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Vydūno knyga ant mano stalo —

SEPTYNIŲ ŠIMTMEČIŲ 
VOKIEČIŲ-LIETUVIŲ SANTYKIAI, 

SOCIOLOGIŠKAI-FILOSOFIŠKAI NUŠVIESTI

Juozas Jakštas

Įvadas

Jokia išsamesnė Lietuvos istorija 
negali būti parašyta aplenkiant lietu
vių-vokiečių santykius. Juk ir patys 
mūsų istorijos laikai prasidėjo, kai 
lietuviai susidūrė su vokiečiais. Beveik 
visas pirmo žinomo Lietuvos valdovo 
karaliaus Mindaugo viešpatavimas py
nėsi su jais; tokie dideli įvykiai, kaip 
Šiaulių, Durbės kautynės, jo krikštas ir 
vainikavimasis karaliumi, vyskupijos 
steigimas, žemių dovanojimai — vyko 
santykiuojant su vokiečiais. Iš pat pra
džių vokiečiai darė Lietuvos istoriją 
tokią būdingą, savaimingą, kai jie 
atvyko į baltų kraštus ir tapo Lietuvos 
kaimynais kolonistais. Jie buvo dar 
nepaprasti kolonistai, o bažnytiniai 
ordinai, turėję paskirtį tarnauti bažny
čiai, jungiant pagonis į jos bendruo
menę. Anais XIII a. laikais, kada ordi
narai atvyko į Lietuvos pakraščius, jie 
įsikūrė panašiems ordinams skiria
mose vietose, atseit, prie pagonių, 
kuriuos jie galėjo net ir prievarta krikš
tyti. Kai vienas šių ordinų, kalavijuo
čiais vadinamas, po Šiaulių kautynių 
(1236) susilikvidavo ir įsijungė į Prū
sijoje įsikūrusius kryžiuočius, Lietuvos 
kaimynu paliko tik vienas ordinas.

Vokiečių ordinas, įkurdintas lenkiš
koje Kulmijos provincijoje (1230), pra
dėjo nuo Vislos traukti į rytus, pasi

jungdamas vietinius gyventojus. Jam 
truko 53 metai, kol pasiekė Nemuną ir 
pradėjo kariauti su „kietasprande“ 
lietuvių tauta, gyvenusia į rytus nuo 
šios upės.

Ordino kronikininkas Dusburgas 
(rašęs turbūt Karaliaučiuje apie 1336) 
pažymėjo, kad vokiečiai, pasiekę 
Nemuną, susidūrė su valstybinį gyve
nimą pradėjusia lietuvių tauta. Ši už
kirto jiems kelią plėstis į rytus. Vokie
čiai paliko valdovais tarp Vislos ir 
Nemuno buvusio baltų krašto, gavusio 
Prūsijos vardą. Ordinas, neatsisakęs 
jam patikėtos misijos, veržėsi per 
Nemuną į Lietuvą; prasidėjo ilgametės 
kovos tarp Prūsijos vokiško ordino ir 
Lietuvos.

Tai buvo grumtynės tarp dviejų 
valstybių ir tautų: vokiečių ir lietuvių. 
Abi tautos savo kilmėmis labai sky
rėsi. Lietuvos tauta, susidariusi vals
tybę, buvo vietinė (autochtoniška), t.y. 
nuo seniausių laikų gyvenusi kilusios 
valstybės vietoje; tuo tarpu vokiečių 
ordino tauta atsikėlusi į ordino jai at
vertą kolonizacinį kraštą. Vokiečių 
traukimas į Prūsijos kraštą ir įsikū
rimas jame buvo didelio vokiečių tau
tos sąjūdžio — traukos į rytus dalis. 
Pirmi kolonistai atvyko iš anksčiau ko
lonizuotų slavų kraštų, kur vokiečiai 
jau turėjo susikūrę savas valstybes, 
kaip Pomeraniją, Brandenburgą, Sak
soniją, iš dalies suvokietintą Sileziją.

M. MAŽVYDO
BIBLIOTEKA
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Iš vokiškų kolonijinių valstybių slavų 
žemėse kilo daugiausia Prūsijos kolo
nistų. Kolonizacija, kaip ir nukaria
vimas, prasidėjo nuo Vislos ir plito į 
rytus plačiu mastu iki XV a. pradžios. 
Vokiečiai traukė į Prūsiją ir kūrėsi joje, 
kol ordinas buvo galybės viršūnėje. Jo 
galybę pakirtus lietuvių-lenkų suduotu 
smūgiu prie Žalgirio (1410), liko neko
lonizuoti dideli kraštai į rytus nuo Al
nos ir Deimenos upių, t.y. maždaug sri
tys, padengtos didelių miškų.

Senuose miškinguose plotuose, 
vokiškos kolonizacijos beveik nepalies
tuose, iškilo Mažoji Lietuva, taip pa
vadinta XVI a. autoriaus Simano Gru- 
nau.

Kaip čia atsirado lietuviai, jei šis 
kraštas (pagal Dusburgą laikytų prū
sų), buvo apgyventas skalvių, nad
ruvių, iš dalies ir sūduvių? Klausimas 
aiškintas su prielaida, kad Dusburgas 
davė visiems ordino nukariautiems 
gyventojams bendrą prūsų vardą, ne
išskirdamas iš jų ir trijų rytinių kilčių, 
kurios iš tikrųjų buvusios lietuviškos. 
Jos ir buvo Mažosios Lietuvos pradi
ninkės. Taip mokė ne vienas vokiečių 
mokslininkas, ir ta pažiūra buvo įsi
tvirtinusi moksle.

Įsigyvenusi pažiūra, kad lietuviai 
Šiaurės rytinėje Prūsijoje yra pirmykš
čiai krašto gyventojai, nekėlė niekam 
rimtos abejonės. Tik vienas kitas auto
rius, kalbėdamas apie Rytprūsius XV 
a., užsimindavo ir lietuvių imigraciją iš 
D. Lietuvos.

Istorijoje dažnai atsitinka, kad ka
rai, revoliucijos, sukilimai, perversmai 
paveikia visuomeninius mokslus apie 
praeitį ir juos pakreipia dažnai visai 
nauja linkme. Labiausia gyvenimiš
kos sukrėtos paliečia istoriją. Praūžęs 
Pirmas didysis karas tiesiog revoliu
cino Mažosios Lietuvos istorijos 
mokslą. Vyravusi nuomonė, kad 
lietuviai tarp Nemuno ir Alnos-Dei- 
menos esą seniausieji gyventojai, tapo 
atmesta: imta mokyti, jog lietuviai 
Mažojoje Lietuvoje tik nuo XV a. pra
dėjo kurtis. Kas anksčiau tik vieno kito 

autoriaus užsiminta, dabar padaryta 
„paskutine mokslo tiesa“ ir propagan
diniu arkliuku, nukreiptu prieš lietu
vius.

Naujojo mokslo pradininkė buvo 
Karaliaučiaus universiteto disertante 
G. Heinrichaitė, gavusi temą iš pri
vatdocento J. Gerulio. Jos disertacijos 
tema: „Apybraiža tautybių ir apgyven
dinimo santykių Prūsų Lietuvoje“. 
Gaila, kad ramiai, moksliškai (nors su 
siekiamu tam tikru tikslu) parašyta 
disertacija tuojau vokiečių pasigriebta 
priešlietuviškos propagandos reika
lams. O propagandą sužadino Tilžės 
lietuvių pajudėjimas po Vokietijos 
kapituliacijos dėtis prie besikuriančios 
Lietuvos ir ypač Klaipėdos, kaip lietu
viškos srities, atskyrimas nuo Vokie
tijos pagal Versalio sutartį. Kai vėliau 
ta sritis buvo baigtinai prijungta (1923) 
prie Lietuvos, vokiečiai pradėjo uiti 
lietuvius. Jie vis kartodavo Heinri- 
chaitės išvadas, kad lietuviai nėra pir
mykščiai krašto gyventojai, bet atei
viai iš D. Lietuvos, Prūsų kunigaikščių 
malone apsigyvenę šiame krašte. Uji
mas nesiliovė, kol Klaipėdos kraštas 
priklausė Lietuvai. Dar 1931 m. vienas 
net žinomas Karaliaučiaus istorikas 
rašė: „Pirmiausiai paskutiniame XV a. 
trečdalyje Ordino priimami lietuviai 
valstiečiai, savųjų ir lenkų ponų spau
džiami, paliko sodybas ir svetimame 
krašte pragyvenimo ieškojo... Prūsų 
kunigaikščiai globojo lietuvius ir stei
gė jiems bažnyčias“. Prie šio postrin
gavimo istorikas dar prideda: „Vadi
namoji Prūsijos Lietuva, imant ir 
mums prarastą Klaipėdos kraštą, nie
kuomet neturėjo nieko bendro su 
Lietuva“. Panašiai rašė ne vienas 
Karaliaučiaus istorikas, ypač minint 
700 m. sukaktį nuo vokiečių ordino įsi
kūrimo Prūsijoje.

Lietuviai nepalikti abejingi vokie
čių puolimams, niekinimams. Jų vardu 
pakėlė balsą jų nerinktas visuomeni
nis, tautinis ir kultūrinis vadas Vilius 
Storasta Vydūnas, parašydamas 
veikalą Sieben Hundert Jahre deutsch-

2

3



litauischer Bezienhungen (1932).

Šis tas apie autorių
Vydūnas — išskirtinė, žymiausia 

asmenybė Mažosios Lietuvos isto
rijoje. Jis didelis kūrėjas, rašęs dra
mas, tragedijas, filosofinio turinio kny
gas, leidęs laikraštėlius, organizavęs 
chorus ir vaidintojų būrelius. Jo gau
sūs literatūriniai kūriniai prasmelkti 
savaimingos mistinės filosofijos, 
kurios pagrindas yra indiška teosofija, 
jam dieviškos išminties mokslas.

Tačiau Vydūnas nepaskendo savo 
abstraktiškoje kūryboje. Jis mokamai 
siejo ją su lietuvišku patriotizmu, savo 
filosofiškais veikalais stengėsi auklėti 
lietuvių tautą. „Tuose veikaluose, kurie 
liečia lietuvių tautos gyvenimo klau
simus, kaip Prabočių šešėliai, Amžina 
ugnis, Mūsų laimėjimas, Gaisras ir 
kiti, sąmoningo tautiškumo ugdymas 
Vydūnui rūpi žadinant skaitytojo vi
daus pasaulį, to pasaulio problemas“. 
(Pr. Naujokaitis, Lietuvių literatūra, 
1948, p. 190).

Tad Vydūno veikalai tegali būti su
prasti ryšium su juose įkūnyta jo filo
sofija, kuri eiliniam skaitytojui ne taip 
lengvai suvokiama. Todėl jo veikalai 
nebuvo populiarūs, o dramos per 
sunkios vaidinimui. Šia proga tinka 
paminėti nusiskundimą mūsų labai 
žinomo prelato Jakšto-Dambrausko, 
kuris klausęs Vydūno paskaitų Kaune 
bendra tema „Tautos gyvata“ (jos 
vėliau, 1920, išleistos atskira knyga) ir 
nieko nesupratęs, nors klausęs „ausis 
ištempęs“. Jei jau prelatas nesuprato, 
tai ką kalbėti apie eilinį klausytoją! 
Vydūnui suprasti reikia įsisavinti tuos 
mistinius filosofinius pagrindus, kurie 
glūdėjo jo galvosenoje.

Trys mūsų autoriai trumpai paryš
kino Vydūno filosofijos pagrindus: R. 
Serapinas (LE XXXIII, p. 519 tt), V. 
Vičinas (EL. VI, 201 tt) ir Pr. Naujo
kaitis (Lietuvių literatūra, 1948, p. 187 
tt). Kiek nuostabu, kad enciklope
diniuose straipsniuose ir Pr. Naujokai
čio Liet. lit. istorijoje beveik aplenktas 
Vydūno paskutinis ir vienas didžiau

sių kūrinių ,,Sieben Hundert Jahre“. 
Plačiau kalbamą Vydūno veikalą pa
gvildeno J. Jurginis straipsniu „Amži
noji ugnis ant lietuvininkų kapo“ (Isto
rija ir poezija, 1969, Vilnius). Gražiai, 
laisvai atpasakotas knygos turinys, 
nors ne visai ištikimai autoriui.

Trumpa ,,Sieben Hundert 
Jahre“ turinio apžvalga

Veikalo pavadinimas rodo, kad jis 
turėtų būti istorinio turinio, prilygstąs 
Prūsų istorijos veikalams, kurių daug 
prirašyta. Visi mokslo vardo verti isto
riniai veikalai rašomi pirmiausia išty
rus visokeriopus šaltinius — rašy
tinius, daiktinius ir šiaip visokeriopas 
liekanas, kurios byloja apie tautos, 
valstybės, krašto — aplamai apie ko
kios istorinės tikrovės buitį amžių 
slinktyje. Be to, kiekvienas autorius 
turi būti susipažinęs su užsibrėžto dės
tyti dalyko literatūra, ypač pagrindine 
ir naujausia. Taip apsišarvavęs duo
menimis ir susikūręs apytikriai būsi
mo kūrinio vaizdą, istorikas imasi 
pagal susidarytą planą rašyti, kompo
nuoti.

Istorikai dvejopai santykiuoja su 
savais kūriniais. Vieni stengiasi būti 
per daug „objektyvūs“. Jie tarsi atsiri
boja nuo savo kūrinio ir leidžia „pa
tiems faktams kalbėti“. Jie stengiasi 
vien perkošti faktus per savo kritiką ir 
įrodyti, kad jie visai patikimi. Tokiems 
„objektyvistams“ istorinis vyksmas 
yra tarsi ilga ištiesta grandinė, ant 
kurios veriami karoliai — faktai tam 
tikra (daugiausia chronologine) tvarka. 
Ryškus tokios istorijos pavyzdys yra 
didelė, net 9 tomų J. Voigto Geschichte 
Preussens (iki 1525 m.).

Kiti autoriai rašo sutapę su savo 
vaizduojamu dalyku. Jie ne tik dėsto 
įvykius, bet šiuos dar ir vertina, 
pasako, ar jie geri ar blogi. Jie pergy
vena vaizduojamus dalykus, įsijaus
dami į juos. Tokie istorikai kartais per
traukia dėstymą refleksijomis, 
kuriomis išsako įvykių pažadintus 
jausmus bei mintis. Pavyzdys tokios 
istorijos buvo Simono Daukanto Lietu-
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vos istorija. Jam itin brangi buvo jo įsi
vaizduota senųjų lietuvių laisvė ir apie 
ją autorius įsijausdamas kalbėjo. 
Nebuvo Daukantas abejingas ir lietu
vių kovoms su priešais, kur lietuvių 
pralaimėjimus apgailestaudavo.

Vydūno Sieben Hundert Jahre tik
tų daukantinės istorijos rūšiai, jei ji 
būtų rašyta kaip tikras istorinis veika
las. Vydūno istorija yra iš tikrųjų ne 
tiek dėstomojo, kiek svarstomojo pobū
džio. Svarstymas supintas su auto
riaus išsidirbtomis filosofinėmis ka
tegorijomis. Vydūnas rašė veikalą ne 
tik paveiktas, per šimtmečius susida
riusių vokiečių-lietuvių santykių, bet 
dar ir pergyvenąs. Tad dabartis jam 
įteigė žvilgsnį į praeitį, kaip jis pats 
pratarmėje pasisako: „Jei nuo seniau 
daugelio vokiečių į lietuvybę su pa
nieka žiūrėta, tai po karo jų panieka iš 
ribų išėjo. Ji ypač pajusta Prūsų Lie
tuvoje. Net tėviškės teisės, taip buvo 
sakoma, Prūsų lietuviams neprivalu 
turėti. Tuo būdu kilo klausimai tėviš
kės, jos gyventojų, vokietybės ir lietu
vybės esmės, kaip tikri vokiečiai apie 
vieną ir kitą pasisakė, kaip santykiai 
tarp abiejų prasidėjo ir kaip jie per am
žius vystėsi. Apmąstinėjant šiuos klau
simus kilo tam tikri svarstymai ir atei
ties žvilgsniai“.

Kaip iš autoriaus prisipažinimo aiš
kėja, jo užsibrėžtas veikalas turėtų būti 
pragmatinė istorija, t.y. vaizduoti 
vokiečių-lietuvių santykius tam tikrais 
atžvilgiais.

Didelė knyga (478 p.) padalyta į 12 
skyrių. Pirmi trys įvadiniai. Juose au
torius pasakoja su giliu įsijautimu, 
tiesiog romantiškai, apie Mažosios 
Lietuvos kraštovaizdį, jos seniausius 
gyventojus, įvairių autorių pasisaky
mus apie lietuvius ir vokiečius; rado 
reikalo dar paminėti ir žydus. Pati isto
rija (jei ją galima taip pavadinti) pra
dedama nuo IV skyriaus. Šiam duo
dama tokia originali, rėkianti antraštė: 
„Vokiečiai ateina į kraštą“ (Deutsche 
kommen ins Land). Skyriaus turinys — 
kryžiuočių ordino įsikūrimas Prūsijoje.

Neinant į smulkmenas papasako
jama, geriau pasakius, pasvarstoma

4

Prūsijos nukariavimas ir nukariautojų 
santykiai su vietiniais gyventojais prū
sais. Perbėgus šimtmečius, stabtelė
jama ties naujais susidariusiais santy
kiais po antros Tomo taikos (1466), 
kada ordinui paliko rytinė Prūsija su 
beveik vien lietuviais gyventojais. 
Autorius tik bendrybėmis pakalbėjo 
apie laikus, kada Prūsija tapo kuni
gaikštija (nuo 1525), paminėdamas, 
kaip kunigaikščiai steigė savus ir vo
kiečių didikų domenus (dvarus) su juo
se apgyvendintas daugiausia lietu
viais baudžiauninkais.

