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A UŠROS ŠIMTMEČIO PARAŠTĖJE

dviejų akademikų skautų žodžiai, tarti 
Aušros šimtmečiui paminėti vakaronėje, 
suruoštoje Liet. Žurnalistų sąjungos 
cv Chicago j e

AUŠRA IR JAUNIMAS
Robertas Vitas

Šį vakarą esame susirinkę paminėti 
Aušros šimtmetį: šimtas metų, kai tas 
laikraštis pirmą kartą nušvietė Lietuvą 
ir jos vaikus. Turime prisiminti, kad 
anuomet lietuviai negalėjo viešai 
susirinkę diskutuoti lietuviškas temas ir 
didžiuotis savo tautybe, kaip mes dabar 
čia darome. Tuo metu carinis okupan
tas varžė mūsų tėvynę lyg replėmis. 
Okupacijos išorinis simbolis buvo 
spaudos draudimas. Rusai bandė 
sugniuždyti lietuvių tautą, naikindami 
jos kalbą; žmonės net, išeidami iš 
bažnyčios, buvo kratomi, lietuviška 
maldaknygė atnešė bausmę.

Žinoma, rusams spaudos draudimas 
eventualiai nepavyko. Net ir rusų kng. 
Sviatopolk—Mirskij (Vilniaus karinis 
gubernatorius ir vėliau vidaus reikalų 
ministras) pasakė, kad lotyniškos 
raidės turėtų būti leidžiamos vartoti, 
nes jokia jėga negalės sustabdyti 
augantį lietuviškų knygų propagavimą. 
Rusų—japonų karas dalinai palaužė 
okupantą — jisai turėjo pakeisti savo 
politinę liniją.

Bet dar prieš 1904—sius metus 
lietuviai jau buvo pradėję vis labiau 
spausti pavergėją, ypač lietuviai in
teligentai, studijavę Rusijos imperijos 
aukštosiose mokyklose ir univer
sitetuose. Yra ironiška, kad lietuviai, 
naudodami rusų mokslą, apsisuko ir jį 
įjungė prieš pačius mokytojus.

Jaunieji lietuviai inteligentai 
vadovavo naujai mūsų istorijos epochai. 
Pirmūnai susidarė iš naujos generacijos 

— iš Kudirkos, Basanavičiaus, Yčo, 
Šilingo ir kitų. Jie panoro priešintis caro 
valdžiai: tokios garbingos praeities 
tauta negalėjo baigtis mirtimi rusų im
perijoje.

Reikėjo pasipriešinti, bet kaip? 
Priešinimasis jėga buvo neįmanomas. 
Reikėjo tik atsigrįžti į 1863 metus, kai 
lietuviai bandė jėga išsilaisvinti. 
Išdava: „korikas“ Muravjovas aną ban
dymą žiauriai sutriuškino, dėl to ir 
spaudos draudimas įvyko. Tad — kokia 
priemonė beliko? Atsakymas: pati 
draudžiamoji spauda. Todėl lygiai prieš 
šimtmetį — pirma Ragainėje, o vėliau 
Tilžėje — dr. Jonas Basanavičius, 
lietuvių tautos patriarchas, pradėjo 
leisti Aušrą. Kudirkos Varpas ir 
Basanavičiaus Aušra buvo akstinai 
lietuvių tautos renesansui ir tautinės 
sąmonės pakėlimui. Eventualiai tas 
renesansas vedė mus į 
nepriklausomybę.

Šiandien sunkios sąlygos vėl varžo 
brolius ir seses Lietuvoje, o bolševikų 
valdžia daug sumaniau tvarko savo 
okupaciją, užgulusi Sovietų Sąjungoje 
esančias tautines mažumas. Tarybų 
Lietuvoje veikia naujas spaudos 
draudimas, pasitaikinęs cenzūrą, 
psichologinį terorą ir kitas priemones.

Vėl, kaip ir prieš šimtmetį, reikia 
priešintis. Vėl, kaip prieš šimtą metų, 
politinės šviesos idealai ir disidentizmas 
veikia mūsų jaunimą. Ir vėl, kaip 
anuomet, kovos ginklas yra spauda, 
todėl okupuotoje Lietuvoje leidžiama 
naujoji Aušra. Lietuviai dar nemirę, ir
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dabartinė generacija prižiūrės, kad 
tauta ilgai išsilaikytų.

Jaunimas ir Lietuvoje, ir išeivijoje 
dalyvauja šioje bendroje kovoje. Tėvynė
je jis priešinasi neteisėtai žmogaus 
teises laužančiai valdžiai. Bet, jei toji 
valdžia yra tokia baisi, kodėl sovietų ir 
komunistų partijos valdovai sako, kad 
disidentų veikla yra nereikalinga? Anot 
jų, lietuviai ir kitos tautos yra laisvos. 
Taip rašoma ir sovietinių respublikų 
konstitucijose. Reikia tik paskaityti ‘77 
metų Sovietų Sąjungos konstitucijos 
50—tą skyrių, kuriame tvirtinama, kad 
piliečiams garantuojama kalbos, 
spaudos, minėjimų, susirinkimų, gatvės 
procesijų ir demonstracijų laisvė. Tai 
labai gražus pareiškimas, bet tame 
pačiame skyriuje yra minima, kad ši 
laisvė padės ne tik žmonių interesams, 
bet taip pat sustiprins ir išugdys 
socialistinę sistemą. Kitaip sakant, tos 
laisvės turi veikti marksiszmo— 
leninizmo filosofinėje plotmėje, būtent: 
visi yra laisvi, kol jie prisilaiko dabar
tinės komunistinės linijos ir galvosenos. 
Sakau — dabartinės linijos, nes, 
kadangi režimas ideologiniu pobūdžiu 
yra lankstus, ta linija dažnai keičiasi.

Tačiau jaunimas nepritaria šiam 
režimui. Jis turi naujų nuomonių, 
pažiūrų, o toms reikalinga išsireiškimo 
angų. Pagrindinė anga yra spauda. Tad 
jaunieji pogrindžio veikėjai, kaip ir anų 
dienų Basanavičiai ir Kudirkos, iš
leidžia naująją Aušrą. Mašinėle rašytą, 
kalkėmis daugintą... Vos keletas kopijų 
pasirodo visuomenėje ir keliauja per 
rankas. Kaip prieš šimtmetį, jaunimas 
bando kelti tautinę sąmonę, išlaikyti 
tautos tapatybę, paveikti lietuvius 
mylėti savo praeitį ir pakeisti dabartį, 
kad ateitis būtų šviesesnė. Tėvynės 
jaunimas gerbia senosios Aušros laimė
jimus ir atliktus darbus. Taip pat jis 
trokšta, kad naujoji Aušra nušviestų 
Lietuvą ir pasiektų tų pačių tikslų.

Kalbėję apie praeities ir dabarties 
tėvynės jaunimą, prieiname prie išeivi
jos jaunimo. Nors ir liūdna pripažinti, 

tačiau matome, kad išeivijoje mokyklos 
ir organizacijos mažėja, tautiečiai 
sklaidosi, kalbos kultūra menkėja. 
Turime pasiklausti: kiek lietuvių kilmės 
jaunuolių net ir galėtų paskaityti 
Aušrą?

Tačiau, kaip amerikiečiai sako, 
kiekvienas pinigas turi dvi puses: esama 
ir veiklių asmenų išeivijos jaunimo 
tarpe. Regime kongresus, suvažiavimus, 
šokių ir dainų grupes, ateitininkus, 
skautus ir t.t. Suprantama, jų skaičius 
mažėja, bet, man rodosi, kad kokybė yra 
svarbesnė už kiekybę. Gabu jums 
pranešti, kad kokybė kai kuriose vietose 
jaunimo tarpe yra stipri ir džiuginanti. 
Kaip Lietuvoje, taip ir išeivijoje yra 
užaugusi naujoji generacija. Čia įsigi
jusi mokslą, formuojanti savo politinius 
idealus, ji vis mokosi ir bręsta, o 
netrukus pilnai perims išeivijos veiklos 
vadovavimo naštą. Ta našta apims 
tautos laisvinimo darbus ir žygius.

Aš esu perėjęs išeivijos lietuvių 
švietimo sistemą. Mokytojai ir ad
ministratoriai dirba sunkiomis 
sąlygomis maža vadovėlių, mokymo 
priemonių, maža ir mokinių. Mūsų 
pedagogai atlieka milžinišką ir būtiną 
darbą. Bet, kadangi gyvename svetimo
je aplinkoje, yra ir trūkumų. Žiūrint į 
ryšį tarp išeivijos jaunimo ir Aušros, 
matome, kad jaunimas apie ją nedaug 
težino. Belankant lituanistines 
mokyklas, kiekvienam mokomo dalyko 
punktui skiriama tik minimumas laiko: 
išsamiau įsigilinti neįmanoma, nes 
mokiniai metų laikotarpiu susirenka tik 
32 šeštadienius. Kadangi šie metai yra 
Aušros metai, lietuviai mokytojai bei 
pedagogai privalėtų mokiniams 
ypatingai pabrėžti Aušros begalinę 
reikšmę lietuvių tautai.

Ne tik mokyklos, bet ir šeimos bei 
kiti kultūriniai vienetai privalo vienu ar 
kitu būdu paminėti Aušrą. Noriu iškelti 
vieną pavyzdį. Lietuvių Istorijos draugi
ja Chicagoje netrukus išleis pilną 
sukaktuvininkės Aušros laikraščio 
komplektą. Šio komplekto redaktorius
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yra Jonas Damauskas. Leidėjų užsimo
jimas yra ypatingai nuostabus, nes 
nepr. Lietuvoje švietimo ministerija 
bandė tokį komplektą išleisti laikraščio 
50 metų sukaktį minint. Nepasisekė...

Aušra turi būti apsčiau keliama ne 
tik lietuvių, bet ir kitataučių tarpe. 
Privalome stipriau iškelti lietuvių vardą 
ir reikalavimus. Tas vykdytina politinė
je, švietimo ir kultūrinėje srityse. Daug 
kas svetimųjų tarpe nežino nieko apie 
mus. Pabrėžtina, kad turime peržengti 
lietuvių ribą ir skleisti savo reikalus 
plačiau. Veikla kitataučių tarpe yra be 
galo svarbi. Reikia tik atsisukti į praeitį: 
tiesa, kad lietuviai išsikovojo laisvę, kad 
nepriklausomybės žygių kovotojai- 
savanoriai buvo laisvės pagrindai, 
tačiau papildomoji veikla vyko ir 
užsienyje. Tautiečiai rašė memoran
dumus, rinko parašus, rengė 
demonstracijas, iškėlė Lietuvos 

valstybės norus tarptautiniuose 
politikos forumuose. Be tos veiklos 
Lietuva būtų likusi pamiršta, valdžia 
nebūtų buvusi pripažinta ir gal net 
žlugus. Turime veikti kitų tarpe; išeivijo
je užaugęs bei studijavęs jaunimas yra 
pasiruošęs tą darbą atlikti.

Šį vakarą žvelgiame į praeitį — į 
Lietuvos didingą ir garbingą istoriją. 
Prieš šimtą metų dr. Jonas 
Basanavičius šaukė tautą kovoti prieš 
prispaudėją. Jo Aušra padėjo išlyginti 
taką į laisvę. To negalime pamiršti, nes 
nepriklausomybė buvo didžiausias 
lietuvių tautos laimėjimas. Turime 
pažvelgti ir į dabartį. Kaip Aušra 
anuomet, taip ir mes vėl turime kelti 
tautinę sąmonę ir tautinius 
reikalavimus savo tarpe ir visame 
pasaulyje. O žiūrint į ateitį, tikėkimės, 
kad Aušra dviejų šimtų metų sukaktį 
galės švęsti nepriklausomoje Lietuvoje.

AUŠRININKAI - PUBLICISTINIO STILIAUS 
PRADININKAI
Snieguolė Zalatoriūtė

Švęsdami Aušros laikraščio šimt
metį, prisimename lietuviško 
publicistinio stiliaus pradininkus. Yra 
lengva nupiešti Joną Basanavičių, Joną 
Šliūpą ir kitus, prie šio pirmojo laikraščio 
prisidėjusius, herojų plotmėje. Juk 
laikraštis įsikūrė sunkiomis sąlygomis: 
tuo metu Lietuvoje leidinius reikėjo 
spausdinti rusiškuoju kirilicos raidynu, 
ir todėl lietuviai laikraščius slapta 
gabeno į Lietuvą iš Tilžės.

Bet ne vien tai kėlė sunkumų. 
Lietuvių kalba tuo metu buvo 
nenusistovėjusi, pilna svetimybių. Nuo 
redaktorių priklausė tos kalbos 
vystymasis. Jie tos atsakomybės už 
kalbą ir ėmėsi. Įveikę šiuos sunkumus, 
redaktoriai bent kelerius metus įstengė 
išleisti pirmąjį Didžiajai Lietuvai skirtą 
spausdintą lietuvišką laikraštį Aušrą.

Aušrininkai parodė pavyzdį kitiems 

vėlesnio amžiaus žurnalistams, kaip 
publicistinio stiliaus pradininkai. Jie 
ypatingai siejo kalbą su tautiniu 
atgimimu. Jonas Basanavičius rašė, kad 
žmogus, pametęs savo gimtąją kalbą, 
amžinai numirštąs savo tautai.

Aušrininkams rūpėjo lietuvių kalbą 
gryninti ir švarinti. Jie iš paskutiniųjų 
stengėsi išsivaduoti iš svetimų žodžių 
vartosenos ir kartais savo gerais norais 
nukrypdavo iki perdėto purizmo. Vietoje 
pasiskolintų nelietuviškų žodžių, jie 
prikurdavo daug naujadarų, kurie ne visi 
prigijo lietuvių kalboje.

Vėlesniais Aušros gyvavimo metais 
nežinomas autorius laiške iš Vokietijos 
kartojo tokį šūkį: „Szalin su visais 
germanizmais ir slavicizmais!“

Jonas Basanavičius, redagavęs pir
muosius Aušros numerius, savo 
straipsniuose sukūrė arba iš kitur paėmė 
tokius naujadarus:
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apšvietimas — civilizacija, metraštis — 
kronika, senraštvietė — archyvas, 
tėviškumas vietoje mums įprasto 
patriotizmo.

Jono Šliūpo rašiniuose randame 
tokius naujadarus, kaip oramieris — 
barometras, pradeivis — iniciatorius, 
rašliava — literatūra, šiltamieris — 
termometras, tiesabylius — advokatas ir 
vaidentuvė — fantazija.

Taip pat kitų aušrininkų 
straipsniuose tarptautiniai terminai 
keičiami lietuviškais, pavyzdžiui: 
atgalinis vartojamas vietoj reakcinis, 
blykšlė — isterija, dainynas — poezija, 
ieškinys — idealas, juokžaislis — 
komedija, krautuvė — muziejus, 
savininkas — egoistas, šviesūnas — 
filosofas, tvertuvė — fantazija, 
'visatininkas vietoj kosmopolitas. O 
Basanavičius pasiūlė verstą žodį 
laikraštis, nusižiūrėjęs į vokiečių 
„Zeitschrift“ (Zeit — laikas, schrift — 
raštas).

Įtarę, kad koks žodis gali būti 
skolinys, aušrininkai jo vietoje imdavo 
vartoti savo sukurtą naujadarą, tuo 
pačiu skaitytojams skliausteliuose 
nurodydami skolinį, kad žodis paaiškėtų, 
pavyzdžiui: deruia (smala), kubilaitis 
(ciabras), lobius (skarbus), septyndienis 
(nedėlė) ir pan.

Bet nors ir ne vienas Aušros ben
dradarbis kvietė valyti kalbą nuo 
svetimų žodžių, tam trukdė menkas šių 
bendradarbių lingvistinis išsilavinimas 
ir naivi romantinė pažiūra, kad lietuvių 
kalba, anot Andriaus Vištelio, esanti 
seniausia, gražiausia, turtingiausia ir 
švelniausia. Todėl, kai kurių nuomone, 
jos visai nereikia keisti.

Aušrininkai taip pat stengėsi vartoti 
tokią kalbą, kuri būtų visiems supran
tama. Įvairioms tarmėms spaudoje 
maišantis, tuometinė Aušra kovojo 
kalbą suvienodinti. Aušrininkams 
prisidedant, pamažu įsigalėjo vakarų 
aukštaičių pietiečių tarmė, kurioje 
daugeliu atvejų išlaikyta senesnė 
fonologinė sistema ir pilnesnės galūnės. 
Prie literatūrinės bendrinės kalbos 

kūrimo vis labiau ir labiau prisidėjo 
aušrininkai, jiems patiems aiškėjant, 
kokia ta kalba turėtų būti.

