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IŠ NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVŲ
Gen. STASYS RAŠTIKIS
Pirmame š.m. MV numeryje supažindinę skaitytojus su biografine
knyga apie min. E. Galvanauską, šį kartą spausdiname ištrauką iš gen.
Stasio Raštikio atsiminimų ketvirto tomo, kuris (leidžiamas Akad.
Skautijos Leidyklos) netrukus bus atiduotas spaustuvei.
Autoriaus pakartotinai pristatyti nė nereikėtų: gen. St. Raštikio
pirmieji trys atsiminimų tomai jau seniai išparduoti, o ir ketvirtasis,
įdomiai atpasakotas, pateikia skaitytojui naujų mūsų nepriklausomybės
kovų faktų, asmeninių išgyvenimų, svarstymų ir pan. Iš visų jų galime
daug ko pasimokyti ateičiai.
Vienoje atsiminimų vietoje apie tai autorius sako:
„Labai gaila, kad Didžiojo karo ir Lietuvos atgimimo karų dalyviai
savo atsiminimus laiko taip giliai paslėpę savo širdyse, kad mūsų
visuomenė apie juos labai mažai težino. Teisybė, pergyventi, dažnai savo
krauju apšlakstyti atsiminimai žmogui yra tiek brangūs, kad jis nenori su
jais skirtis, bet man rodosi, kad taip glaudžiai susiję su mūsų
nepriklausomybės atgimimu kovų dalyvių atsiminimai ir kitiems yra
įdomūs, nes iš jų daug galima sužinoti naujo.“
Autorius, kaip žinome, yra profesionalas karys. Pirmojo pas. karo
metu tarnavęs carinėje rusų kariuomenėje, 1919 metais mūsų nepr. kovų
savanoris, nepriklausomybės laikotarpiu Lietuvos kariuomenės pulkų bei
divizijų vadovybėse, Karo mokyklos dėstytojų etatuose ir pan.; nuo 1935 m.
Lietuvos kariuomenės vadas, o VI. Mirono vyriausybėje ėjo krašto
apsaugos ministro pareigas. 1940 m. sovietų daliniams įžengus į Lietuvą,
St. Raštikis buvo paskirtas ministru pirmininku, tačiau Maskvai
pasipriešinus, tų pareigų eiti neteko.
Išeivijoje St. Raštikis buvo aktyviai įsijungęs į liet, kultūrinę-politinę
sritį: veikė Altoje, Balfe, Vlike. Šiuo metu gyvena Los Angeles, Kalifor
nijoje.
Žemiau pateikiama iškarpa iš ketvirtojo tomo skyrelio „Dvidešimt
mėnesių rusų nelaisvėje“. Tai prisiminimų pluoštelis apie devynioliktųjų
metų savanorius, jų pirmuosius karinius susidūrimus su lenkais ir rusais
bei lemtingąsias 1919 m. rugpjūčio mėn. kautynes prie ližės ežero, kur
autorius pateko nelaisvėn.
Red.

IŠ NEPRIKLAUSOMYBĖS
KOVŲ
NESUSTOJANTIS LAIKAS bėga vis
pirmyn ir pirmyn, ir buvusių įvykių
atsiminimai dilsta bėgančio laiko
bangose, o kai kurios smulkmenos jau net
visai pamirštos.

Todėl šį kartą pamėginau savo at
siminimų dalį parašyti. Savo rašiniui
pasirinkau temą „Dvidešimt mėnesių rusų
nelaisvėje“ todėl, kad šie atsiminimai iš
vienos pusės man yra ypatingai brangūs,
o iš antrosios — tie dvidešimt mėnesių
buvo mano visam gyvenimui didžiausia
mokykla, davusi ne tiktai nemažai karčių
U-TU/CS
NAC.’GM.V
M MAŽ/VDū
BIBLIOTEKA
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1919 METŲ SAVANORIAI

St. Raštikis laisvės kovų laiku
(1919 m.)

gyvenimo patyrimų, bet pakeitusi net
mano būdo kai kurias žymes.
Būdamas nelaisvėje, jokio dienoraščio
negalėjau rašyti, todėl ir šiam rašiniui
medžiagą paėmiau iš savo atsiminimų ir
pasikalbėjimų su tais savo draugais,
kuriems sykiu su manimi teko vargti
Rusijos kalėjimuose; pagaliau iš negausių
įvairių dokumentų, kuriuos iki šiol laikau
pas save, kaipo brangiausius pergyventų
įvykių įrodymus ir mano nelaisvės laikų
relikvijas.
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Tarnaudamas rusų kariuomenėje Pir
mojo pasaulinio karo metu, turėjau progos
būti Austrijos ir Rumunijos įvairiose
vietose, o vėliau atsidūriau net Turkijos
fronte.
1918 metų pavasarį iš tolimosios
Gruzijos ir Azerbeidžano lietuvių būrelis
sykiu su austrais belaisviais per
Juodąsias jūras, Rumuniją (Konstancą,
Bukareštą, Černovicus, Pitestį), Vengriją
(Budapeštą), Austriją, Čekoslovakiją,
Vokietiją (Breslau), Lenkiją (Čenstakavą,
Varšuvą), Gardiną vokiečių buvo atvežtas
į Vilnių. Tame būrelyje buvau ir aš.
Tuomet (1918 metų birželio mėn.)
mūsų sostinėje dar viešpatavo vokiečiai,
bet ir lietuviai buvo pradėję jau rimtai
veikti. Su pasigėrėjimu žiūrėjome į
Valstybės Tarybos rūmus, nes jautėm,
kad čia yra Lietuvos respublikos ir jos
vyriausybės užuomazga. Štabo kapitonas
Petraitis (dabar pulk. Įeit.), paručikas R.
(Remėza?) ir aš nuvykome į karininkų
registracijos biurą, kur, reikalaujamas
anketas
užpildę,
įsirašėm tarnauti
Lietuvos kariuomenėje. Be to, teko dar
aplankyti ištisą eilę vokiečių okupacijos
įvairių įstaigų, kol pagaliau gavome
reikalingus dokumentus, kad galėtume iš
Vilniaus išvažiuoti
pas tėvus. Aš
nuvažiavau į Dūkštą (dabar okupuotoj
Lietuvoj).
1918 metų gale, vokiečiams Lietuvos
okupacijos
paskutiniąsias
dienas
beviešpataujant, Zarasų apskrities
Dūkšto valsčiuje lietuviai jau pradėjo
veikti: išrinktas Dūkšto parapijos
komitetas, pradėjo organizuotis milicija,
supirkinėjo ginklus, kurių tuo laiku iš
vokiečių kareivių už gerus pinigus jau
galima buvo gauti. Viskas rodė, kad
vokiečiams viešpatauti Lietuvoje jau liko
nedaug laiko, ir kad lietuviai patys nori
savo reikalus tvarkyti, nes laisvės noras
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degė jų širdyse, ir kad, jei vokiečiai patys
geruoju iš Lietuvos nepasitrauks, tai buvę
jų vergai, kantrybės pritrūkę, griebs į
rankas ginklus ir neprašytus svečius
varys iš Lietuvos j alkaną Vokietiją.
Pagaliau taip laukta diena prisiar
tino: Dūkšto vokiečių komendantas,
kaimų seniūnus sušaukęs, oficialiai
pranešė jiems gautą įsakymą iš Dūkšto
išeiti, davė seniūnams paskutiniuosius
savo parėdymus ir prašė (pirmą sykį
vokiečių
kariuomenės
komendantas
lietuviams ne liepė, bet juos prašė)
pranešti žmonėms, kad jokių „išleistuvių“
ir triukšmo išeinantiems vokiečiams jie
nedarytų. Juokėsi seniūnai dėl šių „išl
eistuvių“, nes jie (ir net patsai komendan
tas) gerai žinojo, kad gerų, žmoniškų
išleistuvių vokiečiams lietuviai ne tik
patys, bet ir priversti nedarytų.
Iš tikrųjų, vokiečiai išeina, buvusiųjų
prispaudėjų rusų Lietuvoje nėra, taigi
Lietuvą pradės tvarkyti patys lietuviai,
kaip ir turėtų būti.
Pagaliau paskirtoji diena atėjo.
Negalėdami viso turto iš Dūkšto karo
sandėlio išvežti, vokiečiai sandėlį
išsprogdino ir Dūkštą apleido. Išsprogdin
to sandėlio griuvėsiuose buvo rasti keli
šimtai žuvusių kaimiečių, kurie tuo laiku
buvo suvažiavę į sandėlį ūkiui reikalingos
geležies gauti. Kaimiečiai prieš vokiečius
už tai taip buvo įniršę, kad gerai tie
padarė, jog laiku išvažiavo; kitaip
dūkštiečiai jiems geras „išleistuves“ būtų
suruošę.
„Vienas vargas — ne vargas, bet jei
du trys sueina, tuomet tai tikras vargas“
— sako žmonės. Taip ir tuomet: neužgijo
viena žaizda, t.y. nespėjo dar palaidoti
visų per katastrofą žuvusių kaimynų, kai
iš rytų naujas juodas debesys į Dūkštą
„vėjo“ buvo atneštas: užėjo rusų raudonoji
kariuomenė, t.y. naujieji, tik kitoniškos
spalvos ir kitų tikslų vedami okupantai.
Nuliūdome visi, ir kaip neliūdėsi? Iš
vienos vergijos išsivadavę ir laisvės
spindulėlį pamatę, dabar vėl turėjome
kitoje vergijoje likti. O ypač liūdna buvo
todėl, kad mums žadėta laisvė taip arti

buvo, ir jos pamatyti negalėjome.
Todėl daug mūsų jaunuolių laukė tik
progos, kad prieš naujus okupantus galėtų
greičiau sukilti.
Laikraščių iš Kauno gaudavome tik
retkarčiais. Kuriais keliais jie ateidavo,
nežinau, bet buvusio parapijos komiteto
nariai visuomet jų turėdavo, ir iš jų buvo
galima gauti pasiskaityti. O su kokiu
dėmesiu mes juos skaitydavome, kitiems
būtų sunku ir suprasti: kai pradėdavome
nuo pirmosios eilutės, baigdavome
paskutiniąja ir skelbimais, nes viskas
buvo įdomu, svarbu, brangu, malonu.
Iš laikraščių ir iš gandų 1919 m.
pradžioje mums ir teko sužinoti, kad
Kaune pradėjo šaukti savanorius į
Lietuvos kariuomenę.
Kas gi neis savosios Tėvynės ginti?
Dauguma iš mūsų vien tik apie tai ir
svajojo, kaip tėvus įtikinti, jog ūkis ir be
mūsų nenukentės, o Tėvynė be
kariuomenės gali žūti. Žinoma, daug buvo
tokių, kurie įvairių aplinkybių verčiami
negalėjo namų apleisti, bet jie, ir namuose
būdami, daug Tėvynei patarnavo:
supirkinėjo ginklus, organizavo partizanų
būrius ir t.t., o mes laimingesni vienas
kitam sakyte sakėm:
Nei mes būsim artojėliai,
šienpiūvėliai,
Nei dalgelės rankon imsim,
nei žagrelės...
Tik mes stosim į karelį
kareivėliais,
Tik mes imsim kardužėlius
į rankelę.
Aš tuo metu buvau Kauno kunigų
seminarijos klierikas, paleistas 1918 m.
Kalėdų atostogų pas tėvus į Dūkštą ir
dabar užėjusios rusų kariuomenės atskir
tas nuo Kauno.
Baigėsi 1919 metų vasara. Taigi jau
antras mėnuo, kaip mano draugai kunigų
seminarijoje po Kalėdų atostogų toliau
tęsė savo mokslą. Buvau susirūpinęs ne
tik sutrukdytomis studijomis seminarijo
je, ne tik savo, bet ir Lietuvos likimu. Kas
bus ir ką daryti?
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Generolas St. Raštikis Lietuvos nepr.
metais.
Kartą klebonas kun. Ed. Ledzinskas
kažkokiu būdu gavo iš anapus (t.y. iš
bolševikų neužimtos Lietuvos dalies)
Lietuvos vyriausybės atsišaukimą, ragi
nantį lietuvius vyrus stoti savanoriais į
besikuriančią Lietuvos kariuomenę ir
ginti Lietuvą nuo užpuolusių rusų
bolševikų. Tas atsišaukimas pateko ir į
mano rankas. Man jis buvo kaip karinis
trimitas senam kavalerijos arkliui.
Kariuomenė! Lietuvos kariuomenė! Ginti
Lietuvą nuo šitų bedievių driskių
bolševikų! Man atrodė, kad šis at
sišaukimas buvo atsiųstas ir taikomas
specialiai man, kaip karininkui, kuris
dabar buvo reikalingas savo kraštui ir
savo tautai ginti. Atsišaukimas tikrai
sujaudino ir sukrėtė mane.
Bet... Bet gi aš esu ir klierikas,
rengiuos į kunigus...
Pasimeldęs, pradėjau galvoti. Šį kartą
mano apsisprendimas buvo gana trum
pas. Pagalvojau, kad jei dabar tėvynei
reikalingi kariai, tai aš, būdamas karys ir
dar karininkas, negaliu neišklausyti
tėvynės balso. Juk būtų negražu ir gėda,
jei tuo metu, kada kiti jauni ir neprityrę
savanoriai eitų į frontą ir gintų savo
kraštą, o aš, karininkas, ramiai sėdėčiau
užpakaly kariaujančio fronto, užsidaręs
už kunigų seminarijos mūrų. Turiu eiti į
kariuomenę. O kada tėvynė bus apginta,
jei liksiu gyvas, galėsiu apsispręsti ir apie
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kunigystę. Jei teigiamai apsispręsiu —
gerai, jei mano apsisprendimas bus
neigiamas — taip pat gerai, nes daug
geriau būti neblogu pasauliečiu, negu
netobulu kunigu. Tokios mintys nekėlė
man jokių abejonių.
Apie tai papasakojau tėvui. Nustebau,
kad tėvelis pasakė, jog jis visiškai
sutinka. Susitarėm su tėveliu niekam
nieko nesakyti.
Pagaliau iš dviejų gretimų Dūkšto ir
Kaniūkų kaimų trise susitarę, nutarėm
nuo bolševikų bėgti į Kauną ir savanoriais
stoti mūsų kariuomenėn. Pirmasis mano
kelionės draugas buvo labai drąsus
jaunikaitis Petras Misiūnas, su kuriuo
teko kartu lankyti rusų pradžios mokyklą
Dūkšte dar prieš karą. Jo draugas buvo
jaunesnis, bet taip pat labai geras
vyrukas. Abudu jie buvo ūkininkaičiai ne
iš Dūkšto bažnytkaimio, bet iš Kaniūkų
kaimo, buvusio visai arti nuo Dūkšto
geležinkelio stoties ir prieš karą pasižymė
jusio savo drąsiais vyrais, mokėjusiais ir
gerai išgerti, ir gerai pasipešti. Kad
tėvams nebūtų nemalonumų, ir kad
moterėlės daug neplepėtų, kaimynams
pasakėm, kad rengiamės vykti į Uteną
arklių pirkti; jei Utenoje tinkamų sau
nerasim, eisime į Ukmergę, kur arkliai,
mūsų manymu, turėjo būti ypatingai
pigūs.

