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ERNESTAS GALVANAUSKAS
PIRMOJE SOVIETŲ OKUPACIJOJE

Šiemet sueina šimtas metų nuo nepr. Lietuvos valstybininko Ernesto 
Galvanausko gimimo. E. Galvanauskas — plačios veiklos politikas, 
diplomatas, keturių Ministerių Kabinetų pirmininkas, bene svarbiausias 
1920—21 metų derybininkas su lenkais, Klaipėdos krašto prisijungime 
nenuolaidus Lietuvos teisių gynėjas ir pan.

Š.m. liepos 24 d. minėsime E. Galvanausko 15—sias mirties metines.
Įdomiu sutapimu, šiais mūsų valstybininko sukaktuviniais metais 

Akademinės Skautijos Leidykla, tęsdama biografinių leidinių ciklą, 
netrukus išleidžia Ernesto Galvanausko biografinę apybraižą, paruoštą jo 
brolio Gedimino Galvos ir pagrįstą Ernesto prisiminimais bei kita 
dokumentine medžiaga. Prie knygos teks sugrįžti, kai ji pasirodys spaudos 
lentynose, o šiuo kartu Mūsų Vyčio puslapiuose pateikiame skaitytojams 
vieną iškarpą — „Okupacijos pradžia“. Tai 1940—jų metų birželio 15—ji, 
kai sovietai įvedė į Lietuvą savo kariuomenės dalinius ir užgniaužė 
valstybės suvereninį gyvenimą.

Valstybės prezidentas A. Smetona jau pasitraukęs į užsienį, Justui 
Paleckiui sovietų pavedama sudaryti naują vyriausybę, birželio 17 įvyksta 
pirmasis naujojo ministerių kabineto — „liaudies vyriausybės“ posėdis...

Kviečiame susipažinti su anų lemtingųjų dienų įvykiais bei veidais, 
kaip juos pergyveno Ernestas Galvanauskas. Skaitytojui reikia priminti, 
kad knygoje, ir šioje ištraukoje, jos autorius Gediminas Galva vartoja 
pirmą asmenį, lyg knyga būtų paties Ernesto pasakojimas.

M.V. Redakcija

PRIMESTINĖ VYRIAUSYBĖ

Maskva buvo nusistačiusi rasti teisinį 
pagrindą ištikimai vyriausybei sudaryti. 
N. G. Pozdniakovui buvo pavesta gerai 
susipažinti su 1938 m. konstitucija ir ją 
panaudoti rusų tikslams. A. Smetonos 
išvykimas į užsienį rusams buvo 
staigmena, vertųsi griebtis nepaprastų 
priemonių Lietuvos konstitucijai pažeisti.

Vos parai praslinkus nuo rusų 
kariuomenės įžygiavimo į Lietuvą, jau 
buvo ryškus rusų pasiuntinybės politinis 
spaudimas. N.G. Pozdniakovas VI.16

privertė A. Merkį, respublikos prezidento 
pavaduotoją, paskelbti šio turinio 
pranešimą: „Vakar, VI. 15, respublikos 
prezidentas A. SMetona išvyko į užsienį. 
Jo išvykimą susidariusiomis 
aplinkybėmis vyriausybė laiko at- 
sistatydinimu iš respublikos prezidento 
pareigų. Respublikos prezidento pareigas, 
pasirėmus Lietuvos konstitucijos 72 str., 
eina ministerio pirmininko pareigas einąs 
Antanas Merkys.“ Pranešimas paskelb
tas ir „Rytiniame Lietuvos Aide“ VI.17, 
nr. 282.

Kodėl rusų pasiuntinybei prireikė šio 
pareiškimo?

NA Z. ON/
M. MAŽVYDO
n t r» f t t v a
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Birželio 15 d. išvykdamas respublikos 
prezidentas, pasirėmęs Lietuvos 
konstitucijos 71 str., paprašė ministerio 
pirmininką pavaduoti. Teisiškai šis 
pavadavimas yra laikinas ir dalinis. A. 
Merkys, pasirėmęs šiuo įgaliojimu, neturė
jo teisės sudaryti naujos vyriausybės, o jos 
sudarymas rusų pasiuntinybei parūpo. 
Teliko vienas būdas — paskelbti valstybės 
presidentą atsistatydinusį ir A. Merkiui 
padiktuoti naujos vyriausybės sudėtį.

Aišku, kad minėtas pasiuntinybės 
primestas raštas yra neteisėtas, todėl ir iš 
jo išplaukiu padariniai taip pat buvo 
neteisėti. Teisiniai nuostatai, ypač liečią 
valstybės konstituciją, skelbiami 
„Vyriausybės Žiniose“, o ne laikraščiuose. 
Raštas paskelbtas nesilaikant teisinės 
tvarkos, nes ir respublikos prezidento 
aktas reikalingas ministerio pirmininko 
ar atitinkamo ministerio parašo (V. 
Konst. 74 str.).

Rašte minima: vyriausybė laiko prezi
dentą atsistatydinusį, nors vyriausybė 
nebuvo susirinkusi posėdžiui ir nepadarė 
nutarimo.

Toks tebuvo teisinis pagrindas 
sudaryti naujai vyriausybei, kurios 
nepilną sudėtį Pozdniakovas padiktavo A. 
Merkiui birželio 17 d. 4 vai. ryto. Pasiun
tinybės tesugebėjo rasti ministerį pir
mininką, jo pavaduotoją V. Krėvę- 
Mickevičių, kuriam užkrautas dar 
užsienio reikalų ir švietimo ministerijos, 
teisingumo, žemės ūkio ir sveikatos 
ministerį.

A. Merkys bandė spirtis dėl M. 
Mickio, žemės ūkio ministerio ir einančio 
vidaus reikalų ministerio pareigas. Pozd
niakovas jam trumpai atkirto: tuščias 
reikalas burną aušinti, nes tik Maskvoje 
gali būti kandidatai pakeisti. Jis pakeltu 
balsu pareiškė: šiuo reikalu tolesnis 
pokalbis yra beprasmis.

Birželio 17 d. 9 vai. ryto A. Merkys 
skambino man į Finansų ministeriją, 
pranešdamas, kad J. Paleckiui yra 
pavesta naują vyriausybę sudaryti, išvar
dino naujų ministerių pavardes. Finansų 
ministerio pavardė buvo nutylėta.

— Kam aš turėsiu perduoti finansų 
ministerio pareigas?

Tyla. Vėl užgirdau A. Merkio balsą — 
telefoną užleidžiąs J. Paleckiui. Šis kvietė 
mane likti finansų ministerių.

— Dėkoju už pasitikėjimą. Patariu 
kreiptis į kitą asmenį, kuris geriau tiktų 
minėtoms pareigoms šiuo metu.

— Prašau mano kvietimo neatmesti. 
Ir aš tesutikau stoti vyriausybės priešaky
je, jei ir toliau liksite finansų ministerių. 
Aš užtikrinu, kad finansų ir ūkio politika 
nebus keičiama, — dudeno Paleckis.

— Malonu girdėti jūsų pažadus dėl 
Lietuvos ūkio politikos, tačiau, vėjui 
pūstelėjus, jie gali būti pamiršti. Mano 
manymu, geriau parinkti asmenį, kurio 
burės tiktų naujam vėjui.

— Jei nesutiktumėte dalyvauti naujo
je vyriausybėje, man tektų ilgiau gaišti ir 
gal esančią vyriausybę pertvarkyti.

Nežinojau visų vyriausybės 
sudarymo smulkmenų, bet teko nugirsti, 
kad nepilną vyriausybės sudėtį padiktavo 
Pozdniakovas. Šis įvykis ir J. Paleckio 
ulbėjimas nesiderino. Aš nepažinojau J. 
Paleckio, neturėjau ryškaus pagrindo jo 
žodžiams netikėti, tačiau jo įtaigojimas 
man kėlė abejones.

— Prašau leisti man pasvarstyti 
jūsiškį siūlymą.

— Aš prašau pasilikti finansų 
ministerių, nes tai yra būtinas reikalas, — 
tęsė ragelį vėl perėmęs Merkys.

Kas yra tas būtinas reikalas, A. 
Merkys nutylėjo. Aš pareiškiau reikalą 
pasvarstysiąs ir pokalbį baigiau.

Man piršosi mintis pasilikti 
ministerių ne dėl įkalbėjimo, bet ryžto 
okupacijos metu tarnauti savo kraštui, 
ginti jo ūkį. Maniau pajėgsiąs trukdyti 
rusams daryti mūsų ūkiui žalą ar bent ją 
švelninti. Už poros valandų vėl sulaukiau 
J. Paleckio skambučio. Jis prašė mane 
laikinai eiti ir susisiekimo ministerio 
pareigas.

Birželio 17 d. jau buvo sudaryta 
naujoji vyriausybė, o jos sudėtis paskelbta 
tos pačios dienos Vyriausybės Žiniose.
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Šio straipsnio pagrindinis veikėjas Ernestas Galvanauskas 1924 m. 
(kairėje) ir Madagaskare maždaug 60 metų vėliau.

Ką tik sudarius naują vyriausybę, 
Maskvos politikos rikiuotojas V. G. 
Deksnezovas VI.17 ulbėjo V. Krėvei: 
Tarybų Sąjungos vyriausybė įsipareigojo 
gerbti Lietuvos nepriklausomybę ir savo 
pažadą tesės — nesikiš į krašto vidaus 
reikalus, nekeis santvarkos.

Kokia milžiniška bedugnė skyrė 
Maskvos ypatingo įgaliotinio žodžius nuo 
veiksmų. Dar tą pačią dieną paryškėjo, 
kaip tas pats Dekanozovas žiūri į Lietuvos 
nepriklausomybę.

VYRIAUSYBĖS POSĖDIS
Birželio 17 d. vakarą įvyko naujosios 

vyriausybės posėdis. Atvykęs į posėdį, 
pirmą kartą išvydau naujų ministerių 
veidus. Man bebuvo žinomas V. Krėvė- 
Mickevičius, rašytojas, profesorius, bet ir 
su juo neturėjau progos net žodį sumesti.

Vyriausybės posėdžiui pirmininkavo 
J. Paleckis, tačiau jis net nežinojo nuo ko 
pradėti. Ministerių tarybos generalinis 
sekretorius V. Mašalaitis pateikė sąrašą 
reikalų, kurių buvusioji vyriausybė 
nebaigė svarstyti. Naujų klausimų 
nebuvo iškelta.

J. Paleckis susirūpino. Pareiškė darąs 
kelių minučių pertrauką ir išėjo į 
generalinio sekretoriaus darbo kambarį 

kažin kam skambinti. Grįžęs tęsė posėdį. 
Tvirtu balsu pasiūlė svarstyti šiuos 
klausimus: nutraukti konkordatą su 
Vatikanu, pasienio apsaugą rusams 
pavesti ir šalia lito įvesti rublį, kurio 90 
kapeikų prilygtų litui.

Siūlymą sekė nejaukit tyla. Jau 
anksčiau jaučiau, kad J. Paleckis yra 
patekęs rusų krepšin, bet tik dabar 
pamačiau jį Maskvos parblokštą ir 
klusniai vykdantį jos įsakymus.

Reikėjo veikti, bent laikinai at
sikratyti J. Paleckio iš Ministerių tarybos. 
Paprašiau žodžio ir dėsčiau:

— J. Paleckiui užkrautos dvi labai 
atsakingos respublikos prezidento ir 
ministerio pirmininko pareigos. Tai per 
sunkios pareigos, beveik nepakeliama 
našta energiškiausiam ir patyrusiam 
valstybininkui. Šiuo atveju viena ar kita 
pareiga, o gal ir abi, turės nukentėti. J. 
Paleckis protingai padarytų, jei 
pasitrauktų iš ministerio pirmininko 
pareigų ir jas pavestų kuriam nors 
vyriausybės nariui, o respublikos 
prezidento pareigoms skirtų visą energiją 
ir laiką.

Mano siūlymas patiko J. Paleckiui. 
Jis padarė antrą posėdžio pertrauką ir vėl 
išėjo į generalinio sekretoriaus kambarį 
skambinti. Pertraukos metu prasidėjo
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laisvas pokalbis. Prie manęs sėdėjęs L. 
Koganas, sveikatos ministeris, ėmė 
skųstis. Pozdniakovas padiktavęs: 
Sveikatos ministerija su Koganu 
priešakyje. Jis nežinąs, ką daryti ir kaip 
ministeriją tvarkyti, nors sveikatos depar
tamente (Vidaus reikalų ministerijoje) jau 
padėti jos pagrindai.

— Kuriam galui sutikote būti 
ministeriu, jei apie darbą neturite net 
nuovokos?

— Tamsta turbūt geriau net už mane 
numanai, kodėl tai padariau.

Netrukus grįžęs J. Paleckis 
iškilmingai pareiškė turįs tuojau vykti į 
prezidentūrą, nes jo laukią skubūs 
reikalai. Ministerio pirmininko pareigas 
jis pavedė V. Krėvei-Mickevičiui, kuris 
toliau tęsė posėdį. Prasidėjo pateiktų 
klausimų svarstymas. Vėl paprašiau 
balso.

— Minėtus tris klausimus svars
tydami, mes turime kreipti dėmesį į 
jų teisinį pagrindą ir esmę. Teisinis 
pagrindas yra tarptautinis susitarimas 
arba mūsų įstatymai, kurie gali būti 
pakeisti nustatyta tvarka. Ši ministeriu 
taryba neturi tokios įstatymų keitimo 
galios. Ji gali tik paruošti atitinkamus 
įstatymų sumanymus ir pateikti seimui 
svarstyti.

— Žymiai painesnė šių klausimų 
esmė. Imkime ir antrosios valiutos — 
rublio įvedimą Lietuvoje. Dvi skirtingos 
valiutos viename krašte yra ūkinė 
nesąmonė, kuri ne tik atneš suirutę, bet 
skubiai sužlugdys Lietuvos ūkį. Visus tris 
klausimus aš siūlau atidėti.

Dauguma pritarė mano siūlymui. 
Posėdis baigtas.

Numaniau, kad vyriausybės nu
tarimas sukels raganų gaudymą. Jis 
greitai prasidėjo. Birželio 18 d. 4 vai. ryto 
J. Paleckis iškvietė V. Mašalaitį ir jam 
įsakė paruošti tris raštus: užsienio reikalų 
ministeriui — nutraukti konkordatą, 
vidaus reikalų ministeriui — perduoti 
pasienio apsaugą rusų pasienio korpusui 
ir finansų ministeriui — įvesti rublį 
Lietuvoje. Jam paaiškinus, kad 

vyriausybė nepadarė nutarimų va
karykščiame posėdyje, J. Paleckis 
piktai pareiškė: be jokių išsisukinėjimų 
Pozdniakovo reikalavimai turi būti 
įvykdyti.

J. Paleckis žinojo, kas dėjosi 
Ministeriu taryboje, kas ką pareiškė ir 
koks nutarimas padarytas. Birželio 18 d. 9 
vai. ryto jis skambino man ir prašė tuojau 
vykdyti Ministeriu tarybos nutarimą — 
įvesti rublį šalia lito.

— Jūs klystate: Ministeriu taryba 
nepadarė jokio nutarimo keisti valiutą. 
Rublį įvedus apyvarton, būtų griaunama 
piniginė ir ūkinė tvarka. Juk dar vakar 
rytą, kviesdamas finansų ministerio 
pareigoms, jūs užtikrinote, kad nebus 
keičiama ūkinė santvarka Lietuvoje. Šian
dieną jau reikalaujate įvesti rublį. Prašau 
įsidėmėti: rublio apyvarton neįvesiu, kol 
būsiu šiose pareigose.

Paleckis sumišo. Jis nesitikėjo griežto 
pasipriešinimo.

Neužilgo vėl skambtelėjo telefonas, 
kuriuo J. Paleckis tęsė tą pačią kalbą 
įvesti rublį. Aš vėl aiškinau, kodėl negaliu 
įvesti rublio apyvarton. Dviejų valiutų 
buvimas krašte yra neleistina klaida: 
rublio įvedimas šalia lito greitai sugriaus 
Lietuvos ūkį, krašto ištekliai greitai dings, 
o finansinė tvarka neteks pusiausvyros. J. 
Paleckiui visi šie klausimai buvo svetimi. 
Jis nepajėgė jų suprasti, galvoti, nes prieš 
akis teturėjo Pozdniakovo įsaką. Jis ėmė 
karščiuotis, balsą kelti, bet, užgirdęs 
mano įtarpą, jog jo kalbėjimo būdas 
manęs neįtikina, padėjo ragelį.

Geram pusvalandžiui tepraslinkus, 
skambino Pozdniakovas. Dekarozovo ir 
savo vardu pareiškė, kad abu norį tuojau 
atvykti į Finansų ministeriją pokalbio. 
Prieš pietus buvau labai užimtas: daugelis 
klausimų laukė sprendimo, pilnas 
laukiamasis asmenų, norėjusių su manimi 
kalbėti. Aš pasiūliau tik po pietų su jais 
pasimatyti pasiuntinybėje. Po bendro 
pobūdžio pareiškimų staiga. N. G. Pozd
niakovas nukreipė kalbą apie rublio 
įvedimą Lietuvoje ir ėmė mane kaltinti: aš 
trukdąs rublį apyvarton įvesti ir kenkiąs
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Tarybų Sąjungos reikalams.
— Man rodosi, kad žodžiai „trukdau, 

kenkiu“ visai ne vietoje. Jų naudojimą 
galima pateisinti tik nesusigaudymu ūkio 
klausimuose. Nepritariu rublio įvedimui 
tik ūkiniais sumetimais. Kas nutiks, jei 
krašte veiks dvi valiutos? Lietuvos ūkis, 
kuris šiuo metu maitina tarybinę 
kariuomenę, bus greitai sugriautas. Rublį 
įvedus į apyvartą, prasidės ne tik 
piniginė, bet ir prekybinė spekuliacija. Ji 
palies ir rusų kariuomenę Lietuvoje. 
Žinau, kad jūsų kariuomenė yra 
drausminga, tačiau ir karinė drausmė 
negalės atsispirti spekuliacijai.

N. G. Pozdniakovas ėmė siausti, 
pakeltu balsu vis tą patį kartoti: rublis turi 
būti įvestas! V. G. Dekanozovas jį nutildė 
ir pareiškė:

— Finansų ministerio Galvanausko 
samprotavimai turi didelį svorį. Aš esu 
linkęs šiuo klausimu patirti nuomonę 
Maskvoje ir ją pranešti Lietuvos finansų 
ministeriui.

Birželio 20 d. vakare buvau 
pakviestas posėdžio į prezidentūrą. Ten 
radau J. Paleckį, V. Krėvę ir V. G. 
Pozdniakovą. Pastarasis pareiškė gavęs 
savo vyriausybės pranešimą, kuriame 
pritariama finansų ministeriui neįvesti 
rublio apyvarton Lietuvoje.

