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1) Kolegijos įsteigimas. Kai atėjo laikas kurti Vilniuje kolegiją ir 
daugelis svarstė tą klausimą, tai vysk. Protasevičius labai rimtai rūpinosi 
jos įsteigimu, ypač paruošimu jai sąlygų, jėzuitams atvykus į Vilnių 1569 
m., tuoj kolegijos veikimas prasidėjo. Pradėjo veikti dvi žemiausios

u :tuvos 
N AC OMALlNfi 
At. MAŽVYDO 
BIBLIOTEKA

2



MUSŲ VYTIS Prenumerata: dirbantiems - $ 7.00
c/o Danutė Korzonienė studentams - $ 4.00
2725 West 84th Place garbės pren. - $15.00
Chicago, IL 60652 USA
Siunčiu: prenumeratos mokestį, už 1983 m..............   $-------

garbės prenumeratą už 1983 m...........................  $-------

auką "Musų Vyčiui" paremti .............................  $ ----- -

Viso...... $ 

Vardas, pavardė____________________________ _____________

Adresas _____________________________________ _________ _

___________________________________ Zip _________

Čekius prašome rašyti MŪSŲ VYTIS ’< v

3



klasės. Kitais metais pradėjo veikti visos penkios klasės, kaip kad buvo 
įprasta kolegijose. Taigi šie (1570) metai ir nutarta laikyti įsteigimo 
metais.

Po Kolegijos įsteigimo vysk. Protasevičius pradėjo rūpintis, kad ši 
Kolegija gautų universiteto teises. Rašė prašymus j: opiežiui ir valdovui 
Steponui Batorui. Valdovas prašymą patenkino. Jau 1578 m. Vilniaus 
Kolegijai davė universiteto titulą, teises ir privilegijas, o 1579 m. 
valdovas, atvykęs į Vilnių, visa tai patvirtino nauju raštu. Iš Bažnyčios 
pusės universiteto titulas ir privilegijos buvo suteiktos pop. Grigaliaus 
XIII 1579 m. Tuo būdu Vilniaus Kolegija pasidarė pilnateisiu universite
tu, bet, pgal ano laiko dvasią, ji buvo vadinama įprastiniu vardu — 
Akademija, ją tvarkė ir joje dėstė jėzuitai.

2) Akademija. Jei kas norėtų svarstyti Vilniaus Akademijos įsteigimo 
ankstumo ar vėlumo klausimą, tas turėtų atsiminiti, kad aukštojo 
mokslo institucijų steigimas anais laikais ėjo ranka rankon su 
katalikybe. Anksčiausiai įsikūrušieji universitetai yra Italijoje, Ispanijoje 
ir Prancūzijoje. Jų pradžia siekia net XII amžių. Kadangi į Lietuvą 
katalikybė atėjo oficialiai tik Mindaugo laikais, tad apie ankstyvesnę 
aukštojo mokslo instituciją Lietuvoje negali būti nė kalbos.

įsikūrus Karaliaučiaus Universitetui (1544) Lietuvos pašonėje, visai 
natūralu, kad po trejeto dešimčių metų atsirastų ir Lietuvoje aukštoji 
mokykla. Vilniaus Universitetas įsikūrė anksčiau, negu Estijoje Tartu 
Universitetas (1632) ir Suomijoje .Turku (1640). Tik truputį vėliau už

Olandijos Leideno Universitetą (1575). Vilniaus Universitetas įsteigtas 
vėliau, negu Bazelio (1459), bet anksčiau negu kiti šeši Šveicarijos 
universitetai. Anksčiau, negu Airijos Dublino (1591), Jugoslavijos 
Liublianos (1596) ir Vengrijos Budapešto (1635), Maskvos Universitetas 
įsikūrė tik 1755 m.

3) Vyriausioji Mokykla. Popiežius Klemensas XIV 1773 m. jėzuitų 
ordiną panaikino. Jėzuitų ordino turtams perimti ir švietimo reikalams 
tvarkyti buvo įsteigta Edukacinė Komisija. Vilniaus Akademija (1781) 
buvo pavadinta Vyriausiąja Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos Mokykla, 
ši institucija prilygo Vakarų Europos universitetams. Jai buvo pavesta 
Lietuvos švietimo priežiūra.

Neilgai tuo vardu jai teko dirbti, nes Rusijai, Prūsijai ir Austrijai 
pasidalijus Lietuvą, beveik visa Lietuva atiteko rusų valdžiai. 1797 m. ji 
buvo pavadinta Vyriausiąja Vilniaus Mokykla.

1803.11.5 aktu Rusijos imperija buvo suskirstyta į šešias švietimo 
apygardas, kurių kiekviena turėjo universitetą. Vilniaus švietimo 
apygardai teko net astuonios gubernijos: Vilniaus, Gardino, Minsko, 
Mogilevo. Vitebsko, Kijevo, Volinijos ir Podolijos. lame plote gyveno 
devyni milijonai gyventojų. Vyriausioji Vilniaus Mokykla turėjo 
prižiūrėti Vilniaus apygardoje esančias švietimo įstaigas ir joms 
vadovauti.
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Vilniaus Universiteto atkūrimu rūpinosi ne tik Lietuvos bajorija, bet 
ir Gudijos bajorai. Jų maršalka už tai net buvo patekęs į kalėjimą.

Net rusų administracija buvo pradėjusi planuoti Vilniaus Universite
to atgaivinimą, žinoma, siekiant savų tikslų, ne Lietuvos interesų. Bet iš 
to nieko neišėjo.

2) Valstiečių pastangos. Po 1863 m. sukilimo, vietoje bajorijos, stojo 
lietuvių tautai reprezentuoti naujas luomas — valstiečiai. Jie taip pat 
rūpinosi Vilniaus Universiteto atkūrimo reikalais. Ypatingai pagyvėjo 
Vilniaus Universiteto atkūrimo klausimas nuo 1905 m. sukilimo. Tas 
klausimas pasidarė populiarus visose organizacijose, valsčių sueigose ir 
kitomis progomis. Keliolika mokslininkų atspausdino deklaraciją 
Vilniaus Universiteto atsteigimo reikalu. Tas reikalas pateko į spaudą ir 
į inteligentijos susirinkimus. Prieš Pirmąjį Pasaulinį karą, esant gyvam 
Vilniaus Universiteto atkūrimo klausimui, Oginskis padovanojęs 
Antakalnyje (Vilniuje) keliolika dešimtinių žemės tos mokslo įstaigos 
pastatams.

Prasidėjus Pirmajam Pasauliniam karui, tas klausimas buvo atidėtas. 
Tiesa, vokiečių okupacijos metu lenkai bandė judinti Vilniaus 
Universiteto atkūrimo reikalą, bet vokiečių buvo uždrausta. Tik 
užsienyje gyveną lietuviai tuo reikalu galėjo rūpintis.

3) Amerikos lietuvių pastangos. Amerikos lietuvių spauda ir 
organizacijos stengėsi iškelti sunkią Lietuvos padėtį Rusijos okupaci
joje. Kėlė ir Vilniaus universiteto atkūrimo klausimą. 1895 m. 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje vardu buvo pagamintas prašymas 
carui. Jame ketvirtuoju punktu buvo ir prašymas „Atnaujinti Vilniaus 
universitetą dėl lietuvių”. To prašymo projektą išspausdino laikraščiai: 
„Garsas Amerikos Lietuvių”, „Rytas” ir kt. Sukėlė Amerikos lietuvių 
tarpe polemiką: ar reikia carą pašyti, ar kovoti? Prašymas nebuvo 
įteiktas.

Amerikos lietuvių laisvamanių suvažiavimas (1905.VI.8) Philadelphi- 
joje, tarpe kitų nutarimų, reikalavo: „. . . teatgyja lietuviškas univer
sitetas Vilniuje”.

Amerikos lietuviai pirmajame Amerikos Lietuvių Katalikų Kongrese 
(įvykusiame 1906.IV.17-18) Wilkes-Barre, Pa., nutarė „atgaivinti univer
sitetą Vilniuje”.

1913 m. prie Katalikų Federacijos buvo suorganizuotas Tautos 
Iždas,168 kaip tos Federacijos autonominė šaka, kurio tikslas — kad 
katalikiškoji Lietuva, kaip tėvynėje, taip ir Amerikoje, turėtų nuolatinį 
pinigų šaltinį, kurie gaivintų ir remtų kiekvieną svarbų ir naudingą 
kultūros darbą. Ir pridėta pastaba, kad rems tik tas lietuvių kultūrines 
įstaigas, organizacijas bei darbus, kurių tikslas ir veikimas nėra priešingi 
Katalikų Bažnyčios tikybos ir doros mokslui. Pinigus telks įrašant jo 
nariais lietuvių parapijas, draugijas bei pavienius asmenis ir išleidžiant 
bei platinant „Tautos Iždo” ženklelius bei atvirukus.

Tautos Iždas įplaukusius pinigus iš anksto paskirsto šitaip: ketvirtoji
5
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dalis eina lietuvių kolegijos reikalams, kurią manė įkurti Amerikoje. Iš 
likusiųjų pinigų ketvirtoji dalis turi eiti į geležinį fondą, kuris 
tepanaudojamas tik labai svarbiam tėvynės reikalui, nutarus trims 
ketvirtadaliams Tautos Iždo tarybos narių. Kita ketvirtoji dalis 
naudojama valdybos nutarimu, o pusę pinigų paskirs Tautos Iždo 
taryba, atsižvelgiant į tuo metu iškilusius tautos reikalus.

Šeštame Federacijos kongrese (1916 m.) kun. J. Vyšniauskas skaitė 
referatą „Lietuvos Universitetas”.171 Jame nurodė, kokią didelę reikšmę 
turėtų universitetas tautos atgijime, ir ragino sukaupti visas jėgas tos 
įstaigos įkūrimui. Kilo diskusijos. Vieni buvo už įsteigimą Lietuvos 
universiteto, o kiti norėjo įkurti lietuvių kolegiją Amerikoje. Dr. J. J. 
Bielskis įrodinėjo, kad Šveicarijoje įvykusiame suvažiavime, Lietuvos, 
Amerikos, Italijos, Prancūzijos, Anglijos ir pačios Šveicarijos lietuvių 
atstovai, nutarė būtinai stengtis atidaryti lietuvių universitetą Vilni
uje.172 Po diskusijų buvo priimta rezoliucija, kurioje pripažįstama 
būtinas reikalas įkurti Lietuvos universitetą Vilniuje. Tai idėjai 
išpopuliarinti ir surinktam turtui globoti išrinko trijų asmenų komisiją. 
Priėmė kongresas pageidavimą, kad klebonai, kur sąlygos leidžia, 
lietuvių bažnyčiose, jų pačių numatytu tinkamiausiu laiku, vieną 
sekmadienį padarytų Lietuvos universiteto reikalui rinkliavą.

Šeštojo Federacijos kongreso metu (tais pačiais 1916 m.) įvykusiame 
Tautos Iždo posėdyje paaiškėjo, kad kasoje yra $667.89. Juos paskirstė 
šitaip: į atsargos kapitalą — $51.78, universiteto fondan — $300.00, 
kolegijos fondan — $266.11 ir mokyklų vadovėliams — $50.00. O 
kitias (1917.IX.26) metais turimus kasoje pinigus paskirstė: atsargos 
kapitalan — $36.83, kolegijos fondan — $82.88, Šv. Kazimiero seserų 
vienuolynui — $48.64 ir universiteto fondan — $200.00.

Reikia pripažinti išeivių palankumą Vilniaus universiteto atkūrimui. 
Nori įkurti lietuvių kolegiją Amerikoje, tačiau pirmoje eilėje Lietuvos 
reikalas Savajai kolegijai (1916-1917 m.) paskyrė $466.11, o Vilniaus 
Universitetui — $500.00.

1918 m. New Yorke ir Chicagoje buvo įkurta „Vilniaus Universiteto 
Draugų Sąjunga”. Šios sąjungos tikslas — rinkti pinigus, ypatingai tarp 
svetimtaučių, ir finansuoti Vilniaus Universitetą bei aplamai Lietuvos 
švietimą. Šiai sąjungai Justinas Kulys paaukojo $1,000.00.

4) Kitų kraštų lietuvių pastangos. I Pasaulinio karo metu Šveicarijoje 
gyveno nedidelis būrelis lietuvių, bet buvo labai energingi ir kovingi 
Lietuvos labui. Jie suorganizavo keletą žymesnių konferencijų. Jose 
svarstė daugiausia politinius Lietuvos atkūrimo reikalus, bet neužmiršo 
ir Vilniaus Universiteto. 1916 m. pradžioje (III.1-5) įvyko Šveicarijoje 
Pirmoji Lietuvių Konferencija Berne. Dalyvavo septyni asmenys: penki 
kunigai — J. Žilius, J. Purickis, A. Viskantas, VI. Daumantas ir A. 
Steponaitis bei du civiliai — J. Gabrys ir J. Turųėnas. Kadangi Vilniaus 
lenkai bandė atkurti universitetą, tad šioje konferencijoje Vilniaus 
Universiteto reikalu padarė šį nutarimą: „III. Atsižvelgiant į tai, kad
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lenkai bando paveldėti Did. Lietuvos kunigaikštijos universitetą 
Vilniuje, lietuviai, pripažindami lygias teises visiems Lietuvos pilie
čiams, protestuoja prieš šią uzurpaciją ir pareiškia savo nusistatymą, kad 
garsus universitetas atitektų visos Lietuvos gyventojams, o ne tautinei 
mažumai".

Netrukus (1916.V.30 — VI.4) įvyko Pirmoji Lietuvių Konferencija 
Lausannoje. joje dalyvavo Europos ir Amerikos lietuvių atstovai. 
Vietiniai: J. Gabrys, VI. Daumantas, J. Purickis, j. Tumėnas, A. Viskantas 
ir A. Steponaitis. Be jų, dar buvo St. Šalkauskis (kaip Rusijos Lietuvių 
Centrinio Komiteto įgaliotinis), M. Yčas (irgi iš Rusijos) bei Romanas 
Karuža (Amerikos Autonomijos Fondo atstovas). Joje taip pat rado 
laiko padaryti nutarimui Vilniaus Universiteto reikalu: „10. Vienu balsu 
pripažįstant atitinkančio Lietuvos reikalus universiteto reikalingumą, 
Konferencija kviečia lietuvių visuomenę be paliovos rūpintis Vilniuje 
lietuvių universiteto įsteigimu ir paveda Informacijos Biurui pagaminti 
šio universiteto įvykdymui planingą sumanymą bei tam tikrą memori
alą".