BĖGIMAS NUO BOLŠEVIKŲ
I LIETUVOS KARIUOMENĘ
Į maišelius paėmę duonos, sūrio ir su
namiškiais atsisveikinę, išėjome. Aš net
visiems namiškiams tikrojo savo kelionės
tikslo nepasakiau (tik tėvelis žinojo) ir
mano motulė (geroji pamotė) manė, kad aš
iš tikųjų einu arklių pirkti.
Mūsų kelionės maršrutas buvo
numatytas toks: Salakas, Daugailiai,
Utena, Ukmergė, Jonava, Kaunas, iš viso
apie 200 kilometrų.
Pirmą nakvynę turėjome netoli
Salako, Anenostos kaime. Kitą dieną jau
buvome Daugailiuose. Užėję į arbatinę,
visai netikėtai sutikome pažįstamą
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lietuvaitę, kuri iš Rusijos buvo grįžusi
sykiu su tuo lietuvių būreliu, apie kurį aš
vėliau paminėsiu. Bekalbėdami pasakėm
jai savo kelionės tikslą, ir ji tuo buvo taip
patenkinta, kad jos veidas, rodėsi, sakyte
sakė, kad jei ji būtų vaikinas, mūsų vienų
neišleistų, bet ir pati su mumis eitų.
Kas gali apsakyti, su kokiu
džiaugsmu tada mūsų sesutės mus į karą
lydėjo. Teisybė, buvo ašarų, bet tai ne tos
ašaros, kuriomis lietuvaitės jaunuolius
apverkdavo, kai jie rusų caro laikais
eidavo į šalto Sibiro, karšto Turkestano ir
kalnuoto Kaukazo pulkus. Tuomet buvo
baisaus skausmo ašaros liejamos, o dabar
lietuvaitės verkė iš džiaugsmo, nes žinojo,
kad tik drąsuoliai gali Lietuvai laisvę
atkovoti, ir kad tai padaryti pasiryžę, jie
savo tikslą pasieks. Žinoma, jautrios
mūsų seselių širdys negalėjo neatjausti ir
to, kad ne vienas iš bernelių savanorių
atgal į namus nebegrįš, nes be aukų karo
būti negali, bet dėl to lietuvaitės neliūdėjo,
nes pirmųjų savanorių kraujas ne
liūdesio, bet didžiausios pagarbos ir
džiaugsmo buvo vertas.
Pamenu, vėliau, kai mums jau teko
būti fronte, kokių širdingų, patriotizmo
kupinų laiškų iš lietuvaičių tekdavo gauti.
Svarbu pabrėžti, kad tokių laiškų mes
gaudavome ne tiktai iš Lietuvos, bet ir iš
Amerikos nepažįstamų lietuvaičių.
Visuose laiškuose jos mus raginte ragin
davo tvirtai rankose ginklus laikyti ir
visus priešininkus iš Lietuvos lauk vyti.
Dažnai laiškai baigdavosi žodžiais:
„Laikykitės, kareivėliai. Lietuva už
tai ateityje jums atsilygins; o kad kovoje
su priešais jūs gyvi ir sveiki liktumėt, savo
parapijos bažnytėlėse mes kiekvieną
sekmadienį su ašaromis akyse
meldžiamės, prašydami Aukščiausiojo,
kad jūsų neapleistų ir savo globoje
laikytų.“
Keletą tokių laiškų aš dar iki šiol
laikau, kaip brangiausią atminimą.
Tikėkite, gerbiamieji skaitytojai, kad
tie laiškai daug kautynių laimėjimų
nulėmė, nes tokį laišką fronte gavęs,
drąsa ir pasiryžimu taip užsidegdavai,

kad rodėsi, jog negali būti jokių kliūčių,
kurios grumtynėse dėl numylėtos Tėvynės
tave sulaikytų.
Taip buvo ir Daugailiuose: lietuvaitė
keliais savo žodžiais mumyse dar daugiau
pasiryžimų sukėlė, ir dabar jokia jėga
nesutrukdytų mums savo tikslo pasiekti,
— savosios kariuomenės eiles pamatyti ir
į jas patiems stoti.
Toliau mums bekeliaujant, retkarčiais
sutikdavome rusų raitininkus, iš
Ukmergės į Zarasus bei atgal plentu
bejojančius. Jie žvairomis į mus žiūrėjo,
lyg ko ten bijodami, o mes, savo pyktį
širdyse paslėpę, į juos drąsiai žiūrėjome,
nes jautėme, kad artinasi laikas, kai ne
jie, bet mes raiti drąsiai jodinėsime, o
jiems pėstiems iš Lietuvos reikės bėgti.
Pagaliau priėjome netoli Jonavos
esantį mišką, kur tuo laiku buvo lietuviųrusų frontas. Šaudymo nebuvo girdėti;
saulė jau nusileido ir buvome pavargę,
todėl užėjome į netoli plento stovintį
namelį pailsėti. Šeimininkė išvirė bulvių,
„zacirkos“, ir sykiu su šeimininkais
sėdome vakarieniauti. Senelis pradėjo
pasakoti apie „slauną lietuvių vaiską“, o
mes klausėme išsižioję. Ore vėjas draskė
šiaudinį stogą ir dejavo namelio kamine.
Snigo...
Staiga kieme pasigirdo vyrų balsai, ir
į grįčią įsiveržė keturi ginkluoti rusai.
—Choziajin, davai siena (Šeimininke,
duok šieno), — pareikalavo jie.
Šeimininkas pradėjo aiškinti, kad
vienai karvutei ir dviem avelėm, kurias jie
turėjo, jo šieno iki pavasario neužteksią ir
pačiam reikės pirkti, bet bolševikai į tai
nekreipė dėmesio ir liepė parodyti
(vargšas senelis, geriau apie aveles jis
būtų visai neminėjęs).
—O šie kas per vieni? — sušuko
vienas rusas.
Vienas iš mūs atsakė, kad esame atėję
iš kaimyninio valsčiaus duonai grūdų
pirkti.
—O dokumentai yra?
Parodėme, kas ką turėjome: vienas iš
mūsų nieko neturėjo, antras parodė kvitą,
kurį buvo gavęs iš vokiečių, geležinkelyje
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dirbdamas, ir savo „ausveisą“, o aš kol
kas nieko nerodžiau. Rusai žiūrinėjo
popierius, žiūrinėjo, vartė, vartė, bet
skaityti neskaitė. Pagaliau pareikalavo ir
mano dokumentų. Išeidamas kelionėn, aš
buvau atsargesnis ir iš Dūkšto bolševikų
komiteto buvau gavęs laikiną asmens
liudymą arba „dastavernę“, kaip
dūkštiečiai sakydavo. Šį liudymą aš ir
parodžiau. Rusai jo neskaitė, bet pažiūrėję
į antspaudą, sušuko:
—Antspaudas raudonas, vadinasi,
dokumentas svarbus.
Ir man jį su rusų „mandagumu“
grąžino.
Dėl kitų dokumentų rusai nutarė, kad
jie yra netikri, nes raudonų antspaudų
neturėjo: todėl mano draugus reikėtų
sulaikyti, nes jie gali būti atėję iš
„baltųjų“ (taip rusai vadindavo mūsų
kareivius) pusės. Bet kadangi buvo vėlu ir
rusai skubėjo, todėl jie nutarė visus mus
kol kas palikti ramybėje, o anksti rytą
atjoti ir nuvesti mus į savo štabą.
Mums net lengviau pasidarė.
—Tiek jūs mus rytoj ir bematysite, —
pamanėm sau.
Pagaliau rusai su senuku išėjo šieno
žiūrėti, o po kokios valandos nuliūdęs
šeimininkas grįžo. Vargšas, rusai išsivežė
porą vežimų šieno ir vieną avelę, žinoma,
nieko už tai neužmokėję. Šeimininkui ne
tiek buvo gaila šieno, kiek avelės; todėl jis
pradėjo rusus keikti, sakydamas, kad
savosios avelės jis jiems niekuomet
nedovanos; jei ateis lietuviai, tai jis tikisi,
jog ne tik vienos, bet šimto avelių kailių jie
rusams nulups ir jam atiduos.
Kai mes pasisakėm, kur ir kokio tikslo
vedami einam, senelis apsidžiaugė ir pats
pasisiūlė anksti rytą mus pervesti per
frontą.
Tuo būdu kitą rytą iš okupuotos
patekome į laisvąją Lietuvos dalį, o po
dienos jau buvome Kaune.
Aš pirmiausia turėjau užeiti dar į
kunigų seminariją atsisveikinti.
Seminarijos
inspektorius
kanauninkas Paltarokas palaimino mane
naujam žygiui, pabrėždamas, kad šiuo
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metu, kada Lietuvai gresia toks didelis
bolševikų pavojus, mano vieta turi būti
ten, kur aš esu jau pasiruošęs ir prityręs...
Jis dar patarė man, kai Lietuvos
nepriklausomybė bus jau apginta,
pagalvoti ir vėl grįžti į seminariją, nes esą
tokių kunigų ypač reikia... At
sisveikinimas su kan. Paltaroku buvo
labai nuoširdus ir jaudinantis.
Išsibučiavome.
Seminarijos rektorius prelatas
Maironis taip pat pareiškė, kad seminari
jai gaila skirtis su geru klieriku.
„Bet, jei tėvynė šaukia, eik ir gink ją.
O po to, jei norėsi, vėl grįši, nes seminari
jos durys tau bus visada atdaros“,
pareiškė prelatas žegnodamas mane.
Karininkas Kazys Škirpa Kaune
tuomet pradėjo organizuoti atskirą
batalioną, vėliau pavadintą Vilniaus
batalionu ir dabar 5-tu D.L.K. Kęstučio
pulku.
Atvykę į Kauną ir kovo 2 dieną
savanoriais įstoję į kariuomenę, buvome
paskirti į tą Atskirą batalioną (jis tuomet
stovėjo Žaliajame Kalne, dabartinėse
gusarų kareivinėse).

KAUTYNĖS
Savanoriai dar nebuvo aprengti ir
buvo blogai karo dalykų pamokyti, tačiau
greit pėsti turėjome vykti ŽiežmariųŽaslių frontan ir sulaikyti rusų
kariuomenės puolimą Kaišiadorių kryp
timi. Savo uždavinį atlikę, pėsti grįžome
atgal į Kauną, tačiau poilsiui nebuvo
laiko: prieš pat Velykas gavome skubų
įsakymą tuojau vykti Vievio rajonan prieš
lenkus, kurie tik ką buvo užėmę Vilnių. Su
obalsiu „Į Vilnių!“ batalionas išvyko
frontan. Vievyje susitikome su lenkų
ulonais. Buvome pasiruošę tuojau vyti
neprašytus svečius lauk iš Lietuvos,
tačiau karo vadovybės buvo paaiškinta,
kad laikinai tarp lietuvių ir lenkų jau yra
pravesta kažkokia demarkacijos linija, už
kurios lenkų kariuomenės negalima buvo
liesti. Savanoriai Vilniaus vadavimo idėja
buvo taip giliai persiėmę, kad iš tikrųjų
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sunku buvo juos vietoje sulaikyti.
Pagaliau turėjome nurimti, ir lenkų balto
jo erelio vėliava liko plevėsuoti lietuvių
sostinėje.
Vėliau čia visgi įvyko eilė kautynių
ties Sabališkiais, Dubininkais,
Melagėnais,
Pijūnais, Rietaviškiais,
Račiūnais, Stravenikais ir t.t.
Po eilės kautynių su lenkais mūsų
batalionas liko pasiųstas į bolševikų
frontą. Čia vėl įvyko kautynės ties
Dusetomis, Aviliais, Medine, Zarasais,
Svilčikais ir t.t.
Per visas tas kovas man teko tarnauti
ne štabe, bet rikiuotėje, pirmose kautynių
linijose, pėstininkų ir artilerijos ugnyje,
t.y. ten, kur jautriausiai jaučiamas kiek
vienų kautynių pulsas. Paprastai tie
eiliniai kovotojai, kuriems tenka
dalyvauti pačiose kautynėse, apie plačias
karo operacijas labai nedaug težino. Jie
gerai žino tik tai, ką mato savo akimis,
girdi savo ausimis ir pergyvena savo
širdimi. Aš per tas kovas už Lietuvos
nepriklausomybę taip pat buvau tik toks
eilinis kovotojas, puskuopio vadas, tik
retkarčiais ėjęs kuopos vado pareigas.
Todėl ir mano aprašymai yra siauri ir
liečia tik tą neplačią sritį, kurioje aš pats
veikiau ir kovojau.
Šį kartą noriu trumpai aprašyti
vienas kautynes, kurių atsiminimai man
yra ypač brangūs, ir kurios tampriausiai
yra susijusios su šiam rašiniui pasirinktą
ja tema. Anų kautynių aprašymo nenoriu
praleisti dar ir todėl, kad tuomet skaityto
jui būtų gal ne visai aišku, kuriuo būdu ir
kuriomis aplinkybėmis aš buvau patekęs į
tą nelaimingą nelaisvę, kurioje teko išbūti
arti dvejų metų (nuo 1919 metų rugpiūčio
28 iki 1921 metų balandžio 1 d.).
Taigi, pradedu. Zarasus jau buvome
atkariavę. Bevydami rusus, ėjome vis
pirmyn ir pirmyn. Pagaliau rugpiūčio
mėnesio 27 d. naktį sustojome ližės dvare
ir Mikuliškių kaime. Nors jis žemėlapyje
buvo pavadintas kaimu, bet iš tikrųjų
turėjo vos vieną naujai pastatytą pašiūrę,
nes visi namai per Didįjį karą rusų ar
vokiečių kariuomenės buvo sudeginti.