Apie kunigaikštijos laikus kalbė
damas, Vydūnas itin pabrėžė lietuvių 
kultūrinį kilstelėjimą, kada jiems pa- 
statyse bažnyčiose lietuviškai melstasi 
ir pamokslininkauta. Čia pat (p. 266) 
paminimas iš kažkur imtas kunigaikš
čio Alberto įsakymas sakyti bažnyčio
se apgyvendintais daugiausia lietu- 
bomis. Prie to cituojamas to paties 
kunigaikščio 1541 m. potvarkis, kad 
laisvųjų ūkininkų prūsų (t.y. lietuvių) 
vaikai gali mokytis Karaliaučiaus 
partikuliare (universitete) ir tapti 
„Dievo žodžio pamokslininkais“, atseit 
klebonais. Paminimos XVI—XVII a. 
statybos bažnyčis, kur lietuviškai mels
tasi. Ypač pabrėžiamas Karaliaučiaus 
universitetas su pirmais lietuviais pro
fesoriais Abraomu Kulviečiu ir Stanis
lavu Rapagelioniu. Ryšium su uni
versitetu paminimas Mažvydas ir jo 
išleista pirma lietuviška knyga, Bret
kūnas ir jo Šventraščio vertimas į lietu
vių kalbą. Aplamai, VI skyriaus 5 
poskyris yra vertinga Mažojoje Lietu
voje suklestėjusių kultūrinių apraiškų 
apžvalga.

Naujų ūkių kūrimas giriose ir lie
tuvių kultūrinis pakilimas Vydūnui 
ženklino Prūsų Lietuvos tėviškės atsi
kūrimą (Neuschaffung der preussisch- 
litauischen Heimat). Jos tolimesnė evo
liucija nedėstoma. Ją palikus, 
pereinama į XVIII a., į Prūsijos kara
lystės laikus, kurie trumpai apžvel
giami iki Pirmo didžiojo karo.

Prabėgomis paminėjus XVII a. įvy
kius, tuojau imamasi kalbėti apie 
1709—10 metų marą. Jį trumpai
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Vienas iš Prūsijos valdžios skelbimų lietu
viams valstiečiams: „Karališka gromata“, 
draudžianti žydams ir kitiems vertelgoms 
važinėti po valstiečių kiemus ir jų namuose 

pardavinėti savo prekes. „Gromatą“ išleido 
Prūsų karalius Fridrichas Vilhelmas I, 
1737 metais.
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Heinrichaitės disertacija (parašyta 
1921) apie vėlyvą lietuvių atsikėlimą į 
Rytprūsius. Vydūnas kritiškai pa
kalbėjo apie tą disertaciją ir kartu pri
minė, kad disertantei temos įkvėpėjas 
buvo Karaliaučiaus universiteto privat
docentas J. Gerulis.

Po šio gujamų lietuvių gynimo seka 
XI-tas skyrius antrašte „Lietuviška 
kultūra mūsų tėviškėje“ (Litauische 
Volkskultur in unserer Heimat). Verti
nant Vydūno knygą lituanistinio 
mokslo požiūriu, šį skyrių turime lai
kyti centriniu. Jame autorius išdėsto 
savo kultūros sampratą ir ją taiko 
lietuvių tautai. Šis skyrius tinka būti 
aptartas lietuvių etnografijos požiūriu.

Paskutinis (XII) skyrius — ateities 
prognozė. Vydūnas tikėjo progresu ir 
manė, kad jis galėsiąs reikštis per iš 
žmonių prigimties išsivysčiusį žmoniš
kumą (Menschentum). Taip sampro
tavo Vydūnas, pakilęs į spekuliaty
vinę pakopą. Nuo jos nusileidęs, ir 
grįždamas į gyvenimišką sritį, jis 
kreipėsi į vokiečius ir priminė jiems jų 
pačių rūpesčius savąją mažuma, atsi
dūrusią po karo už tėvynės ribų. Jis tie
siog priekaištavo vokiečiams, kad jie 
nepripažįsta lietuviams to, ko iš kitų 
saviesiems reikalauja. Baigiamieji 
žodžiai yra filosofinė spekuliacija apie 
galimus vokiečių-lietuvių santykius ir 
reiškiama viltis, kad „gyvenimiškos 
jėgos (Lebensmaechte) laukia vaisingų 
(foerdersame) santykių tarp lietuvybės 
ir vokietybės“. Taip galvojo spekulia
cijoje paskendęs didysis Mažosios 
Lietuvos sūnus jau siautėjančio vokiš
ko nacionalizmo aplinkoje. Jis tarsi 
būtų nenujautęs, ką nacizmas ruošia jo 
ginamai lietuvybei.

Keletas etnografinių intarpų
Ryšium su pagrindine tema (vokie

čių-lietuvių santykiai) Vydūno veikale 
paliečiama visokeriopa lietuvių liau
dies buitis, ypač jos kūryba, dainos, 
menas, papročiai, net kalba. Tuo būdu 
veikalas gali būti laikomas ir Mažo

sios Lietuvos etnografiniais bruožais.
Etnografinis tikslas ryškus jau 

veikalo pradžioje, kur itin plačiai 
aprašomas Mažosios Lietuvos kraš
tovaizdis — tėviškė (Heimat). Vy
dūnas aptarė ją ne kaip istorikas ar 
geografas, bet kaip filosofas-poetas: jis 
aprašinėjo ją idealizuodamas, sur- 
realistiškai, vaizdavo ją pergyven
damas, įsijausdamas į ją. Pradėjęs 
aprašymą kaip stebėtojas, paskui leido 
vaikui (gal pats pasivertęs juo) stebėti 
tėviškės dangų, pergyventi jos gam
tinius reiškinius, pabendrauti su au
galais, žvėreliais, paukšteliais. Auto
rius — vaikas pasinėrė į tėviškės 
gamtą, girdėjo joje lietuviškus garsus, 
kalbą, Dainą (autoriaus rašomą 
didžiąją D). Apie ją kalba per ištisą po
skyrį, pavadintą „Der Heimatsang“. 
Vydūnas jausmingai prisiminė laikus, 
kada Daina virpino žmonių sielas, 
ypač giedota bažnyčiose, ir baigė kalbą 
nostalgiškai: „Kaip vienatviška apleis
ta suskamba ji kartais. Bet visoje tėviš
kėje tik vienoje kitoje vietoje ji dar gir
dima. Daugiur jau nutilusi“, (p. 48).

Aplamai ilgas skyrius „Tėviškė“ (60 
p.) yra iš širdies gilumos parašytas. 
Tai poezija prozoje.

Specialiai vaizduojama lietuvių 
liaudies dvasia, jos kūryba, kultūra XI 
skyriuje. Pirma kalba bendrai apie kul
tūrą, siejant ją su žmonių prigimtimi. 
Lietuviai išlaikė savo įgimtą kultūrą 
iki XVIII a. Jie neprarado jos visai ir 
vėliau, kai maišėsi su svetimaisiais, 
ypač su vokiečiais. Lietuvių liaudies 
kultūra siejo su visa kūrinija — su au
galais, su gyvulių pasauliu, su gam
tinėmis ir kosminėmis jėgomis. Įgim
tas kultūrinis turinys pasireiškia 
liaudies kūryba. Pirmais išlaukiniais 
kultūriniais pasireiškimais Vydūnas 
laiko pasakojimus (Sagen). Jam 
pasakojimai apie sunaikintas senovės 
pilis, kurių griuvėsiai teišlikę, yra prisi
minimai senovės baltų kultūros. Tuose 
pasakojimuose reiškiama viltis, kad 
piliakalniuose tuną pasislėpę kadaise 
gyvenusieji didingai iškils su savomis
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kultūrinėmis vertybėmis. Panašiai apie 
praeitį kalbama mituose, pasakose.

Lietuvių liaudies kultūra išeina 
aikštėn per meną. Čia Vydūnas primi
nė R. Dethlefseno veikalą Bauernhae- 
user und Holzkirchen in Ostpreussen. 
Juo sekdamas kalbėjo apie lietuvių ūki
ninkų trobesių statybą, jų vidinius ir 
išorinius papuošimus. Namuose varto
jami rakandai su visokiais orna
mentais yra vis senos liaudies kul
tūros palikimas. „Kaip sapne 
pakartoja dabarties lietuvis senos kul
tūros papročius“ — kalba Vydūnas (p. 
441).

Liaudies kultūra reiškėsi drabu
žiuose, žaidimuose ir net šokiuose.

Vydūnas ir šiame skyriuje grįžta 
prie Dainos ir aiškina jos, kaip ir mito
logijos, gilią gyvenimišką prasmę.

Lietuvių liaudies kultūros reiškėją 
yra, pagal Vydūną, ir lietuvių kalba. 
Jis lygina ją su senomis kalbomis, kaip 
sanskrito, graikų, lotynų, germanų, 
slavų, normanų, ir rodo jose tuos 
pačius žodžius, kaip ir lietuvių kalboje. 
Bendri žodžiai, užtinkami tose kalbose 
ir lietuvių, rodo, kad jie kilę tais lai
kais, kada lietuviai (baltai) ir tos tau
tos sudarė vieną protautę su bendra 
kalba, dabartinio mokslo vadinama 
indoeuropietiška. Tad kai kurie lietu
viškos kalbos žodžiai išlikę iš tos seno
sios kalbos. Duodama eilė vardų, kaip 
Ašmantas, Butginas, Daukantas, Gal- 
vydas, Gaudrimas, Kantkgirdas, Re- 
meikis su jų prasmės paaiškinimais. 
Pasak Vydūno, tie vardai atspindi 
senovišką lietuvių dvasią.

Įdomus Vydūno samprotavimas 
apie lietuvių religijos ir liaudies kultū
ros sąryšį. Religija lietuviams buvusi 
jų kultūros pradas ir gaivinančioji 
jėga. Lietuviai jautėsi priklausą 
amžinai, kuriančiai galybei, ir jų 
žemiškas gyvenimas susijęs su ja. 
Jiems buvę du pasauliai: šis laikinis ir 
antlaikinis, amžinas. Kai jie gynėsi 
nuo priešų (kryžiuočių), jie gynė savo 
religiją. Priešai neišplėšę jos iš lietuvių, 
nes jie nebruko jiems prievarta savo

sios. Šioje vietoje, rodos, būtų turėjęs 
autorius paaiškinti, kaip lietuviai vis 
dėlto pakeitė savo religiją: pirma (bent 
iš formos) katalikais ir vėliau protes
tantais tapo. Be abejo Vydūnas turėjo 
galvoje lietuvių religijos kaitą, kai 
rašė: „Iš tikrųjų keistai turėtų pasi
rodyti, kad religingumas naujoviškai 
vystėsi, kai juo pradėta rūpintis“, (p 
451). Šiuo atveju jo turėta galvoje pro
testantizmo plitimas. Iš trumposios 
pastabėlės išeina, kad naujoviškas reli
gingumas iš pačių lietuvių pastangų 
kilo. Aplenkdamas tokį svarbų dalyką, 
kaip reformaciją Mažojoj Lietuvoje, 
Vydūnas peršoko į XVIII a. ir pakalbė
jo apie pietizmą ir jo mistiką. Jis buvęs 
artimas lietuvių dvasiai. Pietizmo 
poveikyje atsirado lietuvių tarpe vadi
namų žodžio sakytojų. Jie buvo žmo
nės bemoksliai, kalbėjo sena, kasdie
niška lietuvių kalba, išsakydami savo 
religinius pergyvenimus. Jie reiškė 
seną lietuvišką religingumą krikščio
nišku pavidalu. Sakytojai kalbėjo gyvu 
žodžiu, jų kalbų nepaliko užrašytų. 
Išliko užrašytos giesmės, ir Vydūnas 
jas gretino su Daina ir iškilmingais žo
džiais liaupsino jas.

Vydūnas baigė didelį veikalą 
straipsneliu „Senosios kultūros sąmo
ningumas“ (Das Bewusstsein der Ei- 
genkultur). Jame įrodinėjo, kad senoji 
lietuvybė, nors paskutiniais laikais 
vokiečių niekinama ir ujama, tebesanti 
gyva. Daug kam rodosi ji verta 
puoselėjimo ir tvirtinimo.

Tokį tikėjimą turėdamas rašė Vy
dūnas dar 1932 m. gale. Likimas lėmė 
jam pergyventi taip išsamiai aprašy
tos Mažosios Lietuvos žlugimą, kai ji 
buvo paversta Kaliningrado sritimi, ir 
jos nė pėdsakų nebeliko.

Turint mintyje Mažąją Lietuvą 
ištikusį likimą, galima pasakyti apie 
Vydūno paskutinį didelį veikalą — 
parafrazuojant J. Jurginio žodžius — 
kad juo jis sukūrė amžiną ugnį ant 
lietuvininkų kapo. Veikalas paliks 
nedilstamas paminklas kaip Mažajai 
Lietuvai, taip ir jos didžiajam Sūnui.
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Vydūno knyga per tarybinę prizmę —

AMŽINOJI UGNIS ANT LIETUVNINKŲ KAPO

Juozas Jurginis

Palyginti dar visai neseniai buvo 
dvi Lietuvos: Didžioji ir Mažoji. Mažo
sios Lietuvos vardu buvo vadinama 
toji lietuvių gyvenamos žemės dalis, 
kurią prieš kelis šimtus metų nu
kariavo ir pavergė kryžiuočiai, kuri 
vėliau pasidarė Prūsijos karalystės ir 
dar vėliau Vokietijos reicho dalimi. 
Lygindami šias abi Lietuvos dalis, 
pastebėtume gana neįprastą reiškinį. 
Mažoji Lietuva, būdama nukariauta ir 
pavergta, ilgą laiką lietuvių kultūros 
istorijoje ėjo priešakyj Didžiosios, nors 
ši turėjo savo valstybę. Mažoji Lietuva 
davė: Martyną Mažvydą su pirmąja 
lietuviška knyga, Danielių Kleiną su 
pirmąja spausdinta lietuvių kalbos 
gramatika, pirmąjį lietuvių literatūros 
klasiką Kristijoną Donelaitį, Liudviką 
Rėzą su pirmuoju lietuvių liaudies 
dainų rinkiniu. Mažoji Lietuva davė 
daug poetų, rašytojų, tautosakos 
rinkėjų ir skelbėjų, lietuvių kultūros 
tyrinėtojų, tačiau daugiau ji nebeduos. 
Paskutinis jos poetas, mąstytojas ir 
patriotas yra Vilius Storasta — Vy
dūnas (1868—1953). Jį simboliškai 
galima pavadinti paskutiniuoju Mažo
sios Lietuvos lietuviu. Klaipėdos kraš
tas į Mažosios Lietuvos sąvoką nebe
įeina nuo to laiko, kada pasidarė 
Lietuvos valstybės dalimi.

Kaipgi tai atsitiko, kad Didžiosios 
Lietuvos lietuviai išliko, turi savo 
socialistinę respubliką ir kultūros laip
tais kyla aukštyn, o Mažosios Lietuvos 
lietuvių, vadinusių save lietuvninkais, 
nebėra, nors jie buvo garsūs ir nusi
pelnę. Pasakyti, kad jie buvo nuka
riauti, pavergti ir vokietinami, yra per 

maža, nes ir Didžiosios Lietuvos lietu
viai ne mažiau buvo skriaudžiami, 
engiami, lenkinami ir rusinami, nete
kus jiems valstybinio savarankiš
kumo. Net tamsiausiais laikais, kada 
Lietuvoje buvo draudžiama lietuviškai 
kalbėti ir rašyti, Prūsijoje lietuvių 
kalbos buvo mokoma mokyklose, buvo 
spausdinamos lietuviškos knygos ir lei
džiami laikraščiai. Tilžėje ir Ragainėje 
ėjo „Aušra“, „Varpas“ ir kita nacio
nalinio judėjimo laikotarpio spauda, 
kuri Lietuvoje buvo nelegali ir per
sekiojama, o Prūsijoje laisvai pla
tinama. Šios spaudos poveikis buvo 
skirtingas Didžiosios Lietuvos naudai.

Skirtingas Didžiosios ir Mažosios 
Lietuvos likimas domino daugelį tėvy
nės mylėtojų. Labiausiai dėl to sielo
josi paskutinis Mažosios Lietuvos poe
tas Vydūnas. Jis kūrė pjeses, rašė 
knygas, leido laikraštėlius, organizavo 
chorus ir vaidintojų būrelius, iš pasku
tiniųjų stengėsi kelti savo tautiečių 
sąmoningumą, dorą ir apšvietą, ir, 
turbūt, nė vieno poeto, tėvynės my
lėtojo neištiko tokia tragedija, kokia 
ištiko Vydūną.

1932 m. vasario 14 d. Tilžėje vie
tinių gyventojų minia atėjo prie lie
tuvių salės, kur vyko Vydūno paskai
ta, ir pragarišku triukšmu privertė 
paskaitą nutraukti. Iš salės išeinan
čius klausytojus lydėjo vokiški keiks
mai ir pravardžiavimai. Paskutinis 
išėjo Vydūnas. Minia jį vadino lietu
višku šunim, išdaviku, išgama. Jį 
apsupo policininkai ir, saugodami nuo 
minios įniršio, lydėjo į namus per visą 
miestą. Vaikėzai sekė paskui spjaudė,
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drabstė purvais ir keikė šlykščiausiais 
žodžiais.