Verta dėmesio Antroji Lietuvių Konferencija Stockholme, įvykusi 
1918.X.18-20. Į tą konferenciją iš Lietuvos nuvyko dr. J. Šaulys, kan. K. 
Olšauskis ir kun. J. Purickis; iš Russijos: dr. J. Alekna, M. Yčas, F. 
Bortkevičienė, St. Šilingas ir kun. J. Tumas; iš Amerikos — dr. j. Šliūpas. 
Taip pat dalyvavo ir Skandinavijoje esą Lietuvių Centrinio Komiteto 
įgaliotiniai: J. Aukštuolis, J. Savickas ir Jurkūnas — Ignas Šeinius, čia 
išvardyti asmenys atstovavo net šešių kraštų lietuviams: Didžiosios 
Lietuvos, Rusijos, Amerikos, Šveicarijos, Danijos ir Švedijos. Ši Antroji 
Lietuvių Konferencija Stockholme Vilniaus Universiteto atkūrimo 
reikalu buvo šio nusistatymo:

„Kadangi Lietuva turėjo Vilniuje savo akademiją, įsteigtą jau 1579 
m., 1803 m. paversta universitetu, kurį Rusijos carų vyriausybė 1832 m, 
Lietuvos nutautinimui, surusinimui ir supravoslavinimui uždarė;

Kadangi senasis rėžimas nebeketino jo atidaryti, nors lietuviai daug 
sykių stengės tai padaryti, steigdami tam tikrų komitetų;

Kadangi po ilgų klabenimų net Valstybės Dūma vienu balsu 
pripažino reikalą aukštosios mokyklos, o Lietuvių Konferencija 
Lozanoje 1916 m. tai pakartojo;

Kadangi Lietuvių Tauta turi pakankamai mokslo pajėgų, ką reiškia 
jau paruoštas sąrašas galinčių užimti medicinos, gamtos, matematikos, 
teisių, istorijos, filologijos, teologijos ir agronomijos fakultetų kated
ras;

Antroji Lietuvių Konferencija Stcckholme nutarė:
1. kad Lietuvos Taryba Vilniuje imtųsi organizavimo universiteto 

Vilniuje ir tuojau pradėtų tą darbą;
2. kad Aukščiausioji Lietuvių Taryba Europoje jau dabar imtų lygti 

su būsimaisiais profesoriais, turinčiais tuojau pradėti darbą, kaip tik 
stos tinkama valanda".
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Šveicarijos lietuviai ryžtingai rūpinosi Vilniaus Universiteto atgaivi
nimu. Net svarstė jo struktūrą. Memoraialą tuo reikalu paruošė stud. J. 
Purickis.

5) Lietuvos Universitetui įsikūrus. Vilniuje sudarytoji Valstybės 
Taryba labai greitai Vilniaus Universitetu susirūpino: (1918.XII.5) 
priėmė jo statutą, ir buvo pradėtas atkūrimo darbas. Prasidėję karai tą 
darbą sustabdė.

Bolševikams okupavus Vilnių, Liaudies Komisarų Taryba (1919.111.13) 
padarė nutarimą Vilniaus Universiteto atgaivinimo reikalu ir tam tikslui 
perdavė buvusius universiteto rūmus ir paskyrė vieną milijoną rublių. 
Universiteto darbui organizuoti buvo sudaryta speciali komisija. 
Pradėta studentų registracija.

Kai bolševikai okupavo Vilnių ir organizavo bolševikinį darbo 
universitetą, lietuviai nebegalėjo galvoti apie savo universiteto 
atidarymą. Tada gimnazijos salėje pradėjo Lietuvių Mokslo Draugijos 
vardu Aukštuosius Kursus, veikusius porą metų (1919.111.24 — 
1921.IV.14). Kai lenkai okupavo Vilnių, daugelį lietuvių ištrėmė į 
Lietuvą. Jų tarpe ir minėtų kursų lektorius, Tūrių žymi dalis įsijungs į 
Lietuvos Universiteto dėstytojus.

Vilnių okupavus lenkams ir Kaunui pasidarius laikinąja sostine, 
Kaune iškilo ir universiteto steigimo klausimas. 1919 m. tas reikalas 
pajudėjo privačia iniciatyva. Susidarė Aukštųjų Mokslų Draugija ir 
(1920.1.27) iškilmingai atidarė Aukštuosius Krusus. ,,Medžiagiškai kursai 
buvo remiami valstybės, visuomenės, ypač Amerikos lietuvių”. Iš šių 
kursų po poros metų (1922) išsivystė Lietuvos Universitetas.

Kai Kaune įsisteigė Lietuvos Universitetas, Amerikos lietuvių 
rūpinimasis ta įstaiga nesumažėjo. Jie jį rėmė visokiausiais būdais. Kun. 
J. Žilius padovanojo Lietuvos valstybei savo biblioteką. Ją perkėlus 
atstovybėn į VVashingtoną, buvo pradėtos rinkti knygos tam pačiam 
tikslui. Kun. A. Burbos biblioteka irgi atiteko Lietuvai. Abiejų kunigų 
bibliotekas į Lietuvą pargabeno kun. Pr. Bučys, grįždamas iš Amerikos į 
Lietuvą, ir jas perdavė Lietuvos Universiteto Bibliotekai. Vincas 
Deksnys iš Brooklyno (1926) padovanojo Lietuvos Universitetui dešimtį 
skrynių knygų iš savo didelės bibliotekos. Dr. A. M. Račkus (1926) 
padovanojo Lietuvos Universitetui savo privatinio muziejaus pinigų, 
iškasenų, kaulų ir akmenų rinkinius.189 Amerikai pripažinus Lietuvą de 
jure, New Britain, Conn., lietuviai padare mieste rinkliavą Lietuvos 
Universitetui ir $1,100.00 pasiuntė rektoriaus Šimkaus vardu. Anais 
laikais ši suma buvo dideli pinigai — 11,000.00 litų. J. O. Sirvydas savo 
bibliotekos knygoms pirkti išleidęs $5,000.00. Daugelį knygų buvo 
įrišęs. Grįždamas į Lietuvą, tas knygas parsivežė namo ir prieš mirtį 
padovanojo Vytauto Didžiojo Universitetui.

(Atspaudas iš V. Liulevičiaus knygos 
„Išeivijos vaidmuo nepriklausomos Lie
tuvos atkūrimo darbe“)
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BALTŲ KILTYS:

LIETUVOS VALSTYBĖS
KŪRIMOSI IŠTAKOS

Fil. Vida Viliūnaitė

Lietuvos valstybė susikūrė 13-to 
šimtmečio viduryje. Apie baltų kilčių 
ankstyvesnę praeitį žinios ribotos: 
plačiai pasklidusios žemdirbių gentys 
metraščių nepaliko. Apie jas žinios 
renkamos iš kaimynų liudijimų, 
archeologinių, lingvistinių šaltinių, 
vietovardžių nagrinėjimo.

12-to a. pradžios šiaurės rytų Europa 
skirstyta į keturias kalbines grupes: 
skandinavų, baltų, slavų ir ugrofinų. 
Baltai gyveno į rytus nuo Vyslos tarp 
Baltijos jūros ir Nemuno bei Dauguvos. 
Eric Christiansen knygoje „The Baltic 
and the Catholic Frontier, 1100—1525“ 
baltų gyvenamą kraštą taip aprašo:

„Į rytus nuo Vyslos tankūs lapuočių 
miškai tęsėsi nuo pat Baltijos pajūrio iki 
Rusijos vakarinių aukštumų. Nebuvo 
lengva pereiti per tuos tankumynus. 
Kelių nebuvo. Pasausės sluogsniai, 
susupynęs pomiškis, ežerai ir pelkės 
didžiąją krašto dalį darė negyvenamą. 
Žmonių sodybos spietėsi į pajūrio ruožą, 
o taip pat į Vyslos, Nemuno ir Dauguvos 
slėnius. Tarpe iškirstas aikšteles 
supančių ąžuolų, skirpstų, liepų ir klevų 
ganėsi stumbrai, elniai, briedžiai, 
kopinėjo lokiai.

Tas plotas, maždaug 640 km. ilgumo 
ir 480 km. platumo buvo apgyventas 
grupės kilčių, kurias šiandien priimta 
vadinti baltais. Spėjama, kad į tas vietas 

jie atsikėlė, kaipo ankstyviausiai į 
vakarus besistumianti indoeuropiečių 
grupė, nes 1100 metais jie čia jau buvo 
išgyvenę nemažiau 3000 metų. Jų tarmės 
išliko senoviškos, nepakilusios. Jų visų 
panašus gyvenimo būdas ir tikyba 
leidžia juos traktuoti, kaip vieną kilminę 
grupę. Tačiau abejotina, ar jie patys taip 
į save žiūrėjo, nes nuo seniausių laikų 
gyveno kaip atskiros tautos, aiškiai 
atskiruose plotuose.

Baltų gentys

Senieji baltai skirstomi į prūsus, 
lietuvius, kuršius ir latvius. Prūsai 
gyveno tarp Vyslos žemupio ir Kuršių 
marių. Lietuvių gentys gyveno į šiaurę ir 
rytus nuo prūsų. Netoli nuo dabartinės 
Klaipėdos ir toliau į šiaurę link Ventos 
upės buvo žemaičiai. Į pietus nuo 
žemaičių gyveno sūduviai, arba jot
vingiai. Į rytus nuo jotvingių gyveno 
aukštaičiai. Kuršiai gyveno į šiaurę nuo 
žemaičių, srityje, kuri dabar yra 
vakarinė Latvijos dalis. Dauguvos 
kairiajame vidupio krante gyveno 
žiemgaliai, o dešiniame — sėliai. Į šiaurę 
nuo sėlių buvo latgaliai. Iš šių pastarųjų 
genčių išaugo latvių tauta.

Aišku, kad gamtinė aplinka turėjo 
reikšmingą įtaką baltų būdo ir jų 
gyvenimo sąlygų išsivystymui. Jūros
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artumas švelnino klimatą. Nors ir ne 
taip jau toli nuo Šiaurės ašigalio, baltai 
augino javus, laikė gyvulius. Vis dėlto 
jau pats ryžtas apsistoti ir kurtis tokioj 
tolimoj šiaurėj parodo baltų drąsumą ir 
atsparumą. 1230 m. anglas Bartolomėjus 
šitaip rašė apie lietuvius:

„... Stiprūs, augaloti vyrai, drąsūs ir 
patvarūs kariai. Jų krašto žemė duoda 
gerus grūdus ir vaisius. Miškuose pilna 
laukinių žvėrių ir žvėrelių. Gyvenvietėse 
netrūksta naminių gyvulių. Juos 
supančios tamsios, tankios girios, 
pelkės, raistai yra visai nepereinami. 
Todėl kitos apsaugos jiems nei nereikia“.

Nėra patikimų šaltinių, tiksliai 
nurodančių tų vietų gyventojų skaičių 
bei tankumą. Istorikas H. Lowmianskis 
teigia, kad dabartinėje Latvijoje 58.000 
kv. km. plote 12 amžiuje gyveno 145.000 
žmonių, 42.000 kv. km. prūsų krašte apie 
170.000, o 59.000 kv. km. lietuvių irgi apie 
170.000. Tačiau Lowmianskio skaičiai 
greičiausiai yra per maži, nes jų 
neužtektų tokiam gyvenimo būdui, kokį 
baltai jau buvo išvystę. Dažni karai su 
kaimynais reikalavo daugelio- gyvybių, o 
žemės ūkis jau buvo pasiekęs tokį lygį, 
kuriam reikėjo nemažo skaičiaus dar
bininkų.
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Nedaug žinių teturime ir apie senųjų 
baltų išvaizdą. Pagal J. Puziną, iš 
griaučių, rastų senuose kapuose prie 
Vyslos ir Nemuno, nustatyta, kad baltai 
buvę nordiškos rasės. Vidutinis vyrų 
ūgis buvęs 169,2 cm., o moterų — 157 cm.

Religija — savo genties 
identitetas

Baltų religija buvo ne tik privati, 
asmeniška, bet bendra, gentinė, ar 
tautinė, reikšminga kasdieniniame 
gyvenime ir politiniuose santykiuose. 
Per ją buvo pajaučiamas ir suprantamas 
ir savo genties ar tautos identitetas. 
Ankstyviausi šaltiniai apie baltus kalba, 
kaip apie pagonis, bet ne stabų garbin
tojus. Jie garbino gamtos jėgas, to laiko 
žmogui nesuprantamus aplinkos 
reiškinius, perkūniją, žaibus, vėją, lietų 
laikė viršgamtinės galybės pasi
reiškimais. Vyravo animizmas. Ne 
tik kai kuriems gyviams, bet ir kal
voms, žemei, o ypač medžiams buvo 
priskiriama jaučianti ir suprantanti 
asmenybė, galinti žmogui padėti ar 
pakenkti. Saulė, mėnulis, žvaigždės, 
vaivorykštė, perkūnas buvo dievinami, 
bet be jokios pranašumo hierarchijos. 
Pagal pamažu išaugusius papročius 
jiems tarnauta ir aukota. Ypač ugnis 
buvo reikšminga. Per ugnį aukota ir 
kitoms galybėms, ugnis skaitėsi 
visuotinoji nušvarintoj a, šviesos šilu
mos teikėja, svarbi maisto paruošimui. 
Be to ji turėjo ir griaunančią, skausmą 
atnešančią jėgą.

Baltai nestatė šventovių. Dievinama 
gamta juos supo visur, tai ir garbinti ją 
visur galėjo. Religines apeigas 
pravesdavo žyniai, kurie skaitėsi turį ir 
ateities pranašavimo galią.

Mirtis reiškė perėjimą į kitą 
gyvenimą. Tikėta, kad mirusiųjų vėlės 
pasiliekančios savo šeimos ir giminių 
tarpe, ir kad joms reikia panašių dalykų, 
kaip ir gyviesiems: maisto, rakandų, 
puošmenų, ginklų, žirgų.

