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Šventų 
Kalėdų 
proga 
pagalvoti:

TARNYBA ARTIMUI

Fil. Marija Milienė

Prisimenu dienas, kai buvau jauna 
ir pradėjau skautauti. Mūsų šūkis 
„Dievui — Tėvynei — Artimui“ skambė
jo taip didingai, ir aš bandžiau jį vyk
dyti visu jaunystės nekaltu entuziaz
mu.

Mylėti Dievą, tą gražiosios gamtos ir 
viso pasaulio Kūrėją, buvo taip lengva. 
Mano tėvai jį mylėjo, mane to išmokė.

Mylėti tėvynę — o taip! atrodė, kad 
dėl jos viską galėtum aukoti. Juk ji — 
pati gražiausia. Čia putojančios Bal
tijos jūros bangos apdovanoja mus savo 
turtu — gintaru; čia žaviosios Nemuno 
pakrantės su savo senove dvelkiančio
mis pilimis; pievos, pasipuošusios įvai
riaspalvėmis gėlėmis; miškai, kuriuose 
gegutė kukuoja, siūbuojantys javų 
laukai, per amžius maitinę lietuvį...

Mylėti artimą — nebeprisimenu, 
kaip tą šūkio dalį tada supratau. 
Nemanau, kad ji kėlė per daug rūpes
čių. Žinojau, kad reikia pavalgydinti 
alkaną, pagirdyti trokštantį ir gailėtis 
nelaimės ištikto žmogaus.

Bet atėjo laikas, kada turėjau palikti 
jaukų, meile dvelkiantį tėvų namelį ir 
važiuoti į universitetą. Pasijutau iš
plaukusi iš siauro upelio į platų van

denyną, kurio krantų nebegalėjau 
matyti. Susidūriau su kitų jaunų žmo
nių pasaulėžvalgomis ir idėjomis. 
Kiekvienas gynė savo įsitikinimus ir 
bandė juos įskiepyti į universitetą atėju
siems jauniems studentams. O juk nėra 
sunku patraukti jaunuolį į savo pusę. 
Susidūriau su cinikais, kurie juokėsi iš 
mano naivaus tikėjimo. Tėvynė — kas 
ji? Tai tik sentimentas, — jie tvirtino.

Manasis „Dievo — Tėvynės — Ar
timo“ supratimas atsidūrė pavojuje. Iš 
pradžių bandžiau bėgti nuo tų, kurie 
traukė į savo pusę. Dažnai negalė
davau užmigti ir vis galvojau, galvo
jau... Bet pamažu vaikystėje įskiepytas 
tikėjimas ne tik neišblėso, bet stiprėjo, 
brendo ir išliko gyvas iki šios dienos.

Meilė tėvynei taip pat prašvito 
kitomis spalvomis. Dabar mylėjau ją ne 
vien dėl to, kad Maironis taip gražiai 
apdainavo, o supratau, kad žmogus 
myli savo tėvynę ne todėl, kad ji graži 
ar galinga, bet todėl, kad jis yra josios 
neatskiriama dalis. Tik ten mes esame 
įleidę savo šaknis ir galime laisvai vys
tytis, bręsti ir augti. Mes mylime ją ir 
tada, kai ji nėra nei graži, nei turtinga 
ir net tada, kai jai yra atimta jos laisvė.

1
F. Lives

NAC ONALINŽ
Ai. MAŽVYDO
BifS IOTFKA
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ARTIMO MEILĖS supratimas taip 
pat keitėsi. Supratau, kad ne vien 
duona minta žmogus, kad jo siela taip 
pat alksta ir jai reikia dvasios peno.

Tai buvo prieš daugelį metų. Šian
dien anų dienų jaunatviškas entuziaz
mas išblėso. Daugelio metų klajonės, 
naujos gyvenimo sąlygos, išgyventi 
vargai ir netekimas savo krašto turėjo 
įtakos į kiekvieno mūsų subrendimą: 
šiandien mes nesame tie patys, kokie 
buvome vakar, prieš mėnesį ar prieš 
metus. Tad pabandykime sustoti ties 
viena savo šūkio dalimi — „Artimui“ — 
ir pažiūrėti, kaip ją šiandien galime įgy
vendinti.

Gyvendami miestuose, nuolat susi
tinkame su žmonėmis — darbovietėse, 
gatvėse, krautuvėse, susirinkimuose. 
•Vieni jų turtingi, užimą labai at
sakingas tarnybas, kiti gal turi sunkiai 
dirbti, kad išlaikytų save ir šeimą. 
Vieni linksmi ir patenkinti gyvenimu, 
kiti nelaimingi ir prislėgti. Bet jie visi 
yra mūsų artimieji.