Kiti du klausimai, buvę pateikti 
Ministerių tarybai svarstyti, netrukus 
įgyvendinti be jokio vyriausybės 
nutarimo. Tai padaryta liepos pradžioje, 
kai V. Krėvė buvo Maskvoje. Rusų pasiun
tinybės spaudžiamas, M. Gedvilas padarė 
žygį konkordatui nutraukti, o vėliau 
stengėsi jį įteisinti. Net ir šis įvykis buvo 
suklastotas, esą 1940.VII.2 vyriausybė 
nutarusi konkordatą nutraukti.

Rusų pasienio korpusui ėmus saugoti 
Lietuvos—Vokietijos sieną, nutrauktas ne 
tik gyventojų judėjimas, bet ir 
pasikeitimas prekėmis. Tai buvo gera 
dangstis patikrinti Vokietijos nu
siteikimui. Pasikviečiau Vokietijos pa
siuntinį E. W. Zechliną atvykti į 
Finansų ministeriją. Glaustai aptaręs 
susiklosčiusią padėtį ir nurodęs, kad 

Lietuva nebegalės įvykdyti įsipareigo
jimų, paklausiau: kaip Vokietija vertina 
politinę Lietuvos padėtį?

Pasiuntinys E. W. Zechlinas susilaikė 
atsakyti į mano klausimą. Jis pažadėjo 
atsiklausti savo užsienio reikalų 
ministeriją nuomonės ir ją pranešti. Kitą 
dieną jau gavo pranešimą iš Berlyno: 
Vokietija nesikiš į Lietuvos ir T. Sąjungos 
santykius.

GELEŽINIAME LANKE
Vadinamos liaudies vyriausybės 

sudėtis nuolat keitėsi. Per mėnesį sukurtos 
naujos ministerijos ir įsprausti nauji 
asmenys. Birželio 19 d. paskirti švietimo ir 
vidaus reikalų ministerial, o kiek vėliau — 
darbo ir susisiekimo ministerial. Ši 
vyriausybė nuo pirmosios savo veiksmo 
dienos pateko į rusų geležinį lanką, kuris 
buvo vis labiau veržiamas. Ne vyriausybė 
valdė kraštą, bet rusai.

Pačios galingiausios valdžios būstinė 
buvo T. Sąjungos pasiuntinybėje. 
Maskvos politikos dirigentu, įgyvendin
toju Lietuvoje buvo V. G. Dekanozovas, 
sulaukęs 42 m. Jis man darė gabaus 
politiko įspūdį. Jo tikslas — įjungti 
Lietuvą T. Sąjungom Visa tai jis turėjo 
padaryti be triukšmo, švelniai, gražiuoju 
„teisėtai“, bet vis stipriau veržiant rusišką 
lanką Lietuvos nepriklausomybei 
palaidoti.

V. G. Dekanozovas, matyti, jau 
Maskvoje buvo išstudijavęs veiklos būdus, 
kurie buvo suderinti su atitinkamų 
įgaliotinių užduotimis Estijoje ir Lat
vijoje. Papildomus potvarkius jis vėliau 
gavo iš Maskvos. Pasirėmęs Maskvos 
įsakais ir krašte esančia politine tikrove, 
jis nustatė veiklos plotmę ir linkmę. 
Politikos įgyvendinimas atiteko N. G. 
Pozdniakovui, pasiuntiniui Kaune. Šis 
darė tai, ką V. G. Dekanozovas įsakė. Jis 
kartais bandė laužti, nors V. G. 
Dekanozovas tebuvo įsakęs lenkti.

N. G. Pozdniakovas buvo visai kito
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sukirpimo žmogus. Jis nepasižymėjo 
išsilavinimu ir protu. Buvo eilinis 
komunistų partijos sraigtas, vadinamas 
aparačiku, saugumietiško pobūdžio veikė
jas, aštraus būdo, šiurkštokas ir bandąs 
parodyti savo galią.

Su šiais pagrindiniais Maskvos veikė
jais Kaune arčiau susipažinau, kai iškilo 
rublio byla.

V. G. Dekanozovas — pilkoji eminen
cija, liko užkulisyje. Jo pritarimu buvo 
sudaryta vyriausybė, nes N. G. Pozd- 
niakovas tebuvo įrankis. Jis ypač palaikė 
santykius su J. Paleckiu, vidaus reikalų 
ministeriu M. Gedvilu ir teisingumo 
ministeriu P. Pakarkliu. Santykiai su jais 
buvo tiesioginiai. Netiesioginius ryšius su 
kitais ministeriais jis palaikė tarpininkau
jant J. Paleckiui.

Mano padėtis vyriausybėje buvo 
išskirtinė. Aš neturėjau net mažiausio 
sąlyčio su komunistų partija, kuri tuo 
metu buvo silpna, bet jau pamažu 
ruošiama neįtikėtinam uždaviniui — 
kraštą valdyti. Vyriausybėje pasitikėjau 
tik V. Krėve-Mickevičium. Su juo teko 
daug kartų šnekėti, klausimus aptarti.

Tiesa, ministerijoje mane lankė gen. 
V. Vitkauskas. Su juo pasikeičiau keliais 
mandagiais sakiniais, bet kalboje vengiau 
liesti to meto esminius reikalus. Gal jis 
turėjo gerų norų, bet nebuvo kovotojas net 
ir dėl dalinės Lietuvos nepriklausomybės.

Pokalbiuose su V. Krėve-Mickevičium 
ryškinau mintį, kad reikia nevilkinant 
išsiaiškinti Maskvoje dėl Lietuvos likimo. 
Rusai vis stipriau dėjo savo leteną. 
Sutarėme, kad V. Krėvė-Mickevičius — 
ministeris pirmininkas ir užsienio reikalų 
ministeris, turi vykti į Maskvą ir su V. 
Molotovu išryškinti T. Sąjungos užsienio 
politikos krypsnį bei Lietuvos likimą.

N. G. Pozdniakovas netrukus ėmė 
daryti spaudimą kuo greičiausiai 
pasiruošti naujiems Seimo rinkimams. V. 
G. Dekanozovas jau liovėsi šnekėti apie 
draugiškus T. Sąjungos ir Lietuvos san
tykius. Kai kuriose ministerijose prasidėjo 
tarnautojų sijojimas, pakeitimai ir 
atleidimai. Tik Finansų ministerijoje liko 

sena tvarka.
V. Krėvė-Mickevičius kreipėsi šifruo

ta telegrama į Lietuvos pasiuntinį V. 
Natkevičių, kad šis išrūpintų pasimatymą 
su V. M. Molotovu. Gautas neigiamas 
atsakymas: V. G. Dekanozovas turįs 
įgaliojimą kalbėti visais Lietuvą liečia
nčiais reikalais.

Netrukus V. Krėvė-Mickevičius 
pasiuntė antrą telegramą tuo pačiu 
reikalu ir nurodė, kad kai kurie ministerial 
nori pasprukti iš pareigų. Šį kartą V. M. 
Molotovas sutiko priimti V. Krėvę- 
Mickevičių birželio 30 d. 16 vai. Penkių 
valandų pokalbis prasidėjo tą dieną 22 
vai. 30 min.

Liepos 3 d. grįžęs į Kauną V. Krėvė- 
Mickevičius man tarė:

— Lietuva pateko į didelę nelaimę, 
nes ji praras savo nepriklausomybę. 
Mums reikia pasitraukti iš vyriausybės.

— Mūsų pareiga ištverti iki būsime 
pašalinti. Mes turime trukdyti Maskvos 
planų įgyvendinimą. Pirmas uždavinys 
vilkinti seimo rinkimus, nes, juos 
įvykdžius, Maskva atliks komediją 
Lietuvai prijungti prie T. Sąjungos, — 
atsakiau.

Pasiūliau kitą dieną sukviesti 
Ministeriu tarybą posėdžio, išdėstyti 
pokalbį su Molotovu ir išryškinti rusų 
statytinės vyriausybės nuomonę.

Rytojaus dieną V. Krėvė-Mickevičius 
man neskambino, bet jau sekančią dieną, 
liepos 5, prieš pietus skambino einąs 
prezidento pareigas J. Paleckis ir pranešė, 
kad esu atleidžiamas iš finansų ministerio 
pareigų. Jis prašė tuojau įteikti at
sistatydinimo raštą.

Kai paklausiau, kam perduoti 
pareigas, J. Paleckis ėmė mikčioti dar 
negalįs pasakyti asmens pavardės. Tai 
buvo išsidavimas, kad jis ir šį kartą vykdė 
Pozdniakovo įsaką.

Paslaptis greitai išryškėjo. Mat, tą 
pačią liepos 5 d. 17 vai. prezidentūroje 
vyriausybė buvo sukviesta posėdžio. Ten 
ir buvo svarstytas skubusis Liaudies 
seimo rinkimų klausimas. V. G. 
Dekanozovas bijojo, kad aš vėl sudrumsiu
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vyriausybės nuotaikas ir įtikinsiu atidėti 
seimo rinkimus. Juk tas pats De
kanozovas vakarykščio pokalbio metu 
su Vincu Krėve—Mickevičium, siūliusiu 
įvairius samprotavimus seimo rinkimams 
atidėti, įžūliai išsireiškė: „Visa tai 
Galvanauskas prikuždėjo.“

Mano atleidimo dieną sparčiai pradė
jo judėti Dekanozovo vairuojamas 
vežimas. Liepos 5 d. vyriausybė nutarė už 
10 dienų daryti Liaudies seimo rinkimus, o 
to paties mėnesio 21 d. Liaudies seimas 
Lietuvą paskelbė tarybų socialistine 
respublika.

Finansų ministerio pareigas per
daviau J. Vaišnorui, dar 30 metų 
neturinčiam jaunuoliui, kuris vėliau 
(1945—55) buvo kalinamas.

ĮSPŪDŽIAI VYRIAUSYBĖJE
V. G. Dekanozovas paskubomis 

sudurstė vadinamą liaudies vyriausybę. 
Jos sudėtis buvo marga. Beveik visi 
ministerial jau vienu ar kitu būdu buvo 
prijaukinti šalutinėse komunistinėse 
organizacijose: vieni dalyvavę nekalto 
vardo — TSRS tautų kultūrai pažinti 
draugijoje, kiti įsijungę į Raudonosios 
pagalbos organizaciją, o treti įsiterpę į 
antifašistinį sąjūdį. Komunistų tebuvo 
trys. Iš jų vidaus reikalų ministeris M. 
Gedvilas buvo įtakingiausias, verž
liausias ir turėjo šiokią tokią ad
ministracinę patirtį. Seniausias ir 
kiečiausias komunistas buvo M. Junčas- 
Kučinskas — darbo ministeris, baigęs 
partinę mokyklą Maskvoje, siųstas į 
Lietuvą komunistiniame pogrindyje 
veikti; už priešvalstybinę veiklą buvo kelis 
kartus teistas ir kalinamas. S. Pupeikis, 
vietinis komunistas, pradžios mokyklos 
mokytojas, netrukus iš manęs perėmė 
Susisiekimo ministeriją, nors nuovokos 
neturėjo apie šios ministerijos veiklą.

Vyriausybėje nebuvo įprasta žodžio 
prasme tautinės grupės, kaip V. Krėvė- 
Mickevičius mini 1942 m. paskelbtame 

straipsnyje („ Į Laisvę“, nr. 202). Ten rašė: 
„Tautinė grupė — aš, E. Galvanauskas ir 
V. Vitkauskas — svarbesnius klausimus 
aptardavo atskirai ir ėjo į posėdžius su 
atitinkamu nusistatymu.“ Bent aš 
tokiuose pasitarimuose nedalyvavau ir 
pirmame posėdyje reiškiau tik savo 
nuomonę. O ir vyriausybės posėdis, 
kuriame man teko dalyvauti, tebuvo 
vienas.

Visai kitas reikalas kalbėti apie mano 
santykius su V. Krėvė-Mickevičiumi, 
mano bendraamžiu. Mudviejų gyvenimas 
anksčiau slinko skirtinga vaga, tik 
Lietuvos nelaimė mus suartino.

Nekalbėjome apie akstinus, kurie 
paskatino jį įsijungti šion vyriausybėn. 
Nenorėčiau tvirtinti, kad viską lėmė jo 
optimistinis nusiteikimas: Lietuva turės 
bent autonomiją. Mano nuomone, 
daugelis priežasčių lėmė jo dalyvavimą 
vyriausybėje. Iškilus rašytojas, rusiškojo 
universiteto auklėtinis, buvo susižavėjęs 
rusų literatūra, menu ir filosofija. Per šį 
mūrą jis nenorėjo matyti pakitusios sant
varkos, naujojo rusiško imperializmo.

Tarybinė santvarka jam netrukdė 
santykiauti su rusų pasiuntinybe ir nuo 
1936 m. priklausyti draugijai TSRS tautų 
kultūrai pažinti. Tuo metu rusų pasiun
tinybė ir jų konsulas Klaipėdoje ėmė 
kalbinti lietuvius telktis į „liaudies 
frontą“. Tokių nuotaikų drumstyje vėliau 
leido „Literatūros“ žurnalą, kurio 
redaktorium jis sutiko būti.

Tai buvo silpni lieptai į politiką, bet 
rusai neturėjo geresnio pasirinkimo. V. 
Krėvė buvo žinomas rašytojas, univer
siteto profesorius, ir turėjo gerą vardą. Kai 
aš pasiūliau atskirti respublikos preziden
to ir ministerio pirmininko pareigas, N. G. 
Pozdniakovas tuojau sutiko V. Krėvei- 
Mickevičiui patikėti ministerio pir
mininko ir užsienio reikalų ministerio 
užduotis. Čia jis suklydo: V. Krėvė liko 
ištikimas savo krašto sūnus.

Mudviejų santykiai buvo nuoširdūs, o 
pokalbiai atviri, tiesūs. Jei jis ko nežinojo, 
kreipėsi į mane ir sakė: nesuprantu. 
Perėmęs Užsienio reikalų ministeriją, jis
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kas dieną man skambindavo, tei
raudavosi patarimų vienu ar kitu klau
simu.

Sužinojęs apie mano pašalinimą iš 
finansų ministerio pareigų, jis tą pačią 
dieną įteikė atsistatydinimą. Jam buvo 
skirtos pakartotinos atostogos, bet jis 
neatleistas. V. Krėvės-Mickevičiaus var
das buvo naudojamas iki Lietuvos 
įjungimo į T. Sąjungą.

Porai dienų praslinkus nuo pa
šalinimo iš Finansų ministerijos, turė
jau ilgesnį pašnekesį su V. Krėve- 
Mickevičium. Jis papasakojo pokalbius su 
vyriausybės nariais, aptarė Maskvoje 
vyraujančias nuotaikas ir pridūrė:

— Ponas Galvanauskai, esi lai
mingas žmogus, taip lengvai išėjęs iš 
klampynės: priverstas pasitraukti iš 
vyriausybės, net žygio nepadaręs. O aš 
raštus rašiau, bet mano prašymai atmesti, 
ir iš vyriausybės aš vis dar neatleistas.

Justas Paleckis visai iš kitokio molio 
krėstas. Jam apibūdinti tiktų rusiškas 
posakis: kas gimęs šliaužioti, skraidyti 
negali. O skraidyti, bent vaizduotėje, jis 
norėjo, bet sparnų neturėjo. Skurdi 
jaunystė jį pastūmėjo Rygoje į kairę. 
Lietuvoje apsigyvenęs, jis taikstėsi prie 
valstiečių liaudininkų, buvo „Bitės“ 
direktorius, nors ir šiam darbui nebuvo 
pasiruošęs: aukštojo mokslo nebaigęs ir 
vakarietiškų kalbų nepramokęs. Jau 1931 
m. jis palaikė ryšius su komunistais, o 
vėliau bendravo su komjaunuoliais. 
Pabuvojęs T. Sąjungoje, 1939 m. išleido 
knygą „SSSR — mūsų akimis“, kurioje 
negalima įspėti jo poslinkio. Knygoje 
vietomis kritiškai vertinta tarybinė sant
varka ir santūriai aptarti jos laimėjimai.

Stipresnį posūkį ; kairę padarė 1937 
m., kai įsijungė į antifašistinio liaudies 
fronto komitetą. Dviem metams 
praslinkus — 1939.X. 11 jis jau veikliai 
ėmė reikštis ir dalyvavo Maskvai 
palankiame susirinkime. Tas pats 
Paleckis, kuris 1933.III.19 Valstybės 
teatre kėlė triukšmą dėl Lenkijos ul
timatumo Lietuvai ir reikalavo A. 
Smetoną pašalinti, atėjus Raudonajai

Jusfil Pel<-cklul, 

liirls’rul ?lrn.U.tnkul

pTlčricis/

Pasirėmęs Lietuves Konstitucija /97 str./, ski

riu Tssstos 1940 t. tir'.elio 17 d. raitu Nr. €77 prlrUtyti 

ginistrj feryb’, tokios sudėties:

Ministres PLrzininkss Justas Pfleckis,

Ministro Pirmininko Peveduotojes, Užsienio Rslks- 

Ministras ir laikinai einas Svtettao Ministro pereigas 

Vincas Krėvė-Mickevičius,

Kraite Apsaugos Ministras ir Kcriuo«enė» Vadas 

div. gen. Vincės Vitkauskas,

Teisinbu»o Ministres Povilas Pakarki!s,

Hnansj Ilnlstras tr laikinai elms Susisiekiau 

Ministro pareigas inž. Ernestos fielvanauskas,

ieuės Jkio Ministras ir laikinai elms Vidaus 

ftelktlįi J’n’.stro pareigas Matas Mickis,
Sveikatos Ministres dr. Leonas Koganas.

Kaunas, 1940 e. birželio 17 d.

Antano Merkio pasirašytas vadinamos 
Liaudies Vyriausybės paskyrimo aktas, 
(iš Lithuania in 1939-1940, Vilnius, 1976) 

armijai, tapo labai bailus, atsargus ir 
nepaprastai klusnus Maskvos įrankis.

Galimas dalykas, kad J. Paleckis 
turėjo gerų norų Lietuvai, bet jis neturėjo 
tvirto būdo, aiškaus politinio nugarkaulio.

M. Gedvilas — gana judrus, 
energingas ir Maskvai ištikimas vidaus 
reikalų ministeris, bet krašte buvo mažai 
težinomas. Telšiuose veikęs savi
valdybininkas ir ligonių kasų di
rektorius. Vidaus reikalų ministerijai 
tarybinėje santvarkoje teikiamas 
ypatingas vaidmuo, ypač ką tik užimtame 
krašte. Jei Maskva numatė Liaudies 
seimo rinkimus, ji turėjo numatyti ir prieš 
pat rinkimus darysimus suėmimus 
Lietuvos gyventojams gąsdinti. O tuos 
suėmimus ir vykdė Vidaus reikalų 
ministerija.

M. Gedvilas klusniai vykdė Maskvos 
įsakus, ištrėmė A. Merkį, J. Urbšį, sukišo 
šimtus į kalėjimus. Jis ir toliau kopė vis 
aukštyn, Maskvoje buvo perauklėtas ir
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išėjo į patikimą švietimo ministerį, nors 
tai sričiai buvo mažiausiai pasiruošęs.

