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Kauno universiteto didieji rūmai (dabar 
politechnikos institutas). Fil. Vytautas Bukevičius

60 METŲ
LIETUVOS UNIVERSITETUI

Minėdami 60 m. sukaktį nuo 
Lietuvos universiteto Kaune įkūrimo, 
pažvelkime truputį atgal į istoriją. 
Lietuvos universitetas Kaune lyg ir 
tęsinys Vilniaus universiteto, kuris 1832 
m., po nepavykusio sukilimo, caro 
Aleksandro II buvo uždarytas. Tuo 
laiku, kai Europoje plito naujos idėjos, 
socialinės reformos, nacionalinės 
aspiracijos, industrinė revoliucija, 
lietuvių tauta liko be savo švietimo 
židinio.

Lietuvos vyriausybė, žinodama 
švietimo reikšmę tautai, jau 1918 m. 
gruodžio 5 d. išleido įstatymą, atgaivi
nantį Vilniaus universitetą nuo 1919 m. 
sausio 1 d. Deja, bolševikams artėjant 
prie Vilniaus, tų planų nebuvo įmanoma 
įvykdyti; tik pasibaigus laisvės kovoms 
Lietuvos universitetas iškilmingai 
atidarytas Kaune 1922 m. vasario 16 d., 
dalyvaujant valstybės prezidentui 

Aleksandrui Stulginskiui ir min. pir
mininkui Ernestui Galvanauskui. 
Mokslas prasidėjo kovo mėn. Laikinai 
Lietuvos universitetas vadovavosi seno
jo Vilniaus universiteto statutu, kuris 
vėliau, su keliais pakeitimais, buvo 
patvirtintas Lietuvos Seimo. Pirmasis 
Lietuvos universiteto rektorius buvo 
prof. Jonas Šimkus. Pradžioje buvo 
įsteigti šie fakultetai:

Teologijos fakultetas (dekanas dr. 
Jonas Mačiulis—Maironis);

Socialinių mokslų fakultetas 
(dekanas prof. Augustinas Voldemaras);

Medicijos fakultetas (dekanas dr. 
Petras Avižonis);

Gamtos—Matematikos fakultetas
(dekanas Zigmas Žemaitis);

Technikos fakultetas (dekanas prof. 
Pranas Jodelė).

Vėliau tais pačiais metais Teologi
jos fakultetas pavadintas Teologijos—

J.L. T U VOS 
NAC'O.VALiNE 
M. MAŽVYDO 
BIBLIOTEKA
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Filosofijos fakultetu, o Socialinių 
mokslų fakultetas perskirtas į du: 
Humanitarinių mokslų fakultetą (su 
dekanu Mykolu Biržiška) ir Teisių 
fakultetą (su dekanu prof. Petru Leonu).

Universitetas buvo pilnai 
autonominis ir tvarkėsi savarankiškai. 
Dekanų taryba, vadovaujama 
rektoriaus, rinkdavo mokslo personalą, 
nustatydavo programą, sudarydavo uni
versiteto biudžetą, suteikdavo mokslo 
personalui profesorių titulus, rinkdavo 
garbės profesorius ir t.t. Pirmaisiais 
garbės profesoriais išrinkti dr. Jonas 
Basanavičius ir kalbininkas Jonas 
Jablonskis.

Universiteto rūmai turėjo teritorinę 
autonomiją, o tai reiškė, kad be univer
siteto rektoriaus leidimo policija neturė
jo teisės ir negalėjo į juos įeiti.

Po 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo 
Lietuvos demokratinė valdžia buvo 
panaikinta. Autoritetinei valdžiai 
augant ir stiprėjant, tautininkų 
vyriausybė pradėjo šnairai žiūrėti į per 
didelę universiteto autonomiją ir štai 
1930 m. išleido įstatymą, suteikdama 
universitetui Vytauto Didžiojo vardą ir 
kartu paskelbė naują statutą, kuriuo 
universiteto autonomija buvo gerokai 
apkarpyta. Taupumo sumetimais buvo 
sumažintas katedrų skaičius, iš dalies — 
vengiant paralelizmo dėstomuose 
dalykuose, o iš kitos pusės — norint 
paleisti į pensiją jau senyvą universiteto 
personalą, pakeičiant jį jaunesniais ir 
galbūt daugiau patikimais autoritetinei 
valdžiai. Universiteto senatui buvo 
palikta teisė kviesti bei rinkti tinkamą 
mokslo personalą, tačiau vyresniojo 
personalo nariai įsiteisėjo tik valstybės 
prezidentui patvirtinus raštu. 1939 m., 
atgavus Vilnių, du Vytauto Didžiojo 
universiteto fakultetai, būtent — Teisių 
ir Humanitarinių mokslų, buvo perkelti į 
Vilniaus universitetą.

1940 m. sovietams okupavus 
Lietuvą, Vytauto Didžiojo universitetas 
tapo pavadintas Kauno universitetu. 
Vėl padarytos reformos: Technikos 

fakultetas buvo padalintas į du — 
Technologijos ir Statybos. Teologijos— 
Filosofijos fakultetas uždarytas, nes 
netiko naujai santvarkai, o jo vietoj 
įsteigta Marksizmo—Leninizmo 
katedra; tas kursas buvo privalomas 
visiems studentams išklausyti ir iš
laikyti egzaminus.

1941 m. vokiečiams išvijus sovietus, 
Lietuvos Laikinoji vyriausybė tuoj pat 
pakeitė universiteto vardą atgal į 
Vytauto Didžiojo ir atkūrė sovietų 
uždarytus Teologijos—Filosofijos bei 
Filosofijos (Humanitarinį) fakultetus. 
Rektorium buvo išrinktas prof. Julius 
Gravrogkas. Darbas universitete tęsėsi 
toliau, nors ir su trukdymais iš vokiečių 
pusės. Ne kartą vokiečiai norėjo paimti 
studentus karinei prievolei, ne kartą 
visas Senatas buvo geštapo suimtas ir 
grasinamas, bet vis pavykdavo 
laimingai išsisukti. Galiausiai 1943 m., 
kai vokiečiams nepavyko suorganizuoti 
lietuviškojo SS legiono, jų kantrybė 
išsisėmė: kovo 18 d. universitetą uždarė, 
dalį profesūros suėmė ir išvežė į 
Štuthofo koncentracijos stovyklą. Likę 
Kaune profesoriai ir studentai, nors ir 
slapčia, tęsė darbą toliau, ypač tie, kurie 
buvo bebaigią studijas.

1944 m. sovietams vėl okupavus 
Lietuvą, Kauno universitetas vėl buvo 
atidarytas ir egzistavo iki 1950 m. Tų 
metų spalio 3L d. Sov. Sąjungos 
Aukštųjų mokslų ministras S. Kaf- 
tanovas išleido įstatymą dėl Kaimo 
universiteto perorganizavimo į Kauno 
Politechnikos institutą ir Kauno 
Medicinos institutą. 1974 m. Kauno 
Politechnikos institutas buvo pavadin
tas Antano Sniečkaus vardu. Tie abu 
institutai veikia ir dabar.

Mokslas universitete
Lietuvos universitete mokslas turėjo 

tarpinę sistemą tarp carinės Rusijos 
ir Vakarų Europos: pradžioje perėmusi 
daugiau rusiškąjį, bet palaipsniui vis
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artėjanti į vakarietiškąjį pavyzdį. 
Studijų tikslas buvo ne tik paruošimas 
profesijai, bet ir bendras mokslinimas, 
todėl programos buvo perkrautos 
įvairiais bendrais kursais, kaip 
visuomenės mokslo pagrindais, 
buhalterija, kalbos dalykais ir daugeliu 
kitų. Specialybės dalykai buvo silpnai 
pastatyti, bet jau 1939—40 m. matėsi 
naujos srovės gimimas — šalinami 
bendrojo pobūdžio dalykai, daugiau 
dėmesio kreipiant į specialiuosius. 
Sovietams, o vėliau vokiečiams atėjus, 
specialybių mokslas jau tvirtai stovėjo, 
nes daugumas lektorių bei profesorių jau 
buvo kilę iš jaunosios kartos ir suprato 
didesnio specialybės lavinimo 
reikalingumą, juo labiau, kad 
besiplečianti pramonė ir karo grėsmė 
reikalavo daugiau įvairių rūšių 
specialybių.

Kiekvienas studentas, stodamas į 
universitetą, gaudavo studijų knygelę, 
kurioje buvo studento nuotrauka, 
vardas—pavardė, gimimo data, kada 
buvo priimtas į universitetą bei kokį 
fakultetą ir studento parašas. Ta studijų 
knygelė buvo be galo svarbi, nes be 
asmeniškų žinių apie studentą, čia buvo 
atžymėti ir visi jo darbų bei egzaminų 
duomenys. Mokslo metai buvo 
paskirstyti į du semestrus: rudens ir 
pavasario. Mokslas prasidėdavo rugsėjo 
vidury ir baigdavosi gale birželio.

Pats mokymo būdas buvo skirtingas 
nuo mokslo Australijos universitetuose. 
Lietuvos universitete nors paskaitų 
lankymas buvo pageidautinas, tačiau 
nepriverstinis, bet beveik visi 
profesoriai bei lektoriai reikalaudavo, 
kad studijų knygutėje būtų jų parašai — 
parodyti, kad studentas vis dėlto jų 
paskaitas lankė. Kai kuris lektorius 
paskirdavo tik vieną ar kelias dienas 
per semestrą, kada jis pasirašydavo 
studijų knygutėje, bet tų datų iš anksto 
neskelbdavo, tik staiga vieną dieną sako 
— duokite knygutes, aš šiandien 
pasirašysiu, ir vargas tam, kurio 
paskaitoje nėra. Tada jis jau turėjo 

asmeniškai su profesoriumi derėtis ir 
aiškintis, kodėl tą dieną paskaitoje 
nebuvęs. Bet paprastai parašus gauti 
buvo nesunku.

Kas kita būdavo su įskaitomis, 
pratybomis, laboratorijos darbais arba 
rašomaisiais, kuriuos turėdavai atlikti, 
prieš gaudamas teisę laikyti egzaminus. 
Tas irgi priklausydavo nuo dėstomo 
dalyko ir lektoriaus. Kartais lektorius 
asmeniškai pasikalbėdavo su studentu 
ir, iš keleto klausimų matydamas, kad 
studentas jo dalyke orientuojasi, 
duodavo įskaitą, t.y. pasirašydavo 
studijų knygutėje. Bet kai kurios 
įskaitos buvo labai sunkios, ypač 
matematikos, fizikos, chemijos ir kt. Čia 
įskaitai gauti jau reikėdavo išspręs 
ti tam tikrus uždavinius raštu, — juos ly
ginčiau su rašomaisiais egzaminais 
Australijoje; tik gavęs įskaitą, galėjai 
laikyti egzaminą.

Egzaminai buvo ir žodiniai, ir raštu. 
Dažnai per egzaminus gaudavai 
išspręsti kokią nors problemą raštu, o po 
to profesorius patikrindavo tavo žinias 
įvairiais klausimais. Todėl per 
egzaminus jokių apgavysčių būti negalė
jo, nes kiekvienas studentas gaudavo 
skirtingą uždavinį, o be to turėdavo at
sakyti į profesoriaus klausimus žodžiu ir 
iš tų atsakymų lektorius tikrai galėdavo 
susidaryti nuomonę, ar tu žinai jo 
dalyką, ar ne.

Egzaminai, prieš sovietams užimant 
Lietuvą, buvo laisvas studentų 
susitarimas su lektorium. Sakysim, 4 ar 
6 studentai susitaria su profesorium dėl 
egzaminų datos ir vietos, ir laiko 
egzaminus, dažniausiai universitete, 
profesoriaus kabinete, o kartais ir jo 
namuose. Dar viena gera tų egzaminų 
ypatybė buvo ta, kad studentas tuoj pat 
žinodavo, ar jis išlaikė egzaminą, ar ne: 
profesorius čia pat į studento knygutę 
įrašydavo jo egzaminų rezultatą. 
Egzaminus buvo galima išlaikyti labai 
gerai (5), gerai (4), arba patenkinamai 
(3). Jeigu studento atsakymai 
nepatenkindavo profesoriaus, tai jis tik
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pasakydavo „ateisi kitą kartą“, — jokių 
baimių, kad egzamino dar ir antrą kartą 
neišlaikius, būsi išmestas iš univer
siteto, nebuvo. Studentai buvo traktuo
jami kaip subrendę asmenys, o ne kaip 
mokinukai. Kadangi studentų skaičius 
kiekviename semestre — ypač 
aukštesniuose — nebuvo per didelis, 
apie 20—30 studentų, profesorius paži
nojo beveik juos visus, ir tas asmeniškas 
kontaktas labai suartindavo profesūrą 
su studentais. Dažnai egzaminai pas 
profesorių baigdavosi arbatėle ir 
draugišku pašnekesiu, o kai kada, ypač 
vokiečių okupacijos metu, patys studen
tai atnešdavo profesoriui produktų ir po 
egzaminų kartu valgydavo vakarienę.

Studijuoti Lietuvos universitete 
galėjai eilę metų, tik turėjai mokėti už 
mokslą, berods 150 litų į semestrą. 
Dažnai studentai dirbdavo kurioje nors 
įstaigoje ir laisvalaikiu studijavo. 
Studentai gaudavo ir stipendijas, bet jų 
mažai buvo ir be to turėjai gerai mokytis 
— eiti iš kurso į kursą. 1926 m. buvo 135 
stipendijos po 150 litų, o vėliau 100 po 
100 litų. Pereiti iš kurso į kursą reikėjo 
išlaikyti egzaminų minimumą, kad 
galėtum įsiregistruoti į vyresnį kursą, 
bet ir neišlaikęs minimumo, studentas 
galėjo lankyti aukštesnio kurso 
paskaitas, gauti įskaitas, atlikti 
praktikos darbus ir 1.1. Universiteto 
diplomui gauti reikėdavo išklausyti 
paskaitas, gauti visas įskaitas, atlikti 
visus darbus, pratybas, išlaikyti visus 
egzaminus bei paruošti ir apginti 
diplominį darbą prieš fakulteto tarybą, 
kur kiekvienas dėstytojas galėjo klausti 
įvairius klausimus, o diplomantas 
turėdavo atsakyti į visus užklausimus ir 
kritiką. Diplomo gavimas suteikdavo 
laipsnį ir vainikuodavo universiteto 
baigimą.

Toks, palyginus, laisvas mokymo 
būdas reikalaudavo iš studento daug 
savitvardos, nes iš tikrųjų jokios 
prievartos mokytis nebuvo ir todėl ne 
vienas iš studentų, kaip mes 
sakydavome, likdavo amžinais studen

tais. Iš tikrųjų, bent mano nuomone, 
Lietuvoje tik tie studentai, kurie turėjo 
stiprią valią, galėjo baigti universitetą.

Todėl nenuostabu, kad nuo 1922 iki 
1944 m. iš viso baigė Lietuvos univer
sitetą 4000 diplomantų, o studijavo apie 
30 tūkstančių.

Studentų korporacijos

Studentų gyvenimą labai paįvairin
davo studentų korporacijos bei draugi
jos.