Ankstesniais Aušros ėjimo metais 
pastebima prūsiška įtaka laikraščiui. 
Tai suprantama, nes kai kurie laikraščio 
redaktoriai ne vien buvo susipažinę su 
Rytų Prūsijoje ėjusiais leidiniais, bet taip 
pat (pavyzdžiui, Basanavičius ir Šliūpas) 
juose buvo paskelbę savo straipsnių. 
Aušroje pasirodo šios leksikos 
„prūsybės“, tai yra, Rytų Prūsijos 
leksikai būdingos lytys, kaip apgar
sinimas (skelbimas), apsisteliuoti 
(užsiprenumeruoti), dagas (pjūtis), 
gelžkelis (geležinkelis), lietuvninkas 
(lietuvis), ligonbutis (ligoninė), 
mokslinyčia (mokykla), reizas (kelionė) 
ir vislab (viskas). Tačiau vėliau ši įtaka 
Aušroje ėmė silpnėti, atsiradus 
didesniam bendradarbių skaičiui, 
kilusiam iš Didžiosios Lietuvos.

Aušrininkai, iš vienos pusės, norėjo 
būti visiems lietuviams suprantami, o iš 
kitos pusės, stengėsi tęsti ankstesniąsias 
Simano Daukanto ir Motiejaus 
Valančiaus kalbos gryninimo tenden
cijas ir rečiau vartoti dialektizmus bei 
skolinius, juos keisdami savo pačių 
susidarytais ar iš kitur paimtais nau
jadarais, kuriuos aiškindavo žinomes- 
niais žodžiais.

Kaip matome, aušrininkų rūpestis 
tautos atgimimu siejosi su jų rūpesčiu 
kalba. Jiems tautos gyvastingumas buvo 
neatskiriamas nuo grynos ir 
savarankiškos lietuvių kalbos.

Sunkiose sąlygose aušrininkai kovo
jo ir už tautą, ir už kalbą. Taip jie pastatė 
į vėžes lietuvio žurnalisto vaidmenį. 
Kaip prieš šimtą metų, taip ir šiandien 
lietuviai žurnalistai turi pareigą ne tik 
visuomenę sotinti mintimis, bet ir rūpin
tis pačia kalba, kad ši būtų gryna ir 
tikrai lietuviška.

Uždavinys nebuvo lengvas 
aušrininkams prieš šimtmetį ir nėra 
palengvėjęs šių dienų žurnalistams, 
svetimos aplinkos apsuptiems. Bet 
dabar, kaip ir tada, reikia stengtis, nes 
pasiduoti būtų mirtina.
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„700 Jahre deutsch—litauischer Beziehungen“ 
veikalo pasirodymo išvakarėmis

Prof. Dr. VIKTOR FALKENHAHN 
PRISIMENA SAVO MOKYTOJĄ 
VYDŪNĄ

Šių eilučių autorius yra vokietis, 
jaunystėje buvęs Vydūno mokinys. Jam 
malonu išpildyti prašymą užrašyti savo 
prisiminimus, kaip buvo sukurta 1932 
m. išėjusi knyga „Vokiečių—lietuvių 
santykiai per septynis šimtmečius“ ir 
kokios jos atsiradimo aplinkybės. 
Literatūros mokslui autorius norėtų 
palikti ne tik sausus prisiminimus apie 
konkrečius faktus, bet ir perduoti su tais 
faktais susijusius subjektyvius 
dvasinius išgyvenimus. Suprantama, 
tikslusis mokslas pastaraisiais 
pasinaudoti negali, bet, autoriaus 
nuomone, tik jie sausiems, pilkiems 
faktams įkvepia gyvybės, galbūt ir 
parodo jų tikrąją reikšmę gyvenime. 
Niekas nesiginčys, kad žmogus kiek
vieną problemą ir ypač didžiuosius 
gyvenimo ir visos būties klausimus 
pilnakraujiškai ir tikroviškai gali 
įsisąmoninti tik tada, kai jų imasi ir 
objektyviai — šaltu protu, ir sub
jektyviai — širdimi. Visiškai aišku, kad, 
einant antruoju keliu, slypi didelis 
pavojus būti klaidingai suprastam, nes 
dvasinė jausmų patirtis todėl vadinama 
„subjektyvia“, kad tas pats dalykas 
įvairiems žmonėms gali kelti labai 
skirtingus jausmus, nelygu kiek jame 
tiesos ir tikroviškumo. Jausminis paži
nimas tiek vertas, kiek jausmą 
sukilninusi išankstinių nusistatymų 
nepripažįstanti meilė tiesai, savo in
teresų aukojimas bei tikrovės 
suvokimas.

Tad pirmiausia objektvvūs faktai.
Maždaug nuo 1923 m. Vydūnas 

įprato šių eilučių autoriui davinėti 

peržiūrėti savo raštų korektūras, nes 
manė jį turint ypatingą sugebėjimą 
pastebėti korektūros klaidas. Prie 
šitokios nuomonės Vydūnas priėjo, kai 
autorius, naudodamasis jo vadovėlio 
„Vadovas lietuvių kalbai pramokti“ 
antrojo leidimo korektūra, jau 
ištaisytame tekste rado dar nepastebėtų 
korektūros klaidų. Tą faktą Vydūnas 
vėliau maloniai paminėjo antrojo 
leidimo pratarmėje.

1924—1925 m. šių eilučių autoriui, 
dėl ligos negalėjusiam lankyti 
mokyklos, taip pat buvo leista abėcėlės 
tvarka dėlioti žodžius, kurie išspausdin
tame Vydūno žodyne „Rinkinys“ buvo 
sudėti sistemine tvarka. Šitaip autorius 
bent maža dalimi galėjo atsidėkoti už 
tai, kad jam teko laimė daugelį metų 
klausytis Vydūno paskaitų, skaitytų 
ketvirtadienio vakarais.

Prie korektūrų skaitymo 1927 m. 
prisidėjo kitas darbas. Vydūnas buvo 
nusprendęs vokiečių kalba parašyti 
veikalą „Vokiečių-lietuvių santykiai 
per septynis šimtmečius“. Vokiečių 
grožinėje ir mokslinėje literatūroje, taip 
pat senose vokiškose ir lotyniškose 
kronikose mokytojas ieškojo medžiagos 
vokiečiams ir lietuviams, taip pat 
apskritai Pabaltijo gyventojams ir 
prūsų—lietuvių tėvynės ypatumams 
aprašyti. Taip jis tarėsi geriau 
suvoksiąs gilesnes, dažniausiai niūrių, 
tragiškai skausmingų santykių per 
praėjusius septynis šimtus metų 
priežastis. Šiose įdomiose pamokomose 
paieškose autoriui buvo leista 
talkininkauti.

5

7



Vilius 
Storasta 
Vydūnas

Tačiau vieną kartą — tai galėjo būti 
1928 m. — Vydūnas autoriui pranešė, 
kad vienintelė Tilžės biblioteka atsisakė 
jam per tarpmiestinį abonementą 
užsakyti Hartknocho kroniką ir kitus 
veikalus. Žodžiu, jam buvę pareikšta, 
jog esą nepageidautina, kad jis ateityje 
naudotųsi bibliotekos paslaugomis.

Tuo pat metu Vydūnui duota 
suprasti, kad jis nepageidaujamas ir 
abiejose reikšmingesnėse Tilžės 
kultūrinėse draugijose, berods, „Gamtos 
mokslų ir technikos draugijoje“ ir 

„Meno draugijoje“. Jam pasidarė 
neįmanoma dalyvauti paprastai daug 
paskatų teikiančiuose abiejų draugijų 
renginiuose. Tad šių prisiminimų 
autoriui teko Vydūnui pastoviai kuo 
išsamiau pranešinėti apie minėtųjų 
draugijų renginius. Tačiau svarbiausia, 
kad autorius dabar prisiėmė uždavinį 
bibliotekoje neva sau užsisakinėti 
Vydūnui reikalingas bibliotekoje 
trūkstamas kronikas ir kitus veikalus, 
juos studijuoti vietoje (retų veikalų 
nebuvo leidžiama išsinešti), daryti
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Vydūnui reikalingus nuorašus, rinkti jam 
reikalingą informaciją. Bibliotekoje teko 
studijuoti ir senesnę grožinę bei mokslinę 
literatūrą.

Prieš atiduodamas veikalo 
rankraštį spaustuvei „Lituania“ 
(savininkas Enzys Jagomastas), 
mašinėle perrašytą M. Raišukaitės, 
Vydūnas šių eilučių autoriui pasakė, 
kad be pastarojo pagalbos, ieškant 
medžiagos, be nurašytų ištraukų ir be 
rašytinių bei žodinių pranešimų iš 
kronikų ir senesniosios literatūros, 
knyga nebūtų išėjusi tokia, kokia dabar 
yra. Tokiais atvejais priimta už suteiktą 
pagalbą pratarmėje padėkoti, ir 
Vydūnas klausė autorių, ką jis apie tai 
manąs. Tačiau nesupratingo, iš dalies 
net priešiško daugelio vokiečių ir 
su vokietė jusiu lietuvių nusistatymo 
prieš Vydūną ir jo veiklą akivaizdoje 
nebuvo abejonių, kad pavardės paminė
jimas pratarmėje šių eilučių autoriui tuo 
metu ir vėliau būtų užkrovęs sunkią 
naštą. Sutarta padėkos atsisakyti.

Autorius giliai apgailestauja, kad 
anuomet Vydūnui negalėjo padėti tuo, 
ką žino dabar. Tada veikalo skyriuose, 
kuriuose apibūdinami vokiečių ir baltų 
protėviai, Vydūnui nebūtų reikėję remtis 
tik jų istorijos ir jų liaudies padavimų 
analize — pirmiausia, jis būtų galėjęs 
pasiremti žodžių reikšmės kitimo istorija 
vokiečių, baltų ir slavų kalbose, taip pat 
vardų parinkimu vaikams šiose tautose. 
Štai, pavyzdžiui, senojoje vokiečių 
kalboje žodis kriegen „gauti“ yra kilęs iš 
daiktavardžio Krieg „karas“ vedinio. 
Vadinasi, tuometiniams vokiečiams 
karas buvo „ūkinis verslas su kardu 
rankoje“ („Vokiečių teisės kalbos 
žodynas“). Lietuvių gauti yra išriedėjęs 
iš dabar jau nevartojamo daiktavardžio, 
reiškusio ranką, o karas, kaip ir 
etimologinis atitikmuo vokiečių kalboje 
Heer, reiškė „didesnį žmonių sambūrį“. 
Daugiausia vienkiemiuose gyvenusiems 
baltams šis karo požymis, matyt, 
labiausiai krito į akis. Vokiečių 
daiktavardis Fahrt ,,kelionė“, 
„važiavimas“ anksčiau reiškė visų pir

ma „karo žygį, grobį“, iš čia ir 
vVohlfahrt — „gerovė, turtingumas, 
sėkmė“ ir t.t. Dukterims ir sūnums 
šiandieninių vokiečių protėviai 
duoudavo, pavyzdžiui, tokius vardus: 
Kiltu „karas“ (dabar: Hilde) ir ,,Ernest“ 
„sunki kova“ (dabar: Emst) ir t.t. Tačiau 
gal ir gerai, kad Vydūnas šitų ir panašių 
dalykų anuomet nepaskelbė, nes 
vokiškojo fašizmo laikais jam tai būtų 
kainavę gyvybę kokioje nors stovykloje. 
Dabar vokiečių mokslininkams laikas 
patiems savo valia paskelbti panašius 
dalykus.

Dabar — subjektyvūs dvasiniai 
pergyvenimai, kurie autorių jaudino 
anuomet jaunystėje, o ir šiandien, praė
jus ilgą gyvenimą, tebeglūdi giliai šir
dyje.

Šių eilučių autorius įsitikinęs, kad 
lig šiol niekas taip giliamintiškai 
neišanalizavo „vokiškumo“ esmės 
įvairiais laikotarpiais, niekas taip 
aiškiai neapibūdino baltų tautų, ypač 
prūsų ir lietuvių, kaip tai padarė šviesi 
Vydūno asmenybė veikale „Vokiečių— 
lietuvių santykiai per septynis šim
tmečius“. Didelis filosofo pagalbininkas 
šiame darbe buvo jo nepaprastai aiškus, 
laisvas nuo beveik visuotinai priimtų 
mąstymo schemų, savarankiškas in
telektualumas, tačiau pirmiausia būties 
esmę aprėpiantis, intuityvus, galima 
sakyti, „pranašiškas“ sugebėjimas at
pažinti tikrąsias varomąsias jėgas ir jų 
ryšius. Ne tik šios knygos turinys, bet ir 
visas vaizdavimo būdas, jo stilius ir 
forma daugeliui paviršutiniškai galvo
jančių, pagal įprastines mąstymo 
schemas sprendžiančių žmonių, be abe
jo, atrodo neįprastas, nesuprantamas. 
Tačiau kaip tik šitoks vaizdavimo būdas 
ir šitokia forma Vydūnui leido aprėpti ir 
akivaizdžiai parodyti šio problemų 
komplekso dydį ir gylį.

Prisiminimų autorius, įsitikinęs, 
kad Vydūno veikalas nėra 
prieštaringas, nacionalinių mąstymo 
schemų ir išankstinių nuomonių in
spiruojamas aprašas, kokie paprastai 
būna darbai apie istorinius ir dabar-
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tinius vokiečių ir lietuvių santykius. 
Vydūno veikalas naujoviškas visa 
koncepcija, o dėl skrupulingo 
teisingumo ir pagarbos priešininkui yra 
aukščiausios žmogaus dvasinės kultūros 
išraiška ir todėl pavergia savo dvasiniu 
grožiu, tuo žavesiu, koks būdingas ir 
kitiems Vydūno kūriniams, pavyzdžiui, 
„Amžinajai ugniai“ ir „Prabočių 
šešėliams“. Kalbant apie šitą Vydūno 
asmenybės ir jo kūrinių ypatingumą, 
autoriui atrodo reikšmingas pasako
jimas, kurį Vydūnas girdėjo iš savo 
motinos, kad jų šeima yra tiesioginiai 
lietuvių žynių — Krivių giminės 
palikuonys iš to meto, kai užgeso šven
toji amžinoji ugnis.

Visas dvasingumo, išminties, 
žmogiškumo ir dvasinio grožio 
ypatingumas, sklindąs iš minėtųjų 
Vydūno veikalų ir iš jo asmenybės, 
atitinka aukštą senovės baltų kultūros 
humaniškumo dvasią, išaugusią iš 
sąlyčio su gamta ir Vydūno ryškiausiai 
parodytą trilogijoje „Amžinoji ugnis“.

Šių eilučių autoriui, mąstant apie 
savo bičiulystę su Vydūnu, visada 
atrodė reikšmingas ir jokiu būdu ne 
atsitiktinis dalykas, kad kaip tik 
vokiečiui likimas lėmė susidurti su 
Vydūnu, žmogumi, į kurį autorius 
visada žiūrėjo kaip į tobulą lietuvių— 
baltų liaudies genijaus įsikūnijimą. 
Autorių visada apimdavo nuostaba, 
pagalvojus, kad Vydūnas ir jis pats 
atstovauja toms abiems tautoms, kurių 
skausmingą santykių istoriją per praė
jusius septynis šimtus metų Vydūnas 
taip jaudinančiai aprašė savo knygoje.

Autorių nuolat lydėjo mintis, kad tie 
išpuoliai, kuriuos Vydūnas ir visi Ryt
prūsių lietuviai patyrė iš viešosios 
nuomonės ir dėl daugelio vokiečių bei 
suvokietėjusių lietuvių elgesio, — dalis 
anų niūrių, septynis šimtus metų 
trukusių santykių tarp vokiečių ir 
lietuvių. Ir tik bendravimas su didžiu 
humanistu jam įžiebė viltį, kad šie, iš 
giliausio nesupratimo ir žemo 
nacionalegoistinio nekultūringumo 
gimę, nesutarimai tarp vokiečių ir
8

lietuvių yra paskutinioji tų sunkių, 
ilgaamžių santykių fazė. Vokiečiams 
giliau perpratus ir suvokus dideles 
žmogiškąsias baltų tautų vertybes, ateis 
laimingesni draugystės ir harmonijos 
laikai.