Anksčiau minėtas, Ė. Christiansen 
šitaip kalba apie baltų tikybą:

„Šventų vietų, augalų, gyvulių, o 
taip pat ir mirusiųjų garbinimas jiems 
reiškė kasdieninio gerbūvio, šeimos ir 
genties sveikatos, sėkmės, saugumo ir 
tapatybės užtikrinimą. Žyniai ir žynės, 
kurie suprato ženklus ir apeigas, buvo 
laikomi didžiausioje pagarboje. Derliaus 
šventės, laidotuvės su gyvulių ir net 
žmonių aukomis buvo svarbiausi metų 
įvykiai“.

Dievaitis Perkūnas — dail. P. Galaunė
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Ūkinės pažangos laiptais

Gamtinė aplinka privertė baltus būti 
sėsliais. Pajudėti iš vienos vietos į kitą 
buvo sunku. Net ir karo žygius tekdavo 
atidėti iki žiemos, kada užšalusios upės ir 
ežerai padarydavo praėjimus. Gyven
vietės buvo pastovios, ilgalaikės. 
Ūkininkauti pradėta seniausiais laikais. 
Auginta rugiai, kviečiai, miežiai, avižos, 
soros, žirniai. Ypač tarpas tarp 10-to ir 
13-to a. buvo reikšmingas žemdirbystės 
pažangai. Išmokta gamintis naujus ūkio 
įrankius. Kaitomis gaunama geležis tapo 
pažangos varikliu. Iš to laikotarpio 
archeologai vis dar randa kirvių, peilių, 
pjautuvų, kaltų, metalo apdirbimo 
įrankių.

Baltai pagarsėjo savo sugebėjimu 
išdirbti metalą. Livonijos metraštininkai 
ne kartą gyrė stabmeldžių gražiai 
padarytus ginklus ir šalmus ir juos laikė 
brangintinu karo grobiu. Amatininkai 
mokėjo pagaminti ir dailius papuošalus, 
paįvairintus geometriškais raštais. Jie 
mokėjo lieti į formas, dengti sidabru, 
iškalinėti.

Senieji baltai laikė karves, jaučius, 
kiaules, avis, ožkas, vištas, antis ir žąsis. 
Ypač pagarsėję buvo jų arkliai, kurių 
didelės, gražios kaimenės minimos 
kryžiuočių metraščiuose. Arkliai buvo 
branginami dėl jų svarbos karo lauke, 
ryšių palaikyme. Žirgo ir raitelio ar
timumas dažnai apsakomas tautosakoje, 
minimas dainose.

Plačiai paplitus buvo bitininkystė. 
Medus ir vaškas skaitėsi svarbios 
prekės. Iš medaus gaminta pagarsėjęs 
gėrimas — midus. Ypatinga bičių ir 
bitininkystės reikšmė atsispindi lietuvių 
kalbos žodžiuose „bičiulis“ ir 
„bičiulystė“.

Baltai medžiojo meškas, stumbrus, 
briedžius, bebrus, kiaunes, lapes, kai 
kuriuos maistui, bet ypač kailiams, 
kuriais irgi plačiai prekiauta.

Kadangi daug upių įteka į Baltiją ir 
pati Baltija iš visų pusių apsupta 
žemėmis, jos vanduo nėra labai sūrus ir 

tinka gausybei žuvų, kurios visuomet 
buvo svarbi maisto dalis. Baltai anksti 
patobulino žvejojimo būdus ir išmoko 
žuvį sūdyti bei džiovinti, todėl ir jų 
gyvenamose srityse atsirado reikšmingų 
tarptautinių žuvies prekybos centrų, 
kaip ir pas lapius, ugrofinus, skan
dinavus.

Upėmis ryšys su 
pasauliu

Baltija ir jos upių tinklas baltams 
leido pasiekti Ledinuotąjį vandenyną, 
šiaurinę Dauguvą, Juodąją jūrą ir Volgą. 
Tuo būdu užmegzti ryšiai ir prekyba net 
ir su labai tolimais kraštais. Yra žinoma, 
kad Romos imperijos laikais baltai gyvai 
prekiavo su Romos provincijomis prie 
Dunojaus ir Reino, taip pat su Nikėja 
šiaurės vakarų Mažojoje Azijoje. Baltai 
eksportavo odą, kailius, medų, vašką ir, 
svarbiausia, gintarą, kurį romėnai 
naudojo papuošalams, amuletams, o taip 
pat akių ir gerklės vaistams. Iš Romos 
provincijų, ypač pietinio Pareinio baltai 
gaudavo bronzinių, sidabrinių ir 
auksinių pinigų, indų, karolių, 
papuošalų, romėniškų kalavijų ir t.t. Po 
Romos imperijos žlugimo baltai 
sustiprino ryšius su šiauriniais 
kaimynais.

Seniausiais laikais baltai gyveno 
šiaudais dengtose medinėse trobose, po 
vienu stogu su visais savo gyvuliais. 
Vidury trobos kūrenosi ugnis, o išvengti 
gaisrui, šiaudinio stogo apačia buvo 
išklojama storomis medžio žievėmis. Be 
gyvenamos trobos statyta klėtis ir pirtis, 
o vėliau atskiri klojimai ir daržinės. 
Sodybos buvo išsisklaidžiusios po visą 
kraštą po kelias ar ir po vieną. Gynybai 
statyta pilys. Jos buvo medinės, 
statomos sunkiai prieinamose vietose, 
apkasamos grioviais, dažnai 
prileidžiamais vandens. Pavojingesnėse 
vietose pilių galėjo būti ištisa virtinė. 
Tada jas jungdavo slapti keliai per upes, 
ežerus, pelkes. Pilys buvo nemažos: 
dažnai tilpdavo keli tūkstančiai žmonių.
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Kunigaikštis — dail. P. Augius

Luomų atsiradimas
Pagrindinis visuomenės vienetas 

buvo šeima. Šeimos buvo išplėstinės, 
apimančios ir tolimesnius gimines. Tur
tingesnieji gyvendavo šalia netur
tingųjų, priklausydami vieni nuo kitų. 
Giminei vadovaudavo, lyg ir „natūraliu 
atrinkimu“ iškilę vadai, seniūnai, kurie 
vėliau tapo kunigaikščiais. Lotyniški 
šaltiniai juos vadina „rex“, „dux“, 
„princeps“, bet taip pat ir „konige“, ir 
„kniaz“. Šalia kunigaikščių pamažu 
išaugo didikai, bajorai (lot. „nobiles“, 
„meliores“, „potentiores“, „besten“), 
laisvieji ūkininkai ir baudžiauninkai, 
kurie gyveno bajoro ar kunigaikščio 
žemėje ir jam mokėjo tam tikrą mokestį. 
Dažniausiai tai buvo prasiskolinę 
ūkininkai, kurie, išmokėję skolas arba 
išbuvę bajoro tarnyboje sutartą laiką, 
galėjo išsikelti ir kurtis, kur tinkami, nes 
tarp įvairių visuomenės sluogsnių 

griežtų ribų nebuvo ir žmogaus padėtis 
galėjo keistis. Toje santvarkoje tik karo 
belaisviai buvo vergai — visai beteisiai. 
Pamažu iš gentims vadovaujančių 
kunigaikščių iškilo keli stipriausieji. 
Volynijos metraštis aprašo ankstyvo 13 
a. sutartį, kurią pasirašė Volynijos 
kunigaikščio Romano našlė ir 21 
Lietuvos kunigaikštis. Ten sakoma:

„Iš dvidešimt vieno čia paminėto 
kunigaikščio apie penkis kalbama, kaip 
didžiuosius, tuom pabrėžiant jų 
pranašumą prieš likusius šešiolika. Bet 
tarp tų penkių ypač iškilęs buvo vienas, 
vardu Mindaugas, sūnus tokio galingo 
kunigaikščio, kuriam nebuvo lygaus“.

Tai bene .vienas iš ankstyviausių 
Lietuvos valstybės kūrimosi pradžios 
liudijimų. Su juo jau prasideda Lietuvos 
istorija. Trys tūkstančiai metų baltų 
kilčių praeitis paruošė dirvą, kurioje ta 
istorija galėjo gimti ir suklestėti.
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DEKLAMUOJA
GINTA
REMEIKYTĖ

NEBAIGTAS TESTAMENTAS

Motiejus, Morkus, Lukas ir Jonas rašė, kad
Marija Magdalena bučiavo Jonus 

Tomus 
Jurgius 
Audrius 
Petrus 
Linus 
Paulius 
Algius 
Romus.

Ir kad
Jonai 
Tomai 
Jurgiai 
Audriai 
Petrai 
Linai 
Pauliai 
Algiai 
Romai bučiavo Mariją Magdaleną.

Rašė ir, kad
vieną vakarą Marija Magdalena pabučiavo Jėzų.

Tačiau man juk smalsu,
kokias meilužes Jonai

Tomai 
Jurgiai 
Audriai 
Petrai 
Linai 
Pauliai 
Algiai 
Romai tada susirado.

Ar jų vardai — užrašyti smėly?
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GRĮŽTAME PRIE LIEPSNŲ

Išsiskirstome miške
Lenktyniaujame su žaibais.
Saulėtą popietę, pilstydami vyną, 

žvelgiame du kartu į debesis.
Gimdome ir stirnas, ir liūtus, ir žirafas.
Peteliškėms liepiame nuskristi pas Mėnuli 

ir jo paklausti, ar mes sutvėrėm 
Dievą, ar jis mus.

Su kūdikiais priskiname pienių ir ramunių. 
Užtinkame kritusias liepas.
Šarkos mums praneša, kad Dievas žuvo.
Išsipjauname kankles ir skudučius — 

pagrojame simfonijų su vėjais.
Stumbrus medžiojame su Gediminu. 
Pakovojame su giltinėmis.
Nukertame ąžuolus, iš jų tiltus statome.

Kartais pasimetam miške... vieni...

Tačiau kiekvienąkart kiekvienas 
Sugrįžtame...

prie to paties laužo, 
kur bučiuodami draugus, suprantam viską.

ŽAISLAI

Vakar...

Susprogdinau balioną.
Nebepripučiu.

Nukirpau lėlei plaukus.
Nebeatauga.

Paleidau aitvarą.
Nebepagaunu.

Šiandien...

Žaidžiu su rašalu, 
tapydama sudužusius žaislus.
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Jemmas
suorsLo

KAS SVARBIAU: STUDIJOS AR LIETUVIŠKA 
VEIKLA?

Amerikos lietuvių studijuojančiam 
jaunimui tikrai yra nelengva. Mes 
gyvename tarp dviejų pasaulių: penkias 
dienas savaitėje esame „amerikonai“ 
(kolegijose, universitetuose, darbuose), 
bet savaitgaliais tampame lietuviais 
(skautuose, ateitininkuose, lietuviškuose 
parengimuose). Turime lietuvių draugų, 
turime amerikiečių draugų, lietuviškų 
įsipareigojimų — amerikietiškų 
įsipareigojimų. Viską kartu sumaišius į 
vieną katilą, kartais pasidaro sunku 
atskirti, kas yra svarbiau.

Tie lietuviai studentai, kurie turi 
labai praktišką sąžinę, sako: „forget it“ 
ir daro taip, kaip jiems lengviau. Kiti, 
kuriems sąžinė nuolatos primena, jog jie 
turi pareigą lietuvių tautai, kartais turi 
problemų, nes sunku yra surasti „aukso 
vidurį“.

Mano manymu, lietuvybės atžvilgiu 
yra trys Amerikos lietuvių studentų 
grupės:

I grupė — studentai, kurie 
lietuvišką veiklą stato aukščiau už 
viską. Turiu daug draugų, kurie gauna 
labai blogus pažymius universitetuose, 
arba net visai iškrinta, nes jų „super- 
patriotų“ tėvų yra įkalta į smegenis, kad 
lietuvybė ir lietuviška veikla yra svar
biau už visa kita gyvenime. Paprastai 
tokie studentai ne tik studijuoja pilną 
laiką, bet dažnai turi „part time“ darbą. 
Šalia to jie lanko Pedagoginį 
Lituanistikos institutą, šoka tautinius 
šokius kurioje nors grupėje, veikia pas 

skautus arba ateitininkus, rašo 
lietuviškoje spaudoje, dalyvauja visuose 
lietuviškuose renginiuose ir t.t. Tokiems 
studentams, savaime aišku, nebelieka 
laiko mokytis, ir kas atsitinka: daugelis 
jų eventualiai iškrinta iš universitetų ir 
nepasiekia jokio mokslinio laipsnio. 
Manau, kad nei skautai, nei ateitininkai 
nepadės jiems ateityje išlaikyti savo 
sukurtos šeimos, o gerai išlaikyti 
egzaminai tikrai padės. Ir ar ne geriau 
bus visai lietuviškai bendruomenei, jeigu 
daugiau lietuvių sieks aukštojo mokslo ir 
baigs jį sėkmingai? Manau, kad pas 
lietuvius ir taip jau daug „veikėjų“, kurie 
į lietuviškus reikalus žiūri iš labai siauro 
taško.

II—ra grupė — lietuviai studen
tai, kurie, atbauginti savo „super- 
patriotų“ tėvų, nueina pas 
amerikiečius. Dr. Algis Norvilas savo 
knygoje apie dvikalbiškumą rašo: „Gal 
kraštutinis etnocentriškumas 
vyresniems ir suteikia savotišką 
psichologinę paguodą, tačiau jo 
pasekmės jaunųjų tarpe lietuviškos 
sąmonės bei kalbos mokėjimo atžvilgiu 
yra buvusios katastrofiškos... jaunuoliui 
šeimoje yra idealizuojamas nerealus 
pasaulis (nepriklausoma Lietuva), su 
kuriuo jis nieko bendro nėra turėjęs ir 
negali turėti, ir taip pat niekinama 
aplinkinė tikrovė, kurioje jis 
neišvengiamai, vėliau ar anksčiau, turės 
sau susirasti vietą. Aišku, kad šitokia 
padėtis jaunuolį pastato į akligatvio
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Violeta Dirvonytė

padėtį, kuri su laiku tampa nepakeliama. 
Jaunuolis, negalėdamas pakelti tėvų 
kraštutinio etnocentriškumo, pasineria 
ieškoti sau prasmės gyvenamojo krašto 
aplinkoje. Neretai šis priešiškumas turi 
ir neapykantos viskam, kas yra 
lietuviška...“

III-čia grupė — lietuviai studen
tai, kurie sugeba atrasti „aukso 
vidurį“. Šie studentai — pirmoje vietoje 
— gerai mokosi, bet sugeba dalyvauti 
lietuviškoje veikloje. Daugelis studijų 
laikotarpiu negali atiduoti lietuvybei 
savo 100%, bet jie neatkrinta ir neat
silieka. Kai priartėja egzaminai, visa 
veikla turi palaukti, bet kai ateina 
vasara, galima važiuoti ir dirbti skautų 
ar ateitininkų stovyklose. Vasarą puiki 
proga vykti į lituanistinių studijų 
stovyklą ir t.t. Kai kurie važiuoja 
vasaros studijoms į Vilniaus univer
sitetą, arba su turistų grupėmis pamatyti 
Lietuvą. Manoma, kad kontaktas su 
okupuotoje Lietuvoje gyvenančiais 
lietuviais duoda daugiau naudos, negu 
žalos.