Didelį rūpestį sukėlė P. Pakarklis, 
teisingumo ministeris, seimo rinkimų 
įstatymo sumanymo paruošėjas, klabin- 
tojas kuo greičiausiai Ministerių taryboje 
jį priimti ir paskelbti. Jam, teisininkui ir 
istorikui, turėjo būti žinomos šio žygio 
pasekmės.

J. Pakarklis buvo darbštus, sumanus, 
energingas, bet iš seno skendo 
pasaulėžiūriniuose ir politiniuose 
prieštaravimuose. Jis — ateitininkas, 
voldemarininkas, tai vokiečių garbin
tojas, virtęs jų priešu. 1939 metais lankęs 
T. Sąjungą, tapo tarybinės santvarkos 
šalininku. Jo politinės pasaulėžiūros lūžio 
metu vyko Lietuvos pajungimas.

Jis mokėsi Lietuvos universitete — 
teologijos-filosofijos ir teisių fakultetuose, 
prabėgšmais teisių mokslą gilino Vokieti
joje. Pradžioje nesitaikstė komunistinėms 
organizacijoms, bet buvo teisingumo 
komisaras, deputatas ir docentas. Po karo 
jis tesinaudojo Šiauresniais tai istoriko tai 
vėl teisininko bėgiais.

M. Mickis — žemės ūkio ministeris, 
jau iš seno komunistų bendras, baigęs 
Žemės ūkio technikumą ir vėliau 
ekonominį skyrių, Kauno rajono 
agronomas, nemažų polėkių, bet seikėtų 
gabumų jiems įgyvendinti. Posėdžio metu 
jis buvo santūrus ir taikstėsi daugumai.

Birželio 18 d. V. G. Dekanozovas 
mane paklausė, ar aš galįs pasiūlyti 
tinkamą kandidatą švietimo ministerio 

pareigoms. Ir tuojau pareiškė esąs L. Girą 
numatęs toms pareigoms. Teatsakiau: 
reikia pagalvoti. L. Gira nebuvo paskir
tas švietimo ministerių, nors V. G. 
Dekanozovas jį vertino: daug patarnavo 
mums.

Kitą dieną A. Venclova buvo paskir
tas švietimo ministerių. Buvęs trečiafron- 
tininkas ir TSRS tautų kultūrai pažinti 
draugijos narys, pasviręs į kairę, kurios 
linkmė, greičiausia, ir jam pačiam nebuvo 
aiški. Jis pareiškė man, kad politinių 
klausim ų nemėgstąs ir apie politiką nieko 
neišmanąs, bet imasi šio darbo, nes juk 

reikia iš ko pragyventi. Pats jauniausias 
ministeris, 34 m. tesulaukęs, jaunuoliškai 
galvojo. Jo vėlybesnis prisitaikymas rodė 
sugebėjimą prabangiau už kitus 
pragyventi.

Gen. V. Vitkauskas darė gerą išorinį 
įspūdį: išauklėtas, mandagus ir dailaus 
sudėjimo vyras, jau turėjęs 50 m. Težino
jau jį studijavus matematiką ir Rusijoje 
patekus į kariuomenę. Nuo pat atvykimo 
— 1919 m. veikė Lietuvos kariuomenėje, 
mokėsi, prasisiekė ligi generolo ir 
kariuomenės vado. Kai pirmą kartą jį 
sutikau, buvo paskirtas krašto apsaugos 
ministerių.

Tokie buvo svarbesnieji vyriausybės 
nariai. Kai kurių jų apie savo darbo sritį 
net mažiausios nuovokos neturėjo. Ji 
nebuvo reikalinga, nes Maskva krašto 
reikalus tvarkė ir ministeriams nurodė. 
Vyriausybė tebuvo iškaba iki Liaudies 
seimo pirmojo posėdžio ir liaudies 
komisarų tarybos sudarymo.

PASITRAUKIMAS IŠ LIETUVOS

Perdavęs finansų ministerio pareigas, 
gyvenau Kaune dar visą mėnesį. Tai buvo 
politinio persilaužimo, netikrumo, spalvų 
kaitaliojimo ir visuomenės klaidinimo 
mėnuo.

V. M. Molotovo pareiškimas dėl 
Lietuvos įjungimo T. Sąjungon ne
daugeliui tebuvo žinomas ir laiko
mas net gandu. Vyriausybės nariai 
sąmoningai neigė prijungimą ir naujos 
santvarkos įvedimą iki Liaudies seimo 
rinkimų dienos. Komunistų partija 
bruzdėjo, paruošė tik savo kandidatų 
sąrašą ir sukruto, ypač miestuose, juos 
garsinti. Atsirado nauji šūkiai, jau kiti 
žodžiai, turį tarybinę prasmę: liaudis, 
liaudies priešai, liaudies išnaudotojai, 
liaudies gerovė ir liaudies gynėja T. Są
junga.

Nuotaikos buvo prislėgtos. Vaikščiojo 
žmonės nuliūdę, išsigandę. Prasidėjus
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suėmimams ir išvežimams, įtampa dar 
padidėjo. Kaunas buvo lyg bičių avilys 
prieš audrą, kai bitelės tik savo sparnais 
vėsinosi. Nervų įtampa didėjo. Neatlaikę 
įtampos, bandė pereiti sieną ir pasitraukti 
į vakarus.

Kiekvienoje tragedijoje esama ir juok
ingų apraiškų. Neseniai buvę „patriotai“, 
jau užsidėjo raudonus kaklairaiščius, lyg 
šie būtų koks skydas nuo smūgių. Prasidė
jo žaidimas spalvomis.

Lietuvos kaime vyravo drumstos 
nuotaikos. Vyriausybė ramino ūkininkus, 
vadino gandonešiais tuos, kurie šnekėjo 
apie žemės nusavinimą. Ne vyriausybės 
raminimas, bet ūkininkų susigyvenimas 
su žeme rūpintojėle, kuri šimtmečius jų 
prosenelius maitino, stūmė negando min
tis į šalį.

‘ Seimo „rinkimai“ ramiai praslinko 
kaime. Dalis ūkininkų balsavo, nes 
nenorėjo turėti nesusipratimų su nauja 
valdžia, kuri reikalavo balsavimo įvykį 
atžymėti pase.

Kaimo gyventojai girdėjo apie 
suėmimus, bet sau galvojo: audra ateina ir 
praeina, o ji manęs nenuneš nuo savo 
žemės.

Ūkininkai patylomis svarstė, o mieste
lėnų padai svilo. Dažnai užsukdavau į 
Pienocentro valgyklą pusryčiauti, ten 
sutikdavau pažįstamus. Vieni svyravo, 
kiti jau buvo tvirtai apsisprendę pasilikti 
krašte.

— Aš pasiliksiu Lietuvoje atgailoti 
Dievui, o ne mamonai tarnauti, — šnekėjo 
kun. J. Vailokaitis.

Kelis kartus sutikau buvusį 
energingąjį K. Bizauską, kuris anuo metu 
buvo leisgyvis. Buvęs Lietuvos pasiun
tinys V. Natkevičius vaikščiojo Laisvės 
alėjoje lyg vietos nerasdamas. Jis buvo 
tylus, užsisklendęs. Vieni ruošėsi 
pasitraukti iš krašto, kiti svarstė, nes vis 
dar nepajėgė apsispręsti.

Man prieš akis galimas suėmimas, 
tardymas, kalinimas ir išvežimas. Jei 
pakelsiu tuos sunkius bandymus, jei ir 
galėsiu grįžti į Lietuvą, menka nauda 
bebus iš manęs. O grįžus gal tektų gyventi 
už įstatymų ribos. Prisitaikyti, „versti 

kailį“ — ne mano skoniui.
Ilgokai pats su savimi ginčijausi, kol 

apsisprendžiau atsisveikinti su Lietuva. 
Kiekvienos dienos nauji įvykiai vertė 
susirūpinti. Liaudies seimo nutarimai, 
tarybinės santvarkos užuomazga, šešėlių 
— dviejų saugumiečių atsiradimas ir 
įkandin pastovus slankiojimas buvo įspė- 
jantys ženklai, kuo greičiausiai apleisti 
Lietuvą. Ėmiau ruošti planą kuo 
saugiausiai pasitraukti iš krašto.

Diplomatiniame pase pasirūpinau 
gauti Vokietijos pasiuntinio Kaune 
pažymėjimą, kuriame prašoma man 
suteikti paramą, peržengus sieną. Svar
biausias reikalas — pasiekti sieną ir ją 
peržengti. Pasienis jau buvo rusų stropiai 
saugomas. Į jų ištiestą tinklą pakliūdavo 
net gerai žiną sąlygas sienai peržengti.

Stengiausi rasti patį patikimiausią 
būdą patekti Vokietijon. Tiesa, jis buvo 
brangus, nes pervežėjas užsiprašė sumos, 
už kurią galima buvo nuvykti iš Lietuvos į 
JAV ir vėl grįžti.

Neužteko pasirūpinti vairuotoju, 
autovežimiu, rasti saugiausią vietovę 
sienai pereiti ir mano šešėlius— 
saugumiečius suklaidinti. O jie buvo lyg 
prisegti dieną ir naktį. Kas daryti? 
Nutariau juo pripratinti prie ankstyvo 
pasivaikščiojimo. O jis buvo ilgokas — 
nuo Ožeškienės gatvės ligi Mickevičiaus 
slėnio ir atgal. Mat Mickevičiaus slėnyje ir 
buvo sutarta rugpjūčio 4 dienos ankstyvą 
rytą su vairuotoju susitikti ir tuojau vykti 
į pasienį.

Kiekvieną rytą ėjau pasivaikščioti vis 
taip pat apsirengęs: baretė ant galvos, 
eilutė ir maišelis (portfelis) rankoje. Jokio 
apsiausto ar lagamino nenešiojau. Taip 
kas dieną vaikščiojau, taip ir į Vokietiją 
išvykau — kaip stoviu.

Lietuvos sieną peržengiau sėkmingai 
ir patekau į kitą pasaulį. Čia prasidėjo 
mano išeiviškos dienos. Bent pati 
išeivystės pradžia buvo savotiška, nes 
man buvo leista naudotis savo pastoge 
Klaipėdoje. Ar ilgai? Tai jau ne nuo manęs 
priklausė. Kažkas už mane galvojo, 
sprendė, kalbėjo, ir aš tapau spardomu 
kamuoliuku. Taip buvo visą karo metą.
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PRISIMENU: KAUNO IR
VILNIAUS
UNIVERSITETUOSE

Fil. Jadvyga Viliūnienė, 
Australija

Noriu pasidalinti žiupsneliu at
siminimų iš paskutiniųjų metų Kauno 
universitete Akad. Skaučių D-vės veiklos 
ir paminėti margą, besikeičiantį 
gyvenimą — 4 metus Vilniaus univer
sitete, kuris neseniai buvo 400 metų 
sukaktuvininkas.

Grįšiu toli atgal — į labai jauną, 
svaiginančią 1938-jų metų vasarą. Ką tik 
nušluosčiusi paskutines ašaras paliekant 
gimnaziją, su geriausia drauge Stase 
pradėjom planuoti važiavimą iš mūsų 
provincijos miesto į tolimą, nežinomą 
universitetą. Lietuvos mastu, iš Panevėžio 
į Kauną buvo toli; studijos ir studentiškas 
gyvenimas buvo tik iš pasakojimų 
girdėtas. Vasara praėjo rašant ir 
perrašant dešimtį kartų trafaretinį 
prašymą „Jo Ekscelencijai Vytauto 
Didžiojo Universiteto Rektoriui“, nes vis 
koks taškas buvo nukrypęs į šoną ar 
didžioji raidė atrodė nepakankamai 
išraityta. Taip pat, bespėliojant, kaip ten 
susigaudysim paskaitose ar auditorijose 
raminom save, kad, jei nežinosim — 
dekano eisim klausti, kuris, atrodo, tik ir 
sėdėjo studentams auditorijas nurodyti.

Žinojom apie korporacijų daugybę, 
bet čia problemų nebuvo. Per visą gim
naziją skautavusioms mums buvo aišku, 
kad prisijungsim prie Studenčių Skaučių 
Draugovės.

Nuvažiavus į Kauną, tikrai atsivėrė 
naujas gyvenimas — tiesiog paskendom 
studentiškoj jūroj, bet paskaitose šiaip 
taip susigaudėm. Ir gerai, nes prie dekano 
(kelio rodytojo) tai tikrai sunku būtų buvę 
prieiti.

Kur tikrai pasijutum namuose, tai 
Studenčių Skaučių Draugovėj, kaip kad ji 
žadėjo kvieslio laiške. O šis skambėjo taip:

„Atvažiavai į Kauną, sese, kad Almae 
Matris sienose toliau ruoštumeis 
gyvenimui. Margą pasaulį pamatei čia 
atvykusi. Įvairiaspalvės korporacijų 
kepuraitės čia traukia akį, o širdį vilioja 
skambūs šūkiai. Ir reikia iš jų visų vieną 
išsirinkti... Tau ilgai galvoti nereikės. Jau 
14-ti metai veikia Studenčių Skaučių 
Draugovė universitete, jungdama į vieną 
būrelį studijuojančias. Ir Tavo, sese, čia 
vieta. Čia Tu rasi draugiškumą, meilę ir, 
reikalui esant, pagalbos ranką. Mes 
laukiame Tavęs!“

Ir tikrai radom žaviausią būrį iš visų.
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Mums naujokėms jos visos buvo tokios 
visažinančios, tokios gražios, tokios 
įdomios, kad nė minutei nesuabejojom 
savo pasirinkimu. D-vės Valdybos pir
mininkė buvo Milda Kuršaitė, bebaigianti 
mediciną (dabar dr. Budrienė Amerikoje). 
Visos kandidatės gavome po globėją: 
manoji buvo Marytė Pšemeneckaitė- 
Milvydienė, dabar gyvenanti Šveicarijoje.

Draugovės veikla buvo suskirstyta 
skiltimis. Kandidatės savosiose ruošėsi 
tikrosios narės egzaminams, kartu 
prisidėdamos prie draugovės skautiško ir 
visuomeninio veikimo, kuris 1938-39 
metais buvo itin gyvas ir įvairus (ypač 
stipriai buvo propaguojamas tautinis 
menas — audiniai, rūbai). Parengimuose 
vieningai bendradarbiavome su broliais 
akademikais „vytiečiais“. Tie metai praė
jo kaip sapnas...

Pavasarį, birželio 4 d., iškilmingoj 
draugovės sueigoj bene 16 mūsų buvo 
pakeltos į tikrąsias nares. Pasipuošusios 
tautiniais rūbais, gavome spalvas, buvom 
apdovanotos gėlių puokštėmis; nauja 
balta juostelė ant per metus apdėvėtos 
kepuraitės taip išdidžiai ir ryškiai švietė.

Neramūs buvo, tačiau, 1939 metai: II- 
jo pasaulinio karo pradžia, žlugo Lenkija; 
atgauname Vilnių ir pasklinda gandas, 
kad dalį universiteto kels į Vilnių.

Spalio 28-ta diena liko nepamirštama 
— gausus būrys studenčių skaučių ir 
vytiečių drauge su kitom organizacijom 
vykstam pirmą kartą į Vilnių! Jau pati 
kelionė traukiniu pilna pakilios 
nuotaikos, nesibaigiančių dainų. Iš stoties 
gi pabirus į aikštę, mums atsivėrė ne
žemiškas vaizdas: tarp senų, susi
mąsčiusių Vilniaus mūrų ryškėjo pireš 
akis Katedra, Trys Kryžiai, Gedi
mino kalnas su pilimi. Atrodė, kad tai 
buvo fotomontažas, o ne tikrovė, kuriam 
laikui atėmusi žadą visiems. Paskui su 
daina žygiavom Vilniaus gatvėmis, kartu 
dairydamiesi, gerdami naujus vaizdus, 
stebimi praeinančių vietinių. Pamaldos 
Aušros Vartuos, didingos iškilmės 
Gedimino kalne paliko neišdildomus 
įspūdžius.

Į VILNIŲ!
Rudens semestrui baigiantis, sužino

jom, kad mūsų fakultetas tikrai 
perkeliamas į Vilnių. Tai didžiulis 
pasikeitimas. Pirmiausia kilo labai 
žemiškas klausimas: kur reiks gyventi? 
Skirtis teko su ilgamete drauge ir 
paskubomis sutariau, kad Vilniuje gyven
siu su Latvijos lietuvaite Birute. Kadangi 
ši Kalėdų atostogas norėjo praleisti su 
tėvais Rygoje, kambarį rasti prižadėjau 
aš, ypač padrąsinta žinių, kad skelbimų ir 
kambarių esą pilna — daug nuo karo 
nukentėjusių lenkų norėjo nuomininkų.

Gruodžio mėn. apie vidurį nuvažiavau 
į Vilnių. Jau ilgoj kelionėj sušalau, o išėjus 
iš stoties į gatvę, vėjas ir drimbantis 
sniegas užklijavo akis. Nebematydama 
nei Katedros, nei kitų grožybių, sustyrus 
yriausi pirmyn Gedimino gatve. Aplinkui 
svetimi žmonės, svetima kalba, o tų 
skelbimų nė gyvos dvasios! Ūpas krito, 
krito... Pirmiausia rast viešbutį nakčiai 
ką ir padariau, pasiekusi patį pirmą, ir vėl 
iškeliavau į jau beveik temstančią gatvę, 
kurioje sniego pūga maišė dangų su žeme. 
Ir vis tų skelbimų nėra, o aš, beveik ašaras 
rydama, galvojau, kaip reiks namiškiams 
pasakyti, kad Vilniuj kambario taip ir 
neradau...

Tik staiga pažįstamas veidas! „Joni!“ 
— šūktelėjau ir kritau žmogui ant kaklo, 
jau bliaudama. Atsipeikėjęs nuo smūgio ir 
atpažinęs, nuramino mane, apglostė, 
parsivedęs pas save, pavaišino vien
gungiška vakariene ir paaiškino, kad skel
bimų visur pilna, tik nemokėjau ieškoti. 
„Tik pažiūrėk“, sako, „visos Gedimino 
gatvės liepos jais nuklijuotos!“ O kaip gi 
juos matysi, kad tos liepos ne tik 
skelbimais, bet ir baltu sniegu, ir ledais 
apklijuotos. Nuotaika truputį atsitaisė. Iš 
viešbučio anksti rytą iškeliavau vėl į 
Gedimino gatvę, dabar jau ledus nuo liepų 
krapštydama ir skelbimus skaitydama. 
Ilgai nereikėjo ieškoti: radau didelį, gražų
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Taip atrodė tų laikų akademikės skautės. Akademikės savo veikloje 
ypatingą dėmesį skyrė tautiniam menui — audiniams, rūbams. Viršutinėje 
nuotraukoje prieškarinių metų akademikių skaučių būrys tautiniuose 
rūbuose. Apatinėje nuotraukoje Studenčių skaučių valdyba atsikūrusiame 
lietuviškame Vilniaus universitete. Nuotraukos iš Broniaus Kviklio 
archyvo.
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kambarį toj pačioj Gedimino gatvėj. Savo 
draugei Birutei tačiau vis tiek parašiau, 
kad Vilnius labai šaltas ir svetimas...