Kaip mes suprantame savo san
tykius su jais? Ar skirstome žmones 
pagal jų profesijas, ar bandome ati
tinkamai vertinti pagal jų visuomenėje 
užimamas vietas? Kaip žiūrime į skir
tingų rasių ir tautybių žmones? Paban
dykime kiekvienas padaryti tai, ką Dag 
Hammarskjold kažkada yra pavadinęs 
ilgiausia kelione — kelione į mūsų 
pačių giliausias sielos gelmes. Ką ten 
rasime?

Labai dažnai tarnavimas artimui 
yra suprantamas tik kaip materialinė 
pagalba. Tiesa, tai labai svarbu. Ir kaip 
gera, kai galime padėti nelaimėn pate
kusiam žmogui maistu, pinigais, rū
bais, darbu ar patarimu. Kaip sunku 
sergančiam, kai nėra kas jį prižiūri; 
kaip liūdna senam, kurio jėgos nusilpu
sios ir kuriuo niekas nebesirūpina.

Pažiūrėkime į motyvus, kurie mus 
skatina padėti kitiems.

Kartais žmonės padeda kitiems tik 
todėl, kad ta pagalba yra surišta su jų 
pačių interesais. Kaip pavyzdį galime 

paimti įmones. Jos aprūpina dirban
čiuosius tam tikrais patogumais, rūpi
nasi jų sveikatos išlaikymu ir t.t. Bet 
šios paslaugos duodamos ne iš meilės, o 
tik todėl, kad dirbantis būtų sveikas ir 
stiprus, ir galėtų duoti daugiau naudos 
darbdaviui.

Mes taip pat galime padėti artimui 
vien pareigos jausmo vedami. Gal mūsų 
tėvai mėgo padėti kitiems, ir juos mes 
sekame? Gal padedame artimui todėl, 
kad esame skautai, — mūsų pareiga yra 
daryti gera. Čia gero darymas yra tik 
įprotis arba pareiga.

O gal mes jaučiame vidinį pasiten
kinimą, kai padarome gerą darbą, ir tai 
yra mūsų motyvas padėti kitiems. Gal 
manome, kad kiti, išgirdę apie mūsų 
geraširdiškumą, pavadins mus kilniais 
žmonėmis: o gal, apdovanodami kitus 
savo dovanomis, įtaka ar palankumu, 
mes būsime užtikrinti, kad gavėjai liks 
visą gyvenimą mūsų dėkingais drau
gais.

Nenoriu paneigti, kad gero darymas 
anksčiau duotais motyvais nėra ver
tingas, bet noriu paminėti, kad yra dar 
vienas artimo pagalbos teikimo būdas: 
mes padedame artimui grynai altruis
tinės meilės vedami ir neatsižvelgdami, 
kas tas asmuo bebūtų.

PRISIMENU 1945 metų pradžią. 
Pasitraukę iš Lietuvos, mes apsigy
venome vienoje įmonėje netoli Kara
liaučiaus. Artėjant sovietų kariuo
menei, susidėjusių aplinkybių dėka, 
man vienai iš šeimos buvo leista palikti 
darbovietę ir keliauti į artimiausią 
uostą, o iš ten, drauge su daugybe tokių 
pat nelaimingų žmonių, nuplaukti laivu 
iki Gotenhafen. Oras buvo šaltas, o 
sovietai nesulaikomai veržėsi tolyn į 
vakarus. Išlipę iš laivo visi skubėjome į 
krautuves, ieškodami duonos, kuri bu
vo parduodama tik už tam tikrus kupo
nus. Atsistojau ir aš į eilę. Padaviau 
kuponus, bet pardavėja grąžino saky
dama, kad ji negali parduoti tokio mažo 
kiekio duonos. Man reikėjo 500 gramų
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vertės kuponų. Tą pačią akimirką greta 
stovėjusi nepažįstama pabėgėlė padavė 
savo kuponus ir pasakė, kad pardavėja 
paimtų iš josios trūkstamą kiekį.

Tai buvo prieš 39 metus. Nebe
prisimenu, kaip ta moteris atrodė, neži
nau net, ar ji man ką nors pasakė; ži
nau tik viena: man padėdama, ji 
atsisakė duonos kąsnio, kuris tuo metu 
buvo labai brangus. Nepažįstamoji 
parodė tokią gilią artimo meilę, kurios 
aš ligi šiol neužmiršau. Nemanau, kad 
kas nors drįstų atmesti tokią meilę.