Ši lietuvių studentų grupė daugiau 
reiškiasi ir amerikietiškoje veikloje, kaip 
organizuota jaunimo etninė grupė. 
Studentai didžiuojasi esą lietuviai, jie 
(individualiai arba su grupe) kelia 
Lietuvos vardą amerikiečių tarpe savo 
gražiais pavyzdžiais.

Išvados: — studijų laikotarpiu 
Amerikos lietuvių studento svarbiausias 
tikslas yra gerai mokytis, o tik atliekamą 
laiką skirti lietuviškoms organizacijoms, 
ansambliams, chorams ir t.t. Yra 
neįmanoma visiems atiduoti 100% savo 
pastangų. Studijuojant yra gera proga 
pasireikšti amerikiečių tarpe kaip etninė 
grupė ar net pavieniui. Galime atkreipti 
suinteresuotų studentų dėmesį į žmogaus 
teisių laužymą Lietuvoje. Galima 
suorganizuoti lietuvišką parodėlę 
Vasario 16—tos proga, sutelkti tautinių 
šokių grupę ir net kitataučius pamokyti 
lietuviškų šokių. Svarbu kitiems studen
tams parodyti, kad lietuviai kultūringi ir 
geri žmonės.

Ateis laikas, užbaigus studijas, kada 
bus galima daugiau laiko skirti 
lietuviškai veiklai.

Violeta Dirvonytė

LIETUVOS
NAC'O’L"' LfNfi
AL MAŽVYDO 
B! B’ lOTr'KA
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VIDEO ŽAIDIMAI:

JŲ ĮTAKA JAUNIMUI

Šiais moderniais laikais pažangi 
technologija padeda taupyti ne tik 
pinigus, bet ir laiką. Dabartinė 
technologija taip pat apima jau net ir 
mūsų laisvalaikio įvairius momentus. 
Ateities generacijos vaikai turės gyventi 
kompiuterių gyvenimą.

Video žaidimai yra kai kurių šių 
laikų žmonių gyvenimo dalis. Šių dienų 
jaunimo proseneliai turėjo „bilijardus“, 
tėvai — „pin bąli“, bet jų vaikai šiandien 
žaidžia vaizdinius (televizijos pagalba) 
žaidimus. Televizinis žaidimų įkarštis 
yra tik mūsų augančios technologijos 
simbolis. Kompiuterių pasaulis yra dar 
tik pradinėje stadijoje, o jau šiandieninė 
sistema metų bėgiu pakeičiama nauja, 
kur kas geresne. Šie žaidimai turėjo 
didelės įtakos judamųjų paveikslų 
pagerinimui: judesys atrodo daugiau 
realistinis. Žaidimų eiga vysto at
sitiktines situacijas, kurias sprendžia 
kompiuteris. Blyksčiojimai šviesų ir 
garso efektai daro žaidimą patrauklesnį 
ir malonesnį. Žaidėjui varžytis su kom
piuteriu ir būti jo valdovu — tai ir yra 
visas įdomumas.

Šie žaidimai, kaip įprasta suprasti 
žaidimo sąvoką, nėra vien jaunimui. 
Dauguma įstaigų tarnautojų sunaudoja 
savo priešpiečių laiką užkandinėse ar 
žaidimų salėse, naikindami erdvėlaivius 
ar valgydami „taškus“. Apskaičiuojama, 
kad tik per paskutinius vienerius metus 
virš 20 bilijonų kvoterių sunaudota šiems 
žaidimams.

Žaidimų technologijos pasiekimai 
liečia mus vius. Tik kyla klausimas, 
kokią įtaką visa tai daro mūsų jaunimui? 
Kol žaidėjas atsimins, kad čia yra jo 
laisvalaikio, o ne gyvenimo dalis, tik 
tuomet viskas baigsis gerai • Aišku, 
jaunimas praleis pinigus, bet, ar ne 
geriau žaidimams, kaip rūkalams ar 
narkotikams?

Yra atlikti tyrinėjimai apie žaidimų 
įvedimą į namus ir kaip tai atsiliepia į 
šeimos kasdieninį gyvenimą. Dr. Edna 
Mitchell (Mills kolegijos švietimo 
skyriaus viršininkė) egzaminuodama 
patyrė nepaprastą pagerėjimą erdvės 
moksluose, nuoseklų galvojimą ir 
supratimą, turint reikalą su abstrakčiais 
kontūrais bei formomis. Pažanga buvo 
geriausia mergaičių tarpe. Mergaitės 
įsitraukia daugiau į draugiškesnius 
žaidimus, kaip „Pac Man“, „Ms Pac 
Man“, ar „Donkey Kong“. Šie žaidimai 
yra patrauklūs ir varžybiniai. Jos 
daugiau ištobulėja, pakartotinai 
traukdamos užtaisą, šaudamos į taikinį, 
ar kontroliuodamos automobilį greitkely
je. Tai nereiškia, kad moteriškoji giminė 
neturi to sumanumo, tik galbūt joms 
trūko paskatinimo. Dr. Mitchell sako, 
kad žaidimai duoda mergaitėms daugiau 
pasitikėjimo ir susidomėjimo technologi
ja, negu seniau.

Naujasis moterų susidomėjimas šioj 
srity paskatins jų dalyvavimą 
apskaičiavimų—kompiuterių moksluose. 
Taip pat buvo patirta, kad žaidimai 
pagrinde nėra žaidimai vienatvės at
mosferoje, bet gali suartinti ir šeimą. 
Didžiausios diskusijos yra ne prieš šias 
„arkadas“ ir žaidimus, bet prieš juose 
dalyvaujančius.

Kai kurie tėvai, pamatę būrį vaikų, 
prilipusių prie žaidimų, galvoja: kaip 
lengvai jie mėto pinigą, o gal net patenka 
į nepageidaujamą būriavimąsi. Tyrinė
jimai rodo atvirkščiai — mažiausiai 
nusikaltimų. Visuomet mūsų tarpe bus 
nepageidaujamų charakterių, ir video 
žaidimai jiems turės įtakos, bet negali 
būti smerkiami video žaidimai, jei pats
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žaidėjas nėra sveikas. Pavyzdžiui negali 
kaltinti žaidimo dėl Charles Manson 
nusikaltimo, nužudant 20 žmonių, nors 
jis ir būtų žaidęs „space invaders“. 
Vidutinis vaikas neturi noro susprogdin
ti lėktuvą, jei jis žaidžia „Asteroids“. 
Daugiausia vaikus domina varžybos — 
pasiekti kuo geriausių rezultatų ir kad jo 
vardas liktų žaidimų mašinoje.

Kiti profesoriai numato, kad 
žaidimai nesąmoningai išmokys 
jaunimą kai kurių fizikos principų, nes 
daugumoje žaidimų prisilaikoma gamtos 
ir Newton judėjimo dėsnių. „Asteroids“ 
žaidime, kada išsprogsta akmuo, 
skeveldros lekia ta pačia, šiais dėsniais 
pagrįsta, linkme ir greičiu.

Kiti fizikai įsigilino ir sukūrė teoriją, 
kurios pagalba ateities kartos galėtų 
suprasti dar daugiau. Trumpai ta teorija 
yra: ekrane nėra tikrų dalyvių ar daiktų, 
o tik šviesos blykčiojimai ant linijų eilės. 
Mintyse mes sukuriam iš tų linijų ob
jektą, ir tik tikrovė, sudaryta pagal 
matematikos formules, yra kontrolės 
dėžutėje.

Šių aplinkybių įtakoje matome, 
darome sprendimus, reaguojame ir 
laukiame atsakymo. Tai sukuriama 
didėjančioje rankos ir akies koor
dinacijoje. Video žaidimai reikalauja 
didelio patyrimo rankos—akies koor
dinacijoje ir pajėgume pateikti uždavinį 
ir žinoti jo atsakymą. Valdymas žaidime 
ir yra sustatytas, vadovaujantis idėja, 
koks jis galėsiąs būti ateities lėktuvų ar 
tankų operavime.

Kada jau pasieki tam tikrą lygį, 
žaidimas sukuria dar didesnę, sunkesnę 
užduotį. Vaikams, turintiems rankos— 
akies koordinacijos ir mokymosi 
trūkumų, video žaidimai gali labai daug 
padėti.

Dabar vaikai mokyklose mokosi 
kompiuterį suprogramuoti, kad galėtų 
sukurti savus žaidimus ar paruošti 
pamokas. Kadangi visa tai juos labai 
domina, jie įgyja neįkainojamų vertybių. 
Daug vaikų negali sulaukti, kada galės 
sueiti kartu ir išspręsti užduotus 

uždavinius. Kada jaunuolis supranta, 
kas tvarko visą žaidimą, jis lieka niekam 
nepavojingas. Tuo pačiu jis tik pagerina 
savo išsilavinimo lygį.

Viena ir pagrindinė bloga pažiūra 
kompiuteriams yra, kad mes bijom būti 
jų užkariauti. Iš tikrųjų, kas gi yra bloga 
susprogdinti keletą „erdvės žmogiukų“, 
jei tik ne kita forma „policininkų ir 
plėšikų“?

Sigitas Vaznelis

SACHARINAS IR VĖŽYS

Vėžys — šių laikų žmonijos pabaisa. 
Tai viena iš keletos ligų, dėl kurių 
daugiausia žmonės miršta. Priežastys, 
kaip rūkymas, saulės nudegimas, oro ir 
vandens tarša skatina vėžio augimą. 
Nuolatiniai tyrimai rodo, kad 
sacharinas irgi gali prisidėti prie vėžio 
augimo, bet iki šios dienos mokslininkai 
dar nežino tikrų priežasčių, kaip vėžys 
atsiranda. Valstybės maisto—vaistų 
įstaiga (The Food and Drug Administra
tion) daro nereikalingus sprendimus apie 
sachariną, kaip vėžio sukėlėją. Kadangi 
vėžys buvo surastas pelėse, minėtoji 
įstaiga (toliau trumpinama FDĄ) nuo 
1977 metų bando uždrausti sacharino 
vartojimą. Šioje temoje norėčiau ginti 
savo įsitikinimą apie sachariną ir 
parodyti, kad kol kas nėra pagrindo 
uždrausti sacharino vartojimą.

Laboratoriniai tyrimai su pelėmis 
parodė, kad sacharinas gali būti viena iš 
vėžio sukėlimo priežasčių, bet, pagal 
mokslinius tyrinėjimus su žmonėmis,
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nėra pakankamai įrodyta, kad vėžys gali 
prasidėti nuo sacharino vartojimo. 
Viename tyrime trylika iš 200 pelių 
susirgo vėžiu, kadangi jos buvo 
maitinamos milžinišku sacharino kiekiu. 
Tas kiekis, kur buvo maitinamos pelės, 
yra tolygus aštuoniems šimtams butelių 
dietinio gėrimo per dieną, geriant visą 
gyvenimą. Remdamasis šiais daviniais, 
Amerikos Kongresas nori uždrausti 
sacharino vartojimą. Yra galimybė, kad 
sacharinas iššaukia vėžio augimą, bet 
būtų labai absurdiška uždrausti 
sacharino vartojimą pagal ką tik 
minėtus tyrinėjimus.

Žiūrint iš kitos pusės, jeigu 
sacharinas būtų uždraustas, tai dešimt 
milijonų diabetikų liktų be cukraus 
.pakaitalo. Taip pat vaistai, kaip an
tibiotikai, kurie yra svarbūs gydymui, 
turi savyje sacharino.

Kas tikrai atsitiktų, jeigu sacharinas 
būtų uždraustas? FDA vedėjas Donald 
Kennedy pareiškė, kad: „mūsų tikslas 
yra pašalinti vėžio riziką — sumažinti 
sacharino naudojimą, kur nebūtinai 
reikalinga, bet ribotai naudoti, kuriems 
reikia, kaip diabetikams“.

Kadangi nepakanka informacijų 
įrodyti, jog sacharinas padeda vėžio 
augimui, sacharino produktai pasiliks 
krautuvėse, bet turės perspėjimo ženklelį, 
paaiškinantį, kad sacharinas gali turėti 
įtakos vėžio atsiradimui. Sacharinas turi 
būti prieinamas visuomnei, kad ji pati 
galėtų apsispręsti — vartoti, ar ne. 
Amerikos Kongresas privalėtų tik 
paminėti, kad sacharinas gali sukelti 
vėžio augimą, bet neturėtų teisės 
uždrausti jo naudojimą. Jeigu žmonės 
nori naudoti sachariną, jie patys ap
sispręs.

Sacharinas buvo surastas netikėtai 
(aptiktas 1879 m.) ir šiandien jis padeda 
diabetikams, kurie gali naudoti cukraus 
vietoje. Sacharinas taip pat padeda 
asmenims, kurie norėtų numesti svorį.

Mokslininkai jau daug metų tryrinė- 
ja sacharino veikimą, bet rezultatai yra 
nepakankami. Atrodo, kad netinkami 

eksperimentavimai buvo įvykdyti, 
palyginant pelių tyrimo rezultatus su 
žmogaus rezultatais: kadangi vėžys buvo 
rastas pelėse, buvo tikėta, kad vėžys 
turėtų atsirasti ir žmonėse. Tai 
neteisybė. Nustatyti vėžio priežastį 
žmoguje yra labai painus darbas, nes 
sunku pasakyti, ar vėžys atsirado nuo 
sacharino, rūkymo, radiacijos ir net 
kavos. Sacharino veiksmas žmogaus 
kūne su tyrimų duomenimis ir visos 
pastabos yra nepakankami ir netinkami 
įrodymai uždrausti sacharino vartojimą.