Paprotys jungtis į korporacijas yra 
pasilikęs iš viduramžių, kai studentai iš 
didžiųjų universitetų — Bolognos, 
Paryžiaus, Oksfordo, Prahos — gyven
davo ir mokėsi susiskirstę pagal savo 
kilmę. Tuose sambūriuose išsivystė ir 
lotyniška terminologija su savotiškais 
papročiais, dažniausiai nukreiptais į 
pramogas su išgėrimais ir lotyniškom 
dainom. Be išgėrimų studentai 
jungdavos! ir į politines diskusijas, 
demonstracijas, satyrinius vaidinimus 
ir t.t.

Anglijos studentai daugiausia krypo 
į saviauklą ir sporto varžybas tarp 
universitetų, bet mažiau į politinę 
veiklą. Man atrodo, kad tai pastebima 
ir Australijos universitetuose.

19 amžiuje vokiečių studentai buvo 
drausmingai suorganizuoti. Juose 
reiškėsi patriotiniai jausmai; jie taip pat 
išvystė fechtavimo meną — ypač buvo 
kaujamasi dėl garbės ir moterų. Nuo to 
laiko buvo priimtas ir tarptautinis 
studentų himnas Gaudeamus igitur.

Rusijos studentai 19 amžiaus 
pabaigoje ir 20 amžiaus pradžioje buvo 
suorganizuoti pagal prancūzų papročius 
ir skleidė naujas liberalines idėjas.

Lietuvai 1922 m. esant 
demokratiškai valstybei, Lietuvos uni
versitetas buvo rusų ir vokiečių stu
dentų papročių įtakoje. Daugelis iš 
profesūros mokslus buvo baigę Rusijoje 
ir tik vienas kitas Vakaruose, todėl bent 
pradžioje mūsų universitete reiškėsi
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rusų studentijos nuotaikos, būtent — 
ideologinis susiskirstymas. Todėl pir
mos ir pačios svarbiosios studentų 
korporacijos buvo ideologinės.

1. Pati didžiausia studentų sąjunga 
buvo ateitininkai, krikščionių 
demokratų pasaulėžiūros — apie 13 
korporacijų;

2. Varpininkai — senųjų varpininkų 
ideologijos pagrindais, 4 korporacijos;

3. Neo—Lituania, tautininkų kor
poracija — patriotinė sąjunga, vokiečių 
studentų pagrindais suorganizuota;

4. Korp. Lietuva — voldemarininkai, 
lietuviai nacionalistai, kraštutiniai 
dešinieji, glaudesnių santykių su 
Vokietija šalininkai;

5. Žaizdras (draugija) — 
socialdemokratai;

6. Aušrininkai — socialistai 
revoliucionieriai.

Be politinių—ideologinių kor
poracijų buvo ir kitų, pvz. 
pasiskirsčiusių savo kilimo vietovėmis: 
Samogitia — žemaičiai, Sudavia — 
suvalkiečiai.

Kitos korporacijos skyrėsi savo 
profesijomis: Fratemitas Lituanica — 
medikai, Plienas—vyrija, technikai.

Dar kitos skirstėsi pagal organizaci
jas: Vytis — skautai, Ramovė — at
sargos karininkai, Saja — šauliai.

Be to dar buvo Medikų d—ja, 
Technikų d—ja, Gamtininkų d—ja, Far
macininkų d—ja ir daugelis kitų. 
Organizacijų skaičius universitete vis 
augo ir 1931 m. jų ten buvo apie 80.

Studentiškas gyvenimas
Kaip ir kiekviename krašte, taip ir 

Lietuvoje, studentai pasireikšdavo 
savarankišku galvojimu ir dažnai 
pareikšdavo savo nepasitenkinimą 
vyriausybės, miesto savivaldybės ar 
kitų organų vedama linija. Studentų 
reikalus ir veikimo gaires nustatydavo 
pačių studentų išrinkta Studentų 
Atstovybė. Pradžioje ji buvo renkama po 

1 atstovą nuo 50 studentų, o vėliau po 1 
atstovą nuo 100 studentų. Įdomu 
pabrėžti, kad Studentų Atstovybėje 
universiteto autonomijos dėka 
pasireikšdavo visos politinės partijos, 
tuo tarpu pačiame krašte, autoritetinės 
vyriausybės metu, visos politinės par
tijos buvo uždarytos.

Iš tokių studentiškų pasireiškimų 
gal yra paminėtini: Kauno „konkės“ 
nuvertimas, „neramumai“ dėl Valstybės 
Teatro bilietų papiginimo ir lenkų ul
timatumo.

Dėl įvairių demonstracijų dažnai 
tekdavo susidurti su policija. Atsimenu 
kaip dabar, kai studentai, stovėdami ant 
universiteto laiptų, plūsdavo 
policininkus, vadindami juos 
„faraonais“, o šie studentams nieko 
negalėjo padaryti dėl universiteto rūmų 
autonomijos...

Reikia pabrėžti, kad Lietuvos uni
versitetas iki pat okupacijos išsaugojo 
šią tradicinę vakarų universitetų 
autonomiją: policija niekad neįeidavo į 
universitetui priklausančius rūmus 
sklaidyti studentų susirinkimų, ko nors 
areštuoti ar kitokiu būdu kištis į univer
siteto vidinį gyvenimą. Tiesa, retai kada 
masiniai studentų mitingai praeidavo 
be susidūrimų su policija, bet tai 
įvykdavo jau gatvėse, studentams išėjus 
iš rūmų demonstruoti.

Užbaigiant
Kauno universiteto reikšmė 

Lietuvos kultūrai buvo didžiulė. 
Nepriklausomo gyvenimo laikotarpiu 
tai buvo didžiausia specialistų ruošimo 
įstaiga, svarbiausias mokslo židinys. 
Universitetas paruošė keletą tūkstančių 
darbuotojų, ekonomistų ir teisininkų, 
inžinierių ir gydytojų.

Ne vienas buvęs to universiteto 
auklėtinis pagarsėjo ir išeivijoje tiek 
savo asmeniškais pasiekimais, tiek savo 
pastangomis kovoje dėl Lietuvos laisvės 
atgavimo ir lietuviškumo išlaikymo.
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PRISIMENANT

KORPORACIJAS

V.s. fil. Izidorius Jonaitis
Jaunystės išgyvenimus visuomet 

prisimename kaip gražius, laimingus 
laikus.

Taip ir šiandien, beveik po 50 metų, 
dar atmintyje neišdilo vaizdai iš 
Vytauto Didžiojo universiteto kor
poracijų eitynių Kauno gatvėmis; jos 
įvykdavo viena ar kita šventiška proga. 
Žygiuodavo apie pusšimtis studentų 
korporacijų. Kiekvienos korporacijos 
priekyje puošni vėliava, už jos — jaunų 
studentų gretos su spalvotomis 
kepuraitėmis. Tokiomis progomis visas 
Kaunas darėsi šviesesnis, linksmesnis.

Kas gi buvo tos akademiškos kor
poracijos?

Mūsų lietuviška enciklopedija 
akademišką korporaciją taip nusako: tai 

studentų organizacija, sudaryta 
ideologiniu, profesiniu, etniniu ar kitu 
pagrindu, veikianti universiteto statuto 
ribose, be kitų uždavinių besirūpinanti 
savo narių visuomeniniu, moraliniu 
auklėjimu bei jų ekonomine būkle.

Lietuvai atsikračius šimtametės 
rusų vergijos, visų akys krypo į 
Vakarus, jų kultūrinį bei ekonominį 
gyvenimą. Taip ir jaunojo Lietuvos 
universiteto studentai sėmėsi pavyzdžių, 
ypač iš Vakarų Europos universitetų 
patirties; anuose studentų organizacijos 
buvo įsipilietinusios ir turėjo tvirtas 
tradicijas. Nemažas skaičius studentų 
bei mokomojo personalo jau buvo studi
javę Vakarų Europoje, todėl ir studentų 
korporacijos buvo kuriamos jų patirtimi, 
jas pritaikant Lietuvos sąlygoms. 
Pasisavinta ypač korporacijų išorinės 
formos: kepuraitės, spalvų juostos, 
špagos, junjorų—senjorų—filisterių 
laipsniai, alučiai ir įvairios apeigos.

Studentų korporacijų pradžia kilusi 
iš viduramžių, kada į kelis tuo metu 
buvusius universitetus atvykdavo 
studentai iš įvairių kraštų ir jungdavos! 
į savo kilmės grupes. Kadangi lotynų 
kalba anais laikais buvo vienintelė 
tarptautinė mokslo ir šviesuomenės 
kalba, tai tų studentiškų organizacijų 
vardai ir terminai taip pat skambėjo 
lotyniškai.

Ir Lietuvos universiteto pradžioje 
plačiai prigijo korporacijų lotyniški 
vardai: Neo—Lithuania, Patria, 
Sudavia, Rutenia, Fratemitas Baltiensis 
ir kiti; vėliau pradėta naudoti lietuviški 
pavadinimai: Vytis, Plienas, Romuva, 
Romuvos Vaidilutė, Grandis, Šatrija, 
Varpas, Jūra, Ąžuolas ir pan.

Iš viduramžių atėjo ir špagos, nes 
studentų daugumas buvo iš kilmingųjų, 
kurie vaikščiodavo su kardais. Spalvų 
juosta išaugo iš kardui nešioti papuošto 
perpetinio diržo.

Mūsų korporacijos turėjo aiškiai 
užsibrėžtus tikslus. Vienos jų bazavosi 
Lietuvos politinių partijų ideologija, 
kitos profesiniais, teritoriniais, et-
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Fil. Izidorius Jonaitis kalba Sydnejuje 
vykusiame Kauno universiteto minėjime.
E. Jonaitienės nuotr.

niniais, ar bendros apimties interesais. 
Jos skyrėsi nuo kai kurių Vokietijos 
universitetų korporacijų, siekusių tik 
linksmumo, pagal šūkį: „Wein, Weib 
und Gesang“.

Lietuvių studentų korporacijose 
buvo tarpusavis broliškas sugyvenimas, 
nes visi nariai gyveno tais pačiais 
idealais, o priimant į korporaciją daryta 
atranka. Junginio dvasios kūrimas ir 
plėtimas būdavo puoselėjamas tradici
jomis, uniformomis, drausme ir studen
tiškais renginiais.

Korporacijas sudarydavo pilni 
nariai — senjorai ir naujai įstoję — 
junjorai, populiariai vadinami 
„fuksais“.

Visos korporacijos tvarkėsi 
demokratiškais principais, valdybos 
renkamos senjorų sueigos. Valdybos 
sudėtyje būdavo junjorų tėvūnas, kuris 
paruošdavo junjorus kėlimams į sen
jorus, ir arbiter elegentiarum, kurio 
uždavinys buvo prižiūrėti, kad kor- 
porantai būtų tvarkingos aprangos ir 
elgesio.

Tarp korporacijų bendravimas vyko 
intensyviai, ypač akademikai skautai 
buvo kviečiami į kitų korporacijų 

parengimus. Skautai savo minėjimuose 
su svečiais pasitenkindavo arbatėle be 
alkoholinių gėrimų.

Kai kurios korporacijos rengdavo 
uždarus ar su kviestiniais svečiais 
alučius. Priešingai paplitusiam mitui, 
juose nebuvo didesnių nusigėrimų, nes 
laikytasi griežtos drausmės. Pir
mininkaujantis juose buvo pripažintas 
„viešpats ir valdovas“. Disciplinai jis 
vartojo špagą ir plaktuką, su kuriuo 
laiks nuo laiko trenkdavo į stalą, 
sušukdamas „Silentium!“, kas reikšdavo 
patvarkymo reikalą. Jei kas atrodydavo 
labiau nugėręs ar netinkamai besielgiąs, 
pirmininkas prašydavo atsistoti ir 
bausdavo. Visi be jokių atsikalbinėjimų 
privalėjo įvykdyti jo skirtą bausmę; 
dažniausiai liepdavo išgerti vieną ar du 
bokalus gryno vandens.

Per alučius ypač daug dainuota, 
sakytos kalbos ir leista pasireikšti 
kviestiems svečiams.

Akademikai skautai, kaip ir kitos 
korporacijos, turėjo keletą tradicinių 
renginių: Initium ir Finis semestri — su 
pasišokimais ir dainom; akademikų 
skautų susipažinimo arbatėlę, kur buvo 
pristatomi nauji nariai; ypač 
iškilmingai švęsta tradicinė metinė 
šventė, kurią ir šiandien švenčiame. 
Kartą metuose rengtas viešas balius. 
Mokslo metus užbaigiant, akademikai 
skautai rengdavo gamtoje visai studen
tijai Akademinį laužą. Programą 
pradžioje patys atlikdavo; į laužą vėliau 
įsijungdavo ir kitos korporacijos.

Visuose studentijos parengimuose 
buvo ypač daug dainuojama. Keitėsi 
dainų tematika, keitėsi ir pačios dainos, 
bet visada buvo žiūrima, kad dainos 
būtų lietuviškos, akademikai skautai 
net atmetė vadinamas studentiškas 
skolintas dainas, kaip „Krambambuli“, 
„O jerum, jerum“ ir kitas svetimybes.

Mūsų universitete, kaip ir visame 
naujai atsikūrusiame krašte, gyvenimas 
virė, formavosi, ieškodamas vis 
savitesnių, gryniau lietuviškų kelių ir 
būdų.
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APIE VYRUS IR MOTERIS 
IR
APIE MOTERIS IR VYRUS

Prieš kurį laiką pateikėme eilei ASS 
narių klausimus, liečiančius vyrų ir 
moterų santykius lietuvių visuomenėje. 
Šia proga dedame atsakymus, gautus iš 
Ramutės Bartuškienės (RB), Gilės 
Liubinskaitės (GL) ir Marijos Stankus— 
Saulaitės (MSS).

Biologija neišaiškina, kodėl 
lietuviškuose sambūriuose, kaip taut, 
šokių grupėse, lituanistiniuose 
seminaruose, ASS ir t.t. dalyvauja 
kartais net dvigubai ar trigubai daugiau 
mergaičių, negu berniukų. Ar kas nors 
mūsų visuomenėje vyrus atstumia1? Ar 
jie turi svarbesnių reikalų? Ar tai iš vis 
yra problema? Jei taip, kaip galėtume 
bandyti ją išspręsti?

Taigi, nediskutuotina tiesa, kad 
lietuviškoje veikloje mergaitės skaičiumi 
žymiai viršija berniukus. Tai nebūtų 
ypatingai didelė problema, bet kadangi 
jaunimas paprastai mėgsta susitikti ir 
pabendrauti, pritrūksta pusiausvyros. 
Šiam kiek apgailėtinam reiškiniui 
galima bandyti surasti priežastis, tačiau 
nei viena jų pilnai padėties neišaiškina. 
Į reikalą žiūriu iš viduriniosios kartos 
8

taško ir atsakymo ieškau mūsų kartos 
vyriškumo ir moteriškumo sąvokose.

Darant spėliojimus ir eventualias 
išvadas, vertėtų pabrėžti, kad bazuo- 
juosi vidurkiu. Išimčių randasi ir 
viename, ir kitame poliuje. Daugiausia 
mergaitės yra artimiau prisirišusios prie 
šeimos ir tuo pačiu prie šeimos 
propaguojamos lituanistinės veiklos. 
Berniukai jau nuo pradžios mokyklos 
klasių pasuka į sportą, į griežtuosius 
mokslus ir neretai yra, gal net 
sąmoningai, vedami prie 
„praktiškesnės“ pažiūros į gyvenimą. 
Brendimo laikotarpiu išryškėja 
spaudimas pasistatyti savo vyriškumą. 
Jiems šokis, literatūra, istorija ar ben
drai kiek „sukultūrintos“ temos pradeda 
rodytis nevyriškos, ypač kad tose srityse 
ir taip jau būriuojasi mergaitės. 
Lietuviška sentimentali liaudies daina 
niekad neatstos įvarčio ledo rutulio 
rungtynėse ar medalio, laimėto griežtųjų 
mokslų varžybose.