Puoselėti tokią viltį šių prisiminimų 
autorius visada manė turįs teisę. Į tai 
kreipė jo mokytojas — lietuvis, kuriam 
jis, vokietis, turėjo būti dėkingas už 
giliausius ir džiugiausius skutulius, 
kuriuos spinduliavo jo didis, aukštos 
kultūros žmogiškumas ir aukščiausias, 
palaimingiausias gyvenimo ir būties 
esmės suvokimas.

Vydūnas vokiečių tautos istorijoje 
matė ir pripažino specifines 
aukščiausias žmogiškąsias vertybes, 
kurias išreiškė daugelis genialių 
vokiečių (M. Eckhartas, Gėtė, Šileris, T. 
Manas ir kt.). Kaip tik šitų vertybių 
baltai ir laukė, kad galėtų jomis 
papildyti ir tuo pačiu patobulinti savą, 
aukštą humanizmą, kurio specifiškumą 
lėmė iš senų senovės einantis 
prisirišimas prie gamtos. Tikroji 
priežastis, kodėl vokiečių ir lietuvių 
santykiai per praėjusius septynis šim
tmečius buvo tokie niūrūs, yra ta, kad 
vokiečiai, dangstydamiesi savo „misija“ 
— perduoti prūsams, lietuviams ir lat
viams humaniškus, kūrybingus 
krikščionybės impulsus — iš tikrųjų pas 
baltų tautas atėjo su agresija ir 
naikinančia savivale. Kaip tiktai todėl 
ir buvo prieita iki šių kaimynų tautų 
didvyriškos gynybinės kovos.

Šių prisiminimų autoriaus manymu, 
plačiausiems lietuvių tautos 
sluoksniams, jų pačių savimonei ir tuo 
pačiu tvirtam jų savos humanistinės 
dvasinės kultūros pamatui praverstų, 
jeigu vokiškai parašytas Vydūno 
veikalas „Vokiečių-lietuvių santykiai 
per septynis šimtmečius“ taip pat būtų 
įskaitytas į lietuvių kultūros palikimą, 
nes šitas veikalas priklauso prie 
gražiausių visos žmonijos kultūros 
žiedų.

Berlynas
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VARTŲ ĮVAIROVĖ
Fil. Jurgis Gimbutas

Straipsnio tikslas yra nurodyti 
vieną, iki šiol literatūroje nenagrinėtą, 
Lietuvos architektūros ir liaudies meno 
objektą. Toji tema galėtų būti įdomi 
studento ar graduanto tezei. Antraštėje 
paminėti vartai yra bažnyčias supančių 
šventorių ar kapinių vartai. Įvairovė yra 
įvairumo ar įvairybės sinonimas (pagal 
Dabartinės lietuvių kalbos žodyną).

Amerikoje bažnyčios dažniausiai 
būna neaptvertos, be šventorių, tad ir be 
vartų. Įeinama tiesiai iš gatvės ar iš 
miesto aikštės, arba aplink bažnyčią 
esti gražus žolynas, pievelė. Pasitaiko 
išimčių tokiuose architektūriniuose 
kompleksuose, kaip vienuolynai ar 
kolegijos su sava bažnyčia, su tvora ir 
vartais. Panašu yra Europos ir Pietų 
Amerikos didmiesčiuose, kur bažnyčios 
stovi miestų aikštėse be tvorų. Lietuvoje 
yra kitaip. Tik kelios paminklinės 
bažnyčios Vilniuje ir kituose miestuose 
neturi šventorių bei vartų. Šiaip jau 
dauguma miestų ir krašto bažnyčių yra 
apsuptos šventorių tvorų su vartais, 
dažniausiai akmenų mūro, rečiau plytų 
ar medžio. Štai Vilniuje matome 
stilingus vartus prie šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios Antakalnyje, prie šv. Mikalo
jaus, prie buv. Bernardinų ir kelių kitų 
bažnyčių. Kauno katedros šventoriaus 
tvora ir vartai tik neseniai nugriauti, 
atnaujinant senamiesčio gatves.

Šiame rašinyje nebandoma 
klasifikuoti ar kuriuo nors pagrindu 
vertinti Lietuvos šventorių vartus, o tik 
nurodyti kai kuriuos variantus ir 
visokias skirtingas dalis. Pradžiai 
užtektų pavartyti tokius gausiai il
iustruotus leidinius, kaip Lietuvių En
ciklopedija, Br. Kviklio „Mūsų Lietuvos“ 
4 tomus, Vyt. Augustino „Lietuvos“ 
albumą, kad įsitikintume turtinga vartų 
įvairove. Okup. Lietuvos knygose jų 

sunkiau rasti. Kad visokie seni ir 
naujesni vartai nėra tik praeities 
dalykai, galime pamatyti naujausiose 
1970 —1982 metų nuotraukose, 
išspausdintose Br. Kviklio „Lietuvos 
bažnyčių“ I ir II tomuose, o sekantieji 
tomai jau spaustuvėje. Bažnyčiai 
sudegus, kartais tik šventorių vartai 
beliko, kaip Šaukote ar Endriejave. 
Surinkus iliustracinės medžiagos iš visų 
Lietuvos sričių ir nors kiek istorinių 
duomenų (jų šaltiniai labai negausūs), 
įmanu būtų pasirinkti klasifikavimo 
pagrindą. Šis galėtų būti 
architektūrinis, meninis, istorinis, o gal

Mediniai kapinių vartai Lietuvoje. Vieta 
nepažymėta. Antano Sutkaus nuotrauka.
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Plytiniai šventoriaus vartai su nišomis 
skulptūroms. Senieji Varniai, Telšių aps. 
Jurgio Gimbuto nuotr. 1938 m.

Povilo renesansiškos bažnyčios (žr. pieš. 
LE II tome). Vilniaus krašto rytinėje 
dalyje, prie Naručio ežero neseniai buvo 
(o gal ir tebėra) Kabilninko 
bažnytkaimyje mūriniai barokiniai var
tai prie XVII a. vidury statytos medinės 
bažnyčios. Jinai buvo sudeginta, bet jos 
varpinė išliko (žr. 1880 m. piešinį LE 
XV). Daugiau puošnių XVIII a. an
trosios pusės baroko stiliaus vartų yra 
Vilniuje (buv. Baziljonų vienuol.), 
Tytuvėnuose, Mosėdyje. Jau seniau 
sunaikinti Vilniaus Kalvarijų trijų arkų 
vartai su čerpių stogeliu, parodyti Enc. 
Lituanica VI tome. Išvaizdūs 
klasicistinio stiliaus vartai iš XIX 
amžiaus tebestovi prie Kalvarijos 
bažnyčios (Vilkaviškio aps.). Jų 
geležiniai ažūro ornamentai yra 
ypatingai gražūs.

Dauguma Lietuvos provincijos 
mūrinių bažnyčių statyta XIX a. 
pabaigoje — XX a. pradžioje vieton 
senesnių medinių. Tų bažnyčių 
architektūra dažniausiai yra menkos 
meninės vertės eklektika, istorinių stilių 
pamėgdžiojimas. Tokie ir jų vartai, 
dažnai pseudogotiški, su smailiomis 
arkomis, nišomis, bokšteliais — 
pinakliais. Pavyzdžiui, Senųjų Trakų šv.

ir etnografinis. Gilesniam objekto paži
nimui ir vertinimui reikalinga 
susipažinti su šventorių ir kapinių 
vartais už Lietuvos ribų. Tada išryškėtų 
kas yra universalu, ir kas skirtinga, 
originalu ar būdinga ribotai krašto 
sričiai.

Šiuo kartu tik bandysime parodyti 
vartų įvairovę eile konkrečių pavyzdžių. 
Architektūriniu požiūriu įdomiausi var
tai yra istorinių stilių originalai. Jie 
sudaro dalį architektūrinių ansamblių: 
bažnyčių su varpinėmis, vienuolynais ir 
kitais pastatais. Tokie yra XVII 
amžiaus antrosios pusės Pažaislio 
vienuolyno ir bažnyčios barokiniai var
tai. Šiauliuose liko išsaugoti vartai su 
balistrari jomis (gynybos bokšteliais) 
prie XVII a. statytosios šv. Petro ir

Baroko stiliaus vartai Kaune, prie Svč. 
Trejybės bažnyčios. Jurgio Gimbuto nuotr., 
1938 m.
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Benedikto bažnyčios vartai, Veiviržėnų 
— su keturiomis skulptūromis ant 
viršaus, Kuršėnų — su kiaurapjūviais 
ornamentais.

Yra gražių vartų su lėkšta arka ir 
paprastu stogeliu, be jokio stiliaus 
puošmenų, kaip Salamiestyje, 
Dusmenyse. Pasitaiko, kad tik šalutiniai 
varteliai turi mūrines arkas, o tarp jų 
palikta platesnė pravažiuojama anga be 
jokio antvarčio, pvz., Vištyčio 
bažnyčios, statytos XIX a. pabaigoje. 
Paprasčiausi vartai neturi antvarčių, o 
tik stulpus, kaip Labanore, Rimšėje, 
Suvainiškyje (čia bokštai originalūs, 
apskriti, su kūginiais stogeliais). 
Smulkiau nagrinėjant mūrinius vartus, 
reikės pastebėti skirtumus tarp akmenų 
mūro — tašytų ar netašytų, plytų — 
spalva, dydžiai, tinkavimo technikos, 
dažymo.

Varstomosios vartų dalys 

dažniausiai esti geležinės su grotelėmis, 
pinučiais, ažūriniais ornamentais. Var
tus nukaldavo vietiniai miestelių ar 
kaimų kalviai, rečiau pagamindavo 
miestų dirbtuvėse ar net importuodavo. 
Puošnių geležinių vartų galima 
pamatyti visoje Lietuvoje: Vilniuje (prie 
šv. Petro ir Povilo bažnyčios, prie šv. 
Onos), Alytuje (dešinėje Nemuno pusė
je), Rokiškyje, Dauguose, Dusetose, 
Telšiuose. Pastebėsime augalinių ir 
geometrinių ornamentų, kryželių, 
spiralių, voliutų, ratukų. Bažnytkaimių 
ir kaimo kapinaičių vartuose taip pat 
užtinkama meniškų kaltos geležies 
kūrinių. Mažai težinoma apie jų kalvius. 
Štai, Grūšlaukyje geležinius vartus ir 
dvejus vartelius nukalė vietinis meistras 
Antanas Klanius, gyvenęs 1830—1920 
m. (pagal „Kraštotyrą“, 1975 m.). 
Steigvilių kaimo (Pakruojo rajono) 
kapinaičių vartelius su spiralėmis,

Mediniai vartai su mūrine arka Kuru kaime, 
Radviliškio parap. 1983 metų nuotr. iš Br. 
Kviklio „Lietuvos bažnyčios” III tomo.

11

13



Geležiniai vartai su mūrine arka Dubingiuo
se, Ukmergės aps. Jurgio Gimbuto nuotr. 
1940 m.

kryželiais ir ratukais nukalė ir sudėjo 
Jonas Greifenbergeris (pagal „Kultūros 
barus“, 1967, Nr. 7).

Svarbi vartų, kaip ir pačių bažnyčių 
ir varpinių puošybos dalis yra geležinės 
kryžių viršūnės. Tai atskira meno šaka, 
nebetelpanti šio rašinio apimtyje. 
Dažnai tie patys kalviai — menininkai 
nukaldavo kryžių viršūnes ir pačius 
vartus. Gražių pavyzdžių matome 
Dauginiuose (Tryškių parapijos), 
Gyvakaruose (Kupiškio rajono), Rimšė
je. Kai kuriuose vartuose matoma 
fabrikinio darbo arba liaudies meno 
skulptūrėlių. Šios įstatomos atvirose ar 
įstiklintose nišose, arba uždedamos ant 
vartų stulpų ar stogelių. Rečiau 
pasitaiko vartų su varpinėmis ant jų. 

Galima būtų sakyti, kad tai yra var
pinės su pravažiuojama vartų anga. 
Keli žinomi pavyzdžiai: Druskininkai 
(vartai nugriauti XX a. pradžioje), 
Keturvalakiai, Merkinė, Palėvenėlė, 
Salamiestis, Tabariškės (buv. Vilniaus 
aps., medinis pastatas, Liet. Enc. XXX t. 
265 psl. klaidingai priskirtas Kaimo 
aps., kur yra kitas miestelis, vardu 
Tabariškiai).

Vienur kitur yra išlikusių medinių 
vartų su mediniais stulpais ir ant- 
varčiais. Juos dirbo vietiniai dailidės ar 
dievdirbiai, skulptūros kūrėjai. 
Paprasčiausi mediniai antvarčiai tėra 
gulsčia sija su stogeliu, pvz., Seniškyje 
ir Antalgės kaime (abu Ignalinos ra
jone), Ketūnų kaime (Sedos parapijos). 
Šiaudinės bažnytkaimyje buvo, o gal 
tebėra, trijų angų mediniai vartai su 
balkonėliu, keturšlaičiu stogeliu ir trimis 
barokiniais bokšteliais. Šių ypatingų 
vartų nuotrauka buvo paskelbta 1932 m. 
prof. Viktoro Jungferio knygoje „Hinter 
den Seen“ ir vėliau daug kur 
reprodukuota. Žibikų kaimo kapinių 
(prie Viekšnių) vartų antvartis yra 
barokiškai išlankstytas, su niša ir 
skulptūra centre (žr. fot. LE X, 471). 
Pašiaušės kaimo (Šiaulių aps.) šven
toriaus mediniai vartai yra klasicistiški 
su arka, su piliastrais ir su antablemen- 
tu. Palūšėje tebėra trijų angų vartai su 
trikampiais lentiniais antvarčiais, o pati 
tvora suręsta iš gulsčių rąstų. Žąsyčių 
kaimo (Šilalės rajono) ir Alėjų (Raseinių 
raj.) mediniai antvarčiai yra trikampiai 
rėmai. Ant Preilos kaimo (Kuršių Nerijo
je) kapinių vartų plačios lentos ant- 
varčio buvo surašyta ilga šv. Rašto 
citata (fot. LE XXIII).

Čia pateikti pavyzdžiai yra 
pripuolami, o ne patys įdomiausi ar 
meniškai vertingiausi. Vertinimas ir 
atranka būtų gilesnės studijos 
uždavinys, paremtas šimtais pavyzdžių 
iš viso krašto. Jei kas norėtų šia tema 
padirbėti, mielai pagelbėčiau literatūros 
ir šaltinių nuorodomis.
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PENKTAM LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESUI VYKSTANT IR

ŠALTINIŲ 
APIE 
LIETUVĄ 
IEŠKANT

Kodėl reikalinga paskaita, 
nušviečianti šaltinius apie Lietuvą bei 
jos kultūrą, atsako ketvirto Jaunimo 
kongreso rezoliucijos. Į aną kongresą 
susirinkę jaunuoliai, besidomėdami 
Lietuvos pogrindžio spauda, konstatavo, 
kad „išeivija per mažai jėgą skiria šios 
nepamainomos medžiagos leidimui, ver
timui į kitas kalbas bei skleidimui savo 
ir kitataučių tarpe“. Toliau kongresas 
skatino „paskirų kraštų LJS valdybas 
rūpintis jaunimo supažindinimu su LKB 
Kronika ir kitais leidiniais“. Kongresas 
taip pat skatino jaunimą „susipažinti su 
tarptautiniais dokumentais, kurie liečia 
Lietuvą ir kitus pavergtus kraštus“. Jis 
įpareigojo PLJS valdybą išleisti 
politinių temų bibliografiją, tautosakos 
bibliografiją, anekdotų apie Lietuvos 
gyventojų pasipriešinimą sovietų 
valdžiai rinkinį ir jaunimo leidinį, 
„kuriame būtų spausdinami straipsniai 
apie lietuvių jaunimo problemas bei 
interesus“. Ir tai ne viskas: „Pasigen
dame lietuvių kalba parašytų knygų 
bendražmogiškomis ir dabartį atspin
dinčiomis temomis. Pageidaujame, kad 
būtų pasirūpinta naujų žodynų bei 
išleistų knygų katalogo paruošimu ir 
išleidimu“.