Mano nuomone, kadangi niekas kol 
kas nežino, kaip vėžys atsiranda, nėra 
įtikinančios priežasties uždrausti 
sacharino naudojimą; tačiau būtų 
reikalinga ant gėrimų ir kitų sacharino 
produktų uždėti ženklelius, perspė
jančius, kad sacharinas iššaukė vėžio 
augimą pelėse. Yra didelis 
pageidavimas, kad ir toliau būtų 
tiriamas sacharino žmoguje veikimas ir 
kad FDĄ galėtų būti užtikrinta, ar yra 
verta, ar ne uždrausti sacharino var
tojimą.

Daugelis žmonių žino apie sacharino 
įtaką ir dėl to jo nenaudoja. Yra tiesa, 
kad sacharinas neturi maistingumo 
vertės, bet reikia pažiūrėti ir iš kitos 
pusės: kaip būtų diabetikams, jeigu 
sacharinas būtų uždraustas?

Gyvendami laisvame krašte, mes 
turėtume turėti privilegiją naudoti ir 
pirkti, ką mes norim, bet galime būti 
užrašu perspėjami, kad tie produktai esą 
nesaugūs. Būtų svarbu čia paminėti, kad 
niekados nebuvo jokių problemų su 
cigarečių uždraudimu. Tiesa, rūkalų 
reklamos buvo išimtos iš televizijos 
stočių, bet cigaretės parduodamos 
krautuvėse, automatuose ir t.t. (su Sur
geon General perspėjimu).

Kadangi sacharino vartojimas 
nesukėlė vėžio augimo žmonėse, 
produktas turėtų būti leidžiamas 
prekyboje, naudojamas dėl sveikatos 
diabetikams ir dėl visų kitokių 
asmeninių išskaičiavimų.

Rūta Rasutytė
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Vilkaviškio vyskupija

BRONIUS KVIKLYS

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJA
ASS filisterio Broniaus Kviklio 

pristatyti nė nereikia. Jį pažįstame kaip 
Mūsų Vyčio (anuomet Vyčio) įsteigėją ir 
ilgametį redaktorių, jo keturtomis 
veikalas Mūsų Lietuva per 3000 psl.), 
šalia Lietuviškosios Enciklopedijos, 
išeivijos leidinių tarpe yra bene 
gausiausias nepr. Lietuvos kultūros— 
pramonės—krašto pažinimo ir pan. žinių 
šaltinis; B.K. greičiausiai bus davęs 
pradžią ir mūsų akademinės skautijos 
knygų bibliotekai, 1954 m. parašęs 236 

psl. akademikų skautų trisdešimtmečio 
veiklos apžvalgą Akademinė skautija.

Kai į rankas paėmėm antrąjį 
Lietuvos bažnyčių tomą — Vilkaviškio 
vyskupija, per daug nei nenustebome: šis 
toks pat puikus ir turiniu, ir 
nuotraukomis, ir techniniu (Petro 
Aleksos) apipavidalinimu, kaip ir pir
masis tomas.

Ypač daug dėmesio skirta iliu
stracinei daliai — nuotraukoms, 
žemėlapiams ir pan.; jų knygoje esama 
virš pusės tūkstančio. Autorius įžangoje 
pastebi, kad dauguma dedamų religinių 
paminklų nuotraukų skelbiama pirmą 
kartą. Gi pas patį autorių pasiteiravus, 
kaip vyko nuotraukų kaupimas, jis 
pastebėjo, kad tai buvęs irgi daug 
pastangų pareikalavęs darbas.

Akimirkai sustojant prie vyskupijų 
svarbos, prisimintina, jog tokios rūšies 
leidiniai dabartinėmis aplinkybėmis 
niekad nebus nei parašyti, nei išleisti 
Lietuvoje. Nors ten yra daug platesnės 
galimybės sutelkti šios rūšies medžiagą, 
tačiau esamo režimo priešreliginis 
nusistatymas „padeda tašką“ tokiam 
užmojui, nekalbant jau ir apie tai, kad 
šioji sritis taip pat glaudžiai rišasi ir su 
mūsų tautine—valstybine praeitimi bei 
siekiais. Išvadoje nereikėtų nei aiškinti, 
kad tomis temomis rašyti ir išleisti gali 
tik laisvojo pasaulio lietuviai. Patiksli
nant: ne vien gali, bet ir privalo.

480 psl. tome aprašomos 108 
Vilkaviškio vyskupijos bažnyčios ir 28 
koplyčios. Šioje vietoje pastebėtina, kad, 
nors lietuviškai pietinės Sūduvos daliai 
likus Lenkijos teritorijoje ir ją priskyrus 
Lomžos vyskupijai, autorius įtraukė ir 
ten likusias lietuviškas parapijas bei 
šventoves; autoriaus žodžiais tariant —
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„kur netaip seniai dar skambėjo 
lietuviška giesmė bei malda, o ir šian
dien dar kai kuriose jų lietuviai meldžiasi 
gimtąja kalba“. Jų veikale aprašyta 21.

Lietuviškosios parapijos ir šven
tovės, — kokia nepaprasta mozaika! Jų 
įkūrėjai, statytojai bei fundatoriai — 
karvedžiai, grafai, klebonai, karmelitai, 
grafienės, seniūnai, kunigai su 
parapiečiais, marijonai, domininkonai, 
karalienės, vaivados, etmonai... Jų 
vietovės — kaimuose, miesteliuose, 
dvaruose, miestuose, kapinaitėse... 
Architektūros — renesansas, 
neorenesansas, psiaudogotika, 
neobarokas, neoklasicizmas, renesan
sas, barakinis stilius (po II—jo Pas. 
karo)...

Na, o svarbiausia šios mozaikos 
dalis — liet, parapijų atlikti darbai: ar ne 
tiesa, kad mūsų istorijos sunkmečiais 
neretai, šalia savo tiesioginės paskirties, 
parapijos buvo knygų platinimo punktai, 
prieglaudų—špitolių vietos ir t.t., o 
kunigai — mūsų raštijos darbuotojai, 
Lietuvos seimo nariai, sukilimų prieš 
rusus rėmėjai, slaptos liet, spaudos 
platintojai.

Būta ir tamsesnių mozaikos vietų — 
lenkinimo akcijos, kai kurių klebonų 

savanaudiškumo ir apsileidimo, 
parapijų nugyvendinimo...

Šalia margos parapijų veiklos taip 
pat gausu ir kitų laikmečio istorinių 
akimirkų; veikalas tampa tartum mažytė 
mūsų kultūrinės praeities enciklopedija. 
Įdomu taip pat pastebėti, kad daug 
veikale minimų faktų faktelių savoje 
enciklopedijoje net nerandame.

Apžvalgą baigiant paminėtina, kad 
knygoje pateiktų šventnamių 
architektūrinę dalį parašė šios srities 
specialistas fil. dr. Jurgis Gimbutas.

Knygą išleido Amerikos Lietuvių 
Bibliotekos leidykla Chicagoje; 
pastarąją, šauniai užsirekomendavusią 
nuo pat pirmojo leidinio (Palikę tėviškės 
namus, 1976), žino kiekvienas, 
besidomintis liet, kultūros knygomis. 
Vilkaviškio vyskupija yra jau dešimtoji 
Am. Liet. Bibliotekos knyga, privalanti 
įsirikiuoti į kiekvieno šviesuolio knygų 
lentyną.

Negalėtume šia proga nepaminėti 
leidyklos įsteigėjo, skautininko tėvo A. 
Kezio, S J, kuris — prasmingu sutapimu 
— irgi yra vilkaviškietis (žiūr. psl. 362). 
Sėkmės visiems ALB darbuotojams jų 
ateities užsimojimuose!

Filisteriai
Bronius Kviklys 

ir dr. Jurgis Gimbutas 
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LIETUVIŲ KALBOS 
SINONIMŲ ŽODYNĖLIS 
sudarė Danutė Bindokienė

Kad mums tokio žodynėlio seniai jau 
reikia, byloja ir žemiau dedamos 
iškarpėlės iš vieno laikrašio:

„Šio mėnesio 6 d. mūsų parapijoje 
buvo paminėta dviguba sukaktis... 
Tautiečiai skaitlingai buvo suvažiavę iš 
plačios apylinkės... Visą sekmadienį 
trukusioje programoje buvo šv. Mišios, 
akademija... Prie didžiojo altoriaus buvo 
organizacijų vėliavos... Pamokslo tema 
buvo apie mūsų parapijos... Po pamaldų 
parapijos salėje buvo iškilminga 
akademija... Vaišių vedėjas buvo... 
Meninė dalis buvo neilga, bet...“ 
Neilgame rašinėlyje šių buvo 
suskaičiuota net 23!

Lietuvių kalba yra bene pati 
žodingiausia pasaulyje, tačiau čia, išeivi
joje dažnas žurnalistas (kaip ir 
pateiktame pavyzdyje) nekreipia 
pakankamai dėmesio savo kalbą įvairin
ti, ieškoti pakaitalų ir pan. O juk tą 
nelemtąjį buvo galima lengvai pakeisti 
kitu, pvz.: rikiavosi organizacijų 
vėliavos, vyko iškilminga akademija, 
pamokslo tema bylojo apie, ir pan.

Jau senokai regime, jog lietuvių 
kalbos žodyno sumenkėjimas ryškiai 
pastebimas ir jaunimo tarpe. Tam yra 
daug priežasčių, bet viena svarbiųjų būtų 
ta, kad neretai vyresnioji karta bei 
spaudai rašantieji nededa pastangų ją 
gražinti, plėsti ir t.t.

D. Bindokienę pažįstame kaip 
jaunimo literatūros kūrėją; jos naujoji 
knyga — sinonimų žodynėlis, numanu, 
irgi išplaukia iš tų pačių rašytojos 
lūkesčių: patalkinti jaunimui 

nelengvuose lietuvių kalbos keliuose. 
Tokio leidinėlio jam jau seniai reikėjo.

285 psl. knyga yra trijų dalių. Pir
moje dalyje abėcėlės tvarka pateiktos 
sinoniminių žodžių grupės (pvz.: guosti, 
raminti, maldyti, užjausti)', antroje (psl. 
216—222) spausdinama virš šimtinės 
mūsų šnekamosios kalbos išsireiškimų 
bei posakių, kurie, nors ir nebūdami 
sinonimai, padės jauniesiems praturtinti 
savo kalbą. Trečioji dalis — kalbos 
praktikos patarimai. Čia taisomi pas 
mus įsišakniję neteiktini vertiniai, 
svetimybės, atėjusios iš slavų, vokiečių, o 
dabar iš anglų kalbos. Nors šiame 
skyrelyje nagrinėjami tik tie kalbos 
atvejai, kurie dažniau pasitaiko 
lituanistinėse mokyklose, tačiau jais 
pasinaudoti turėtų ir vyresnieji. Vis dar 
savo pokalbiuose bei spaudos rašiniuose 
„atstovaujame skautus“ (atstovaujame 
skautams), „darome pietus, pamokas“ 
(gaminame pietus, ruošiame pamokas), 
„patiekiame faktus“ 
faktus), „talpiname 
laikraštį“ (dedame, 
„mokiname vaikus“ (mokome) ir t.t. ir t.t. 
Naujasis leidinys daug kam padės šiuose 
keblumuose.

Knygos pagrindinis skyrius yra 
sinonimų žodynėlis (psl. 19—215). Įdomu 
juo keliauti ir patirti, kokia žodinga 
mūsų kalba. Ar žinote, kad, pavyzdžiui, 
eiti galime išsireikšti bent šimtu kitų 
žodžių: kiūtinti, lepnoti, šlitiniuoti, žin
gsniuoti, vėžlinti, žengti, timpinti, klam
poti ir t.t. Garso sinonimai: balsas, 
beldimas, triukšmas, kalenimas, 
skambėjimas, šlamesys, džeržgimas... 
Vaišės, pramoga, viešnagė, pažmonys, 
pasižmonėjimas...

Sukaktys, sukaktuvės, jubiliejus... 
Sustojant akimirkai prie šios sinonimų 
grupelės, tenka pastebėti, kad dažnai 
painiojami pirmieji du žodeliai — 
sukaktis ir sukaktuvės. Sukaktis yra 
sukakimas, pvz.: LSS 64 metų sukaktis 
(Sąjungai sukako 64 metai). Sukakčiai 
paminėti ruošiamos iškilmės — 
sukaktuvės.

(pateikiame 
straipsnius į 
spausdiname),
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Vincentas Liulevičius
IŠEIVIJOS VAIDMUO

Turbūt nedaugelis, ypač jaunojoje 
kartoje, plačiau žino apie lietuviškosios 
išeivijos įnašą, propaguojant mūsų 
tautos prieaušrio laikotarpio pastangas, 
talkinant nepriklausomybės atstatyme, 
vykdant užsienyje politinę akciją, ug
dant lietuvišką spaudą, remiant 
Lietuvos švietimą, etc, etc. 
■Galvotrūkčiais bėgančio laiko tėkmėje 
planuojame lietuviškos ateities lūkesčius 
šios akimirkos padiktuotomis sąlygomis, 
bet retai atsigrįžtame atgalios, iš kurios 
galėtume pasisemti ir praktiškos patir
ties, ir užsidegimo rytojui.

Praėjusių kartų išeivijos ryšio su 
tauta svarstybomis į jau gausoką šios 
srities literatūrą neseniai įsijungė ir 
istorikas Vincentas Liulevičius 400 psl. 
veikalu Išeivijos vaidmo nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimo darbe. Turėtų būti 
suprantama, kad jau turimos šios srities 
studijos nei kiek nemažina reikalo ir 
toliau bei plačiau nagrinėti išeivijos

Kalba, šneka, pokalbis, pašne
kesys... Skautams ypač įsidėmėtinas 
paskutinis žodis — pašnekesys-, daug kas 
neteisingai taria pašnekėsys.

Eisena, eitynės, paradas, procesija... 
Prie šios grupės tiktų ir vaikštynės, bet 
eisena kažin ar čia įtalpinama, nes tai 
reiškia žmogaus ėjimo būdą, pvz. lengva 
eisena, „tuokiuos sunkiuos eisenas“, 
kaip sakydavo mūsų kaime Žemaitijoje.

Knyga išleido Kristijono Donelaičio 
lituanistinės mokyklos, kaina — 10 dol. 
Gaunama pas J. Širką, 10256 S. Bell, 
Chicago, IL 60643. . 

atliktus darbus, nes iš tikrųjų dar esama 
daug istorinių akimirkų, laukiančių 
aptarimo bei įvertinimo.