Žinoma, jaunystei daug nereikia. Vėl 
visiems sugužėjus į Vilnių semestro 
pradžiai, grįžo entuziazmas.

Senutis Vilnius vėl atsiskleidė mums 
visu savo antikiniu žavesiu. Visur buvo 
įdomu, nauja — gatvės, pastatai, 
apylinkės. Pats universitetas buvo lyg 
miesto širdis. Didžiulis, senas, ilgiausiais 
koridoriais, tamsiais kampais, užkam
piais, kuriuose, rodos, tebekuždėjo visų, 
šimtmečiais praėjusių šešėliai ir pradžioj 
toks klaidus! Prisimenu, buvo du įėjimai. 
Per vienų įėjus ir viduj pavaikščiojus, aš 
ilgą laiką nežinojau, per kurį pataikysiu 
išeit laukan. Bet juk tuo įdomiau! Staiga 
visi buvom vienodai nauji ir visi bendrai 
ieškojom naujų kelių, kūrėm naujas 
tradicijas.

Įdomiausia, kad Vilniuje formaliai 
gimė ta Akademinio Skautų Sąjūdžio 
dvasia, kuri įgavo plačias ir gilias formas 
išeivijoj. Sesės ir vyti eč i ai sutarė oficialiai 
veikti kaip vienas akademinis vienetas: 
sudaryta Vilniaus Universiteto Studentų 
Skautų-čių Draugovė, kurios valdybą 
sudarė 3 sesės ir 2 broliai. Viduje veikė 
visai nepriklausomai vieni nuo kitų. Savo 
veikla abi šakos taip pat labai aktyviai 
prisidėjo prie Vilniaus skautų tunto darbo 
ir prie užvirusios visuomeninės veiklos. 
Glaudus ryšys tesėsi ir su Kaune likusiais, 
juo labiau, kad suskaldytas Kauno univer
sitetas taip pat kurį laiką buvo iš 
tradicinės pusiausvyros išstumtas.

Visi su įkarščiu ruošėmės pirmajai 
Vasario 16-tai. Man asmeniškai ji nelabai 
pavyko. Vilniuj tuo laiku veikė daug 
vakarinių lietuvių kalbos kursų 
kitataučiams. Susirgusio kolegos 
paprašyta jį pavaduoti, vieną vakarą 
stropiai atlikau pareigą su klase (net 
prailginus skirtą laiką), o grįžus į rūbinę 
neberadau savo vienintelio Žieminio 
palto... Greičiausiai koks sušalęs 
mokinukas „patvarkė“... Tai atsitiko 
vasario 13 d. ir nuo to laiko manęs niekas 
dar neįtikino, kad 13 nėra nelaimingas 

skaičius! 1939-40 m. žiema Vilniuj buvo 
ypatingai Šalta ir ilga; nuo visiško 
sušalimo išgelbėjo tik bendragyventojos 
Birutės žieminis puspaltis.

1940 BIRŽELIS
Atėjo pavasaris ir naujas smūgis. 

1940 m. birželio 15 d. laetuvą užėmė 
raudonoji armija. Nutraukta buvo graži 
veikla ir dar gražesni ateities planai. Po 
vasaros atostogų visos akademinės 
organizacijos buvo uždarytos, jų turtas, 
bylos likviduotos. Krūva to, kad ir 
menkučio, bet istorinio turto buvo oku
pantų sunaikinta, bet dalį pavyko 
pasiryžėliams išslapstyti ir net išvežti iš 
Uetuvos. Nors veikla oficialiai ir sustojo, 
bet visi žinojom vieni kitus, susitikdavom, 
bendravom ir ta bendra pradžia išlaikė 
draugystę, su kaikuriais perėjus ilgiausius 
metus, iki šių dienų.

Rektorius liko tas pats — prof. 
Mykolas Biržiška, bet universiteto 
senatas buvo pakeistas. Dalis profesorių 
buvo pašalinti, kiti nauji primesti. Tie 
besikeičiantys įvykiai, neaiškus rytojus 
neišvengiamai turėjo įtakos į visų 
nuotaikas. į nustatytas normas, tar
pusavio santykius. Kiek Kaune profesūra 
buvo lyg tolima, neprieinama, tiek Vilniu
je, laikui bėgant, ta pertvara trupėjo ir 
mažėjo, ypač kalbant apie jaunesnį ar 
apyjaunį mokomąjį ar administracinį 
personalą. Visi tartum jungėm jėgas prieš 
bendrą priešą. Paslapčiomis žinojom, 
kurie dirba pogrindyje, turi ryšių su 
užsieniu, bet apie tai balsiai nebuvo 
kalbama; laisvalaikius praleisdavom 
drauge, ar tai slidinėdami Vilniaus 
apylinkių kalvose, ar baidarių iškylose 
Nerim. universiteto bendrabučio šokiuose, 
ar privačiuose pobūviuose.

Sovietų sistemos įtaką pajutome ir į 
klausomus dalykus, — studijų knygutėj 
radau tarp klausytų privalomų dalykų 
„marksistinį požiūrį į literatūrą“ (skaitė 
Kostas Korsakas) ir, žinoma, marksizmą- 
leninizmą, iš kūno po dviejų semestrų
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turėjom laikyti egzaminą. Rudens 
semestre skaitė Meškauskas, o pavasarį 
rusas Kuznecovas. Turėjome lietuviškus 
konspektus, rusas turėjo klapčiukus vertė
jus, bet egzaminuoti, atsimenu, nutarė 
pats vienas. Klausė rusiškai. bet, kas 
nepakankamai mokėjo rusų kalbą, leido 
atsakinėti lietuviškai. pasakęs, kad jis 
viską supranta. Mes gi žinojom, kiek jis 
supranta ir puikiai iAnaudojom padėtį. 
Kai man atėjo eilė, net nesistengiau 
suprasti jo klausimo, pradėjau pasakoti 
nesustodama, kas tik atėjo į galvą, vis 
įpindama proletariatą, Marksą ir ruselis 
lingavo galva, vis pridėdamas ,,da, da’*, 
paskui patenkintas iAraitė knygutėje 
neseniai išmoktom lotyniškom raidėm 
„labai gerai“ ir paleido. Už durą visi 
raitėmės iš juoko.

IA viso, kai grįžtu mintimis į 
bolševikmetį. prisimenu, kokie mes buvom 
drąsūs rusų atžvilgiu kalboje ir apsiėjime, 
ir neįsivaizdavom, koks iš tikrųjų kardas 
kabojo virt mūsų galvų; tik baisieji 
birželiniai išvežimai grąžino mus į žiaurią 
tikrovę.

TRECIO REICHO REPLĖSE
1941 m. birželio 22 d. Vokietija pradė

jo karą su Sov. Sąjunga, birželio 23 d. 
Lietuvoje įvyko sukilimas. Kelių dienų 
bėgyje lyg baisus uraganas perėjo per 
IJetuvą: tiek rusų išvežimai tragiškai 
palietė didelį skaičių kolegų korporantų. 
tiek tame sukilime jų žuvo kaip par
tizanai. ar buvo sužeisti. /Xpstulbę 
gaudėme žinias, skaičiavome nukentė
jusius. dalyvavome masinėse laidotuvėse.

Grįžę į 1941 rudens semestrą, jau 
radom vokiečių įtaką. Mūsų trumpalaikė 
laikinoji vyriausybė dar spėjo pravesti kai 
kuriuos potvarkius, kurie palietė ir univer
sitetą. Išsiskyrė visai formaliai 2 atskiri 
universitetai — Vilniaus ir Kauno. Vilniu
je tada veikė jau 6 fakultetai, rektoriumi 
buvo tas pats prof. M. Biržiška. 
Neberadome kaikurių užsieniečių 
profesorių, kurie po vasaros atostogų 

nebegrįžo. Vokiečių okupacinė valdžia 
nebuvo palanki universitetams, ir sklido 
gandai, kad jaunimą iš universiteto ims 
vienokiems ar kitokiems pagelbiniams 
darbams. Pradėjome ieškoti visokių 
užuovėjų. Aš gavau tarnybą Valstybės 
Kontrolėj, kuri buvo pavadinta Ad
ministracine Kontrole, tarėjo maj. 
Puodžiaus sekretore. Vokiečių paskirtas į 
šį aukštą postą, maj. Puodžius po savo 
sparnu pnglaudė daug tautiečių ir 
daugeliui jaunų vyrų padėjo išsisukti nuo 
privalomų darbų, davęs kontrolierių tar
nybas. Didžiulis Admin. Kontrolės 
pastatas Pilypo gatvėje amžinai būdavo 
tuščias, nes kontrolieriai oficialiai buvo 
išsiskirstę po jų kontroliuojamas įstaigas, 
tik jų pačių niekas nesukontroliuodavo. Jų 
tarpe buvo ir gražus šviesiaplaukis teniso 
meisteris Gerulaitis (šiandieninio 
meisterio Vyto tėvas), kuris tik rytais 
švysteldavo įstaigoj, o dienomis 
greičiausiai teniso aikštes „kon
troliuodavo“. Man taip pat buvo leista 
klausyti paskaitas, ateiti—išeiti kada tik 
reikėjo. Namus saugojo tik įstaigos ad
ministratorius Justas Vaičaitis (vėliau 
buv. Australijos Liet. Bendruomenės 
Krašto valdybos pirmininkas) su savo 
sekretore ir mašininke...

Kada lietuviai suboikotavo prieš SS 
legiono organizavimą, 1943.11.17 vokiečiai 
uždarė universitetą, suėmė 5 profesorius ir 
visą eilę žinomų Žmonių (jų tarpe ir maj. 
Puodžių), pavadinę juos garbės įkaitais. 
Daugeli nukankino, jų tarpe ir mai. 
Puodžių, kuns mirė gegužės pradžioj. 
Universitetas darbą tęsė beveik pogrindy. 
Per dideles pastangas pavyko atgauti 
biblioteką ir kelis universiteto pastatus. 
Vyko tik neoficialus darbas. Aš jau buvau 
kursą išklausiusi ir egzaminus išlaikiusi; 
balandžio gale man buvo paskirti 
valstybiniai egzaminai pas prof. Biržišką 
ir dr. Maciūną. Normaliais laikais turėjo 
būti 3 profesorių komisija, bet tada užteko 
dviejų. Susirinkom viename bibliotekos 
kambaryje. Ir štai vėl mano išdaigi 
atmintis: ko jie manęs klausė — jau 
neatsimenu, bet negaliu atsispirti pagun-
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dai nepasakius, ką atsimenu. Pirmasis 
egzaminavo prof. Biržiška iš senosios liet, 
literatūros, o dr. Maciūnas, tuo tarpu 
atsistojęs arti prie lango, žiūrėjo į kiemą. 
Kai atėjo jo eilė, atsisuko į mane ir 
pamačiau veidą su juodžiausiu nosies 
galu. O ta nosis buvo didoka, su kuria jis 
aiškiai nuvalė lango suodžius (tų Vilniaus 
suodžių gi daug per amžius sugulę...). Taip 
ir praradau žadą ir klausimo nebegirdė
jau. Prof. Biržiška, žinoma, nieko nematė, 
jis niekada nieko nematė, užsidengęs 
akiniais ir barzda nuo išorinio pasaulio. 
Taip ir paliko mane vieną su ta suodina 
nosim... Sutramdžius save ir kukliai akis 
nuleidus užbaigiau egzaminą. „Ko tu taip 
manęs išsigandai?“ klausė kitą dieną, 
švenčiant pabaigtuves, nusiprausęs 
Maciūnas. Visi mano draugai jau žinojo 
istoriją ir atsakė už mane.

VERČIU STUDIJŲ KNYGELĘ...

Verčiu studijų knygelę ir prieš akis 
tiek garsių vardų-pavardžių, — mūsų 
kalbos, istorijos elitas: prof. Skardžius, 
Salys, Jonikas, Ašmantas, Biržiška, 
Puzinas, Galaunė, Krėvė, Putinas, 
Sruoga, Maciūnas ir eilė kitų. Beveik visų 
jau nėra mūsų tarpe, tik jų žodžiai, jų 
raštai liko.

Trumpai sustosiu prie trijų milžinų; 
visi jie profesoriavo Kauno ir Vilniaus 
universitetuose, Vilniuje gyveno tame 
pačiame Tauro gatvės profesorių (kaip 
mes vadinome) name.

Vincas Krėvė vyriausias iš trijų, — g. 
1882 m. Dėstė rusų, lenkų literatūrą, bet 
populiariausias buvo skaitydamas visuot. 
literatūros kursą. Paskaitos būdavo 
vakarais ir į jas sugužėdavo studentai iš 
visų fakultetų. Tas, atrodo, Krėvei lyg 
specialaus įkvėpimo davė — žodžiai 
plaukė be jokių užrašų, paįvairinti 
įdomiais asmeniškais išgyvenimais, inter
pretacijomis. Kiek ūgiu labai mažas 
(kažkas kartą net šūktelėjęs: „Pone 
profesoriau, atsistokit, negirdim“, o tas 
stovėjo kiek tik aukštas), tiek kūryboje 
platus, šakotas, atskleidęs neišmatuo

jamus žmogaus dvasios lobius, mūsų 
kalbos begalinį grožį.

Pasitraukęs iš Lietuvos, gyveno 
Austrijoj, 1947-tais m. persikėlė į Ameriką, 
kur dirbo Pensilvanijos universitete iki 
pensijos — 1953 m. 1954-tais jau mirė. 
Spaudoj užtikau jo tais metais rašytą 
laišką bičiuliui kun. Brazauskui: „Gyvenu 
laisvas ir nuobodžiauju, beveik nerašau; 
nežinau, ar geriau pasakius, nesuprantu, 
kam reikalinga mano kūryba. Ji tiek 
svetima šiems laikams, todėl: geriau 
ilsėtis.“ Koks kontrastas nuo mano 
prisiminimų Krėvės! Taip ir peršasi min
tis, kad gyvenime viskas praeina, viskas 
keičiasi; nesikeičia vien tik tiesa, kad 
viskas keičiasi.

Antras didysis — prof. Mykolaitis- 
Putinas, gimęs 1893 m. Lyrikas, 
dramaturgas, dailiosios prozos rašytojas, 
liet, literatūros istorikas. Dar gimnazijos 
suole kiek mus žavėjo jo poezija, tiek 
užintrigavo kontroversinė knyga „Altorių 
šešėly“, tuo metu buvusi uždraustųjų 
skaityti sąraše ir todėl, žinoma, buvo 
populiariausiai skaitoma.

Universitete skaitė naująją liet, 
literatūrą, Krėvės kūrybą. Paskaitos 
visada buvo turiningos, nepaprastai gerai 
paruoštos.

Putinas liko Lietuvoj. Savo biografijoj 
sakėsi niekada nesigailėjęs ten likęs. Mirė 
1967 m.

Trečiasis — Balys Sruoga (gimęs 
1896), teišgyvenęs vos 51 metus, tačiau per 
tą laiką sugebėjęs palikti mums didžiulį 
kūrybinį įnašą. Lyrikas, dramaturgas, 
literatūros kritikas, ypač didelę įtaką 
padaręs Lietuvos teatrui ir tuo metu 
besidominčiam priaugančiam jauni
mui.

Per visą svariąją Sruogos kūrybą 
ryškėja jo kūrybos pagrindinė misija — 
humanistinis patriotizmas, tėvynės meilė, 
tikėjimas Lietuvos ateitimi.

Jo patriotizmas liko nepalaužtas nei 
komunizmo, nei nacių koncentracijos 
lagerio, kuris tačiau palaužė jo sveikatą. 
Mirė grąžintas į Lietuvą 1947 m. Vilniuje, 
prislėgtas ir vienišas.
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Kas gali atpažinti šiuos veidus?

Atsisukime į auditorijos kitą pusę — į 
mano kolegas, — jų tiek daug buvo! Kurso 
draugų kaip ir nėra humanitariniam 
fakultete; yra vienas bendras kursas, kurį 
kiekvienas susiskirsto pagal laiką, pagal 
savo planą. Bendralaikiai, nebūtinai 
vienmečiai, ateina, praeina, išeina ir vėl 
grįžta; juos žinai ar tai iš bendrų 
seminarų, ar iš matymo...

Aš juos skirsčiau į rašančius ir 
skaitančius. Kadangi priklausiau prie 
antrųjų, į rašančius žiūrėjau su pagarba, 
kaip į aukštesnę klasę. Išrinkau Jums tris, 
besirandančius skirtinguose pasaulio 
kraštuose.

Lietuvoj likęs Eugenijus 
Matuzevičius, baigęs Biržų gimnaziją, 
pirmuosius eilėraščius išspausdinęs jau 
1932 m. Nuo to laiko bendradarbivęs 
žurnaluose ir laikraščiuose. Dailus, 
aukštas, berėmiais akiniais jis man 
visada atrodė kaip busimasis profesorius. 
Šiuo metu jis dirba „Literatūros ir Meno“ 
redakcijoj.

Jo tarybinė kūryba, sakyčiau, rausva, 
taip pat ir jo autobiografinės mintys, bet 
daugelyje jo eilėraščių atsispindi gili meilė 
lietuviui, lietuvių kalbai, Lietuvai.

Matuzevičiaus vienmetis, kitam 
pasaulio krašte, Amerikoj — Kazys 
Bradūnas. Suvalkietis, baigęs Vilniaus 
universitetą, mokytojavo Alytuj. Rašyti 
pradėjo taip pat dar gimnazijos suole, 
išleidęs visą eilę poezijos knygų. Beveik 
nuo 1950 dirba „Draugo“ kultūrinio priedo 
redaktorium ir aktyviai reiškiasi 
kultūriniam-literatūriniam Amerikos 
lietuvių darbe iki šių dienų. Jo žavi, 
skambi, minties ir jausmo persunkta 
poezija visiems išeiviams gerai žinoma ir 
nereikalinga komentaro.

Ir štai trečiasis, mums Australijoje 
visiems taip gerai pažįstamas, nes jis 
prieš porą metų atšventė brandaus 
amžiaus sukaktį, kurią jo draugas 
Bradūnas plačiai ir gražiai paminėjo 
„Drauge“. Jis poetas (ir bepigu jam — jo 
senas tėvukas, sako, kasdieninėj kalboj 
vien poezija kalbėjęs), rašytojas, vertėjas, 
žurnalistas, visuomenininkas. Išleidęs 
eilėraščių rinkinį, plačiai pasireiškęs 
poezijos antologijose, spaudoj. Čia, 
Sydney, juk nuolatos girdime jo gyvą žodį, 
skaitome spausdintą. Jis ilgametis mūsų 
bendruomenės laikraščio „Mūsų Pastogė“ 
redaktorius.

Tai tik keli vardai, keli veidai iš tiek 
daug, iš tiek daug.

