijas ir atsiradimo priežastis. An
trojo pasaulinio karo metu (vokiečių
okupacijos laikotarpiu) buvo pradėta
leisti pogrindžio spauda, kuri gyvento
jus informavo apie okupantų kėslus.
Pokario metais (1944—1951) pogrin
džio spauda vedė kovą su nauju
okupantu — bolševikais.
Lietuvių tauta, atsikvėpusi po poka
rio sunkiųjų metų, pradėjo stiprinti
kovą, ir čia daug padėjo pogrindžio
spauda. 1972 m. pasirodo pirmieji
38

LKBK numeriai, „Kronika” nenutilo
iki šių dienų, pasiekusi jau 40 numerių.
Sovietų ir Lietuvos disidentų judėjimas
dar daugiau skatina ryžtingesnėn kov
on, ir tuo pačiu ima kasmet vis daugiau
ir daugiau pasirodyti naujų pogrindžio
leidinių.
Pradžioje pogrindžio spaudos infor
macija buvo gana kukli. Vėliau plito,
stiprėjo ir pastaruoju metu joje yra
stiprios kritikos JAV ir Vakarų politi
kai, kuri išduodanti laisvas tautas
pavergėjams.
Spaudoje taip pat randama kaltini
mų išeivijai, kad ši per mažai domisi
okupuotos Lietuvos problemomis.
Norėtų susilaukti ir mūsų veiksnių
konkretesnės paramos.
Latviai ir estai pogrindžio spaudos
kaip ir neturi, bet, reikalui esant, jie
glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos
pogrindžiu.
Dr. T. Remeikis davė įdomios
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Pirmoje LSS tuntininkų konferencijoje, įvykusioje lapkritį, pašnekesius veda
filisteriai A. Paužuolis ir A. Griniūtė.
V. Bacevičiaus nuotr.

pogrindžio spaudos statistikos. 1972 m.
tepasirodė keturi LKBK numeriai su 70
puslapių, o šiandien jau leidžiama 8
didesnės apimties pogrindžio laik
raščiai ar žurnalai. Prelegentas aptarė
pogrindžio spaudos turinį, paminėda
mas, kad pogrindžio judėjime dalyvau
ja įvairių ideologijų žmonės.
Šiuo metu okup. Lietuvoje yra
išryškėjusios trys ideologinės grupės:
katalikiškoji, kuri leidžia LKBK, „Auš
rą”, „Dievui ir Tėvynei” ir „Tiesos
Kelią”. „Dievui ir Tėvynei” skirtas
polemikai su ateizmu, o „Tiesos Keli
as” pastoraciniams reikalams.
Liberalinė grupė leidžia „Varpą”,
kuris kovoja už žmogaus teises, „Lais
vės Šauklį”, kuriame randama polemi
kos bei užuominų, jog katalikiškoji
spauda nepadedanti kitom pažiūrom, ir
„Perspektyvas”.
Pažymėtina, kad „Laisvės Šauklio”
straipsnių rinkinys būna atspausdina
mas „Aušrelėje”, iš kurios galima
suvokti apie liberalinio sparno siekius.

Socialinis nacionalizmas daugiau pro
paguoja tautinį komunizmą ir apie šio
sparno užmojus daugiau sužinoma iš
pogrindžio laikraščio „Perspektyvos”.
Dr. T. Remeikis taip pat pažymėjo,
kad, nežiūrint ideologinių pasiskirsty
mų, rezistencija dirba sutartinai, ir
teigia, jog išeivija bei mūsų veiksniai
turėtų vesti dialogą su rezistencija,
turėtų arčiau pažinti kovojančios tau
tos siekius, metodus ir kiek galima jai
daugiau padėti.
Apie neperiodinius pogrindyje išei
nančius leidinius kalbėjo teisininkas J.
Dainauskas, aptardamas tokios plačios
apimties veikalus, kaip Rusijos carų
mėginimai Lietuvą surusinti ir lietuvių
pasipriešinimo kova XIX amžiuje.
Veikalas 370 puslapių. Tarybų sąjungos
komunistų programa ir gyvenimas —
tai poleminis veikalas su komunistų
partija, skirtas vidaus (Lietuvoje lietu
viams) reikalams; Lietuvių padėtis
Gudijoje ir veikalas apie Neprikl.
Lietuvos laikotarpį skiriami mokyk39
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loms.
Po išsamių; aptarimų vakaronės
dalyviai turėjo progos iš arti susipažinti
su pogrindžio spaudos originalais ir jau
kitų leidinių čia išleistais tomais.
Parodų suruošė darbštusis didžiųjų
tautos lobių teikėjas, turįs didesnį
archyvą, Bronius Kviklys.
Leidinius sklaidant junti, su kokiu
ryžtu, meile savo tėvynei dirba didžiosi
os rizikos apsupti tėvynainiai,peikdami
į pogrindžio spaudą vertingu, istorinę
medžiagą, kuri šaukia lietuviškąją
išeiviją vieningon talkon.
Įdomu, ar mūsų veiksniai yra
susipažinę su tautos pulsu, ar yra gerai
išstudijavę pogrindžio spaudos infor
macijas, ar laisvės kovą derina su
kovojančios tautos strategija?
Jurgis Janušaitis