Tuo tarpu mergaitės, vedamos gal 
taip pat nesąmoningo polinkio paklusti 
šeimos vedamai linijai, o taip pat 
jusdamos didesnį patraukimą socialinei
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ir kultūrinei veiklai, natūraliai greičiau 
suranda savo vietelę lietuviškame rate. 
Manyčiau, kad keičiantis pažiūroms j 
vyrų ir moterų privalumus amerikiečių 
visuomenėje, keisis ir lietuvių mergaičių 
bei berniukų pažiūros į lietuviškąją— 
visuomeninę veiklą; tik kažin, ar iki to 
meto bus likę užtenkamai prasmingos 
lietuviškos veiklos bet kam?

RB
Pažįstu vieną vyrą, iš vienos 

organizacijos išstojusį vaikystėje, 
kadangi vien moterys vadovavo... o jis 
jau lankė mokyklą su vien mokytojomis.

Kadangi lietuviukams tinka ruoštis 
būti daktarais ar inžinieriais ir netinka 
jausti, virti ir savimi abejoti, jų veiklos 
ir veikimo sritis savaime apribojama.

Gal kartais berniukams leidžiama 
pasirinkti, o mergaitėms — ne. Juk 
geros mergaitės lanko šeštadieninę, 
paruošia pamokas, kelia rankutes ir 
nuvalo lentą. Geri berniukai neturi to 
daryti; gal ir negali viso to daryti. 
Pritaikome savo pamokas ir užsiėmimus 
ramiems, lengvai valdomiems vaikams, 
ir gal todėl tokie — ar taip atrodą — 
vaikai lieka.

Spręsti šią problemą reikštų spręsti 
visą mūsų veiklos ir bendrojo gyvenimo 
problemą, nes lietuviška veikla remiasi 
daugiausia tik ketvirtadaliu lietuvių. Ne 
vien berniukų trūksta čia minėtose 
vietose ir organizacijose. Trūksta 
lietuviškai nekalbančių, nesveikų, 
nestudijuojančių, nebūsiančių daktarais 
ar inžinieriais... Trūksta bent trijų 
ketvirtadalių mūsų tautos egzilėje.

MSS
Atsakymas į šį klausimą būtų ne 

biologiškas reiškinys, bet lietuvių vaikų 
auginimo būdas. Mūsų tėvai prižiūri 
savo dukras daugiau, negu sūnus. Jie 
nori žinoti, kur dukros eina, su kuo 
išeina, kada grįš į namus ir pan. Tuo 
tarpu berniukai nėra tiek daug kaman- 
tinėjami. Lietuviams tėvams taip pat 
daug ramiau leisti savo dukras į 
lietuviškus užsiėmimus, negu į tokius, 

apie kuriuos jie nelabai daug žino.
Kai merginos užauga, jos jau 

savaime yra įpratusios į tos aplinkos 
judėjimą ir beveik visos aktyviai įsi
jungia į liet, organizacijas. Vyrukai, 
laisviau augę, gali pasirinkti: 
priklausyti, ar nepriklausyti organizaci
jai. Dėl to jų ir yra mažiau liet, 
organizacijose.

GL
Kokius lietuvių tarpe moterų—vyrų 

stereotipus reikėtų pašalinti ir kaip?
Stereotipus reikėtų panaikinti ne tik 

lietuvių, bet ir amerikiečių visuomenėje. 
Tačiau, reikia pripažinti, kad nauji vėjai 
lengviau įsipučia šio krašto pažiūrų 
laukuose, negu mūsų konservatyvioje 
etninėje visuomenėje. Lietuvybės iš
laikymas lyg ir reikalauja, kad būtų 
laikomasi gerai įsišaknijusių pažiūrų ir 
įprastų veiklos metodų. Naujoviškumas 
dažnai lyginamas su praeities stiprybę 
naikinančiais reikalais. Kas liečia vyrus 
ir moteris, ką gi — bernelis vis ant žirgo, 
mergelė rūtas, lelijėles laisto... Merginos 
šoka sadutę, vyrai — oželi... Reikėtų 
tikėtis, kad eventualiai tiek vyrai, tiek 
moterys turės progos visuomenei (ar tai 
lietuviškai, ar gyvenamojo krašto) skirti 
indėlį pagal savo natūralius talentus ir 
gyvenimo sąlygas, o ne pagal, dar vis 
mūsų visuomenėje vyraujančią, pažiūrą, 
kad moteris skirta „smulkesnėms“ 
pareigėlėms ir smulkesnėms organizaci
joms (ypač sekretoriavimui!), o vyras 
daugiau linkęs vadovauti, organizuoti ir 
spręsti. Šio pagrindinio stereotipo 
pašalinimas bus įmanomas tik tada, kai 
gyvenamojo krašto socialinė struktūra jį 
pašalins ir kai lietuviškoje veikloje bus 
daugiausia jaunesnės kartos atstovai. 
Tai yra surišta su laiku, o laikas nėra 
naudingas lietuviškai veiklai: bus 
stereotipų, bet laiko srovėje tirps ir 
lietuviškoji veikla.

RB
Stereotipams pašalinti pirma 

reikėtų pripažinti, kad stereotipai yra. O 
tai nelengva. Mes labai save giname,
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sakydami, kad nuo amžių pradžios 
lietuvių tarpe žmogus nėra apribotas 
pačiu užgimimu berniuku ar mergaite.

Dabar: kokius stereotipus pašalinti? 
Amžiaus ir žilo plauko svarbą — t.y., 
galvojimą, kad nauji dalykai ir jauni 
žmonės savaime yra įtartini, nepatikimi 
ir pan. (Tarp kitko noriu pažymėti, kad 
aš turiu ir amžiaus, ir žilą plauką.)

Reikėtų leisti žmonėms pasirinkti 
gyventi taip, kaip jie nori gyventi. 
Reiškia, kad ir lietuviai galėtų įvairių 
asmeninių ir šeimyninių sprendimų 
daryti, ne vien savo tautinės grupės 
nepeikiami, bet ir jos remiami. 
Pavyzdžiui, galėtų net atsitikti, kad 
vyras namus tvarkytų, o moteris dirbtų 
už uždarbį.

Reikėtų leisti žmonėms pasirinkti 
pavardes. Mes žinom (žiūr. LE XV 
tomą), kad moters pavardė ne visada 
nurodydavo jos priklausomumą — 
vedybinį stovį. Ta pačia proga, 
galėtume išmesti ponus ir ponias, 
daktarus ir jų ponias... Visi šie titulai ir 
pavardžių formos parodo pažiūras ir 
žmones apriboja.

Bet kokius stereotipus, ypač svar
biuosius, panaikinti ar pakeisti būtų 
labai sunku, kadangi jie yra dalis mūsų 
patriotizmo ir dalis mūsų bažnyčios. 
Atrodo, kad drąsesnės bendruomenės 
turės visa tai iškovoti, pakeisti — kaip 
jau ir daro, o mes vėliau pasinaudosime 
jų atsiekimais, žmoniškumu.

Daug kas mūsų visai rimtai teigia, 
kad žmona priklauso savo vyrui, kad 
vyras turi valdyti. Juk žinome, tačiau, 
kad joks žmogus nepriklauso kitam ir 
negali kitam priklausyti; žinome, kad ne 
visi žmonės yra pajėgūs spręsti ar 
vadovauti. Mūsų bažnyčia vyriškumą 
laiko ne vien teigiamu dalyku, bet 
būtina sąlyga vadovauti. Tai truputį 
juokinga, bet taip yra. Ir taip toliau...

Truputį šviesiau atrodo, pagalvojus 
apie uždarbį. Aplamai lietuviams ir jų 
veiklai pinigai yra labai svarbūs. 
Dažnai turtingasis yra labiau ger
biamas už vargšą, sodinamas pirmoje 

vietoje, renkamas valdyti — tinka, ar 
ne. Kadangi atsitinka, kad moterys už 
vyrus daugiau uždirba, galima tikėtis, 
kad bent dėl šios priežasties jos taip pat 
galės turėti progą tikrai vadovauti.

MSS
Manau, kad lietuvių tarpe yra 

mažai moterų—vyrų stereotipų. Jei tokių 
yra, tai tik vyresniųjų eilėse, bet ne 
mūsų amžiaus grupėje.

GL

Nors aplamai daugiau moterų 
matosi lietuviškoje veikloje, kodėl 
organizacijų (kaip pvz. Lietuvių Ben
druomenės) aukščiausiose vietose 
daugiausia yra vyrai1?

Pirma siūlau vėl peržiūrėti 
1982.IV. 10 Draugo kultūrinį priedą, 
kuriame aprašyti ir atvaizduoti šių metų 
PLB kultūros premijas laimėję. Ar 
vyrai, ar moterys? Kokio amžiaus? 
Reikėtų dar pastudijuoti premi
juotuosius išrinkusias komisijas: lytį ir 
amžių. Kartais atrodo, kad objekytvu, 
bet taip nėra, nes jau pačioje sudėtyje 
numatoma pažiūra ir sprendimai.

Ne visur vyrai vyrauja. Atrodo, kad 
Kanados PLB anksčiau susigaudė. 
PLJS seniai susigaudė. Skautų Sąjunga 
taip pat neatsiliko.

Man atrodytų, kad mūsų ben
druomeniniame gyvenime api- 
mančiame tautinę ir religinę veiklą, 
yra nusistovėjusi tradicija ir pažiūra 
rinkti daugiausia vyrus iš toms pozici
joms jau ruošiamo sluoksnio, apimančio 
daugiausia vyrus.

Imigracinės grupės yra konser
vatyvios. Oficialios religinės grupės yra 
konservatyvios. Atrodo, kad žmonės 
saugiausiai jaučiasi, jeigu dar kartą 
pakartoja jau priimtas formas. Reikia 
labai savimi ir savo žmonėmis 
pasitikėti, kad būtų galima drįsti ką 
keisti.

Moterį išrinkti būtų didelis 
pakeitimas. PLB visai jaukiai jaučiasi, 
moterims vadovaujant švelnesnėse

10

12



pozicijose — kaip kultūrinėje, 
literatūrinėje, ar meninėje srityje. 
Moterys prie ratelio. Bet pirmininkai ir 
vicepirmininkai, t.y., sprendžiantieji, 
yra vyrai — medžiotojai ir generolai. 
Mums reikėtų radikaliai pakeisti ne vien 
savo nusistatymą apie moterų—vyrų 
roles, bet taip pat apie save, kaip gyvą 
bendruomenę, kad galėtume turėti ge
riausius, pajėgiausius vadus, puikiau
sias vadės.

MSS
Ir šis klausimas turi būti at

sakomas, ieškant bendro vardiklio, nors 
išimčių yra. Dauguma moterų išteka, o 
dauguma ištekėjusių susilaukia vaikų. 
Šeimos priežiūra nuo pirmosios dienos 
daugiausia atsiduria moters kompeten
cijoje. Natūralu, kad moteris lietuviškoje 
veikloje keliauja kartu su vaikais — 
lituanistinės mokyklos, lietuviškos 
organizacijos, religiniai (parapijų) 
reikalai. Neretai savanoriškai vengiama 
aukštesnių pareigų: nes tam, savaime 
aišku, reikėtų skirti laiko, kurį tektų 
atitraukti nuo „namų“. Ypač, jeigu 
moteris ir dirba, „pasitenkinama“ 
smulkesnėmis „pareigėlėmis“.

Didžiosios pareigos neretai reikalau
ja ne tik laiko, bet taip pat ir judėjimo 
laisvės. Dauguma moterų neturi tokių 
darbų, kurie leistų keliauti. 
Lygiagrečiai, tėvui iš namų išvažiavus, 
padėtis namuose reliatyviai normali, gi 
motinai nebūnant (ypač, jei tai yra 
dažnas įvykis), jaučiama skriauda. Iš 
vienos pusės visuomenė, iš kitos pati 
moteris stato sau reikalavimus, kurie ją 
riša prie šeimos gerovės, o ne prie 
visuomenės. O pažiūroms įsigalėjus, 
nors šeimos ir darbo sąlygos keičiasi, 
nušokti nuo gerai nublizgintų bėgių yra 
sunkiau.

Kitas sunkumas yra pažiūros į 
moterį iš pačių veikliųjų vyrų pusės. 
Dažnai pasitaiko, kad dirbant bendrą 
darbą, moters nuomonė nėra priimama 
lygiu svoriu, jos pastangos vertinamos 
menkiau. Neretai susidaro padėtis, kur 
juntamas iš vyro pusės nerašytas 

spaudimas, kad „mes duosime mintis, 
mes nuspręsime, o tu tik spėk vykdyti...“

Nėra stebėtina, kad tokios 
visuomeninio darbo sąlygos apkarsta ir 
ne viena iškrinta iš „rikiuotės“, ir 
aukštesnės atsakomybės niekad 
nesiekia.

RB
Ar Jūs jautėte, kad buvo sunku į 

šiuos klausimus visai atvirai atsakyti, 
nes tai kėlė grėsmę („threat”) Jūsų, ar 
Jūsų artimųjų vyriškumui — 
moteriškumui?

Ne, nebuvo sunku atsakyti. Man 
pasisekė augti šeimoje, kurioje 
nebuvome apribojami. Dabar irgi mūsų 
šeimoje — Algio ir mano — nėra tokių 
problemų.

Bet su lietuviais yra pasitaikę ir 
pasitaiko, kad būna nemalonu. 
Nesmagu yra pasisakyti žinant, kad kai 
kas visai nesupras, net kodėl apie tai 
kalbama. Nejauku turėti pavardę, 
išreiškiančią mūsų pažiūrą į tą svarbų 
dviejų žmonių ryšį, bet neatitinkančią 
lietuvių imigrantų dabartines pažiūras į 
moters ir vyro pavardę ir jų pačių rolę. 
Liūdna kartais dalyvauti posėdžiuose ar 
komisijose, žinant, kad iš to darbo ar tų 
valandų nieko reikšmingo neišeis, 
kadangi vis tas pats ir tas pats užburtas 
ratas, ir kad esi pakviesta, kad būtų 
moteris vyrų tarpe („token female“).

MSS
Sunkumo atvirai atsakyti ne

jaučiau.
RB

Į tokios rūšies klausimus, o ir 
apskritai pasisakyti anketose, daug kas 
nenori, kadangi užtrunka laiko. Laikas, 
laikas... O jei tam ir skiri laiko, at
sakymai situacijų nepakeičia.

Apskritai veikla ir vadovavimas 
nepriklauso nuo nuomonių pareiškimo; 
tačiau jei iš organizacijos narių 
pavyksta nuomones ištraukti, jomis 
vadovaujantis sudarome organizacijos 
metinės veiklos programas. GL
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DULKĖTAIS

GUDIJOS

KELIAIS

BALTARUSIJOS PAKELĖSE BAIGIA NYKTI MŪSŲ 
ISTORINIAI PAMINKLAI

Mūsų krašte dar yra nemažai 
žmonių, kurie labai domisi savo tautos 
istorija, senąja architektūra ir viskuo, 
kas liečia mūsų mažąją tautą. Tokie 
žmonės yra susibūrę į atskirus ratelius, 
kaip pvz.: kraštotyrininkai ar 
menotyrininkai, knygų bičiuliai ir t.t. Tie 
junginiai organizuoja ekskursijas po 
Lietuvą, domisi viskuo, kas liečia mūsų 
mažą šalį, o ypatingai architektūra, 
istorija ir žymiaisiais šalies švyturiais — 
žmonėmis, kurie paliko gilius pėdsakus 
lietuvių istorijoje.