Mes išvažiavom, išsibarstėm, bet 
Lietuva liko toj pačioj vietoj. Vilniaus 
universitetas, kaip ir mūsų laikais, pilnas 
klegančių studentų. Komunizmo įtaka 
neišvengiama, bet antikomunistinė 
dvasia lygiai tiek pat stipri, ką skaitom iš 
pogrindžio literatūros, kuri mus pasiekia. 
Už priešinimąsi oficialiai valdžios linijai 
ten rizikuojama laisve ir gyvybe. Ir jau 
žinome ne vieną vardą aukų, tiek iš 
studijuojančių, tiek iš dėstančių tarpo. 
Senosios Alma Mater šviesa tebešviečia ir 
švies ilgai, nes Balio Sruogos 
pranašingais žodžiais tariant:

net ir „speiguos po stora miline 
nesiliaus plakus Lietuvos širdis...“
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Dail. Zita
_______________________________ Sodeikienė

„viena svarbiausių mūsų dailininkų“

Dailininkė Zita Sodeikienė Mūsų 
Vyčio skaitytojams ir ASS nariams yra 
gerai pažįstama. Jos darbai ne kartą 
puošė MV puslapius. Chicagos filisteriai 
yra turėję privilegiją suruošti jos asme
ninę parodą „Čiurlionio“ galerijoje. Filis- 
terė Zita kiekvienu savo pasirodymu 
ateina su naujais darbais, jos meninė 
vizija nuolatos keičiasi, nuolatos jieško ką 
nors naujo išreikšti. Tai yra tiesa ir apie 
jos kūrybą vėliausioje asmeninėje paro
doje Chicagos miesto galerijų centre, 
esančioje „Galerija“ patalpose 1982 m. 
kovo mėn. 9- dd. Šiame MV numeryje 
supažindiname su keletu dail. Sodeikienės 
vėliausios kūrybos pavyzdžių.

Verta prisiminti, kad dail. Sodeikienė 
yra kilusi iš Jurbarko, meno studijas 
baigė Chicagos Meno institute 1958 m. 
Nuo to laiko dail. Sodeikienė be pertrau
kos dalyvauja meno veikloje, jos indivi
dualinės ir grupinės parodos vyko didžių
jų Amerikos miestų galerijose, įskaitant ir 
meno pasaulio viršūnėse, kaip Corcoran 
Gallery of Art, Washington, D.C. Ji yra 

žinoma ne vien lietuvių meno pasaulyje, 
bet aktyviai dalyvauja ir amerikiečių 
parodose Illinojaus valstijoje ir Chicagos 
apylinkėse. Jos darbai, pavyzdžiui, yra 
Vincent Price Collection sudėtyje. Ji puiki 
knygų iliustratorė ir, pasirodo, net poetė. 
Vėliausioje parodoje pasirodė privačiai 
išlesita jos poezijos knygutė („Apie ką 
negalėjau drobėje išsakyti“, sako Zita).

Grįžtant prie jos vėliausios parodos, 
Harold Haydon, žinomas Chicagos meno 
kritikas, recenzuodamas Zitos Sodeikie
nės parodą, pavadino dailininkę „viena iš 
svarbiausių mūsų dailininkų“. Savo ko
mentaruose kritikas Haydon taip apibrėžė 
dailininkės vyliausią kūrybą:

„Jos įvaizdžiai yra tobulai aiškūs, bet 
jų reikšmė žadina žiūrovo vaizduotę. 
Neužtenka Sodeikienės darbus vadinti 
surealistiniais su aiškiai primenančiu 
„Art Deco“, nors surealistiniai elementai 
yra akivaizdūs su „Art Deco“ formalizmu. 
Savo tapyboje, lygiai teptomis ir subtiliai 
besikeičiančiomis spalvomis, Sodeikienė 
sukuria pasaulį plaukiančių ir kartais 
permatomų formų, kuriose su perspektyva 
ir priešpastatytais objektais yra implikuo-
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„Automobilis“, rašalas ir spalvotas pieštukas

ta gili erdvė. Tai yra ramus ritualo ir 
iliuzijų dažnai gana gražus pasaulis.

Sodeikienės piešiniai yra kas tai kita. 
Atlikti rašalu ir spalvotu pieštuku, kai 
kurie yra labai dideli. Vienas piešinys 
aiškina „Bendrovės vyro iškilimo ir smu
kimo“ istoriją besikeičiančio dydžio sta
lais ir durimis. Kitas piešinys juokauja, 
karčiai satyrizuoja ir komentuoja apie 
modernų gyvenimą. Į kiaules panašūs 
žmonės apgyvendina „Turtingąją Ameri
ką“; piešinyje „Kalbėkimės“ pusė žmonių 
yra sukišę galvas į smėlį; ir kai „Undiniai 
susitinka undines“ galvosūkiškoje kon

frontacijoje, pasirodo, kad pirmieji yra 
žuvys virš liemens.

Šie išvystyti piešiniai yra pilni nuos
tabių detalių ir dekoratyvinių kraštutinių 
švystelėjimų. Sodeikienės rašalo linija yra 
gyva, jos spalvoto pieštuko tonai susilie
ja.“

Teko patirti, kad dail. Sodeikienė su 
šeima apleidžia Chicagą ir žada įsikurti 
kaimiškoje vidurio Amerikos aplinkoje. 
Nenustebsime, jei jos lietuviškos šaknys 
bus atgaivintos naujoje aplinkoje. Lin
kime, kad nauja aplinka būtų akstinu 
naujiems kūrybiniams bandymams.
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„Pradžioje“, akrilika

„Ir jie laukė“, akrilika
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h

„Amžinojo vakaro šešėliai“ akrilika
*
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JAUNATVIŠKAS MOKSLŲ SIMPOZIUMAS

Juozas Toliušis

Kai 1969 m. buvo organizuojamas 
pirmasis Mokslo-Kūrybos Simpoziumas 
(kurio branduolį sudarė ASS filisteriai 
Alg. Avižienis ir Arv. Kliorė), sutraukęs 59 
simpoziumo programos dalyvius, net 
neįsivaizdavome, kad tokio pobūdžio 
sąskrydis galėtų tapti ketvirtmete tradici
ja. Tačiau kiekvieno sekusio simpoziumo 
didėjantis programos dalyvių bei 
klausytojų skaičius neabejotinai įrodė 
tokio renginio populiarumą bei 
reikalingumą.

Todėl pelnytai galime didžiuotis, kad 
ketvirtasis M/K simpoziumas, įvykęs 
Chicagoje praėjusių metų lapkritį ir 
sutraukęs arti 160 mokslininkų-kūrėjų- 
kultūrininkų būrį, akivaizdžiai byloja apie 
lietuvių akademinės šeimos gajumą bei 
veržlumą, jos brandumą dalyvauti (ir net 
konkuruotis) pasaulinėje fizinio-dvasinio 
gerbūvio kūryboje ir pan.

Nemažiau tenka džiaugtis ir 
siauresne — etnine — prasme, nes, 
pasidairius į mus supančias kitas tautines 
grupes, galima teigti, kad nei lenkai, nei 

žydai, nei kitos už lietuvius gausesnės šio 
kontinento tautinės bendruomenės nėra 
kol kas suorganizavusios panašaus 
įvykio. Tai rodo, jog, nežiūrint lituanų 
tarpusavio įvairiausių (daugiausia ne 
principo, o greičiau ambicijos ar pašalės 
dirginimo) kivirčų, sugebame anuos
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reikalingu laiku atidėti į šalį ir sutartinai 
suglaudinti gretas didesniems 
uždaviniams.

O gal tokie stebuklai mūsuose įvyksta 
dėl to, kad, be visų kitų savo ypatybių, 
esame dar ir individualistų tauta. Gal 
kaip tik dėl šio ypatumo paskiri asmenys 
ar „specialių interesų“ mažos grupelės (o 
ne platūs bendruomeniniai junginiai) 
išleido Liet. Enciklopediją, suorganizavo 
operą, davė pradžią krūvai fondų, etc. Yra 
tikra, kad ir M/K simpoziumai gimė tuo 
pačiu būdu.

Akademiškoji paskutiniojo M/K 
sąskrydžio pusė buvo aukšto lygio 
paskaitomis bei diskusijomis, visi grožė
jomės mitologinių būtybių paroda bei 
įvairiomis kitomis ekspozicijomis, pakilia 
nuotaika sutikome literatūros premijos 
įteikimą ir ASS pristatytą „Raganių“.

Net ir mažieji dalykėliai — efimeriški, 
daugelio nepastebėti ir niekieno 
neužfiksuoti — yra tam tikru požiūriu irgi 
nemažiau svarbūs, kaip ir pats įvykio 
turinys. Keturias dienas mes vėl buvome 
kartu: chicagiečiai, kanadiečiai, kitų 
miestų bei žemynų svečiai. Mus suvedė 
noras dalyvauti, išgirsti, susitikti, paben
drauti, — būti šio istorinio išeivijos įvykio 
dalyviais. Per aną savaitgalį pajutome, 
kad, nežiūrint tolių, kiekvieno mūsų 
skirtingų įsitikinimų, nežiūrinti finan-
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ainio prakutimo pakopų, etc., mus kažkas 
apjungė į vieną glaudžią šeimą. Ar 
turėčiau aiškinti, kas tai galėjo būti? 
Lituanai yra nepaprasta tauta.

Suvestinėje šį įvykį vertiname 
penketuku.

...IR ŽILAGALVIŲ 
ŽURNALISTŲ 
VAKARONĖ

Savaitę po M/K simpoziumo tuose 
pačiuose Jaun. Centro rūmuose 
pavakaroti rinkosi Chicagoje gyveną 
mūsiškės spaudos darbininkai: žur
nalistai, redaktoriai, radijo darbuotojai. 
Jei M/K simpoziumui daugiausia 
atstovavo jaunoji ir vidurinė gentis, tai 
žurnalistų vakaronės dalyvių skerspjūvis 
buvo nuo vidurinės kartos aukštyn: apšar
moję, palinkę lietuviškos spaudos 
veteranai. Nebus suklysta, jei išsireikšiu, 
jog ši grupė skyrėsi nuo simpozininkų: ji 
be žurnalistinių diplomų; tai karta, 
spaudos darbe išlavėjusi ilgų metų 
praktika laikraščiuose, žurnaluose, DP 
stovyklų biuleteniuose... Kartu jų būta 
savos bendruomenės darbuotojais, 
sakyklų pamokslininkais, jaunimo 
auklėtojais, mūsų gausių partijų dalyviais 
ir 1.1., — arimai, kuriuose plėstas akiratis, 
kaupta patirtis, aštrinti žvilgsniai ir ... 
plunksna.

Gal todėl ir nenuostabu, kad šių 
darbščių, niekad nepavargusių 
užsispyrėlių dėka savas rašytas žodis, 
neštas iš Lietuvos per DP lagerius, vėliau 
įsiliejęs į JAV lietuviškus laikraščius ar 
įsižiebęs naujais, vis tebėra gyvas ir 
judrus mūsų gyvenimo veidrodis. Jis 
kaleidoskopiškas turiniu, linija, forma, 
silpnesnis-stipresnis, švelnus-taktiškas- 
įžūlus... Šių sąvokų vertinimas būtų jau 
kita tema; vienok, koks tas žodis bebūtų, 
džiaugiamės laisvos spaudos privilegija, 
kuri yra paneigta anapus geležinės 
uždangos.

Šios pastraipos minčių pabiros kaip 
tik ir sukasi apie laisvą spaudą arba 
tiksliau — apie spaudos galimybių 
platesnį panaudojimą bei pritaikymą 
savos dabarties reikalavimams.

Nėra paslaptis, jog išeivijos spauda 
mažėja ir puslapiais ir skaitytojais. 
Laikraščių dar turime gerą krūvą, bet 
nuolatinių bendradarbių ratas tolygio 
retėja. Į šio krašto anglišką spaudą savus 
reikalus pristatome vien atsitiktiniais 
„šūviais“, o kelis nuolatinius saviškius 
korespondentus suskaičiuojame „ant 
pirštų“.

Norisi šioje vietoje penketuku plius 
įvertinti dar vieną lietuvišką sambūrį: tai 
lietuviai žurnalistai, susirinkę (ir 
nesusirinkę) į jau minėtą vakaronę. 
Tačiau kas juos pakeis, kas imsis 
tolimesnės darbo tąsos?

Pavakarojęs su žurnalistais, vėl 
grįžtu pas simpozininkus. Jie atliko puikų 
darbą, bet ar galime vėl ketveriems 
metams sustoti ir vien nekantriai laukti 
penktojo M/K simpoziumo? Kažkaip ne
jauku galvoti, kad turimas potencialas 
sušvytėjo kaip meteoras, ir vėl tyla. O 
galėtų... o turėtų...

Prieš 20 metų didžiavomės pasiskaitę 
amerikietiškoje spaudoje, jog šis ar kitas 
aukštas pareigūnas prisipažino esąs 
lietuvių kilmės. Dabar anie sloganai 
prisimenami kaip sentimentalūs 
lūkesčiai. Prieš dešimtmetį didžiavomės 
skaitydami, kad mūsų jaunieji būriais 
baigia aukšt. mokyklas ir su aukso 
medaliais išeina į gyvenimą. Didžiavomės 
pamatuotai.

Esame užuomaršos, ir tai yra blogai. 
Blogiau, kad nei pirmu nei antru atveju 
dažniausiai neišnaudojome progų savam 
reikalui. Nežinia, — gal buvome užsiėmę 
krūva kitų lietuviškų darbų. Ar dabar jau 
nebus atėjęs tas laikas? Dienos bėga 
galvotrūkčiais ir visai kita linkme, negu 
norėtume. Lietuviškieji tikslai tebėra tie 
patys, bet laikas ieškoti naujų priemonių 
besikeičiančioms sąlygoms yra jau 
pribrendęs.
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Nelengva duoti receptų, kaip šį 
milžiną — lietuvių mokslininkų būrį 
pajudinti ir aktyviau įjungti mūsų 
gyvenimo tėkmėn. Bandysiu keliomis 
sugestijomis, kurios kilo bevakarojant pas 
Chicagos lietuvius žurnalistus.

Kaip anksčiau minėta, mūsų spaudai 
reikia talkos: naujų veidų, šviežio 
žvilgsnio, konstruktyvių sugestijų 
rūškanai dabarčiai ir dar painesnei 
ateičiai. Kviečiame akademikus didesniu 
būriu į savos spaudos dirvonus. Norėtųsi 
išgirsti, kokia jų lietuviškoji vizija, kaip jie 
spręstų išeivijos problemą, kuriais 
metodais įsiskverbtume į Amerikos 
valdžios „juodąją skrynią“ — Black Box 
— etc., etc.

Mūsų veiksniai nemažai zonduoja 
politinę JAV areną, dalinasi patirtimi 
spaudoje, bet geistume dažniau išgirsti ir 
jau čia mokslus baigusius, kuriuos 
sutikome simpoziume ir kurie turi tam 
reikalingus duomenis.

Galvotina, kad ir grupinės rezoliucijos 
(siūlytos jau ir kitų mūsų spaudos 
veteranų) galėtų būti efektyvios siekiant 
lietuviškų tikslų. Praeityje rezoliucijos, 
kad ir nevisada atnešė lauktų šim- 
tanuošimtinių rezultatų, vis dėlto 
patraukė kitataučių dėmesį, buvo 
efektyvios lietuviškos propagandos 
prasme. Antra: skaitėme Lietuvos 
pogrindžio spaudoje, kur prašoma tėvynė
je persekiojamųjų pavardes kuo gausiau 
palaikyti gyvas spaudos puslapiuose.

Šiuo metu aktyviau judinamas suimto 
Vilniaus akademiko V. Skuodžio reikalas; 
išgirstinas knygos ,.Visuomenės 
gyvenimo abėcėlės“ autorius dr. A. 
Statkevičius, „gydomas“ Černiachovskio 
(Įsručio, Rytprūsiuose) psichiatrinėje. 
(Apie jį jau minėta praėjusios vasaros 
MV numeryje).

Ar negalėtų šia prasme mūsų iškilieji 
mokslininkai, kokiu nors būdu susibūrę (o 
susiburti jie jau išmokę!), pateikti bendrą 
rezoliuciją, memorandumą ar pan. minėtų 
kalinių reikalu. Jie sugalvotų — kaip, kam 
ir kur.

Yra steigiama ir 1984 metais Illino- 
jaus u-te pradės veikti pirmoji laisvame 
pasaulyje Lituanistikos katedra. Jau 
padaryta užuomazga, bet pakelyje yra dar 
nenugalėtų kliūčių, konkrečiai — lėšų 
srityje. Lit. katedra turėtų būti visų 
lietuvių, o ypač akademinės šeimos 
prestižo reikalas. Kokiu būdu pastaroji 
galėtų įremti savo petį?

Jau čia mokslus baigusieji ir į pir
maujančias Amerikos „smegeninio 
tresto“ eiles prasimušę (pvz., besidarbuoją 
mus dominančiose administracinėse 
srityse ar dirbą projektuose, kurie 
vykdomi vadinamų „grant“ ištekliais), 
galėtų pateikti vertingos informacijos ar 
net patys patyrinėti (o gal net padėti), 
kaip įvairių institucijų skiriamos lėšos 
gaunamos, su kokiais projektais (mūsų 
atveju — Lit. katedra) galėtume ten 
kreiptis ir pan. Atrodo, kad šioje srityje jie 
galėtų nuveikti daugiau, negu bet kuri 
kita šiuo laiku veikianti lietuviška in
stitucija. Svarbiausia: rastiną pirmūnų, 
kurie tokius tyrinėjimo žingsnius pradėtų.

Anksčiau išsireiškiau, kad esame 
individų tauta. Kaip tokie, ką mūsų akad. 
mokslininkai galėtų nuveikti šalia savo 
profesinių pasiekimų? Lauktina daugiau 
išgirsti apie jų angažavimasi savo 
profesinėje aplinkoje, savo profesijos 
kolegų tarpe lietuviška linkme, aktyviau 
propaguojant mūsų tautines aspiracijas, 
kultūrinius siekius čia, tėvynėje ir pan. 
Gal tai ir nėra milžiniški dalykai (kartą 
buvau perspėtas, kad tai net naivu), bet 
juk visi didieji užmojai susideda iš mažų 
detalių.

Susumuojant: lūkestis būtų, kad, šalia 
duoklės šio krašto gerbūviui, mūsiškiai 
mokslininkai atiduotų skatiką ir „kas 
ciecoriaus — ciecoriui“ — savo tėvų krašto 
labui.

Antra vertus, ar būti savo tautos 
ambasadoriais nėra kiekvieno mūsų 
pareiga ir garbė?
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suorsco
MŪSŲ IŠEIVIJAI 

SILPNĖJANT

Jau daugiau kaip 35 metai praėjo nuo 
II-jo Pasaulinio karo pabaigos ir antrosios 
bolševikų okupacijos. Mūsų tėvai ir 
seneliai pasitraukė iš nepriklausomybės 
netekusios Lietuvos ir virto išeiviais. 
Pasklidę po pasaulį, jie pradėjo kurti 
lietuvių kolonijas, įsijungti į esančias ir 
atstatyti socialinį bei kultūrinį gyvenimą. 
Išeivijos veikla buvo ir tebėra stipri, bet, 
laikui bėgant, silpnėja ir ateityje dar 
susilpnės.