Akimirka iš Omahos ASD šventės.
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ŠVENTĖ OMAHOJE
Spalio 13 d. Omahoje įvyko ypatin
ga skaučių šventė — akad. skaučių
pakėlimai, vėliavos šventinimas ir
skyriaus įsteigimas.
Prieš programos pradžią uždaroje
narių sueigoje keturios kandidatės
buvo pakeltos į tikrąsias nares: Rūta
Jaudegytė, Violeta Kazlauskaitė-Rotella, Silvija Kazlauskaitė-Shramek ir
Teresė Gaidelytė. Pasižadėjimo apeigas
pravedė ASD c.v. iždininkė t.n. Danutė
Brusokaitė. Iš Chicagos taip pat daly
vavo ASS vadijos pirm. fil. dr. Rai
mundas Strikas, ASD c.v. pirm. pav.
t.n. Eglė Rimavičiūtė, t.n. Felicija
Banytė ir kun. Alg. Kezys, SJ.
Po šių apeigų iškilmės vyko šv.
Antano parapijos salėje.

S. Martinkaus nuotr.
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T.n. T. Gaidelytė, Omahos ASD
skyriaus pirmininkė, perskaitė skyriaus
įsteigimo aktą, o akademikių vėliavos
šventinimo apeigas atliko s. Alg. Kezys,
SJ, tardamas labai prasmingus žodžius.
Vėliavos „kūmais” buvo dr. Juozas
Skaudys ir p. Emilija Jonušienė.
Po sveikinimo žodį tarė visi chicagiečiai, Omahos skautų,-čių vadovai,
globėjas fil. V. Aras ir kiti.
Visų narių vardu T. Gaidelytė
padėkojo svečiams už apsilankymą, už
pagalbą ir pridėjo: „Tikimės palaikyti
glaudų ryšį su C. V. ir būti pasiruošiusios ugdyti lietuvišką dvasią jaunimo
tarpe mūsų kolonijoje”.
I o Gile. Ganės visi buvo pakviesti į
kun. Alg. Ktzio puicčos atidarymą,
kurio metu T. Gaidelytė trumpai
apibūdino menininko gyvenimą, spau
dos, fotografijos meno bei visuomeninį
darbą. Buvo išstatyta virš 30 darbų.
Menininkas tarė taip pat trumpą žodį.
Ta proga visi pavaišinti skaučių tėvų
paruošta kavute ir kepsniais.
narė

RINKOSI
CLEVELANDO
AKADEMIKAI
Gausus būrys filisterių, tikrųjų
narių bei kandidatų dalyvavo ASS
Cleveland© skyriaus metinėje šventėje,
kuri įvyko šeštadienį, gruodžio 1-mą
pas Petraičius.
Sueigą vedė Rasa Petraitytė ir Linas
Jokūbaitis. Pirmininkė Dalia Orantaitė
pateikė skyriaus veiklos apžvalgą,
pristatė naujus kandidatus ir padėkojo
fil. Civinskui už gražią auką akademi
kams skautams. Iždininkai Linas Jokū
baitis ir Mirga Kižienė trumpai apibūr
dino iždo stovį, o pirmininkas A.
Juodikis padėkojo buvusiai valdybai už
visas darbo pastangas. Po to jis pristatė
Rūtą Pauperienę, ASS Centro Valdy
bos atstovę iš Chicagos, kuri pasižiaugė
Clevelando skyriaus atkurta veikla ir
pateikė įdomius ir įvairius akademikų
skautų ateities planus.
Sekanti dalis buvo valdybos rinki-

V.s.fil. Mega Barniškaitė buvo Clevelando Židiniečių pagerbta kaip iškili moteris. P;
A. Bakūnienė šia proga (teikia sesei Mėgai simbolinę dovanėlę — plokštelę.
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1980 m. ASS Clevelando sk. V-ba: iš kairės į dešinę: E. Klimas, Korp!,, Vytis”pirmkas, D. Petrauskaitė — ASD pirm-kė, R. Pauperienė — ASS V-jos p. pav., J.
Petraitytė — ASS sk. pirm-kė, R. Petraitytė, L. Jokūbaitis V-bų nariai.
Clevelando ASS valdyba: E. Kūmas, D. Petrauskaitė, viešnia R. Pauperienė, J.
Petraitytė, R. Petraitytė ir L. Jokūbaitis.