Dažnai mums tenka išvykti 
dulkėtais Lietuvos keliais ir vieškeliais ir 
aplankyti kai kuriuos užkampius, 
kuriuose randame nuostabių „brili- 
jančiukų“, nors šie dažnai net nelaikomi 
vertingais paminklų apsaugos 
sąrašuose.

Taigi, neseniai buvome dviejų dienų 
išvykoje į Baltarusiją, kur aplankėme 
keletą įdomių lietuvių tautos istorijai 
vietovių bei pilių, kaip Medininkai, 
Ašmena, Alšėnai, Bariūnai, Krėva, 
12

Naugardukas, Myrius, Nesvyžius, 
Sinkevičiai, Lyda, Benekonys.

Baltarusiai nevertina lietuviškų 
istorinių paminklų: dauguma šių yra 
nepaprastai blogame stovyje, visai 
baigią sugriūti, tik dalis šiaip taip 
restauruojama—remontuojama. Ban
dysiu bent keliais žodžiais lankytas 
vietas apibūdinti.

Medininkų pilis (tiksliau — 
griuvėsiai) stūkso apie 30 km nuo 
Vilniaus. Senais laikais ji saugojo kelią 
iš Vilniaus į rytus. Pilis daugumoje 
pastatyta iš lauko riedulių, tarpuose 
įterpiant skaldytus akmenis; laikoma, 
kad tai yra baltiškasis mūro rišimas. Tai 
14 amžiaus statinys. (Istorikas M. Stry- 
jkovskis teigia, kad ji statyta 1313 m. 
Išlikęs kryžiuočių ordino aprašymas apie 
1320 m. mini žygį į „terram Mediniken“. 
Pilį statė DLK Vytautas, manoma, kaip 
atsarginę Vilniaus pilį. Red.). Dabar pilis 
šiek tiek restauruojama, bet tai vyksta 
labai lėtu tempu.
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Medininkų pilies griuvėsiai.

Ašmena dar 19 amž. buvo lietuviška 
parapija, bet šiandien ten retai kur 
sutiksi lietuviškai kalbančių žmonių, gal 
tik senelių, ši vietovė žinoma jau nuo 11 
amžiaus. 1384 m. prie Ašmenos ginklus 
žvangino kryžiuočių ordinas su savo 
kariais. Yra žinoma, kad 1831 metais 
sukilėliai buvo įsitvirtinę bažnyčioje, ir 
caro kariuomenė ten išpjovė nepaprastai 
daug žmonių.

Alšėnai. Bažnyčia statyta Sapiegų. 
Čia stovėjo sena keturių bokštų pilis, 
kurios jau nebėra net pėdsakų. Bažnyčia 
neveikia, joje įruošti sandėliai. Šis 
miestelis susijęs su 16 a. Lietuvos 
praeitimi: gyveno kunig. vysk. Povilas 
Alšėniškis — reformatų priešas, kuris iš 
Vilniaus išgujo reformatą Kulvietį. 
Bažnyčioje palaidotas Sapiega ir trys jo 
žmonos, bet dabar visa tai sunaikinta.

Krėvos pilis labai apgriuvusi 
(Pirmojo pas. karo metu per Krėvos 
miestelį einant fronto linijai, vokiečių 

kariai naudojo pilies plytas apkasams 
sutvirtinti. Red.'). Tai Algirdo tėvonija. 
Pilis buvo galinga, su dviem bokštais, 
kurių vienas buvęs 4 aukštų. Sienos 11— 
12 m. storio, savo išvaizda panaši į 
Medininkų. Šioje pilyje 1383 m. vasarą 
Jogaila nužudė Kęstutį, o Vytautą iš 
pilies išgelbėjo jo žmonos tarnaitė. 
Kęstutis čia buvo pasmaugtas, jo kūnas 
nugabentas į Vilnių ir sudegintas. 1385 
m. Jogaila čia vedė vengrų karai. Jad
vygą; Krėvoje buvo sudaryta Lietuvos— 
Lenkijos unija.

Kauno kraštotyrininkai pastatė 
spektaklį pagal Maironio dramą 
Kęstučio mirtis, kurios mums dar neteko 
matyti. (Krėva, lotyniškuose 
metraščiuose „Crevua“, dabar gudų 
vadinama Kriavo; mūsiškė LE vietovę 
taip pat vadina gudišku Kriava. Red.).

Važiavome pro įviją, iš kur Lietuvo- 
je prasidėjo reformacija — 
protestantizmas. Radvila Juodasis 
pradėjo steigti protestantų bažnyčias
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Lietuvoje (Biržų raj. Dubingiuose, 
Svėdasuose), o Baltarusijos teritorijoje 
labai išplito arionizmas. įvijoj vykdavo 
labai dažni sinodai, ir protestantizmas 
Lietuvoje bei dabart. Baltarusijoje plito 
tol, kol buvo gyvas Radvila Juodasis. Jo 
sūnus Radvila Našlaitėlis grįžo į 
katalikybę.

Naugardukas. Pilis įkurta 1250 m. 
Čia karūnuotas karalius Mindaugas, o 
tuo metu Naugardukas skaitėsi Lietuvos 
sostine. Jį valdė Lietuvos kunigaikščiai 
1250—1795. Pilis ant aukštos kalvos, 
nepaprastai įspūdingai atrodo, nors ir 
smarkiai apgriauta. Anuomet buvo labai 
stipri, ją dažnai puldinėjo totoriai. Tuos 
mūšius įdomiai aprašė Sirijos Gira.

1422 m. Naugarduko bažnyčioje 
Jogaila vedė Sofiją, turėdamas 70 m. 
amžiaus. Tai jo ketvirtoji žmona; trys 
kitos žmonos mirė gimdydamos ir 
palikdamos dukras. Ketvirtoji jam 
pagimdė du sūnus.

Šioje bažnyčioje krikštytas Adomas 
Mickevičius. Jo tėvas šiame mieste ad
vokatavo.

Naugardukas 1511 metais turėjo 
Magdeburgo teises, o tvirtovė — pati 
seniausia Baltarusijoje. Jos būta penkių 
bokštų, kurių išlikę tik du.

Toliau keliavome į Myrių, kuris yra 
prie Nesvyžiaus—Naugarduko vieškelio. 
Myrius — kita Radvilų rezidencija. 
Bastioninio tipo pilis, panaši į Biržų. Tai 
pilis—rūmai, kurie pradėti statyti 1500 
metais, o statyba vyko iki 18 a. Už pilies 
sienų labai gražūs rūmai. Pilis buvo 
neprieinama per griovius. Tai 
vakarietiško tipo pilis, dabar smarkiai 
griūvanti, bet dar gerai išsilaikę visi 
pastatai. (Vertėtų papildyti, kad Myrius 
12—18 a. priklausė Lietuvai. Istorijos 
šaltiniuose jau minimas 1395 m., kai 
Konrado Jungingeno vadovaujami 
kryžiuočiai, remdami Švitrigailos ginčą 
su Vytautu, šį miestą sunaikino. Myrius 
kentėjo ir nuo švedų puolimų, o 1794 m. 
apgultas ir pilis sugriauta rusų. 
Prancūzų žygio į Rusiją metu, 1812 m. 
čia kurį laiką buvo Napoleono vyriausia 
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būstinė. Po Pirmojo pas. karo, 1920—39 
m. miestas gyveno lenkų okupacijoje, 
1944 m. užimtas Sovietų Sąjungos ir 
netrukus priskirtas Gudijai. Red.).

Nesvyžius — tai mūsų sekanti 
kelionės stotis. Šis miestas buvo pavyz
dinis visoje Lietuvos kunigaikštijoje, o 
pilis — nepaprasto grožio rūmai. Ji 
pradėta statyti 1583 metais, bastioninio 
tipo, panaši į Biržų, tik žymiai didesnė. 
Po Mykolo Radvilos, jo sūnus Kristupas 
Našlaitėlis šiuos rūmus pastatė.

Tai rūmai su grakščiausiais bokštais 
ir bokšteliais, sienos kiemo viduje (inter- 
jeras) išgražintos nepaprastai 
puošniomis freskomis, kurios visos 
nutrintos; išsilaikė tik centrinės dalies 
aukštumoje, kur nepasiekta nutrinti. 
Aplink rūmus ir kiemo viduje — sodas, 
labai gražiai išplanuotas. Rūmus juosia 
didžiuliai grioviai, kuriuose praeityje 
tyvuliavo vanduo. Už griovių tęsiasi 
platus parkas.

Šiuose rūmuose būta nepaprastai 
daug meno vertybių, kunstkameros. Čia 
telkėsi virš 1000 įvairių kūrinių 
originalų, kurie beveik visi pateko į 
Krokuvos nacionalinį muziejų, o kiti 
išvogti įvairių grobikų, įsiveržusių į šį 
Lietuvos miestą. Rūmų parkas pats 
žymiausias Baltarusijoje.

Dabar rūmai paversti sanatorija. 
Viskas ten sunaikinta, pakeista, tačiau 
mes vidun nepatekome, nes užrašyta, 
kad „pašaliniams įeiti griežtai 
draudžiama“. Bandėm, bet buvom išvyti.

Radvilos buvo tautiškai nusiteikę, 
dideli meno mecenatai, todėl ir sukaupė 
tiek meno vertybių. Čia taip pat rezidavo 
vienas įžymiausių teatrų Europoje. 
Nesvyžiaus kunstkameros žydėjimo 
laikotarpis buvo Radvilos „Žuvelės“ 
metu. Viena salė talpino aukso dirbinius, 
nepaprasti gobelenai puošė jos sienas, 
žavėjo garsios ginklų palatos, paleon
tologijos rieduliai ir t.t.

Mykolo Radvilos žmona 
(Vyšnevskytė) buvus labai talentinga ir 
ji įkūrusi 16 a. teatrą, turėjusį orkestro 
kapelą. Šis teatras net pranokęs
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Varšuvos sceną. Čia telkėsi ir baletas, ir 
drama. Viena iš karalienių rašė 
spektakliams libretus.

Katalikų bažnyčia toli nuo rūmų, 
miesto centre, veikianti; barokinio fron
tono bazilika, trinavė, kupolinė. Tai 
jėzuitų ordino bažnyčia. Jėzuitus 1570 m. 
atsikvietė Povilas Alšėniškis. Bažnyčia 
statyta arch. Džovani Maria Bemardoni, 
baigta 1854 m. Romoje tokio pat tipo yra 
Jėzaus bažnyčia, o antroji Vilniuje — šv. 
Kazimiero. Interjere dominuoja tapyba ir 
medžio drožyba; freskos restauruotos 18 
a. pradžioje. Centriniame altoriuje 
didžiulė ,,Paskutinė vakarienė“, 
nutapyta per visą sieną. Šone Mykolo 
Radvilos biustas ir daug Radvilų 
paminklinių lentų. Rūsiuose po bažnyčia 
palaidota ištisa Radvilų giminė (pro 
langus matomi įvairūs karstai — 
mediniai, marmuriniai ir metaliniai). 
Atrodo, kad nestropiai buvo saugojami, 
tad pradėta juos plėšti.

Apie tai sužinojęs vienas Radvilų 
palikuonis Anglijoje, parašė vyriausybei 
protesto laišką. Dabar languose sudėtos 
grotos ir langai vasarą atidaryti, — 
galima juos pamatyti.

Mūsiškiame Moksle ir gyvenime 
rašė apie Radvilos Našlaitėlio kelionę į 
Siriją ir Palestiną. Jis važiavęs kaip 

atgailautojas už tėvo padarytą žalą 
katalikybei, bet nepamiršęs ir 
pasididžiuoti. Lankydamasis Egipto 
piramidėse, nupirko dvi mumijas ir 
vežėsi jas laivu dėžėse. Su juo keliavęs 
vienas kunigas pradėjo skųstis, kad 
naktimis jį persekioją kažkokie du 
žmonės — vyras ir moteris; jis esą 
negalįs miegoti. Tada Radvila liepė šias 
mumijas išmesti į Viduržemio jūrą.

Radvila savo keliones aprašė 
lotyniškai; vertimo į lenkų kalbą išleista 
net 7 laidos.

Pasakojama, kad Radvila, 
grįždamas po kelionės po Palestiną, 
Egiptą, Siriją, važiavo ir pro Romą. 
Įvažiavęs į Romos priemiestį, įsakė 
pakaustyti palydos arklius sidabro 
pasagomis, o savo karietos arklių — 
auksinėmis, ir pritvirtinti jas labai 
silpnai. Taigi, kai važiuojant per 
amžinąjį miestą pradėjo brangiosios 
pasagos kristi, jos paliko ir brangius 
pėdsakus. Žmonės stebėjosi, koks tur
tuolis čia prakeliavo...

Nesvyžiuje tuo metu būta ir 
patrankų liejyklos. Daug patrankų 
pateko į Švediją ir tik pora jų matome 
prie Kauno karo muziejaus. Patrankos 
pasižymėjo dideliu taiklumu.

Krėvos pilies rekonstrukcinis piešinys.
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Senųjų Radvilų rūmų laukujis fasadas 
Nesvyžiuje.

Sinkovičiuose, kitoje savo kelionės 
vietovėje, matėme seniausią gynybinio 
tipo bažnyčią. Šioji 15—16 amž. 
bažnyčia yra nepaprastai masyvių sienų 
ir su šaudymo angomis. Tai Vakarų 
Europos arch, formos pastatas. 
Nepaprastai apleistas, viduje grūdų 
sandėlis; stogas kiauras, plytos krinta, 
lietaus vamzdžiai surūdiję, suplyšę. Šis 
statinys laikomas šedevru, bet Lietuva 
čia negali nieko padaryti. Kreiptasi į 
Baltarusijos valdžią, tačiau be 
pasekmių. Baltarusiams nerūpi, tuo 
labiau, kad tai bažnyčia.

Ta gynybinė bažnyčia atlaikė 
totorių, mongolų, kryžiuočių puldinė
jimus, bet neatlaiko nemokšiškumo ir 
abejingumo. (Į šį šventnamį šiek tiek 
panaši mūsų Zapyškio bažnyčia).

Važiavome ir pro Sietuvą (dabar 
vad. Ditlovo), kuri pagarsėjusi tuo, kad 
čia išlikę lietuviai šneka gražia 
lietuviška kalba, labai gerai užkonser
vavusia senovės tos vietos tarmę. 
Kalbininkams tai didelis lobynas. Tik 
gaila, kad ja kalba vien senukai, kurių 
gretos kasdien vis mažėja. Šiose vietose 

lietuviškai kalbančių yra dar apie 40 
tūkstančių.