Šios eilutės nėra kritiška analizė; ji 
paliekama atitinkamos srities žinovams. 
Greičiau tai paskata būsimam (tikimės) 
knygos pirkėjui, nes knygoje aptariami 
dalykai, kad ir tolimesnės praeities 
plotmėje, vienok artimi ir net lygiagretūs 
mūsų dienoms.

Išeivija Lietuvos garsinimo darbe 
(pirmoji dalis), išeivijos politinė veikla 
Lietuvos labui (antroji), išeivijos 
kultūrinė parama Lietuvai (trečioji), 
išeivijos ekonominė parama Lietuvai 
(ketvirtoji), — tai knygoje gvildenamos 
sritys, kuriomis rūpinasi ir dabarties 
išeivija. Nepaprastas jausmas kutena ir 
širdį, ir protą, kai, žengdamas kartu su 
autoriumi knygos puslapiais, seki 
buvusių viengenčių darbų pynę ir negali 
kartais aprėpti, kaip ano meto išeivija 
(ypač JAV) su minimaliais finansiniais 
bei išsimokslinusių tautiečių ištekliais 
vis dėlto — šalia milžiniško parapijų, 
spaudos, organizacijų etc. įkūrimo ir 
išlaikymo — sugebėjo nemažesniu mastu 
sutelkti neįtikėtinus resursus 
besikuriančios Lietuvos labui. Ar 
nenuostabu, kad gausias Lietuvos 
laisvinimo, tautos rūpesčių ryškinimo, 
savos kultūros kėlimo ištakas randame 
anapus savo tėvynės ribų.

Štai bent keletas (o jų autorius mums 
pristato begalę(: į 1893 m. Kražių sker
dynes reaguoja Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje, sudarydamas specialią 
komisiją; rengiami mitingai, rinktos 
aukos, spausdinti atsišaukimai, skelbtos 
rezoliucijos. Milijonas Amerikos lietuvių 
surinktų parašų ir įteiktų prezidentui, 
prašant Amerikos valdžią pripažinti 
atsikūrusią Lietuvą. 1919 m. New Yorke 
įsteigtas Informacijų Biuras, kainavęs 
Amerikos lietuviams 60 tūkst. dolerių, 
teikė informaciją apie Lietuvą viso 
pasaulio laikraščiams; 1915 m. Šveicari
joje J. Gabrio įsteigtas Liet. Informacijos 
Biuras leido vokiečių kalba mėnesinuką 
Litauen, išleido 47 leidinius, išspausdino
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virš 44 tūkst. egzempliorių knygų ir 
žemėlapių.

Iš knygos taip pat patiriame apie 
plačią lietuviškos išeivijos politinę 
veiklą: 1906 m. Philadelphijoje vykęs 
pirmasis Amerikos lietuvių politinis 
seimas (169 delegatai), 1916 m. Rusijos 
lietuvių šalpos organizacijų 
suvažiavimas Petrograde (arti 100 
atstovų), Šveicarijos lietuvių politinė— 
propagandinė veikla Pirmojo pas. karo 
metu, Rusijos lietuvių reikalavimai, JAV 
lietuvių audiencija pas prez. Wilsoną... 
Tai tik kelios iškarpos iš autoriaus 
gausiai pateiktos išeivijos politinės 
veiklos.

Mūsų vyresnioji karta gerai 
prisimena ir išeivijos ekonominę paramą 
Lietuvai, o jauniesiems bus įdomu 
susipažinti su JAV lietuvių 
organizuotomis Lietuvoje prekybos ben
drovėmis, Lietuvai gauti paskolų 
rūpesčiu, talka Klaipėdos kraštui 
vaduoti, aukos Lietuvos šauliams ir 
kitokia lėšų talka Lietuvai.

Mūsų Vyčio skaitytojams bus ypač 
įdomus anos senosios išeivijos kultūrinės 
paramos skyrius — kova už savąją 
spaudą, inteligentijos Ugdymas, na, ir 
pastangos atkurti Vilniaus universitetą. 
Ta proga pateikiame šio numerio 
puslapiuose veikalo ištrauką — atspaudą 
apie Vilniaus universitetą.

Veikalas gausiai iliustruotas 
nuotraukomis, skyriai papildyti 
kruopščiai surinktomis nuorodomis; 
pabaigoje pateikiama bibliografija, 
veikalo susumavimas (anglų kalba), 
dokumentai, asmenų—geografinių 
vardų—dalykų rodyklės.

Išleido PLB valdyba, kaina 12.50 
dol., galima užsisakyti PLB būstinėje 
(Lithuanian World Community), 5620 S. 
Claremont avė, Chicago, IL 60636.

*
Užvertus paskutinį knygos puslapį, 

susimąstai ir pagalvoji: kokia 
nepaprasta, gaji ir ištverminga 
lietuviškoji išeivija! Ar sugebėsime 
žengti jos pramintu taku? Kyla ir kita 
mintis—sugestija: kai kurie dalykai 
veikale paminėti vos trumpomis 
akimirkomis, — ar nebūtų puiku, jei pvz. 
jas plačiau patyrinėtų kolegos, —ės 
junjorai ir kandidatės, besiruošią į Są
jūdžio spalvas! Būtų prasmingas pro
jektas, o jei reikėtų talkos, — veikalo 
autorius V. Liulevičius yra parašęs ir 
suredagavęs dar 20 knygų lietuvių tautos 
istorijos, kultūros bei artimų temų 
klausimais!

Baigminė pastabėlė būtų: knygoje 
palikta gausokai korektūros klaidų.
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Korp! Vytis filisteris ir Garbės narys, vyr. 
skautininkas Jonas Dainauskas yra gimęs 
1904.1.21 d. Kaune. Skautauti ten pat pradėjo 
1919 metais; 1922 m. kovo mėn. su savo 
vadovaujama Bebrų skiltimi perėjo į pirmąją 
vandens skautų draugovę (jūrų skautų 
užuomazgą). 1923 m. vasarą Žaliakalnyje 
buvo suorganizavęs vyresniųjų (mokslą 
nutraukusių) skautų vienetą.

1924 m. rudenį, drauge su kitais 15 
studentų, Lietuvos universitete suorganizavo 
Studentų Skautų Draugovę — ASS 
pradininkę (parengė tos draugovės ženklelio 
projektą ir pasiūlė SSD šūkį Ad Meliorerrv, šie 
abu simboliai ir dabar Sąjūdyje tebegalioja). 
Filisteris J. Dainauskas yra vienintelis iš 
šešiolikos SSD steigėjų, iki dabar dalyvaująs 
ASS veikloje. Suorganizavo Korp! Vytis 
filisterių sąjungą (1939 m. kovo mėn. 
įregistruodamas ją Kauno Apskr. Virš, 
įstaigoje) ir buvo jos pirmasis pirmininkas. 
1937—40 m. — LSS Brolijos vadijos narys, 

1961 metais, atvykęs į JAV (Chicago), 
buvo pakviestas į LSS Brolijos vadiją, kurios 
nariu išbuvo 3 kadencijas. Sąjungoje įkūrus 
akademikų skautų šaką, įsitraukė į ASS 
vadovybės darbą: nuo 1963 iki 1972 m. 
pabaigos ėjo ASS Garbės Gynėjo pareigas, 
nuo 1973 m. yra FSS CV pirmininkas. Nuo 
1964 m. Vydūno Jaunimo Fondo Direktorių 
Tarybos narys (kelerius metus Tarybos 
prezidiumo pirmininkas). Akademinės 
Skautijos Leidyklos narys—redaktorius.

Gimnazijos mokslus ėjo Kaune; 1924—26, 
27—29 m. studijavo LU technikos fakultete 
statybos (architektūros) skyriuje. 1926—27 m. 
Lietuvos kariuomenėje; baigė Karo Mokyklos 
II—ją aspirantų laidą; 1938 m. pakeltas į vyr. 
leiteitenanto laipsnį. 1929 m. perėjo į teisių 
fakultetą, kurį 1933 m. baigė; 1936 m. išlaikė 
teisėjo egzaminus. 1950—55 m. prie Poznanės 
universiteto bibliotekos studijavo Lietuvos— 
Lenkijos istorijos šaltinius, nusirašydamas 
kelis tomus dokumentų. 1954—55 m. prie 
Poznanės Žemės Ūkio Akademijos studijavo 
dirvotyrą.

FILISTERIS
JONAS
DAINAUSKAS

1957—61 m. Paryžiaus universitete studi
javo teisės istoriją (daktarinį kursą), 
prancūzų kalbos fonetiką, o Aukštojoje 
Bibliotekininkystės Mokykloje — 
bibliotekininkystę. 1962—64 m. Chicagoje, 
YMCA mokykloje ir Roosevelto universitete 
studijavo anglų kalbą.

1927—39 m. Aukšt. Policijos Mokykloje 
dėstė administracinę ir konstitucinę teisę. 
1941—44 m. Pramon. ir Amatų S—gos 
suaugusių gimnazijoje dėstė visuomenės 
mokslus ir valstybės teisę.

1944 m. vasarą su šeima traukėsi į 
Vokietiją, kur rugpjūčio 18 d. prie Elbingo 
buvo prievarta paimtas į vokiečių 
kariuomenę. Po kautynių Poznanės mieste 
1945 m. vasario mėn. pateko į lenkų, paskui į 
sovietų nelaisvę. Po 9 mėnesių iš sovietų 
stovyklos pabėgęs, iki 1957 m. gyveno Lenki
joje, dirbdamas žemės ūkio žinybose.

1957 m. sausio mėn. išvyko Prancūzijon.
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FILISTERIS 
GINTARAS 

PLACAS

Nuo 1948 m. gilinosi į XIV—XVI a. 
Lietuvos teisės istorijos, o ypač Lietuvos 
Statutų tekstų bei jų kalbos ir senų 
Lietuvos-Lenkijos santykių dokumentų 
nagrinėjimą. 1964—71 m. buvo Lietuvių 
Istorijos Draugijos metraščio Tautos Praeitis 
redaktorius. Nuo 1971 m. yra LID „Lietuvos 
Istoriografijos“ sąsiuvinių parengėjas ir 
redaktorius. Lituanistikos Instituto narys. LI 
bibliografijos skyriaus vedėjas. Lietuvos 
Istorijos naujos redakcijos parengimo komisi
jos narys. Jotvingių bibliografijos tarptaut. 
komisijos narys.

Spaudoje bendradarbiauja nuo gim
nazijos suolo — 1919 m. Lietuvoje rašė: 
Skautų Aide, Trimite, Policijoje, 
Kriminalistikos Žinyne, Karyje, Lietuvos 
aide ir kt. Išvertė M. Rodzevičiųtės Baisųjį 
senelį. 1957 m., persikėlęs iš Lenkijos į 
Vakarus, išeivijos spaudoje yra paskelbęs 
virš pusantro tūkstančio straipsnių, ypač 
kultūros ir Lietuvos istorijos klausimais.

Į kartų grandį jungiasi ir skautininkas 
Gintaras Plačas, gimęs 1949 m. Filisteris 
Gintaras, nors ir gimęs Švedijoje (1951 m. ją 
apleidęs), yra šimtanuošimtinis chicagietis: 
čia jis augo, lankė lituanistinę mokyklą, ėjo 
pradinius—vidurinius—aukštuosius 
mokslus; čia pradėjo skautauti, sukūrė šeimą 
(1975 m. su ps. fil Aldona Kelmelyte); jo 
šešiametė dukra Julytė — Kernavės tunto 
paukštytė. Yra baigęs architektūrą (Architec
tural Design, History of Arch, and Art) 
Illinojaus universitete (Chicago Circle) 1975 
m.

Skautauti pradėjo Lituanicos tunte 1960 
m. ir yra perėjęs visus šios organizacijos 
etapus: skautas, skautas vytis (1967), akad. 
skautas (1969), skautininkas (1970).

Vienas iš darbščiųjų tunto vadovų: yra 
ėjęs skiltininko ir draugininko pareigas 
(1964—66), buvo tunto skautų skyriaus ir 
tunto vadovų lavinimo skyriaus vedėjas, 
krūvos skiltininkų/draugininkų kursų 
vadovas, skautų stovyklų inspektorius, tun- 
tininko pavaduotojas, komendantas, in
struktorius ir pan.

Dar kartą sugrįžtant į (tarpe kitų ir 
Gintaro vadovautą) Vinco Krėvės draugovę, 
prisimenama, kad iš jos eilių išėjo du tun- 
tininkai, du tunto adjutantai, trys tunto 
skyrių vadovai ir 21 draugininkas! Buvę V. 
Krėvės skautai vėliau reiškėsi ir ASS: iš 
septynių ano laikotarpio Korp! Vytis! 
Chicagos skyriaus pirmininkų, keturi jų — 
buvę aktyvūs V. Krėvės skautai (jų tarpe ir G. 
Plačas).

1966 m. G. Plačas baigė Ąžuolo mokyklą, 
vėliau šios mokyklos instruktorius.

Pakviestas į LSB vadiją, ėjo skautų— 
prit. skautų skyriaus vedėjo pareigas (1976— 
82 m.); LSS Taryboje bei Pirmijoje — narys, 
vicepirmininkas, sekretorius (1976—82).

Yra parašęs 300 psl. skiltininkų kursų 
vadovėlį (1973), patobulintą 1975 ir vėl 1980 
metais. Įkūrė ir redagavo Skiltį (1963—68), 
vėliau tapusią oficialiu tunto laikraščiu. 
Būdamas LSB skautų skyriaus vedėjas 
(individualiai arba talkinamas ir kitų), 
peržiūrėjo ir suredagavo naujas skautų ir prit. 
skautų programas; telkė žinias ir sudarė 
pagrindus bei pritaikė šioms dienoms 
medžiagą 112 skautų specialybių; paruošė ir 
suredagavo LSB skiltininkų kursų gaires-, 
telkė medžiagą naujam skautų patyr. 
laipsnių vadovėliui.

ASS apimtyje fil. G. Plačas ėjo Korp! 
Vytis Chicagos skyriaus iždininko (1970) ir 
pirmininko (1971) pareigas; ASS Chicagos 
skyriaus pirmininkas — 1973. 27
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VJF: ATVIRUKAI—NUOSTATAI— 
KNYGA

Šių metų VJF kalėdinius atvirukus 
paruošė Los Angeles FSS skyrius, vadovau
jamas fil. Giedros Gustaitės. Kartu su at
virukų voku atkeliavo ir laiškelis, kuriame 
VJF valdybos pirmininkas fil. Vyt. Mikūnas 
tarp kitoko rašo:

„Savo veiklos 30 metų sukaktį atžymime 
su 400,000 dol apyvartos suma. Tai vertėtų 
laikyti nuostabiu dalyku, kad su mažu 55,700 
dol kapitalu sugebėjome išmokėti 220,000 dol. 
studentų paskoloms, lituanistikai, jaunimo 
organizacijoms, jaunimo knygoms leisti, 
jaunųjų mokslininkų ir veikėjų premijoms.