mai. Nauja valdyba pasiskirstė pareigo
mis taip: ASS skyriaus pirmininkė —
fil. Jūratė Petraitytė; ASD pirm. — t.n.
Diana Petrauskaitė, pirm. pav. — t.n.
Rasa Petraitytė; Korp! Vytis pirm. —
Edas Klimas, pirm. pav. — Linas

Jokūbaitis.
Po skanių vaišių, paruoštų p.
Mainelienės, Chicagos viešnia Rūta
Pauperienė parodė įdomias ir retai
matytas skaidres iš Lietuvos.
Dalia

„ALMA ir RIMAS -> susitikome ir keliausime kartu”. Šiuos žodžius ir skautišką
kelionės ženklą įsiuvo jaunosios sesutė Jil. G. Miceikienė įfilisterių Almos Vilkaitės ir
Rimanto Stočkaus sutuoktuvių žiedų pagalvėlę.

42

44

ATSKRIDO PIRMIEJI LAIŠKAI
Turiu visiems M V skaitytojams pasiūlymą, kad tik tie iš mūsų tarpo, kurie į metus
bent po vieną straipsnį parašo MŪSŲ VYČIUI, jaustųsi turį teisę savo žurnalą
kritikuoti.
Kviečiu visus į darbą! Budėkime (ir rašykime!),
fil. Evelina Masiokienė

♦

*

*

Nei Krivūlė, nei Gabija, bei Ad Meliorem nėra pritaikyti diskutuoti įvairiems
klausimams, kuriuos,mūsų organizacijai pateikia bėgantis gyvenimas; gal tai tiktų
atlikti M. Vytyje (žinoma, su atitinkamų šakų vadovybių „palaiminimu”)?
Gerų sugestijų davė sesė B. Kožicienė savo straipsnelyje „Quo vadis Mūsų Vytie?”
(1979, nr. 1), bet nesutinku su jos „jek” dėl M V dėtų Šeštosios Taut. Stovyklos
aprašymų ir, kad jie esą neįdomūs. Tai buvo dviejų skirtingų stovyklų aprašymai:
1978 nr. 2 talpino TS Australijoje straipsnių seriją, o tų metų ketvirtame numeryje
skaitėme apie TS, vykusią Amerikos žemyne! Pro tokius dalykus, jų nepaminėjęs,
skautiškas žurnalas patylom praeiti negali.
v.s. B. Žalys, Australija

*

*

*

Ar gera mūsų ribotai išeivijos šviesuomenei turėti apie 10 žurnalų, kurių
neįmanoma visų perskaityti, o visur pasitaiko gerų straipsnių? Kodėl mažai mūsų
filisterių bendradarbiaujama M. VYTYJE? Tuo tarpu geras būrys filisterių duoda
gerų profesinių straipsnių Aidams, Metmenims. Tur būt dėl to, kad su tais
bendresnio pobūdžio, o ne kurios vienos organizacijos žurnalais pasiekia platesnį
skaitytojų ratą. Būtų dar geriau, kad tiedu pagrindiniai kultūriniai žurnalai turėtų ne
vieno ar viejų tūkstančių tiražus, o dvigubai. O kur dar politinių grupių žurnalai,
kuriuose spausdinama ir bendresnių temų profesinių ar kultūrinių straipsnių, kaip Į
LAISVĘ, NAUJOJI VILTIS, TĖVYNĖS SARGAS, VARPAS, SĖJA. Prie to dar
pridėkim LITU ANUS, JOURNAL OF BALTIC STUDIES — ir galėtume vien tik
skaityti kasdieną nuo ryto iki vakaro.
Taigi, ar būtų tikslu dar MŪSŲ VYČIUI pasidaryti bendru kultūriniu žurnalu?
Vis viena jo tiražas liks labai ribotas vien dėl to, kad tai yra vienos lietuvių grupės
žurnalas. Drįstu iškelti priežingą mintį: ar nepakaktų ASS turėti tik savo reikalams
biuletenį, o savo intelektualines pajėgas skirti visos lietuvių visuomenės žurnalams?
Juk mūsų visuomeniški tikslai nėra užsidaryti savoje organizacijoje, o dirbti lietuvių
visuomenei ir visai tautai. Pagalvokime!
J. Gimbutas

♦

♦

♦
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