Tačiau lietuvių kolonijos nyksta; vis 
daugiau lietuvių keliasi į priemiesčius, toli 
nuo tautiečių būrio. Vieni dar atvažiuoja į 
kolonijas dalyvauti ir bendrauti 
visuomenėje. Deja, kiti tuo neužsiima: jie 
ir jų vaikai retai mato tas kolonijas. Tėvai 
neveža vaikų į lietuvių mokyklas ir į 
organizacijų susirinkimus, — jiems yra 
per daug bėdos. Kadangi vaikai turi 
mažiau progos kalbėtis su kitais 
lietuviais, jų lietuvių kalbos lygis yra 
žemesnis. Mes visi geriau vartojame 
anglų kalbą; man asmeniškai yra sunkiau 
rašyti ir skaityti lietuviškai negu 
angliškai. Tiems lietuviams, kuriems yra 
dar sunkiau, tėvų kalba atrodo lyg ir 
svetima.

Kadangi kalbos vartojimas silpnėja, 
todėl ir lietuvių spauda silpnės ateityje. 
Silpnumai atsispindės periodinėje ir 
neperiodinėje spaudoje. Aš nemanau, kad 
daug kas iš mūsų jaunesnių kasdien

Kaip senos mūsų tradicijos reikalauja, 
ASS Chicagos skyriaus „Blynų baliuje“ 
blynus kepa junjorai Sigitas Vaznelis ir 
Gintaras Lietuvninkas.

Algio Korzono nuotr.
skaito lietuviškus laikraščius ir žurnalus. 
Dar blogesnė padėtis yra su neperiodine 
spauda — knygomis. Kai romanas ar 
kitas veikalas yra išleistas, kas iš mūsų 
juos perskaito? Manau, kad nedaug. Ir 
autorių, ir skaitytojų skaičiai mažėja.

Laiko eigoje organizacijos taip pat 
nukentės — narių skaičiai mažėja. Tas 
faktas atsispindi ir Lietuvių Skautų Są
jungoje: draugovės nyksta, tuntai mažėja, 
sąjunga silpnėja. Tokios gausios veiklos, 
kaip buvo net ir prieš penkerius metus, jau 
nebėra. Rako 25-oje stovykloje dalyvavo 

tik 17 vilkiukų. Šie berniukai eventualiai
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pereis į vyresnių skautų draugoves, 
kurios, suprantama, bus mažesnės. Iš to 
matome, kaip prasideda ir vystosi skautų 
veiklos silpnėjimas.

Išeivijos veiklos silpnėjimas rišasi su 
Lietuvos laisvinimo pastangų mažėjimu. 
Vladas Šakalys yra sakęs, kad:

„išeivija tiktai ir išlaikė tą mūsų 
kultūrą svetur. Ir dabar, jei nebūtų išeivi
jos, tai mažiau sovietai kreiptų dėmesį į 
lietuvių pasipriešinimus Lietuvoje, 
griežčiau, sėkmingiau, energingiau 
smaugtų. Jau pats faktas, kad kažkas gali 
paskelbti pasauliui, reaguoti, labai stab
dančiai veikia į sovietų okupacinio režimo 
galimybes“ (Dirva, 1981 m. liepos 23 d.).

Kaip išeivijos silpnėjimą sustabdyti? 
Viena galimybė yra statyti lietuvių 
namus priemiesčiuose, kad lietuviai, 
gyveną toli nuo senųjų centrų, galėtų 
dalyvauti veikloje, kur tos progos kitu 
atveju nebūtų.

Žvelgiant į čikagiškį Jaunimo centrą, 
galima matyti, kad apylinkė keičiasi, 
darosi prastesnė. Net jau keli užpuolimai 
arti patalpų yra įvykę. Kai kurie žmonės 
sako, kad jie gerbia lietuvybę, bet jokiu 
būdu nevažiuos į Jaunimo centrą. Nors 
naujoji Jaunimo centro valdyba smarkiai 
triūsia pagerinti veiklą, sunkumai yra per 
dideli. Nesakau, kad artimoje ateityje 
centras bus uždarytas, bet tolimesnėje 
ateityje šis pavojus gresia.

Nors lietuviško veikimo namai gali 
būti statomi ir kitur, tokios statybos dabar 
nebūtų lengvos. Didesnių patalpų užsimo
jimai kainuoja labai taug pinigais ir 
viltimis. Gal visai neapsimokėtų statyti 
naują Jaunimo centrą. Viena galimybė 
būtų pirkti mažesnius namus įvairiose 
vietose. Tokios būstinės tarnautų 
išsisklaidžiusiems lietuviams ir tuo būdu 
kokia nors veikla galėtų išlikti. Chicagos 
padėtis nėra labai gera, o juk čia esanti 
stipriausia išeivijos veikla. Galima 
įsivaizduoti, kokia padėtis yra kitur.

Norėjau paminėti šioje temoje 
angliškai kalbančią išeiviją. Šią grupę 
sudaro tie tautiečiai, kurie nemoka 
lietuvių kalbos, bet priklauso lietuvių 

organizacijoms, pvz. Lietuvos Vyčiams ir 
Lietuvių Moterų klubui, ir didžiuojasi savo 
kilme. Jie dar nepamiršo tėvų krašto. Bet 
kaip bus su jų vaikais ir vaikaičiais? Ar 
daugumai jų rūpės išlaikyti lietuvybės 
sentimentą? Nors sunku atsakyti į šiuos 
klausimus, bet, aš sakyčiau, kad — ne. 
Angliškai kalbanti išeivija taip pat išn
yks. Viena priežasčių būtų ta, kad jie ir jų 
įpėdiniai nemoka ir nemokės kalbos, o 
kalba yra stipriausias ryšys su bet kuria 
tauta. Šie palikuonys virs „amerikonais“, 
kurie žino, kad kilę iš vienos ar kitos 
tautos, bet visai tuo nesirūpins.

Baigdamas turiu pasakyti, kad esu 
didesnis pesimistas negu optimistas. Kai 
vyresnieji tautiečiai, kurie atvažiavo iš 
Lietuvos, išmirs, išeivijos veikla staigiai 
susilpnės; po to silnės gal mažesniu 
tempu, kol lietuvių kalba bus pamiršta, 
dulkės kris ant senų knygų, laikraščiai 
sutrupės ir tėvynė bus palikta viena...

Robertas Vitas 
Chicago

AUKŠTOJO MOKSLO 
PIRMUMAI

Baigęs gimnaziją, jaunuolis turi 
nuspręsti savo noru siekti aukštesnio 
mokslo ir, jeigu verta paskirti pinigus, 
laiką bei darbą, lankyti universitetą. Kai 
kurie studentai, matydami, kad jie gali 
susirasti neblogą darbą ir be universiteto 
diplomo, nutaria įsijungti į darbininkų 
eiles ir ten siekti ateities tikslų. Ar šis 
studentas bus patenkintas savo ateities 
nutarimu, ar jis gyvens nulenkęs galvą, 
nepasiekęs savo tikslų?

Studentas, galvodamas apie univer
siteto lankymą, turbūt pirmiausia 
domėsis jo brangumu ir įvairumu. Kaip 
tas visas išlaidas jis ir jo tėvai sumokės?

26

28



Užbaigti ketverių metų universiteto kursą 
kainuos tarp penkių ir šešiasdešimt 
tūkstančių dolerių. Šita suma yra gan 
didelė, tačiau taip pat yra daug galimybių 
mokslo lėšoms sutelkti.

Pirmiausia, kiekvienas universitetas 
duoda stipendijas labai geriems studen
tams, o kai kurie universitetai — geriem 
atletams. Mažas skaičius studentų įeina į 
šitą grupę, bet randamos ir kitos 
galimybės. Yra daug valstyvinių ir 
federalinių programų, kurios padeda 
studentams su universiteto mokesčiais, 
ypač jeigu studentas buvo pasižymėjęs 
gimnazijpįe. Nemažas skaičius įmonių 
padeda darbininkų vaikams mokslo 
mokesčiais. Su paminėtais ir kitais 
šaltiniais beveik kiekvienas studentas, 
kuris turi norą lankyti universitetą, gali 
susirasti mokslo lėšų.

Buvęs gabus studentas gimnazijoje ir 
prityręs darbininkas, asmuo gali susirasti 
šešių-septynių dolerių valandinio 
atlyginimo darbą. Jeigu šis asmuo dirbtų 
ketverius metus, yra galimybė, kad jis 
užsidirbtų šešiasdešimt tūkstančių 
dolerių. Tiktai laimingas žmogus tokioje 
padėty susirastų tokį darbą! Jis taip pat 
per tą laiką įsigytų ketverių metų 
prityrimą. Palygindamas minėtą sumą 
pinigų su universiteto kainomis, asmuo 
gali nutarti nelankyti universiteto. Kiek 
jam universiteto mokslas ir išsilavinimas 
padės ateityje?

Bet yra ir kita medalio pusė.
Universiteto atmosferoje studentas 

išmoksta ne tik pasirinktos srities faktus, 
bet taip pat išgirsta kitų idėjas bei mintis. 
Jis bendrauja su daugeliu mokslo 
siekiančių asmenų. Tokioje aplinkoje 
studentas išmoksta išsireikšti kalboje ir 
rašte; mokydamasis ir bendraudamas su 
kitais studentais, jis išmoksta dirbti 
kolektyve, suprasti bendro darbo tikslus ir 
priežastis. Šie punktai yra svarbūs, nors 
jie sudaro tik mažą aukštesnio mokslo 
dalį.

Baigęs universitetą ir išmokęs srities 
pagrindus, asmuo susiranda darbą. Šiam 
vis tiek dar turi būti specialiai paruoštas. 

Jį ruošiąs darbdavys pastebės, kad šis 
asmuo greičiau susipažins su darbo 
metodais, pagrindais ir procesais. Šis 
darbininkas galės panaudoti savo 
aukštesnį išsilavinimą darbo pareigoms 
palengvinti, pagerinti metodus ir pan. Gi 
darbininkas, nesilavinęs universitete, 
atliktų darbą greičiausiai nė ne
suprasdamas pagrindinių šio proceso 
tikslų. Gavęs naują uždavinį, mokytas 
asmuo galės geriau išsiaiškinti 
problemas, pastebėti panašumus tarp 
skirtingų procesų, nes jis sugebės 
pritaikyti matematikos, fizikos ar chemi
jos mokslą. Paprastas darbininkas turbūt 
nesupras, kodėl tam tikras procesas 
vyksta ar kaip tas procesas pakeičia 
produktą. Net ir prityręs darbininkas 
negalės lengvai keisti vieną darbą kitu, 
nes jam truks laiko išmokti naujo darbo 
metodus.

Kadangi produktai, dalys ir dar
bininkų algos šiais laikais labai aukštos, 
pramonininkas negali statyti naują 
įmonę ar įvesti naujus procesus, 
nežinodamas planuojamo projekto 
rezultatų; todėl tik mokyti darbininkai yra 
samdomi atlikti planavimo darbą.

Išsilavinęs universitete ir gavęs 
diplomą, asmuo atranda plačią mokslo 
naudą gyvenime. Per gyvenimo laikotarpį 
apsišvietęs asmuo uždirba dvigubai 
daugiau pinigų, kaip eilinis darbininkas. 
Išsilavinęs geriau supras pinigų vertę ir jų 
tvarkymą. Yra ir socialinių pirmumų 
baigti universitetą. lišsilavinimas padeda 
geriau suprasti pasaulinius ir 
kasdieninius įvykius. Aukštesnio in
telekto politinis supratimas padės jam 
išrinkti tinkamesnius valstybinius ir 
federalinius vadovus.

Asmuo be mokslo pereina gyvenimą 
be šviesos. Istorija parodė, kad išsilavinę 
žmonės būna sveikesni, tikslesni, 
aktyviau prisideda prie politinės bei 
socialinės veiklos ir pragyvena 
prasmingesnį gyvenimą.

Darius A. Budrys, 
Chicago
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LIETUVOS ŽYDAI:

KRIZĖ SOVIETŲ VALDŽIOS METU

Po to, kai NBC televizijos stotis rodė 
filmą „Holocaust“, daug lietuvių pradėjo 
iš arčiau žiūrėti į praeities santykius tarp 
lietuvių ir žydų, ypač Holocaust metų 
laikotarpiu.

Viena plačiai priimta nuomonė, kuri 
vis iškyla, yra, kad žydai turėjo daug 
įtakos naujame sovietų rėžime ir buvo 
palankūs komunistams.

Galimas dalykas, kad aštrus at
siskyrimas nežydų nuo žydų ir 
susidarymas anksčiau minėtos nuomonės 
Lietuvoje yra pasekmė ,,Mutual 
Assistance Treaty“ sutarties (1939 metais 
spalio 10 dieną), kurioje pareikalauta, kad 
būtų įsteigtos sovietų karinės bazės 
Lietuvoje. Tiems žydams, kurie nebuvo 
prijaučiantys komunizmui, sovietų 
kariuomenės įvedimas buvo savotiškas 
atsipalaidavimas nuo baimės, kad gal 
nacių Vokietija valdys Lietuvą.

Nežiūrint šios skirtingos žydų paži
ūros į Raudonosios armijos buvimą 
Lietuvoje, lietuviai tik po sovietų okupaci
jos (birželio 15-tos dienos, 1940 metais) 
pradėjo įtarinėti, kad žydai prijaučiu 
sovietams.

Tikrovėje žydų įtaka politikoje 
nepadidėjo sovietų okupacijos laiku. Nau
jame seime (išrinktame liepos mėnesį 1940 
metais ir paverstame Aukščiausiu Sovietu 
Lietuvoje) buvo tik 5 žydai iš 85 narių. 
Taip pat tik du žydai buvo komisarais: dr. 
L. Kagan, sveikatos ministeris ir inž. H. 
Alperovitch, kuris buvo paskirtas komer
cijos ministeriu.

Jeigu žydai nebuvo gausiai reprezen
tuojami naujai įvestame sovietų režime, 
tai kodėl lietuviai apkaltino žydus, kad šie 
simpatizavo sovietams? Gal dėl to, kad 
žydai pasidarė lietuviams žymesni, kai 
sovietų buvo uždrausta prieš žydus ką 

nors daryti.
To pasėkoje žydų skaičius žymiai 

padidėjo valdžios postuose, žydų studentų 
aiškiai padaugėjo Kauno universitete; 
padidėjo žydų mokytojų gimnazijose ir 
daugiau žydų rašė lietuviškuose 
laikraščiuose ir vaidino bei reiškėsi 
teatruose. Todėl yra aišku, kodėl lietuviai 
padarė ryšį tarp žydų ir neapkenčiamo 
sovietų rėžimo.

Net Enciklopedija Judaica 
prisipažįsta, kad naujajam komunistų 
rėžimui skubiai reikėjo to patyrimo ir 
sugebėjimo, kuriuos žydų inteligentija 
turėjo; dėl to žydams buvo paskirtos 
aukštos pozicijos ekonomiškai, teisiškai ir 
administraciškai.

Lietuvių tolimesnis atšalimas nuo 
žydų įvyko, kai hebrajų mokytojai, 
priversti naudoti Yiddish (žydų) kalbą 
mokyklose, pasirinko naudoti rusų kalbą 
pamokų metu. Žinoma, toks netaktiškas 
pasielgimas buvo laikomas baisiu viešu 
įžeidimu, nes lietuviai tikėjosi iš žydų 
didesnio solidarumo.

Vis dėlto autoriaus Azriel Shochat 
žodžiais: „Lietuvos žydai, nežiūrint šiokio 
tokio Lietuvai patriotizmo, nepilnai iden- 
tifikavosi su šiuo tautiniu liūdesiu.“ Tas 
tautinis liūdesys — tai nepriklausomybės 
praradimas.

Į šį visą atsižvelgus, neturėtų būti 
susidaromas įspūdis, kad žydai visai 
nebuvo paliesti sovietų žiaurumo. 
Faktiškai jie buvo tiek pat skriaudžiami, 
kiek ir lietuviai. Žiūrėdamas iš 
ekonomiško taško, A. Shochat toliau rašo: 
„Nebuvo jokio skirtingo traktavimo tarp 
žydų ir lietuvių, liečiant konfiskaciją ir 
nacionalizavimą.“ Ir dar: taip pat visi 
žydų žymieji vadovai buvo kalinami kartu
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DALINIS PASTANGŲ ATPILDAS

Balandžio penkioliktoji ame
rikiečiams turi ypatingai nemalonią 
reikšmę — tą dieną privalu atsiskaityti su 
„dėdės Šamo“ nustatytais pajamų 
mokesčiais.

Skautų vadovui ir asmeniui, dir
bančiam pelno nesiekiančių organizacijų 
vadovybėse arba toms organizacijoms 
talkinančiam, balandžio 15-toji gali 
reikšti ir tam tikrą malonią staigmeną: 
tvarkingai rinkdamas davinius, toks 
žmogus gali rasti gana apčiuopiamą 
atpildą už savo pastangas. JAV ir 
Kanados mokesčių įstatymai numato, kad 
asmenys, aukoją savo triūsą ir patys 
apsimoką kai kurias su pelno nesiekiančių 
organizacijų tikslų vykdymu susijusias 
išlaidas, gali jas atskaityti nuo savo 
pajamų ir tuo sumažinti uždarbio 
mokesčius.

Tokie apskaičiavimai daugeliui 
atrodo neverti pastangų, kitų yra galvo
jama, kad šių išlaidų parodymas didina 
mokesčių patikrinimo riziką. Iš tikrųjų 
įstatymų ir mokesčių departamento (IRS) 
nustatytomis teisėmis pasinaudojimas 
yra gyventojo privilegija, kuri neturi jokio 
ryšio nei su potvarkių piktnaudojimu, nei 
tariama didesne galimybe būti 
„pagautam“.

Panagrinėkime vieną pavyzdį.
Skautas vadovas dalyvauja sueigose 

kas antrą savaitę. Vien jo automobilis 
„sukaria“ 22 mylių nuotolį kiekvieną 
kartą vykstant į sueigą. Tuo būdu per 
metus suvažinėjamos 572 mylios. Jis taip 
pat dalyvauja stovykloje (savaitę į metus), 
kur jo pareigos, sakykim, yra nedidelės, 
tačiau jo dalyvavimas yra reikalingas. 
Stovyklon ir atgal yra 300 mylių, o ten jis 
taip pat patarnauja savo automobiliu, 
pravažinėdamas dar 50 mylių.

Stovyklai reikalinga apranga, 
miegmaišis ir kt. priemonės; joms 
vadovas išleidžia (kasmet papildydamas) 
apie 80 dol., kuriuos gali pirkinių 
sąskaitomis įrodyti.

Kaip vadovas, šis asmuo prenumeruo
ja „Skautų Aidą“ (5 dol. metams), „Mūsų 
Vytį“ (8 dol.) ir „Gabiją“ (2 dol), bet jis 
kiekvienam leidiniui audoja po dešimkę, iš 
viso 30 dol. Vadovas taip pat moka LSS 
nario mokestį — 5 dol. Salia šių išlaidų 
tenka dalyvauti įvairiuose pasitarimuose, 
kurie jam iš kišenės išsemia dar 65 dol. 
(kelionėms, viešosioms priemonėms, išl
aidų išlyginimui už patalpas ir pan.). 
Priedo jo telefonas yra dažnai naudo
jamas palaikyti ryšiui su kitose vietose 
esančiais vadovais; šių išlaidų susidaro
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42.50 plius 11% priskaitomų valstijos bei 
federalinių mokesčių, arba iš viso 47.18 
dol.