Šiais metais VJ Fondo Taryba, kurią 
sudaro 16 visuomenei žinomų asmenų, pert
varkė VJ Fondo nuostatus ir juos 
užregistravo Illinois valstijoje. Reikėjo 
užtikrinti V J Fondo turto perdavimą 
lietuviškoms organizacijoms, jeigu kada 
tektų jį likviduoti. Taigi, VJ Fondas yra 
patikimose rankose, ir sunkiai uždirbtas 
pinigas teks lietuviškų darbų tęsėjams.

Nepelningų knygų leidimas tapo mums 
malonia našta. Taip pateikėme jaunimui ir 
senimui A. Šapokos redaguotą Lietuvos 
Istoriją (IV laidą) ir kitas knygas. Dabar 
spausdiname Vydūno knygą vokiečių kalba: 
Sieben Hundert Jahve deutsch—litauischer 
Beziehungen (Vokiečių—lietuvių santykiai 
per septynis šimtmečius). Vokietis prof. V. 
Falkenhan šį veikalą pavadino vienu 
gražiausių žmonijos žiedų. Joje yra parašyta 
dalis Prūsijos istorijos, kuri labai nepatiko 
nacių valdžiai ir jos paliepimu 1934 m. 
Vydūno knyga buvo sunaikinta.

Mums yra nepaprastai svarbu, kad 
knyga išliktų ir kuo plačiau paplistų vokiškai 
kalbančių tarpe. Kviečiame Jus tapti šios 
knygos mecenatais ir prenumeratoriais“.

SYDNEJAUS ASS SUEIGA

Rugsėjo 14 d. Sydnejaus filisterių būrelis 
ir ASDraugovė susitiko pas filisterius 
Jonaičius bendrai sueigai. Dalyvavo 16 
narių. Senokai nesimatėme.

Sueigą atidarydamas, skyriaus pir
mininkas L Jonaitis pirmiausia ir paaiškino 
to ilgesnio nesimatymo priežastis: mūsų 
būrelio nariai taip judrūs visuomeninėje ir 
kultūrinėje veikloje, o taip pat ir asmeniškose 
kelionėse į užjūrius ir tolimiausius plačios 
Australijos kampelius, kad vis tai vieni, tai 
kiti buvo nepagaunami! Sueigos pradžioje 
pasidalinome savo narių išgyvenimais: pir
mininkas pasveikino fil. kun. P. Butkų, 
pakeltą į prelatus ir apdovanotą M.B.E. 
(Member British Empire) ordinu, pasidžiaugė 
populiariausio skauto — fil. B. Barkaus 
pasveikimu po sunkaus sužeidimo; 
pasveikino jį ir fil. Pajautą Pullinen, abu 
išrinktus į LSS Tarybą.

Sueigą vesti išsirinkome fil. Vytautą 
Bukevičių. Išklausėme įdomų fil. prel. 
Butkaus pašnekesį apie išeivijos lietuviškų 
parapijų siekimus ir rūpesčius. Parapijos yra 
mūsų religiniai ir tautiniai namai, bet jos 
mažėja, trūksta kunigų, nedaug jaunųjų, 
besiruošiančių senuosius pavaduoti. Ieškoma 
būdų labiau pritraukti jaunimą prie 
Bažnyčios. Diskusijose sutikom, kad savo 
parapijos tikrai nepaprastai reikšmingos 
lietuviškumui išlaikyti, bet bažnyčios 
lankymas, pašaukimai priklauso ir nuo 
šeimos sąlygų bei nusiteikimų. Konkretus 
projektas pravesti atskirai jaunimo Mišias, 
atrodo, mūsuose neįgyvendinamas: mūsų per 
mažai ir per daug atokiai vieni nuo kitų 
gyvename.

Po pašnekesio sekė pranešimai. Skyriaus 
pirmininkas pranešė, kad Australijos Rajono 
vadijai persikėlus į Melburną, jis iš ASS
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FU. E. Būtėnas ir MV redaktorius 
pardavinėja balionus Marquette Parko 
lietuviškoje mugėje.

Po pranešimų apsvarstėme metinės 
šventės rengimą spalio 17 d. Šią šventę 
nutarėme skirti Kauno universiteto 60 metų 
sukakties paminėjimui. Niekas neabejoja, 
kad Kauno (vėliau Vytauto Didžiojo) univer
sitetas atliko ypatingai reikšmingą vaidmenį 
nepriklausomos Lietuvos gyvenime. Jis yra 
daugumos mūsų vyresniųjų Alma Mater ir 
pirmieji akademikų skautų namai. Fil. V. 
Bukevičius sutiko paruošti minėjimui 
paskaitą, filisteriai J. Viliūnienė ir E. Jonai
tienė koordinuos programą, draugovės narės 
pasidalins įspūdžiais ar prisiminimais iš 
savo studijų Astralijoje, tuo leisdamos 
palyginti čionykštės dabarties studijų 
sąlygas ir nuotaikas su anomis Kaune.

Sueigą baigę, neskubėjome išsiskirstyti: 
dalinomės įspūdžiais, ypač kelionių pasako
jimais, na, ir iš viso — malonumu pabūti 
drauge!

e.j.
Sydnejaus ASS skyriaus narė fil. Laima 

Barkutė, neseniai LSS Tarybos sprendimu 
pakelta į paskautininkės laipsnį. Sesė Laima 
kelis metus iš eilės dirbo kaip Aušros tunto 
skaučių draugininkė; šiuo metu (1981—82) ji 
yra vyr. skaučių Šatrijos Raganos būrelio 
vadovė ir Egzilų Skautų S—gos lietuvaičių 
atstovė. Kurį laiką buvo Sydnejaus etninės 
lietuvių radijo valandėlės pranešėja, dirba 
kaip ALB (Australijos Lietuvių Ben
druomenės) Sydnejaus Apylinkės valdybos 
narė jaunimo reikalams.

B.Ž.
įgaliotinio pareigų pasitraukė. Pareigas 
perėmė Melburne gyvenantis fil. A. Žilinskas. 
Paskaitė ištrauką iš LSS Tarybos pir
mininko v.s. fil. S. Miknaičio laiško, 
skatinančio visokeriopai stiprinti ASS veiklą, 
nes per ją ilgainiui išliekama skautų eilėse; 
taip pat perskaitė naujojo įgaliotinio pirmą 
aplinkraštį, primenantį apie ASS spaudinius 
— Mūsų Vyti, Ad Meliorem!, ASS Vadovą, 
Vydūno Jaunimo Fondo neseniai naujai 
išleistą A. Šapokos Lietuvos Istoriją. 
Referuoti ir kiti reikalai bei įvykiai.

ASDraugovės pirmininkė fil. Eglė Žižytė 
papasakojo apie draugovės gyvenimą. 
Ryškiausias šių metų įvykis buvo paruošimas 
ir pravedimas savaitgalio stovyklos 
Canberros tunto jauniesiems skautams. 
Sesės dalyvavo Kaziuko mugėje. Kelios sesės 
ir toliau sąžiningai dirba tunte.

MELBURNO SKYRIAUS DARBAI
Paskutinė Melburno ASS skyriaus 

sueiga, įvykusi rugpjūčio 8 d., buvo labai 
maloni, nes, susirinkus beveik visiems 
skyriaus nariams, joje pagerbtas vienas 
aktyviųjų (nuo skyriaus įkūrimo 1952 m.) 
narių — fil. Antanas Bakaitis. Jis LSS 
Pirmijos nutarimu apdovanotas Lelijos or
dinu už nuopelnus skautiškoje veikloje.

Skyriaus pirmininkui įteikus ordiną, 
drauge su skyriaus narių sveikinimais, 
sugiedota Gaudeamus Igitur ir pirmos 
akademinės skautijos stovyklos daina — 
Dievui, tau Tėvyne, ir Žmonijai.
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Sueigoje aptarta Sąjūdžio sukakties 
minėjimas (metinė šventė), kuris įvyks spalio 
17 d. akademija ir kavute. Svarstyta taip pat 
visų akademikų skautų, atvykusių į Lietuvių 
Dienas Melburne, suėjimas—iešminė, kurią 
nutarta suruošti Naujų Metų dienos popietę.

Nutarta ateinančių metų kovo mėn. vėl 
suskristi į akademinį savaitgalį Mt. Evelyn 
(prie Melburno) vietovėje, panašų į praeitais 
metais suruoštą.

Išvykstančiai fui. dr. K. Briedikytei— 
Whan su šeima atostogų į Lietuvą ir Europą, 
palinkėta laimingos kelionės!

Po sueigos, kuri įvyko p.p. Vaitiekūnų 
namuose, dar ilgokai pasišnekėta prie p. 
Vaitiekūnienės suruoštos kavutės.

Šiuo metu skyriaus valdybą sudaro: fil. 
Alg. Žilinskas, senj. A. Vaitiekūnas ir senj. E. 
Stasiliūnas.

Koresp.

REQUIEM AETERNAM NEMIRAI 
O.

ŠURNAITEI—RATKEVIČIENEI
Rugsėjo 10 d. (1982) ligoninėje staiga ir 

netikėtai atsiskyrė su šiuo pasauliu, sul
aukusi vos penkių dešimčių metų, ASS 
filisterė, Adelaidės skyriaus narė, dr. N.O. 
Ratkevičienė.

Nemira gimė 1932 m. Šiaulėnuose, 
Šiaulių apskr. Gyveno Užventy ir Vilniuje, iš 
kur su tėveliais pasitraukė į Vokietiją 1944 m. 
Gyveno Kemptene, kur jauna Nemira lankė 
lietuvišką gimnaziją. Į Australiją atvyko 
1950 m. ir apsigyveno Adelaidėje. Čia baigė 
Convent of Mercy St. Aloysius College ir įstojo 
į Adelaidės u—to medicinos fakultetą.

Studijas sėkmingai baigė 1957, 
įsigydama Bachelor of Medicine and 
Bachelor of Surgery diplomą. Savo profesijoj 
dirbo iki paskutinės dienos.

1962 m. ištekėjo už Viktoro Ratkevičiaus. 
Jaunystė, lietuvis gyvenimo draugas, 
užtikrinta profesija, — visa tai teigiama 
linkme turėjo pakreipti išeivės lietuvaitės 
gyvenimą, tačiau likimas pasirodė esąs 
nenuoširdus Nemirai. Vos tik baigus mokslą, 
neteko mamytės, o po šešerių metų sunkios 
ligos iškeliavo dausosna ir tėvelis.
30

a.a. fil. Nemira Ratkevičienė

Būdama nepaprastai jautrios prigimties, 
Nemira sunkiai pergyveno tėvelių netekimą. 
Po kelerių metų ir pati sunkiai susirgo 
skydinės liaukos sunegalavimu ir buvo 
operuota. Sveikata sugrįžo, ir Nemira vėl 
pradėjo dirbti. Dirbo School Health depar
tamente direktorės pavaduotoja. 
Bevizituodama mokyklas, turėjo auto 
katastrofą, dėl kurios buvo sužeistas spran
das. Sužeidimo pasėkmes jautė visą laiką.

Skautauti Nemira pradėjo Vokietijoje 
(Kemptene), kur ėjo įvairias pareigas. At
vykusi į Australiją, irgi įsijungė į skautų 
eiles, o pradėjusi studijuoti universitete, įstojo 
į ASS Adelaidės skyrių. Tunte ir Akadem. 
Skautų Sąjūdyje Nemira buvo aktyvi ir, kiek 
galimybės leido, pareigų nesikratė. Dalyvavo 
rajoninėse ir tautinėse stovyklose, 
dažniausiai eidama stovyklos gydytojos 
pareigas. Paskutinis jo stovyklavimas buvo 
VI Tautinė stovykla Melburne 1978 m.

Per Lietuvių Dienas Adelaidėje (1980 m.), 
gražioje Nemiros ir Viktoro sodyboje— 
kalnuose įvyko akademikų ir skautų vadovų 
nuotaikinga susipažinimo popietė, kurioje 
ASS Vadijos pirmininko fil. dr. R. Striko 
Nemira buvo apdovanota LSS ordinu Už 
Nuopelnus.

Adelaidės akademikai skautai reiškia 
nuoširdžią užuojautą jos vyrui Viktorui, kuris 
taip pat yra ASS narys, ir giminėms, kartu 
liūdėdami, netekę Nemiros.

Brangi Nemira, ilsėkis ramybėje eu
kaliptų pavėsyje...

Fil. B. Mockūnienė
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JAUNIMO KONGRESO RUOŠA

DETROITAS. 1982.IX.14. buvo išleistas 
V PLJK pirmininkės Violetos Abariūtės žodis 
— „Mes dirbame — nors tylime“. Kongreso 
ruošos komitetas yra sudarytas iš šių 
asmenų: Violeta Abariūtė — pirmininkė, 
Aldona Petrauskaitė — pirm, pavaduotoja, 
Rita Neverauskaitė ir Kristina Veselkaitė — 
ko—sekretorės, Arvydas Šepetys — 
iždininkas, Rusnė Kasputienė — stovyklos 
techninės ruošos komisijos pirmininkė, 
Birutė Bublienė — stovyklos programos 
komisijos pirm., Gabija Petrauskienė — 
kongreso akademinės programos komisijos 
pirm., Laima Beržinytė — studijų dienų 
techninės ruošos komisijos pirm., Rasa 
Lukoševičiūtė — uždarymo techninės ruošos 
komisijos pirm., Saulius Gyvas — PLJS 
valdybos atstovas, Antanas Saulaitis, SJ, — 
PLB valdybos atstovas ir Zita Kripavičiūtė — 
informacijos pakomisijos pirmininkė. Pir
mininkės jau sudarė savo komisijas ir šiuo 
metu darbai vyksta.

TORONTAS. Akademinės programos 
komisija, kuri renkasi kas savaitę, yra 
parinkusi pagrindinę mintį V PLJ Kongreso 
programai: Suprask, iš kur kilęs, kad žino
tum, kas esi, kad žinotum, kur eiti ir kaip ten 
patekti.