Nesunku atspėti, kaip tada jautėsi 
Vydūnas. Jis ėjo tarsi kankinys, varo
mas į išniekinimo arba pasmerkimo 
vietą. Hitlerininkams atėjus j valdžią, 
visa, kas lietuviška, kas Vydūno su
kurta, buvo uždaryta, sunaikinta, pats 
Vydūnas suimtas, kalinamas ir po to 
paliktas policijos priežiūroje vienišas 
merdėti. Už skelbtą meilę, dvasinį tau
rumą ir moralinį nuolankumą jam 
buvo atsimokėta beširdiškumu, bru
talumu ir panieka. Ir visa tai vyko jo 
išaukštintoje tėvynėje. Vokiškasis 
nacionalizmas sutrypė lietuvišką 
patriotizmą.

1932 m., po skaudžios patirties, Vy
dūnas vokiečių kalba parašė knygą 
„Sieben Hundert Jahre deutsch-litauis- 
cher Beziehugen“ (Septyni šimtai metų 
vokiečių-lietuvių santykiams). Šioje 
knygoje jis ketino rasti atsakymą, 
kodėl lietuviams jų tėvynėje nebeliko 
vietos? Kodėl Mažojoje Lietuvoje vietoj 
meilės atsirado neapykanta, vietoj 
džiaugsmo ir paguodos — didžiausias 
skausmas.

Knygos pradžioje jis aiškino kiek
vienos tautos gyvybės šaltinį. Pirmąja 
šio šaltinio srovele jis laikė gimtąją 
kalbą, tėvų kalbą. Kalba ne tik žmonių 
tarpusavio supratimo priemonė, ji 
kartu ir tautos charakterio liudininkė. 
Iš to, kaip kuris daiktas vadinamas, 
kaip išreiškiami jausmai, galima 
spręsti apei tautos sąmonę.

Tautinės kalbos savybės geriausiai 
išreiškiamos daina. Dainos žodžiais 
žmogus geriau išreiškiąs tai, kas yra jo 
viduje. Daina prabylanti į žmogaus 
sielą, į jo jausmus, ji turinti kerėjimo 
galią. Su kiekviena daina plakanti 
žmogaus širdis. Lietuviška daina 
skambanti kaime, lauke ir bažnyčioj.

Bet štai dainingos šalies jaunuolis 
konfirmacijos metu išgirsta, kad lietu
viška daina esanti pagoniška ir kad jos 
reikia vengti, nors daina priklausanti 
senai ir aukštai tautos kultūrai. Lietu
vaitės ant kaklo nešiojusios po gintaro 

gabalėlį su sidabrine grandinėle. Šį 
papuošalą dukterys paveldėjusios iš 
savo motinų ir tikėjusios: jeigu jis pasi
daro juosvas, reikia užkasti šlapiame 
smėlyje, ir jis vėl praskaidrės. Kle
bonas pamatęs sakė, jog tai nekrikš
čioniška, ir liepė grandinėlės su ginta
ro gabalėliu nenešioti. Patarė ant 
kaklo kabinti kryželį. Lietuvaitės tikė
jo, kad gintaras jungia jas su protė
viais, teikia palaimą ir sveikatą. Jų 
tikėjimas buvo griaunamas. Netrukus 
imama pagoniška vadinti ne tik lietu
viška daina, lietuviški papročiai, bet ir 
lietuvių kalba.

Nors žmonės, panašiai kaip au
galai ir gyvuliai, yra konkrečios gam
tos padarai, tačiau ne visos tautos 
turinčios vienodą gimtinę. Yra tautos 
keliaujančios ir sėsliosios. Pastarosios 
daugiau suaugusios su gamta. Jos har- 
moniškos, mažesnių poreikių, labiau 
savim patenkintos. Keliaujančios tau
tos reiklesnės, veržlesnės ir ryžtinges
nės. Atsirado psichologinis skirtumas 
tarp lietuvių, gimtinės tėvynainių ir 
atkeliavusių vokiečių.

Lietuvių charakterio bruožus išduo
dančios jų dainos ir pasakos. Dainose 
saulė vadinama dievo dukrele, jai pri
skiriami motiniški santykiai su žmo
nėmis. Lyginant lietuvių ir vokiečių 
pasakas, esą nesunku pastebėti jų siu
žetinius ir idėjinius skirtumus. Lietuvių 
pasakose nėra kovinių veiksmų, kurie 
lydi nuotaiką, jose daugiausia remia
masi vidiniais, dvasiniais pergyveni
mais. Lietuvių pasakose kitaip supran
tamas heroizmas. Liaudyje tebėra 
istorinis padavimas apie Kęstutį ir 
Birutę ne dėl kunigaikščio karinių žy
gių, o dėl to, kad jis gražuolę Birutę 
paėmęs nuo amžinosios ugnies židinio.

Lietuviai turi savo pažiūrą į žmo
gaus santykį su visata. Liaudyje 
tikima, kad kiekvienas turi savo gyve
nimo žvaigždę. Ji užsidega žmogui 
gimus. Šviesos gija jį riša su žvaigžde, 
kuri šviečianti nepriklausomai, ar jis 
laimingas, ar nelaimingas, linksmas 
ar liūdnas. Ji užgęsta, žmogui mirus.
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Jeigu žmogus serga ar dvasiškai 
smunka, žvaigždės šviesa silpnėjanti, 
jam esant sveikam ir dvasiškai paki
liam, ji spindinti ryškiau ir gražiau. 
Mirtis — tai gijos tarp žmogaus ir 
žvaigždės nutrūkimas. Tokia gyvybės 
gija rūpinasi trys deivės seserys. Viena 
jų tą giją verpianti, kita stengiasi 
supainioti, o trečioji — ją nutraukti. 
Šituos dalykus apie senovės lietuvių 
tikėjimus Vydūnas ėmė iš mitologijos 
ir priskyrė jų dvasiniam savitumui.

Jis atmetė mintį apie gera ir bloga 
atskirų tautų prigimtyje. Kiekviena 
tauta esanti žmonijos dalis, turinti 
skirtingą savo gyvenimo formą ir 
turinį. Tautos viena nuo kitos skiriasi 
ne savo prigimtimi, o išsivystymo 
laipsniu, kelyje sutiktomis kliūtimis. 
Aukščiau kylant, tautinės savybės ne 
išnyksta, o išryškėja. Šis vyksmas esąs 
panašus į nokstantį vaisių. Žali vai
siai vienas į kitą panašesni, negu pri
nokę. Užuot tai supratę, daugelis kalba 
apie aukštesnį ar žemesnį dorovin
gumą, apie silpnesnį ar stipresnį in
telektą ir kitas vertybes, kurios suda
rančios tautų savybes. Tokios išvados 
diktuoja simpatijas ir antipatijas, tai, 
kad vienos tautos yra valdančios, kitos 
valdomos. Valdančioji mano esanti 
pranašesnė ir į valdomas žiūri įtariai. 
Savąsias klaidas ji pirmiausia pamato 
kitoj tautoj. Valdomų ir valdančių tau
tų pažangos sąlygos nevienodos. Skir
tinga susidaro ir jų psichologija.

Tautoms reikalingas abipusis su
pratimas, kad kiekviena jų turi savo 
vertę. Nėra tautos be kalbos. Kalba yra 
mokslas, menas ir dora. Išmoktoji 
kalba visai ne tas, kas gimtoji, parem
ta kūrybinėmis gelmėmis ir turinti 
savitas išraiškos formas. Svetimoji 
kalba priklauso žmogaus išsilavinimo 
sričiai. Jos galima mokytis kūrybingai 
sava naudojantis. Gimtoji kalba — pa
veldima kultūros vertybė, susiklosčiusi 
tūkstantmečiais. Svarbiausioji kiek
vienos tautos gyvybės sąlyga — galėji
mas vystyti savo kalbą. Kiekviena tau
ta yra kultūros kūrėja.

Vokiečiai didžiuojasi kryžiuočių 
pilimis ir kryžiuočių valstybe, kuri 
savo laiku buvusi pavyzdingiausia 
Europoje. Vydūnas sutinka, kad kry
žiuočiai nukariautose prūsų ir lietuvių 
žemėse pristatė mūrinių pilių, kokių 
ligi tol nebuvo. Jie pastatė taip pat 
nemaža ir bažnyčių. Suprantama, tai 
esą kūrybinio darbo vaisiai. Tačiau tas 
nesako, kad užkariautojai būtų buvę 
kūrybingesni už vietinius. Lietuviai 
Lietuvoje taip pat pastatė tuo pačiu 
metu ne menkesnes pilis ir sukūrė savo 
valstybę, kuri ne tik apsigynė, bet dar 
ir ordiną nugalėjo, nors drauge su juo į 
lietuvių žemę veržėsi krikščioniška 
vadinta tuometinė Europa.

Gindamiesi lietuviai darėsi karin- 
gesni. Vokiečių kronikininkas Vygan
das Marburgietis nusistebėdamas rašė, 
kad, kryžiuočiams pradėjus vartoti 
paraku šaunamas bombardas, po 
metų, būtent 1382 m., jas jau tu-rėję ir 
lietuviai. Vydūnas daro išvadą, kad 
vokiečių kultūra jų įsiveržimo metu 
nebuvusi pranašesnė už baltų kultūrą. 
Lietuviai nežinoję elgetų, o Vokietijoj 
jų buvę pilna. Kryžiuočiai atnešė užkre
čiamas ligas ir girtavimą. Jie du šimtu 
metų kariavo prieš baltus, visų pirma 
lietuvius. Ir atsiranda rašytojų, kurie 
drįsta kalbėti apie lietuvių žiaurumą 
tame kare. Jiems kiekvienas ordino 
riterių žygis — didvyriškumas, o 
lietuvių gynimasis — nusikaltimas 
prieš žmoniškumą. Kaip skirtingai 
suprantamas žmoniškumas! Žmogus 
turi savo tautos žudiko nekęsti ir nuo jo 
gintis. Tokia esanti jo įgimta teisė.

Į nukariautą prūsų ir lietuvių žemę 
pirmiausia atėjo riteris, po jo pirklys, 
kunigas, dvarininkas ir pats pasku
tinis — valstietis. Ordino riteriai žino
jo, kad žemė priklauso ne tam, kas 
kalaviją iškėlęs laiko, o tam, kas ją 
dirba. Jie kvietė kolonistus, tačiau 
pirmiausia vietinius gyventojus vertė 
atsikėlusių ponų baudžiauninkais. 
Nukariautą kraštą pasidalijo ordinas 
su bažnyčia.

Iki baltų nukariavimo jie buvo

11

11



giriami už aukštą kultūrą, o juos nu
kariavus, elgiamasi atvirkščiai. Ima
ma rašyti krikščioniškai, nušviečiant 
nekrikščionis blogiausia šviesa. Kokią 
moralinę sėklą sėjo užkariautojai, 
matyti iš keleto pavyzdžių. Apsupus 
Baigą, riteriams pasisekė prikalbėti 
vieną atsivertusį į krikščionybę prūsą, 
vardu Pomandė ar Pomanta, išduoti 
savo tėvynainius. Jis išdavė, ir vis 
apsuptieji buvo išžudyti. Išdavystė 
skelbiama dorybe. Šalia jos statoma 
klasta.

Nukariautojai stengėsi nukariau
tuosius vyrus paversti savo tarnais ir 
kariais, kad lietuvis kariautų prieš 
lietuvį, nes vieni esą pagonys, o kiti 
naujakrikštai. Ir uolių naujakrikštų 
atsirado, nors visai nedaug. Vydūnas 
klausia, ką gi atnešė užkariautojai? 
Nusižeminimą, pavergimą arba mirtį. 

Tai priešybė kultūrai, nes kultūra 
visada skatinanti gyvenimą ir 
pažangą. Atmetus šiuos kultūros bruo
žus, reiktų plėšikų bandą pripažinti 
kultūros nešėjais. Plėšikai juk taip pat 
turi savo privalumus. Jie pasižymi 
šaltu krauju, susiklausymu, apdairiu 
klastingumu, mokėjimu nugalėti 
sunkumus ir netgi tarpusavyje drau
gystę.

Vydūnas daro tokią išvadą: „Gerai 
supraskime, kas atsitiko. Svetimi vyrai 
atėjo į šalį su kėslu besąlygiškai ją 
valdyti. Ir norėdami šį kėslą atmesti, 
tėvynainiai turėjo gintis iki tol, kol 
vieni buvo užmušti, o kiti pavergti. 
Savo laisvėje ir nepriklausomybėje ji 
matė žmogiškąją priedermę. Ir tai buvo 
kultūra. Ją ordinas sunaikino.

Reikia suprasti, kad niekas negali 
atnešti kultūros, kaip drabužio, kuriuo

Vydūno gimtinė: Jonaičių kaimas, Šilutės apskr.
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galėtų kitas užsivilkti. Kultūra yra 
gyvybingos kūrybos dalykas“.

Vokiečiai ir lietuviai gyveno atski
rais kaimais. Į miestus ir vokiečių 
kaimus lietuviai buvo neįleidžiami, 
buvo bijomasi, kad vokiečiai nesulietu- 
vėtų. Mažumos prievartos priemonės 
prieš daugumą ilgainiui vis didėjo. 
Nukariautieji prūsai ir lietuviai buvo 
paversti baudžiauninkais. Vienų gero
vė kilo, o kitų smuko.

„Būdinga yra tai, — rašo Vydūnas, 
— kad slavų, būtent lenkų kunigaikš
čiai parsikvietė vokiečių ordiną, čekų 
kunigaikščiai jam padėjo sunkiausiu 
metu ir nuo slavų, būtent lenkų, galios 
jis žlugo, nors svarbiausia vokiečių 
ordiną nugalėjusia baltų tautų jėga 
buvo lietuviai, kurių valdovas Vytau
tas vienu metu ketino jį remti“.

Vydūnas ne be kartėlio pastebi, kad 
Ordinas gerai vertėsi, kol Vytautas 
buvo gyvas. Vytauto užkariavimai 
buvo nukreipti į rytus, o jo tėvynai
niai, vilkę kryžiuočių jungą, palikti 
likimo valiai. Po antrosios Torunės 
taikos 1466 m. Ordinas neteko savo 
nepriklausomybės ir pasidarė Lenkijos 
karaliaus ir Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio vasalu. Atrodo, Mažosios 
Lietuvos lietuviams turėjo prasidėti 
nauji, geri laikai. Deja, taip neatsitiko. 
Pačią Lietuvą pamažu užliejo lenki
nimo banga. Vis dėlto tautiniai santy
kiai Mažojoj Lietuvoj keitėsi. Visų 
pirma buvo sustabdytas vokiečių kolo
nistų antplūdis, vokiečių apgyventa 
sritis mažėjo, pakilo nevokiškos gyven
tojų dalies reikšmė. Lietuvių apgy
venta dalis imama vadinti Lietuva. 
Buvusios ordino valstybės dvarininkai 
susilygino su lenkų šlėktomis, o vals
tiečiai paliko kaip buvę baudžiau
ninkais.

Ir čia atsitiko neįtikėtinas dalykas. 
Būdami Ordino valdžioje, valstiečiai 
ieškojo paramos pas tos pačios tauty
bės bajorus, o atsidūrę Lenkijos val
džioje — pas buvusius savo priešus — 
ordino riterius. Padidinti išnaudojimą 
lietuvių valstiečių buvo nebeįmanoma, 

ordinas juos buvo nuskurdinęs netoli 
mirties. Laisvi ir pasiturintieji buvo 
valstiečiai vokiečiai. Prie jų ir puolė 
dvarininkai su baudžiavos pančiais. 
Priešinimasis baudžiavai artino vienus 
su kitais įvairių tautybių valstiečius.

Paskutinis Ordino magistras Al
brechtas Brandenburgietis 1525 m. 
atsisakė nuo Ordino kovos prieš Len
kiją, pasiskelbė pasaulietišku valdovu 
— Prūsijos hercogu ir prisiekė ištiki
mybę savo giminaičiui Lenkijos ka
raliui. Šis naujasis valdovas paskelbė 
įvedąs ir naują, evangelikų reformatų 
religija paremtą, tvarką. Jis siūlė 
dvarininkams atsisakyti nuo baudžia
vos ir skelbė naikinąs baudžiavą savo 
domene. Nors nuo baudžiavos atsisakė 
tik miestai, o dvaruose ji išliko, tačiau 
reformacijos įvedimas ir ypač 1525 m. 
valstiečių karas turėjo didelę reikšmę. 
Dėl lengvai atspėjamų priežasčių her
cogas įsakė lietuviams ir prūsams 
melstis ir mokytis šventraštį skaityti 
savo gimtąja kalba, 1544 m. Karaliau
čiuje įsteigė universitetą, profesoriais 
kvietė lietuvius. Susidarė sąlygos kul
tūros dirvoje Mažajai Lietuvai atsi
stoti Didžiosios priešakyje. Drauge su 
tuo tarp abiejų Lietuvos dalių atsirado 
religinis ir kultūrinis skirtumas, 
lengvai pereinantis į nesantaiką.

Lietuva, įsigalėjus joje kontrrefor
macijai, nuo 17 a. vidurio pradėjo 
smukti ir smuko, o Prūsija, įsileis- 
dama katalikiškose šalyse persekio
jamus protestantus, daugiausia mies
tiečius, kilo. Po 1709—1710 metų maro, 
kada išmirė beveik pusė Mažosios 
Lietuvos gyventojų, atsikėlė didelis 
skaičius šveicarų, zalcburgiečių, šva- 
bų, prancūzų. Atsikėlėliai nevokiečiai 
greitai asimiliavosi. Prūsijai pasi
skelbus nepriklausoma valstybe, vokie
tinimo banga palietė visus nevokie- 
čius, visų pirma lietuvius. Vydūnas 
aprašo savo knygoje, kaip tai bangai 
buvo priešinamasi, kaip vieną kartą 
buvo laimima ir kitą kartą pralai
mima. Jis įrodė, kokį vaidmenį šiame
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vokietinimo darbe suvaidino vyriausy
bė, nors vyriausybės pareiga buvusi 
vienodai rūpintis visų tautybių pilie
čiais, ypač po baudžiavos panai
kinimo, kada ir valstiečiai gavo pilie
tines teises.