Grįždami pravažiavome pro 
Lietuvos pietryčių vietovę Lydą (apie 87 
km nuo Vilniaus). Lydos pilį statė 
Gediminas, vėliau perleidęs Algirdui; 
1381 m. Lydą valdė Jogaila. Nuo 13 amž. 
iki 1795 m. ji priklausė Lietuvai. Pilis 
labai didelė ir visu smarkumu restauruo
jama. Tai vienintelė pilis Baltarusijoje, 
taip aktyviai atnaujinama. (16—18 a. 
Lydos dvarų inventoriuose bei karališkų 
miškų ordinarijose susiduriama daugiau 
su lietuviškomis valstiečių pavardėmis 
bei liet, vietovardžiais. Dar 19 a. pradžio
je daugumas gyventojų kalbėjo 
lietuviškai, vėliau prasidėjo gudėjimo ir 
lenkėjimo procesas. Lenkų okupacijos 
metais, nors lietuvybė ir smarkiai 
persekiojama, Lydos srityje veikė krūva 
liet, mokyklų ir organizacijų. Vokiečių 
okupacijos metu, 1941—44 m., maža 
Lydos apskrities dalelytė — Eišiškės 
buvo priskirta Lietuvai. Lydoje yra gimę 
botanikas S. B. Jundzila, zoologas T. 
Ivanauskas ir dail. V. Kosciuška. Red.}

Prakeliaujant pro Benekonis, užė
jome į bažnyčios šventorių, kur palaidota 
Adomo Mickevičiaus mylimoji Marilė 
Veriščak. Ji — nusigyvenusių 
dvarininkų dukra, ištekėjo už grafo 
Vereščak, bet visą gyvenimą mylėjo tik 
Mickevičių. Šalia jos radome 
Podkameraitės kapą. Šioji buvo 1863 m. 
sukilimo dalyvė. Ant jos antkapio 
užrašyta: „Žmogus gimsta ne laimei ir 
ašaroms, bet kitų žmonių laimei“.

Tuo ir baigėsi mūsų dviejų dienų 
kelionė. Baltarusijos keliai labai blogi, o 
be to, mes vykome ne vien pagrindiniais 
keliais. Čia daug nenusausintų pelkių, 
laukai akmenuoti, pelkėti, prastai įdirbti. 
Jaučiasi skurdas, miestai neskoningai 
išmarginti ryškiais plakatais bei šūkiais. 
Baltarusiams dar toli iki mūsų. Tai 
tokios nuotaikos, pabuvojus šioje 
respublikoje.
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__ JAUNIMAS SVARSTO

LIETUVAITĖ AMERIKOS 
UNIVERSITETE

Jaunųjų akademikų skautų žiemos stovyk
loje ir taip atsitiko... (fil. A. Plačienės pieS.)

Kai dar buvau mažesnė, visada 
galvojau, jog kai lankysiu universitetą, 
mano išsiauklėjimas nebus keistas 
kitiems. Aš įsivaizdavau universitetą 
tokia vieta, kur iš visų pasaulio galų visi 
studentai yra atvykę mokytis ir 
susipažinti su kitomis kultūromis. Gal ir 
yra universitetų, kur tokie studentai 
egzistuoja, bet ligi šiol aš dar tokių 
nesutikau. Sunku tikėti, bet atrodo, kad 
daugumas studentų yra gryni 
„amerikonai“, arba jie bent bando 
sumažinti savo buvusios skirtingos 
tautinės aplinkos žymes, kad galėtų 
pritapti prie kokios nors bendros grupės.

Man yra labai lengva įsijungti į 
vietinį gyvenimą, nes aš čia gimus ir 
augus. Aš išmokau — per tiek metų — 
padalinti savo gyvenimą į dvi dalis. 
Pirmoji dalis yra grynai amerikietiška. 

Aš pažįstu šio krašto papročius, 
elgesius, ir niekas nepasakytų, kad aš 
ne amerikietė. Kita mano buities dalis 
yra lietuviška: kai esu su lietuviais, tai 
ir visas mano elgesys pasikeičia, pritam
pa prie skirtingos mūsų tautiečių 
galvosenos ir veiklos.

Tačiau nėra visados labai lengva 
išlaikyti viską atskirai. Gan dažnai 
pirmoji mano reakcija situacijose nėra 
tipiškai amerikietiška. Mano galvosena 
yra visgi truputį daugiau europietiška. 
Jeigu asmuo yra augęs dviejų kultūrų 
aplinkoje, jam nėra įmanoma būti tiek 
užsidariusiu savo galvosenoje, kaip, 
sakysim, tokiam, kuris turi tik vienos 
kultūros supratimą, tik ta viena aplinka 
jam pažįstama.

Man dvi skirtingos kalbos kartais 
sudaro problemų laikyti dvi kultūrines

LIETUVOS 17
NACIONALINE 
M MAŽVYDO 
B P 107 K A |
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Danutė Motytė

įtakas atskirai. Dėl šių įtakų aš turiu ir 
du skirtingus šaltinius informacijai, o 
taip pat ir — svarbiau — turiu du 
išsireiškimo būdus, kuriuos galiu 
naudoti. Bet dažnu atveju atsitinka, kad 
jie susimaišo ir gaunasi... lietuviškos 
struktūros sakinys, bet anglų kalba. Čia 
tačiau susiduriama ne su išvertimo 
problema, bet greičiau su problema 
vikriai susiorientuoti, kokį būdą tavo 
protas panaudos, kad šis būdas atitiktų 
situacijai ir pokalbiui. Kai moki tik 

vieną kalbą, to rūpesčio nėra: tavo 
protas kalbos procese turi tik vieną 
kelią, kurį jis ir naudos.

Yra dar ir kitas dalykas, kuriuo aš 
skiriuosi nuo tipiško Amerikos studento: 
tai mano dalyvavimas lietuvių 
skautuose. Studentai, kurie stengiasi 
vienodėti, mažinti savo kultūrinį ratą, 
kad galėtų kur nors priklausyti, niekad 
neprisipažintų prie tokios organizacijos, 
nors jai ir priklausytų.

Skautiškas gyvenimas kartu yra 
dalis mano bendro lietuviško gyvenimo. 
Tačiau ideologija ir gyvenimo būdas, 
kuriuos aš įsisavinau ir kurių 
prisilaikau, nėra įmanomi laikyti 
atskirai. Skautiška ideologija reikalauja 
individualumo ir labai pabrėžia tarnybą 
artimui bei tavo krašto kultūros svarbą. 
Aš negalėčiau būti tipiška amerikietė 
studentė, jeigu net to ir norėčiau.

Būti lietuvaite Amerikos univer
sitete turi gerų pusių ir blogų. Iš blogųjų 
— sunkiausia būtų tikrai, pilnai įsi
jungti į amerikiečių studentų gyvenimą. 
Laikas nuo laiko atsiranda koks nors 
sutvėrimas, kuris pagalvoja, jog tu esi 
kažkoks keistas gyvulys, kuris geriau 
tiktų zoologijos sode. Nesvarbu, ką 
bedarysi, vis tiek nesi „grynas 
amerikonas“.

Šnekant apie kalbą, kartais kyla 
klausimas, kaip galima išlaikyti šią 
prigimtą savybę ir kultūrą. Jeigu būtum 
vienkalbė, tai to rūpesčio nekiltų, pvz. 
kuria kalba mokysi savo vaikus, bet kai 
jau naudoji daugiau negu vieną, ką 
darysi?

Nežiūrint viso to, aš niekad 
nepakeisčiau savo dviejų kalbų, kultūrų, 
galvosenų, kad gyvenime išvengčiau 
minėtų problemų. Žinoma, tai yra svar
bus klausimas, bet aš negaliu įsivaiz
duoti savo gyvenimo be tų įdomumų ir 
įvairumų, į kuriuos iš vaikystės esu 
įpratusi ir su jais suaugusi.

Danutė Molytė,
Shrewsbury, Mass.

18

20



Fil. R. Dirvoms užriša sūnui Vytautui korp. 
spalvas.

Alg. Korzono nuotr.

ŽMOGAUS TEISIŲ
LAUŽYMAS SOVIETŲ
SĄJUNGOJE

Jungtinės Tautos 1945 metais San 
Francisco konferencijoje sudarė 
specialią komisiją, kuri surašė „The 
Declaration of Human Rights“. Ši 
deklaracija 1948 m. buvo priimta 
visuotinio Jungtinių Tautų 
suvažiavimo.

Praktika rodo, kad žmogaus teisės 
gali veikti tik tuose kraštuose, kur yra 
gerbiamas individas. Pažiūrėkime, kas 
atsitinka su žmogaus teisėmis Sovietų 
Sąjungoje.

Komunizmas, paremtas Markso— 
Lenino teorija, žada laimę ir gerą 
(utopinį) gyvenimą visiems, viso 
pasaulio žmonėms, ypač neturtingiems. 
Tačiau praktiškai jis atneša baimę, 
laisvės praradimą, priespaudą ir mirtį. 
Sovietų Sąjungoje žmogaus teisės yra 
nuolatos laužomos.

1936 m. Sovietų konstitucijos „Bill 
of Rights“ buvo praplėsta: įrašyta 
kalbos laisvė, susirinkimų laisvė, ben
dravimo laisvė ir teisė į aukštąjį mokslą, 
darbą bei poilsį.

Ar šios teisės buvo pripažintos, 
ar sulaužytos? Anot sovietų, visos šios 
teisės buvo pripažintos. Tačiau teisė į 
aukštąjį mokslą reiškia, kad valstybė 
pasirūpins tavo mokslu jų parinktoje 
šakoje, kuriai tu esi reikalingas. Jeigu 
studentas yra geras matematikas, jis 
bus įstumtas į matematikos studijas, 
nesvarbu, ką jis pats norėtų studijuoti. 
Jeigu mergina turi talentą gimnastikoje, 
ji bus treniruojama Olimpijadai. Teisė 
dirbti maždaug taip pat veikia. Teisė 
dirbti nereiškia, kad tu gali pats 
pasirinkti sau darbą; tu esi paskirtas.

Galbūt didžiausias žmogaus teisių 
sulaužymas yra suvaržymas galvoti, 
rašyti, kalbėti ir elgtis taip, kaip tau 
atrodo gerai. Žmogus, pagautas 
skelbiant idėjas, kurios priešingos 
valdžios idėjoms, yra baudžiamas, 
pasodinamas į kalėjimą, arba vieną 
gražią dieną pradingsta be žinios. 
Tokios bausmės yra naudojamos kaip 
pavyzdys tiems, kurie planuoja 
sukilimus. Jie padedami į bepročių 
ligonines. Tokiu būdu pasipriešinimai 
prieš valdžią yra slopinami.

Rašytojams yra ypač sunku: rašyto
jas yra žmogus, kuris bando būti ob
jektyvus, o jo darbui reikia laisvės. 
Mums labai sunku tai įsivaizduoti, bet 
intelektualinė laisvė neegzistuoja už 
„geležinės uždangos“. Todėl rašytojai 
negali rašyti to, kuo jie tiki.

Jeigu žmogus nori gauti vizą 
aplankyti savo gimines Amerikoje, jis 
turi praeiti ilgus apklausinėjimus ir
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tardymus, ir tik po to keletas pagaliau 
yra išleidžiami vykti į užsienį. Retai 
išleidžiami vyras ir žmona kartu. 
Giminės taip pat lieka tenai kaip įkaitai.

Privatumas, kurio mes gal visai 
neįvertiname, neegzistuoja Sovietų Są
jungoje. Laiškai, siunčiami giminėms į 
Ameriką, yra atidaromi ir tikrinami. 
Taip pat tikrinami laiškai į Sovietų 
Sąjungą. Siuntiniai, kuriuos siunčiame 
giminėms, labai dažnai yra išardomi ir 
daug dalykų pavagiama.

Radijas, televizija ir spauda 
nuolatos cenzūruojami. Tik tos žinios, 
kurios yra valdžios priimtos, yra 
skelbiamos žmonėms. Piliečiai labai 
mažai žino, kas dedasi Vakarų pasauly
je, nes laisvojo pasaulio spaudos 
negalima ten gauti.

Dėl tokių suvaržymų ten veikia 
pogrindžio spauda ir radijas, kurie 
siekia supažindinti žmones su faktais ir 
teisybe. Pogrindžio darbuotojai labai 
sunkiai baudžiami, jeigu juos pagauna: 
jie išsiunčiami į tolimą Sibirą sunkiems 
darbams.

Atrodo, kad gyvenantieji už 
„geležinės uždangos“ vis mažiau ir 
mažiau gali toleruoti žmogaus teisių 
laužymus. Kasmet šimtai sovietų 
piliečių pabėga į Vakarus; kiti bando, 
bet būna pagauti. Jie palieka šeimas, 
draugus ir rizikuoja savo gyvybe, 
tikėdamiesi rasti išsivadavimą laisvame 
pasaulyje.

Disidentų skaičius kasmet didėja ir 
lietuvių tarpe. Jie papasakoja mums 
apie žiaurumus ir pagrindinių žmogaus 
teisių laužymus Lietuvoje.

Lietuvoje daugelis protestuoja prieš 
žmogaus teisių laužymą. 1970 metais 
Kalanta pasakė, kad jam geriau mirti, 
jei jis negali laisvai gyventi, ir 
susidegino Kauno aikštėje. Jis valdžios 
buvo paskelbtas bepročiu; jo laidotuvės 
buvo valdžios ir kariuomenės slapta 
sutvarkytos, o žmonėms pasakyta, kad 
pamirštų, jog toks įvykis atsitiko. Kada 
žmonės sujudo, jog neleidžiama nor
malių Kalantos laidotuvių, neramumai 

buvo kariuomenės greitai „nutildyti“. 
Daug buvo sužeistų ir nužudytų per šį 
žiaurų „nutildymą“. Panašiai ir visi kiti 
protestai „nutildomi“.

1970 metais Simo Kudirkos inciden
tas atkreipė Amerikos dėmesį į žmogaus 
teisių laužymus ne tik Sovietų 
kraštuose, bet ir čia, Amerikoje. Pagal 
tarptautinę teisę ir Jungtinių Tautų 
taisykles Amerikos Coast Guard laivas 
turėjo suteikti Simui Kudirkai politinio 
pabėgėlio teises. Tačiau šio pakrančių 
apsaugos laivo kapitonas leido rusų 
jūreiviams užlipti ant savo denio ir jėga 
Kudirką sugrąžinti į rusų laivą. 
Sugrąžintas į Rusiją, jis buvo nuteistas 
trejiems metams sunkiųjų darbų kalė
jimo, pergyveno daug žiaurumų, kol 
pagaliau buvo paleistas ir šiuo metu su 
savo šeima jau gyvena Amerikoje. Ne 
veltui knyga apie Simą Kudirką 
pavadinta Day of Shame.

Vis daugiau ir daugiau disidentų 
bando pasprukti nuo baisaus režimo. 
Tuo pačiu vis daugiau gyventojų 
priešinasi ir viešai protestuoja prieš 
žmogaus teisių sulaužymus Sovietų 
Sąjungoje. Įdomu, kaip visa tai 
pasibaigs? Gal su nauja revoliucija?

Vytautas Dirvonis

BRANDUOLINĖ JĖGA:

AR JI PAVOJINGA?

Iš visų pasaulio rūpesčių šiais 
laikais energijos krizė, atrodo, yra 
sunkiausia išspręsti. Amerikos energijos 
šaltiniai greitai mažėja, o mūsų 
ekonominė šių resursų paklausa vis 
auga.

Populiariausia energijos rūšis yra 
branduolinė jėga — „nuclear power“.
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Netrukus būsime priversti pilnai iš
naudoti branduolinę jėgą, kaip vietinį 
energijos šaltinį. Tačiau problema kiltų, 
jei būtume priversti pilnai remtis vien 
tik branduolinėmis jėgainėmis, kadangi 
ši energijos rūšis nėra saugi, kaip ji gali 
ir turi būti.