Ką tie įpareigojimai ir skatinimai 
reiškia? Jaunimo kongresų veteranas 
Romas Sakadolskis, 1979 metų

Jtjf' '■' ■'

Viktoras Nakas pristato temą apie Lietuvos 
šaltinius.

rugpjūčio-rugsėjo mėnesių Pasaulio 
Lietuvyje aptardamas neseniai 
pasibaigusį sąskrydį, pastebėjo, kad 
„jeigu apie Lietuvą šiame kongrese buvo 
kalbama dažnai ir daug, taipgi patirta, 
kiek mažai daugumas atstovų žinojo 
apie krašto šiandieninę būklę. Daugelis 
atstovų gaudyte gaudė žinias apie 
Lietuvą ir buvo lengvai įtaigaujami ne 
per seniausiai iš Lietuvos atvykusių. Tai 
nėra nei gerai, nei blogai: įvykiai tik 
parodo, koks silpnas yra Lietuvos 
reikalų supratimas atstovų tarpe... 
atstovų, kurie šiaip neblogai informuoti 
lietuviško pasaulio reikalais“.

Reikia sutikti, kad ketvirto kongreso 
atstovai vaizdžiai parodė, kiek mažai jie 
apie Lietuvą žino. Kai kurie pradžioje 
cituoti nutarimai tą faktą patvirtino nes 
atstovai pageidavo tokių šaltinių, kurie 
jau seniai prieinami (pavyzdžiui, knygų 
katalogo). Aišku, kongresiniai 
nutarimai taip pat parodė, kad
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jaunimas ar bent jo aktyvi mažuma 
šaltiniais apie Lietuvą domisi ir jaučia 
jų stoką.

Ketvirtame kongrese
dalyvaudamas supratau, kad jaunimas, 
reikalaudamas daugiau šaltinių apie 
Lietuvą, turėjo mintyje Lietuvą nuo 1918 
metų iki šios dienos. Manau, neklysiu 
teigdamas, kad daugumą mūsų 
labiausiai intriguoja Lietuvos 
nepriklausomybės laikotarpis ir 
tarybinė Lietuva.

Šaltinius apie dvidešimtojo šimt
mečio Lietuvą galima padalinti į tris 
pagrindines rūšis: Vakaruose leidžiama 
literatūra ( įskaitant ir nepriklausomoje 
Lietuvoje leistą literatūrą); pogrindžio 
literatūra; oficiali sovietinė literatūra. 
Pagalvokime, su kuria literatūros rūšim 
esame geriausiai susipažinę? Su kuria 
mažiausiai?

Tai klausimai, kuriuos reikia turėti 
mintyje, šaltinių apie Lietuvą ieškant. 
Kiti klausimai, kuriuos turėtume sau 
statyti, būtų šie: kam tie šaltiniai — sau, 
ar kitam? Jei kitam, tai kas tas asmuo, 
kuriam informacijos apie Lietuvą 
ieškau? Ar jis yra draugas, besidomin
tis mano lietuviška kilme, bet 
nesityčiodamas vis dar mane vadina 
„Lutheranian“ ir kažkaip nepajėgia 
atskirti Baltic nuo Balkan? Ar tai mano 
rusų istorijos profesorius, kuriam įdomi 
Lietuvos rezistencija? Ar tai yra televizi
jos korespondentas, kuriam rūpi, kad 
pateikiamas šaltinis būtų kondensuotas 
ir lengvai suprantamas?

Televizijos korespondentui bei 
draugui nederėtų, bent iš pradžių, 
pasiūlyti Vytauto Vardžio The Catholic 
Church, Dissent and Nationality in 
Soviet Lithuania mokslinio veikalo 
kopijos susipažinti su Lietuva. Taip pat 
daryčiau didelę klaidą, savo profesoriui 
įteikdamas kokio mūsų veiksnio išleistą 
brošiūrėlę apie Lietuvą. Turėčiau at
virkščiai padaryti: brošiūrėlę — draugui 
ir televizijos korespondentui; Vardžio 
knygą — profesoriui. Žinoma, galima 
rasti tokių šaltinių, kurie ir daugiau apie

FU. dr. Tomas Remeikis, „The Violations“ 
redaktorius.

Lietuvą žinančiam, ir mažiau apie 
Lietuvą nusimanančiam tiktų. Tokio 
šaltinio pavyzdys būtų Lietuvių Ben
druomenės leidžiamas, Tomo Remeikio 
redaguojamas, The Violations of 
Human Rights in Soviet—Occupied 
Lithuania rinkinys. Jame yra pirminiai 
šaltiniai, kurie sudomins akademikus. 
Tačiau šis leidinys, parašytas gan 
lengvai suprantama kalba ir taip sure
daguotas, kad jis būtų patrauklus ir ma
žiau apie Lietuvą nusimanančiam.

Tą patį klausimą — kas per žmogus, 
kuriam tinkamų šaltinių apie Lietuvą 
ieškau — taip pat galima ir sau taikyti. 
Tik nustačius savo pajėgumą ir tiksliau 
apibrėžus savo interesų sferas, galima 
pradėti šaltinių ieškoti. Tam tikslui 
pasiekti yra bent trys pagrindiniai 
keliai. Patartina visais trimis keliais 
pakeliauti.

Pirmas kelias — šeima ir šeimos 
biblioteka; antras — viešoji ar univer
siteto biblioteka; trečias — plačioji 
lietuvių visuomenė. Žinoma, jeigu esi 
kokiame Argentinos kaimelyje gyvenan
tis, beturtis trečios kartos lietuvis, kuris 
beveik lietuviškai nemoka, tai tie trys 
keliai iš tiesų bus ne keliai, o tik žolėmis
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apaugę takeliai. Tačiau, jeigu esi 
vidurinio luomo dypukų šeimos vaikas, 
kuris gyvena Chicagoje, Clevelande, 
Toronte ar Washingtone, bent du keliai, 
o gal ir visi trys keliai į šaltinius bus 
gražiai išgrįsti.

Trys keliai į šaltinius

Pirmas kelias į šaltinius yra šeima. 
Turbūt kiekvienoje šeimoje tėvai gauna 
lietuviškų laikraščių, prenumeruoja žur
nalus, yra prisirinkę nemažai lietuviškų 
knygų. Ieškant šaltinių apie pirmą 
Lietuvos bolševikmetį, galima tėvų 
paklausti, o taip pat šeimos bibliotekoje 
knygų tokia tema yra. Be to, pats gali 
pasinerti, knygas ir žurnalus pavartyti. 
Jei ieškomo šaltinio tėvai neturi, tai jie 
greičiausiai galės bent nurodyti, kur jį 
galima rasti; mūsų tėvai yra tie, kurie 
vis dar perka knygas, skaito lietuvių 
spaudą, ją finansiškai remia, gyvena 
lietuviška dvasia. Jie yra nepaprastai 
brangus šaltinis, kurį turėtume vertinti 
ir pasinaudoti, kol dar turime progą.

Išsikėlus toliau nuo šeimos, 
patarimų iš tėvų apie lietuviškus 
šaltinius gauti yra sunkiau. Tad eini 
antruoju keliu — lankai bibliotekas. 
Šiaurės Amerikoje netrūksta bibliotekų, 
kurių vedėjai gali pasigirti tikrai 
nemažais lituanistikos rinkiniais. Jų 
tarpe, kiek teko girdėti ar pačiam patirti, 
yra Toronto universitete, Harvardo 
universiteto, New Yorko miesto viešoji, 
Kent State universiteto, Illinois univer
siteto, PenneyIvanijos universiteto ir 
JAV Kongreso Washingtone bibliotekos. 
Taigi, jaunimui, gyvenančiam New 
Yorko, Massachusetts, Pennsylvanijos, 
Ohio, Illinois ir kitose valstijose bei 
Ontario provincijoje, nesunku prieiti 
prie didelių apie Lietuvą rinkinių. O 
gyvenantiems kitose valstijose, tie 
šaltiniai irgi prieinami per skolinimąsi 
tarp bibliotekų (interlibrary loans).

Žinoma, pats lituanistikos rinkinio 
buvimas bibliotekoje dar negarantuoja, 
kad ieškomus šaltinius lengvai surasi. 

Vienas iš būdų tą ieškojimą palengvinti 
būtų: patikrinti bibliografinius šaltinius. 
Turbūt puikiausias lituanistikos 
bibliografinis šaltinis išeivijoje yra 
Adomo ir Filomenos Kantautų dvitomis 
veikalas A Lithuanian Bibliography. 
Medžiaga veikale suskirstyta pagal 
šaltinių rūšis, temas ir istorinius 
laikotarpius. Kantautų knygose 
nurodoma, kurios JAV bei Kanados 
bibliotekos turi jose minimus šaltinius. 
Be to, A Lithuanian Bibliography turi 
knygų pavadinimų bei autorių rodykles. 
Kiekvienas lietuvis, kuris rimtai domisi 
šaltiniais apie Lietuvą, turėtų Kantautų 
veikalą turėti savo namuose.

Sakykim, kad nueini į biblioteką, 
jau gerai išstudijavęs Kantautų 
bibliografiją. Dabar eini knygų bei 
periodikos pavartyti. Kokius šaltinius 
pasirinksi, priklausys nuo kelionės į 
biblioteką tikslo. Gal ieškai duomenų 
apie pokarinį laikotarpį Lietuvoje, ir turi 
juos gan greitai surinkti, nes ruoši 
spaudos leidinį karo Afganistane tema? 
Tokiu atveju turbūt norėsi analitinio, 
daugiausia antriniais šaltiniais paremto 
veikalo, kaip Vytauto Vardžio 
Lithuania Under the Soviets. O 
sakykim, kad tik šiaip nori apsišviesti 
apie partizaninį karą, nori savo 
nuomonę apie tą laikotarpį susidaryti, 
bet pamažu, neskubėdamas tai atlikti. 
Tokiu atveju ieškosi pirminių šaltinių: 
perskaitysi partizanų vado Daumanto 
knygą Partizanai’, po to gal į rankas 
paimsi Avyžiaus romaną Sodybų tuštė
jimo metai.

Mano nuomone, literatūros veikalai 
ir atsiminimai yra įdomiausia ir 
efektyviausia priemonė pajusti Lietuvos 
gyvenimo pulsą, ar tai būtų 1939, ar 
1950 metais. Aišku, mokslininkai 
pabrėš, kad reikia atsargiai elgtis, 
vartojant tokius šaltinius, nes jie 
teduoda impresionistinį, tai yra, 
nebūtinai tik faktais paremtą laikotar
pio vaizdą. Bet kaip tik to ir reikia, kad 
sausiems faktams daugiau prasmės 
suteiktume. Žinoma, beskaitant Lietuvo-
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je leistus romanus bei atsiminimus, o 
taip pat ir mokslininkų paruoštus 
veikalus bei statistinių duomenų 
rinkinius, reikia saugotis nuo 
ideologiniais sumetimais įmaišytų 
iškraipymų. Reikia pridurti, kad ir 
išeivijoje pasirodančiuose veikaluose 
faktai gali būti padailinami, nemalonūs 
incidentai nutylėti. Toks faktų 
iškraipymas dažnai pasitaiko, kai 
asmuo atsisėda rašyti savo at
siminimus.

Matome, kad bibliotekoje šaltinių 
apie Lietuvą galima rasti analitiniuose 
veikaluose, atsiminimuose bei 
literatūriniuose veikaluose. Be to, kai 
kurios bibliotekos gauna Lietuvos 
spaudą. Ten kartais būna ir Lietuvos 
komunistų partijos kongresų oficialūs 
protokolai ir partijos vadų kalbų bei 
straipsnių rinkiniai. Tokie leidiniai 
neabejotinai sausoki, bet jie tikrai 
svarbūs, norint suprasti, ką reiškia 
komunizmo ideologija. Atidžiau juos 
pastudijavus, galima rasti tam tikrų 

Lietuvos gyvenimo niuansų, kurie 
nepatyrusiam skaitytojui bus net 
nepastebimi.

Pasinaudokime Lituanistikos 
seminaru

Lituanistikos seminaras yra 
šedevras, kurį randi, eidamas trečiuoju 
keliu, t.y., kreipdamasis į lietuvių 
visuomenę. Mano galvojimu, seminaras 
yra pats geriausias šaltinis apie 
Lietuvą, kurį mūsų karta išeivijoje turi. 
Todėl jį vertinu pačiu didžiausiu 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
laimėjimu. Kas nuoširdžiai domisi 
šaltiniais apie Lietuvą ir pakankamai 
gerai lietuvių kalbą moka, kad būtų 
seminaran priimami, neprivalo praleisti 
progos bent kartą savo gyvenime 
Lituanistikos seminare dalyvauti.

* * *
Yra ir kitų būdų prie šaltinių apie 

Lietuvą prieiti, pasiremiant išeivijos 
lietuvių visuomene. Vienas jų — atidus 
išeivijos spaudos sekimas. Pavyzdžiui, 
Darbininkas, Draugas ir Tėviškės 
Žiburiai kiekviename numery duoda 
ištraukų iš Lietuvos pogrindžio spaudos. 
Tačiau, išskyrus tas ištraukas, tikrai 
mažai apie dabartinę Lietuvą išeivijos 
laikraščiuose rasi. Tiesa, TŽ yra 
spausdinę apie sovietinę Lietuvą 
straipsnių, parašytų neseniai iš ten 
emigravusių žydų. Be to, Darbininke ir 
Tėviškės Žiburiuose kas savaitę 
pasirodo skiltys apie dabartinę Lietuvą. 
Nors jos pagrindiniu tikslu turi 
polemiką prieš sovietinę santvarką 
Lietuvoje, vis vien šį tą atskleidžia apie 
tenykštį gyvenimą.

Be to, išeivijos laikraščiai recen
zuoja naujausiai pasirodžiusią 
literatūrą. Savaime suprantama, kad 
apsimoka tuos vertinimus perskaityti.

Apie Lietuvą galima rasti 
medžiagos ir kitoje mūsų išeivijos 
spaudoje. Turbūt atidžiau už bet ką kitą 
dabartinės Lietuvos gyvenimą seka
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teviskes žiburiai

Akiračiai. Tai nėra nuostabu, nes šį 
laikraštį kaip tik įsteigė grupė žmonių, 
galvojančių, jog ryšius su kraštu būtina 
palaikyti.

Paminėtini dar du išeivijoje 
spausdinami periodiniai leidiniai, 
kuriuose vertingos medžiagos galima 
rasti ne tik apie Lietuvą, bet taip pat ir 
apie Latviją ir Estiją. Tai Lituanus ir 
Journal of Baltic Studies. Pastarąjį 
leidžia Association for the Advancement 
of Baltic Studies (AABS). Kas pora metų 
AABS kviečia mokslininkų konferen
ciją, kurioje nagrinėjamos temos apie 
Pabaltijį.

Įstojus į tokias organizacijas, kaip 
AABS arba Association for the Slavic 
Studies, praktiškai reiškia, kad per šių 
organizacijų leidinių pardavėjus paštu 
gauni knygų katalogus; tuo būdu at
siranda dar vienas šaltinis.

Prie knygų pardavėjų sąrašo reikia 
prijungti ir Darbininką bei Draugą. 
Darbininkas kas savaitę skelbia sąrašą 
knygų, kurias galima įsigyti tiesiogiai 
ar paštu. Draugas turi net savo katalogą 
ir karts nuo karto skelbia išpardavimus 
Be to, Amerikoje turime krūvą 
organizacijų, leidžiančių knygas, kurias 
galima paštu ar tiesiogiai įsigyti. 
Pavyzdžiui, ateitininkai turi Ateities 
leidyklą, skautai įsteigę Akademinės 
Skautijos leidyklą, o santariečiai turi 
Algimanto Mackaus knygų leidimo 
fondą.

Tarp kitko, Akademinės Skautijos 
leidykla leidžia pogrindžio Aušrą. Jau 
pasirodė keturi jos tomai, Lietuvių 
Katalikų religinės šalpos rėmėjų są

junga ir Amerikos Lietuvių katalikų 
kunigų vienybė leidžia visas Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikas lietuvių 
bei anglų kalbomis. Net ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė įsijungė į 
pogrindžio spaudos platinimą. Jos dėka 
jau galima įsigyti mažiau žinomų 
pogrindžio leidinių, kaip Vytis, Pastogė 
ir Perspektyvos. Išeivija gali didžiuotis, 
turinti žmonių, kurie tuos šaltinius iš 
Lietuvos tinkamai vertina ir imasi juos 
perspausdinti. Tik diskutuotinas 
klausimas, kiek išeivijos dauguma (ir 
jaunimas) tuos šaltinius seka?

Norinčiam įsigyti oficialiai 
spausdinamos medžiagos iš Lietuvos, 
yra įvairių šaltinių Amerikoje. Cicero 
gyvenantis Juozas Kreivėnas (1602 48th 
Ct., Cicero, IL) turi didžiausią tarybinės 
Lietuvos literatūros rinkinį, kurį pats 
esu matęs. Ten galima įsigyti ir 
beletristikos, ir poezijos, ir istorijos, ir 
atsiminimų, ir enciklopediją.