Kartą per metus jis dalyvauja vadovų 
sąskrydyje, kurį pasiekia lėktuvu (182 
dol.), o vietoje sumoka 55 dol. 
pragyvenimo, registracijos ir literatūros 
mokestį.

Prisidėdamas prie vietos skautų 
gyvenimo, šis vadovas taip pat aukoja 
skautų mugės prekybai įvairių daiktų, 
kurių rinkos vertė yra 150 dol. Jau pačioje 
mugėje jis nusiperka sau įvairių namų 
apyvokos daiktų, puošmenų už 75 dol.

Vadovaujantis šiomis išlaidomis 
(kurios yra pateisintos atitinkamais 
dienoraščio užrašais, kvitais, LSS nario 
registracijos kortele, arba net iš 
atitinkamo vadovo gautu paliudijimu, kad 
tikrai metų bėgiu dirbta pelno 
nesiekiančiai skautų organizacijai), 
galima apskaičiuoti sumas, kurios gali 
būti nurašytos nuo tiesioginių pajamų: 
Asmeniško automobilio naudojimas (922 

mylios, po 8 centus myliai......... 73.76
Asm. išlaidos posėdžiams................. 65.00
Vadovų suvaž. kelionės................. 182.00
Suvažiavimo išlaidos.........................55.00
Literatūra, nario mok........................35.00
Reikmenys ir priemonės....................80.00
Telefono naudojimas......................... 47.18
Auka daiktais mugei..................... 150.00
(Pirkiniai mugėje negali būti įtraukti kaip 

skautiškos išlaidos).
Jeigu šis vadovas moka 28% pajamų 

mokesčių, jis vien iš federalinės valdžios 
„sutautop“ mokesčiais 687.98 x 0.28, arba 
190.60 dolerių suma sumažina savo pa
jamų mokesčius. Antros sutaupos atsiran
da apskaičiuojant valstijos pajamų 
mokesčius...

Taigi, pastangos apskaičiuoti savo 
įnašą pelno nesiekiančiai organizacijai 
nėra tokios bereikšmės ir gali būti visai 
teisėtai bei sąžiningai parodomos.

Liūtas Grinius

MAŽAS KOMENTARAS
Mažas įvykis („mažas“ čia pavartota 

sąmoningai, nes dabartyje ir 
reikšmingokus įvykius dažnai 
sumažiname), atsitikęs praėjusį gruodį, 
privertė susimąstyti ir jį keliais sakiniais 
pakomentuoti. Chicagoje minint Liet. gen. 
konsulo dr. P. Daužvardžio mirties 
dešimtmetį, iškilmėse (šalia daugybės kitų 
organizacijų) pasigesta ASD vėliavos bei 
oficialių draugovės atstovių. O tai buvę 
privalu, tarta kelių Sąjūdžio veteranų, nes 
buvusio konsulo žmona, dalyvavusi minė
jime, yra dabartinė mūsų konsulė; ji taip 
pat yra ir ASD garbės narė; tai buvęs 
kartu ir jos pagerbimas.

Nežinia, kodėl tokie dalykai atsitinka: 
trūkumas komunikacijos, stoka ap
dairumo, ar kas kita? Žvelgiant į praeitį, 
siūlosi bent kelios priežastys. Viena jų 
galėtų būti, jog ankstyvesniais metais 
Sąjūdžio aukštojo ešalono vadovai buvo 
kartu plačiau-siauriau įsipareigoję ir į 
bendruomeninį mūsų gyvenimą, tuo būdu 
stipriau jusdami lietuviško judėjimo eigą, 
tuo pačiu greičiau pastebėdami net ir 
tariamai nesvarbius įvykius, į kuriuos 
reaguota dalyvavimu, talka ir pan. Dabar, 
atrodo, gerokai užsidarėme į savo kiautą, 
bendruosius lietuviškos aplinkos įvykius 
praleisdami nematomis, neįsijungiant.

Taip pat mažiau paskaitome ir savo 
spaudą, kuri tebeinformuoja mus dar 
gana gerai.

Praktiškai nėra įmanoma sudaryti 
metinės veiklos įvykių kalendoriaus, nes 
šalia visiems ASS vienetams bendrų 
kasmetinių tradicijų, daug renginių 
vyksta lokaliniu mastu.

Tačiau yra būdų neapsižiūrėjimams 
išvengti. Vėl prisimenant konsulo minė
jimą, ryškėja, kad visas būrys filisterių 
apie tai žinojo; visi jie/jos, neabejoju, 
žinojo, kad konsulė yra ASD garbės narė. 
Antroji medalio pusė: taip pat išryškėjo, 
kad jaunosios ASD narės to nežinojo; 
vienas jaunas vytietis išsireiškė: „Aš
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„Vidinė erdvė, II“, akrilika

negaliu perskaityti visą lietuvišką spaudą 
ir informuoti korp! Vytis skyrius, kur kas 
įvyksta.“

Ar galėtume jį už tai kaltinti? 
Greičiau didžia dalimi tai mūsų 
vyresniųjų kaltė. Vieno kolegos atkirtis, 
kad Sąjūdžio garbės nariai yra įvardinti 
knygoje „Akad. Skautų Sąjūdis“ nevisai 
pasiteisina, nes (pridėkime, ranką prie 
širdies ir paklausime save) kiek iš mūsų tą 
knygą nuo pradžios iki pabaigos 
perskaitėme?

Stokojame komunikacijos! Kodėl nei 
vienas žinojusiųjų nepasuko telefono, 
nepaskambino, nepriminė, neparagino? 
Ar ne kiekvieno mūsų reikalas išlaikyti 
Sambūrio prestižą?

Savybėje neretai pabumojame, kad 
liet, visuomenė kažkodėl ASS nemato, kad 
mūsų „image“ rišamas su Baden Powellio 
vaikiškas pratybas vykdančiais 
skautukais, -ėmis ir pan. Gal visai taip ir 
nėra: savo kultūriniu gyvenimu 
besidomintiems tautiečiams yra gerai 

žinomos VJF bei ASLeidyklos instituci
jos, Sąjūdžio veikla nepaprastai ver
tinama Australijos žemyne, esame 
pasireiškę krūva kitų sutelktinių darbų.

Gaila, kad visus šiuos užmojus jau 
daugelį metų vykdo tas pats nedidelis 
būrys. Reikėtų, kad dažnesnėmis 
progomis ir didesnis mūsų skaičius įremtų 
savo petį; tada ir tą „image“ pagerintume.

Pašviesintume savo „atvaizdą“ ir 
kitais būdais. Štai dvi mažos akimirkos iš 
4-tojo Mokslo,Kūrybos simpoziumo. Pir
ma: buvau liūdnai nustebintas, kad krūva 
ten sutiktų mūsų jaunų korporantų, -čių 
nežinojo, jog PLB pirmininkas yra Są
jūdžio narys. Antra: apgailestavau sim
poziumo leidinyje teradęs vos kelis 
dalyvius, prisipažinusius esant ASS 
nariais. (Jų simpoziumo darbuotėje būta 
arti 30, red.)

Prisidėkime visi — aktyviau, gausiau, 
drausmingiau! Informuokimės, infor
muokime! t,.,
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JAU įsteigta lituanistikos katedra

Kaip jau besidomintieji liet, 
kultūriniu gyvenimu žinome, praėjusio 
lapkričio 20 d. Pasaulio Liet. Ben
druomenės pirmininkas Vyt. Kamantas ir 
Katedros Fondo direktorius dr. Ant. Raz
ma pasirašė sutartį su Illinojaus univer
sitetu ten steigti Lituanistikos katedrą su 
750 tūkst. dolerių fondu.

Apie katedros įsteigimą fil. Vyt. 
Kamatas baigiamajame Mokslo/Kūrybos 
posėdyje tarp kitko pasakė:

Ta svajonė šiandien tampa realybe ir 
ta vizija tampa gyvenimu, jungianti 
lietuvį mokslininką ir Lietuvių Ben
druomenę tampresniais tarpusavio 
ryšiais. Tai yra amžinos Lituanistikos 
katedros įsteigimas Šiaurės Amerikos 
universitete.

Lituanistikos katedros įsteigimo 
užuominos ir diskusijos buvo jau pirmuose 
Mokslo ir Kūrybos simpoziumuose, vėliau 
kelerius metus tęstos privačiuose 
mokslininkų pokalbiuose ir 
susibūrimuose. Pagaliau 1978 metais 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seime 
Toronte prof. dr. Rimvydas Šilbajoris 
(ASS filisteris, red.), dabartinis 
Lituanistikos Instituto pirmininkas, savo 
gražioje kalboje vykusiai ir įtikinančiai 
kėlė lituanistikos katedros išeivijoje 
reikalingumą. Seimas pritarė jo mintims, 
nutarė ir įpareigojo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybą rūpintis 
lituanistikos katedros steigimu. Tą 
nutarimą vykdydama, PLB valdyba tre
jus metus katedros reikalą rūpestingai

Katedros steigimo su
tartį pasirašius (iš kair.): 
Illinois universiteto f on- 
dacijos direktorius dr. 
Robert L. Reed, PLB 
pirm. Vyt. Kamantas, 
dr. Antanas Razma.

Algio Korzono nuotr.
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Pasirašius sutarti steigti 
Lituanistikos katedrą 
Illinois universitete, kal
ba u-to fundacijos direk
torius dr. Robert L. Reed. 
Kairėje Lietuvos genera
linė konsule, ASD gar
bės narė Juzė Daužvar- 
dienė, dešinėje PLB 
pirm. fil. Vytautas Ka
mantus.

Algio Korzono nuotr.

studijavo, tyrė, tarėsi su akademikais ir 
- galutinai nutarė Lituanistikos katedrą 

steigti Illinojaus universitete, Chicagoje.“
Pranešus apie katedros steigimą, 

lietuviškoje spaudoje vyko konstruktyvus 
minčių pasidalinimas, informacija, 
vedamieji, etc. Šia proga norisi pacituoti 
keletą ištraukų iš jaunosios kartos — 
Pasaulio Liet. Jaunimo Sąjungos 
valdybos atsišaukimo:

„Kaip jaunimas Lietuvoje, taip ir jo 
bendraamžiai išeivijoje turi savo darbus ir 
savo atsakomybes. Jauniems išeiviams 
šiandien rūpi įvairiausiais būdais būti 
naudingiems lietuvių tautai. Tai 
stengiamasi daryti politine, kultūrine ir 
visuomenine veikla, palaikant gyvą 
lietuvybę už Lietuvos ribų ir gyvą viltį 
pavergtam jaunimui Lietuvoje.

Savo svarba nepakeičiamas rūpestis 
yra brandinimas jaunų lietuvių 
mokslininkų, kurie pajėgtų tinkamu 
akademiniu lygiu krauti į būsimos laisvos 
ir nepriklausomos Lietuvos kraitį savo 
mokslinius darbus lietuvių kalbos, 
literatūros, istorijos, politinių ir kitų 
mokslų srityse. Galime džiaugtis, jog 
šiandien tarp išeivijos lietuvių jaunimo 
vis dažniau atsiranda asmenų, norinčių ir 
siekiančių tai daryti. Išeivijos lietuvių 
jaunimas nesitenkina vidurinės mokyklos 
lituanistinio žinojimo lygiu: lanko in
stitutus, steigia kursus ir kitokiais būdais 

angažuojasi lituanistikos sritims.
Iš kitos pusės nėra lengva įjungti 

lituanistikos dalykus į gyvenamojo krašto 
aukštojo mokslo programas, kurių tikslai 
ir reikalavimai dažnai skiriasi nuo 
lituanistikos interesų. Todėl jaunimas 
sveikina Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, 
kurios Penktasis seimas 1978 m. Toronte 
ryžosi sukonkretinti kelerius metus 
vykusius privačius pokalbius apie 
nuolatinę pastogę lituanistikai. Toks 
seimo nutarimas, raginantis „sudaryti 
sąlygas kuriame nors Šiaurės Amerikos 
universitete pastoviai Lituanistikos 
katedrai“, buvo seniai lauktas.

Katedros įsteigimas padės užtikrinti 
naujas lituanistikos specialistų kartas, o 
tai bus nepamainomai reikšminga, 
siekiant lietuvybės puoselėjimo išeivijoje 
ir nuolatinės pagalbos užtikrinimo 
pavergtajai lietuvių tautos daliai Lietuvo
je.“

(Šia proga įdomu priminti, jog ir mūsų 
Sąjūdis yra prisidėjęs savo įnašu į PLJ 
Sąjungos vykdomus darbus: pirmojo 
(1957) Jaunimo kongreso ruošos komitete 
darbavosi net dešimtukas ASS narių, 
vadovaujant fil. A. Mickevičiui; sąjungos 
pirmininkais yra buvę filisteriai A. 
Saulaitis ir G. Aukštuolis; krūvos akad. 
skautų veidus matome ir kitose sąjungos 
darbo srityse.)
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Priėmime po steigimo 
pasirašymo svečius priė
mė grupė ASS narių (iš 
kair.): t.n. Ginta Remei- 
kytė, t.n. Regina Krutul- 
ytė, senj. Robertas Raud
ys, kand. Vida 
Seibutytė, senj. Algis 
Korzonas, t.n. Rūta 
Traškaitė.

R. Korzono nuotr.

Sutartimi su universitetu PLB 
valdyba įsipareigoja iki 1978 m. rugsėjo 
katedrai sutelkti 6000,000 dol., o pats 
universitetas pridės dar 150,000 dol.

Surinkus ir įteikus 200,000 dol. iki 
1983 m. rugsėjo 1 dienos, universitetas

ieškos katedrai vadovo-profesoriaus. Jį 
pakvietus, katedra pradės oficialiai veikti 
1984-85 mokslo metais.

Lituanistikos katedra yra pirmoji 
tautinė katedra šiame universitete, o taip 
pat ir pirmoji lituanistikos katedra laisva
jame pasaulyje.

Žemiau pateikiame Illinojaus u-to šios 
žiemos ketvirtyje dėstomus lituanistikos 
kursus:

LITH 102: Pradinio kalbos kurso 
tęsinys su kalbos laboratorija;

LITH 104: Pažangesnis kalbos kur
sas, sintaksė;

LITH 225: Vertimas — lietuvių ir 
anglų kalbos;

LITH 230: naujas kursas — Išeivijos 
literatūra;

LITH 299: Savarankiškas darbas.
LITH 102 dėstysimas asistento Gin

taro Aukštuolio, visus kitus dėsto dr. 
Marija Stankus-Saulaitė (abu ASS 
filisteriai).

Dr. Rimvydas Šilbajoris aiškina sovieti
nės lietuvių poezijos aspektus ASS studijų 
dienose 1980.
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■uoaoLJu DcrasLc
MOKOME VYRUS BŪTI BERNIUKAIS

„Mes mokome vyrus būti berniukais, 
kad jie savo ruožu galėtų mokyti ber

niukus būti vyrais.“ 
Gilwell kursų tikslas

John Thurman (Gilwell Parko 
vadovas) pasakė, kad „joks berniukas 
neįstojo į skautus, kad mes galėtume jam 
padaryti gero,formuoti jo charakterį, ar 
padaryti iš jo gerą pilietį.“

Jis įstoja, tikėdamasis rasti 
malonumo žaidime, ir išstoja ne
laukdamas, kai tik to malonumo ne
belieka.

Turint tai galvoje, paaiškėja, jog 
skautininkų pareiga yra žiūrėti, kad tie 
berniukai neprarastų minėto susidomė
jimo.

Labiausiai patraukia pyragas su 
prašmatniausiu glajumi, nes berniukus 
domina ne pyrago vidus, bet cukrinio 
glajaus skonis.

Todėl mūsų draugovių programose 
rūpinkimės pateikti tai, kas patraukia.

Kaip dažnai matome skautus sausai 
„atpilant“ draugovės sueigose pratybas, 
kaip pėdseka, pionierija ir pan., kurių 
turėtų būti mokoma ir egzaminuojama 
lauke, gamtoje.

Kur gi yra skautininko vaizduotė, 
leidžianti draugovėje egzistuoti tokioms 
sąlygoms? Iš kur atsiras naujo kandidato 
malonumas ir nuotykingumas? Kaip 

nusivylęs jis turi jaustis, nurodytas užrišti 
nuvalkiotu virvutės gabalu piemens 
mazgą apie kėdės koją, ir koks nuobodus 
turi būti pirmosios pagalbos pratimas, kai 
vaizduotei skatinti yra tik nešvarus 
mokomasis tvarstis. Tuo tarpu tikrai 
baisiai atrodantis sužeidimas gali būti 
inscenizuotas su trupučiu pamidorų 
padažo ar pan. — sužeidimas, kuris jam 
tikrai padarytų įspūdžio.

Vietoj Kimo žaidimo, sudaryto iš 
skautininko kišenių turinio ant padėklo, 
kodėl neinscenizuoti ką nors iš apysakos 
apie žvalgybą?

Yra tiek daug knygų, kuriomis naudo
jantis galima sukurti susidomėjimą ir 
įvairumą; šie dalykai ir padaro skautybę, 
kuri yra įdomi naujokui.

Taigi, pradėkime naujoko lygyje ir, 
jam darant pažangą, mes turėsime 
pasitenkinimo pagelbėdami jam absor
buoti skautiškumo dvasią ir, pagaliau, jis 
pats įvertins skautybės esmę.

Iš „Victorian Scout“

VIRŠININKAS AR 
VADOVAS?

Viršininkas stumia savo valdinius; 
vadovas juos lavina.

Viršininkas remiasi autoritetu; 
vadovas gera valia.

Viršininkas įkvepia baimę; vadovas 
įkvepia entuziazmą.

Viršininkas sako „aš“; vadovas sako 
„mes“.

Viršininkas reikalauja punktualumo; 
vadovas yra pats punktualus.
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Viršininkas dėl nepasisekimo kaltina; 
vadovas nepasisekimą atitaiso.

Viršininkas žino, kaip padaroma; 
vadovas parodo, kaip padaroma.

Viršininkas darbą daro sunkiu; 
vadovas darbą paverčia žaidimu.

Viršininkas sako „eikite“; vadovas 
sako „eikime“.

H. Gordon Selfridge

JAUNYSTĖ - KAS JI?

Jaunystė nėra žmogaus gyvenimo 
laikotarpis — tai dvasios būklė. Ji yra 
valios galia, vaizduotės kiekis, emocijų 
stiprumas, baimės nugalėjimo drąsa, 
patogumų pakeitimas nuotykiu.

Niekas nesensta, išgyvenęs metus, 
kitus; žmonės sensta, kai netenka idealų. 
Metai raukšlėja veidą, entuziazmo 
netekimas — sielą. Nuovargis, abejonės, 
nepasitikėjimas savimi, baimė, 
nusivylimas — tai ilgi ilgi metai, lenkią 
galvas žemyn.