Jau yra įvykę branduolinių 
nelaimių, kurios galėjo būti išvengtos. 
Branduolinės nelaimės įvyksta, kadangi 
įrengimai yra netinkamai įruošti, tar
nautojai darbo metu apleidžia jiems 
patikėtus svarbius postus ir atsitinka 
techniniai bei žmogiški ap
siskaičiavimai. Klaidos gali atrodyti 
minimalės ir ne tokios svarbios, bet šioje 
srityje klaidų negalima lengvai 
praleisti, nes branduolinėse elektros 
stotyse (nuclear reactors) negalima 
neapsižiūrėti nei vienoje detalėje, 
kadangi net mažiausia klaida gali 
kainuoti daugelio žmonių gyvybių; 
Three Mile Island vietovės įvykis tai 
parodė.

Po minėto incidento ryškėja, kad 
brand, energijos stotis nebuvo visiškai 
saugi nuo nelaimių, kaip jėgainės 
savininkai manė. Todėl ateityje 
turėtume pirmiausia užtikrinti, kad 
tokios stotys yra saugios, prieš jas 
pradedant statyti ar naudoti.

Time žurnale buvo rašyta, kad 
prezidentas R. Reagan ragina statyti 
daugiau stočių ir padaryti branduolinę 
jėgą geriausia iš visų energijos formų. 
Aš nesuprantu, kaip jis gali tai daryti, 
kai šios stotys darosi vis pavojingesnės 
mūsų gyvenimui.

Nors branduolinė jėga gali padaryti 
daug žalos, mums vis tiek ji reikalinga, 
nes žemės turtai, kaip anglis, alyva ir 
girios nyksta. Kadangi esama daug 
uranijaus, gal branduolinė jėga dabar ir 
atrodo geriausia; tačiau pradžioje 
turėtume išspręsti įvairias saugumo ir 
politikos problemas. Aiškinantis šias 
problemas, pirmiausia reikia turėti 
supratimą, kaip tokios energijos stotis 
veikia. O jos veikimas yra labai 
komplikuotas.

Kitų energijų gamintojai degina 
anglį, alyvą ir benziną, kurios nepalieka 
labai nuodingų šalutinių produktų; 
branduolinė jėga, išskirdama uranijaus 
atomus vieną nuo kito, sukuria energiją, 
tačiau šis vyksmas taip pat sukelia 
radiaciją ir ,,plutonium“ efektą. Bran
duolinė stotis išleidžia radiaciją į mūsų 
atmosferą. Daugiausia yra išspin
duliuojami maži radiacijos kiekiai, bet 
kartais NRC (Nuclear Reguliatory Com- 
ission) randa nesaugius kiekius, kurie 
gali pakenkti žmonėms. NCR darbas 
yra tikrinti radiacijos lygį.

Didžiausia problema yra atsikratyti 
radioaktyviomis liekanomis (radioactive 
waste). Atominių jėgainių įmonės 
niekad nemanė, kad jos turės vargo kur 
nors padėti branduolines liekanas. 
Vienas pirmųjų planų buvo išgabenti 
tas liekanas į parinktas vietas ir įkasti 
giliai žemėn. Tačiau problema yra, kad 
niekur Amerikoje negalime vien išvežti 
ar tik užkasti, kadangi, nors liekanų 
radiacijos stiprumas ir mažėja, bet jis 
niekad visiškai nepranyksta.

Yra keli kiti pasirinkimai: pakasti 
liekanas po ledu Antarktikoje ir ten 
palikti, arba „iššauti“ jas į erdves. Abu 
sprendimai būtų geri, nes minėtose 
vietose nėra žmonių, bet idėjos niekad 
nebuvo įvykdytos. O reikėtų toms 
liekanoms rasti vietą, kur vanduo jų 
nepasiektų net ir už tūkstančių metų, 
kad mūsų ateities gyvenimas nebūtų 
statomas radiacijos pavojun.

Daugumas žmonių nemėgsta bran
duolinių stočių, bet vis tiek turime 
suprasti, kad stotys labai svarbios mūsų 
ateities energijos apsirūpinimui. Tačiau 
mūsų gyvenimas negerės, jei nerasime 
tinkamesnių būdų apsirūpinti energija, 
kuri nebūtų nuodinga mūsų aplinkai.

Niekad dar neturėjome tiek daug 
problemų su naujais atradimais, kaip su 
branduoline jėga. Juo ilgiau laukiame 
tinkamo sprendimo, tuo giliau vedame 
save į galimą branduolinę nelaimę...

Loreta Grišmanauskaitė
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/S SKA UTIŠKOS
SPA ŪDOS PRAEITIES

„SKAUTŲ AIDUI“ 60 METŲ
„Skautų aido“, anuomet Šiaulių skautų 

laikraščio, pirmas numeris išėjo 1923 m. 
kovo 15 d. Jį leido skautų DLK Vytauto ir 
skaučių Mirgos draugovės. Iniciatoriai: ps. 
Vacys Baniulis (draugininkas ir pirmasis 
redaktorius), ps. Ignas Tamašauskas, ps. 
Aldona Veitaitė, skautas Algirdas 
Jakševičius ir kiti. Pirmasis numeris 
atspaustas Biržuose.

Anuomet Šiaulių miestas buvo gausus 
periodine spauda. LE nurodo, kad ligi 1929 
m. jos pasirodė net 79 pavadinimais. Įdomu 
pažymėti, kad pirmųjų nepr. metų laike 
leistųjų periodinių spaudinių tarpe „Skautų 
aido“ mūsiškė LE nepamini. O dabar, po 60 
metų, matome, kad šis žurnalas, kukliais 
žingsniais pradėjęs, šiandien belikęs 
vienintelis dar gyvas buvusios gausios 
šiauliškės spaudos liudininkas!

V.s. Antanas Saulaitis, ilgiausiai reda
gavęs „Skautų aidą“, iškėlęs jį į aukšto 
lygio skautišką žurnalą, įdomų vadovams 
ir jaunimui.

Kaunas, Vienybės aikštė 4. Šio namo 
antrame aukšte nepr. laikais talpinosi 
Vyriausias skautų štabas ir „Skautų aido“ 
redakcija. Šiuo metu (1981 metų nuotr.) pa
state yra Kauno miesto finansų-mokesčių 
skyrius.
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Fil. Bronius Kviklys, „Mūsų Vyčio“ įstei
gėjas ir ilgametis redaktorius.

„MŪSŲ VYTIS“ ŠVENČIA 35!
Pokario metais Vokietijoje atsikūrus 

SSD ir Korp! Vytis vienetams, tuometiniam 
korporacijos pirmininkui ir ASS vicepir
mininkui fil. Br. Kvikliui teko nelengva 
pareiga susirišti su nariais, juos sur
egistruoti ir pan. Laiškų rašymo būdas buvo 
sunkus bei varginantis, — sumanyta leisti 
bendraraštį. Paklausykime, kaip apie ano 
biuletenio „gimdymą“ pasakoja pats 
autorius:

„Sumaniau išleisti visiems nariams lyg 
ir vieną laišką — biuletenį. Deja, neturėjau 
dauginimo priemonių. Būdamas nerūkorius 
ir blaivininkas, pataupiau gaunamą rūkalų 
bei degtinės davinį ir už juos iš vieno 
vokiečio gavau seną, suklerusią (žinoma, be 
lietuviškų ženklų) rašomąją mašinėlę. įsigi
jau mažytį neautomatišką rotatorėlį. Ir štai, 
1948.IX.25 vienoje Memmingeno lietuvių 
stovyklos palėpėje gimė pirmasis Vytis, 
antrine antrašte — Akademinio skautų 
sąjūdžio tremtyje Korp! ir S! Vytis biuletenis.

Pirmąjį numerį leidžiant, jau turėjau 71 
registruotą korporacijos narį; jiems tuojau ir 
išsiuntinėjau 9 puslapių laišką—biuletenį“.

1950 m. Vytis perkeliamas į Chicagą, o 
nuo 1951 m. (kadangi čia jau nuo 1915 m. ėjo 
Lietuvos vyčių žurnalas Vytis) pavadinimas 
keičiamas į Mūsų Vytį.

AR ŽINOTE?
— Skautų aido tiražas nuo 1938 m. buvo 
28,000 egz.
— 1931 m. pradėtas leisti laikraštis 
vadovams Skautų vadas’, red. v.s. Ant. 
Saulaitis ir fil. Kaz. Palčiauskas.
— 1938 m. Lietuvoje ėjo 150 periodinių ir 80 
neperiodinių skautinių leidinių.
— 1929 ir 1930 metais LU stud, skautų 
Lapinų skiltis išleido Skautų kalendorių (96 
ir 114 psl.).
— 1922 m. gegužės 3 d. išėjo pirmas oficialus 
LSA organo Skauto numeris; redagavo 
Kostas Jurgėla.
— Ir išeivijos metais Vokietijoje neatsilikome 
skautiškoje spaudoje: 1945—49 m. iš bendro 
689 periodinių leidinių skaičiaus, 78 (11.3%) 
priklausė skautinei periodikai.
— 1929 m. Skaučių skyrius pradėjo leisti 
vadovėms ir vyr. skautėms laikraštį Vadovę. 
Akad. skautės Adomavičiūtės redaguotas, 
nr. 1 išėjo šapirografuotas ir buvo 
paskleistas pirmoje vadovių stovykloje.
— Mūsų kalbos tėvas Jonas Jablonskis 
pasiūlė pirmuosius skautiškus įvardijimus: 
sueiga, skiltis, tuntas, draugovė, 
skautininkas, įžodis ir kt.
— Pirmasis lietuviškai parašytas straipsnis 
apie skautus paskelbtas 1913 m. Seinuose 
ėjusiame Vadove, recenzuojant lenkų kunigo 
knygelę apie skautų sistemą.
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________ ĮVYKIAI IR PASTA OS_____

NE VISI KEIKSMAŽODŽIAI
DŽIUGINA

Sveikinu, kad Mūsų Vytis (1982—3) 
bent humoro puslapyje Įdėjo informaciją 
broliams — „Kelkimės lietuviškai“. Tai 
naudingas ir svarbus patarimas kovoje 
su per skubiu nutautimu.

Visi sutiks, kad keiktis negražu, 
nedora, bjauru, nekultūringa, blogo 
išauklėjimo ženklas, dvasios chamo 
bruožas... Bet žmonės keikiasi nuo 
neatmenamų laikų ir turbūt dar keiksis 
ateityje. Žmonių, bent kai kurių, kalbai, 
temperamentui, nuotaikai ir 
charakteriui keiksmažodžiai, matyt, taip 
reikalingi, kaip sriubai druska. Todėl tą 
reiškinį dera moksliškai aptarti ir 
išsiaiškinti, kurie keiksmažodžiai 
dažniau vartotini, kokių reikėtų vengti, 
ir kurie iš vis žalingi.

Statistika parodytų, kad lietuviški 
keiksmažodžiai yra daugmaž ramūs, 
kuklūs, švelnūs, drovūs, be ryškesnių 
seksualinių išpuolių ir šiaipjau 
vulgarumų, kokių girdim amerikiečių ar 
ypač rusų keiksmažodžiuose. Jaunimas 
čia dabar dažniau griebiasi 
amerikietiškųjų, gi vyresnieji dar neat- 
prato nuo rusiškųjų. O savuosius, tuos 
lietuviškuosius, tuos patriotinius 
pamirštam, paniekinam. Žinau vieną 
kitą lietuvišką ir labai riebų, tik čia 
geriau neminėsiu, idant per daug 
nepažeisčiau mūsų tautos ir kalbos gero 
vardo.

— Kad tave žaltys prarytų!
(fil. A. S. pieš.)

Tad malonu, kad Mūsų Vytis pateikė 
jaunimui 15 tikrai lietuviškų 
keiksmažodžių. Kai kurie neblogi, o 
vienas man labai Įdomus ir dar 
negirdėtas: „Lįsk vabalo blauzdon!“.. 
Tačiau iš tų penkiolikos vienu atžvilgiu 
yra netikusių ir nenaudotinų dešimt. 
Netinka, nes žalingi.

O kodėl, tai papasakosiu trumpą 
istoriją iš Lietuvos. Ją girdėjau prieš 
keliolika metų iš vieno turisto vilniečio, 
kuris tvirtino, kad tai ne anekdotas, o 
gryna teisybė. Pasakotojas atrodė rimtas 
ir kvalifikuotas tą nuotykį tiksliai žinoti. 
Aš jį anuomet aprašiau savo knygoje 
„Dialogas su lietuviais“ (p. 546), čia' 
pakartosiu sutrumpinęs ir dabar 
pridėsiu, kad tai teorija mano jaunystės 
draugo dailininko grafiko Telesforo 
Kulakausko, mirusio prieš keletą metų.

Turistas man pasakojo, kad vienoje 
Vilniaus tarybiniu literatų ir menininkų 
vakaronėje sykį buvo paskaita ir diskusi
jos socialistinio realizmo klausimais.

24

26



Besiklausydamas paprašė žodžio ir 
dailininkas Kulakauskas. Jis tarp kitko 
priminė, kad tautos būdą ir jos likimą 
istorijoje geriausiai parodo, kokius 
keiksmažodžius ji vartoja.

Girdi, lietuviai įpykę sušunka: 
rupūže, žalty, gyvate, šėtone, ragana... 
Nieko blogo su tais gamtos ar mitologi
jos personažais. Bet kai tik lietuvis nori 
stipriau nusikeikti, tai girdim: eik po 
velnių!., kad tave biesas nujotų!., kad 
perkūnas nutrenktų!.. kad tu. 
pasiųstum!., kad tu surūgtum’., kad 
sukeptum!., kad tave žemė prarytų!., kad 
tavo žarnos susisuktų!., kad tu 
pasmirstum!.. kad tu pasikartum!.. Ir 
panašiai, ir taip toliau.

— Kaip matot, — kalbėjęs tada 
Kulakauskas, — tai vis linkėjimai, ko 
mes norėtumėm, kad mūsų artimui taip 
bjauriai atsitiktų. Ir vis tas baisus 
troškimas kitą sunaikinti, beveik savo 
rankom brolį pakarti. Todėl galvoju, kad 
mūsų keiksmažodžiai parodo ne visai 
gerą mūsų tautos būdą. Jei taip ir toliau 
keiksimės ir pagal tai elgsimės, tai mūsų 
ateitis bus nešviesi. Mes patys 
išsinaikinsime...

Ir tuomet dailininkas užbaigė savo 
žodį su labai įdomia, tiesiog įsidėmėtina 
išvada:

— Tik pasiklausykim, ir iŠ to 
pasimokykim, kaip mūsų didieji broliai 
rusai keikiasi. Už tat jų ir daug!..

Kokia tos išvados prasmė? Kas čia 
juokinga?

Prasminga, sąmojinga ir gana 
juokinga. Tik tam reikia mokėti rusiškai, 
ar bent žinoti, kokių prasmių yra tie 
populiariausi ir nuolat vartojami 
dviaukščiai ir triaukščiai rusų 
keiksmažodžiai. Šiek tiek į juos pana
šumo turi ir kai kurie amerikietiškieji, 
tik to čia neaiškinsiu, vengdamas būti 
apkaltintas pornografijos ir nekultūros 
skleidimu. Rusiškai nemokantys, 
pasiklauskit savo tėvų ar senelių. Šie 
pastarieji tikrai žinos.