Akademinės programos komisijos 
ruošiamo Kongreso Vadovo pirmoji dalis jau 
išleista. Keturių dalių leidinys bus naudo
jamas visuose kraštuose jaunimui 
besiruošiant į kongresą. Numatoma vadovo 
antrąją dalį išleisti iki spalio mėn. galo.

CHICAGA. 1982.IX.19. V PLJK atidarymo 
komisijos posėdyje dalyvavo V. Abariūtė, R. 
Kemėžaitė, G. Antanaitytė, O. Barškėtytė, J. 
Kapačinskas, T. Gaidelytė, B. Šontaitė. 
Oficialus atidarymas įvyks University of 
Illinois at Chicago penktadienį, liepos pirmą, 
2 vai. p.p. Talentų vakarą (liepos 2 d.) Conrad 
Hilton viešbutyje praves satyros teatras 
„Antras Kaimas“. Nuo birželio 21 iki liepos 8 
Illinojaus universiteto Architecture and Ur
ban Design pastate bus išstatyta jaunųjų 
menininkų paroda.

OBERLIN. 1982.X.16. Birutė Bublienė, Rusnė 
Kasputienė ir Viktorija Lenkauskaitė 
posėdžiavo su Oberlin kolegijos ad
ministracijos atstovu kongreso stovyklos 
patalpų, finansų, programos ir tvarkos 
klausimais.

CLEVELANDAS. 1982.X.12. V PLJK pir
mininkė atvyko pasitarti su informacijos 
pakomisija.

AUSTRALIJA. Laima Beržinytė praėjusią 
vasarą pravedė kongreso pasiruošimo kursus 
septyniose Australijos kolonijose.

EUROPA. Penki Europos kraštai buvo 
aplankyti pirmininkės V. Abariūtės kongreso 
reikalais praėjusią vasarą.

BRAZILIJA. Arvydas Žygas, būdamas Pietų 
Amerikoje, skleidė informaciją ir pravedė 
diskusijas apie PLJK. Sao Paulo mieste 
1982.IX.25. Brazilijos LJS pravedė kongreso 
atstovų rinkimus. Atstovais išrinkti: Flavijus 
Bacevičius, Klaudijus Butkus, Markus Lipas, 
Irena Martinaitytė, Milda Remenčiūtė, 
Markus Sauka, Kristina Valavičiūtė, Ar- 
naldas Zizas ir Sofija Žutautaitė.

KOLUMBIJA. Kęstutis Slotkus lapkričio 
mėn. pradžioje kvietė Kolumbijos lietuvių 
jaunimo informacinį susirinkimą V PLJK 
klausimais.

PLJS inf.
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CHICAGOS ASS SKYRIAUS
METINĖS
ŠVENTĖS
AKIMIRKOS
1982.X.9
Algio Korzono nuotraukos

Kandidačių globėja fil. Asta 
Ramanauskaitė užriša ASD spalvas 
naujoms tikrosioms narėms.

Naujieji Korp! Vytis senjorai (iš kair.): Sigitas Vaznelis, 
Kęstutis Žilionis, Vytenis Kirvelaitis, Vytautas Dirvonis, 
Juozas Kapačinskas, Darius Siliūnas ir junjorų tėvūnas 
fil. Eug. Būtėnas.
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FU. Jonas Damauskas perkelia 
ženklelius naujiesiems Chicagos 
skyriaus filisteriams.

ASD prieauglis — naujosios Chicagos 
skyriaus tikrosios narės.

Sesės sveikina naujai 
„iškeptus“ Chicagos Korp! 
Vytis senjorus.
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sumuscinis
PONE DIREKTORIAU!

Chicagos Dariaus—Girėno lituanistinės 
mokyklos tėvų ir mokytojų susirinkime:

Plačas: Tėvų komiteto pirmininke, 
mokytojai labai pageidautų, kad už pamokas 
būtų pridėta po kokią penkinę...

Plačas: Pone direktoriau, ekonominė 
padėtis yra sunkoka, bet tėvų komitetas dės 
pastangas lėšoms sutelkti.

Plačas: Dėkoju, pirmininke, už glaudų 
bendradarbiavimą.

(D.G. mokykloje fil. Gintaras yra tėvų 
-komiteto pirmininkas, o jo tėvelis Juozas 
Plačas — mokyklos vedėjas).

Naujai iškeptas skautas vytis 
kitam:

— Sakyk, ar tu esi bandęs tuo 
pačiu metu švilpti ir šypsotis?

(fil. A. Jakšto pieš.)

ILGIAUSIAS PASAULYJE 
TILTAS

Carinės Rusijos laikais Aleksotas, Kauno 
miesto dalis, su visa Sūduva buvo „Lenkų 
karalystėje“, o Kaunas priklausė Rusijos 
„Šiaurės vakarų daliai“. Kadangi abi 
valstybės turėjo skirtingus kalendorius, buvo 
juokiamasi, jog Aleksoto tiltas yra ilgiausias 
pasaulyje, nes per jį tekdavo keliauti net 13 
dienų; senasis kalendorius buvo tiek dienų 
atsilikęs nuo naujojo.

(iš B.Kviklio „Vilkaviškio vyskupijos“)

MUMS NEREIKIA NAMŲ...
Nugirsta metinės šventės sueigoje:
— Tai jau dabar, kolega, pakeltas į 

filisterius, pradėsi ieškoti sau namo?
— Ne, jokiu būdu. Jauniems žmonėms 

Amerikoje namo nereikia: mes gimstame 
ligoninėse, apsivedame bažnyčiose, dienas 
praleidžiame darbovietėse, vakarus 
restoranuose ir drive—in teatruose, o 
mirštame automobilių katastrofose.

ILGIAUSIAS ŽODIS
Anglų kalbos august arbiter — Websterio 

žodynas, kurio nauja laida neseniai pasirodė 
knygų lentynose, pateikia ir naują ilgiausią 
anglų kalbos žodį. Jis yra — pasiruoškite 
„spelinti“: pneumonoultramicroscopic- 
silicovolcanoconiosis.

Dėmesio kolegoms medikams, —ėms: šis 
žodis reiškia plaučių ligą, kurią sukelia tam 
tikros ultramikroskopinės vulkaninių dulkių 
dalelytės.

Kai senais laikais dar mokiausi gim
nazijoje, mūsų vokiečių kalbos mokytoja v.s. 
Ona Saulaitienė kartą padeklamavo eilėraštį, 
kuriame ilgiausias žodis buvo Donauschiff- 
fahrtgesellschaftkapitan (Dunojaus 
laivininkystės bendrovės kapitonas).

O ar pamenate, koks „oficialus“ il
giausias žodis yra lietuviškai? Mano atmin
tyje glūdi: nepasikiškiakopūstelėliautumėme\

brolis Zū
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KALĖDINIŲ ATVIRUKŲ 
PINKLĖS

Jeigu kas galvoja, kad kalėdinių atvirukų 
prekyba yra lengvas ir paprastas dalykas, 
tas labai klysta. Šiame biznyje nepadeda net 
30 metų patirtis ar žinovų patarimai 
(nežiūrint, kiek jų bebūtų). Bet geriausiai bus, 
jei paskaitysime keletą laiškų, kurie padės 
susigaudyti painiame VJF atvirukų 
platinimo reikale.

Trumpas laiškelis iš Chicagos: Grąžinu 
vieną iš šešių atviručių, kurios, mano 
manymu, negalima naudoti dėl savotiško 
atspausdinimo. Joje kas nors yra atvirkščiai 
— paveikslas ar parašas. Malonėkite jai 
atsiųsti pakaitalą.

Cicero: Nuoširdus ačiū už tik ką gautas 
gražias lietuviškas korteles.

Cleveland: Baisesnių kalėdinių kortelių 
dar savo gyvenime nemačiau, todėl jas (3) 
grąžinu. Ačiū už kitas...

Arizona: Tokį „meną“ mes galėtume 
panaudoti, jeigu norėtume ką įžeisti, ar už ką 
nors jam atkeršyti! Daugiau mums tokių 
kortelių prašome nesiųsti.

Chicago: Kodėl toks nesimpatiškas for
matas? Vienos pėdos ilgumo...

Cleveland: Prie progos grąžinu dail. X. 
atvirukus, norėdama atkreipti Jūsų dėmesį, 
kad jie atspausdinti labai jau atbulai...

Chicago: Ačiū už skoningus atvirukus. 
Būtų gera, kad užrašai būtų ir anglų kalba, 
tada neapsiribočiau vien lietuviais draugais.

Chicago: Kelis atvirukus grąžinu, nes 
neįskaitau, kas ten parašyta, o lietuvių kalba 
sveikinimas antroje vietoje. Horrible dietų!...

Canada: Tamstų siųstas kalėdinių 
švenčių proga siunčiamus atvirukus gavau, ir 
nuoširdus ačiū! Nors jau ir po švenčių, prašau 
atsiųsti dar vieną rinkinį.

Canada: Atleiskite, bet prašau daugiau 
tokių kortelių nesiųsti. Jos yra meniškos, bet 
labai nuobodžios. Paskutiniais metais 
kalėdinės kortelės buvo labai nepatrauklios 
(gal bent man?).

Vis budime VJF tarnyboje!

Cicero: Ačiū už atvirukus. Puikūs ir 
meniški. Sekančiais metais malonėkite siųsti 
tris rinkinius.

Colorado: Susižavėjome šių metų Vydūno 
Vardo Fondo išleistais kalėdiniais at
virukais! Tikrai lietuviški — lietuviški at
virukai! Panaudosime „propagandai“ už 
Lųjtuvą. Puiki idėja atvirukus taip išleisti.

Chicago: Užrašas geras, kiti gi — tikros 
nesąmonės: nusileiskite į žemę, gerb. skautai, 
iš „dangaus“ aukštybių.

Chicago: Peržiūrėjau atsiųstas Jūsų 
Kalėdų atvirutes, siunčiu atgal, nes jos yra 
nekatalikiškos, bet kažkokios pagoniškos...

Cleveland: Prašau siųsti tik gamtos 
vaizdus kalėdinėse atvirutėse. Kitokių 
nepriimsiu — grąžinsiu.

Los Angeles: Atvirutės primena tik 
pradinės mokyklos mokinukų peckionę. Jos 
gi visai bedvasės, nei tautinio, nei religinio 
motyvo jose nė su žiburiu nerasi. O juk 
Kalėdos, jei jau religinių motyvų būtų norima
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□cmnisraraorės
□□ra see

PRIMENAME - DĖKOJAME

Mieli MUSŲ VYČIO skaitytojai,

Primename, kad laikas atnaujinti MV 
prenumeratą 1983—tiems metams. Būsime 
Jums labai dėkingi, jei mokestį atsiusite be 
pakartotinio priminimo, tuo sutaupydami 
mums daug darbo, laiko ir išlaidų.

Keliolika M V skaitytojų iki šiol dar nėra 
atsilyginę už 1982—us metus, nors esame 
jiems tai priminę. Tikimės, kad visi MV 
skaitytojai, siųsdami ateinančių metų 
prenumeratą, atsilygins ir už praėjusius 
metus, jei to nebūtų iki šiol padarę.

Prenumeratos mokestis 1983 metams 
lieka tas pats: dirbantiems — $7.00, studen
tams — $4.00, ASS nariams pensininkams — 
pagal išgales. Garbės prenumerata — $15.00. 
Kadangi MV leidimo prenumeratos 
mokesčiai nepadengia, būsime dėkingi už 
kiekvieną, pagal išgales atsiųstą, auką.

Linkime Jums visiems laimi ngų 1983—jų 
metų!

Ad Meliorem!

Danutė Korzonienė,
Administratorė

1982 m. Garbės Prenumeratoriai
Apolonija Šenbergienė, Cleveland, OH

MŪSŲ VYČIUI aukojo:
Po $25.00: Petras Molis, Worcester, 

MA; ASS Worcester skyrius.
$12.00: Vida Vizgirdaitė, Chicago, IL
Po $3.00: Vita Bulikienė, Chicago, 

IL; Vytenis Kirvelaitis, Chicago, IL
Visiems NUOŠIRDUS AClŪ!

vengti, tai gi jos yra toks gražus, tradiciniai 
prasmingas, lietuviškai tautinis momentas.

Lenkija: Kas čia (atviruke) vaizduojama? 
Bėgimas į Egiptą ar karčiamą? Kokios čia 
nesąmonės. Ant šv. Juozapo galvos, vietoje 
aureolės, karsto linijų bruožai. O pats 
Juozapas panašus į driskių. Blogiau yra 
vaizduojama Marija! Sėdi ji ant asilo, kurio 
galva panaši į velnią... Čia joks menas, o 
herezija. Daugiau tokių atvirukų nepageidau
ju.

Chicago: Prie kokio meno priskaityti 
atsiųstas korteles? Angelas su Ikaro sparnais 
įsipainiojęs į didžiulį gabalą audeklo ir gal 
dėl to išsisukęs dešinę koją, kuri atsidūrusi 
kairės vietoje. Kitoje atvirutėje Kristus ir 
Marija prie asilo ant ratukų, atseit, keliauja, 
nors žinome, kad per Kalėdas jie niekur 
nekeliavo, ypač ant žaislinio asilo. Ir kur gi 
matėte asilą su ožkos galva, užpakalinėmis 
šuns kojomis ir priekinę pakėlusį kaip šokan- 
36

tis Lipizano eržilas. Yra toks žaidimas — 
asilui uodegą prisegti, bet prisegti ir prilipinti 
Kristų su Marija prie asilo yra truputį per 
daug: juk Marijos kairė alkūnė vos siekia 
asilo nugarą, tad kur ji sėdi? Mane tai 
pripiktino iki koktumo.

Brocton: Dėkoju už atvirukus, labai geri. 
Gera, kad ir mane prisimenat, aš jų jau 
laukiau kaip visuomet. Linkiu sėkmės Jūsų 
darbuose.

Dabar ir aš atsidustu, pasidžiaugiu 
laiškais ir vėl galvoju apie ateinančių metų 
meniškus kalėdinius atvirukus; vėl lauksime 
atsiliepimų, laiškų, sumanymų, patarimų. 
Žinau, kad bus visko, džiaugiuosi, kad VJF 
rėmėjai reaguoja.

Visiems AClU už paramą ir linkiu 
malonių šv. Kalėdų!
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