Kitas tarybinės literatūros šaltinis 
— Victor Kamkin knygų krautuvė 
Marylando miestelyje Rockville, netoli 
Washingtono, D.C. (12224 Parklawn Dr., 
Rockville, MD). Ten yra daugiausia rusų 
bei ukrainiečių kalbomis spausdinama 
medžiaga, tačiau galima gauti ir anglų 
kalba knygų apie Lietuvą bei lietuviškų 
žodynų. New Yorko Manhattane veikia 
panaši krautuvė, vadinama Four Con
tinents, bet (niekad ten nebuvęs) negaliu 
jos įvertinti. Prie tarybinės literatūros 
šaltinių reikia pridėti Tėviškės draugiją, 
sovietinės Lietuvos įsteigtą ryšiams su 
išeivija palaikyti organą. Teko girdėti, 
kad kai kas per tą draugiją įsigijo 
Lietuvoje leidžiamų knygų. Dar vienas 
kelias į tarybinę medžiagą tai giminės 
bei pažįstami Lietuvoje.

Prie šių pastabų apie šaltinius būtų 
galima dar daug pridėti; pasiūlyti. Tai, 
kas suminėta, yra tik kelrodžiai kelionės 
pradžiai. Baigiant pabrėžtina, kad 
nereikalingas didelis talentas 
lietuviškus šaltinius atrasti. Reikia tik 
pasiryžimo ir laiko.

U i . T U VOS 
NACI ONA LINg 
M. MAŽVYDO 
biblioteka

Viktoras Nakas
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Sydnejaus universiteto pagrindinis pastatas su Didžiąja aule (dešinėje

SYDNEJAUS UNIVERSITETUOSE...

pasakoja Sydnejaus jaunosios 
kartos akademikės skautės

Simboliškoji arbata

Niekas kitas taip neprimena praė
jusių dienų, kaip to laiko muzika ir 
maisto kvapas. Taip, pavyzdžiui, 
skanus, cinamonu apibarstytas, bet 
truputį paskrudęs ryžių apkepas man 
reiškia tą vaikystės laikotarpį, kai visa 
šeima drauge, pagal nustatytą tvarką, 
sėsdavo prie pietų stalo. O silpna 

arbatėlė, geriama tik iš plastikos in
delio, man visuomet primena univer
siteto dienas.

Tą balzganą arbatą pradėjau 
siurbčioti dar gimnazijoje, kai prieš 
egzaminus ar ruošdamasi kokiam rašto 
darbui eidavau mokytis į universiteto 
biblioteką. Bet tai buvo tik pasiruošimas
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Eglė

tikrajam dalykui, sakyčiau, įvadas ar 
repeticija. Gėrei, nes reikėjo troškulį 
numalšinti, ir tiek. Vėliau, jau tikrai 
studijuojant universitete, arbatos 
gėrimas išaugo į simbolių pilną reiškinį. 
Jame lyg ir norėjo išsisakyti 
nuobodžia vimas, draugystė, 
užsispyrimas ir daug kas. Ne visos 
paskaitos buvo įdomios. Išdrįsau atvirai 
pasakyti, kad buvo ir nuobodžių, ir net 
gi žiauriai nuobodžių. Studijavau 
istoriją. Ištisą pusmetį svarstėm „Kas 
yra istorija?“ Jau iš pat pradžių mūsų 
dėstytojas aiškino, kad į šį klausimą 
atsakymo nėra, kad tai filosofinis 
reikalas, bet gi vertas nagrinėjimo. 
Vėliau sužinojom, kad tuo metu jis ruošė 
gilią disertaciją ir ant mūsų vargšių 
galvelių bandė savo išvedžiojimų svorį -. 
Paskaitos vyko trečiadieniais, 10-tą 
valandą, taigi jau nuo pat ryto 
pradėdavom žiovulio sesiją, laukdami 
pertraukos ir arbatos puoduko, kuriame 
sistematingai skandinom atkentėtą 
valandą. Šiuo atveju arbata simbolizavo 
nuobodulį.

Tačiau gėrėm arbatą ir kitokiais 
pretekstais. Sugalvojau studijuoti 
keistoką, bet populiarų dalyką, kuris 
vadinosi ,,Prancūzų kultūrinio 
gyvenimo apraiškos“. Jį dėstė aukštas, 
gražus, ypač įmantriai ir spalvingai 
apsirengęs profesorius. Ant kaktos 
juodų, blizgančių plaukų kuokštas, 
kostiumas, jei ne „Dior“, tai bent „Pierre 
Cardin“; manikiūruotų rankų judesiai — 

gryna elegancija... Paskaita baigdavosi 
po šešių, bet galėjome pasilikti išgerti 
arbatos su savo herojumi. Reiškia: 
simboliškas prancūzų kultūros pager
bimas.

Dar kartais praleisdavome visą 
valandą gerdami arbatą su jaunais 
klierikais, kurių nemažai susitikdavome 
universitete, nes kunigų seminarija 
buvo čia pat, už kampo. Išnaudodami jų 
lotynų kalbos žinojimą, įsileisdavome į 
sąmoningai pratęsiamas diskusijas apie 
senųjų angliškų žodžių šaknis. Sim
boliškai imant, atseit, pažinimas per 
bažnyčią.

Tačiau suprantama, kad univer
sitetinės studijos tai ne vien arbata. Tai 
ir sumuštiniai, ir ledai, ir pyragaičiai, ir 
ypač „čipsai“. Bet apie jų simboliką 
pasvarstysiu kitą kartą.

fil. Eglė Žižytė

Kitaip, negu mokykloje
šešerius metus lankiau privačią 

mergaičių gimnaziją, kuriai vadovavo 
seselės vienuolės, nors buvo nemažai ir 
pasauliečių mokytojų.

Užbaigusi gimnaziją, patekau į 
universitetą ir pradėjau studijuoti, 
studentauti. Universitete pastebėjau, 
kad mūsų pasaulyje yra gražių vaikinų. 
Pastebėjau irgi, kad dėstytojai nežiūri,

sesė Laima
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ar lankai paskaitas, ar ruošiesi 
praktikos darbams, egzaminams. 
Palyginus su gimnazijos mokytojais, 
dėstytojams — bent man taip atrodė — 
ne taip svarbu, ar tu išlaikysi 
egzaminus, ar ne.

Gimnazijoje, jei neatlikai užduotų 
darbų, neparuošei pamokų, tai galėjai 
būti nubausta vienaip ar kitaip, bet 
universitete mažiau buvo kreipiama 
dėmesio, ar Jonas, Petras ir Kazys 
paruošė savo pamokas, padarė 
uždavinius.

Todėl, pakliuvus į universitetą, 
mano nuomone, reikia turėti stiprią 
valią, kad save priverstum mokytis, 
studijuoti, nes čia yra visokių kitokių 
užsiėmimų, pramogų ir t.t.

fil. Laima Barkutė

Gyventi ir pagyventi
Žodis gyventi, mano supratimu, 

pasako, kad žmogaus kūnas fiziškai 
funkcionuoja: vaikšto, miega, valgo, 
dirba, protauja ir t.t.; bet žodis pagyven
ti turi visai kitą prasmę, kuri apima 
linksmąją, džiaugsmingąją žmogaus 
gyvenimo dalį!

Dar besėdėdama gimnazijos suole, 
svajojau ir vyliausi: baigsiu mokyklą, 
kuri savo vienuoliška drausme buvo

sesė Julija
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žiauriai įgrisusi, ir vieni sunkūs vartai 
atsidarys mane išleisdami, o atsidarys 
kiti, pro kuriuos įžengsiu į gėlėmis 
pasipuošusį linksmybių ir žaidimų sodą; 
būsiu 18 metų — subrendusi, pilnametė, 
laisvai galvojanti pilietė. Galėsiu daryti 
svarbius sprendimus be tėvų patarimo. 
Kaip puiku!

Mama, su dideliu liūdesiu, man 
pasakodavo apie savo, karo audros 
nutrauktas studijų dienas. Ji sakydavo, 
kad tai gražiausias jos jaunystės 
laikotarpis, bet toks trumpas. 
Pasakodavo apie sporto įvykius, kor
poracijų veikimą, balius, romansus, 
tradicijas, ypatingai „fuksų kankinimą“ 
— kaip jie turėjo lankstytis į kairę ir į 
dešinę prieš senjorus... Klausydama 
prisibijojau, kad kada nors ir man taip 
gali būti. Žinoma, supratau, kad per tiek 
metų bus daug pasikeitimų, be to aš 
lankysiu ne Lietuvos, o Australijos 
universitetą. Labai nekantriai laukiau 
„orientacijos savaitės“, tos pirmos 
dienos, kada tapsiu studente!

Na, ir sulaukiau! Po ilgos kelionės 
traukiniu ir autobusu, pilna entuziazmo, 
be kvapo, skriste skrisdama įbėgau pro 
tuos „vartus“, kurie turėjo man atverti 
kelią į naujo gyvenimo etapą. Juk čia 
surasiu kaip tik tai, ko ištroškusi ieško
jau. Širdis, šokinėdama iš džiaugsmo, 
šaukė: pagyvensiu, pagyvensiu!

Keturkampiame, uždarame kieme 
stovėjo virtinė stalų, apie kuriuos jau 
buvo susispietę daug jaunimo. Nuskubė
jau ir aš. Šokinėjau nuo vieno stalo prie 
kito; rūpinausi, kad sąrašuose liktų 
vietos ir man! Stengiausi viską 
pamatyti ir išgirsti. O tų stalų buvo 
daug —- vieni informavo apie filmų 
klubą, teniso klubą, plaukimo klubą, 
įvairias politines ir religines organizaci
jas ir daug kitokių extra—curriculum 
užsiėmimų.

Prisikrovusi pilną portfelį brošiūrų, 
visą kelią iki namų laikiau jį rankom 
apglėbusi ir prie krūtinės prispaudusi. O 
širdis vis kartojo — tai pagyvensiu, tai 
pagyvensiu!
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Nemiegojau visą naktį — svarsčiau: 
kur prisijungti, kuria kryptimi pasukti? 
Visą savaitę lankiau diskusijas, žiūrėjau 
filmus, susipažinau su studentais ir vis 
gėriau nesibaigiančius kavos puodukus. 
Po sunkaus savaitės planavimo, jau 
žinojau, ką darysiu!

Negalite įsivaizduoti, koks buvo 
nusivylimas, kai savaitės pabaigoje 
gavau paskaitų darbotvarkę. Žiūrėjau ir 
kelis kartus peržiūrėjau tą popiergalį... 
Pasirodė, kad tarp paskaitų, diskusijų ir 
praktikos darbų neliks laiko net at
sikvėpti... Pasirodo, medicinos studentai 
bus dar daugiau užimti, negu kitų 
fakultetų.

Tai tragedija — lyg žemė po kojom 
susiūbavo: pagyvensiu? Ne!.. Kaip 
atrodo, ne pagyvensiu, o tik gyvensiu... 
Kad tik kaip nors išlaikius tuos 
ateinančius penkerius metus...

fil. dr. Julija Bogušaitė-Bassil

Studentai, lektoriai ir t.t.
Norėčiau pakalbėti apie studentų 

santykius su dėstytojais ir ad
ministracija. Esu socialinių mokslų 
fakulteto antrame kurse ir asmeniškai 
galiu kalbėti tik apie du fakultetus — 
humanitarinį ir socialinių mokslų.

Įstojusi į universitetą, buvau 
nustebinta neformaliais santykiais tarp 
dėstytojų ir studentų. Ypač asistentai 
būna laisvi, lengvai prieinami ir 
dažniausiai nedaug vyresni už studen
tus. Į visus juos kreipiamasi vardu. Tai 
yra visiška priešingybė mokyklai, kur 
santykiai yra daug oficialesni. Tik į 
vyresnius amžiumi profesorius ir 
lektorius kreipiamasi, pasakant jų pilną 
titulą, reiškia — oficialiai.

Pasikalbėjus su asistentais paaiškė
jo, kad prieš penkiolika ar dvidešimt 
metų buvo kitaip. Tada asistentai ir 
studentai rengėsi iškilmingiau, net 
nešiojo ženkliukus, parodančius, kurių 
metų kursui priklauso. Net į asistentus 
buvo kreipiamasi su „ponu“ ar „pane-

sesė Kristina

le“. Vienas asistentų prisiminė, kad 
tais laikais, kalbėdamas su 
profesoriumi, drebėdavo.

Man atrodo, kad tokia liberali 
nuotaika padeda ir studentams, ir 
asistentams, ir vyresniesiems dėstyto
jams. Visi jaučiasi laisviau.

Studentai turi įtakos ir mokslo 
programos pakeitimuose. Bent du kartus 
metuose leidžiama studentams 
pasisakyti, ką jie galvoja apie kiekvieną 
studijuojamą dalyką. Leidžiama laisvai 
kritikuoti ir siūlyti, ką galima pataisyti.

Šiemet, po eilės posėdžių, buvo 
padaryta daug pagrindinių pakeitimų 
kurso struktūroje. Pakeitimuose at
sispindėjo studentų galvosena.

Praeitais metais studentai vien
balsiai nusprendė, kad vienas dėstomas 
dalykas buvo dviejų kitų (dabar studi
juojamų) mišinys, ir todėl yra 
nenaudingas. Po kelių susirinkimų jokių 
pakeitimų nebuvo daroma. Tada buvo 
nutarta, kad kiekvienos savaitės bėgiu 
viena paskaita bus boikotuojama ir kad 
studentai rinksis netoliese lauke. Taip ir 
vyko keletą savaičių. Susirinkę studen
tai ir net keli dėstytojai tuo klausimu 
plačiai diskutavo. Pagaliau ad
ministracija sutiko kitais metais 
padaryti reikalaujamą pakeitimą.

Aplamai įsivaizduojama, kad 
studentai radikalūs, revoliucionieriai, 
pastovūs demonstracijų dalyviai. Iš 
tikrųjų tokių yra tik labai menka 
mažuma. Daugumas studentų yra 
konservatyvūs ir daug nesiskiria nuo 
plačiosios bendruomenės.
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Man atrodo, kad per 
paskutiniuosius dešimt metų studentai 
aplamai mažiau kreipia dėmesio į 
politiką...

t.n. Kristina Virgeningaitė

Margos sienos ir teisė pasisakyti
Vieną eilinį ’77 metų rugpjūčio 

mėnesio pirmadienio rytą N.S.W. uni
versiteto Teisių fakulteto apatiški ir 
mieguisti studentai rinkosi paskaitoms į 
savo įprastines auditorijas. Vos įžengę į 
pastatą, staiga buvo pažadinti, net 
pritrenkti nematyto reginio: kiek akis 
užmato, visos, šiaip jau pilkos sienos, 
mirgėte mirgėjo spalvingais ir vaiz
dingais išrašymais. Tų rašymų tema 
buvo dvejopa: pirma — studentai 
reikalavo daugiau gryno oro pastatuose, 
atidaromų langų, kovoje prieš at
mosferos teršimą šitoj slegiančio betono 
aplinkoj ir antra — visai iš kitos operos 
— reikalavimas lygių teisių 
homoseksualams. Visa tai įvyko kaip 
tik tuo laiku, kada Teisių fakultete 
vadinamoji „linksmoji“ grupė jautėsi 
ypatingai užspausta ir pasmerkta.

Įspūdis buvo milžiniškas, spalvų 
mišinys — bekraštis! Nenuplaunamų 
dažų raudona, žalia, juoda, geltona, 
mėlyna, oranžinė spalvos žodžiais ir 
vaizdais karštai bandė įtikinti 
auditoriją — visus 1200 studentų ir 
dėstytojų — savo šūkių teisingumu. 
Spalvos ir lozungai šaukė prie 
solidaraus mažumos parėmimo.