Vydūno pažiūros į Prūsijos valdžią, 
karalių ir vyriausybę būdingos vi
siems Mažosios Lietuvos lietuvių va
dovams. Kaip carizmas Rusijoje buvo 
ne virš tautų ir klasių, o rusų dva
rininkų ir buržuazijos, taip Prūsijos 
karalių despotizmas buvo vokiečių 
išnaudotojiškų klasių reikalų gynėjas. 
Žmonės skirstosi į tautas, o tautos į 
klases, todėl kiekvienoje tautoje yra ne 
tik tas, kas sociališkai vieną jos dalį 
nuo kitos skiria, bet ir tas, kas tas dalis 
jungia. Tautos skaidymasis į klases 
buvo neišvengiama jos atsiradimo ir 
gyvavimo sąlyga. Didžiojoj Lietuvoj 
baudžiavos panaikinimas ir valstiečių 
klasės skaidymasis į kaimo buržuaziją 
ir į kaimo proletariatą buvo lietuvių 
nacionalinio judėjimo pagrindas. Prū
sijoje baudžiavos panaikinimas tokio 
judėjimo nesukėlė. „Aušra“ ir „Var
pas“ savo idėjomis Mažosios Lietuvos 
lietuvių nepaveikė. Vydūnas neklausė, 
kodėl taip atsitiko, ir neieškojo į šį 
klausimą atsakymo. Jam atrodė, kad 
tautos ir jos kultūros egzistavimo 
pagrindas yra moralinis, o ne 
socialinis.

Esant realiam sunaikinimo pavo
jui, Vydūnas ragino savo tautiečius 
siekti aukščiausio žmoniškumo ir 
doros. Dvasinis tobulumas ir skaidru
mas esąs tautos tvirtumo pagrindas ir 
patikimiausia jos išsilaikymo galimy
bė. Vietoj valstybinio savarankiškumo 
jis statė tautinį savitumą, many
damas, kad tautai išsilaikyti užtenka 
kalbos, papročių ir tautinės sąmonės.

Prūsijos karaliai buvo lankstesni už 
Rusijos carus. Išgąsdinti lenkų nacio
nalinio judėjimo, jie kreipėsi į Mažo
sios Lietuvos lietuvius jų gimtąja 
kalba, pavadindami „mielais lietuvi
ninkais“. 1848 m. evangelikų kunigas 
F. Kuršaitis ėmė leisti pasaulietinio 

turinio „Keleivį“, laikraštį lietuvių 
kalba. Pinigais ir kitais būdais jį rėmė 
Prūsijos vyriausybė, norėjusi skleisti 
tarp lietuvių paklusnumą ir ištikimy
bę. Kova už teisę kalbėti, rašyti ir 
mokytis lietuviškai savaime dar nereiš
kė tautos suverenumo siekimo. Kalba, 
kaip žmonių bendravimo priemone, 
dažnai naudojasi ir kariaujančios 
šalys savo priešo atsparumui palaužti.

Prūsijos valdžia skyrė stipendijas 
lietuviams Karaliaučiaus universitete, 
Tilžės ir Klaipėdos gimnazijose ir 
mokytojų seminarijose. Tose mokymo 
įstaigose kurį laiką buvo dėstoma ir 
lietuvių kalba, skiriant po dvi va
landas savaitėje. Svarbu buvo iš 
lietuvių tarpo atsirandančią inteli
gentiją išugdyti paklusnia. Ji tokia ir 
augo, nors šalia vokiečių ji mokėjo ir 
lietuvių kalbą. Įsidėmėtina lietuvių 
atstovo V. Gaigalaičio kalba, 1904 m. 
pasakyta Prūsijos landtage. Jis 
reikalavo platesnių lietuvių kalbai tei
sių, kad ta kalba būtų galima prie
šintis socialdemokratų propagandai. 
Vydūno „Birutė“ kvietė lietuvius 
minėti Žalgirio mūšio 500 metų 
sukaktį, o konservatorių „Pagalba“ 
įkalbinėjo to nedaryti, nes tuo esą gali
ma vokiečių ir valdžios rūstybę su
kelti. 1900 m. pasaulinėje Paryžiaus 
parodoje ruošiant lietuvių kambarį, 
„Tilžės keleivis“ ragino tautiečius ne- 
susidėti su maskoliška, katalikiška 
Lietuva.

Mažosios Lietuvos lietuvių pasi
priešinimas germanizacijai sukelia 
pasigėrėjimą ir pagarbą tiems idealis
tams, kurių tarpe buvo Vydūnas. Ne jų 
kaltė, kad tas pasipriešinimas nevirto 
kova už autonomiją arba kitą kokią 
politinio savarankiškumo formą. Daug 
kas istorijoje nepriklauso nuo žmonių 
valios. Visos Vydūno pastangos buvo 
paremtos kilniausiais norais.

Jo kūrybiniame palikime daugiau 
kaip 40 dramų, komedijų, misterijų ir 
kitokio žanro knygų. Vydūno dramų 
konfliktai susidaro iš herojų norų 
atlikti gyvenime kilnią, humanišką
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misiją, iš jų pastangų būti „sau žmo
nėmis“. Autoriui rūpėjo spręsti tau
tinės sąmonės pabudimo ir žmogiško
sios vertės pajutimo vidinius 
prieštaravimus. Jo komedijose pasmer
kiamas žmogaus orumo ir savarankiš
ko galvojimo praradimas, susijęs su 
veikėjo nutautimu, svetimų papročių 
pasisavinimu ir kultūros pamėgdžio
jimu.

Vydūno kūriniai nėra siaurai didak
tiniai, juose daug filosofinių apmąs
tymų, kurie publicistine forma išdės
tyti anksčiau minėtoje knygoje apie 
vokiečių ir lietuvių santykius. Dramoje, 
pavadintoje „Amžinoji ugnis“, spren
džiamas senovės lietuvių pagoniš
kosios kultūros susidūrimas su krikš
čioniškąja. Grožvyda aukojasi, išneša 
iš naikinamos romuvos amžinąją ugnį, 
kaip šviesos ir gyvybės simbolį, ir pati 

žūva. Savo kūriniuose Vydūnas nesi
stengė atkurti regimąją tikrovę, jam 
visų pirma rūpėjo idėjų pasaulis, idea
lusis poetizuoto gyvenimo paveikslas. 
Mąstymas, susižavėjimas viena kuria 
idėja yra pagrindinis veiksnys, ža
dinąs vaizduotę, simbolinius ir alego
rinius reginius arba personažus.

Vydūno poetiniame palikime daug 
kas sudėtinga, prieštaringa ir šiandien 
sunkiai besuprantama. Tačiau tas pali
kimas šviečia „amžinosios ugnies“ 
šviesa — žmogaus dvasinio orumo ir 
pilnavertiškumo aukštinimu, kūry
binių jėgų ir didvyriškumo skatinimu, 
vergiškumo panieka, laisvės, tiesos ir 
gėrio siekimu.

Paskutinis Mažosios Lietuvos 
poetas Vydūnas uždegė amžinąją ugnį 
ant tėvynainių lietuvninkų kapo.

(Istorija ir poezija, Vilnius 1969)

Vydūno rankraščio faksimilė
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JAUNIMAS SVARSTO

GEDIMINO DINASTIJOS PAUNKSMĖJE

Per tris Gedimino dinastijos šimt
mečius Lietuva buvo savo galybės ir 
klestėjimo aukštumoje. Kai Vytautas 
Didysis, žymiausias iš visų Gediminai- 
čių, valdė Lietuvą, jos ekspansija 
pasiekė tolimiausias ribas: valstybė 
tęsėsi nuo Baltijos iki Juodosios jūros. 
Tačiau, nors Gediminaičiai padarė 
Lietuvą didelę ir galingą, jų rolė visos 
Europos istorijos eigoje buvo net 
didesnė.

Šiandien Lietuvai, geriausiu atveju, 
paskiriamos kelios eilutės Amerikoje 
rašytose istorijos knygose, nors savo 
amžiuje Lietuvos vaidmuo Europos plė
tojimo istorijoje buvo ne vien tik di
delis, bet net ir lemiamas. Lietuvos 
pagoniškoji imperija vedė atkaklią 
kovą dviejuose frontuose. Viename 
fronte ši imperija turėjo nuolat gintis 
nuo kryžiuočių (ir kalavijuočių) žiaurių 
puolimų; kitame — lietuviai ilgai ko
vojo su totoriais, taip vadinamąja 
„Auksine orda“. Nuolat atremdama 
abi invazijas, Lietuva tapo buferine 
valstybe tarp Rytų ir Vakarų; jos dėka 
Rytų Europa ir Rusija įstengė laisvai 
vystytis. Rusija, arba teisingiau kal
bant, mažoji Maskvos kunigaikštija, 
kaip augantis vaikas slapstėsi už Di
džiosios Lietuvos sijono, proteguojama 
nuo totorių bei ginama nuo vokiškojo 
„Drang nach Osten“.

Yra žiauri likimo ironija, kad Rusi
jai tai buvo daugiausiai, bet Lietuvai
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mažiausiai naudinga; šiandien Rusija 
yra Lietuvos spaudėja ir persekiotoja.

Iš tikrųjų Gedimino dinastijos tra
gedija yra ši: jos valdymo rezultatai 
Lietuvai buvo, tiesa, milžiniški, tačiau 
amžių bėgyje jie Lietuvai ne vien pa
dėjo, bet ir pakenkė. Lietuva pagaliau 
priėmė Romos Katalikų tikėjimą 
Jogailos valdymo metu, kurio viena 
proklamacija uždraudė katalikams 
vesti Graikų arba Rusų ortodoksų žmo
nas. Tuo būdu atsirado religinė užtva
ra tarp rusiškųjų kraštų ir Lietuvos 
etnografinės teritorijos. Kitas pavyz
dys: kai Jogaila buvo karūnuotas Len
kijos karalium, jo ir Vytauto Didžiojo 
valdymo metu Lietuva ir Lenkija buvo 
vis glaudžiau jungiamos įvairiomis su
tartimis. Nepaisant atkaklaus lietuvių 
bajorų ir didikų pasipriešinimo, laikui 
bėgant Lietuvos bajorija pateko lenkų 
kultūros įtakon. Beviltiška lenkiškoji 
bajorų savivaliavimo LIBERUM 
VETO valdymosi sistema Lenkiją 
suardė; ji neįstengė atsispirti Prūsijos, 
Austrijos ir Rusijos spaudimui. Lietuva 
gi buvo pririšta prie skęstančio laivo...

Tačiau Gedimino dinastija mums 
paliko daug paminklų, kurie, Hora
cijaus žodžiais tariant, tebėra AERE 
PERENNIUS. Gediminas, dinastijos 
galva, įsteigė Trakus ir Lietuvos 
sostinę Vilnių. Vytautas Didysis su 
Jogailos pagalba sutriuškino kryžiuo
čius Žalgirio kautynėse, tuo sustabdy-
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damas vokiškąją invaziją į Rytus. 
Maskva ir rusiškieji kraštai, lietuvių 
kalavijų apsaugoti nuo vokiečių ir 
totorių, kaip jau anksčiau minėjau, 
galėjo laiku išvystyti savo kultūrą ir 
politinę gailą. Galbūt vienas svarbiau
sių Gediminaičių dinastijos palikimų 
ateinančioms kartoms yra du seniau
sieji Rytų Europos universitetai: 
Krokuva ir Vilnius.

Baigiant — Gedimino dinastija ne 
tik užtarnavo lietuviams didelį ir gar
bingą vardą, bet padarė dar daugiau: 
jinai sukūrė epochą, kurioje Rytai ir 
Vakarai išvengė tiesioginio mirtino 
susidūrimo ir — skiriami, bet kartu ir 
jungiami lietuviškojo tilto, — galėjo 
laisvai išsivystyti ir lengviau atsi
kvėpti.

Galbūt šiandien ypatingai reikėtų 
naujos Gedimino dinastijos, kad mes, 
josios proteguojami, įstengtume iš
vengti naujos Rytų ir Vakarų konfron
tacijos, kuri, dabartinės technologijos 
akivaizdoje, galėtų pasibaigti civili
zuoto pasaulio saulėlydžiu.

Idalia Mantautaitė

LSS ATEITIS

Kai lietuvių skautų pirma skiltis 
susiformavo 1918 metų rudenį Vytauto 
gimnazijoje (Vilniuje), ją sudarė 
dvylika narių: dvi mergaitės ir dešimt 
jaunuolių. Po to lietuvių skautų skai
čiai gausiai pradėjo didėti: kuo dau
giau lietuvių sužinojo apie Baden 
Powellj, jo principų bei idealų veikimą 
jaunimo auklėjime, skautybės eilės 
augo. Jau 1925 metais Lietuvių Skautų 
Asociacijoje (LSA) buvo užsiregistravę 
apytikriai 1,800 skautų,-čių; į tas gre
tas nebuvo įskaityti jūrų skautai, kurie 
veikė atskiroje organizacijoje. 1930 
metais LSA skaičius buvo padidėjęs 
beveik iki 5,000 narių.

Po 1930 metų spalio pirmos dienos 
išleisto Lietuvos Skautų Sąjungos 

(LSS) įstatymo daug narių išstojo ir 
skaičius nukrito beveik iki 2,700 
asmenų, tačiau už metų LSS atsigavo 
ir vėl pasiekė beveik 5,000, o 1935 
metais jau turėjo virš 15,000 narių. Šis 
skaičius liko apytikriai tas pats nuo 
1936 iki 1940 metų bolševikų okupa
cijos, kada skautavimas Lietuvoje 
buvo uždraustas. 1939 ir 1940 metais 
narių skaičius nėra labai aiškus. 
Knyga „Lithuanian Scouting“ rašo, 
kad narių 1940 m. buvo apie 22,000, 
LSB Antro patyrimo laipsnio knyga 
rašo, kad buvo apie 20,000, ir Petro 
Jurgėlos „Lietuviškoji Skautija“ — 
15,000. Per visą dvidešimt dvejų metų 
skautavimą Nepriklausomoje Lietuvo
je, manoma, apie 100,000 moterų ir vy
rų perėjo per skautų eiles, t.y. beveik 
3.5 procentų Lietuvos gyventojų.

Okupacijų metais lietuvių skautų 
gretos labai susilpnėjo: daugelis va
dovų bei skautų,-čių buvo areštuoti, iš
tremti į Sibirą, nužudyti arba kitaip 
nukentėjo. Lietuvių Skautų Sąjunga 
vėl pradėjo gyvuoti išeivijos DP sto
vyklose Vokietijoje, pasiekdama iki 
5000 narių skaičiaus. Nors lageriams 
užsidarant lietuviai išsisklaidė po 
platų pasaulį, šitas 5,000 skaičius daug 
nesikeitė. Tiktai prieš keletą metų 
skautų,-čių gretos vėl pradėjo mažėti: 
būta apytiksliai 3,300 narių 1981 
metais (Seserijoje buvo virš 1,800, Bro
lijoje — 1,246 ir Akad. skautų — 167). 
Daugelis skautų,-čių vadovų, o ypač 
jaunimas, žvelgiantis į šitą statistiką, 
pesimistiškai aiškina apie lietuviško 
skautavimo galą. Tai nėra teisybė, 
kadangi Lietuvių Skautų Sąjunga yra 
organizacija, kuri keičiasi su laiku ir 
tęsia savo svarbią veiklą lietuvybės 
išlaikyme.

Visos organizacijos, dešimtme
čiams bėgant, yra paveikiamos įvairių 
įvykių ir tendencijų, kurių organiza
cijos pačios asmeniškai negali pa
keisti, vien tik pasvarstyti, išnagrinėti 
ir surasti būdus kaip nors sumažinti tų 
tendencijų negatyvines pastangas jos 
nariams.

LIETUVOS
N AC! OMĄ LIKS
M MAŽVYDO 
BIF-’ IOTEKA
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Viena tokių tendencijų, kuri turi 
labai svarbias pasekmes į LSS narių 
skaičių, yra jaunų šeimų nutarimas 
turėti mažiau vaikų, ilgiau gyventi be 
vaikų arba net neturėti jų dėl įvairių 
priežasčių. Šitoks galvojimas yra doku
mentuotas įvairiose J.A.V. valdžios 
statistikose, o įtaka jau pradeda ryš
kėti „Social Security“ ir valdinių 
mokyklų uždaryme. Šalia to jau seniai 
egzistuoja tendencija, kad išsimoksli
nę ir daugiau uždirbantieji žmonės išsi
krausto toliau į priemiesčius, ieško
dami — angliškai vadinant — „the 
American Dream“. Šioji tendencija tra
giškai ardo senąsias lietuviškas kolo
nijas (parapijas) ir tuo pačiu — mūsų 
lietuvišką jaunimą, kuris turi bendrau
ti penkias arba šešias dienas į savaitę 
ne su lietuviais. Šių dviejų minėtų ten
dencijų LSS negali pakeisti, bet gali 
jas panaudoti pačiai organizacijai su
stiprinti.