Tu esi tiek jaunas, kiek tu tiki, ir tiek 
senas, kiek abejoji; tiek jaunas, kiek 
pasitiki savimi, ir tiek senas, kiek bijai; 
tiek jaunas, kiek turi vilties, ir tiek senas, 
kiek esi nusivylęs.

Kol tavo širdis jaučia Kūrėjo, pasaulio 
bei žmonių grožį, linksmumą, drąsą, 
didybę ir galią, tol tu esi jaunas.

Tik kai tu nuleidi rankas ir tavo širdis 
apsidengia pesimizmo šerkšnu ir cinizmo 
ledu, tada tu tikrai esi senas ir te Dievas 
pasigaili tada tavo sielos.

Samuel Ullman

MALDA GILWELL 
STOVYKLOJE

Visagalis Dieve, mes stovime prieš 
Tave, kaip vyrai ir moterys, kurie yra 
pasiryžę ruoštis vadovauti didžiojoje 
skautų brolijoje. Mes tikime, kad Tu mus 
pašaukei šiam uždaviniui; padaryki mus 
vertus šio pašaukimo.

Padaryki, kad mes su džiaugsmu 
aukotume savo laiką ir patogumus mūsų 
tautos jaunimo labui. Suteik mums 
uolumo, žinojimo, drąsos, vilties ir 
pakankamos sėkmės. Duok mums noro 
žiūrėti į savo prisiimtas pareigas su 
šviesiu džiaugsmu, žinant, kad nėra jokios 
nesėkmės, kuri savo didumu prilygtų 
nesistengimui siekti.

Išlaikyk mūsų kojas ant žemės, o 
mūsų širdis karalystėje dvasios, kurioje 
aukščiausia yra nevien idealu, bet ir 
labiausiai praktiška — tai, ką mes turime 
daryti, nes jaunimas reikalingas mūsų 
geriausių pastangų.

Pagaliau, suteik mums humoro pa
jautimą, o Dieve, ir galią įvertinti juoką; 
Juo£į8 1Š savęs’.° ne iš kitų. Leisk mums 
Pa 1, . gyvenimo daug laimės ir duok 
sugebėjimo ją perduoti jaunimui ir kitiems 
nwLnemT Pra&ome Tavęs, neleisk mums 
ViešuaHpgAUt1’ ° YPaČ Tav^s’ gerasis 
viešpatie. Amen.

Glenalta, 1956 m.

Parinko Vytenis Statkus

„Praėjus šimtui metų nuo šio laito, 
bus”nesvarbu, kokio dydžio buvo mano 
sąskaita banke, toks buvo namas 
kuriame aš gyvenau, ar kokiu automobili 
aš važinėjau, bet visas pasaulis gali but 
kitoks dėl mano įtakos vieno berniuko 
gyvenime.“

Vienas skin. iš Honolulu
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Doscogėjc

VAKARONĖ VILNIUJE

Pašnekesinė ASS narių sueiga—vakaronė 
vyko sausio 10 d. Chicagos Jaunimo centre: 
keturi akad. skautai pasidalino įspūdžiais, 
patirtais praėjusią vasarą Lietuvoje, kur jie 
dalyvavo Vilniaus u-to devintuose 6 savaičių 
lituanistikos kursuose.

Pokalbį (paįvairinttą rimtų, komiškų bei 
sentimentalių akimirkų skaidrėmis) moderavo 
fil. M. Pleškys, o savo vilniškę patirtį pateikė 
R. Likanderytė, J. Kapačinskas, V. Lietuv
ninkas ir R. Jelionytė. (dalyvavusi 
ankstyvesnių metų Vilniaus seminare).

Iš pokalbių patirta, jog kursai vyko 
paskaitų bei kalbos pratybų forma, paskaitos 

daugumoje apžvalginio pobūdžio, tačiau apie 
kokybę vieno dalyvio išsireikšta, kad „važiuok 
į Ohio Kent pasitobulinti lituanistikoje, ir 
važiuok į Vilniaus kursus, jei nori pamatyti 
Lietuvą.“

Patirta ir kitų įdomių detalių apie stiprokai 
paplitusį alkoholizmą, statybų bei restauracijų 
sėkmes — nesėkmes, vietinio jaunimo tautines 
nuotaikas, lektorių nuoširdumą bei vietinės 
spaudos—televizijos reporterių įkyrumą ir 
kitokius dalyvavusiųjų nuotykius bei 
pergyvenimus.

dalyvė

38
Vilniaus lituanistinių kursų svarstybose (iš kair.): senj. Vytenis Lietuvnin
kas, fil. Raminta Jelionytė, junj. Juozas Kapačinskas, fil. Rita Likanderytė 
ir moderatorius fil. Mindaugas Pleškys.
Algio Korzono nuotr.
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Fil. Alvydas Vasaitis, 
Lietuvių operos meno 
vadovas, 1981 m. atžym
ėtas VJF metine premija 
už nuopelnus lietuvių 
operos puoselėjimui.

IŠ VJF VEIKLOS

Nuolatinius Vydūno Jaunimo Fondo rėmė
jus vėl pasiekė tradicinė metinė siunta — 
kalėdinių sveikinimų rinkinėlis — 15 meniškų 
spalvotų atvirukų. Juos sukūė dail. Vytautas 
Jonynas.

Atvirukai yra pagrindinis Vydūno 
Jaunimo Fondo pajamų šaltinis, iš kurio 
teikiamos paskolos lietuviams studentams 
(nereikalaujant nuoširmčių), leidžiamos 
knygos, teikiamos stipendijos studijuojan
tiems lituanistiką ir kt. Prie atvirukų siun
tinėlio pridėtas ir fondo valdybos pirmininko 
fil Vytauto Mikūno kreipimasis į rėmėjus, 
išryškinantis šio fondo veiklą 1981 m.

„1981 m. išmokėjome 5,150 dol. paskolų 
lietuviams studentams, lituanistikai 
paskyrėme 335 dol. ir organizacijoms 550 dol. 
Mūsų paskolomis nuo VJF įsteigimo jau 
pasinaudojo 149 lietuviai studentai, 
lituanistinėmis stipendijomis — 31 studentas. 
Metine VJF premija atžymėjome Lietuvių 
Operos meno vadovą muz. A. Vasaitį, išl
eidome A. Šapokos redaguotos Lietuvos Istori
jos IV laidą, tam paskirdami 18.000 dol. Visa 
tai atlikome iš savo kuklių santaupų ir Jūsų 
aukomis, iš viso išmokėdami 30,000 dol. 
Rėmėjams išsiuntinėjome 15 atvirukų rinkinį, 
kurį paruošė ir išsiuntinėjo Los Angeles A.S.S. 
skyrius, vadovaujant G. Gustaaitei. Dėkojame 
jiems už didelę talką.

Kviečiame pasinaudoti reta proga ir įsigyti 
Lietuvos Istoriją. Ji turėtų būti kiekvienuose 
namuose. Dovanokime ją švenčių progomis 

savo vaikams, vaikaičiams; siųskite į kitus 
kraštus, vykdami nuvežkite ją. Visur ji yra 
laukiama. Kaina labai žema — 17 do. su 
įpakavimu ir persiuntimu.

Reiškiame Jums pagarbą ir dėkingumą.“
Šia proga primename, kad aukas VJF 

galima atskaityti nuo JAV federalinių pajamų 
mokesčių. Tax exempt Nr. CHI.70.436. 
Prašome VJF prisiminti ir kitomis progomis.

TRUPUTIS 
STATISTIKOS

Plačiame praėjusio Mokslo/Kūrybos sim
poziumo ruošime bei pravedime didele talka 
prisidėjo ir mūsų Sąjūdis: peržvelgę ano 
sąskrydžio eigą bei programą, ASS narių 
randame beveik kiekvienoje simpoziumo sekci
joje, vykusiose parodose, simp, taryboje, ruošos 
darbuose ir pan.

Iš viso į šį kultūrinį įvykį buvo įsijungę 
virš 30 akad. skautų. Dvylika iš jų pir
mininkavo įvairioms mokslo-medicinos-teisės- 
polit. mokslų ir pan. sesijoms, po dvejetą 
dalyvavo lietuvių mitologijos parodoje ir 
simpoziumo leidinio redagavime, būrelis 
talkino ASS pristatytame Krėvės „Raganiuje“; 
likusieji dalyvavusio būrio simpoziume pateikė 
plačios skalės referatų, paskaitų bei 
svarstymų.
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Los Angeles akademikai skautai 1981 m. metinės šventės metu.

METINĖ ŠVENTĖ ANGELŲ 
MIESTE

Los Angeles ASS skyrius 1981 metinę 
šventę pravedė lapkričio 15 d. Jai vadovavo 
skyriaus pirmininkas fil. Edmundas 
Kulikauskas. Iškilmingos sueigos metu jun- 
jorai Jonas Bužėnas ir Donatas Empakeris 
buvo pakelti į korp! Vytis senjorus, o sesės 
Indrė Leškytė, Daina Petronytė ir Regina 
Stančikaitė — į tikrąsias nares; Milda Mikė- 
nienė pakelta į filisteres.

Iškilmingos vakarienės metu į narius 
kreipėsi ASS vadijos pirm-kas fil. Raimundas 
Strikas, atvykęs iš Chicagos dalyvauti šioje 
šventėje. Apibūdinęs paskutinių metų centro 
valdybos veiklą, jis ta proga apdovanojo fil 
Aldoną ir Laimį Venckus „Už Nuopelnus“ 
ordinu, kaip daug prisidėjusius prie Vilniaus 
universiteto medalio leidimo ir platinimo. Fil. 
Giedrė Gustaitė buvo taip pat apdovanota 
nuopelnų ordinu už 1980 metų Vydūno fondo 
atvirukų suprojektavimą ir išleidimą. Jai taip 
pat buvo perduota Vytauto Mikūno (Vydūno 

Jaun. Fondo pirmininko) dovana iš Chicagos 
— Jordano’s pizza, kuria Giedrė pažadėjo 
dalintis su visais, kurie prisidės prie šių metų 
kortelių ekspedicijos.

ASD pirmininkė t.n. Reg. Vilkaitė, korp! 
Vytis pirm. senj. Vytenis Vilkas ir FSS 
pirmininkas fil. Vaidotas Baipšys pateikė 
ateinančių metų veiklos planus ir pristatė savo 
valdybų narius. Buvo pristatytas naujas ASS 
skyriaus pirmininkas fil. Algis Karalius.

Fil. dr. Arvydas Kliorė davė pranešimą 
apie Vilniaus universiteto medalio leidimo 
stovį, o fil. Giedrė Gustaitė pateikė kalėdinių 
atvirukų ataskaitą. Abu projektai sėkmingai 
atlikti, prie jų prisidėjusiems nariams buvo 
išreikšta padėka.

Pagrindinė vakaro kalbėtoja (ją pristatė 
fil. dr. A. Avižienis) buvo prof. dr. Marija 
Gimbutienė, kuri pateikė paskaitą apie lietuvių 
mitologiją. Po paskaitos prelegentė maloniai 
atsakinėjo į pateiktus klausimus ir pasidalino 
įspūdžiais iš savo darbo kelionės Lietuvoje, kur 
ji lankėsi 1981 m. vasarą.

Šventėje dalyvavo apie 100 narių ir svečių.
R.K.
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Eil. dr. Romualdą Viskantą, aplankiusi 
ASS studijų dienas, „nutraukė“ fil. V. 
Statkus.

VISKANTŲ 25-JI SUKAKTIS

Filisteris Romualdas Viskanta ir jo žmona 
Birutė praėjusio lapkričio 7 d. Chicagos 
Lietuvių Tautiniuose namuose gausiame 
giminių ir bičiulių būryje atšventė sidabrinę 
vedybų sukaktį.

Prof. R. Viskanta šiuo metu yra mech. 
inžinerijos profesorius Purdue universitete, 
kuris jam prieš 20 metų suteikė daktaro laipsnį 
— Ph.D. Romas taip pat yra nuolatinis 
konsultantas Aragonne laboratorijose, IBM, 
Corning Glass, Honeywell ir kitose Amerikos 
firmose. Įtrauktas į „Who’s Who in Engineer- 
mg .

Savo mokslinės karjeros metu yra parašęs 
virš 200 mokslinių straipsnių JAV, Europos ir 
Japonijos moksliniuose žurnaluose. Dalyvauja 
ir lietuviškoje mokslinėje talkoje, tarp kurių ir 
ketvirtame Mokslo—Kūrybos simpoziume.

Yra buvęs ASS Centro valdybos pir
mininku, šiuo metu narys Vydūno Jaunimo 
fondo taryboje.

Prof. Romas ir Birutė Viskantai augina 2 
sūnus ir dukterį Renatą, kuri jau baigusi 
universitetą ir ruošiasi magistro egzaminams. 
Sūnus Vytas studijuoja architektūrą, o 
jauniausias — Tadas dar tebelanko gimnaziją.

Nuoširdžiausi linkėjimai sukaktu
vininkams šeimos, lietuvybės ir mokslo 
keliuose!

t.n. D. Petronytė, senj. D. Empakeris ir t.n. R. Stančikaitė. 41
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„RAGANIUS“ KELIA 
SPARNUS

Mūsų klasiko Vinco Krėvės apysakos 
„Raganius“ fragmentas, perkeltas Chicagos 
scenon IV-jo Mokslo-Kūrybos literatūros 
vakaro metu ir sušvytėjęs įspūdingu reginiu, 
atrodo, neliks vienkartiniu įvykiu, o greičiau 
taps nauju lietuvišku „satelitu“, pasiruošusiu 
nuskrieti ir už šio miesto ribų. Teko patirti, kad 
„Raganius“ yra pakviestas jau į keturias JAV 
lietuvių kolonijas, o entuziastai reiškia viltį šį 
aktorių J. Kelečiaus—A. Dikinio sukurtą duetą 
nutransportuoti į Kanadą ir net Australiją...

Kelios eilutės ir apie „Raganiaus“ sceninio 
pastatymo kaltininkus: tai išradingasis 
aktorius Jonas Kelečius (chicagiečiams jau 
seniai pažįstamas ir kitomis nuostabiomis 
scenos miniatiūromis) ir ASS Chicagos 
padalinys (arba tiksliau — t.n. D. Korzonienė 
ir fil. R. Dirvonis, niekad nenurimstą ir vis 
naujų Sąjūdžiui išmonių iškasą entuziastai). 
Jų sutelktinė talka ir užlaipino „Raganių“ į

„Raganiaus“ pastatymo pagrindiniai ak
toriai: Algimantas Dikinis ir Jonas Keleči
us.

Algio Korzono nuotr.

sceną.
Taip pat patirta, kad, vykstant gastrolių, 

prie esamo fragmento bus prijungtas dar ir 
kitas sceninis epizodas („Raganius“ trunka 
vos 45 min.), tuo būdu pateikiant žiūrovams 
ilgėlesnį — viso vakaro — spektaklį.

ASS vadija visiems šiems užmojams 
pasiruošusi talkinti technine-fizine talka, o 
VJF, nugirsta, taip susižavėjęs, kad net žada 
tolimesnių užmojų pradžią paremti tūkstan
tine.

Trys kartos Chicagos Korp! Vytis gretose (iš kair.): Edmundas, Raimundas
42 ir Algis KORZONAL
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STUDENTAI, 
STUDENTAI...

FILISTERI, 
TU JAU SENSTI...

Iš tėvo laiško sūnui universitete:
„Įdedu į voką 10 dolerių, kurių prašei 

savo laiške. Tarp kitko, dešimkė yra 
rašoma tik su vienu nuliu, o ne su dviem.“

*

Mažo universitetinio miestelio užeiga, 
gausiai lankoma studentų, savaitę prieš 
„Tėvų lankymo savaitgalį“ įdėjo tokią 
žinutę į universiteto laikraštį:

„Kolega, ateinantį šeštadienį atsivesk 
savo tėvus pas mus papietauti. Mes 
vaizduosime, kad tavęs nepažįstame.“

Į šias eilutes mokyklos skelbimų 
lentoje tuoj reagavo universiteto 
kapelionas, pateikdamas tokį perfrazuotą 
pranešimą:

„Atsivesk šeštadienį koplyčion ir savo 
tėvus. Mes vaizduosime, kad tave labai 
gerai pažįstame.“

Į šiuos žodžius, atspaustus MV 
vasaros „Sumuštinyje“, nostalgiškai ir su 
liūdnu šypsniu reagavo vienas veteranas, 
filisteris: „Redaktoriau, šie žodžiai 
kažkaip liūdnai nudiegė man širdį.“

Kai ir aš pats jau senstu, esu nustebęs, 
matydamas, kiek daug žmonių yra ge
rokai vyresnių už mane. Ir aš nuolat sau 
kartoju: nesigailėk sendamas! Tai privi
legija, kurios daugelis neturi.

Red.

— Jau užteks apie mane. Dabar leisk 
pasakyti ir apie tave!
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KEIČIASI PRENUMERATOS 
TVARKA

ASS Vadijos nutarimu, MŪSŲ VYČIO 
žurnalo prenumerata atskiriama nuo ASS 
nario mokesčio. Nuo 1982-jų pradžios MV 
metinė prenumerata nustatyta 7.00 dol., 

- studentams — 4.00 dol.; garbės prenumerata — 
15.00 dol. Atskiro numerio kaina — 2.00 dol.

Kviečiame visus ASS narius, -es atnaujinti 
MV prenumeratą, surasti naujų skaitytojų, 
paremti savo spaudą aukomis.

44

Nuoširdi padėka LSS Pirmijai, parėmusiai 
MŪSŲ VYTĮ $200.00 auka.
1982 m. Garbės prenumeratoriai:
Ramūnas Bužėnas, Los Angeles, CA 
Gerardas Juškėnas, Cleveland, OH 
Irena Kairytė, Chicago, IL. 
V. Kalendra, Weston, Canada 
J. Kuprionis, Van Nuys, CA 
Kostas Nenortas, Dorchester, MA 
Nina Norris, Chicago, IL 
Shirley Plepytė, Orland Park, IL 
Apolinaras Treinys, W. Roxbury, MA 
J. Vaičjurgis, Dorchester, MA

Siųsdami prenumeratas, aukomis MŪSŲ 
VYTĮ parėmė:

$23.00 — Kęstutis Ambutas, Chicago, IL. 
$20.00 — Narcizas Ramanauskas, Melboum, 
Australia
$18.00 — Algis Paulius, Elgin, IL 
$13.00 — Jūratė Okura, Chicago, IL
$10.00 — Ramūnas Bužėnas, Los Angeles, CA;

Rima ir Algimantas Tamošiūnai, Chicago, 
IL;

Vitalija ir Alvydas Vasaičiai, Palos Park, 
IL

$7.00 — Dana Vitkienė, Palos Hts., IL 
$6.00 — Romas Cibas, Sydney, Australia 
$5.00 — Gerardas Juškėnas, Cleveland, OH;

Genė Kaufmanienė, Alexandria, VA; 
Gražina Vižinienė, Babbitt, MN

Illinois universitete Lietuvos nepr. švenčiant: lek
torius fil. Gintaras Aukštuolis, prelegentas 
studentas Vilius Dundzila, lenkų profesorius dr. 
A. Kuršaba ir ukrainiečių profesorius dr. B. Rub- 
čak.
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