Naktis nors buvo vėsi ir žemė drėgna, bet
sugulėm ant pievos, ir kas galėjo, užmigo.
Priešo pusėn buvo išsiųstas žvalgų
būrelis, be to, buvo pasatatytos lauko
sargybos ir slapukai.
Tą naktį bataliono vadas karininkas
Škirpa įsakė mūsų kuopai užimti per
Pasaulinį karą visai sugriautą Vasariškių
kaimą, kuriame buvo rusai ir kuris buvo
netoli ližės ežero rytinėje pusėje. Mūsų
kuopos vadas, karininkas Gabrėnas,
bataliono vado įsakymą gavęs, sugalvojo
tokį puolimo planą: vienas kuopos būrys
su vienu kulkosvaidžiu, mano vedamas,
turėjo ežerą ližę apeiti iš pietų, o kuopos
vadas su dviem kitais karininkais
(Juodžiu ir Vištakių) likusią kuopos dalį
su kulkosvaidžiais ves pats ir ežerą apeis
iš šiaurės; anoje ežero pusėje kuopa turėjo
užpulti rusus Vasariškiuose iš dviejų šonų
ir iš ten juos išvaryti; tik šį uždavinį
išpildžiusi, kuopa turėjo visa susijungti ir
vyti rusus toliau. Tas planas visiems
mums buvo paskelbtas ir paaiškintas.
Saulei tekant, kuopa išsiskirstė. Man
teko eiti su atskiru būriu dešinėn.
Rugpiūčio rytas buvo vėsus, bet saulutė
taip maloniai mums šypsojosi, paukšteliai
taip garsiai čiulbėjo, kad ne tik aš, bet ir
kiti net užmiršome, kad einame kautis.
Visų ūpas buvo geriausias, nes nė vienas
neabejojome laimėjimu, o mūsų kalbų
tema buvo — kaip rusai nuo mūsų šūvių
bėgs. Nors bataliono raiti žvalgai jau
buvo apžiūrėję mūsų kelią ir buvo
pranešta, kad šioje Vasariškių pusėje rusų
niekur nėra, bet atsargumui iš mūsų būrio
priekin buvo dar nusiųsti žvalgai, o būrys
ėjo skleistine rikiuote.
Ežeras jau buvo apeitas ir iki
Vasariškių liko tik apie kilometrą.
Staiga atbėgo uždusęs žvalgas ir
pranešė, kad priešaky vieta išraižyta
senais apkasais ir spygliuotos vielos
eilėmis, ir kad antroje ar trečioje apkasų
linijoje buvo pastebėti du žmonės, kurie,
mūsų žvalgus pamatę, tuoj pasislėpė.
Kadangi tokioje vietoje mes iš tikrųjų
galėjome visai netikėtai patekti į priešo
rankas, tai visu būriu priekin eiti buvo
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pavojinga; pradžioje reikėjo vietą gerai
ištirti, ir tik po to jau eiti. Buvo nutarta
priekin išsiųsti naujus žvalgus, kurie tą
uždavinį ir turėjo atlikti; anksčiau išsiųsti
žvalgai turėjo pasilikti savo vietose.
Naujo žvalgų būrelio viršininku buvau
paskirtas aš, su manim buvo dar trys
kareiviai. Likę kariai buvo sustoję tokioje
vietoje, kur priešo ugnis bei akys negalėjo
jų pasiekti. Būrininko Martyšiaus
vadovaujami, jie išstatė sargybinius ir
turėjo likti vietoje iki tol, kol aš žvalgybą
baigsiu arba kol pranešiu apie pavojų, jei
toksai būtų.
Draugai palinkėjo mums geros
kloties, ir mes išėjome. Eiti buvo iš tikrųjų
sunku. Čia ilgą laiką buvo vokiečių-rusų
frontas per Pasaulinį karą; tarp begalinių
apkasų buvo spygliuotos vielos kliūčių,
kurias pereiti nelengva, nes spygliuotoms
vieloms pjauti žirklių tuo laiku mūsų
kariuomenėje dar nebuvo, ir reikėjo per
vielų tvoras lipti. Žole apžėlę apkasai
sudarė patogiausias vietas, kur priešo
žvalgai galėjo pasislėpti ir iš pasalų mus
užpulti. Todėl buvome pasiryžę kiekvieną
minutę, reikalui esant, kovoti iki
paskutiniojo: durtuvai ant šautuvų buvo
užmauti, šautuvai užtaisyti, baimės
neturėjome ir ėjome drąsiai priekin.
Pagaliau pirmoji apkasų ir
spygliuotos vielos linija apžiūrėta, ir nieko
nerasta. Reikėjo apžiūrėti dar antrąją
apkasų liniją, ir mūsų uždavinys būtų
atliktas. Toji linija buvo kalnelyje, prieš jį
— poros šimtų žingsnių pločio pieva, gana
aukšta žole apžėlusi.
Vos mes į tą pievą išėjome, kai iš
kalnelio pasigirdo keli šūviai. Kulkos
sušvilpė ir nulėkė toliau. Sugulėm į žolę,
bet dar nešaudėm. Aš turėjau žiūroną,
pažiūrėjau priekin ir pamačiau kalnelyje
tarp aukštos žolės eilę rusų kepurių.
Jų buvo daug. Mes keturi, nors ir toli
vienas nuo kito.
Pradėjome šaudyti.
,,Vilniaus Atskiras batalionas visą
rugpiūčio 27 dieną stengėsi išvyti priešą iš
ližės ir Šventės ežerų tarpeklio, bet
pasisekimo neturėjo. Užėmę tik keletą
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aukštumėlių. Vienos atakos metu buvo
sunkiai sužeistas karininkas Stasys
Raštikis ir pateko bolševikams į
nelaisvę.“ (Iš oficialaus įsakymo)
Vakare I-sios brigados vadas gavo
vyriausiojo vado įsakymą Nr. 17, kuriame
įsakoma:
,,I-jai brigadai įsitvirtinti užimtose
pozicijose, užimant tarpeklius tarp ližės ir
Šventės ežerų. Dešiniajam sparnui
laikytis prie geležinkelio, neinant į rytus.
Dešiniojo sparno apsaugojimui turėti
užtektinai stiprų rezervą, kad reikalui
esant būtų galima sparną užsukti atgal.“

SUŽEIDIMAI
Keletą kulkų priešo pusėn paleidęs,
paėmiau žiūroną ir pradėjau priešą sekti.
Tarp kitų rusų pamačiau vieną barzdotį,
kurs savo šautuvą, kaip man pasirodė,
tiesiai į mane taikė. Žiūroną mečiau ir,
šautuvą sugriebęs, prisiglaudžiau labiau
prie žemės; tarp atskirų šūvių pasigirdo
nesutartinė salvė; šautuvas iškrito iš
mano rankų, o dešinį petį kažkas
sutrenkė, ir pasidarė ten karšta, karšta.
Pažiūrėjęs į savo petį, pamačiau mano
munduro praplėštą gelumbę, iš kurios
sunkėsi kraujas.
Dabar supratau, kad esu sužeistas.
Skausmo jokio... Jaučiau, kad dešinio
ji ranka sustingo, ir kai pamėginau ją
pakelti, pradėjo skaudėti. Daugiau
nemėginau kelti, ir skausmas vėl dingo,
kaip nebuvęs, tik pasidarė labai silpna.
Dar spėjau sušukti arčiau manęs
buvusiam savanoriui: „Greičiau šliaužk ir
pranešk apie viską būrininkui Martyčiui!“
Draugai mano žaizdos nematė ir
šaudė. Man nesmagu buvo gulėti „be
darbo“, todėl, kaire ranka paėmęs
šautuvą, ir jo buožę prie kairiojo peties
prispaudęs, visai netaikydamas, iššoviau.
Šūvis sutrenkė mane, ir žaizda pradėjo
skaudėti. Šautuvą pametęs, vėl paėmiau
žiūroną ir norėjau pažiūrėti, bet nesuspė
jau jo pakelti, kaip mano kepurę kažkoks
vėjas, nors visai jo ir nebuvo, stvėrė nuo
galvos ir metė žemyn; mane visą kažkas
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kaip perkūnas sutrenkė, galva nenoromis
nulinko į žemę, o dešinėje kojoje pasidarė
taip karšta, rodėsi, jog aš ją j verdantį
vandenį būčiau įkišęs.
Priešo kulka antrą sykį mane sužeidė.
Kas tuojau po to buvo — nepamenu...
Tik vėliau pajutau, kad man labai karšta
ir bloga. Pakėliau galvą, bet nieko
nepamačiau: toji vieta, kur anksčiau
gulėjo mano draugai, dabar buvo tuščia;
matyti, jie pamanė, kad aš užmuštas, ir
nuėjo priekin ar atgal. Karšta rugpiūčio
saulė nemielaširdingai kaitino, ir galva
baisiai skaudėjo; kepurė gulėjo žemėje
netoli manęs, bet pasiekti negalėjau.
Norėjau gerti, bet vandens nebuvo. Ir vėl
pasidarė labai silpna...
O kautynės tuo tarpu tęsėsi. Mūsų
būrys, matyti, prisiartino ir šaudė; iš
abiejų pusių veikė kulkosvaidžiai, o aš
bejėgis gulėjau ugnyje. Kulkos visą laiką
švilpė, nešdamos, kaip rusams, taip ir
lietuviams, baisias žaizdas ir mirtį. Tos
kulkos galėjo pataikyti ir į mane, ir aš,
rodėsi, jaučiau negailestingos mirties
ištiestą šaltą dalgę, kuri akimirksniu
galėjo perkirsti mano dar trumpo
gyvenimo siūlą. O skirtis su šiuo pasauliu
taip nenorėjau. Buvau dar jaunas, jėgų ir
energijos pilnas, Tėvynės meile užsidegęs
ir jai dar reikalingas, dabar mano vieta
turėjo būti ne čia, bet ten, mano draugų
eilėse, tarp tų, kurių paleistos kulkos
dabar man mirties dainą dainuoja, o
priešui sakyte sako: „Šalin, jūs... Ne jums
vieta Lietuvoje. Lietuva — lietuviams.
Šalin iš Lietuvos!“, ir štai... dabar turiu
mirti.
„...Vai ne. Kentėt geriau, nekaip, akis
užmerkus, tarti: „Aš mirštu jau.“
Pasidarė baisu, iš tikrųjų, kas prieš
mane? Mirtis, nes kiekviena iš zirzinčių
kaip bitės kulkų galėjo atnešti mirtį. Bet
galėjo būti dar baisiau: žinojau, kad
raudonarmiečiai sužeistųjų priešų į
nelaisvę retai teimdavo, todėl vietoje
karštos kulkos mano krūtinę galėjo
perverti šaltas priešo durtuvas.
O kautynės tęsėsi, žaizdos skaudėjo,
kraujas iš jų tekėjo, troškulys kankino.

SUŽEISTOJO KARIO MALDA
Kažkokio vidaus balso raginamas,
pradėjau melstis. Niekuomet dar savo
gyvenime taip karštai nesimeldžiau, kaip
tuomet. Toji malda buvo be žodžių. Bet
kiek joje buvo jausmų, kiek
susigraudinimo, nusižeminimo, prašymo.
Vienas Dievas tegalėjo man pagalbos
suteikti ir sunkioje valandoje mano sielą
paguosti ir nuraminti. Todėl karštai
meldžiausi, prašydamas
manęs
neapleisti. Dabar būna valandų, kai noriu
karštai pasimelsti, bet melstis taip, kaip
tuomet, negaliu; manau, kad savo
gyvenime ir neteks daugiau savo sielos
tokia karšta malda sustiprinti, nors visaip
dar gali būti, nes ateitis mums nežinoma.
Dabar aš tikiu, kad mirtį savo akyse
pamatęs, ir užsispyręs bedievis karštai
gali pasidaryti tikinčiu (per Didįjį karą
tokių atsitikimų nemažai buvo).
Meldžiausi, ir Dievas mano maldą
priėmė ir vilties netekusiai sielai savo
nuraminimo taurę atsiuntė: baisios min
tys mano galvą apleido, o jų vietoj viešėjo
kitos. Pradėjau mąstyti apie tai, kad
kautynių laimėjimas gali linkti mūsų
pusėn, t.y. rusai pabėgs, o mūsiškiai, juos
besivydami, suras mane, vandeniu
suvilgins sudžiūvusias lūpas, pridengs
nuo saulės spindulių galvą ir apžiūrės
mano žaizdas. Dabar jau laukiau, kaip
išganymo, ateinančių savųjų.
O kautynės vis tęsėsi, kulkos švilpė.
Vilties minčių gaivinamas, užmiršau
ir savo žaizdas, ir skausmą, ir troškulį, ir
karštį. Dabar jau rodėsi, kad ir žaizdos
neskaudėjo, ir kraujas iš jų netekėjo, ir
troškulys nekankino.
Tuomet tai tikrai galėjau teisingus,
dar senovės romėnų pasakytus žodžius
pakartoti, kad „saldu mirti už tėvynę.“
Mintimis dar prisiminiau savo tėvus,
brolius, laimingos vaikystės laikus... Iš
pradžių tie vaizdai buvo labai aiškūs ir
ryškūs, bet vėliau jie pradėjo nykti...
Pasidarė taip gera, gera.
Ir šautuvų ir kulkosvaidžių žiauriai
mirties muzikai pritariant, saldžiai
nusilpau ar apalpau...
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KELIOS KULTŪRINĖS PRABĖGUSIŲ

ŠIMTMEČIŲ PABIROS
(iš A. Karazijienės paskaitos
ASS savaitgalyje,
Australijoje)

Jono Basanavičiaus įžanginio
straipsnio „Aušroje” moto buvo:
„Homines historiarum ignari semper
sunt pueri“ (Žmonės, nežinantys istorijos,
visuomet lieka vaikai). Toliau straipsnyje
jis rašė:
„Laimingesnio laiko Lietuvai atei
nant belūkuriuodami, turime patys rūpin
tis savo dabarnykščiais reikalais: ko
neduoda mokyklos, tą mes turime patys
atlikti. Kūniško maisto nestokodami, pir
mučiausiai turime rūpintis dvasios šviesa.
O šis šviesos skleidimas yra didei svarbus
dalykas.
Jei kiekvienas geras sūnus gerbia savo
tėvus ir tėvų tėvus, tai ir mes, šių laikų
lietuviai, turime sekti gerų senovės
Lietuvos sūnų pavyzdžiu; todėl visų pir
miausia turime pažinti jųjų senovišką
gyvenimą, būdą, darbą ir tikybą, jųjų
darbus ir rūpesčius, nes jų gyvenimą
pažinę, pažinsime geriau juos, o juos
pažinę — ir patys save pažinsime“.
Tai buvo 1883 m. Keletą metų vėliau,
kai aš buvau vaikas, Lietuvos istorijos
nežinojau, nors mokiausi jos gimnazijoj,
nors ir egzaminą „per fuksą“ gerai išl
aikiau. Žinojau datas, valdovus, kas su kuo
kariavo, kas kur sutartis pasirašinėjo. Bet
atrodė, kad manęs tai neliečia, ir dėl to
nebuvo įdomu.
Tiktai daug vėliau, kai pradėjau
galvoti apie žmones, kurie nuo 5-tojo
tūkstantmečio prieš Kristų sudarė mūsų
tautos branduolį, man ėmė darytis įdomu
— ka" jie buvo, kaip jie gyveno.
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Mūsų mokyklos bibliotekoj yra
humoristinė knygelė „1066 and all that“.
Jos įžangoj autorius labai rimtai išvedžioja, kad istorijoj tik tas yra svarbu, ką
žmonės atsimena, kas jiems įdomu ir
pagauna jų vaizduotę.
Todėl ir šiandien, šitoj malonioj
savaitgalio nuotaikoj, nevarginsiu jūsų
tradicinio tipo istorijos paskaita, o
paminėsiu keletą, gal padrikų momentų,
kurie man
visuomet sukelia
pasididžiavimą mūsų protėviais, arba
kurie tiesiog yra įdomūs.
Apie pačius seniausius laikus mums
aiškina archeologai. Tai jie surado ir
išaiškino, kad Lietuvos teritorijoj tos
pačios gentys gyvena jau 7000 metų. Jie
surado duomenis, kad Lietuvos teritorija
(tada, žinoma, valstybės dar nebuvo) buvo
centras, iš kurio kultūra sklido į rytus.
Archeologai kai kur patvirtino, o kai
kur ir paneigė pirmųjų pokristinių amžių
keliautojų gan paviršutiniškus aprašymus
ir savotiškas išvadas.
Pvz. romėnų keliautojas Tacitus, I a.
po Kristaus rašė, kad gintaro rinkėjai,
būdami barbarai, nesuprato gintaro
vertės, kol romėnai nepradėjo jo pirkti. Gi
iš tikrųjų Lietuvos gintaras pasiekdavo
Maž. Aziją, Balkanus, šiaur. Kaukazą,
Egiptą ir vidurio Europos valstybes jau
tarp 16 — 6 a. prieš Kristų.
Ne tik tas. Nelabai seni kasinėjimai
atrado gintaro dirbtuvę, kuri masiškai
gamino gana paprastus gintaro
pakabėlius
eksportui į Leningrado
apylinkes. Toj dirbtuvėj pakabėliai
nenaudoti, ir jų daug vienoj vietoj, gi apie
Leningradą jie išsklaidyti ir jau dėvėti.
Tuo tarpu savo naudojimui lietuviai tuos
pakabėlius daug rūpestingiau nudailin
davo ir, dirbtuvėje rastieji nudailinti
pakabėliai, visi buvo dėvėti.
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Mūsų liaudies menas savo šaknis irgi
turi gilioj senovėj. Mūsų audinių raštai
randami II—III-čio šimtmečio kapuose
(prisiūtas varis išlaikė audinį).
Metalo papuošalai ir ginklai buvo
vietoje gaminami — iš lietuviškos balų
rūdos ir importuotų kitų metalų — jau apie
1000 m. pr. Kristų.
Tik apie I ir II a. po Kr. pasirodė
bronzinės emaliuotos romėnų fibulos—
segės. Ir tai neilgam, nes jau II šimtmetyje
jos buvo sulietuvintos, pasirodė nauji
lietuviški varij antai, kurie net buvo
eksportuojami į šiaurę ir rytus (Estiją,
Gotlandą).
Segės, diržų sagtys, pakinktai buvo
puošiami simboliniais ženklais. Žemdirbių
tautoms yra charakteringas geometrinis
raštas. Taškai, apskritimai, pusiau
apskritimai ir kryžiukai simbolizuoja
saulę, mėnulį ir įvairias gamtos jėgas.
Tas pačias ornamentų detales ir dabar
randame skrynių, durų apkaustymuose,
kryžių viršūnėse, prievarpstėse, langų
papuošimuose ir kituose metalo bei medžio
dirbiniuose.