Pirmas teigiamas dalykas, kuris 
iškilo LSS narių mažėjimo pasekmėje, 
yra persvarstymas bei organizacinis 
pakeitimas, suskirstant skautus pagal 
amžių, padarant skautišką veiklą prak
tiškesnę ir realesnę. Be to, yra ban
doma skautus ugdyti ne tik fiziškai bei 
moraliniai, bet taip pat ir intelektu
aliniai. 1981 m. LSS Suvažiavimo biu
letenyje Nr. 3 Tarybos Pirmininkas fil. 
S. Miknaitis siūlo šakų vadijoms, kad 
reikėtų „apsvarstyti naujų intelektu
alinio pobūdžio programų įvedimą 
vyresniesiems“. Šitie pakeitimai aiš
kiai bando panaudoti žmonių tenden
cijas daugiau save išmokslinti ir pri
laikyti juos LSS nariais.

Kalbant apie kitą rūpestį dėl skau
tų,-čių gretų sumažėjimo: turime žinoti 
ir suprasti, kad organizacijos stiprybė 
nepriklauso vien nuo skaičių. Nėra 
visų svarbiausia turėti didelius skai
čius skautų, lankančių stovyklas, tunto

Naujas senjorų derlius Jubiliejinėje Stovykloje (JT)
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sueigas, suvažiavimus ar Jaunimo 
centrą sekmadieniais. Geriau turėti 
mažiau jų, bet tegul tie pritampa prie 
kitų skautų ir įgyvendina skautavimo 
principus bei idealus. Seserijos buvusi 
Vyriausia Skautininke v.s. Irena 
Kerelienė rašė 1981 metų LSS Suvažia
vimo biuletenyje:

„Mūsų lietuviško skautavimo lygiui 
pakelti ir jį išlaikyti, ar nevertėtų dau
giau dėmesio kreipti į kokybę, o ne į 
kiekybę?“

Trečias labai svarbus klausimas, 
iškilęs daug kartų, kalbant apie LSS 
narių sumažėjimą, yra: „Ar lietuviai 
skautai gali egzistuoti be lietuvių 
kalbos?“ Kai kurie vadovai labai aiš
kiai, be kompromiso, palaiko lietuvių 
kalbos vartojimą, aiškindami, kad be 
jos lietuviai skautai,-ės pasidarys 
amerikoniški. Kita grupė aiškina, kad 
mūsų skautavimas bus priverstas nau
doti anglų kalbą sueigose, o kai kur net 
jau dabar naudojama. Nors nėra labai 
sunku nutarti, kuri pusė yra teisin
gesnė, vieną išvadą lengvai galime pa
daryti: mūsų sueigose dabar ir bent 
sekantį dešimtmetį turėtų būti nau
dojama lietuvių kalba. Suprantama, 
tai nėra lengvas uždavinys vadovams, 
bet dabar dar praktiškai galimas įvyk
dyti (vesti sueigas lietuvių kalba), 
kadangi beveik visas jaunimas su
pranta lietuvių kalbą ir daugelis net 
moka ją gerai vartoti.

Taigi, Lietuvių Skautų Sąjungos 
pesimistų numatytas organizacijos 
galas (kadangi narių skaičius krinta) 
neįvyks tol, kol jaunimas bei vyres
nieji bandys pagerinti lietuvišką skau- 
tavimą. Visos organizacijos turi mokėti 
prisitaikyti prie dabarties, o LSS turė
tų pirmauti lietuvybės išlaikymo darbe. 
Svarbiausia — visiems reikia atsi
minti, kad mes patys sudarome Są
jungą. Jeigu ji sugrius, tai bus tiktai 
pačių narių kaltė, o ne kitų. Mums vi
siems tvirtai reikia pasižadėti padėti 
įgyvendinti numatytą ilgalaikę lietu
višką ateitį.

Vytenis Kirvelaitis

Nauja t.n. Vida Seibutytė bučiuoja vėliavą.
A. Korzono nuotr.

GINKLAI AR GEROVĖ?
Jungtinės Amerikos Valstybės turi 

stipriausius ginklus pasauliui sunai
kinti: tai yra branduolinė jėga — 
nuclear force. Jau daugelį metų net ke
lios mūsų valstybės administracijos 
yra bandžiusios sulaikyti ar sumažinti 
branduolinių ginklų gamybą; juk pa
saulis bijo tos jėgos, o daugelis teigia, 
kad jeigu kada kiltų branduolinis 
karas, tai būtų ir pasaulio pabaiga. 
Amerika jau yra išbandžiusi šią 
jėgą prieš 35 metus ant Hirošimos ir 
Nagasaki. Vaikai, gimę ten po ato
minių bombardavimų, išaugo su viso
kiais fiziniais ir dvasiniais trūkumais.

Pradedant Pirmu pasauliniu karu, 
mūsų technologija yra išradusi vis 
komplikuotesnių ir baisesnių karo įran
kių. Pradedant šautuvu, kuris šūviu 
gali nužudyti tik vieną žmogų, tankas 
gali atimti keletą gyvybių, bomba jau 
sunaikina mažą kaimą ir t.t. O dabar 
turime jėgą, galinčią sunaikinti tūks
tančius akrų civilizacijos...

Kaip ir visur kitur, taip ir progresas 
reikalauja pinigo. Šiais laikais mūsų 
valstybės administracija nori, šalia 
įvairių tyrinėjimų, skirti dar keletą 
šimtų milijonų dolerių branduoliniams
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tyrinėjimams. Physics Today yra su
daręs statistiką, kuri rodo, jog bran
duolinės fizikos tyrinėjimams 1981 
metais (iš 325 mil. dolerių) skirta 125 
milijonai dolerių; kiti mokslai turėjo 
pasitenkinti likusiais pinigais. 1982 
metais panašiems tikslams skirta 134 
mil. doleriai iš 364 mil.

Jungtinės Amerikos Valstybės, be 
abejo, yra nepaprastai pajėgios bran
duolinės ginkluotės išradimuose ir 
tobulinime. Kitos valstybės, kaip So
vietų Sąjunga, Anglija ir Izraelis taip 
pat turi gana aukštą technologiją ir 
sukiša labai daug kapitalo minėtos sri
ties išradimams tobulinti. Atsilikusios 
tautos — 3rd World countries, nors ir 
pergyvendamos dideles socialines 
krizes, taip pat nori įsigyti branduoli
nės jėgos gaminimo patirtį, aišku — 
savo valstybės apsaugai. Tad ir tos 
atsilikėlės tautos pradeda investuoti 
pinigus ir diplomatines gudrybes, ban
dydamos įsigyti atominės informa
cijos. Dėl šio ginklavimosi daug vals
tybių — didelių ir mažų, dabar 
investuoja daugiau pinigo apsigy
nimui, negu savo tautiečių socialinių 
problemų sprendimui, kaip maisto 
aprūpinimui, senelių priežiūrai ir t.t.

Prezidentas Reagan, atrodo, turi kai 
kurių idėjų, kaip sumažinti šių baisių 
ginklų gamybą. New York Times mini 
prezidento nuomonę: jei būtų galima 
stabilizuoti valstybių geografines 
problemas, tai ir noras gintis branduo
liniais ginklais nebūtų daugiau aktu
alus. Jis taip pat galvoja, kad jei visos 
didžiosios tautos sustabdytų branduo
linę informaciją, tai kitos tautos, netu
rėdamos žinių, nei negamintų bran
duolinių ginklų. Prezidento galvojama 
tik išrinktoms tautoms teikti branduo
linę informaciją ir išteklius.

Mano nuomone, toks galvojimas 
nieko nepadės. Vargšės tautos taip pat 
nori būti pakankamai galingos pačios 
save apsiginti. Todėl jos vis tiek ieškos 
būdų šią informaciją gauti.

Mūsų popiežius taip pat kalba apie 
branduolinius rūpesčius, bet nepa

teikia jokio sprendimo. Jis sako, kad 
branduoliniai ginklai visai neturėtų 
būti vartojami karuose, kad jų skai
čius ir tobulinimas turėtų būti su
mažintas, bet tai problemos neišriša.

Kiekviena tauta turi savo sociali
nių problemų, bet tuo pačiu ji geidžia 
turėti stipriausią apsigynimo gink
luotę.

Galima tik trokšti: jei visos valsty
bės — gal per Jungtines Tautas (Un
ited Nations) — atkreiptų ypatingą dė
mesį į savo socialines krizes ir 
konkrečiai sumažintų ginklų tobu
linimo išlaidas, gal tuomet, gal... kad ir 
neišnaikintume branduolinės kariau
nos, bet sumažėtų žudymo priemonių 
tobulinimas, o tuo pačiu ir pasaulio 
socialinės problemos, mus dabar sle
giančios, būtų irgi sumažintos.

Vida Seibutytė

MOTERYS APAŠTALAVIMO 
SRITYJE

Pasaulyje moterų skaičius yra 
didesnis, negu vyrų, bet vyrai per amžius 
užėmė aukštesnes vietas visose srityse, 
negu moterys. Senais laikais moterys 
būdavo vergės: jos privalėjo virti, valyti 
ir vaikus auginti, tai net negalėjo nei 
mokytis, nei turėti kokį profesinį darbą. 
Dabartiniais laikais moterys 
susiorganizavo ir pradėjo reikalauti 
lygių teisių su vyrais, tačiau dar vis ir 
dabar pasitaiko, kad moteris, dirbdama 
tą patį darbą kaip vyras, gauna mažesnį 
atlyginimą. Šiandien galime rasti 
moterų visose darbo srityse — nuo 
astronauto iki mūrininko, bet viena sritis 
joms dar uždaryta — kunigystė.

Tačiau šiandien ir kunigystės sritis 
keičiasi. Teologijos profesorė Dr. Letty 
M. Russel iš Yale universiteto patyrė, 
kad nuo 1972 — 1977 m. moterų įstojimas 
į kunigų seminarijas pakilo 118.9 
nuošimčių, palyginus su 20.2% vyrų 
pastangomis. Vis daugiau moterų jaučia 
Dievo pašaukimą stoti į seminarijas, bet, 
gaila, daugumas žmonių dar nenori
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pripažinti moterų kunigystės statuso. 
1974 m. atrodė, kad moterų padėtis 
kunigystės atveju pagerės, nes 
Episkopalinė bažnyčia oficialiai 
paskelbė moterų šventinimą į kunigystę.

Kaip ir visuomet, taip ir dabar, yra 
priešingų nuomonių apie moterų 
kunigystę. Vyskupas John Allen pasakė, 
kad jis niekuomet iš moters komunijos 
neimtų. Jis galvoja, jog moteris negali 
būti kunigu taip, kaip vaikų tėvas negali 
būti kunigu.

Jeigu kunigas yra tiktai simbolis — 
Dievo tarnas, tai nėra jokio tikslo drausti 
moterims tapti Dievo tarnaitėmis. 
Dievas yra dvasia — tai Dievo simbolis 
galėtų būti ir moteris, nes niekas tikrai 
nežino, kaip Dievas atrodo. Mano 
manymu, moteris taip pat turėtų teisę 
stoti į seminariją ir tapti Dievo tarnu, 
kaip ir vyrai. Žinoma, jeigu moteris 
jaučia pašaukimą būti Dievo tarnu, ji 
privalėtų turėti teisę pasiaukoti taip, 
kaip ir vyras.

1975 m. Anglijos Bažnyčios 
generalinis konsulas paskelbė 
rezoliuciją, kad principe nėra jokio 
įstatymo, kuriuo moterys negali būti 
įšventintos kunigais. Jeigu yra geras 
noras, kodėl moteris negalėtų tapti 
kunigu?

Atrodo, kad moters pažeminimo 
šaknys randamos kelių šimtmečių 
praeityje: senovėje moteris buvo panie
kinama ir žeminama visose srityse. Ji 
ilgai kovojo, kol laimėjo dabartines 
teises.

John R. Thompson (Oberline univer
siteto profesorius, psichologijos studijų 
direktorius) tiki, kad vyrai nenori įsileisti 
moterų į kunigystę, nes jie psichologiškai 
pavydi moters gimdymo galimybei. 
Profesorius Thompson galvoja, kad yra 
randama moteriškei pavydo net pačiuose 
bažnyčios pastatuose: dideli kambariai 
— vyrų pastatyti, daugiausia panašūs į 
moterišką kūną ir organus; net ir 
bažnyčios daugiausia pavadintos 
moteriškais vardais.

Profesorius Thompson sako, kad šis 
vyrų galvojimas apie moteris buvo 

tradiciškai perkeltas iš vieno amžiaus į 
kitą.

Dabartiniais laikais daug kas 
keičiasi ir neįmanoma, kad bažnyčia 
pasiliktų tokia pat, kokia buvo senaisiais 
amžiais. Truko daug laiko, bet su laiku ir 
žmonėmis keičiasi ir bažnyčia. Dabar 
šventos Mišios yra laikomos žmonių 
gimtąja kalba vietoj lotynų kalbos, kurią 
mažai kas suprato. Taip pat dabar 
žmogus gali pasiimti komuniją į savo 
rankas ir pats įsidėti į bumą, ko 
anksčiau nebuvo galima daryti; net 
nebuvo įmanoma to pagalvoti. Šie 
pakeitimai padaryti, nes bažnyčios 
vadovai norėjo pritraukti žmones atgal į 
bažnyčią ir į tikėjimą.

Tie visi pakeitimai tikrai sugrąžino 
daug žmonių atgal prie bažnyčios ir 
sustiprino visų tikinčiųjų dvasią, nes 
žmonės po reformų pasijuto esą ar
timesne bažnyčios dalimi. Parapiečiai 
tartum tapo aktyvūs bažnyčios nariai, 
konkrečiai dalyvaują šventose Mišiose, o 
ne kokie pašaliečiai klausytojai.

Kas gali žinoti: gal vieną dieną, 
netoli ateityje, moterys bus mielai 
priimamos į seminarijas taip, kaip vyrai 
šiandien ir bus įšventinamos į kunigus? 
Gal šitoji nauja kunigų karta galės dar 
daugiau suartinti bažnyčią su 
žmonėmis, naudodama savo naujas 
idėjas ir įsitikinimus.

Moterys jau yra įrodžiusios, kad jos 
gali padaryti ką ir vyrai, kai ryžtingai 
nusistato tai vykdyti. Tačiau dar kol kas 
jos negali prasiveržti kunigystės srityje, 
bet laikas vis artėja.

Dabartiniu laiku kunigų skaičius 
mažėja. Gal tas trūkumas privers 
bažnyčių vadovus pripažinti ir priimti 
moteris į seminarijas.

Tikiu, kad prabėgus keletui metų, 
idėja priimti moteris į kunigų seminari
jas nebebus tokia savotiška; gal net taps 
labai reikalinga, jeigu kunigų skaičius 
nepasitaisys. Ateityje matysime kunigus 
ir vyrus, ir moteris, kartu tarnaujančius 
Dievui ir savo parapiečiams.

Regina Krutulytė
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LAUŽAI LIEPSNOJA

Šiltoj atogrąžų nakty
Laužai liepsnoja uždegti.
Atogrąžų nakty
Mes esame kiti.

Kaitrių, šviesių liepsnų žaidimas
Nustelbia mūsų žaidimus —
Ir darosi širdies plakimas
Audringas ir ūmus.

Ne laužas dega — mes liepsnoj am
Jaunystės polėkių gaisru!
Šviesiam ugnies rate sustojus,
Liepsna mintis aukštyn vilioja
Su žiburėliais kibirkščių
Pakilti lig žvaigždžių.

Šiltoj atogrąžų nakty
Laužai liepsnoja uždegti.

Laužai priblėsta. Žarijas
Naktis tamsiais delnais užvožia.
Vaizduotėj mes dar matom jas,
Liepsnos užburtą grožį.

Dar akys neregi tamsos —
Plazdena džiaugsmo gijos.
Mums sielose tiek daug šviesos,
Lyg žvaigždės būtų žemėn liję-----

Naktis svaiginančiai graži, 
Ramybės marios gilios.
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Bronius Žalys

VADOVO MALDA

— Gražios gamtos ir viso pasaulio Kūrėjau, Dieve...

Prie iškeltos trispalvės čia, svečiam miške, mes 
tariam,
Kaip tardavom anuomet Nemuno krantuos:
— Palaimink, Tėve mūsų širdis,
Mūsų protus, mūsų valią!...

O aš čia, Viešpatie, minty suklupęs,
Meldžiu Tave širdim, siela ir lūpom:
Kad mano vienetas keliu žengtų tiesiuoju —
Patark, pamokyk,
vesk
mane ir mano brolius!

Tegu didžiuojasi lietuviais gimę...
Ir Baltijos pakrantės gintarinės
Žaliųjų lygumų, kalvelėmis sagstytų,
Berželio gelsvo rudens ryto,
Rugių laukų pavasariais smaragdu kylančių, 
Ir sentėvių kapų galulaukėse rymančių 
Te neparduos už dubeni lęšienės...

Apšvieski protą, Viešpatie,
Ir širdi man skaidria liepsna uždeki,
Kad aš vadovas tinkamas jiems būčiau,
Kad jų krūtinėse jaunose [žiebčiau ugnį,
Kurios likimo audros neužpūstų...
Kad pėda jų neslystų į bedugnę
Siauruos takuos gyvenimo, vargais kalnuoto,
Kad jų širdyse, sielose ir prote
Ugniniais žodžiais šūkis mūs įsirašytų:
— Dievui, Tėvynei ir Artimui! — Kito
Nieko daugiau, o Tėve, aš nenoriu!

Apsaugok, Viešpatie, mane,
Kad aš nebūčiau rišamas gėdos stulpe,
Kada tauta manęs paklaus:
— Kuriuo keliu nuėjo tavo broliai?
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AKADEMIKAI SKAUTAI JUB. STOVYKLOS 
LAIKRAŠČIO PUSLAPIUOSE

1983.7.31: Dar nespėjome įsikurti, 
jau pirmosios dienos vėlų vakarą susi
būrėme prie nedidelio laužo padainuo
ti, padraugauti.