Visas Teisių fakultetas subruzdo 
kaip bičių avilys. Tą spalvingą rytą sekė 
eilė formalių ir neformalių susirinkimų, 
po to — demonstracijų, diskusijų stu
dentų tarpe, derybų su beišeinančiu ir 
naujai numatytu dekanu. 
Neišvengiamai buvo svaidomi abipusiai 
kaltinimai, priekaištai. Visa tai, tačiau, 
buvo lyg šalutiniai pasireiškimai, bet ne 
pagrindinis momentas. Kas tada atrodė 
ir pasiliko tikrai reikšminga bendrame 
studentų gyvenime, tai buvo vieninga 
išraiška, reikalaujanti duoti kiekvienam

sesė Ginta

teisę būti savimi, kad ir visai kitonišku, 
negu dauguma. Išreiškimas to principo, 
atrodė, net pateisino viešojo turto 
sugadinimą, švarių sienų nuterliojimą. 
Ar tai nauja, originalu — kitas 
klausimas. Juk jau Volteras yra sakęs: 
„Aš nesutinku nė su vienu jūsų žodžiu, 
bet gi iki mirties kovosiu už jūsų teisę 
juos pasakyti...“

Laikui bėgant, tačiau, sienos buvo 
perdažytos, kaltininkai nesurasti, o 
universiteto bendruomenė pamažu vėl 
ėmė grimzti į snaudulingą rutinos 
apatiją...

fil. Ginta Viliūnaitė

Studijuojant antrą kartą
Buvau užklausta, koks yra studi

javimo bei nuotaikų skirtumas, antru 
kartu grįžus į universitetą pilnalaikėms 
studijoms. Sunku, rodos, jau beprisimin
ti pačius pirmuosius išgyvenimus, bet 
reikia tik pasidairyti, gal atrasiu 
vaikščiojančių pavyzdžių.

Naujieji abiturientai iš mokyklos 
dažnai ateina į universitetą su klaidinga 
nuotaika. Naudojant populiarų angliš
ką posakį — ateina su žibančiomis 
akimis ir papūstomis uodegaitėmis... 
Atrodo, atsikratė mokytojų, stovinčių su 
botagu už nugaros ir štai atsivėrė
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naujas, laisvas gyvenimas. Gulsi — 
kelsi kada nori, šoksi — gersi kada nori, 
o jei laiko liks, tai gal ir į kokią paskaitą 
nueisi, gal kokią knygą paskaitysi ar 
vieną—kitą egzaminą pabandysi 
laikyti. Ir kaip greitai atsimušama į 
kietą realybę! Gyvenimas tai atsivėrė 
naujas, bet be vedžiojimo už rankutės, 
jau reikalaująs asmeniškos drausmės, 
disciplinos, užsispyrimo ir darbo. Darbo 
intensyvumas, žinoma, dalinai 
priklauso nuo pasirinktos studijuoti 
šakos. Mano pirmosios studijos gal kaip 
tik nereikalavo tiek daug intensyvaus 
darbo, tai gal ir liko daugiau laiko 
žvilgterėti į šoną, paaugti ir subręsti. 
Antra — tai buvo prieš penkerius- 
šešerius metus, kada ekonominis 
klimatas buvo daug palankesnis — ne 
tokia aukšta „kompeticija“. Dabar gi 
visi pradedą studijas tikrai turi palikti 
spalvotas linksmo gyvenimo viltis už 
durų ir būti pasiruošę kietam 3-4 ar net 
5 metų darbui.

Dažniausiai per pirmuosius metus 
pasirodo, kam toks gyvenimas yra per 
sunkus ar beprasmiškas, ir tie atkrinta. 
Pasakos, kad universitetas yra 
narkotikų ir paleistuvių lizdas, ir lieka 
tik pasakomis ar mitais. Šitos „profesi
jos“ gal gali užsimegsti universitete 
(taip, kaip ir bet kur kitur), bet aukštos 
klasės vystymuisi jos savo „ofisus“ turi 
iškelti kitur...

Sesė Vida

Nesigailiu įsigijusi pirmą profesiją 
(fil. V. Viliūnaitė yra baigusi farmaciją, 
dabar studijuoja mediciną — Red.). Visų 
pirma, ji mane įgalina šiandien 
užsidirbti kasdieninę duoną. Be to — 
dėka patirties, antru kartu grįžau į 
universitetą be jokių „ružavų“ iliuzijų. Į 
klausimą, ką ten darom, tegaliu atsakyti 
— mokomės, truputį pavalgom, 
pamiegam ir vėl mokomės, egzaminus 
laikom ir vėl pavalgom, pamiegam ir t.t. 
Medicinos studentai dėl to laikomi 
vaikščiojančiom nuobodybėm. Ar verta, 
ar apsimoka — paklausite. Pati sau 
kėliau tą klausimą ir priėjau išvados, 
kad verta, nes ruošiuosi, tikiu, il
galaikiam tikslui ir, manau, 
mėgstamam darbui.

Nušvis gi vasaros saulutė, ateis 
atostogos, atšildys supliuškintą ego, leis 
trumpai pasidairyti, kas darosi 
plačiame pasaulyje ir jau su atnaujin
tom jėgom bus galima pradėti 
ateinančius metus: mokytis, pavalgyti- 
pamiegoti ir vėl mokytis...

fil. Vida Viliūnaitė

...IR PABALTIJO UNIVERSITETE
Esame pabėgėliai Vokietijoje. 

Praūžė karas, nutilo paskutiniai šūviai, 
sproginėjimai, dundesys. Žmonės pradė
jo rūpintis dvasine, kultūrine, in
telektualine gyvenimo puse: įsikūrė 
daug mokyklų, gimnazijų. Pagaliau 
išgirdome žinią, kad jaunimas 
kviečiamas į Hamburgą, į Pabaltijo 
universitetą.

Suvažiavo, suskubėjo latviai, 
lietuviai, estai; studentai ir profesoriai. 
Entuziazmas nepaprastas: niekas nejuto 
primityviausių gyvenimo ir mokymosi 
sąlygų, nematė, kad tai buvo tikra vargo 
mokykla. Nebuvo vadovėlių, didžiausias 
trūkumas mokslo priemonių, bet jaunat
viškas pasiryžimas, normalaus 
gyvenimo išsiilgimas, viską nustelbė. 
Pagrindinis universiteto tikslas — 
jungti draugėn visų trijų Pabaltijo
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sesė Tamara

kraštų mokslininkus, laikytis kultūrinių 
tradicijų, dirbti ir skatinti specifinių 
problemų tyrimą, susijusių su krašto 
kalba, istorija, literatūra, menu, teise ir 
t.t.

1947 m. Pabaltijo universitetas buvo 
iškeltas į Pinnebergą. Čia kiek geresnės 
sąlygos, atsirado daugiau mokslo 
priemonių. Vokiečiai leido naudotis kai 
kuriomis laboratorijomis, anatomikumu. 
Atidavė aparatus, instrumentus, jų 
pačių, besitraukiant iš Lietuvos, at
sivežtus iš Kauno universiteto. 
Medicinos studentai galėjo praktikuotis 
vietinėse ligoninėse. O kas svarbiausia 
— išklausytas kursas ir išlaikyti 
egzaminai užskaitomi kituose vokiečių 
universitetuose.

Pats studentavimas tokioje at
mosferoje, kur šalia studijų vykdavo 
įvairios viešos paskaitos, minėjimai, 
koncertai, turėjo savo vertę. Studentų 
organizacijos sudarė sąlygas lavintis ir 
daugiau ar mažiau pajusti besifor
muojančias akademines tradicijas.

Nepaprastą įspūdį paliko artimas 
ryšys su profesūra. Jie, gyvendami 
viename pastate, dalijosi savo patyrimu, 
bendradarbiavo, draugavo ir auklėjo 
jaunimą. Tai buvo tartum kita mokykla 
universiteto ribose. Tas etapas paliko 
daugybę neišdildomų įspūdžių ir žinių. 
Pailiustruosiu.

Atvažiuoju po savaitgalio, praleisto 
pas tėvus, atgal į universiteto ben-
24

drabutį. Atsivežu visą lagaminą mamos 
privirtų ir prikeptų gėrybių. Draugės 
kaip musės apspito aplinkui.

—Kas čia, kaip skanu, ar tai silkės?
—Ne, tai mažos marinuotos žuvytės, 

galima ir su grobais valgyti.
—Kaip tai su grobais? — sušuko 

keletas mergaičių.
—Mes grobų nevalgomi
Kitos užginčijo, kad esą nieko blogo 

valgyti grobus, jie tokie maži, trapūs, tik 
traška tarp dantų... Ne juokais visos 
sueikivirčijom. Pasirodo, vienos galvoja, 
kad žodis grobas reiškia žarnas, kitos — 
kaulus. Taip įsikarščiavome, kad 
nutarėme dalyką išsiaiškinti pas 
žinovą.

Nors buvo jau vidurnaktis, mūsų 
delegacija nuvyko pas čia pat gyvenantį 
lituanistą, literatą, prof. Mykolą 
Biržišką. Šis, išbudintas iš pirmojo 
miego, nelabai apsidžiaugė mūsų 
troškimu išsiaiškinti lietuvių kalbos 
teisingumą. Po trumpo pasikalbėjimo, 
pirma gavusios barti už trukdymą 
nepatogiu laiku, sužinomom, kad ir taip, 
ir taip yra teisinga. Žemaičiai grobais 
vadina žarnas, o aukštaičiai — 
šonkaulius. Taip mūsų lietuvių kalbos 
žinojimas praturtėjo...

Ir vėl incidentas.
Koridorium eina keletas studentų. 

Kažką diskutuoja ir, kaip tik eidami pro 
prof. Juliaus Gravrogko kambarį, 
užsimiršę keiktelėjo:

—Tas rupūžė Julius!
Atidaro duris profesorius. Susistab- 

do jaunuolius ir galvodamas, kad tai 
apie jį kalbama, pradėjo prašyti:

—Vadinkit mane Julium, vadinkit 
Graurogku, bet kam tas rupūžė?!

Ir taip begyvendami kartu, jutom 
didžiulės, lietuviškos šeimos glaudumą 
ir šilumą, kuriuos tačiau išsklaidė nau
jas rūpestis — emigracija. Kur 
važiuosim, kur prisiglausim? Kas mūsų 
laukia?

1949 m. rugsėjo 30 d. Pabaltijo 
universitetas užsidarė.

fil. Tamara Vingilienė
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_____ ĮVYKIAI IR PASTABOS

SVAJONĖS
NEATSIRANDA 
ATSITIKTINAI

Svajoju apie kelis dalykus, kuriuos 
noriu paminėti.

1) Kad žmonės jaustų, išgyventų ir 
įgyvendintų savo atsakomybę tikinčiųjų 
šeimoje, turėtų drąsos kalbėti, reikštis, 
spręsti; ir kad lietuviams Dievas būtų ne 
institucinis, o asmeninis.

2) Kad suprastume Bažnyčią, nuolat 
atsinaujinančią, tarnaujančią 
suvargusiai žmonijai.

3) Kad lietuviai išmoktų gerbti 
vienas kitą — Pasaulio Lietuvių Dienos 
būtų tokia proga — ir ugdytų savo tarpe 
teisingumu paremtą bendruomenę.

4) Kad kaip ir Lietuvoje jėzuitai 
veikia kartu su kitais, mes čia galėtume 
vis labiau bendradarbiauti su visomis 
lietuvių vienuolijomis ir žmonėmis.

Tos svajonės neatsiranda bet kaip, 
bet išauga. Iš tikrųjų, jas išaugina kiti 
žmonės, ir čia tektų paminėti jėzuitus, 
kuriuos pažįstate. Iš brolio Petro 
Kleinoto išmokstu, kaip visą dieną 
įvairiais darbais padėti ir tarnauti 
kitiems. Iš tėvo Jono Kidyko — 
susidomėjimą naujais dalykais, ne — 
baime klausytis, išmokti, išbandyti. Iš t. 
Gutausko — nuolatinio darbo, kai su
rinkęs kone visus pinigus JC statybai, 
dar ir šiandien vakarais ten budi ir 
sielojasi. Iš tėvo Jono Bružiko — rūpestį 
kiekvienu lietuviu atskirai. Iš tėvo Petro 
Dauginčio — rūpestį vargšais ir 
pagalbos reikalingais. Ir daug kitų, ir 
jėzuitų, ir kitų kunigų, ir žmonių.

Dėkoju už Jūsų krikščionišką 
pavyzdį ir drąsą dalintis tikėjimu. Ir 
džiaugiuosi Jūsų atsakomybe Bažnyčio
je, kuri matoma, kai Jaunimo centras 
užsiėmęs vajų turėti 1000 narių iki šių 
metų vidurio, ir užmiesčio lietuviai 
rūpinasi įgyti sau lietuvišką parapiją.

(iš fil. A. Saulaičio, SJ, žodžio, tarto 
jo pagerbimo vakaronėje)

DAR
ARCHYVO 
REIKALU

Mūsų Vyčio pirmame numeryje 
rašoma apie reikalą susirūpinti LSS 
archyvo likimu. Susirūpinimas turi 
pagrindo, nes iš rašinio matyti, kad 
nemaža archyvinės medžiagos galėjo jau 
ir žūti. Pateikiamos ir kelios sveikos 
sugestijos archyvinę ir spausdintą 
medžiagą kur nors koncentruoti, rinkti. 
Tačiau kažkodėl pamirštama, kad čia 
pat Chicagoje yra Pasaulio lietuvių 
archyvas, kuris kaip tik ir renka visokią 
archyvinę ir spausdintą medžiagą. 
Archyve yra taip pat ir šiek tiek 
skautiškų bylų, skautiškos periodinės ir 
neperiodinės spaudos, kiek jos pavyko 
surinkti. Kol skautija neturi pastovių 
patalpų, visą medžiagą gali patikėti 
PLA. Jei kada skautai turės daugiau 
erdvės nei Archyvas, bus galima kalbėtis 
ir susitarti ir vieno skautiško archyvo 
reikalu, o kol kas siūlau pasinaudoti 
Pasaulio lietuvių archyvu Jaunimo cen
tre, Chicagoje.

C. Grincevičius, 
PL Archyvo vedėjas
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DVIEJŲ
SUKAKČIŲ 
PROGA

Vydūno mokiniai ir jo gerbėjai 
pasklido po platųjį pasaulį. Suprantama, 
kad plati žmogiškumo teorija neturi ribų: 
ji rado pritarimo visur, kur plaka jautri 
žmogaus širdis. Būti sau žmogumi 
sąvoka ypatingai artima skautų są
jūdžiui, todėl nenuostabu, kad Vydūnas 
skautus labai pamėgo ir tapo jų bičiuliu, 
Korp! Vytis garbės nariu. Ir tai tęsėsi iki 
paskutinės jo gyvenimo dienos.

Šiais metais švenčiame šio min
tytojo gimimo 115—tąją (kovo 22 d.) ir jo 
mirties 30—tąją (vasario 20 d.) sukaktis. 
Kuo prisiminsime ir pagerbsime savo 
taurųjį tautietį?

.džiaugiuosi visuomet, kad 
girdžiu, juk mano esmės balsas sužadina 
aidą kitų žmonių sielose. Gana dažnai 
tenka pastebėti, kad nebuvo ausų tam, 
ką sakiau, tarsi mano žodžiai būtų be 
prasmės. O taip ir mano raštai, dažnai 
skaityti, pasiliko begulį kaip šaltinio 
apmarintos plaštakėlės už lango. Žino
ma — nesukniumbu. Bet lengviau yra 
rašyti, kad girdžiu, juk buvo tikslas 
rašyti...“ (1935.11. laiškas iš Tilžės, 
rašytas M. Lapinskaitei-Bitlieriuvienei).

Vydūną turėti savo tautoje yra 
didelė dovana. Niekas gražiau apie jį 
nėra pasakęs, kaip vokiečių 
mokslininkas, Berlyno Humbold univer
siteto prof. V. Falkenhahn, kalbėdamas 
apie Vydūno netrukus išleidžiamą 
veikalą; profesorius savo straipsnį 
užbaigia tokiais reikšmingais žodžiais:

„(mano) manymu, plačiausiems 
lietuvių tautos sluoksniams, jų pačių 
savimonei ir tuo pačiu tvirtam jų savos 
humanistinės dvasios kultūros pamatui 
praverstų, jeigu vokiškai parašytas 
Vydūno veikalas „Vokiečių-lietuvių san
tykiai per septynis šimtmečius“ taip pat 
būtų įskaitytas į lietuvių kultūros 
palikimą, nes šitas veikalas priklauso 
prie gražiausių visos žmonijos kultūros 
žiedų“.

Minėdami sukaktis, nieko geresnio 
nepadarysime šviesiam Vydūno at
minimui, kaip jo raštų atspausdinimu ir 
paskleidimu savo tautos tarpe. Greitai 
sulauksime minėtos knygos naują laidą 
(originalia vokiečių kalba). Ją leidžiame, 
gerai apgalvoję: norime, kad ji plačiau 
paplistų ir vokiečių tautoje.