Koplytstulpis, — M. K. Čiurlionis
Mūsų pakelių kryžiai ir koplytėlės taip
pat į Lietuvą ne su krikščionybe atėjo.
Krikščionybė, ar tikriau Katalikybė, tik
padėjo juos išlaikyti. Senovės Lietuvoje tai
buvo stulpai, apsaugoti stogelių. Bet ar
stulpo viršūnėje buvo koks simbolis, ar

gyvulio kaukolė, apsauganti nuo pikto, ar
dar kas kita — nežinia. Bet, atėjus
krikščionybei, stulpas buvo panaudotas
apgyvendinti šventuosius arba tiesiog
paverstas kryžiumi. Dėl to ir mūsų kryžių
ornamentikoje rasime ir saulę, ir mėnulį, ir
žaltį.
Iki 1970 m. buvo manoma, kad
Lietuvoje stabų iš viso nėra buvę, bet tais
metais Šventosios durpyne buvo surastas
nusmailintas stulpas, kurio viršuje buvo
išskaptuota žmogaus galva. Archeologai
tą sutvėrimą pavadino Alku, spėdami, kad
tai buvusi kokia dievybė, globojusi žvejų
kaimą.
Kartu su Alku buvo rasti tinklai
žuvims gaudyti. Nors jie buvo padaryti iš
liepos karnų, bet mazgai juose buvo lygiai
tie patys, kokie vartojami ir šiandien.
Taigi — šių dienų žvejys galėtų susėsti su
savo 4000 m. senumo protėviu ir be jokių
problemų kartu rišti tinklą.

IŠ RAŠYTINĖS ISTORIJOS
Bet pereisiu dabar į rašytinės istorijos
laikotarpį, gal iki 16 — 17 a.
Didžiausią
pasididžiavimą
man
sukelia Gedimino laiškai. Juose išreikšta
tolerancija kitų tautybių ir tikybų
žmonėms yra ne tik Gedimino, bet mūsų
tautos bruožas. Jau VI a. rašytojas Jor
danas rašė, kad aisčiai yra visiškai
taikingi žmonės.
Gediminas gi užtikrina asmens ir
tikėjimo laisvę visiems kviečiamiems
vienuoliams, pirkliams ir amatininkams.
Net popiežiaus legatai, nors ir pykdami,
kad Gediminas nesikrikštija, šitaip apie jį
rašo:
...Paskui jis (Gediminas) tvirtino, jog
apaštališkąjį viešpatį jis nori laikyti tėvu,
kaip rašė, nes „jis yra vyresnis už mane; ir
kitus tokius asmenis laikysiu tėvais, ir
poną arkivyskupą panašiu būdu laikysiu
tėvu, nes jis yra vyresnis už mane; o tuos,
kurie vienmečiai su manim, laikysiu
broliais, o kurie jaunesni už mane —
sūnumis“.; krikščionims jis leidžiąs savo
Dievą garbinti pagal savo papročius,

11

14

Gediminas,
rusams pagal savo apeigas, lenkams pagal
savo papročius, „o mes garbiname Dievą
pagal savo apeigas, ir visi turime vieną
Dievą“.
Tą Gedimino tolerancijos politiką tęsė
ir Vytautas, už ką jį Lietuvos karaimai iki
šių dienų gerbia.
Yra įprasta galvoti, kad senovėje
moters nužudymą svigubai sunkesnė kaip
teisių. Galbūt kitur, bet ne Lietuvoj. Nors
paveldėjimo teisę kurį laiką turėjo sūnus,
bet namuose šeimos gyvenimą ir finansus
tvarkė moterys. Tik moterų kapuose ran
dami raktai. Jei namus tvarkė samdyta
moteris, vadinama rykūne, jos alga buvo
didesnė už bet kurio vyro samdinio.
Lietuvos Statute bausmė už ištekėjusios
moters nužudymą buvo dvigubai sunkesnė
už vyro nužudymą ar sužeidimą, tik su
viena išimtimi: bausmė nėra dviguba, jei
ta moteris, lygiai su vyrais smuklėse
pardavinėja svaigiuosius gėrimus.
12

— dail. VI. Vijeikis

Kaimyninėse valstybėse tokių
įstatymų nebuvo, tad reikia manyti, kad
Statute buvo įrašyta sena lietuvių tradicija
(kuri, beje, jau 1240 m. buvo išreikšta Prūsų
Teisyne).
Moteriškei ištekėti už žemesnės klasės
vyro buvo ne tik socialinis nusižengimas,
bet ir nuodėmė. Tai matyti iš 1243 m.
dokumento, kai kare žuvus daugybei vyrų,
Kulmo vyskupas davė Prūsijos moterims
dispensą, leisdamas joms ištekėti už savo
tarnų.
Iš įdomesnių papročių beveik iki dabar
užsilikusių buvo bičiulystė. Žmonės, kurie
pasidalindavo bitėmis, vadinosi bičiuliais
ir turėjo viens kitam padėti.
Bičiuliais galėjo pasidaryti žmonės iš
nelygių socialinių luomų, tad paprotys bus
atsiradęs prieš tiems luomams susidarant.
Tas paprotys randamas tik Lietuvos ribose
ir keliose etniškai mišriose Didž. Lietuvos
Kunigaikštystės vietovėse: Gardine ir
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Slonime.
Ir senais laikais ne vienam gabiam
lietuviui teko iškeliauti ir dirbti svetimuose
kraštuose. Ne vienas ten ir pagarsėjo.
Paminėsiu keletą ir pradėsiu nuo
Žemaitijos
bajoro
Kazimiero
Simonavičiaus, kuris Vilniaus Akademijo
je 1651 m. gavo magistro laipsnį.
Bet jau prieš tai, 1650 m. Amsterdam!
buvo išspausdinta jo knyga „Artis magnae
artilleriae“ (Didysis artilerijos menas),
kurioje jis aprašo ir iliustruoja trijų pakopų
raketos konstrukciją. Ši knyga ilgą laiką
buvo naudojama kaip vadovėlis Anglijos
karo mokyklose.
1971 m. anglai ją pakartotinai išleido,
kaip istorinės vertės veikalą.
Įdomu, kad tituliniame originaliosios
knygos puslapyje S. pasirašo „Eąuitis
Lithuani“ (Liet, bajoras), taip pat ir 1651
m. prancūziškam vertime „Chevalier
Lituanien“. Tik XX a. užsienio en
ciklopedijose jis pradėtas vadinti lenku.
Kitas lietuvis, kuris įsikūrė Anglijoje,
buvo John Lettou (arba John the Lithua
nian), kuris buvo pirmasis Londono miesto
spaustuvininkas, ir 4—tasis visoj Anglijoj.
Svyrių kunigaikštis Andrius (1488)
profesoriauja Krokuvoj, o taip pat ir
Adomas Vilnietis (Adamus Vilniensis).
Pirmieji Karaliaučiaus un-to profesoriai
buvo Stanislovas Rapolionis ir Abraomas
Kulvietis.
Ne visiems svetimose žemėse taip
gerai sekėsi. Antai raseiniškis Samuelis
Chilinskas, nuvažiavęs į Londoną, nutarė
išversti į lietuvių kalbą Bibliją (1657). Ją
išvertęs per dvejus metus, jis bandė gauti
lėšų jai išleisti. Tam tikslui parašė brošiūrą
„An account of the translation of the Bible
into the Lithuanian tongue“. Toj brošiūroj
buvo trumpai apibūdintas Lietuvos
krikštas, lietuvių kalbos paplitimo ribos ir
įrodomas reikalas vertimą spausdinti.
Dalis knygos buvo išspausdinta, bet
paskui lėšos nutrūko ir Chilinskas,
pagyvenęs Anglijoje dar 6-rius metus,
badaudamas ir skursdamas mirė.
Jo vertimas 350 metų buvo dingęs. Tik

XX a. pradžioj jį iš antikvaro įsigijo Britų
Muziejus.
Na ir baigsiu „eksportuotų“ lietuvių
sąrašėlį su 16 a. vidurio solistu dainininku
Steponu Vilniečiu, kurio vardą randame
Vavelio kapelos „adolescentes cantores“
(jaunuolių dainininkų) sąraše. Tuo metu į
tą kapelą, Bonai Sforzai pageidaujant,
buvo kviečiami rinktiniai solistai iš Itali
jos, Vokietijos ir, matyt, iš Lietuvos. Tad ir
Steponas Vilnietis, matyt, bus buvęs koks
Kipro Petrausko ar Virgilijaus Noreikos
prototipas.
Ne tik lietuviai iškeliaudavo ir
leisdavo savo gabumais pasinaudoti
svetimiesiems.
Nuo pat Gedimino laikų daugybė
svetimųjų atkeliavo į Lietuvą, rasdami joje
prieglobstį ir laisvę ramiai gyventi ir
dirbti. Ir Lietuva nuo to, be abejo, tik
praturtėjo.
Pavyzdžiui, pirmasis Vilniaus (ir visos
Rytų Europos) spaustuvininkas buvo
gudas, filosofijos daktaras Pranciškus
Skorina, kuris, beje, Krokuvos universiteto
matrikulose užrašytas „Franciscus de
Ploczko, Lithuanus“. Jis 1524 m. pradėjo
spausdinti knygas kirilicos rašmenimis.
Taigi pirmoji rusiška knyga buvo
išspausdinta Vilniuje. Antra vertus, pir
moji latviška knyga buvo išspausdinta
Radvilų spaustuvėje Nesvyžiuje, o pirmoji
lietuviška — Prūsijoje. C’est la vie!
Kitas toks labai įdomus ateivis, tai
Galilėjus. Ne tas Galileo Galilei, apie kurį
visi mokėmės, bet jo dvynukas brolis
Mykolas Angelas Galilėjus, gimęs 1564 m.
Pisoje. Jo tėvas Vincenzo Galileo buvo
garsus kompozitorius ir muzikas, o sūnus
Mykolas Angelas taip pat buvo pagarsėjęs
virtuozas.
16 a. pabaigoje jis atvyko į Lietuvą ir
įstojo į Vilniaus vaivados Kristupo Rad
vilos Perkūno (1547-1604) Vilniaus dvaro
kapelą. Čia Mykolas Angelas Galilėjus
aktyviai reiškėsi iki XVII a. pradžios.
Paskui iš Vilniaus išvyko į Muncheną, po
to grįžo į Italiją. Bet tuo viskas
nepasibaigė.
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Kristupas Perkūnas Radvila.

Toje pat kapeloje po Radvilos Perkūno
mirties tarnavo dar vienas Galilėjų šeimos
narys — Mykolo Angelo sūnus Vincenzo
Galileo, gimęs Vilniuje apie 1600 m. Jisai,
pagarsėjęs liutnikas ir dainininkas, su
Lietuva susiejo visą gyvenimą. Yra žinių,
kad vėliau, nutraukęs sutartį su Rad
vilomis, jis perėjo į Vilniaus vaivados
Jonušo Tiškevičiaus (1570-1642) įkurtą
Vilniaus dvaro kapelą, kurios sąrašuose
minimas 1650 m. Spėjama, kad jis ir miręs
Vilniuje.

KALBANT APIE MUZIKĄ —
Lietuvos muzikinis gyvenimas buvo ak
tyvus ir įdomus.
Marienburgo pilies sąskaitų knygose
užrašyta, kad 1406 m. balandžio 11 d.
Marienburgo pilies iždininkas kryžiuočių
ordino Hochmeister‘io Ulrich von
Jungingen nurodymu muzikos instrumen
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tų meistrams „išmokėjo 6 markes už
klavikordą ir portatyvą, kuriuos mūsų
Hochmeiste‘is siunčia kunigaikščio
Vytauto žmonai“.
Atrodo, kad Vytauto žmona Ona
mokėjo klavikordu skambinti, nes
šaltiniai nemini jokio Didž. Liet.
Kunigaikščio dvaro muzikanto klavikordininko.
Keletą metų vėliau (1427) vėl tos pačios
sąskaitų knygos mini, kad didysis
Magistras Vytautui perleido savo rūmų
juokdarį, vardu Henne.
Vytautas
savo
rūmuose
pasilinksminimui ne tik juokdarį turėjo,
bet ir visą orkestrą, kas buvo visai įprasta.
Kazimieras Jogailaitis Trakų pily laikė
80—ties žmonių kapelą. Kronikose minimi
vargonai rūmuose ir bažnyčiose ir įvairūs
liaudies instrumentai: ragai, skudučiai,
lumzdeliai, dūdos, daudytės (trimitai),
švilpos, birbynės ir kiti.
Prieš keletą metų Narkūnų piliakalny
je prie Utenos buvo surasta seniausia
Lietuvoje vamzdinio kaulo švilpynė. Ji
rasta žalvario—ankstyvojo geležies
amžiaus sluogsnyje, taigi priklauso pir
majam tūkstantmečiui prieš Kristų.
15 a. Venecijos pasiuntinys Contarini
aprašo priėmimą Trakuose:
„...Tada jis (karalius Kazimieras)liepė
man nueiti į kitą menę, kur buvo pastatyti
stalai ir susirinkę daug žmonių. Netrukus
atėjo ir karalius su savo sūnumis, palydimi
trimitininkų. Valgiai buvo atnešami ant
didelių padėklų, ir kiekvienas valgis buvo
apskelbiamas trimitais. Mes sėdėjome prie
stalo dvi valandas ir naudojom peilius,
visai kaip Venecijoj!“
16 a. prancūzų keliautojas Levasier
aprašo Lietuvos diduomenės rūmų kapelų
koncertus. Juos paprastai pradėdavo
smuikininkai, po jų atsiliepdavo obojai,
valtornos ir triūbos, skambančios
pakaitomis su berniukų chorais, dainuo
jančiais liaudies dainas. 16 a. Lietuvoje
atsirado paprotys rūmuose laikyti
„kazokėlius“ — berniukus, kuriuos
atveždavo iš Ukrainos ir mokydavo šokti ir
dainuoti akompanuojant liutnei arba
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kitam styginiam instrumentui.
Profesionalai muzikantai dvaruose
grodavo per pokylius ar iškilmingus
pietus, susėdę salių galerijose ir aikštėse.
Ypač daug buvo keliaujančių dūdorių.
Lietuvos didikai mėgo su savo
orkestrais ir svetur pasigirti. Kai 1515 m.
lietuvių delegacija vyko į Vieną pasirašyti
taikos sutarties (po lietuvių—lenkų
pergalės prie Oršos, Vokietijos im
peratorius atėmė savo pagalbą Maskvai ir
pasirašė sutartį su Zigmantu Senuoju), ji
su savim vežėsi 100 žmonių orkestrą, kuris
grojo lietuviams ir jų svečiams, o taip pat
imperatoriui Maksimilijonui ir jo dvarui.
Europoje pirmasis pastovus muzikinis
teatras buvo įsteigtas 1637 m. Venecijoje.
Gi Vilniaus Žemutinėje pilyje
muzikinis teatras veikė jau trejetą metų
anksčiau — nuo 1634 —1648 m.
Vladislovas IV Vaza Žemutinės pilies
kieme pastatydino atskirą teatro pastatą.
Iš Italijos jis atsigabeno scenos technikos
specialistus: du inžinierius, architektus ir
mechaniką. Kapelai vadovavo garsus
italų kompozitorius Scachi. Teatre buvo
ruošiami chorinės ir instrumentinės
muzikos koncertai, bet labiausiai
Vladislovas mėgo operas. Per savo
gyvavimo metą teatras pastatė 11 operų ir
baletų.