1983.8.2: Mūsų pastovyklėje susi
rinkome išklausyti fil. J. Dainausko 
pašnekesio apie tikrąją, pirmąją 
AUŠRĄ, jos pradžią ir gyvavimo 
istoriją. Savo pašnekesį jis paįvairino 
retais AUŠROS egzemplioriais.

Gaila, kad negalėjo dalyvauti visi 
ASS nariai, kurių stovyklauja apie 40. 
Dauguma jų įsijungę į darbą po visą 
Jub. Stovyklą.

Šioje sueigoje dalyvavo visi (!) mūsų 
svečiai iš Australijos — filisteriai dr. 
Rimantas Šarkis ir Balys Barkus.

Po pašnekesio buvo pakelta ASS 
gairė, o toliau, saulės spindulių šil
domi, susirinkusieji išklausė kengūrų 
žemės brolių pašnekesio apie lietuvių 
gyvenimą Australijoje.

Laužo rate fil. Eug. Vilkas su vilkiukais 
(JT)

*

Antroji stovyklos diena Seserijoje 
yra AUŠROS diena. Visai Jub. Sto
vyklai šios dienos programą — rytines 
kryžių kalno apeigas bei popietinę 
šventę — suplanavo sesių Tautinio 
auklėjimo skyriaus vedėja fil. Liuda 
Rugienienė ir VS fil. Danutė Eidukie- 
nė. Planavimui jos paaukojo visą pus
metį darbo. Šiandien abi džiaugiasi, 
kad taip daug vienetų suprato mintį ir 
prasmę ir gražiai pasiruošė.

*

Šiuo metu Atlanto rajonui vado
vauja s. fil. Romas Jakubauskas, 
Seserijos vadeivė — j.s. Genė Trei- 
nienė, Brolijos vadeiva — s. fil. Apoli
naras Treinys ir ASS rajono vadeiva — 
v.s. fil. Petras Molis.

Jubiliejinio parado pranešėja ps. fu Eita 
Kisielienė (TG)
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Fil. J. Liubinskas riša juostą senj. Audriui 
Remeikiui (JT)

ASD spalvų uždėjimo apeigas atlieka fil. 
Vii. Punkrienė (JT)

Po pakėlimo apeigų — linksmavakaris... Fil. L. Garsienė gauna giliuellistės kakla- 
(JT) raištį; riša fil. P. Molis (TG)
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Jubiliejini laužą [žieba JS, Seserijos ir ASS 
stovyklų viršininkai — filisteriai S. Mik- 
naitis, D. Eidukienė ir D. Petreikytė (TG)

Smagu prie savojo lauželio (JT)

Po iškilmingo ir gerai pasisekusio 
jubiliejinio laužo į ASS pastovyklę 
susirinko virš 60 sesių ir brolių aka
demikų. Prie liepsnojančio laužo, didin
gų klevų papėdėje šešios sesės ir devy
ni broliai davė iškilmingą 
pasižadėjimą ir gavo ASS spalvas. 
Taip pat keli nariai buvo pakelti į filis
terius.

Daugumas įžodį davusių buvo iš 
Chicagos, kiti iš Toronto. Įžodį pra
vedė filisteriai Gilė Liubinskaitė ir Juo
zas Liubinskas.

Karalienės Elzbietos II pavaldiniai 
iš Anglijos — v.s. Br. Zinkus, Aust
ralijos — v.s. fil. B. Barkus ir v.s. Br. 
Žalys aplankė Toronte „Tėviškės Ži
burius“, Lietuvių Kankinių bažnyčią ir 
Anapilyje ilsinčiuosius amžinybėje 
seses ir brolius.

*

Ar domitės politika?
Kokie šiandien lietuviams svarbūs 

politiniai uždaviniai ir problemos? 
ASS šeštadienio programa kaip tik 

skirta šioms temoms panagrinėti. Iš 
ryto Gintė Damušytė, kuri jau kelerius 
metus dirba Lietuvių Informacijos 
centre New Yorke, pristatys lietuviško 
„lobby“ galimybes.

Po pietų Rasa Razgaitienė, dirbanti 
su „Americans for Due Process“, ir dr. 
Viktoras Stankus, kuris vadovauja 
Komitetui lietuvių teisėms ginti, daly
vaus diskusijose apie šiuo metu Ameri
kos valdžios OSI įstaigos užvedamas 
prieš lietuvius bylas dėl Antro pas. 
karo įvykių.

Kviečiame visus norinčius ir galin
čius kartu su mumis šiuos labai aktu
alius reikalus padiskutuoti. Ad melio- 
rem!

*

Seserijos VS Danutė Eidukienė la
bai dėkinga Akademinės Skautijos lei
dyklai už 30 knygų, kurias gavo sto
vyklos reikalams.

Rugp. 4 d. Seserijoje: popietinių 
užsiėmimų metu valgykloje vyko ypa
tinga lietuvių liaudies apraiška. 80 
skaučių, vadovaujamų Skaučių sky
riaus vedėjos fil. Ritos Kisielienės, 
mokėsi marginti margučius p. Vai-
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tonienės, to meno specialistės iš To
ronto, priežiūroje. Atrodė tikros 
Velykos!

*

Naktį iš rugp. penktos į šeštą Jub. 
Stovyklos apylinkių miške sk. vyčio 
įžodį davė broliai Antanas Matonis 
(New Jersey), Ant. Izokaitis (Chicago), 
Gilius Gaška (Michigan). Įžodį pra
vedė fil. Eduardas Meilus, LSB skautų 
vyčių skyriaus vedėjas.

*

Šv. mišių komunijos metu visi 
stovyklautojai gavo po sagtį su užrašu 
„Kalbam lietuviškai“. Sagties piešinys 
filisterės dail. Jūratės Eidukaitės- 
Okura.

dėkos ordinu — v.s. Kostas Nenortas; 
Lelijos ordinu — v.s. fil. Kazys Mato
nis ir v.s. fil. Stefa Gedgaudienė.

*

ASS stovyklos viršininkei fil. Daliai 
Petreikytei išvykus, antrą savaitę aka
demikams vadovauja fil. Danutė 
Molytė.

*

Seserijos Tautinio skyriaus vedėjos 
fil. L. Rugienienės iniciatyva, talki
nant eilei vadovų,-vių, Parapijos Metų 
proga paruoštas visai Jub. Stovyklai 
minėjimo projektas — užsiėmimas. 
Šiam tikslui pastatytoje didžiulėje 
palapinėje buvo įruošta paroda, vaiz
duojanti lietuvių parapijas laisvame 
pasaulyje ir pavergtoje tėvynėje.

*

Rugp. 6 dienos iškilmių metu LSS 
garbės ženklais apdovanoti: Geležinio 
Vilko ordinu — v.s. Lilė Milukienė, v.s. 
fil. Valent. Varnas ir v.s. Br. Žalys; Pa-

SPINDULIAI—65-tosios Jubiliejinės Stovyklos laikraštis. 
Leidžia: Stovyklos vadovybė. Tiražas; 1500. Vyr. redaktorė: s. 
Birutė Kidolienė, talkina v.s. Bronius Žalys. Techninė pagalba: 
v.s. Regina Petnjtienė ir v.sk.sl. Lina Kidolytė. Fotografas: s.fil. 
Jonas Tamulaitis. Vinjetė: dail. Pauliaus Jurkaus.

ASS stovyklautojai Derliaus šventėje, L Laučienės nuotr.
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____KARTL4 GRANDYJE

FILISTERĖ
RŪTA
KARALIŪNAITĖ- 
KIRKUVIENĖ

1963, būdama penkerių metų, Rūta 
Karaliūnaitė pradėjo skautauti Chi- 
cagos Aušros Vartų tunto paukštyčių 
draugovėje. Tapusi skaute, 1969 m. 
perėjo į naujai įsisteigusį Nerijos jūrų 
skaučių tuntą. Čia veikliai reiškėsi 
skautaudama, iškylaudama, eidama 
pareigas tunto vienetuose ir stovyk
lose; lankė kursus, dalyvavo įvairiuose 
suvažiavimuose. Buvo tunto ūdryčių ir 
jūrų jaunių vadovė, tunto adjutante, 
instruktorė, vandens sargė, iškylų 
vadovė ir kt. 1977 m. Jūratės vardo 
stovykloje Rake (Mich.) ėjo viršininkės 
pareigas.

Davusi gintarės įžodį ir pradėjusi 
studijuoti universitete, įsijungė į Aka
deminio Skautų Sąjūdžio veiklą. Akty
vaus skautavimo nėra pertraukusi net 
intensyvių studijų metu. Už darbš
tumą ir pareigingumą LSS vadovybės 
apdovanota PAŽANGUMO, VĖLIA
VOS ir TĖVYNĖS DUKROS žyme- 
nimis; 1980 metais pakelta į jūrų 
paskautininkės laipsnį.

1982 m. rugsėjo mėn. Seserijos Vy
riausios Skautininkės paskirta „Neri
jos“ tunto tuntininke.

Rūta Karaliūnaitė-Kirkuvienė yra 
sėkmingai baigusi Kr. Donelaičio pra
dinę lituanistikos mokyklą ir Chicagos 
Aukštesniąją Lituanistikos mokyklą. 
Eilę metų šoko keliuose tautinių šokių 
sambūriuose.

Baigusi University of Illinois at the 
Medical Center College of Pharmacy. 
Yra registruota farmacistė ir dirba 
savo profesijoje. 1981 m. kovo mėn. 
ištekėjo už inž. Sauliaus Kirkaus.
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FILISTERIS
VYTAUTAS
VAITKUS senj.

Praėjusių metų vasarą brandaus 60- 
mečio susilaukė pasižymėjęs Austra
lijos rajono skautų vadovas fil. Vytau
tas-Vitalis Vaitkus, senj.

Brolį Vytautą pažįsta daugumas ra
jono brolių-sesių, nes jį visuomet sutik
davome tautinėse, rajoninėse ir Džiu
go tunto stovyklose, sueigose ir t.t. Čia 
jis dirbo kaip vadovas, instruktorius, o 
tankiausiai — tai iždininkas. Dar 
geriau jį pažino jūrų skautai, nes visą 
laiką ypač sielojosi jų reikalais.

Gimęs 1922 m. Zarasuose, 1944 bai
gė Vytauto Didžiojo universitetą mech. 
inžinierium; savo srityje visą laiką 
dirbo ir Australijoje.

Į skautus įstojo 1932 Zarasų tunto 
DLK Vytenio draugovėn; eidamas 
1938—39 buvo DLK Vytenio d-vės 
draugininkas, 1939—40 — da-
riaus/Girėno laivo ir Zarasų tunto 
adjutantas; 1937 Pažaislyje baigė VII 
Skautų Vadų kursus.

Atvykęs į Australiją, 1950—54 buvo 
Geelongo DLK Vytenio d-vės draugi
ninku (vėliau šis vienetas išaugo į 
Šatrijos tuntą).

1956—57 m. Melburno Neringos 
laivo vado pavaduotojas, 1957—58 ir 
1971—81 m. Melburno ASS skyriaus 
pirmininkas; 1957—59 vadovauja 
Neringos jūrų budžių įgulai, 1957—69 
ir 1971—82 eina LSB Australijos ra
jono ir Džiugo tunto jūrų skautų sky
rių vedėjo pareigas.

1958—59 Melburno Džiugo tunto 
tuntininko pavaduotojas, nuo 1982 m. 
pradžios LSS Australijos rajono va- 
dijos iždininkas.

LSS vadovybė, įvertindama jo skau
tiškos veiklos nuopelnus, 1960 pakėlė į 
jūrų paskautininkio, 1964 — į jūrų 
skautininko ir 1978 — į jūrų vyr. skau
tininko laipsnius; 1971 m. apdovanotas 
Lelijos ordinu.

Linkime broliui Vytautui dar daug 
gražių darbingų metų skautiškosiose 
gretose!

v.s. B. Žalys
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_______ ĮVYKIAI ir PASTA OS_____

LE 37-tas TOMAS

Kaip jau mūsų spaudoje keliais 
atvejais skelbta, yra užsimota išleisti 
papildomą (37-tą) Liet. Enciklopedijos 
tomą.

Visas trisdešimtmetis jau praėjęs 
nuo pirmojo LE tomo pasirodymo. Šio 
tarpsnio lietuviškos išeivijos gyveni
mas mirgėjo jaunesnės kartos veidais, 
nauja ir našia kultūrine - organizacine 
- politine veikla, pakito ar iškilo nauji 
lietuviški centrai, junginiai ir t.t. Todėl 
ir svarbu pateikti praėjusio laikotarpio 
skerspjūvį.

Ką šis skerspjūvis turėtų apimti, 
kas 37-tu tomu bus bandoma užfik
suoti, plačiau pasisako vienas būsimo 
tomo redaktorių — filisteris dr. J. 
Gimbutas (Draugas, 1983 liepos 16). 
Šia proga pateikiame trumputę 
autoriaus svarstymų ištraukėlę:

„Nemažai papildymų reikės išei
vijos organizacijoms, periodikai, svar
besniems įvykiams. Kai kurios drau
gijos išnyko, kitos išaugo, atsirado ir 
naujų. Dauguma laikraščių ir žurnalų 
tebepasirodo, bet yra pasikeitę redak
toriai, administratoriai, leidinių apim
tis, kartais ir išleidimo vieta. Rei
kalinga surašyti ir tiražai. Tokie 
įvykiai, kaip Dainų šventės, Mokslo ir 
kūrybos simpoziumai, Pasaulio lietu
vių seimai, Jaunimo kongresai ir pa
našūs turi būti suregistruoti“.

Kai pasirodė pirmasis LE tomas, 
akademikų skautų įkurtas Vydūno 
Jaunimo Fondas buvo vos vienerių 
metų kūdikis. Net ir kitu vardu dar va
dinosi. Fondas trumpai, vos vienu saki
niu paminėtas LE 28 tomo skyrelyje 
apie skautus. Kai 1969 m. išėjo 36-sis 
enciklopedijos tomas, Akademinės 
Skautijos Leidykla nebuvo dar net 
gimusi.

Manytina, jog abi institucijos 
privalėtų taip pat būti įtrauktos į 37-tą 
tomą; ir ne vien smulkiomis raidėmis, o 
pastorinto šrifto antraštėmis. VJF — 
30-metė institucija, kurios pastan
gomis lietuvių studentų reikalams iš
mokėta virš 210 tūkst. dolerių, kurios 
lituanistinėmis stipendijomis pasinau
dojo daug jaunimo organizacijų, kuri 
teikė pašalpas mūsų jaunimui skir
toms knygoms leisti ir pan., užsitar
nauja skiltelę papildymų tome. Užsi
tarnauja jos ir AS Leidykla, nuo 1970 
metų išleidusi virš 20 knygų — mūsų 
veteranų atsiminimų bei biografijų, 
poezijos leidinių jaunimui, pogrindinės 
spaudos perspausdintų komplektų ir 
kito žanro literatūros. Atitinkami ASS 
pareigūnai privalėtų LE redaktoriams 
suteikti reikiamas informacijas.

Prie progos tiktų priminti, jog LSS 
Lietuviškosios Skautybės Fondas 
(veikiąs nuo 1976), skautiškai veiklai, 
spaudai, vadovų lavinimui bei kitiems 
sąjunginiams reikalams iš nuošimčių 
paskyręs jau virš 29 tūkst. dolerių, taip 
pat įtrauktinas į papildomąjį LE tomą.

LSS VYRIAUSIAS - 
VADOVAMS

Jubiliejinės stovyklos proga norė
čiau priminti būdingesnius vado
vavimo pareigų statomus reika
lavimus skautų vadovui: pareiga 
skautui ištikimybė skautybei ir atpil
das vadovui.

PAREIGA skautui: vadovavimo 
pasisekimas priklauso nuo vadovo
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asmeninio pavyzdžio. Berniukai labai 
greitai pastebi vadovo būdo žymes ir, 
būdami dideli pamėgdžiotojai, jie grei
tai persiima vadovo elgesiu — jo man
dagumu, šiurkštumu, užsidegimu, 
drausme ir pan. Siekdamas gero pasi
sekimo vadovavime, vadovas turi sąži
ningai pildyti savo žodžius bei darbus 
kiekvienoje gyvenimo smulkmenoje. 
Vadovas, kuris savo skautams yra 
didvyris, turi didelę galimybę ir juos 
uždegti kilniems darbams.

IŠTIKIMYBĖ skautybei: Lord 
Baden-Powell yra išsireiškęs, kad šalia 
pareigų savo skautams vadovas turi 
tiek pat svarbių įsipareigojimų skauty
bei kaip visumai. Kiekvienas žvelgia
me į skautišką darbą skirtingu žvilgs
niu. Tačiau, jį atlikdami, privalome 
savas pažiūras pajungti visų bendram 
tikslui, nes lietuviškos skautybės gero
vė visada turi būti statoma pirmoje 
vietoje.

ATPILDAS vadovui: tikiu, kad 
skautybė padarė mus laimingesniais. 
Tiesa, turime ir sunkumų, bet jei mūsų 
kelyje nebūtų kliūčių, tai nebūtų nė 
pasisekimo. Koks yra atpildas vadovui 
už jo pasiaukojimą ir savęs išsiža
dėjimą? Pasitenkinimas, atsirandąs 
įvykdžius užsidėtas pareigas yra tas 
didysis atlyginimas. Jo negalima įkai
noti pinigais ar išreikšti gražiais 
žodžiais. Tai yra vadovo vidinė rimtis, 
pasitenkinimo dvasia, kurią vadiname 
skautybė.

v.s. fil. S. Miknaitis

AR SKAUTAMS
REIKIA HIMNO?