Todėl „keikimės lietuviškai“, 

sutinku — bet savo kalbos 
padruskinimui labiau parinkim tokius 
žodžius, kurie nerodytų ir neugdytų 
mūsų troškimo vieni kitus ko greičiau ir 
baisiau išnaikinti. Raskim ar 
sugalvokim tokių, kurie mus vieną su 
kitu artintų ir daugintų...

Bronys Raila

KREIVAS VEIDRODIS

Savų tautiečių tarpe turime mažą 
grupę asmenų, kurie galvoja turį 
privilegiją būti drausmės sargybos 
tarnyboje: tik jie vieni gali nuspręsti, 
kas gerai ar blogai daroma, ką rašyti, 
kuriuos filmus žiūrėti, kur ir kada 
važiuoti į Lietuvą ir t.t. Ar kas nors iš 
eilinių mirtingųjų galėtų pasakyti apie 
šių drausmės sargų darbus?

Šių metų pradžioje jauni Chicagos 
filisteriai nutarė parodyti filmą „Vel
nio nuotaka“, susuktą Lietuvoje pagal 
rašyt. Kazio Borutos sakmę „Balta- 
ragio malūnas“. Aptarti literatūrinį 
kūrinį ir filmą pakviestas autorite
tingas žinovas. Reiktų džiaugtis jau
nųjų filisterių suruošta kultūrinė po
piete, bet ji labai nepatiko drausmės 
sargų vadams: jie mėgino sukelti Chi- 
cagoje audrą.

Prieš programos pradžią atvyko gal 
80 demonstruotojų su plakatais, nu
kreiptais prieš rengėjus ir Jaunimo 
centrą. Audros nepabūgusių susirinko 
perpildyta salė. Programa buvo pra
vesta kultūringai ir įdomiai.

Visi skirstėsi patenkinti pavergtos 
Lietuvos sukurtu filmu ir džiaugėsi, 
kad tenykščiams pavyko tai padaryti. 
„Mūsų Lietuva dar gyva, kol sugeba 
kurti, o jeigu yra kūrybinga — ji 
nežus“ — girdėjosi pastabos ir pasiten
kinimas.

Ką nors pasakyti apie demonstruo
tojus netenka. Lai jie pasižiūri į 
veidrodį, jeigu jis nėra kreivas...

M. V.
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Kun. Antanas Saulaitis, SJ, audiencijoje 
pas Šv. Tėvą Vatikane. Fil. Antanas Sau
laitis yra paskirtas naujuoju lietuvių jėzui
tų provincialu. Susitikimą stebi (viduryje) 
jėzuitų vienuolijos atstovas kun. Gerhartz.

LSS ARCHYVO REIKALU

Faktai:
*Vienas mūsų veteranas filisteris yra 

pasakojęs, jog kartą, eidamas savo gyven
vietės šiukšligatviu, pamatęs išverstą 
krūvą bylų, kurias pavarčius paaiškėjo, 
kad tai Cicero liet, skautų veiklos 
dokumentai.

*1970—73 m. Skautų Aido redakcija, 
sutelkusi arti tūkstančio ano laikotarpio (o 
taip pat nemažai Vokietijos metų 
skautavimo) nuotraukų, galiausiai jomis 
atsikratė, nes neatsirado nei vienos LSS 
institucijos, kuri paimtų jas saugoti 
ateičiai. Krūvos skautiško gyvenimo 
nuotraukų suplaukė ir į sekusių redakcijų 
rankas.

*Rašant lietuviškosios skautybės 
išeivijoje istorinę apžvalgą, teko ieškoti 
buvusių LSS vadovybių veiklos bylų. 
Pastangos nebuvo lengvos: dalis bylų 
rasta bu v. Tarybos pirmininkų palėpėse, 
dalis nepasiekiamai sukrauta Oakvillėje, 

vienas buv. pirmininkų į kreipinį visai 
neatsakė. Dvi šių dokumentų dėžės dar vis 
nekantriai laikomos pas šių eilučių 
autorių.

*Nežinomas likimas dokumentų, 
komplektuotų P. Amerikos ir pokario 
laikmečio Europos liet, skautų vadovybių.

*Ar kuri nors LSS institucija turi Mūsų 
Vyčio, Skautų Aido, Pėdsekio, Gabijos ar 
kitų skautiškų žurnalų pilnus komplektus? 
Abejoju.

Sąrašą galima būtų dar gerokai 
prailginti, bet ir šie keli faktai byloja, kad 
savo organizacijos praeities dokumentų 
sutelkimo bei archyvavimo srityje darbo 
neįvykdėme.

***
LSS bei jos šakų archyvo reikalas 

judintas jau labai seniai, būta net 
užuomazgų, bet ši pareiga (greičiausiai dėl
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***
neįvertintos svarbos ateičiai) niekad 
nebuvo atlikta. Jos rūgščius vaisius 
nemaloniai patyrė ir šias eilutes rašąs, kai 
prieš kelerius metus buvo paprašytas 
vienam leidžiamam veikalui medžiagos 
apie liet, skautų bibliografiją. Negalėta 
anuomet net apytikriai niekur pasiinfor- 
muoti, kiek ko išeivijoje esame išleidę, kas 
leido, kur. kada ir t.t. O jeigu būtume prieš 
20 metų pradėję telkti skautišką archyvą...

Tokioje neorganizuotoje betvarkėje 
atsitinka ir liūdnai juokingų dalykų. 
Gerokai seniau ieškojau 1952 m. išleistos 
knygelės „Vyčio Taku“, kuri jau tapusi 
brangia retenybe. Pasiguodžiau savo 
nepritekliumi vienam Australijos broliui, o 
anas man ir atrašo: „Turiu dar 15 
egzempliorių, niekas nereikalauja. Siunčiu 
prašytą egzempliorių...“ Kitą kartą, 
beviešėdamas Toronte, išsišnekėjau apie 
senais laikais Brolijos išleistą „Skautybę 
berniukams“, kurios taip pat neturėjau, 
nes buvau padovanojęs vienam 
amerikiečių skautui kolekcionieriui. O 
mano viešnagės šeimininkas ir taria: „Už 
keleto skersgatvių nuo čia gyvena 
skautininkas NN, mačiau, — jis tų knygų 
turi visą dėžę!“

Ir žinok tu, žmogau, kur lobiai slypi. O 
jeigu būtume turėję archyvą ar panašią 
telkimo instituciją...

Pastovių patalpų taip pat mirtinai 
reikia ir dviem ASS institucijoms. Akad. 
Knygų Leidyklos turtas, fil. R. Dirvenio 
teigimu, dabar sandėliuoja bent keturiose 
vietose. Našią krūvą turto turi ir Vydūno 
Jaunimo fondas. Abu šie ASS padaliniai 
veda nemažą knygvedybą, vykdo leidinių 
išsiuntinėjimą, plačiai susirašinėja ir t.t. 
Turbūt mažai kas žino, kad praktiškai 
raštinės, ekspedicijos ir kiti su 

leidykla fondu susiję darbai atliekami 
institucijos vedėjo svečių kambaryje, gero 
kolegos rūsyje ar dar kitoje vietoje, kuria 
reikalingu momentu galima pasinaudoti. 
Galėtume tarti, jog šių institucijų dabar
tinė padėtis prilygsta nuskriausto kam
pininko daliai. O jeigu turėtumėm šiam 
tikslui savas patalpas...

Prisigraudenta (tikiu — neperdėtai), 
bet jau turime ir gerų žinių. Paskutiniame 
pr.m. Vydūno Jaunimo fondo tarybos 
posėdyje tarta (ir pritarta), kad patalpos 
reikalingos ir kad bus bandoma jas įsigyti. 
Leidykla ir VJF yra šio projekto 
organizatoriai, jie tikriausiai jau ir 
numatė, kaip patalpomis pasinaudos.

Sugestij ai pateikiamos dar kelios kitos 
mintys.

1. Turėdami pastovią skautišką 
patalpą, galėtume ten patalpinti ir LSS 
archyvą. Praėjusios kadencijos metu Pir- 
mija buvo sukvietusi net komisiją LSS 
archyvo reikalams patyrinėti, tačiau šiuo 
metu nieko nesigirdi, kad kas t.' linkme 
būtų daroma. Kad archyvo reikalas vėl 
nedingtų bylose, jau tuoj pat būtų privalu, 
kad Pirmija paskirtų archyvarą (ar net 
komitetą), kuris

a) pradėtų rūpintis skautiškos 
archyvinės medžiagos ieškojimu ir 
registravimu,

b) rinktų, kataloguotų mūsų periodiką 
bei leidinius: praeities, dabarties ir ateityje 
išteisimus,

c) glaustųsi prie VJF/AKL numatomų 
įsigyti patalpų.

2. Chicagoje turime gerą krūvą į 
skautišką „pensiją“ išėjusių asmenų bei 
skautų bičiulių, kurie galėtų prisidėti prie 
archyvinės medžiagos ieškojimo— 
telkimo, o vėliau ir prie atrinkimo, 
katalogavimo ir t.t.

3. Yra taip pat nemažai asmenų, 
turinčių skautiškos literatūros bei 
archyvinės medžiagos (asmeniškai 
sukauptos), kuria dėl įvairių priežasčių 
norėtų atsipalaiduoti. Šioji, jei netolimoje 
ateityje nebus sutelkta, atsidurs šiukšlių 
dėžėse.

4. Skaitome spaudoje, kad \ra 
užsimezgęs ir naujas skautiškas dalinys — 
skautiško Lituanistikos Seminaro 
biblioteka, kuriai jau plaukia lituanistinės 
srities leidiniai. Ar nebūtų tikslu, kad ir 
šioji prisiglaudintų dalininke į VJF/AKL 
namus?!

j.t.
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kartui grandyje

Filisterė Alma Vilkaitė—Stočkienė, 
veikli Los Angeles skautė, gimė 
Chicagoje 1954 m. gruodžio 28 d. 
Skautiško gyvenimo kelią pradėjo 1961 
metais, įstodama į paukštytes. Šiame 
mieste ji ir skautavo, ir stovyklavo, ir 
lankė Chicagos Aukštesniąją 
lituanistinę mokyklą iki 1968 m., kai su 
šeima persikėlė gyventi į Los Angeles 
miestą Kalifornijoje.

Čia Alma toliau veikė skautuose. 
1970 m. ji lankė ir baigė Gintaro 
vadovių mokyklą Montrealyje, 1970— 
1972 m. buvo „Kregždžių“ paukštyčių 
draugovės draugininke ir tuo pačiu 
vadovavo paukštyčių stovykloms. 1970 
m. Alma dar ir „Birutės“ skaučių 
draugovės adjutante. 1972—1974 metais 
„Emilijos Platerytės“ vyr. skaučių kan
didačių būrelio vadovė ir „Palangos“ 
tunto adjutante. 1973 m. pakeliama į 
paskautininkės laipsnį. Alma taip pat 
stovyklavo 1968 m. Tautinėje stovykloje 
ir 1973 m. Jubiliejinėje stovykloje, kur 
skaučių pastovyklėje ėjo draugininkės 
pareigas.

1974 m. gavusi akademikių spalvas, 
fil. Alma taip pat įsijungė į L.A. 
akademikų skautų veiklą: 1975—1976 
metais ji — ASD skyriaus pirmininkė, o 
dabar (nuo 1976 m.) eina ASD skyriaus 
kandidačių globėjos pareigas.

Fil. Alma veikli ir lietuviškame 
gyvenime. 1969—1973 m. dainavo šv. 
Kazimiero parapijos chore, su kuriuo 
dalyvavo 1971 m. Dainų šventėje 
Chicagoje. 1972 m. ji buvo L.A. Jaunimo 
Sąjungos valdybos narė ir dalyvavo II 
PLJ Kongrese Chicagoje. Gyvendama 
Chicagoje ir Los Angeles, Alma jungėsi 
ir į mūsų taut, šokius. Ji priklausė L.A. 
Lietuvių Bendruomenės Jaunimo an
samblio šokių grupei, o vėliau „Audros“ 
studentų šokėjams; dalyvavo 1968, 1972 
ir 1976 m. Tautinių šokių šventėse 
Chicagoje.
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FILISTERĖ 
ALMA 
VILKAITĖ- 
STOCKIENĖ

Fil. Alma Vilkaitė—Stočkienė 1976 
m. baigė UCLA universitetą BA 
laipsniu (magna cum Įaudė) iš biologi
jos. Tame pačiame universitete 1980 m. 
įsigijo odontologijos DDS laipsnį, 
vainikuodama jį aukštais pagyrimais. 
1978 m. ištekėjo už skauto vyčio, fil. 
Rimo Stočkaus; abu veikliai skautauja 
akademikų eilėse.
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Filisteris Valentinas Varnas, Los 
Angeles ASS skyriaus ir Lietuvių 
Skautų Brolijos vadijos narys, yra 
gimęs 1913 m. gegužės 21 d. 
Petersburge, Rusijoje. 1933 m. baigė 
„Aušros“ berniukų gimnaziją Kaune, 
1943 m. — Vytauto Didžiojo universiteto 
technologijos fakultetą, įsigydamas 
mechanikos inžinerijos diplomą.

1944 m. Valentinas pasitraukė į 
Vokietiją.

1949 m. atvyko į JAV, kur Los 
Angeles mieste virš 27 metų dirbo 
Fearless Pump bendrovėje kaip 
hidraulikos inžinierius projektavimų ir 
tyrimų skyriuje. Iš darbo pasitraukė 
1978 m., išeidamas į pensiją.

Į LSS įstojo 1956 m., įsijungdamas į 
Korp! Vytis gretas; K! V spalvas gavo 
1957 metais. 1959—1962 m. buvo FSS 
pirmininkas, o 1963—1965 m. ir vėl 
1968—1976 m. laikotarpiais Los Angeles 
ASS skyriaus pirmininkas. Organizavo 
ir vadovavo kelioms ASS skyriaus 
stovykloms.

Valentinas redagavo Mūsų Vyčio 
žurnalo specialų numerį, skirtą Korp! 
Vytis garbės nariui Lindei Dobilui. 1973 
m. LSS Jubiliejinėje stovykloje jis 
vadovavo ASS pastovyklei; talkino LSS 
Ramiojo Vandenyno rajono vadovams 
ir vadovavo 1971 bei 1972 m. rajono 
stovykloms. 1978 m. vadovavo 
prezidiumui, kuris pravedė LSS 
Korespondencinį Suvažiavimą. Nuo 
1978 m. iki dabar eina LSB vadijoje 
sekretoriaus pareigas, redaguoja VS 
Krivulę. Pagelbėdamas LSB Kalniškių 
tuntui, paruošė Skautų Patyrimo 
Laipsnių konspektus, kurie yra išsiun
tinėti skautų vadovams platinti.

LSS Pirmijos apdovanotas Už 
Nuopelnus ir Padėkos ordinais; yra 
pakeltas į vyresnio skautininko laipsnį.

Valentino Varno sugebėjimas 
organizuoti ir noras dirbti lietuviškai 
visuomenei įrašytas Los Angeles 
organizacijų istorijose. Fil. Varnas yra 
buvęs Los Angeles Lietuvių Ben
druomenės pirmųjų valdybų sekretorius,

FILISTERIS 
VALENTINAS 
VARNAS

ilgametis BALFo valdybos narys, 
Lietuvių Inžinierių L.A. skyriaus steigė
jas, ALTo kelių valdybų narys ir įvairių 
specialių minėjimų organizatorius.

Sveikiname darbštų brolį, šį 
pavasarį švenčiantį prasmingai žengto 
lietuviško—skautiško kelio sukaktį!