Daug įvairių įdomių dalykų galima
išrinkti iš Lietuvos istorijos, bet užbaigsiu
savo kalbą su keletu „ar žinote?“ tipo
klausimų.

AR ŽINOTE, KAD
—Kauno miestas jau 1140 m. yra
minimas arabų geografo Idris kelionių
aprašymuose?
—Žygimanto Senojo laikais visas
Kauno miestas buvo padovanotas jo
žmonai karalienei Bonai?
—jau 16 a. Kaunas ir Vilnius turėjo
vandentiekį, o Vilnius 100 vežimų
ugniagesių brigada?
—Švėkšna 17 a. buvo gana didelis
pramonės centras su popieriaus dirbtuve,
plytine, lentpjūve, karšykla, parako ir
stiklo dirbtuvėmis?
—jau Jogailos ir Vytauto laikais buvo
specialūs žuvininkystės tvenkiniai? Yra
išlikusi Jogailos 1387 m. privilegija
Vilniaus
vyskupui, kurioje minimi
tvenkiniai; taip pat Vytauto 1421 m.
raštas, kuriame Žemaičių vyskupui ir
kitiems
dvarininkams
dovanojamos
žemės su žuvynais.
—iki Jogailos laikų herbo Vytis jojo į
dešinę?

Iš Radvilų šeimos portretų rinkinio, —
Leibovičius
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SUKAKTUVINĖS

1982.VIII. 27-29 dienomis Tabor Farm
vietovėje (Sodus, MI) įvyko Akademinio
Skautų Sąjūdžio studijų dienos. Dalyvavo,
įskaitant ir svečius (daugumoje ASS narių
šeim. narius), virš 80 asmenų; tradiciniai
— dauguma iš Chicagos, bet buvo ir iš
Detroito bei Los Angeles ASS skyrių ir net
iš Saudi Arabijos: filisteriai Maskaliūnai.
Stovyklai formaliai vadovavo ASS Vadija.
o praktikoje — Vadijos p-kas fil. dr. R.
Strikas ir pavaduotoja fil. dr. D. Petreikytė.
Programos eigą ir resistraciia tvarkė
filisteriai M. Peškys, G. Remienė, R.
Lukienė, D. Kviklytė, D. Bruškytė, pade
dant „Mūsų Vyčio“ administratorei t.n. D.
Korzonienei ir ASL Leidyklos vald. p-kui
R. Dirvoniui. Registracija prasidėjo
penktadienį, VIII. 27 d. 12 vai.

Pogrindžio spauda
Lietuvos filmai

Darbo
programa pradėta
penktadienio popietę fil. J. Damausko
pokalbiu apie naujausią Lietuvos
pogrindžio literatūrą. Esminiai aptarti tik
tie pogrindžio spaudiniai, kurių medžiaga
dar nebuvo skelbta mūsų spaudoje.
Šių metų vasario mėn. suėjo dešimt
metų nuo pirmo „Lietuvos Katalikų
Bažnyčios Kronikos“ numerio
pasirodymo. Iš viso LKBK išėjo 53
numeriai, kurių 52 ir 53 buvo gauti tik prieš
porą savaičių. Paskutiniame (53-me)
LKBK numeryje rašoma, kad Lietuvos
pogrindyje 1982 m. pasirodė naujas
periodikas — „Lietuvos Ateitis“, kurio
išėjo du numeriai, bet jų laisvajame
pasaulyje dar negauta. Tokiu būdu nuo
1972 m. iki dabar Lietuvos pogrindyje
pasirodė 17 periodikų: Alma Mater, Ateitis,
Aušra, Aušrelė, Blaivybės Jėga, Dievas ir
Tėvynė, Kultūros Archyvas, Laisvės
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Šauklys, Lietuvos Ateitis, Lietuvos
Katalikų Bažnyčios Kronika, Pastogė,
Perspektyvos, Rūpintojėlis, Tautos Kelias,
Tiesos Kelias, Varpas ir Vytis. Iš jų LKBK
ir Aušros visi pogrindyje pasirodę
numeriai čia gauti. Kitos periodikos gauti
tik pavieniai numeriai arba visai negauta;
apie jos pasirodymą Lietuvoje žinoma tik
iš pranešimų, paskelbtų kituose pogrindžio
leidiniuose, o iš tų žinių matyti, kad kai
kurių jų pasirodė net po keliolika numerių.
Paskutinis „Aušros“ (30) numeris, turįs
1982 m. kovo mėn. datą, irgi gautas
neseniai. Taip pat neseniai gauti trys
numeriai periodiko „Tautos Kelias“, apie
kurį buvo žinoma tik iš kitos pogrindžio
spaudos. Tie 3 numeriai drauge turi virš
180 mašinėle rašytų puslapių. Leidinio
tematika kiek panaši į „Aušros“ tematiką,
nes rašoma Lietuvos istorijos (ypač nau
josios) klausimais, apie Lietuvos rusinimą,
demografiją, komunistinės propagandos
melus, polemizuojama su komunistų

Pozuoja vėl susitikę filisteriai Mikūnas,
Maskaliūnas, Paužuolis, Eidukienė, Dundzila ir Vilkas, dalyvavę pirmosiose ASS
studijų dienose 1952.
Raim. Korzono niiotr.
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daromais istorinių faktų iškraipymais ir
panašiai. Pirmojo numerio įžanginiame
žodyje rašoma: „...Per 40 metų vykdomos
represijos, suėmimai, ištrėmimai, kalė
jimai, koncentracijos stovyklos,
psichiatrinės ligoninės, mirties bausmės
nepakirto tautos valios atgauti prarastą
laisvę...“. Skaitytojai prašomi periodiką
kopijuoti.

Vytautas Skuodis

Lietuvos pogrindyje taip pat pasirodė
gana daug ir neperiodinių leidinių, kurių
gal tik kokia dešimtis yra pasiekusi
laisvąjį pasaulį, bet jie Lietuvoje turi
įtakos. Čia paminėtinas Vytauto Skuodžio
paruoštas veikalas „Dvasinis genocidas
Lietuvoje“, už kurį autorius yra nubaustas
7 m. kalėjimo ir 5 m. tremties bausme. Tai

222 puslapių ateistinės propagandos
Lietuvos komunistinėje spaudoje 19401976 m. analizė su 37 suvestinėm lentelėm.
Jame užregistruotos 7057 ateistinės
publikacijos periodikoje ir 509 brošiūros
bei knygos. Iš 2147 autorių — 1781
lietuviai, kurių 1329 yra išspausdinę tik po
vieną straipsnį. Daugumas tų rašinių
„duomenų“ neabejotinai yra paimta iš
KGB bylų. Tos ateistinės propagandos
tikslas purvinti tikėjimą ir tikinčiuosius.
Apie tą veikalą žinome tik iš aptarimo,
skelbto „Aušros“ 28 numeryje. Pabaigoje
prelegentas dar paminėjo Lenkijos Nowa
Hutą (netoli Krokuvos) studentų išleistą 36
p. leidinį — „Lituania“, kuriame lenkams
pateikiama daug medžiagos apie okupuotą
Lietuvą.
Filmų vakaro programoje buvo
parodyti trys filmai iš Lietuvos: krašto
vaizdų, M.K. Čiurlioniui paminklo
Druskininkuose atidarymo ir šokių
šventės scenos. Vėliau iki vidurnakčio
dalyviai buvo susispietę prie laužo, kur
dainos nesiliovė.

Išeivijos veiklos vertinimas
Žaidimai su cenzoriais
Čiurlionio muzika
Šeštadienį (VIII.28) po pusryčių rašyt.
T. Venclova, fil. dr. T. Remeikio
pristatytas, kalbėjo apie okupuotos
Lietuvos žmonių pažiūras ir mūsų išeivijos
veiklos vertinimą. Krašto izoliacija, ypač
jaunesniuosius, privedė prie gerokai
iškraipyto išeivijos vaizdo. Nepasitikė
jimas viešąja propaganda Lietuvos
žmones veda prie išeivijos gyvenimo
sąlygų ir veiklos idealizavimo nors ten
netrūksta pastangų galimai geriau
suprasti tą veiklą. Čia daug padeda įvairūs
išeivijos leidiniai, visokiais keliais
pasiekią Lietuvą. Prelegentui savo laiku
daug padėjo „Metmenų“ žurnalo numeriai,
gauti skaityti Lietuvoje. Vienok, sako,
išeivija per maža rodo pastangų veikti
kultūriniai į okupuoto krašto gyvenimą.
Čia pavyzdžiu galėtų būti lenkų veikla.
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Tabor Farm, Sodus, Mich.
Raim. Korzono nuotraukos
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Esą Lenkijos ,, Solidarumo“ sąjūdžio
ideologijai nemažos įtakos turėjo lenkų
išeivių žurnalas „Kultūra“, leidžiamas
Paryžiuje.
Rusų disidentų veikimas visą laiką
buvo silpnas ir tą veiklą Sovietų valdžia
veik visai nuslopino. Tai buvo tik
pavieniai asmenys, daugumoje dabar arba
suimti, arba emigravę, arba — kaip
Sacharovas — visiškai izoliuoti. Ten
pogrindžio veikla veik visiškai išnykusi.
Tuo tarpu Lietuvoje visos KGB pastangos
likviduoti Lietuvos pogrindžio spaudą
lieka nesėkmingos. Po kelių suėmimų,
surištų su LKBK ar kitų pogrindžio
leidinių parengimu, tie leidiniai nenustojo
pasirodyti. Sovietijoje, sako, VISI yra
nepatenkinti esama padėtimi, tačiau
nepasitenkinimas ribojasi vien žodžiais.
Savo ruožtu, Sovietų Sąjungoje kiekviena
tauta eina „savais keliais“ ir nematyti
jokių sąlygų, kad ten būtų įmanomas koks
nors didesnis pogrindinis veikimas, o tuo
labiau rengimasis bandyti jėga veikti prieš
sovietų valdžią. Prelegento manymu, kol
kas neįmanu tikėtis kokių esminių
pasikeitimų Sovietuose.
Lietuvoje, sako, žmonių susipratimui
nemaža padėjo apsilankymas išeivių, ypač
tokių, kurie ten vyksta ne vien giminių
lankyti.
Tuoj po pietų įvyko to paties T.
Venclovos paskaita „Žaidimai su cen
zoriumi“, kur prelegentas pasakojo apie
literatūros kūrinių leidimo vingiuotus
kelius. Ten veikia savitas cenzūros tinklas,
tikrinantis kiekvieną naują rašinį
įvairiausiais aspektais. Vienok, pirmasis,
o gal net esminis cenzorius yra pats
autorius. Svarbiausias tos „autocenzūros“
motoras yra baimė, o paskui oportunizmas
ir 1.1. Cenzūros „siautėjimas“ šiandien yra
kitoks, nei jis buvo Stalino laikais. Sąrašas
„draudžiamųjų“
temų
vis
keičiasi.
Ankstyvesniųjų lietuvių rašytojų veikalai,
kurių Stalino laikais neleidžiama buvo
spausdinti, pvz. Maironio, dabar
spausdinami ir t.t. Lietuvoje didelį
vaidmenį turi poezija, o ypač kalbanti apie
meilę savo kraštui. Pvz. Putino-Mykolaičio
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poezij a Lietuvoje yra vertinama ne tik kaip
eiliavimo meno kūrinys, bet ir kaip
politinis įrankis savo krašto meilei stiprin
ti. Todėl poezijos kūriniai ten ypatingai
stropiai cenzūruojami, nors ne visi.
Lengviausiai praeina visokia „avangar
dinė“ poezija, kuri veik niekad neliečia
„nacijų“ gyvenimo, savo krašto meilės,
užtat bolševizmui ji esanti nepavojinga.
Sako, nemažos įtakos Lietuvos poetams
vėlesniais pokario metais turėjo
vadinamoji Žemininkų poezija. Taip pat
turi įtakos ir Baltrušaitis, ir Brazdžionis.
Visą laiką sunkiausiadmvo liesti Lietuvos
istorijos temas. Neretai būdavo, kad jau
atspausdintas veikalas buvo išimamas iš
knygynų ir bibliotekų, o kartais kokį
puslapį naujai įklijuodavo.

Pastaruoju metu Lietuvos patriotinės
temos okupuotos Lietuvos literatūroje vis
labiau ir labiau užleidžia vietą ne tik
internacionalinėms, bet ir grynai
rusiškoms temoms. Su tuo rišasi (neretai
net labai) mažinami leidinių lietuvių kalba
tiražai, vyksta vertimų į rusų kalbą tiražų
sistemingas didėjimas.
Po to sekė M. Drungos paskaita, tema
— „Čiurlionio muzika“. Pradžioje
prelegentas nagrinėjo meno kūrinio esmę
filosofine prasme, klausdamas: kokiu
momentu eilėraštis, sonata, paveikslas
tampa savitu meno kūriniu, kas apibrėžia
jų sukūrimo momentą? Sako, eilėraštis yra
žodžių serija, bet žodis egzistuoja atskirai
nuo visų inskripcijų ir ištarimų, kaip
prasmę nešąs garsas. Kūrėjas, ap
jungdamas žodžius į savitą junginį,
sukuria eilėraštį, kuris yra sukuriamas
tada, kai kūrėjas tampa pajėgus jį užrašyti
ar jį pasakyti. Sonata taip pat yra sukurta
tada, kai kūrėjas tampa pajėgus ją
užrašyti. Eilėraštis bei sonata nėra
materialiniai objektai, o paveikslas yra
materialinis
objektas,
dažniausia
apipavidalinamas chemine medžiaga,
turįs kūrėjo jam duotą mintį. Tad
paveikslas yra sukurtas tik tada, kai
baigta apipavidalinanti jo mintis. Dažnai
vis kyla klausimas: ar tas, ar kitas kūrinys
yra baigtas?
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Antroje paskaitos dalyje prelegentas,
pateikdamas M.K. Čiurlionio muzikalinės
kūrybos garsinį įrašymą, daugiausia iš
simfoninės poemos ,,Miške“, komentavo
M.K.C. muzikalinės formas.
Po vakarienės valgyklos salėje vyko
fil. Dalios Eidukaitės-Fanelli, soprano,
dainų rečitalis. Programoje buvo B.
Bellini, G. Verdi, W.A. Mozarto, Fr.
Schuberto, G. Bizet, R. Leoncavallo
vokaliniai kūriniai. Lietuviškų dainų daly
je fil. Dalia atliko E. StanekLaumenskienės „Obelų žiedai“ (žodžiai
Binkio), V. Jakubėno „Išsvajotas
karalaitis“ (ž. Kiršos), J. Gruodžio
„Aguonėlės“ (ž. Binkio), B. Budriūno
harmonizuotą liaudies dainą „Tykiai,
tykiai“, B. Dvarionio „Žvaigždutė“ (ž.
Steponausko). Akompanavo pianistė M.
Gotlieb. Dainininkė susilaukė gausių plo
jimų ir gėlių.
Po koncerto miške prie St. Joseph upės
kranto vėl buvo laužas, prie kurio prisimin
ta pirmoji JAV 1952 m. (t.y. lygiai prieš
trisdešimt metų) toje pat vietoje surengta
ASS stovykla. Iš anos stovyklos dalyvių
šiose studijų dienose dalyvavo filisteriai:
Vilkas (iš Los Angeles), Maskaliūnas (iš
Saudi Arabijos), Dundzila, Mikūnas ir
Paužuolis (iŠ Chicagos). Vakarojimas prie
laužo užbaigtas tradiciniu choralu
„Užmigo žemė...“.