Žemiau pateikiame ištraukėlę iš 
vienos filisterės laiško, rašyto mums 
kiek anksčiau:

„Anais senais laikais skautaujant 
Vilkaviškyje, didesni ginčai tarp tėvų 
kilo, kodėl skautai neturi savo himno. 
Taip vieną dieną tuntininkas sugrįžo iš 
Kauno su himnu. Deja, jo buvo tik žo
džiai, bet niekas nežinojo nei au
toriaus, nei melodijos. O mes tuoj pra

dėjome deklamuoti:
Nuženk, Galybe, iš Dangaus, 
Sustiprink jauną skauto dvasią. 
Mes už teisybę stosim drąsiai, 
Tėvynę ginsim kuo narsiau, 
O plieno kardas priešą draus. Ir t.t. 
Tačiau daug kas pradėjo tvirtinti, 

jog šitas himnas yra negeras, nes 
vaikai jo negalėjo giedoti, o taip pat 
jame nėra Dievo. Kiti pasiūlė iš himno 
išmesti plieno kardą. Bet vienas iš tėvų 
aiškino, kad kardą galima palikti, nes 
ir lenkai savo himne turi kardą. Vienu 
žodžiu, tėvai ir vadovai ginčijosi, o mes 
deklamavome. Po kiek laiko tas him
nas buvo pamirštas.

Tik Amerikoje aš sužinojau, kad tai 
yra Lietuvos vyčių himnas, kuriame 
„vyčiai“ buvo pakeisti į „skautus“.

Kodėl skautai neturi savo himno? 
Juk himnus turi net ir tokios organi
zacijos, kurios galėtų ir be jo apsieiti. 
Pvz. „Akademinėje skautijoje“ (23 psl.) 
yra parašyta, kai 1933 m. Baden 
Powellis su žmona ir 300 anglų skautų 
lankė Lietuvą, tai Palangos sąskrydy
je korpor antai vytiečiai pasveikino 
skautijos šefą su angliška daina. 
Vėliau paaiškėjo, jog tai buvo... Salva
tion Army himnas.

Gal kai kas pasakys, kad himno 
nereikia, nes akademikai turi savo 
„Gaudeamus“, skautai vyčiai turi savo 
tradicinę sutartinę, o taip pat jau yra 
sukurta ir gražių Tautinių stovyklų 
dainų. Taip, visa tai yra labai gražu, 
bet tai nėra visos sąjungos himnas.

Prieš porą metų pripuolamai pavar
čiau Gr. Šimukonienės New Yorke iš
leistą (1967) dainų rinkinėlį, pava
dintą Su daina. Jame radau Tautos 
himną, ateitininkų, pavasarininkų, vy
čių, ... o skautų himno tik projektą, kur 
autoriaus nėra pažymėta. Štai to pro
jekto pradžia:

Stovėkim kaip plienas,
Kai pareiga tenka,
Budėkim ties tamsa, audra, 

neviltim ir t.t.
Aš tuoj atkreipiau dėmesį, kodėl 

skautai visą laiką turi tenkintis tik pro-
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jektais. Tada parašiau straipsnį Skau
tų Aidui himno reikalu. Redakcija jo 
nespausdino, bet persiuntė Tarybai. 
Deja, mano geri norai turėti savo him
ną, kaip ir daugelio mūsų tėvų prieš 50 
metų, pasiliko tik tyruose šaukiančiu 
balsu... fil. S. G.“

Atsigrįžtant į praeitį vis dėlto 
atrodo, jog Lietuvoje skautai — bent 
oficialiai — yra turėję savo himną: LSS 
nario liudijimo 12-me psl. (III-čio patyr. 
laipsnio programoje) ketvirtas para
grafas sako: mokėti skautų ir Lietuvos 
himnus!

Ir šias eilutes rašantis gerai dar 
prisimena deklamavęs savo egzamina- 
torei ps. O. Lichtenšteinaitei (vėliau 
v.s. O. Saulaitienei): „Nuženk, Galybe, 
iš Dangaus...“ bene 1935 m. Pagėgiuo
se. Deja, ne mes anuomet nežinojom to 
himno melodijos.

Filisterės S. G. minimas skautų 

himno projektas („Stovėkim kaip plie
nas“) taip pat jau senutėlis — pirmą 
kartą atspausdintas Vokietijoje atsi
kūrusi© Skautų Aido pirmame nu
meryje, 1946 sausio mėn. Prie projekto 
yra ir pastabėlė: „Atsiųsta vieno mūsų 
skautininko“. Pakartotas 1947 m. 
dainorėlyje Laužams liepsnojant, pro
jektas turi ir autorių: skt. Algimantas. 
Kas šis brolis? Jei kas žinote, kviečia
me žinia pasidalinti ir su kitais MV 
skaitytojais.

Pasiteiravus LSS Pirmijoje patirta, 
kad filisterės S. G. laiškas himno 
reikalu gautas, bet jam neteikta jokios 
tolimesnės eigos. Tarta, kad aukšt. 
LSS vadovybei vis tenka spręsti daug 
svarbesnius mūsų jaunosios kartos už
davinius, nei himno projektų įgyven
dinimą. Įdomu būtų išgirsti ir kitų nuo
monių.

j. t.

ASS skautai-skautės sukaktuviniame parade
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.__________SpAUOOS
IFMTVMA

Vilius Storasta-Vydūnas 
700 JAHRE
DEUTSCH- 
LITAUISCHER 
BEZIEHUNGEN

Tai 1933 metais nacių sunaikintos 
Vydūno veikalo laidos pakartojimas su 
dr. V. Falkenhahn įvadinėmis pasta
bomis. Išleido Akad. Skautijos 
Leidykla, parengė ir finansavo Vydūno 
Jaunimo Fondas.

Dr. J. Jakštas aptaria Vydūno didįjį 
veikalą pirmuoju šio M V numerio 
straipsniu; veikalo tema taip pat 
kalbama rašinyje „Amžinoji ugnis ant 
lietuvninkų kapo“.

Bronius Žalys 
APIE ŽMONES, 
ŽEMĘ IR VĖJUS

Bronius Žalys rašo eilėraščius Apie 
žmones, žemę ir vėjus. Taip ir pava
dinta jo knyga (Australija: Gintaras, 
1983). Žmonės — tai krauju surišti 
lietuviai, paveldėję protėvių mintis, 
nusiteikimus, papročius ir kalbą. Iš šių 
ypatingu būdu artimas lietuvis ar 
brangi lietuvė įprasmina dabartį ir pri
mena praeitį — šiems dedikuojami eilė
raščiai arba į juos eilėraščiais kreipia
masi.

Žemė, kuriai priklauso poeto vaiz
duotė, yra Lietuva. Jos gamta tebėra 
pirmykštė lietuvių aplinka, su kuria 
lyginama kitų kraštų gamta, — šiuo 
atveju Australijos. Tikrai atsileisti, 

pasijusti namie, jaustis viena su 
aplinka būtų galima tik Lietuvoje... bet 
to, poetas sako, nebus.

Vėjai jungia pasaulio kraštus, 
apeina laiką, supa poetą ir jį neša į 
praeitį, į tėvynę. Tai jėga, mintis, 
dvasia, grėsmė, suraminimas.

Apie žmones, žemę ir vėjus paskirs
tyta į keturias dalis: „Apie gyvybę ir 
gyvenimą“ (16 eilėraščių), „Reportažai 
iš skautų stovyklų“ (6 eilėraščiai), 
„Mąstymai kalnų papėdėje“ (12 eilė
raščių) ir „Artojų žemės paslaptys“ (7 
eilėraščiai). Eilėraščiai apie skautišką 
gyvenimą yra originalūs: ką reiškia 
stovykla, kokia vadovo atsakomybė, 
kaip visa tai rišasi su tauta.

Eilėraščių forma įvairi. Kai kurie 
rimuoti. Kai kuriuose aidi liaudies 
dainos; kitur grįžta romantiška jaunų 
dienų kalba arba aiškus pasiryžusio 
lietuvio pasisakymas. Kai kurie eilė
raščiai parašyti Mačernio tradicijoje 
(pvz., „Saulės garbintojai“, „Vėlinių 
naktis artojų žemėje“). Vienas tęsia 
Nagio identifikavimąsi su tauta 
(„Kalbu apie takus į praeitį“). Rašoma 
ir „Haiku“ forma.

Įdomus vaizduote į praeitį nukeliąs 
eilėraštis „Aestiorum gentes“, kur 
atkuriama (nors moksliškai netiksliai) 
baltų susikūrimas. B. Žalys eilėraš
čiais seka tautos tęstinumą nuo anks
tyvųjų protėvių iki šių laikų jaunojo 
skauto. Jo eilėraščiai apima keletą 
tūkstančių metų ir siekia ateitį:

... užaugs
ir vėliai vaikščios
jaunas Dievas
Lietuvos žaliais laukais —

(Kūčių vakaras 1981, psl. 52) 
Marija Stankus-Saulaitė
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Bronius Kviklys 
KAUNO 
ARKIVYSKUPIJA

Šią vasarą Chicagoje vykusių 
Pasaulio Lietuvių dienų sūkuryje 
retas pastebėjome dar vieną kultū
rinę akimirką, neįrašytą į jokius lei
dinius, katalogus ar plakatus. Gal įvy
kių ir būta per daug vienam 
sąskrydžiui: Dainų šventė, PLB Sei
mas, Jaunimo kongresas, Sporto žai
dynės; didieji renginiai dar išpinti gau
siomis kultūrinėmis programomis bei 
pramogomis — nenuostabu, kad trečią 
Lietuvos bažnyčių tomą daugumas 
pamatėme tik „Dienų“ trimitams 
nutilus, išvažinėjus namolia.

O bažnyčių tomas — kad ir tylu
tėliai — atkeliavo taip pat šauniai kaip 
ir pirmieji du. Gal net šauniau, nes 
aprašantis ne vyskupijas, o jau net 
arkivyskupiją! Simboliškai į tomo ant
raštinę dalį žvelgiant, akį maloniai 

glosto ir išleidimo data: 1983 „Aušros“ 
metai.

Užsimotos serijos darbas vyksta 
sėkmingai, nes spaudoje skaitėme, kad 
ir ketvirtoji knyga jau baigta, penktoji 
pakeliui. Šia proga tiktų ir pastabėlė: 
neapsiribokime, vien linkėdami 
autoriui Br. Kvikliui sveikatos ir iš
tvermės. Ištvermės šiam užsispyru
siam aukštaičiui netrūksta, bet tos 
neįkainojamos serijos išleidimas taip 
pat reikalauja stiprios finansinės 
talkos. Pagal išgales kiekvienas 
paremkime!

Knygos turinio čia smulkiau nemi
nėsime, bažnyčių-koplyčių įdomias, 
negirdėtas, net nuostabias istorijas 
atras pats skaitytojas. O istorijų ne
trūks, nes tome aptariama 150 bažny
čių, 50 didesnių koplyčių bei oratorijų 
su krūva kapinių, varpinių ir pan. 
paminklų.

Pirmiausia keletas žodelių apie 
Kauno bažnyčias. Iš knygos puslapių 
patiriame, kad pirmoji šiame mieste 
statytoji greičiausiai buvo Vytauto 
bažnyčia, spėjama, apie 1399 m. Dr. J. 
Gimbuto surinktais duomenimis, ji 
galėjo būti 17-ji bažnyčia Lietuvoje.

Šioje vietoje tiktų paminėti, jog šio 
tomo, kaip ir ankstyvesniųjų, architek
tūrinius šventnamių tekstus profesiniu 
detalumu parašė filisteris dr. J. Gimbu
tas.

Senamiesčio panoramon jungiasi ir 
šeštą šimtmetį Rotušės aikštėje sto
vinti arkikatedra, Kauno didžiausia 
bažnyčia; Laisvės alėjos 101a numeriu 
— Šaričių bažnyčia, kur Vytauto 
Didžiojo laikais stovėjusi mečetė, skirta 
ištikimiems valdovo sargybiniams 
totoriams; Pakalnės gatvėje prigludusi 
gotiško stiliaus Šv. Mikalojaus bažny
čia, kurią 1624 m. Kauno maršalka 
išprašė iš karaliaus Zigimanto III 
Vazos padovanoti vienuolėms bene
diktinėms; Rotušės aikštės šiaurva
karinį kampą puošia Šv. Trejybės baž
nyčia, įdomi vėlyvojo renesanso 
stiliumi ir garsi klebonu Br. Paukščiu,
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kuris vokiečių okupacijos metais teikė 
Kauno žydams pagalbą, slėpė juos 
parapijos patalpose, o iš ten išgaben
davo slapta j Suvalkų ūkininkų sody
bas. Ir t.t. ir t.t.

Beje, kalbant apie šį bažnyčių tomą 
norisi atkreipti skaitytojo, ypač žemai
čio skaitytojo dėmesį, kad Kaunas 
ilgus metus buvo Žemaičių vyskupijos 
centras. O kodėl vyskupo būstinė Ru
sijos valdžios įsaku perkelta į Kauną — 
tuometinės rusiškos gubernijos centrą, 
atspėsite nesunkiai: „Įsakoma guber
natoriui ypatingai prižiūrėti dvasiš- 
kijos veikimą, kad niekas iš kapitulos 
ir konsistorijos narių neatsitolintų iš 
miesto be gubernatoriaus leidimo ir tai 
trumpam laikui... Įsakoma taip pat 
stropiai prižiūrėti į Kauną atvažiuo
jančius kunigus“. (M. Muravjovo raš
tas Kauno gubernatoriui 1865.11.23)

Praktika per šimtmetį nepasi
keitusi: ar ne tą patį apie nematomus 
prižiūrėtojus skaitome ir dabartinėje 
pogrindžio spaudoje...

Nepaprasti ir Kauno provincijos 
puslapiai dokumentine medžiaga, arch, 
aprašais, buvusių ir dabarties dvasiš
kių darbais ir aplamai vietovių 
viengenčių kultūrinėmis bei sociali
nėmis apraiškomis. Puslapiais keliau
jant iškyla ir tirpsta veidai — girdėti 
mokyklos suole, skaityti spaudoje, 
sutikti gyvenime. Daugumoje, supran
tama, dvasiškijos.

Dvasiškiai...
Turbūt jie mūsuose niekad dar 

nebuvo taip plačiai, detaliai aptarti, 
kaip bažnyčių serijoje. Džiugu ir pras
minga, nes iš tikrųjų su šiuo luomu juk 
labai artimai rišosi ir mūsų visų gyve
nimas: dvasiškiai mus sujungė 
moteryste, krikštijo mūsų vaikus, lai
dojo tėvus; mūsų istorijos bėgiu jie taip 
pat buvo seimų nariai, politikai, 
pogrindžio spaudos platintojai, liet, 
raštijos kūrėjai-puoselėtojai... Eilė nesi
baigianti. Šias eilutes rašantis yra įsi
tikinęs, kad kai užskleisime bažnyčių 
serijos paskutinį lapą, neliks mūsų 

tarpe tautiečio, kurs tomuose nebus 
sutikęs savo kapeliono, kunigo moky
tojo ar profesoriaus, savo klebono, 
nebus gyręs ar kritikavęs savo 
bendruomenės ar organizacijos 
„sutanoto“ valdybos nario, savo skai
tomos spaudos bendradarbio — kurios 
nors vienuolijos tėvo ar broliuko.

Grįžtant prie arkivyskupijos pro
vincijos, — ir šioji autoriaus įžvalgiai 
pateikiama šimtais įvairiausių pra
eities akimirkų. Kartą įnikus, sunku 
nuo tekstų atsitraukti, o ypač dėl to, 
kad tai mūsų praeities kančių-džiaugs- 
mų, laisvės-okupacijos, laimėjimų ir 
nesėkmių epopėja. Paminint keletą 
vaizdų:

Skautams, šiais metais Jubilie
jinėje stovykloje sukūrusiems simboli
nį kryžių kalną, bus ypač įdomu pasi
skaityti apie Meškuičius (p. 294), kurie 
pokario metais tapo Lietuvos religinės 
rezistencijos vietove, iš kurios į garsųjį 
Kryžių kalną (p. 255) eidavo lietuvių 
maldininkų procesijos;

Ar daugelis mūsų žino, kad Šiluvos 
— kur pasirodžiusi mergelė Marija — 
vietovės vardas išsivystė iš Šilas - Szi- 
las - Szilow - Szydlowo - Šidlava - 
Šiluva... Spaudos draud. metais ten bū
davo platinama draudž. lietuviška 
spauda; nepr. metais garsėjo atlaidais, 
kurių metų Šiluva tapdavo iki šimto 
tūkst. maldininkų miestu!

Pašilės bažnyčia tarybiniais metais 
buvo pertvarkoma į šokių bei paren
gimų salę;

Žemaitiškoji Viduklė, daug kartų 
nušiaušta kryžiuočių, tebėra siau
biama ir šiandien: patiriame, kad ir 
visai neseniai, 1981 liepos mėn., šven- 
tovėn įsiveržę piktadariai kirviais 
sukapojo altorių, ant grindų išbarstė 
komuniją...

Tai tik kelios penkių vietovių ištrau
kos, o autorius šiame 512 psl. tome 
aptaria virš 200 religinių arkivysku
pijos objektų, su jų istorijomis, archi
tektūra ir kt. epizodais.