Antras darbas taip pat pradedamas. 
Mūsų tarpe yra pasklidę daugybė 
Vydūno rašytų laiškų. Juose prasmingai 
atsispindi rašytojo gyvenimas, pažiūros 
į lietuvių rašybą, jo noras ir viltys grįžti į 
tėvynę ir kita. Tai didelis mūsų filosofo- 
pedagogo palikimas.

Dideliam Vydūno gerbėjui ir jo 
pasekėjui Rapolui Serapinui (dabar 
gyvenančiam Kalifornijoje) maloniai 
sutikus, dabar perspausdinami iš jo 
gautieji Vydūno laiškai. Už tai širdingai 
dėkojame, o ta pačia proga kviečiame ir 
kitus pasekti jo pavyzdžiu: perleisti savo 
žinioje turimus amžinybėn iškeliavusio 
mūsų filosofo-dramaturgo-kultūrininko 
laiškus Vydūno Jaunimo Fondo globon. 
Originalai bus saugojami VJF seife, o 
tekstai perspausdinami. Tegu jie išlieka 
ateinančioms kartoms ir literatūros 
mokslui.

Vytautas Mikūnas, 
VJF valdybos pirm.

MEDICINIŠKI 
KRYŽIAUS 
KELIAI

Meksikos „Universidad Autonoma 
de Guadalajara“ turi didžiausią 
amerikiečių medicinos studentų skaičių 
pasaulyje: mediciną studijuoja apie 4000 
asmenų iš Amerikos, priimama jų apie 
500 per semestrą, t.y. du kart per metus. 
Pirmas semestras prasideda rugpjūčio 
mėnesį, o antrasis — sausio mėn.

Duodant prašymą universitetan 
įstoti, yra be galo ilga procedūra. Pir
miausia reikia iš universiteto gauti 
aplikaciją, ir dažniausiai (nes labai lėtai 
dirbama) jos lauki pora mėnesių. Kan
trybės nustojęs, skambini „long dis-
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tance“ mokyklos administracijai, kuri 
pažada greičiau atsiųsti. Kai gauni 
prašytas formas, seka vėl nepaprastai 
ilgi formalumai. Reikia vykti net pora 
sykių j čikagiškį Meksikos konsulatą: ten 
turi parodyti savo originalius dokumen
tus (pvz., gimimo, krikšto, pradžios 
mokyklos baigimo, gimnazijos baigimo 
ir t.t.). Visus šiuos originalia forma 
dokumentus gauti trunka daug laiko. 
Man teko net Vokietijon rašyti ir gauti 
originalų gimimo dokumentą!

Pagaliau surinkus visokiausius 
reikalaujamus originalus ir juos 
pristačius į Meksikos konsulatą, privalu 
padaryti pusę tuzino fotokopijų. Toliau 
reikėjo, kad konsulatas viską išverstų j 
ispanų kalbą, o tuomet įvairiais štam
pais visus dokumentus ne tik 
notarizuotų, bet ir legalizuotų!

Jeigu ta visa procedūra dar 
nesustabdo noro mediciną studijuoti, 
išsiunti dokumentus ir nekantriai lauki 
atsakymo. Atsakymas atėjo, kad turiu 
skristi į Meksiką „dėl interview“. Ten 
pasikalbėjimas nebuvo sunkus: klausė 
gana bendrus dalykus ir pasakė 
pranešią raštu, ar būsiu priimtas, ar ne. 
Žinoma — raštu nepranešė, ir vėl reikėjo 
skambinti, teirautis ir t.t.

Atvažiavę į Meksiką patyrėme, kad 
būtina tris mėnesius intensyviai mokytis 
ispanų kalbos. Tad prieš pradedant 
medicinos studijas, universitetas „davė“ 
specialias ispanų kalbos pamokas: 8 
valandos per dieną vien ispaniškai! 
Pramokęs kalbos, galėjau gan laisvai 
kalbėti ir suprasti dėstomus kursus.

Universiteto pastatai yra labai 
moderniški ir gražūs, ligoninės praktikai 
atlikti irgi aprūpintos moderniausiais 
įrengimais, turi geros kokybės in
strumentus, — viską, kas naujai patirta 
ir išrasta medicinos srityje.

Gyventi Guadalajaroje yra malonu. 
Gamta skirtinga, eras labai geras, 
klimatas idealus (reta, kad saulės 
nebūtų!), o gėlės žydi visur ištisus metus.

Studijuojant svetimoje šalyje, būtina 
turėti daug kantrybės. Meksikoje 
sistema ir tvarka keičiasi kasdien, ir turi 

apsiprasti su mintimi, kad būėina pa
čiam sužinoti, kas dedas mokslo ribose, 
nes niekas raštu nepraneša (kaip čia 
studentai įpratę). Todėl mūsiškiams ten 
bestudijuojant, reikia labai priprasti prie 
meksikietiškos neorganizuotos tvarkos: 
kitu atveju gali pražiopsoti egzaminus ar 
šiaip kokias svarbias informacijas.

Ten studijas baigus ir norint 
sugrįžus praktikuoti mediciną Ameriko
je, privaloma išlaikyti du svarbius 
egzaminus. Šie egzaminai labai svarbūs, 
ir be jų svetimos šalies medicinos 
diplomas neturi vertės. Pirmas yra 
ECFMC; toliau (kai jau vienerių metų 
rezidenciją atlieki) — gali ruoštis trijų 
dienų egzaminui — Federal Licensure 
Exam. Be abejo, nėra lengva...

Dabar Meksikoje yra daug 
pasikeitimų ir apie dabartinę tvarką 
tikslių žinių neturiu. Tuo tarpu eina 
gandai, kad Amerikos valdžia nebenori 
baigusių mediciną svetimuose kraštuose 
priimti ir daro sunkumų (net ir patiems 
amerikiečiams, baigusiems svetur) 
patekti laisvai į ligonines rezidencinei 
praktikai.

fil. dr. Vilius Mikaitis

TALKON
VYDŪNO
KAPUI

Vydūno kapas yra ta brangi vieta 
Detmolde, kuri mus grąžina mintimis į 
Vokietiją. Mes išvykome, o Vydūno 
palaikai tebesiilsi ten ir laukia 
grąžinimo į tėvynę — į Tilžę.

Šiais metais baigėsi 30 metų kapo 
nuomos sutartis. Jos atnaujinimą 
parūpino kun. Fr. Skėrys (iš Vasario 16 
gimnazijos). Kapo atnaujinimui pritarė 
Vydūno Jaunimo Fondo valdyba. Dabar 
kapas yra vietinės lietuvės priežiūroje. 
Norintieji prisidėti prie kapo globos 
išlaidų, prašomi rašyti lietuviškai tiesiog 
maloniai tautietei:
Magdalena Werner, Johannetenthaler- 
str. 16, D 4930 Detmold, West Germany.
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SpAUDDS 
LENTYNA

Stasys Raštikis 
LIETUVOS LIKIMO 
KELIAIS

Užveržiant paskutinį gen. St. 
Raštikio raštų ketvirto tomo puslapį, 
mintį padirgina dvi įdomios detalės. 
Pirmoji: keturi autoriaus prisiminimų 
tomai, apimą 2800 puslapių! Antroji: 
bene iš 50 mūsų generolų vos tik du 
parašė savo atsiminimus. Ir smagu, ir 
liūdna.

Smagu, kad turime bent šiokį tokį 
rašytinį palikimą iš savo karinės srities 
gyvenimo. Jau vien tas faktas, kad į gen. 
St. Raštikio prisiminimus buvo reaguota 
gausiu (palankiu ir nepalankiu) atgar
siu, byloja, jog šios srities literatūra yra 
mums įdomi ir svarbi. Nežiūrint, kaip 
bevertintume SR raštus, jie yra vertas 
indėlis mūsų karinėn istorijon.

Yra tikrai liūdna, klausantis 
autoriaus pasakojimų apie 20 mėnesių 
nelaisvę pas rusus ir... „girdint“ begalinę 
savos vadovybės bei vyriausio 
kariuomenės štabo tylą, grįžus atgal į 
savo pulką. Liūdnu sutapimu, ir nepr. 
laikotarpio dešimtmečiais bei vėliau 
nesuteikėme medžiagos, at- 
pasakojančios nepriklausomybės kovų 
žygius, nušviečiančios krašto gynimo 
ruošimą, liudijančios mūsų priešų 
užmačias ir pan. Nežinia, kur reikėtų 
ieškoti priežasčių: gal niekad 
nesupratome šaltinių telkimo svarbos, 
gal neturėjome „raštingų“ generolų, 
gal...? Kokios priežastys bebūtų, šioje 
srityje apsileidome.

Fil. J. Damauskas (ketvirto tomo 
sutiktuvių proga) bus teisingai pastebė
jęs, jog „mitai istorijoje atsiranda tada, 
kai nėra pakankamai rašytų, atpasakotų 
ar kitų šaltinių“.

St. Raštikio keturtomis bent dalinai 

šią spragą sumažina. Jo pateikta 
medžiaga padeda mums tiksliau žvelgti į 
savo praeitį, karo istorijos niuansus ir, 
neabejotina, pasimokyti iš savo klaidų.

Ketvirto tomo antrinė antraštė bylo
ja: Iš mano užrašų. Paskirų „užrašų“ 
epizodais knygoje pateikiama pik. K. 
Ališausko veikalo (apie Lietuvos nepr. 
kovas) analizė, 20 mėnesių belaisvės 
memuarai, recenzijų komentarai bei 
kitos karinių temų akimirkos.

Susumuojant paskutinį tomą, svar
biausiais jo skyriais laikytina: 1. 
Lietuvių karių (ne generolų, bet karių, 
vykdžiusių fronto „juodąjį“ darbą) liudi
jimas, kovojant dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, 2. Vokiečių okupaci
jos laikmečio priešinimasis okupanto 
kėslams, 3. Vyčio Kryžiaus ordino 
kavalierių kartoteka.

Knygą redagavo fil. J. Damauskas, 
išleido Akademinės Skautijos leidykla.

ŽODŽIAI IR PRASMĖ 
LITERATŪRA ŠIANDIEN 
LIETUVOJE

Kai praėjusį kovo mėnesį Chicagoje 
įvyko dar spaustuvės dažais kvepiančios 
knygos Žodžiai ir prasmė sutiktuvės, 
prelegentė Violeta Kelertienė pasakė, jog 
,,Rimvydas Šilbajoris yra 
patikimiausias mūsų literatūros 
tyrinėtojas: jis įsijaučia, ką autorius 
norėjęs pasakyti. Jis nepamokslauja 
rašytojams, o tik bendrauja su knyga“.

Žodžių ir prasmės puslapiuose 
slavistikos prof. R. Šilbajoris bendrauja 
su literatūra, sukurta dabartinėje 
Lietuvoje. Tai recenzijos ir studijiniai 
straipsniai, spausdinti išeivijos 
periodikoje, dabar Akad. Skautijos 
leidyklos pateikiami knygos—rinktinės 
forma.
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Lietuvių grožinės literatūros mylėto
jo su mūsų išeivijos vienu pačių stipriųjų 
literatūros kritikų supažindinti nereikia. 
Kas norės su juo susipažinti smulkiau ar 
išgirsti schematišką čia minimos knygos 
aptarimą, ras šios rinktinės redaktoriaus 
L. Mockūno pratarmėje Knygą palydint.

Šiomis keliomis eilutėmis norima 
vien pakviesti skaitytoją įdomion dabar
tinės Lietuvos prozos ir poezijos 
kelionėn. O kelionė Žodžių puslapiais 
nepaprasta. Šilbajorio įžvalgumas į 
nagrinėjamus autorius bei jų kūrinius 
sužavės kiekvieną, kuris norėtų in
tymiau susipažinti su krūva Lietuvos 
poetų—prozininkų—dramaturgų.

Susipažinti verta, nes tėvynės 
rašytojai daugumai išeivių nepažįstami. 
Įdomu paminėti, kad knygos sutiktuvių 
vakaronėje susirinkę dailiojo žodžio 
gerbėjai savo pašnekesiuose minėjo vien 
Degutytę, Mieželaitį ir dar vieną kitą, o 
kiti rašytojai buvo dar „neatrasti“. 
Nenuostabu, nes — dėl žinomų ir 
nežinomų priežasčių — savuosius 
tėvynėje gyvenančius kūrėjus ignoruo
jame.

Užtikrinu, jog R. Šilbajorio kritikos 
straipsnių rinkinys ne tik praplės 
literatūrinį horizontą aplamai, bet taip 
pat nuves mus į Lietuvos kūrėjo 
dvasinius labirintus, išryškins jo akylų 
(eiliniam mirtingajam neregimą) 
žvilgsnį į gyvenamą aplinką, priartins 
skaitytoją prie kūrėjo. Kritikas tai 
atlieka pagaunančiu minties stiprumu, 
su entuziazmu ir nuoširdumu analizuo
jamai kūrybai; jis yra lengvas ir nefor
malus savo dėstymo forma ir (vėl pakar
tojant) jis nepamokslauja, o vien tik 
bendrauja su knyga. Šios savybės 
padaro rinktinę įdomią ir išprususiam ir 
eiliniam savos literatūros mėgėjui.

Keliaujame! Aš ją skaitau jau antrą 
kartą.

j.t.

Ernestas Galvanauskas
POLITINĖ BIOGRAFIJA

Akademinės Skautijos leidyklos 

naujųjų knygų lentynon rikiuojasi ir 
nepr. Lietuvos valstybininko Ernesto 
Galvanausko politinė biografija. 
Pradžioje privalu pastebėti, jog, nors 
knyga ir parašyta autobiografine forma 
— pirmuoju asmeniu, šio veikalo 
autorius yra aprašomojo asmens 
jaunesnysis brolis Gediminas Galva.

Kadangi ir pats G. Galva buvo 
įsigilinęs ir daug rašęs lietuviško 
politinio-kultūrinio vyksmo klausimais, 
o taip pat turėjo gausybę brolio Ernesto 
laiškų bei įkalbėtų juostų (gvildenusių 
įvairius mūsų praeities įvykius) ir kitų 
šaltinių, autoriaus užmojį tiktų vertinti 
kaip naudingą mūsų veteranų 
prisiminimų literatūros papildymą.

Suprantama, jog autorius neišvengė 
daugeliui biografų įprastos nuodėmės — 
faktų „paryškinimo“ žurnalistinėmis 
plonybėmis, tariamais aprašomo 
asmens samprotavimais ir pan. Tai 
ryškėja palyginus Ernesto laiškus su 
autoriaus tekstais, liečiančiais tą pačią 
temą. Vis dėlto tektų sutikti, jog autorius, 
nors ir praplėsdamas savo brolio mintis, 
atkūrė labai įtikinantį mūsų 
valstybininko profilį.

Žinia, kad dėl suminėtų priežasčių 
mūsų praeities tyrinėtojai ne visada 
galės pasitikėti kiekviena biografijoje 
atpasakota detale (tai tinka visiems 
prisiminimams), tačiau ši knyga labai 
vertintina kitu požiūriu. Ji supažindina 
mus su bene pačiu judriausiu Lietuvos 
politiku-diplomatu, kokį savo trumpame 
šio šimtmečio valstybiniame gyvenime 
esame turėję. Įsijungęs į politinį darbą 
Lietuvos delegacijoje Paryžiuje (1918 m.), 
E. Galvanauskas tapo aktyviu politinio 
gyvenimo rateliu-varikliu iki paskutinės 
akimirkos, kada jam teko apleisti tėvynę 
sovietinės okupacijos dienomis.

Paminėtina bent keletas jo veiklos 
atvejų: keturių ministrų kabinetų pir
mininko pareigose; kovoje ir 
diplomatinėse derybose (Paryžiuje) dėl 
Klaipėdos krašto prijungimo; pasiun
tinio darbe Anglijoje; Klaipėdoje — uosto 
direkcijoje ir Prekybos instituto kūrime;

29

31



MUSUI PASTOGĖJE

KVIESLYS I
JUBILIEJINĘ STOVYKLĄ

Šią vasarą ruošiama jau ketvirtoji 
Jubiliejinė stovykla, kuri įvyks Woodland 
Trails Camp stovyklavietėje (Aurora, Ont.), 
Kanadoje, netoli Toronto. Brolija ir Seserija 
stovyklaus dvi savaites: liepos 31 — rugp. 13 
dienomis, o ASS vieną savaitę: liepos 31 — 
rugp. 7 d. Akad. skautų rajonui vadovaus fil. 
Dalia Petreikytė.