Demografinė raida Lietuvoje
ASS sueiga

Sekmadienį (VIII.29 d.) po pusryčių
buvo fil. A. Tamošiūno paskaita
„Socioekonominė ir demografinė raida
Lietuvoje paskutinių 20 metų bėgyje“.
1959-1979 m. Lietuvoje žymiai padidėjo
miestų gyventojų procentas, nors tai vyko
lėčiau nei kitose Baltijos respublikose.
Estijoje bei Latvijoje tas procentas 1959 m.
buvo virš 50%, o Lietuvoje tada buvo
žemiau 40%, bet 1976 m. jis jau pasiekė
56.4%. Tiesa, bendras Lietuvos gyventojų
miestuose procentas dar yra žemesnis nei
TSRS vidurkis. 30% visų Estijos gyventojų

gyvena Taline, o Latvijos — net 33%
gyvena Rygoje. Lietuvoje toji koncen
tracija dar esanti per pus mažesnė. Miesto
gyventojų prieauglis atsirado kaimų
gyventojų sąskaiton, o tai labai atsiliepė į
žemės ūkį. Užtat Lietuvoje pastaraisiais
laikais vis labiau raginami žmonės iš
miestų grįžti į kaimus, nes ten trūksta
darbo jėgos.
Mažumos susispietusios daugumoje
miestuose (gudai bei žydai vien Lietuvos
miestuose, o virš 80% rusų irgi gyvena L.
miestuose). Kol kas „miestelėnų“ skaičiai
auga.
Natūralus žmonių prieauglis nuo 1960
m. pastebimai kinta. Tūkstančiui gyven
tojų jis buvo: 1950 — 11.6; 1960 — 14.7; 1965
— 10.2; 1970 — 8.7; 1974 — 6.9. Tas pats
reiškinys pastebimas Latvijoje bei Estijo
je, lygiai ir Rusijoje. Tik centrinės Azijos
respublikose tas prieauglis yra didelis.
Lietuvoje įsivyravo 1—2 vaikų šeimos, tad
natūralus prieauglis savaime mažėja. Prie
to prisideda ekonominės gyvenimo
sąlygos, alkoholizmas ir venerinių ligų
paplitimas. Rusai, siekdami išlaikyti savo
dominavimą TSRS, labai didelį Azijos
respublikų gyventojų prieauglį stengiasi
rekompensuoti
sustiprintu rusinimu.
Statistika parodo, kad TSRS rusiškai
kalbančiųjų procentas vis didėja,
palyginus jį su rusų tautos skaičiais ir
procentu. Prie demografinių pakitimų
Lietuvoje prisideda ir TSRS mastu
vykdoma industrializacija. Pastebimas
vis didesnis rusų kalbos vartojimas ypač
mažumų tarpe.
1980 m. duomenimis lietuviai Lietuvo
je sudaro 80% gyventojų. Šių 99.7% kalba
lietuviškai, o 0.2% kalba rusiškai; 52.2%
laisvai kalba rusiškai. Rusų yra 8.9%,
kurių 97.7% kalba rusiškai, o 2.2%
lietuviškai; šių 35.2% laisvai kalba
lietuviškai. Lenkų yra 7.3%, kurių 88.3%
kalba lenkiškai, 7.1% — rusiškai ir 3.9% —
lietuviškai; šių 61% laisvai kalba rusiškai,
o 11.1% — lietuviškai. Baltgudžių yra 1.7%,
kurių 48.6% kalba gudiškai, 44.7% —
rusiškai ir 1.4% — lietuviškai; iŠ pastarųjų
44.8% laisvai kalba rusiškai ir 12.7% —
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lietuviškai. Ukrainiečių yra 0.9%, kurių
52.9% kalba ukrainietiškai, 44.8% —
rusiškai ir 2% — lietuviškai; pastarųjų
46.3% laisvai kalba rusiškai ir 15.2% —
lietuviškai.
Žydų yra 0.4%, kurių 40.9% kalba
žydiškai, 54.4% — rusiškai ir 4.2% —
lietuviškai. Iš žydiškai kalbančių tik 3%
moka rusiškai, o iš visų žydų 31.2% laisvai
kalba lietuviškai.
Po pietų buvo Šv. Mišios, kurias laikė
kun. A. Tamošaitis, SJ. Po to vyko ASS
narių organizacinis pasitarimas—sueiga,
kur buvo kalbėta apie 1983 metų studijų
dienas bei ASS stovyklą. LSS Tarybos
pirmininkas fil. S. Miknaitis, pasveikinęs
dalyvius vadovybės ir savo vardu, painfor
mavo, kad 1983 m. sąjungos vadovybė
rengia LSS 65-rių metų sukakties stovyklą,
kuri įvyks Kanadoje. Sueigos dalyviams
kilo klausimas: ar 1983 metais ruošti ASS
studijų dienas atskirai, ar gal LSS
stovykloje dalyvauti bendrai, sudarant
joje savo pastovyklę. Buvo balsų, kad ASS
savo pastovyklės nepajėgs sutelkti, nes
daug sąjūdžio narių Brolijos ir Seserijos
pastovyklėse eis įvairias pareigas ir
negalės dalyvauti savojo rajono veikloje. O
tokių, kurie Seserijoje-Brolijoje neturės
jokių pareigų, tikriausiai nebus daug; tad
ir turint savo pastovyklę, ji būtų tik
simbolinė — vien žemės plotas, kur
susitiktų vienas kitas ASS dalyvis.
Priminta, kad 1984 m. sueina ASS 60
metų sukaktis, kuriai jau dabar laikas
ruoštis. 1984 metais turėtų įvykti ASS
narių suvažiavimas, iškilminga (centrinė)
sueiga, tad gal 1983 metais irgi suruošti
studijų dienas, suderinant laiką su LSS
stovykla. Buvo taipgi priminta, kad ASS
yra vis dėlto atskira LSS šaka, kuri visoje
LSS veikloje turi ir savų pareigų.
Palietus organizacinės veiklos
klausimus, buvo nusiskųsta, kad ir šiose
studijų dienose dalyvavo per mažai
jaunesniųjų narių. Gavusieji spalvas labai
greit išnyksta iš visuotinių ASS renginių.
Juk šiose studijų dienose nebuvo Korp!
Vytis CV pirmininko ir Vadijos iždininko.
Jaunųjų, neseniai gavusių spalvas ir ką tik
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baigusių mokslus ar dar studijuojančių,
nedalyvavimas
aiškinamas
nepakankamu junjorų tėvūnų bei kan
didačių globėjų įsigilinimu į savo pareigas.
Buvo vėl keltas klausimas pakeisti ASS
struktūrą, mažinant valdybų skaičių ir iš
korporacijų padalinių sudarant bendrus
vienetus. Paaiškinta, kad ASS nuostatai
nedraudžia, pagal reikalą vietovėse
jungtis taip, kad veikla būtų darni ir naši.
Esmę sudaro ne organizacinė struktūra, o
ryžtas veikti. Visus šiuos klausimus
pavesta apsvarstyti ASS vadijai.
Pabaigoje fil. J. Dainauskas, primin
damas, kad JAV vadinamų nacių
nusikaltėlių ieškojimas yra palietęs ir
mūsų narius, nurodė būtinumą ASS labiau
įsigilinti į lietuvių-žydų santykių ir žydų
žudymo Lietuvoje klausimus. Vienam
filisteriui yra iškelta tokios rūšies byla, o
keli kiti filisteriai tais klausimais buvo
tardomi. Klausinėjimų metu buvo
padarytas užmetimas, kad jokia lietuvių
institucija ar organizacija niekad nebuvo
pareiškusios, kad jos minėtas žudynes
smerkia. Tai buvo genocidas, kuriam nėra
įsisenėjimo; ir šiandien tokio pareiškimo
iškėlimas tebėra aktualus. Ypač tokį
pareiškimą tinka pareikšti ASS. Žydų
žudymo atveju Lietuvoje (vokiečių—nacių
vykdyto 1941—44 metais) nėra ir negali
būti jokio „kompromisinio“ ar „rekompensacinio“ pareiškimo, nes joks nužudymas
negali būti „rekompensuotas“ jokiu kitu
nužudymu! Čia jokie „bet“, „nes“,
„kadangi“ neįmanomi, nes tai tėra nuslėp
tas pritarimas žudynėms.
Turint mintyje ASS veiklos principus,
yra prasminga šioje ASS narių sueigoje,
kad ir negausioje, viešai pareikšti, kad
LIETUVIAI VOKIEČIŲ OKUPACIJOS
METU IR ŠIANDIEN SMERKĖ IR
TEBESMERKIA 1941—44 m. Lietuvoje
nacių vykdytą žydų žudymą. Niekas prieš
tą pasiūlymą nepasisakė.
Šiam organizaciniam posėdžiui
vadovavo ASS VP pavaduotoja fil. dr. D.
Petreikytė; posėdis baigtas akademišku
„Gaudeamus“.
Fil. J. Dainauskas
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FILISTERĖ
EGLĖ
ŽIŽYTĖ

SUSITIKIMAI SU LIETUVA
VILNIUJE
Nešina daugašmeniais ledo kalavijais,
skubi tolyn, Nerie, o mano upe,
sutikti užslėpto likimo,
ieškoti dar paslaptingesnės nežinios.

O senos moterys prie Aušros Vartų vis dar lauk
Legendos kūdikis po Katedros kolonom kali.
Tik tu, manoji upe sopulinga,
viena tolyn keliaut. Tiktai kur?

PANEMUNĖN
Nemuno gelmių balsas mane šaukia
peržengti senolių namo slenksti,
ranka paliesti samanotą sienos rąstą;
medinei durų staktai nusilenkti;
ore užuosti kažkada sapne patirtą alyvų kvapą;
pavakario saulės spindulių auksinėj pynėj
krūvelę smėlio atpažinti,
kur mano motina vaikystėje kadaise žaidė.

j

ABLINGA
Iš sunkaus medžio išskaptuotuose Ablingos veiduose
mačiau beribi skausmą mano tėvų žemės.
Regėjau neapykantą
regėjau sunaikinimą
regėjau nevilti.
Mediniame jų žvilgsnyje mačiau savųjų proanūkų sėklą.
O tarpe jų, nežymiai atsuktą i vėją,
atpažinau ir savo pačios veidą.
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DĖDEI VYTENIUI
Mane pavadinai raganėle,
o burtus pats pynei
staiga ištraukęs iš kišenės
vaikystės grūdų saują,
vaivorykštės trupinėlius.
Drauge ant tako barstėme mažytes gėles
šviesiam svajotojų pasaulyje.

PUSBROLIUI
Šalia manęs ėjai
sniego nubaltintom blakstienom ir plaukais,
o metų buvo tau tiktai šešiolika.
Pakėlus galvą į tave žiūrėjau
per akinančias snaiges
ir jaučiaus kitan pasaulin grimstanti.
Tu gi eilėraščiais kalbėjai
apie senelį., žalia pieva vaikščiojusį,
ir jojo sūnų, kuris miestą statė iš akmens.
Žiemos krištolais virto pasakos liūdnumas
tau ant akių ir ant blakstienų.
O metų buvo tau tiktai šešiolika,
tavo akyse spindėjo švelnioji šiaurės vasara,
Trakų dangus ir ežerai.

RANKA PALIESKI ŽOLĘ
Kai pažvelgiu aplink, matau:
tiršta žolė, išmarginta pavakarinės saulės.
Tarpe palinkusių uolų telkši vanduo.
Spalvoti stogai ir migloti medžiai už mezginių išblukusios užuolaidos.
Kažkur, užpakaly manęs, už mano sąmonės ribos lyg paukštis čiulba,
lyg vėjas bures plaka, skriejančias per uostą.
Užtvaros vielos nuaidi praeinančio paliestos,
lietaus ir metų žaizdomis užgauna vartų stulpas.
Po kojomis cementas samanotais pakraščiais, akmuo,
iliuzija vandens ir smėlio, gal net jūros druskos,
ir žemės kvėpavimo šilto.
Man visa tai gyvena simbiozėj.
Bijau atsakymo į klausimus,
kylančius manyje.
O tavo klausiamo „kodėl“
net nedrįstu minėti.
Tiktai spalva, tiktai pavidalu tikiu.
Ir tave stengsiuos sugrąžinti į mano matomą tikrovę
iš tavo gąsdinančios tolumos,
iš siaubą keliančio nors nepažįstamo anapus.
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Žinau, ne filosofijos ir ne estetikos
problemas gvildeni,
tik baimėj klausi: kas gyvenimas? kam žmogus?
Maldauju: grįžk čionai, drauge su manimi
ranka palieski žolę.

Net nežinau ar tave myliu.
Bijau man esi
naujai suartos žemės kvapas,
vos pastebimai įplaukią pro langą
tolimo užmiesčio garsai,
drėgnos, žalios žolės minkštumas,
ant telegrafo vielos
paukščio melsva krūtinėlė,
mirgantis paviršius okeano,
rožės rausvumo kriauklė,
auksinis spindulys pervertus debesį.
Tavo palietime sukauptas
visas regėjimo grožis
ir burtai garso dūmų
kylančių vėsioje prieblandoje.
Mane laikai savojoj saujoj.
Ak, neišmesk, nesudaužyk.
Milijono žvaigždžių nutolime norėjau būti
ant Skorpijono paskutinio šviesulio ribos.
Nakties ramybės išsklaidytu
vėjo atsidūsėjimu norėjau būti,
tolimoj dykumoj blaškomu
raudono smėlio grūdeliu,
iš kregždės uodegėlės
iškritusią plunksnele,
lašu piktos ugnies
ant stogo čerpių...

Tikrovės svajonės ir sapnai,
kurias akimirka sugrioviau
gimdama.

Mačiau aš medį,
nuogą rudens medį
tuščias šakas iškėlusį
keliais rudais lapais
tarsi plačiomis rankomis
akvamarino danguj mojantį.