29

31



___________ MUSU PASTOGĖJE

MELBURNO AKADEMIKŲ 
ŠVENTĖ

ASS Melburno skyrius savo metinę 
šventę suruošė Lietuvių Namuose 1982 m. 
spalio 17 d. Ją pravedė skyriaus pirm. (ASS 
Australijos rajono įgaliotinis) ps. fil. 
Algimantas Žilinskas.

Į šventės garbės prezidiumą pakviesti 
ALB Melburno apyl. valdybos pirm. R. 
Šemeta, fil. kun. Pr. Dauknys, fil. dr. Arūnas 
Staugaitis ir Liet. Akademinės Korporacijos 
„Romuva“ pirm. St. Stankūnavičius. 
Susikaupimu pagerbti žuvę dėl Lietuvos 
laisvės bei mirę korporacijos nariai. Fil. A. 
Staugaitis ta proga skaitė paskaitą apie 
Kauno universiteto 60—mėtį, pateikdamas 
labai įdomių žinių apie universitetų ir 
korporacijų terminus, jų aiškinimą.

Sugiedojus Gaudeamus igitur, sekė 
tradicinė kavutė, dalyvaujant 30 žmonių.

s.fil. P.D.
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Naujųjų Metų dieną Melburno 
akademinės skautijos nariai ASS įgaliotinio 
Australijai — fil. Alg. Žilinsko — buvo 
sukviesti sueigai pas fil. dr. A. Staugaitį.

Sueigoje dalyvavo 18 narių iš Melburno, 
Sydnejaus, Adelaidės ir Los Angeles („Spin
dulio“ ansamblio nariai) skyrių.

Po pranešimų ir bendro pasitarimo, 
uždaroje sueigoje j.s. dr. Rimantas Šarkis 
buvo priimtas nariu į Korp! Vytis ir jam 
suteiktos spalvos. Naujas korporantas 
visiems gerai žinomas aktyviu skautavimu: 
jis yra dabartinis LSB Australijos rajono 
vadeiva, Jubiliejinės stovyklos adjutantas, 
„Ąžuolo“ vadovų mokyklos (Australijos raj.) 
skyriaus vedėjas ir t.t.

Sueiga baigta Gaudeamus igitur ir 
Dievui, Tau Tėvyne, ir Žmonijai posmais.

Apgailestauta, kad fil. Iz. Jonaitis 
negalėjo dalyvauti sueigoje dėl staigaus 
susirgimo.

Po sueigos sekė iešminė, kurioje susibūrė 
apie 30 akad. skautų ir jų šeimų narių. Oras 
pasitaikė tinkamas, šeimininkai Staugaičiai 
— labai vaišingi, — šis dvigubas renginys 
praėjo sėkmingai ir smagiai.

Koresp.
*

Studijų dienas skyrius ruošia š.m. 
balandžio 16—17 dienomis netoli Melburno, 
Mt. Eliza vietovėje (Manyung Camp), prie 
jūros.

Dalis svečių Sydnejaus AS metinėje šventė
je.
E. Jonaitienės nuotr.
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LITUANICOJE PASIDAIRIUS
Naujasis Lituanicos tunto (Chicagoje) 

tuntininkas senj. Just. Kirvelaitis, įvesdintas 
į pareigas praėjusį rudenį, yra užsimojęs į 
vieneto talką aktyviau įtraukti ir ASS 
narius. Bus bandoma atgaivinti akad. 
skautų ruoštos tunto jauniesiems Kūrybos 
dienos, Sąjūdžio nariai bus kviečiami 
užmegsti artimesnį ryšį su skautais vyčiais, 
suruošiant iškylą, šventę, pašnekesį; bus 
siekiama artimesnių lietuvybės perdavimo 
būdų jaunesniesiems broliams ir pan.

Tunto vadijoje šiuo metu taip pat dar
buojasi virš 20 akad. skautų, o vadijos 
garbės narių sąraše regime tris filisterius. 
Įdomu prisiminti, jog Chicagos liet, skautų 
pradininkas, o vėliau ir pirmasis tuntininkas 
buvo fil. Liūtas Grinius.

Chicagos Jaunimo centre susitikę: „Skauty- 
bės kelio“ redaktorė v.s. I Regienė, Brolijos 
VS fil. Vyt. Vidugiris, Vidurio rajono va
deiva fil. Ant. Paužuolis ir Lituanicos tun
tininkas senj. Just. Kirvelaitis.

J. Tamulaičio nuotr.

Fil. Edv. Meilus, jr., svečias iš JAV rytinio 
pakraščio, taria šodį Chicagos skautams, 
švenčiantiems Vasario Šešioliktąją.

J. Tamulaičio nuotr.

WORCESTERYJE
Worcesterio skyriuje (kurį prisimename, 

kaip organizaciškai tvarkingiausią Sąjūdžio 
vienetą) praėjusių metų rugp. mėn. išsirinkta 
bendra ASD/Korp! Vytis valdyba: Vyt. 
Bazikas, Danutė Molytė ir Edv. Naras. 
Filisterių valdybon išrinkti: P. Molis — 
pirm., dr. Vaid. Mantautas ir Ram. Molienė.

Sueigos metu t.n. Rima Molytė buvo 
pakelta į filisteres, o filisteriams s. Danutei 
Marcinkevičiūtei ir ps. Edvardui Meilui, 
užbaigusiems Miško Ženklo (Gilwell) vadovų 
mokyklą, įteikti atitinkami pažymėjimai ir 
ženklai.
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Akad. skautų žiemos stovyklos dalyviai 
Wisconsine 1982—83 metų pervartoje.

E. Būtėno nuotr.

SYDNEJUS MINĖJO VDU 
SUKAKTĮ

ASS Sydnejaus Skyrius spalio 17 d. 
(1982 m.) Lietuvių namuose metinės šventės 
proga gražiai paminėjo Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto 60—mėtį.

Minėjimas pradėtas skyriaus pirmininko 
fil. L Jonaičio įvadiniu žodžiu ir visų 
sugiedotu Gaudeamus igitur.

Paskutiniai pasiruošimai Sydnejaus meti
nei šventei: filisterės Ginta Valiūnaitė ir 
Eglė Žižytė.

E. Jonaitienės nuotr.

Išsamią paskaitą apie Kauno univer
sitetą skaitė fil. V. Bukevičius. Jį protarpiais 
papildė, paskaitydamos atsiminimų iš 
įvairių universiteto gyvenimo laikotarpių, 
kelios šio universiteto auklėtinės: fil. E. 
Jonaitienė (universiteto prancūzų kalbos 
dėstytojo Matore prisiminimus iš pirmosios 
rusų okupacijos ir B. Railos — studentų 
demonstracijas dėl teatro bilietų 
papiginimo), fil. J. Viliūnienė (B.Railos — 
Kauno „konkės“ nuvertimą ir A. Kučo — 
studentų „streiką“), fil. T. Vingilienė davė 
pluoštą savo atsiminimų iš Pabaltijo univer
siteto laikų Hamburge ir Pinneberge.

Po 'paskaitos tolimesnį programos 
vedimą perėmė fil. J. Viliūnienė, kuri 
iškvietė eilę jaunųjų Akademikių Skaučių 
Draugovės narių pasidalinti savo įspūdžiais 
iš studijų metų Australijoje.

Fil. Eglė Žižytė, perpindama savo 
prisiminimus humoru, papasakojo apie „sim
bolišką arbatą“, kurią besiurbčiojant buvo 
ne tik studijuojama, bet ir egzaminuojamasi; 
t.n. Kristina Virgeningaitė — apie studentų 
santykius su universiteto administracija; fil. 
dr. Julija Bogušaitė—Bassil savo at
siminimus iš universiteto laikų užbaigė
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romantiškomis uvertiūromis; fil. Ginta 
Viliūnaitė pasakojo apie teisių fakultetą ir 
šūkiais nurašytas universiteto sienas; fil. 
Laima Barkutė — pluoštelį įspūdžių iš 
studentavimo dienų; fil. Vida Viliūnaitė, 
antrukart grįžusi į universitetą (baigė far
maciją, dabar studijuoja mediciną) 
papasakojo kaip studijuoti „be vedžiojimo už 
rankutės“. (Kolegių prisiminimus skaitysime 
kitame M. V. numeryje. Red.).

Po sugiedoto Tautos himno dalyviai 
(kurių buvo netoli šimtinės) dar buvo 
pakviesti pabendrauti prie akademikių 
paruoštos kavutės ir pyragaičių.

Minėjimas, nors kuklus, bet labai gerai 
paruoštas ir sklandžiai pravestas. Nemaži
nant vyr. kartos nuopelnų, tenka pastebėti, 
kad ypač buvo malonu klausytis jaunųjų 
akademikių gražia lietuvių kalba pasako
jimų apie jų studentavimo dienas Sydnejaus 
universitetuose.

Gruodžio mėnesį Melburne vykusių 
Lietuvių Dienų metu nelauktai širdimi 
sunegalavo filisteris Izidorius Jonaitis; 
sausio vidury grįžo į namus Sydnejun. 
Gydytojų patartas per daug „nesmarkauti“, 
bet žinant brolio darbštumą, sunku įsivaiz
duoti, kad jis nejudėtų!

Sydnejaus Moterų Soc. Globos d—jos 
valdyboje jau eilę metų darbuojasi fil. 
Tamara Vingilienė.

Brolis fil. Balys Barkus organizavo Los 
Angeles „Spindulio“ ansamblio apgyven
dinimą Sydnejuje, o tų „spinduliukų“ buvo 
nemažai... (Apie jo, kaip Sydnejaus Lietuvių 
Klubo vieno iš direktorių, pareigas šįkart 
neužsiminsime).

Čia tik filisteriška pusė. Apie jaunąsias 
ASD nares pakalbėsime kitą kartą.

B.Ž.

Fil. Vytautas Bukevičius.

Australijos LB Krašto Valdybos pir
mininku 1982—83 m. kadencijai išrinktas s. 
fil. Vytautas Bukevičius.

KĄ SKAITO SYDNEJAUS 
ABITURIENTAI?

Sydnejaus Lituanistiniai kursai 1984 
metams gimnazijos baigimui pasirinko (fil.) 
dr. Henriko Lukaševičiaus Vienas mažas 
gyvenimas. Knyga išleista Akad. Skautijos 
Leidyklos Chicagoje 1975 metais, tiražas 
1000 egz. (Ši laida labai greit ir sėkmingai 
išplatinta, ir net buvo galvojama leisti antrą 
laidą, red.).

Padavę knygų ir poezijos sąrašą NSW 
Švietimo departamentui, pradėjome rūpintis, 
kur galėtume gauti šios senokai išleistos 
knygos egzempliorių Lituanistinių kursų 
mokiniams. Į pagalbą atėjo adelaidiškė (fil.) 
B. Mockūnienė, per ją gavome tris dr. H.L. 
knygas; šios buvo užsilikusios Adelaidės 
bibliotekoje. Už jas sumokėjo Akademikų 
skautų Adelaidės skyrius ir padovanojo 
kursams, — ačiū jam! Ačiū (fil.) p. 
Jonaitienei, susirašiusiai su Adelaide ir 
paskolinusiai porą knygų kursams. Ačiū 
(v.s.) dr. A. Mauragiui už knygų Vienas 
mažas gyvenimas ir D. Bindokienės Lietuvių 
kalbos sinonimų žodynėlio paskolą. Poetas 
A. Jūragis paskolino J. Toliušio Tryliktąją 
laidą-, toji knygelė buvo taip rūpestingai 
skaitoma šių metų abiturientų, kad net lapai 
pradėjo byrėti. Ačiū A. Jūragiui...

(Tėviškės Aidai)
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1983 m. MV GARBĖS 
PRENUMERATORIAI
Kęstutis ir Shirley Ambutai, Chicago, 
IL
Algis Bakaitis, Palos Heights, IL 
Karolis Bertulis, Oak Forest, IL 
Rimas Damijonaitis, Elmhurst, IL 
Dr. Jurgis Gimbutas, Arlington, MA 
Rasa Griganavičiūtė, Downers Grove, 
IL
Kęstutis ir Dalia Ječiai, Villa Park, IL 
V. Kalendrienė, Canada
Edmundas ir Rūta Kulikauskai, La 
Palma, CA
Leonas ir Nijolė Maskaliūnai, Saudi 
Arabia
Asta Ramanauskaitė, Chicago, IL 
Liudas Ramanauskas, Chicago, IL 
Vytenis ir Sofija Statkai, Chicago, IL 
Vytautas Vidugiris, Palos Verdes, CA 
Dr. Dana Vitkienė, Palos Heights, IL

MV administracija nuoširdžiai dėko
ja fil. Algiui Strikui, kuris savo dar
bovietėje vykusio ne pelno siekiančioms 
organizacijoms aukų vajaus metu 
nurodė, kad savo $110.00 auką jis 
pageidauja skirti „Mūsų Vyčiui“. Tai 
gražus pavyzdys mums visiems! Ačiū, 
Algi.

„Mūsų Vyčiui“ taip pat aukojo:
$25.00 Chicagos Skautininkių 

Draugovė; $20.00 Jonas Dainauskas, 
Chicago, IL. $13.00 Juzana Janušienė, 
Livonia, MI; po $11.00 Ramūnas 
Vidžiūnas, Hinsdale, IL; Algimantas 
Žilinskas, Australia; po $10.00 
Kęstutis ir Shirley Ambutai, Chicago, 
IL; Juozas Karklys, St. Joseph, MI; po 
$8.00 Alfa Juodikis, Seven Hils, OH; 
Genė Kaufmanienė, Springfield VA; 

po $6.00 Jovita ir Gintarė Kerelytės, 
Palos Park, IL; Romas ir Laima 
Rupinskai, Clarendon Hils, IL; po $5.00 
Leonas ir Nijolė Maskaliūnai, Saudi 
Arabia; Vytenis ir Sofija Statkai, N. 
Riverside, IL; po $3.00 Viktoras Aras, 
Omaha, NE; Valė Barmienė, Los 
Angeles, CA; Gediminas Bielskus, 
Palos Hills, IL, dr. Milda Budrienė, 
Longboat Key, Fl, Sofija Jelionienė, 
Darien, IL, Gerardas Juškėnas, 
Cleveland, OH, Vytenis Kirvelaitis, 
Chicago, IL, Birutė Kožicienė, Or
mond Beach, Fl, Regina Krutulytė, 
Chicago, IL, Aldona Martienė, 
Chicago, IL, Aldona Meiluvienė, 
Chicago, IL, Raimundas Merkys, 
Chicago, IL, Juozas ir Vida 
Milavickai, Chicago, IL, Anatolijus 
Milūnas, Downers Grove, IL, Vytautas 
Namikas, Chicago, IL, Jūratė Okura, 
Chicago, IL, Rūta Ozers, Hinsdale, IL, 
Halina Plaušinaitienė, Chicago, IL, 
Alfonsas Pranckevičius, Worcester, 
MA, Tomas ir Gina Remiai, Chicago, 
IL, Marija Ročkuvienė, Chicago, IL, 
Vladas Rupinskas, Western Springs, 
IL, Eugenijus Slavinskas, St. 
Petersburg, FL, Raimundas Slėnys, 
Chicago, IL, Algirdas Stepaitis, 
Arlington Heights, IL; po $1.00 Rima 
Budrytė, Collinsville, CT, Rasa 
Miliauskaitė, Chicago, IL.

Visiems NUOŠIRDUS AČIŪ!

Danutė Korzonienė, 
MV administratorė
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