Programoje yra numatytos kelios 
paskaitos, Aušros paroda, prisiminimų 
vakaras, blynų balius, Joninių laužas, iškyla 

į Torontą ir kt.
Dalyvausiantieji stovykloje akad. 

skautai prašomi atsivežti ankstyvesnės 
veiklos (stovyklų, stud, dienų, švenčių ir pan.) 
nuotraukų, — planuojama praeities dienų 
parodėlė; taip pat filmų iš praeities. 
Nepamiršti VASARINIŲ UNIFORMŲ!

Akad. skautams skirtas pastatas (lodge, 
taip. 20 asmenų) yra puikioje vietoje, prie 
stovyklos didžiųjų vartų. Atvykstantieji 
savaitgaliui prašomi atsivežti palapinės, 
miegmaišius ir oro maišus. Smulkesnė infor
macija bus skelbiama per ASS vadiją ir 
spaudoje.

Akad. skautai Juozas Kapačinskas ir Eug. Butėnas „Antro Kaimo“ scenoje.

laikinojoje sostinėje — kuriant Kauno 
universitetą, įvedant savo valiutą — litą 
ir pan.; vadovaujant delegacijoms 
Genevoje (Europos ūkio atstatymas), 
deryboms Briuselyje (1921 m.) Vilniaus 
krašto reikalais; geležiniame Liaudies 
vyriausybės lanke (1940)...

Knyga, parašyta judriu žur
nalistiniu būdu, pateikia gyvą ano 
laikotarpio mūsų politinio-kultūrinio 
gyvenimo skerspjūvį.

440 psl., kietais viršeliais, kaina — 
18 dol.
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Chicagos FSS valdyba (iš kair.): Rasa 
Markulytė, Vyt. Rupinskas, Juozas 

Kapačinskas, Asta Ramanauskaitė (pirm.), 
Shirley Ambutienė ir Ramūnas Vidžiūnas.

FILISTERIŲ VAKARONĖS
Judrioji FSS Chicagos skyriaus valdyba 

1983-jų metų veiklą pradėjo įdomia 
visuomenei suruošta vakarone, kurios 
prelegentu pakviestas neseniai iš sovietuos 
pasitraukęs mūsų tautietis Antanas 
Pranckevičius. Svečias yra jaunesniosios 
kartos mokslininkas (geologas), Sibiro trem
tinys, sovietų disidentinio judėjimo dalyvis.

Prelegento tema: neoficiali kultūra 
Sovietų Sąjungoje; iš pašnekesio dalyviai 
patyrė apie sovietų cenzūros raidą, rusų 
intelektualų įtaką sovietijos visuomenei, 
pogrindinės spaudos gausą bei kokybę ir 
daug kitų įdomių, mažai žinomų Sovietų 
Sąjungos neoficialaus kultūrinio gyvenimo 
akimirkų.

Sausio 30 d. valdyba pristatė Jaunimo 
centre spalvotą muzikinį filmą Velnio 
nuotaka, susuktą Lietuvoje pagal K. Borutos 
sakmę Baltaragio malūnas. Su autoriumi, jo 
kūryba ir sukurtu filmu dalyvius supažindino 
literatūros kritikas Titus Antanaitis.

Vasario 18 d. vykusioje vakaronėje — 
gen. St. Raštikio raštų ketvirto tomo 
sutiktuvės. Apie karinių prisiminimų autorių 
ir naujojo tomo svarbesnes vietas papasakojo 
fil. J. Damauskas, kuris šį leidinį redagavo.

Kovo 26 d. vėl vakarojome filisterių ir 
Akad. Skautijos leidyklos ruoštoje vakaronė
je — R. Šilbajorio kritikos rinktinės Žodžiai ir 
prasmė sutiktuvėse. Vakarą vedė minėtos 
knygos redaktorius L. Mockūnas, o autoriaus, 
kaip literatūros mokslininko, vystymąsi, jo 
kryptį bei pačią knygą aptarė Violeta Keler
tienė. Tolimesnėje programoje Antro kaimo 
trupės atstovai pareklamavo knygą, 
nuotaikingai padeklamuodami keletą knygo
je aptartų eilėraščių, montažėlį užbaigdami J. 
Marcinkevičiaus „Čičinsko“ epilogu.

Vakaronės baigiamojoje dalyje vyko 
autoriaus ir redaktoriaus pašnekesys, lietęs 
įvairius kritikos, literatūrinės kalbos, 
Lietuvos—išeivijos kūrybos ir pan. 
klausimus.

31

33



St. Raštikio knygos sutiktuvėse Los Angeles 
mieste: prelegentai VI. Šimokiūnas, Vincas 
Trumpa ir ASS skyriaus pirm. Geg. Leškys.

L. Kanto nuotr.

IŠĖJO NAMO...
Gegužės 29 d. Amžinoj on Stovyklon 

iškeliavo Chicagoje gyvenęs vyresnysis 
skautininkas, filisteris a.a. Vaclovas Tallat—- 
Kelpša.

LSS veiklon įsijungęs nepr. Lietuvoje, 
vėliau organizavo ir vadovavo skautų 
vienetams išeivijoje — pokario Vokietijoje; 
atvykęs į JAV, Chicagoje fil. Vaclovas vėl 
įsijungė į aktyvią LSS veiklą: vadovavo 
skautams remti komitetui, ilgametis 
Lituanicos tunto vadijos narys, LSS Kon
trolės komisijos pirm., Vidurio rajono vadas, 
Tarybos narys, ramovės pirmininkas, įvairių 
komisijų narys. Be atvangos rūpinosi 
lietuviškais reikalais, sielojosi tėvynės 
likimu, rūpinosi jaunimo ugdymu.

Klaipėdos krašto atvadavimo kovų 
dalyvis, iš profesijos agronomas; ėjo 84—sius 
metus.

. Tebūna Tau, broli Vaclovai, lengva 
svečioji Amerikos žemė!
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RENGINYS L.A. MIESTE

Gegužės pirmąją Los Angeles akademikų 
skautų skyrius kartu su Liet. Bendruomene 
suruošė Akad. Skautuos leidyklos neseniai 
išleisto gen. St. Raštikio atsiminimų ketvirto 
tomo pristatymą. Į knygos sutiktuves 
prisirinko pilnutėlė šv. Kazimiero parapijos 
salė.

Renginį pravedė ASS skyriaus pir
mininkas fil. Gediminas Leškys, o gen. S. 
Raštikio biografiją perteikė Vladas Šimo- 
liūnas. Pagrindinį supažindinimą su knyga 
atliko istorikas dr. Vincas Trumpa, tar
damas, kad knygą galima laikyti lietuvišku 
„best selleriu“. Toliau prelegentas iškėlė 
generolo populiarumą pas. karo išvakarėse, 
peržvelgė autoriaus santykius su prez. 
Smetona, kariuomenės įtaką Lietuvos 
vyriausybei, galimybes pasipriešinti 
sovietams ir pan.

Baigus, paskaitininkas rengėjų ap
dovanotas sukaktuviniu Vilniaus u—to 
medaliu, išleistu L.A. akademinės skautijos.

St. Raštikis, šiuo metu gyvenąs Los 
Angeles mieste, dėl silpnos sveikatos minė
jime nedalyvavo, tačiau į susirinkusius jį 
pagerbti tautiečius prabilo iš anksto įkalbėta 
magnetofono juostele. Padėkojęs visiems, 
ypač akademinei skautijai, taip pat tarė, kad 
šis jo prisiminimų tomas jau būsiąs 
paskutinis.
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Akimirka iš akad. skautų velykinių 
rekolekcijų Chicagoje. Jono Tamulaičio 
nuotr.

ASS Dvasios vadas fil. kun. Jonas Kubilius 
veda velykini susikaupimą Chicagos Jau
nimo centre. J. Tamulaičio nuotr.
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_______ —ADMINISTRATORES
PARAŠTĖ______

MŪSŲ VYČIUI Aukojo: 
$25.00 Lydija ir dr. Mindaugas 
Griauzdės, Chicago, IL
$11.00 Giedra Gustaitė, Los Angeles, CA 
$8.00 Nina Norris, Chicago, IL
$5.00 Laima Jurkūnienė, Berwyn, IL 
$4.00 Vidas Kymantas, Newcomb, 
Australija

Po $3.00 Kęstutis Bileris, Richmond Hill, 
NY, Amalija Jagutienė, Ormond Beach, 
FL, Antanas Juodvalkis, Chicago, IL, 
Jurgis Gepneris, Chicago, IL, Ilona Lau
čienė, Burbank, IL, Sofija Laukaitis, 
Muenchen, V. Vokietija, Aleksandra 
Likanderienė, Chicago, IL, Lilė 
Milukienė, Plainview, NY, N.S. Mocku- 
vienė, Yucaipa, CA.
$2.50 Balys Barkus, Sydney, Australia

MŪSŲ VYČIO Garbės 
Prenumeratoriai

Irena ir Arūnas Draugeliai, Woodridge,
IL
Vacys Garbonkus, Clarendon Hills, IL 
Algis Glodas, Holden, MA
Vytautas Kamantas, Grand Rapids, MI 
Danutė Keršienė, Toronto, Ont. 
Edvardas Meilus, Shrewsbury, MA 
Petras Molis, Shrewsbury, MA

Visiems NUOŠIRDUS AClŪ!
Danutė Korzonienė, 

MV administratorė

AUSTRALIJOS PADANGĖJE

Sydney
Kovo mėnesį ASS skyriaus ASD vadove 

išsirinkta fil. Laima Barkutė. Jos pava
duotoja — t.n. Kristina Virgeningaitė.

Birželio 5 d. ASS skyrius ruošė sueigą ir 
kartu vykstančių į Jub. Stovyklą bei Pasau
lio Lietuvių Dienas skautų išleistuves. Syd- 
nejaus ASS skyriui jubiliejinėje atstovaus fil. 
B. Barkus.

Spalio mėnesį, metinės šventės proga, 
skyrius ruošiasi paminėti antrąją AUŠRĄ, 
(pogrindinę) ir kitą Lietuvos pogrindžio 
spaudą.

Šiuo metu ASS skyriui priklauso 11 filis
terių ir 8 ASD narės. Skyriui jau kelinti 
metai vadovauja fil. Iz. Jonaitis.

Melbourne
• ASS skyriaus sueigoje, įvykusioje 

Lietuvių namuose balandžio 27 pašnekesį 

apie rajono vadovų ruošimą Ąžuolo-Gintaro 
mokyklų kursuose pravedė fil. dr. Rimantas 
Šarkis. Sueigos metu aptarta ir šių metų 
veikla. ASS metinių proga (spalio mėn.) bus 
paminėta LSS 65 m. sukaktis.

Sueigoje-kavutėj e (gegužės 31) dalyvavo 
keli kviesti nauji universiteto studentai, busi
mieji ASS nariai. Apie didžiuosius Pelenų 
Dienos miško gaisrus Victorijoje papasakojo 
fil. V. Vaitkus. Nutarta ateinančių metų 
vasario mėn. ruošti akademinį savaitgalį, 
kviečiant svečiais jaunimą ir akademikus iš 
kitur.

ASD skyriaus narės — t.n. Loreta Ci- 
žauskaitė ir t.n, Danutė Špokevičiūtė — 
baigusios universitetą, pakeltos į filisteres.

Į Jub. Stovyklą Kanadoje vyksta sky
riaus narys fil. R. Šarkis.

Melburno ASS skyriui priklauso 11 filis
terių, trys ASD narės ir du Korp! Vytis 
nariai. Skyriui pirmininkauja fil. Algi
mantas Žilinskas.
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vydūno jaunimo fondas
PER 30 METŲ VJF PASTANGOMIS 
LIETUVIŲ STUDENTŲ IR 
JAUNUOMENĖS REIKALAMS BUVO 
SURINKTA 230,000 DOL. IR IŠMOKĖTA 
VIRŠ 210,000 DOLERIŲ. FONDO 
PASKOLOMIS PASINAUDOJO 128 
LIETUVIAI STUDENTAI, O 36-MIS 
LITUANISTINĖMIS STIPENDIJOMIS — 
DAUG JAUNIMO ORGANIZACIJŲ

Paskolos yra duodamos lietuvių kilmės 
studentams studijų reikalams visuose 
pasaulio kraštuose. (Iki mokslo užbaigimo 
nepriskaitomos palūkanos).

Stipendijos lituanistikos studentams 
(negrąžinamos).

Pašalpos lietuvių jaunimo organizaci
joms ir lituanistikai (negrąžinamos).

Metinės premijos jaunesniosios kartos 
lietuviams mokslininkams, menininkams ir 
visuomenininkams.

Pašalpos jaunimui skirtoms knygoms 
leisti.

VJF lėšos daugumoje sutelkiamos iš 
kalėdinių atvirukų platinimo. Aukos fondui 
atleidžiamos nuo asmeninių pajamų 
mokesčių. Pagrindas: CH I-EO-70-436.

Informacijas teikia Akademinio Skautų 
Sąjūdžio skyriai ir VJF valdyba. Adresas:

Vydūnas Youth Fund, Inc.
c/o V. Mikūnas
3425 W. 73rd Street
Chicago, IL 60629

AKADEMINĖS SKAUTUOS 
LEIDYKLA 

ĮSTEIGTA 1970 m.
Lietuviškų knygų leidimas yra vienas 

kertinių mūsų kultūrinio gyvenimo užmojų, 
skatinančių kūrėjų pastangas ir supažin
dinąs visuomenę su lietuvių rašytojų 
pasiekimais.

Stokime į Akademinės Skautijos knygos 
klubą, kuris yra išleidęs jau virš 20 knygų. 
Klubo nariai gauna leidinių kainos nuolaidą.

Įsigykime naujuosius ASL leidinius:
S. Raštikis —LIETUVOS LIKIMO 
KELIAIS. Ketvirtas gen. S. Raštikio 
prisiminimų tomas, iliustruotas, 792 psl., 
kietais viršeliais. Kaina — 10.00 dol.
R. Šilbajoris — ŽODŽIAI IR PRASMĖ. 
Literatūra Lietuvoje šiandien — recenzijos. 
268 psl., kaina — 10 dol.
ERNESTAS GALVANAUSKAS (red. J. 
Toliušis). Politinė biografija, 440 psl., kietais 
viršeliais, kaina — 18 dol.

Knygas galima įsigyti pas spaudos platin
tojus arba tiesiog iš leidyklos:
Akademinės Skautijos Leidykla 
c/o R. Dirvoms
8913 S. Leavitt Ave.
Chicago, IL 60620
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_ SUMUSTIIMIS

TARP SUAUGUSIŲ IR 
JAUNIMO

Žmonės vis klausia, kaip dabar reikia 
mane vadinti. Vieni sako: „kunige daktare 
profesoriau“, kiti — „didžiai gerbiamas“. 
Bendrai suaugę ieško tokių titulų. Jaunimui 
būdų nėra: jie žmogų vadina „Tu“ ir 
kreipiasi „Antanai, Antanukai“ arba „Is 
Tony there?“

būti Kalėdų seneliu. Ar galėtum į kalėdinę 
eglutę skubiai atvažiuoti?“

Užeini Romoje į lietuvių kunigų ir 
seminaristų būrelį vieną lietingą vakarą ir 
išgirsti žodžius: „Gaila, kad šiandien atėjai. 
Mes šį vakarą žiūrime televiziją.“

Kai teko eiti pareigas Jaunimo centre, 
kartą tvarkėme patalpas. Tik po kiek laiko 
vienas svečias sužinojo, kad čia su kitais 
dirbantis yra kunigas. Tada prasitarė: „O, 
pats esate kunigas. Maniau, kad esi 
žmogus“.

Daug tenka dirbti su jaunimu ir vaikais, 
ir — „su kuo sutapsi, toks pats patapsi“. 
Kartą Bacevičių šeimoje Brazilijoje motina 
barė savo dukrelę, kad valgo pudingą at
virkščių šaukštu. Mergytė ištiesė pirštą ir 
rodo į svečią: „Bet Saulaitis taip daro“.

Vieną vakarą Vokietijoje skambina iš 
Vasario 16 gimnazijos ir kviečia skubiai 
atvykti. Puiku: gal reikia sakyti pamokslą, 
pravesti jungtuves, rūpintis susikaupimo 
valandėle. „Negalime priprašyti mokytojų

Su jaunimu dirbdamas, turi ir teologinių 
klausimų, pavyzdžiui, kas yra „šaukštas 
dangaus“ (pagal giesmę, kai vaikai gieda 
„Suteik mums palaimos iš aukšto 
dangaus“), arba kokio pobūdžio yra 
„susikaukime vakaras“.
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