Jis priminė tave.
Buvo gražus.
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Kartų grandin jungiasi ir Australijos
sesė fil. Eglė Žižytė, gimusi 1953 m.
balandžio 20 d. Sale vietovėje, Vic.,
Australijoje. Augo Melburne ir Sydnejuje,
1973 m. baigė anglų kalbos ir literatūros
studijas Macquarie universitete B. A.
laipsniu. 1974 m. specializavosi N.S.W.
universitete ir įsigijo bibliotekininkės
diplomą (Dip. Lib.). Dirba kaip
bibliotekininkė Etninių Reikalų žinyboje
(Ethnic Affairs Commission of N.S.W.),
Sydnejuje. Yra registruota lietuvių kalbos
vertėja.
Jaunoji visuomenininke reiškiasi
lietuviškoje veikloje nuo pat paauglės
dienų kaip tautinių šokių šokėja, skaučių
vadovė, žurnalistė, ALB darbuotoja,
„Atžalos“ dramos teatro aktorė.
1971—74 m. dirbo Australijos Lietuvių
Studentų sąjungos Sydnejaus skyriaus
valdyboje (pirmininkė, valdybos narė).
1972—74 m. redagavo „Mūsų Pastogės“
priedą „Studentų Žodis“. 1973 m. įsteigė
M.U.L.E. (Macquarie University
Lithuanians in Exile), Lietuvių Studentų
są-gos šaką šiame universitete. 1975—77
ALB Sydnejaus apyl. valdybos narė —
sekretorė ir narė jaunimo reikalams.
Į skautes įstojo 1959 m. Skaučių
vadovė, skautininke. 1971 m. — skaučių
Živilės d-vės draugininke, 1972—76 —
lietuvių skaučių atstovė egzilų skautų
(Australian Association of Scouts in Exile)
vadovybėje,
apdovanota Draugystės
medaliu. 1977 — Živilės d-vės draugininke
ir vyr. skaučių Šatrijos Raganos būrelio
vadovė. 1978—79 m. ir 1982 m.
Akademikių Skaučių d-vės pirmininkė.
Eilės skaučių stovyklų vadovė ir in
struktorė. 1979—82 m. LSS Australijos
rajono vadijos narė. Apdovanota LSS
Pažangumo, Vėliavos ir Tėvynės Dukros
žymenimis.
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Filisteris Vytautas Edmundas
Bukevičius, ASS Sydnejaus skyriaus ir
Skautų Židinio narys, yra gimęs 1921 m.
gegužės 14 d. Kaune. 1940 baigė „Aušros“
berniukų gimnaziją, 1944 — Vytauto
Didžiojo universiteto technologijos
fakultetą, įsigydamas mechanikos in
žinieriaus diplomą.
1944 m. pasitraukė' į Austriją, kur
Vienos mieste dėstė Aukštojoje Technikos
mokykloje. 1945 m. persikėlė į Vokietiją,
1948 m. — atvyko į Australiją.
Sydnejuje virš 30 metų dirbo miesto
vandens tiekimo įstaigoje (Waterboard),
iškildamas į šios milžiniškos įstaigos
administracijos viršūnes — buvo Kovai Su
Vandens Užteršimu skyriaus viršininkas.
Iš darbo pasitraukė 1981 m., išeidamas
į pensiją.
Į LSS įstojo 1931 m. Kauno Aušros
tunto DLK Kęstučio draugovėn, kur tais
pat metais davė jaun. skauto įžodį. Skauto
įžodis —1933 (Kaune), skauto vyčio —1945
Memmingene (Vokietijoje). Priklausė sk.
vyčių Dariaus—Girėno būreliui. 1946-48
metais ėjo draugininko, Memmingeno
Lituanicos tunto adjutanto ir tuntininko
pavaduotojo pareigas. Nuo 1978 m. —
filisteris ASS Sydnejaus skyriuje.
Sydnejuje nuo 1957 m. įsijungė į
Skautų Židinį, kur 1960-62 ir 1966-68 m.
buvo židinio tėvūnu; ilgametis LSB
Australijos rajono vadeiva.
Broliui Vytautui esant plačios erudici
jos ir jaunatviškos asmenybės žmogui, jo
energija išsilieja ir į kitas visuomeninio
gyvenimo sritis: dvi kadencijas buvo
Lietuvių Inžinierių—Architektų draugijos
Sydnejaus skyriaus pirmininkas, 1957-58
m. ALB Sydnejaus Apylinkės valdybos
pirmininkas, 1960-61 ir 1972-73 — ALB
Krašto Tarybos pirmininkas, 1963-72 —
ALB Krašto Kontrolės komisijos pir
mininkas, 1963—75 — Jungtinio Baltų
komiteto Sydnejuje pirmininkas arba
vicepirmininkas; dirbo Lietuvių Dienų
rengimo komitetuose, Australijos Lietuvių
Spaudos Sąjungos komiteto narys, nuo
1978 m. šios organizacijos revizijos komisi
jos narys; Australijos Inžinierių instituto
narys.

FILISTERIS
VYTAUTAS
BUKEVIČIUS

B.Ž.
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PIRMOSIOS STUDENTŲ SKAUTŲ DIENOS

1924 SPALIO ŠEŠIOLIKTOJI

• Smagu gyventi prisiminimais, bet jais
pasidalinti su kitais, neturint įgudusios
plunksnos, yra sunkoka. Tačiau, būdamas
vienas iš senesnių (bet ne seniausių)
akademikų skautų, ryžtuosi duoti nors
palaidus bruožus iš akademinės skautijos
gyvenimo Lietuvoje, juo labiau, kad
skaitydamas senesnius skautų žurnalus,
suradau kai kurių netikslumų. Būtų gera,
kad atsirastų bent vienas iš kolegų, kuris
tiksliau atvaizduotų 1924—28 m.
laikotarpį.
Grįžkime į anuos laikus. Lietuvoje tuo
metu virė jaunosios, išsilaisvinusios
valstybės kūrimasis. Kraštas, priėmęs
tikros demokratijos formas, paskendo
partijų ginčuose. Net prieita prie to, kad
1926 m. grėsė kraštui nustoti
nepriklausomybės. Ir tik 1927 m. kraštas
lengviau atsiduso, kada tie pavojai praėjo,
tačiau praradome demokratijos formas.
Dar 1919 m. įsteigti universitetinio
pobūdžio Aukštieji Kursai, kurie, berods
1922 m., persiorganizavo į universitetą.
Prasidėjo
aukštosios
mokyklos
organizacijų steigimasis; jauno univer
siteto jaunoms organizacijoms teko kurti
savas tradicijas. Studentija visais laikais
buvo gyvenimo barometras; tokia ji liko ir
Lietuvoje. Krašte įsiviešpatavęs
politikavimas rado „bačkininkų“ ir uni
versitete. Steigėsi pirmiausia srovinės ir
profesinės draugijos, o apie korporacijas ir
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jų tradicijas nedaug težinota.
Viena iš pirmųjų nepartinių
organizacijų 1924 m. spalio mėn. 16 d.
įsteigta Studentų Skautų Draugovė. Ji
priėmė išviršinį korporacijos charakterį:
turėjo savo spalvas (ir kepuraitę), nariai
skirstėsi į junjorus, senjorus, filisterius ir
kt. Tačiau buvo ir paradoksas, kai D-vės
nariai galėjo būti ir kitų korporacijų
nariais; atseit — turėjo teisę dėvėti
draugovės ar kitos korporacijos spalvas.
Nuo pat pradžios draugovė, turėdama savo
eilėse daug energingų skautų,
užsirekomendavo labai gerai; turėta daug
simpatijų administracijos ir profesūros
tarpe.
Tai buvo lyg tiltas tarp įvairių
srovinių organizacijų. Net ir universiteto
mažumų (žydų, lenkų, rusų, vokiečių)
organizacijos stengėsi visais būdais
palaikyti su Draugove kuo geriausius
santykius. Kiek nesusipratimų draugovė
turėjo su tuometine Liet. Skautų Sąjungos
vadovybe, kuri negalėjo suprasti, kaip ten
gali automatiškai veikti skautų vienetas.
Tačiau čia, Draugovėje, nebuvo piktos
valios, nes universiteto statutas draudė
studentų organizacijoms priklausyti bet
kuriems centrams už universiteto sienų.
Draugovės sueigos buvo pravedamos
susirinkimo forma; jose buvo nagrinėjama
skautybės ideologija.
Toks darnus Draugovės gyvenimas
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Vytauto Didžiojo universiteto didysis
antspaudas 1930 m.

tęsėsi iki 1929 m. Iki to laiko Draugovei
pirmininkavo: K. Kasakaitis, V.
Civinskas, K. Grigaitis ir J. Kazakevičius.
Jau nuo 1928 m. krašte tramdomas
politikavimas smarkiai išaugo univer
sitete. Priklausą Draugovei kitų srovinių
korporacijų nariai pradėjo kivirčus ir ėmė
kovoti dėl įtakos Draugovėje.
„Atšaldymui“ įkaitusių narių, nutarta
Draugovėje įvesti skilčių sistemą pagal
specialybes. Aktyviau veikė trys skiltys: 1.
„Lapinų“ — šachmatininkų, kurie taip pat
rūpinosi skautiškos spaudos leidimu ir
aktyviai dirbo Kauno tunte; 2. Žurnalistų
ir 3. Skautybės ideologijos nagrinėjimo
skiltis.

Skiltys, išskyrus Lapinus, neišvystė
gyvesnės veiklos. Visi bandymai
suskautinti sueigas, vadovaujant kad ir
labai geriems tos rūšies specialistams,
nepavyko. Vaidai prasidėjo net tarp
skilčių, kurios pradėjo grupuotis srovėmis.
Šioje padėtyje 1929 m. Draugovės
vadovavimą perėmė Juozas JasinevičiusJuozaitis. Jam jau nepavyko sulaikyti
begriūvančios
užtvankos.
Studentės
skautės įsteigė atskirą Studenčių Skaučių
Draugovę, labai artimo tipo buvusiai
Draugovei, tik jau narėmis negalėjo
priklausyti kitų korporacijų studentės.
Kiek vėliau dešinieji — sroviniai skautai
įsteigė savistovią „Baden-Powellio“ vardo
draugovę, kurios dienos, deja, buvo

9Q
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Akademikės skautės Kauno universitete.
neilgos.
Bandyta tuo metu dar gelbėti skautų
vieningumą, steigiant studentų skautų
sąjungą, kuriai turėjo priklausyti visi
skautų vienetai universitete. Nors įstatai ir
buvau išrinktas Draugovės pirmininku,
tačiau nepavyko įgyvendinti šios
organizacijos praktiškai.
1930 m. pradžioje, J. Juozaičiui
išvykus į provinciją mokytojauti, sueigos
buvau išrinktas draugovės pirmininku,
kuri tada turėjo apie 20 aktyvesnių skautų.
Nutarėme, nežiūrint labai pašlijusio
draugovės stovio, ieškoti kelių, kaip ją
išvesti į gyvenimą. Pradėjom galvoti apie
korporaciją.
Turėdamas
keletą
užsispyrusių skautų (V. Kastanauskas, V.
Augulis, S. Paliulis, A. Pieta, V. Skibniauskas ir kiti), kūrėme naujos kor
poracijos įstatus. Kūrimas skautiško
vieneto, kaip vėliau pasirodė, nebuvo taip
jau paprastas reikalas. Teko derintis ir su
LSS, kuri, kaip ir anksčiau, negalėjo mūsų
suprasti. Bijodami Korp! Vytis gyvenimą
suvėlinti, užregistravome įstatus be LSS
pritarimo; tikėjomės, kad laikui bėgant,
išsilygins
visi nesutarimai. Buvau
laimingas, kai 1932 m. perdaviau
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Draugovę savo ilgamečiu! bendradarbiui
V. Kastanauskui, jau kaip Korp! Vytis
pirmininkui.
Korporacijos gyvenimo pradžia buvo
sunkoka. Tačiau pasitaikiusios kliūtys
nebuvo esminės ir Korp! žengė diena iš
dienos į didesnę veiklą. Narių skaičius
augo.
1934 m. įvyko dviejų „vyriausybių“
griuvimas.
Vienas pirmininkas
pasitraukė, atsiradus nuomonių skirtumui
tarp jo ir aukščiausio Korp! organo —
senjorų sueigos, sprendžiant esminius
dalykus; antras pirmininkas „nuvirto“
svarstant studentų skautų abstinencijos
klausimą. Negalima sakyti, kad tai buvo
skaudūs pergyvenimai: tai greičiau
natūralūs, logiški pergyvenimai tokios
veiklios organizacijos, kaip kad buvo
Korp! Vytis.
Bendrai kalbant, Studentų Skautų
Draugovė ir Korp! Vytis atliko savo
užsibrėžtus uždavinius kaip studentai ir
kaip skautai — sudarė studentų skautų
veiklos gaires ir tradicijas, suartinę vienus
su kitais, kad šiandien visi jaučiamės kaip
vienos šeimos nariai.
Fil. Iz. Jonaitis
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nnu'su
Doscogcjc
Sesė Ringailė Detroite,
kur jos parodą suruošė
vietos LB valdyba.

ZOTOVIENĖS PARODA
Rugsėjo 3 dienos vakare Čiurlionio galeri
joje (Jaunimo centre) ASS VP fil. dr. R. Strikas
atidarė fil. Ringailės Zotovienės tapybos darbų
parodą, kurią surengė ir globojo Filisterių
Skautų Sąjungos Chicagos skyrius. Tai buvo
taip pat galerijos parodų 1982 m. sezono
atidarymas. Žiūrovai pilnai užpildė galerijos
sales.
Kiekviena
vaizduojamosios
kūrybos
apraiška dažnai ne tik patraukia savo turiniu,
bet taip pat iššaukia reminiscencijas, primena
mūsų kultūros praeities įvykius. Šiemet sausio
9 d. suėjo 75 metai, kai Vilniuje buvo atidaryta
pirmoji Lietuvių Dailės paroda, kurioje
dalyvavo 19 dailininkų bei 7 architektai. Joje
išstatyti 213 dailininkų kūrinių ir 235 liaudies
meno eksponatai. Anos parodos rengimo
komiteto pirmininku buvo dr. J. Basanavičius,
o nariais — kun. J. Kukta, kun. V. Mironas,
žurnal. K. Puida, gyd. A. Vileišis ir dail. A.
Žmuidzinavičius. O kaip tik šios parodos
atidarymo išvakarėmis (rugsėjo 2 d.) suėjo 75
metai, kai Vilniuje buvo įsteigta Lietuvių
Dailės Draugija. 1922.VII.12 (t.y. prieš 60
metų) Kaune buvo įsteigta Meno Mokykla.
Tokių sukakčių turime labai daug!

CHICAGOJE

Prisikeldama iš virš šimtmečio
užtrukusios rusiškos okupacijos varžtų ir
lenkiškumo hipnozės, Lietuva savo menininkų
darbais tuojau pat užakcentavo, kad meno
esmę ji supranta taip, kaip ir kitos,
savarankiškos tautos. Tai nebuvo koks naujas
reiškinys, nors svetimieji, o ypač mūsų
kaimynai, mėgo prikišti, kad esą „lietuviai
mužikai“, tarp miškų ir pelkių gyvenę tam
suoliai, kultūros srityje niekad negalės lygintis
net ir su tais kaimynais.
Tuo tarpu Lietuvos istorijos duomenys
rodo ką kitą. Kęstučio laikų Naujojoje Trakų
pilyje išlikę meniškų freskų likučiai rodo, kad
senosios Lietuvos valdovai turėjo ir meninę
nuovoką. Jogailos dvare Vilniuje dirbo
vietiniai ir svetimšaliai dailininkai. Yra žinoomi Jogailos dvaro tapytojai Jokūbas Žaltys ir
Andrius. Žygimantas Augustas Žemutinėje
pilyje 1546 m. pradėjo komplektuoti dailės
galeriją. Jį pasekė Lietuvos didikai. Vilniaus
Aukštojoje Mokykloje (V. universitete) 1798 m.
buvo įsteigta Tapybos katedra, kuriai pradžio
je vadovavo P. Smulgevičius, o nuo 1819 m. J.
Rustemas, kurio iniciatyva 1820 m. buvo
suorganizuota Vilniaus universiteto auklėtinių
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meninių kūrinių paroda. Apie meninę veiklą,
dailę senoje Lietuvoje galima būtų pasakoti
valandomis, vienok ir tos kelios nuotrupos iš
senosios Lietuvos meninės veiklos istorijos per
daug nukreipė dalyvių dėmesį nuo šios parodos
kūrinių.
Dailininkė Ringailė Zotovienė savo
menines studijas pradėjo 1953 m. Chicagos
Meno Institute, vėliau jas gilindama įvairiose
meno mokyklose. Dalyvavo daugelyje grupinių
parodų. Individualias parodas turėjo Juno
Beach, Fla., Beverly Shores, Ind., Clevelande,
New Yorke, Toronte ir dabar Chicagoje.
Šioje parodoje išstatyti 54 darbai,
sprendžiant iš užrašų — daugumas 1981—82
metais sukurti. Gėlės, gėlių puokštės, peizažai,
vandenys (tų darbų temos) rodo, kad
dailininkė žavisi natūraliais gamtos vaizdais.
Išskyrus aštuonis aliejinės tapybos paveikslus,
visi kiti — akvarelės technika tapyti kūriniai.
Atrodo, kad dailininkė labai gerai moka
perteikti peizažus akvarele. Tų darbų bendras
bruožas: subtilios, beveik pastelinės spalvos.
R. Zotovienės peizažai nėra kokio gam
tovaizdžio kopijos, o jo įvairių formų sintezė,
kur kiekvienas žiūrovas galįs net rasti savo
tėviškės ar gyvenimo kelionėse matytų gėlių
medžių, vandenų vaizdų savitą atspindį.
Ypatingai gyvai ir patraukliai pavaizduoti
vandenys. Natūraliame vandens siūbavime ir
spalvingame bangų žaisme matyti gyvas,
nesustiręs vandu. „Burlaivio“ (Nr. 35) ir
„Jūros“ (Nr. 39) paveiksluose vandens
melsvumo su žalsvumu kaitaliojimosi pavaiz
davimas atliktas labai vykusiai. Teptuko
brūkštelėjimai darniai susilieja į žaismingą
besiblaškančio vandens atvaizdą, gal net
gyvesnį, nei kurio kito kūrinio peizažas. „Ryto
pasaka“ (Nr. 6), „Spalvingas ruduo“ (Nr. 29),
„Ateina naktis“ (Nr. 46) arba „Šiltas ruduo“
(Nr. 47) ir kitos panašios peizažų akvarelės
labai išlygintos, turinčios darnią kompoziciją,
kur dailininkė, daugiausia šviesiomis
spalvomis, moka sėkmingai pavaizduoti net
labai didelę šviesos niuansų skalę. Žiemos
vaizdai („Pusnys“ — Nr. 2, „Upelis žiemą“ —
Nr. 17, „Nedalia“ — Nr. 23, „Kelias žiemą“ —
Nr. 25) vaizdžiai parodo kitą dailininkės
sugebėjimą — šviesiomis spalvomis pavaiz
duoti gilų peizažą. Toliau seka gėlės, gėlių
puokštės — tarytum visos panašios, bet
kiekviena akvarelė turi skirtingą nuotaiką.
Savo ruožtu gėlės puokštėse, nuskintos gėlės
kažkaip yra mažiau gyvos nei nenuskintų
gėlių atvaizdai. Tai jau būtų akvarelinės
kūrybos plonybė.