Be bažnyčių dokumentacijos, tome
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atskirais skyreliais aptariami arkivys
kupijos valdytojai, pateikiama dva
sininkų martirologija, informuojama 
apie bažnytinę administraciją, vienuo
lijas, katalikiškas draugijas ir pan.; 
ypač įdomus skyrius apie kunigų semi
nariją — jos XVI a ištakas, įvairius 
carų valdžios draudimus, 1864 m. per
kėlimą į Kauną, nepr. meto sukles
tėjimą, okupacijų naštą ir pan. Nepa
prasta mozaika, nušviečianti ne tik 
šios institucijos fizinį bei dvasinį to
bulėjimą, bet taip pat jos atlie- 
tuvėjimą, tautiškumo pakilimą bei 
svarbų atliekamą darbą įvairiais mūsų 
tautos sunkmečiais.

* * *

Užsklandai — akimirkos žvilgsnis į 
bibliografinius puslapius. Gi naudoti 
šaltiniai byloja, jog Br. Kviklys vys
kupijų tomų vystymui kruopščiai pasi
ruošęs: vien knygų, brošiūrų, metraš
čių ir enciklopedijų šiame tome 
įvardinta virš 120 pavadinimų; iš jų 
pusšimtis — tai leidiniai, datuoti prieš 
1941 metus. Pažindami autorių kaip 
kruopštų įvairios liet, spaudos teikėją, 
galima spėti, jog bažnyčių tomams 
naudojama talka, greičiausiai yra iš 
paties autoriaus archyvo.

Penketukas priklauso ne vien tomo 
turiniui, bet ir išvaizdai. Viršelio dro
bėje ilgam amžiui įkomponuota arki
katedra, o puslapiuose teksto - nuo
traukų - antraščių kompozicija iš 
tikrųjų daro leidinį kiekvienos biblio
tekos puošmena. Tai bene techn. redak
toriaus dail. Petro Aleksos nuopelnas.

Tiražas 1500 egz., spaudai paruošė 
ir išleido 12-ju leidiniu) Amerikos Liet. 
Bibliotekos leidykla.

j.t.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
LSS Jub. Stovyklos proga buvo iš

leisti trys leidinėliai.

Lankantiems mūsų Jubiliejinę kita
taučiams skautams, kanadietiškai 
publikai ir aplamai LSS propagandos 
tikslams Pirmija išleido akad. skauto 
R. Vito papildytą-atnaujintą LITHUA
NIAN SCOUTING laidą. Brošiūroje 
(anglų kalba) — LSS istorinė apžval
ga; Lietuvos ploto, gyventojų etc. sta
tistika; Lietuvos istorinių įvykių chro- 
nologija. Gausiai iliustruota 
skautiškomis akimirkomis, 40 psl.

AUŠRA — Jub. Stovyklos vadovas, 
skiriamas stovyklos dalyvių infor
macijai, 72 psl. Turinyje — stovyklos 
malda, daina, himnai, šūkiai, ženklai; 
JS ir šakų stovyklų vadovybės, sto
vyklinių dienų kalendorius, 14 psl. 
skautamokslis, skautiškų institucijų 
reklamos.

Išleido LSS Pirmija, paruošė skau
tininkai V. Vijeikis ir J. Toliušis.

AUŠROS STOVYKLOS DAI
NYNĖLIS — Seserijos išleistas, Chi- 
cagos Skautininkių Draugovės ir 
Chicagos Sktn. Ramovės finansuotas 
100 dainų rinkinėlis, surinktas raš. 
mašinėle. Vienkartinio reikalo (Jub. 
Stovyklai) leidinėliui atleistina už klai
das dainų antraštėse bei Lietuvos him
no tekste. Kitu atveju tektų pabarti.

* * *

Jubiliejinę Stovyklą sveikinantis, 
M V redakciją pasiekė LSS Europos 
rajono leidžiamas neperiodinis žur
nalas BUDĖKIME. Šis jau Nr. 94, 
datuotas: vasara 1983.

Apie skautus ir spaudą rašo v.s. J. 
Maslauskas, „Aušros“ laikraščio aki
mirkų pateikia rašyt. K. Barėnas; j.v.s. 
L. Knopfmileris prisimena senas jūri
nes tradicijas. Londono, Manchesterio, 
Derby ir Nottinghamo bet. jaunimo 
kronika; skautamokslio skyriuje 
pateikti stovyklinių įrangų piešiniai. 
Humoristiniais rašiniais pasireiškia 
Vince O’Brien ir Lidija Kairytė. Laiš
kai, šypsniai ir pan.
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JV1USU PASTOGĖJE

FILISTERĖ ŠILĖNAITĖ - 
MEDICINOS GYDYTOJA

Sesė Rasa Šilėnaitė, vaikystės dienas 
leidusi Lemonte, Aušros Vartų tunte ir 
Rako stovyklose, aukštojo mokslo siek
dama, Cleveland© Case Western Reserve 
universitete baigė biologiją ir psichologiją, 
toliau — JAV karo aviacijos stipendininkė 
Medical College of Pennsylvania mokslo in
stitucijoje, kurią baigė 1978 birželį, įsigy- 
dama med. gydytojos diplomą.

Po studijų Loyolos u-to medicinos centre 
Maywood, IL, atliko praktiką, besilavin
dama chirurgijoje; ypač domėjosi vaikų, 
kraujo indų ir katastrofinių sužeidimų 
chirurgija.

Praktiką šią vasarą baigusi, persikėlė 
dirbti Ellsworth aviacijos bazės chirurginį 
skyrių. Sveikiname!

RAMUTĖ - DIREKTORĖ

Filisterė Ramutė Plioplytė buvo Pedago
ginio lituanistikos instituto lektorių tary
bos išrinkta instituto akivaizdinio skyriaus 
direktore.

Lektorė Plioplytė nuo 1982 m. buvo aki
vaizdinio skyriaus vicedirektorė. Ji taip pat 
tebėra instituto neakivaizdinio skyriaus 
direktorė ir tvarko visas instituto akademi
nes programas abiejuose skyriuose. Sesė R. 
Plioplytė yra instituto alumnė ir pradėjo 
ten dėstyti 1980 m.

LINAS - TEISĖS
DAKTARAS

Linas Kelečius šią vasarą baigė John 
Marshall teisių mokyklą ir gavo teisės 
daktaro laipsnį. Baigė iš pirmųjų 40 pro
centų geriausiais pažymiais, o šią mokyklą 
šiemet baigė 300 studentų. Be teisių dakta
ro diplomo, Linas Kelečius buvo dar 
pakeltas tos mokyklos garbės nariu (Order 
of John Marshall) ir taip pat gavo mokyk
los auksinį raktą.

Linas 1979 m. baigė Illinois universi
tetą aukščiausiais pažymiais, atžymėtas 
dekanato sąrašuose. Bakalauro diplomą Rasa, Ramutė ip Linas
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gavo iš politinių mokslų ir kriminologijos.
Studijų metais buvo techninis re

daktorius „The John Marshall Law 
Review“.

Lietuviškame gyvenime jis priklausė 
skautų Miško Broliams, dabar priklauso 
skautams akademikams.

SUEIGA SYDNEJUJE

ASS Sydnejaus skyriaus sueiga įvyko 
rugpjūčio 19 d. Jonaičių namuose, Eppinge.

Sueigą atidarė skyriaus pirmininkas v.s. 
fil. Izidorius Jonaitis, pasveikindamas ALB 
Krašto Valdybos pirmininką (skyriaus 
narį) s. fil. Vytautą Bukevičių, kurio va
dovaujama Australijos lietuvių delegacija 
gražiai pasireiškė Pasaulio Lietuvių Seime, 
jį pakviesdamas pravesti šios dienos 
sueigą.

Apie „Jaunimą ir lietuvių kalbą“ pašne
kesį pravedė brolis Bukevičius, temą pri
statydamas Jaunimo Kongreso ir PL Sei
mo nutarimų šviesoje. Pašnekesį sekė 
diskusijos. Svečias B. Šalys papasakojo 
savo įspūdžių iš Kanadoje vykusios Jubil. 
Stovyklos.

Einamuosiuose reikaluose aptarta meti
nės šventės, įvykstančios spalio 9 d., eiga, 
skautiškosios spaudos reikalai ir kt.

Sueiga užbaigta sesės fil. Jonaitienės 
paruošta kavute.

- Ž -

SVEČIAS IŠ AUSTRALIJOS

Praėjusiais metais automobilio nelai
mėje Australijoje sunkiai sužeistas v.s. fil. 
Balys Barkus, jau visai atsigavęs, šią va
sarą lankėsi JAV. Dalyvavo Chicagoje 
vykusių II-jų Pasaulio Lietuvių Dienų įvai
riuose renginiuose, o po jų savaitę poilsia
vo, žuvaudamas Minnesotos ežeruose.

Būdamas Chicagoje susitiko su drau
gais ir lankėsi lietuviškose institucijose. 
Svečiavosi ir DRAUGE, kur susitiko su 
gimnazijos laikų bičiuliu Alg. Pužausku, 
DRAUGO pirmo psl. redaktorium; plačiau 
mintimis pasidalino ir su dienraščio sky
riaus „Skautybės Kelias“ redaktore v.s. Ir. 
Regiene.

Vasaros įspūdžius fil. B. Barkus taip su
sumuoja Jub. Stovyklos laikraštyje SPIN
DULIUOSE:

„Baigiasi mano viešnagė jūsų žemyne.

Fil. B. Barkaus žodis Chicagos sktn. ramo
vės sueigoje. V. Bacevičiaus nuotr.

Po įspūdingų Pasaulio Lietuvių Dienų, 
ypač Dainų šventės, aš atsigaivinau skau- 
tybėje, visa širdimi būdamas su jumis Jub. 
Stovykloje, Kanadoje.

Džiaugiuos stovykloje sutikęs daug senų 
pažįstamų. Taip pat branginu naujas 
pažintis, ypač su mūsų žydinčiu jaunimu.

Dėkoju JS vadovybei ir stovyklau
tojams už dovanas, skautišką draugiš
kumą ir nuoširdumą. Tikiuosi, kad vieną 
dieną gal vėl susitiksime septintoje Tau
tinėje Stovykloje ar Australijoje.

Jūsų Balys Barkus“.

DANUTE DĖSTYS 
LITUANISTIKĄ

Fil. Danutė Račiūnaitė, gavusi muz. Br. 
Jonušo lituanistikai studijuoti stipendiją, šį 
rudenį vėl grįžo į Illinojaus universitetą 
Chicagoje, kur sieks daktarato iš litu
anistikos.

Sesė Danutė šiame u-te 1982 m. gavo 
bakalaurą iš istorijos, o 1983 m. Urbanoje 
įsigijo magistro laipsnį iš žurnalistikos.

Siekdama daktarato, D. Račiūnaitė tuo 
pačiu metu bus filisterės dr. Marijos Sau- 
laitės-Stankus asistente ir dėstys pagr. 
lietuvių kalbos kursą Lithuanian 101.
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SUMUSTIIX1IS
AKIMIRKOS SEKANTĮ RYTĄ
PO SMAGAUS
INICIUM SEMESTRE..

— Tu atsibundi, veidu paskendęs į šaligatvio 
žolę, prieš savo bendrabutį...

— Tau yra bloga, tu pasuki telefonu pir
mosios pagalbos numerį ir ragelyje išgirsti: 
„This is a recorded message“...

— Tu užlipi į dešimtą „campus dormitory“ 
aukštą ir pamatai patekęs ne į savo 
pastatą...

— Tu užsidedi gorsetą atvirkščiai, ir jis tinka 
tau dar net geriau...

— Tu nori apsivilkti drabužiais, kuriais 
vakar naktį vilkėjai baliuje, ir ... jų niekur 
nėra!

— Tu ieškai šaldytuve alaus ir staiga 
prisimeni, kad jį visą vakar buvai išnešęs į 
linksma vakarį...

_ Tu atsibundi pajutęs, kad tavoji „water 
bed“ yra prakiurusi, ūmai atsimindamas, jog 
pats neturi tokios lovos...

Pokalbis Sydnėjuje:
— Tėte, ar galėtum man nupirkti 

kengūrą ?
— O kam tau tos kengūros prireikė1?
— Norėčiau su tais dviem židiniečiais į 

Jubiliejinę Stovyklą vykti!

JUBILIEJINĖJE

Miško Broliai savo pastovyklėje susi- 
statę kamoflažo palapines ir dar jas užden
gę tinklais, kad net stovyklos viršininkas jų 
nematytų, buvo užklupti staigmenos: jų 
tinklai tapo pilni žuvyčių!

Niekas negalėjo paaiškinti, kaip žuvy
tės tinkluosna įkliuvo: tinklai juk saulės 
kepiname kalne, kur nėra nei lašelio van
dens.

Pasirodo — tai akademikų darbas: šie, 
pasigailėję Miško Brolių, prigaudė žuvyčių 
ir jas suvijo į tinklus...

*

Nugirstas pasikalbėjimas tarp austra
liečių:

— Teks pririšti filisteriui Rimantui 50 
kg svarstį prie kojos, kitaip jo niekur kitur 
nesurasi, kaip tik sesių pastovyklėje!

(Spinduliai)
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ADMINISTRATORES
PARAŠTĖ—___

MIELI SKAITYTOJAI,
Didelis ačiū visiems, kurie metų pra

džioje pareigingai prisiunčiate prenumera
tos mokestį, o dar didesnis ačiū pridedan- 
tiems kartu ir auką. Gaila, kad turime 
skaitytojų, kurie ir po trijų raginimų dar vis 
nėra atsiskaitę už šių metų prenumeratą, o 
kai kurie net ir už 1982 metus. Pakartotinų 
paraginimų siuntimas atima daug mūsų 
laisvalaikio valandų, o juk visi jų taip 
mažai turime. Tad jeigu gaunate su šiuo 
numeriu dar vieną paraginimo lapelį, nepa
dėkite jo į šalį, bet rašykite čekį ir siųskite 
administracijos adresu. Taip pat 
primename, kad pakeitę adresą praneš
tumėte jį administracijai.

MŪSŲ VYČIO garbės 
prenumeratoriai:

Ramūnas Bužėnas, Los Angeles, Ca 
Romas Cibas, Sydney, Australia 
Jūratė ir dr. Rimas Damauskai, 

Woodridge, IL
Danguolė Kviklytė, Chicago, IL
Ramunė Lukienė, Evergreen Park, IL 
Giedrė Mereckienė, Downers Grove, 

IL
Vytautas Mikūnas, Chicago, IL
Dr. Dalia Petreikytė, Justice, IL
Dr. Aleksandras Plateris, Bethesda, 

MD
Rima ir Algimantas Tamošiūnai, 

Chicago, IL

JAUNŲJŲ LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
NOVELĖS IR EILĖRAŠČIO

KONKURSAS

Novelės premijos: 600 dol. ir 400 dol.; 
eilėraščio — 500 dol. Premijų mecenatas — 
LIETUVIŲ FONDAS

1. Konkurso dalyvių amžius: 18 iki 35 
metų.

2. Konkursiniai kūriniai atsiunčiami iki 
1983 m. gruodžio 31 dienos šiuo adresu: 
JAUNŲJŲ RAŠYTOJŲ KONKURSAS, 
4249 Lambert Rd., So. Euclid, Ohio 44121.

3. Konkursiniai kūriniai rašomi lietuvių 
kalba mašinėle arba gerai įskaitomu rank-

MŪSŲ VYTĮ aukomis parėmė:
Po $50.00 Izidorius Jonaitis, Epping, 

Australia, Dr. Dalia Petreikytė, Justice, 
IL

Po $20.00 Dr. Aleksandras Plateris, 
Bethesda, MD, Jonė Žitkevičienė, 
Moonee Ponds, Australia.

$18.00 Ona Kotovienė, Riverside, IL.
Po $10.00 Ramūnas Bužėnas, Los 

Angeles, CA, dr. J. Maželienė, Camp
belltown, Australia, B. Mockūnienė, 
Kurralta Park, Australia, dr. Stasė 
Pacevičienė, N. Adelaide, Australia, 
Algimantas Žilinskas, Cheltanham, 
Australia.

$8.00 Adomas Mickevičius, Burlinga
me, Ca.

Po $5.00 A. E. Rahdon, Melbourn, 
Australia, dr. Vita ir Alvydas Vasai- 
čiai, Palos Pk., IL

Po $3.00 Povilas Abelkis, Bueno Park, 
Ca, Rasa Bertužytė, Chicago, IL, 
Vytautas Černius, Wycote, PA, Elena 
Juciūtė, S. Boston, MA, Irena Kairytė, 
Chicago, IL, dr. Jolanda Mickevičiūtė, 
Shaker Hts., OH, Jonas Paronis, 
Chicago, IL, Gintautas Taoras, 
Cleveland, OH, Gražina Vižinienė, 
Chicago, IL.

Visiems nuoširdus AČIŪ!

Danutė Korzonienė,
Administratorė

raščiu. Eilėraščių reikia atsiųsti po penkis.
4. Kūriniai pasirašomi slapyvardžiu, 

pažymint amžių, pvz. LIEPA, 32. Slapy
vardis su adresu užrašomas ant užlipinto 
voko, kuriame įdėta tikroji pavardė, adre
sas ir telefono numeris.

5. Vertinimo komisija: Juozas Stempu- 
žis (tel.: 1-216-382-9268), Dalia Staniškienė 
ir Vacys Kavaliūnas (visi iš Cleveland©).

6. Konkursiniai rankraščiai nebus 
gražinami; autoriai pasilieka nuorašus.

Novelės temą laisvai pasirenka pats 
autorius. Jos ilgis — iki 20 puslapių.

8. Premijuotieji kūriniai tampa JAV LB 
Kultūros Tarybos nuosavybe.

JAV LB KULTŪROS TARYBA
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