Filisteriai R. Zotovienė ir J. Dainauskas
dailininkės parodos Chicagoje atidarymo
metu.
Trumpai suglaudus, fil. R. Zotovienė savo
parodytuose paveiksluose užsirekomenduoja
kaip gerai apvaldžiusi akvarelės darbo
techniką. Josios darbuose jaučiamas
lengvumas ir geras spalvų niuansų derinimo
pajautimas. Jos vaizdų kompozicija išbalan
suota. Pagaliau jos akvareliniai darbai turi
savitą, josios pačios suformuotą stilių —
užsimojimą vaizduoti galimai šviesų op
timizmą, vengiant audrų, lūžių, nors tai jau
būtų savitas kūrybinės tematikos apribojimas
ir tobulėjimo kelio siaurinimas. Tačiau tai jau
tolimesnio dailininkės kūrybos darbo
klausimas, į kurį atsakymą gali duoti tik ji
pati.
Per atidarymą dar kalbėjo fil. J.
Dainauskas, dail. Br. Murinas ir kun. J.
Borevičius, SJ.
J. Dainauskas
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GAUSUS DEVINTASIS
SEMINARAS
Šių metų rugpjūčio 8—22 dienomis įvyko
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos ryšių
centro ruošiamas IX—asis Lituanistikos
seminaras ,,Loyola of the Lakęs“ jėzuitų
rekolekcijų patogiose patalpose arti Akrono
miesto, Ohio valstijoje. Šiame seminare, kuris
yra ruošiamas devinti metai iš eilės, yra
dėstomi universitetinio lygio lietuvių kalbos,
literatūros, istorijos ir socialinių mokslų kursai.
Devintame seminare buvo dėstomi šie
kursai: rašiniai ir lietuvių kalbos kirčiavimas —
dr. Antanas Klimas; lietuvių kalbos
gramatikos pagrindai — Mykolas Drunga;
rašyba, skyryba bei kalbos kultūra — kun.
Juozas Vaišnys, SJ; ankstyvoji lietuvių proza,
1890—1930 — Violeta Kelertienė; lietuvių
romanas — dr. Ilona Gražytė-Maziliauskienė;
pokario Lietuvos poezija nuo 1944 iki šiandien
— dr. Rimvydas Šilbajoris; lietuvių kultūra
lyginamojoje perspektyvoje — dr. Algis
Mickūnas ir dr. Vytautas Kavolis; Lietuvos
fizinė aplinka — dr. Kazys Ėringis; Baltų
proistorė ir mitologija — dr. Marija Gimbutienė.
Taigi, iš viso buvo dėstoma 10 kursų., ir juos
dėstė 10 lektorių — visi žymūs savo srityse. Šios
paskaitos vyko kas dieną nuo pirmadienio iki
šeštadienio, nuo devintos valandos ryto iki
šeštos vakaro.
Šalia pamokų ir paskaitų taip pat buvo ir
vakarinės programos: rodomi lietuviški filmai,
tarp-kursantinis dainų „karas“, socialinių
temų diskusijos, savos kūrybos bei talentų
vakaras, pasaulio žinių perdavimas lietuvių
kalba „Semiradijo“ bangomis, kurį kasdien
paruošdavo Linas Rimkus, ir pan.
Nors į seminarą kasmet yra priimama ne
daugiau kaip 30 studentų, tačiau šiais metais
buvo tiek daug užsiregistravusių, kad priimta
net 37 studentai. Apie trečdalis šių studentų jau
ne pirmą kartą lanko šį seminarą. Iš
dalyvavusių (nuo maždaug 18 metų amžiaus iki
35) pusė dalyvių buvo ateitininkai ir pusė
skautai; skautų grupėje buvo ir trys
akademikės. Šių metų seminaras ne vien tuo
pasižymėjo, kad jame dalyvavo didžiausias
skaičius studentų, bet ir dėl to, kad buvo pats
gausiausias skautų dalyvavimu!
Šio seminaro kursai, kaip anksčiau minėta,
yra dėstomi universitetiniu lygiu. Kursai nėra

lengvi, jie reikalauja daug darbo valandų bei
nemigos naktų. Į šį seminarą suvažiuoja tokie,
kurie yra tikrai pasišventę tikroje lietuviškoje
aplinkoje pasitobulinti lituanistikoje. Kadangi
trečdalis kursantų vis sugrįžta į seminarą dar
bent vieną kartą, reiškia, kad šis seminaras yra
patrauklus ir labai naudingas suvažiuo
jančiam jaunimui.
t.n. Regina Vilkaitė,

IR VIS DĖLTO
JUOKIMĖS...
Sydnejaus
Skautų
Židinys, kuriam
priklauso ir vyresnioji akad. skautų karta,
talkinamas visos eilės dailiojo žodžio mylėtojų,
aktoriui Pauliui Rūteniui režisuojant, rugp
jūčio 8 d. Lietuvių klube, Bankstowne, suruošė
ketvirtąją literatūrinę popietę, pavadintą
Pulgio Andriušio žodžiais: „Ir vis dėlto
juokimės!..“
Tai lyg lietuviškosios humoristikos ir
satyros skerspjūvis, pradedant dr. Vincu
Kudirka ir užbaigiant šiandieninės anų žanrų
kūrybos pavyzdžiais, kiek jų buvo galima
sutalpinti į pusantros valandos trukusią eilių
ir žodžio pynę, paįvairintą skečais ir kupletais.
Jei gerai prisimenu, tai bene pirmas šios rūšies
renginys Sydnejuje.
Programa pradedama popietės pranešėjos
fil. Jadvygos Viliūnienės deklamuojamu Kazio
Binkio eilėraščiu „Krupnikas iš lyrikos“;
įvade, supažindindama su šio vakaro
programa, ji pastebi, kad dėl mūsų tautos
nelengvos praeities ir mūsų kūryboje nebuvo
daug juoko. Vis dėlto ir rimčiausieji mūsų
rašytojai ir poetai kartas nuo karto šypteldavo
ir parašydavo „nerimtai“...
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Vytautas Juška deklamuoja Maironio
eilėrašti „Mūzos pavojuje“. Jį seka J. Viliūnienė, paskaitydama ištraukų iŠ dr. V.
Kudirkos satyros „Lietuvos tilto atsiminimai“;
nors ši satyra rašyta prieš keliasdešimt metų,
bet palyginę tuometinį ir dabartinį laikus,
rastume įdomaus paralelizmo, lyg Kudirka
būtų rašęs su tam tikru nujautimu į ateitį.
Į sceną išeina Edvardo Lašaičio vadovau
jami „Linksmieji broliai“ — Vytautas
Stasiūnaitis, Vytautas Burokas ir Petras
Viržintas
(akordeonistas).
Sodriabalsiai
padainuoja Sydnejaus lietuvių gyvenimo
tomomis savo sukurtų kupletų, užsitar
naudami nemažai aplodismentų ir
nesulaikomo klausytojų juoko.
A. Griciaus feljetono „Krikštynos“ inter
pretacija, perteikta Daivos Bieri, buvo gyva ir
įdomi. Sekė fil. Ginta Viliūnaitė su
nuotaikingu K. Binkio eilėraščiu „Apie
madas“.
Kazio Almeno skečą „Gedimino sapnas“
atliko Paulius Rūtenis ir Vytautas Šliogeris.
Žinoma, humoristiškai pavaizduota mūsų
senovė atrodė kiek kitaip, negu legenda
pasakoja...
Danutės Karpavičienės subtiliai perduotus
Antano Gustaičio „Jaunystė“ ir „Amžinoji
lietuvybė“ sekė Irenos Dudaitienės
paskaitytas Liūnės Janušytės feljetonas
„Muzikos mylėtojai“ ir Onutės Maksvytienės
interpretuotos Marcelijaus Martinaičio
baladės apie kumelaitę Kukučio ausy ir Kukutį
savo laidotuvėse.
Prano Visvydo skečą „Kryžiažodis“ atliko
Danutė Karpavičienė, Kastytis Stašionis ir
Milda Karpavičienė. Tai trumpa satyriukė iš
lietuvių išeivių gyvenimo, aktuali, suprantama
ir šiltai klausytojų sutikta. Vytautės Ži
linskaitės feljetoną „Apie paguodą“ skaitė
Marina Cox.
*
Antru atveju išėję „Linksmieji broliai“ tęsė
savo kupletus bei surimuotus tekstus,
gnybtelėdami tai vieniems, tai kitiems... Milda
Karpavičienė paskaitė Jono Aisčio eilėraštį
„Karaliaus šuo“. Jį sekė Irenos Dudaitienės
perduotas Pulgio Andriušio feljetonas
„Labanaktis!“
Pabaigai Pauliaus Rūtenio suvaidintas
monologas
„Po baliaus“
(K. Almeno)
klausytojų palydėtas juoko kaskadomis.
Apšvietimas ir garsas — Algio Dūdaičio,
dalyvių — apie 150.

Penktojo Lietuvių Jaunimo Kongreso (V
PLJK) stovykla įvyks 1983 m. liepos 4—10 d.
Oberlin College, apie 50 mylių nuo Clevelando,
Ohio. Rengėjai mano, kad dalyvaus apie 600
lietuvių jaunimo iš 12 kraštų. Stovyklos
Techninės Ruošos komisijai ir Stovyklos
Programos komisijai vadovauti sutiko Rusnė
Kasputienė ir Birutė Bublienė.
PLJK Studijų Dienos, kaip jau pranešta,
vyks 1983 m. liepos 11—21 d. Trent University
prie Toronto. Numatyta, kad dalyvaus 120
atstovų iš 12 kraštų; dalyvaus ir stebėtojų
grupė: PLJK Ruošos komitetas, Studijų Dienų
Techninės Ruošos komisija, PLJS valdyba bei
kiti. Tad Studijų Dienose iš viso dalyvaus apie
200 asmenų.
Akademinės Programos komisija jau
beveik paruošė „Kongreso Vadovą“. Šis
sąsiuvinis bus pagrindiniai naudojamas
paruošti PLJK atstovus Studijų Dienoms.
Kongresui artėjant, ruošos komitetas
siunčia atstovus į kitus kraštus pradėti paruošti
atvykstančius dalyvius. Laima Beržinytė
keliavo į Australiją; Violeta Abariūtė į Angliją,
Vokietiją ir Prancūziją; Arvydas Žygas į
Braziliją ir Venecuelą; Zita Barsėnaitė į Vakarų
Kanadą.
Netrukus matysime marškinius (T—shirts)
su užrašu „Keliaujame į V Kongresą“. Šie
marškiniai jau platinami Australijoje ir Pietų
Amerikoje, o netrukus pasirodys Kanadoje,
JAV ir Europoje.

b.ž.

PLJS inf.

PENKTOJO KONGRESO
PARAŠTĖJE

37

sumusanis
KEIKIMĖS LIETUVIŠKAI
Išeivijos dienos Amerikoje mūsų
lietuviškume palieka gilią vagą. Noromnenorom pradedame kristi amerikonizmo
pusėn: trūksta lietuviškų žodžių technikos
srityje, o nekartą užsin-rta liežuvis ir
kasdieninėj kalboj. „Nejaugi“, atsidūsta
užsirūstinęs
korporantas,
„mūsų
proseneliai nedaug lietuviškų
keiksmažodžių turėjo ir, norėdami stipriau
išsireikšti, keikdavosi slaviškai?“
Norėdami sumažinti lietuviškų
keiksmažodžių spragą, atsirandančią
mūsų jaunimo eilėse, parinkome krūvą
grynai lietuviškų keiksmažodžių. Taigi,
kolegos,
nenutautėkime,
keikimės
lietuviškai!
Keiksmažodžiai -parinkti iš
penkiatomio
veikalo
„Lietuvių
tautosaka“:

Po šimts gegučių!
Tu verši nelaižytas!
Ei tu rugienų rupūže!
Žalčio koja pastaroji!
Lįsk vabalo blauzdon!
Ežero bambly!
Kad tave kardašius pagautų!
Kad tave šunes!
Kad tave zuikis subadytų!
Eik tu į peklą autų skalbti!
Kad tu bent pasikartumei!
Kad tu balom nueitum!
Kad tu išpustum!
Kad tu visą amžių stiptum!
Kad tu staugdamas nueitum!

PERTAINING TO ECOLOGY
Jei jaunieji kolegos kartais nežinote,
kaip lietuviškai išsireikšti apie šiuo metu
dažnai minimą terminą — ekologiją, tai
paklausykite: Lietuvoje leidžiamas žur
nalas „Mūsų gamta“ ekologijos vyksmą
paaiškina labai paprastai ir suprantamai:
„Pagal šiuo metu priimtą apibrėžimą,
ekologiniu monitoringu vadinama
kompleksinė biosferos pasikeitimų,
įvykusių antropogeniniams faktoriams
įtakojant, observavimo, vertinimo bei
prognozavimo sistema“.

— Sūnau, ko toks nusiminęs?
— Pasenau vakar, tėte. Akademikų
skautų sueigoje mane pakėlė į senjorus.
(fil. A. Jakšto pieš.)
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■ oonniscracorčs
Dcroscc
GARBĖS
PRENUMERATORIAI
Vilius Bražėnas, Bonita Springs, FL;
Rimas Damijonaitis, Elmhurst, IL; Vytautas
Kamantus, Grand Rapids, MI; Edmundas ir
Rūta Kulikauskai, LaPalma, CA; Petras Molis,
Shrewsbury, MA; Drs. Tomas ir Nijolė
Remeikiai, Chicago, IL.

MŪSŲ VYČIUI aukojo:
$7.00 Kazys Matonis, Ocean, NJ
Po $3.00 Rimantas Blinstrubas, Chicago,
IL; Dr. Milda Budrienė, Longboat Key, FL;
Antanas Juodvalkis, Chicago, IL; Nerija
Kasparienė, Arlington, VA; Rita Kasputienė,
Farmington Hills, IL; Gintarė Kerelytė, Palos
Park, IL; Danguolė Kviklytė, Chicago, IL;
Aldona Naudžiuvienė, Chicago, IL; Jonas ir
Apolonija Naujokaičiai, Claremont, CA
$1.00 Edvardas Zabarskas, Oak Forest, IL

ASS nariai D. Mantautaitė, P. Molis, K. Matonis ir Z. Dresliūtė, susitikę
1982 Atlanto rajono stovykloje.
T. Gaidelytės nuotr.
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