Čia kalbėjau daugiau ar mažiau apie 
materialinę pagalbą artimui. Aš tikiu, 
kad skautai yra gana gerai paruošti 
tarnybai. Bet tai tik viena artimo tar
nybos dalis. Esama žmonių, kurie yra ir 
sotūs ir turi pakankamai pinigų, o 
tačiau jie reikalingi pagalbos? Ko jiems 
trūksta?

Kad užgimęs kūdikis galėtų tinka
mai vystytis ir prasiskleisti, kaip sklei
džiasi gėlės pumpuras, jis privalo gauti 
tėvų arba augintojų meilę ir šilumą. 
Yra sakoma, kad kiekvienas iš mūsų 
yra išdava tos meilės, kuria mes 
buvome mylimi vaikystės amžiuje, arba 
meilės, kurios mes tada negavome.

Bet ne tik vaikai reikalingi meilės: 
jos alksta visa žmonija. Nėra žmogaus, 
kuris nereaguotų į meilę, jeigu tik 
galėtų būti tikras, kad yra mylimas. Jei 
žmonės sugebėtų mylėti, kaip greitai 
galėtų pasaulis iš pagrindų pasikeisti! 
Kaip būtų gera, jei žmogus žmogui, 
darbdavys darbininkui, draugas drau
gui galėtų parodyti tikrą nuoširdumą, 
brolišką artumą, tarpusavio švelnumą 
ir bendrą vienas antro supratimą. Šalia 
duonos, meilė yra maistas, kurio visi 
mirtingieji alksta.

Ar mes mokame mylėti? Ar mes, 
sutikę kitą žmogų ir ištiesę savo ranką, 
rodome tik šaltą mandagumą, ar lei
džiame jam pajusti mūsų nuoširdumą, 
vidinę šilumą ir meilę? Ar žvelgdami 
giliau į jo veidą, matome tik to veido 
bruožus, ar atpažįstame jame Kūrėjo su
tvėrimą — žmogų? Ar mes mieliau kal
bame apie meilę, negu ją praktikuo

jame?
Pasižiūrėję į savo gyvenimą paste

bėsime, kad ir mes norime būti mylimi, 
norime būti suprasti; džiaugiamės kai 
kas parodo mums ne dirbtinį, o atvirą, 
be jokių padailinimų, nuoširdumą. Jei 
apie tai giliau pagalvotume, mūsų akys 
geriau pastebėtų kitus žmones, kurie 
ieško to paties, ko ir mes; pastebėtume 
tuos, kurie yra nusivylę žmonėmis, 
pasauliu, o gal ir patys savimi.

PAUL TOURNIER, šveicarų rašy
tojas ir psichiatras, buvo paprašytas 
atskleist savo paslaptį, kaip jis padeda 
tiems, kurie ateina pas jį su problemo
mis. Jis atsakė: „O, aš nežinau, kaip 
padėti žmonėms. Aš tik myliu žmones ir 
klausaus, kai jie kalbėdami išlieja savo 
skausmus. Be to, aš bandau jiems 
parūpinti savo namuose saugų kampelį, 
į kurį jie gali sugrįžti, papasakoti apie 
savo sveikatos pažangą ir būti už
tikrinti, kad niekas jų neapkaltins ir 
nepasmerks“.

Be abejo, Paul Tournier mėgsta 
padėti žmonėms, bet reikia pripažinti, 
kad jis yra suradęs paslaptį, kaip pasi
daryti nelaimėje esančio draugu, pas 
kurį jie gali ateiti, ir kuris gali padėti 
surasti naują gyvenimo kryptį.

Neapsakomai malonus jausmas 
apima žmogų, kai jis išmoksta padėti 
kitam. Kaip gražu, kai vienas žmogus 
gali būti antram atviras; jausti, kad jis 
yra suprastas; žinoti, kad jam kalbant, 
kas nors klausosi ir girdi. Deja, šių 
dienų pasaulyje pasikalbėjimai yra pa
virtę monologais ne tik politikų susi
rinkimuose ir organizacijose, bet kar
tais net ir šeimose. Visi kalba, bet 
niekas nesiklauso.

O kas atsitinka, kai vietoj meilės ir 
tolerancijos žmonės pajunta jiems 
išreikštą neapykantą. Pažiūrėkime į 
kelis pavyzdžius.

1920-tų metų laikotarpiu Amerikoje 
gyveno žydas Mike Gold. Jis buvo vadi
namas amerikietiško komunizmo filo
sofu. Kai komunizmas Amerikoje pra
dėjo žlugti, jo vardas užmirštas. Tuo
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metu jis parašė veikalą „Žydas, kuris 
nežinojo, kas jis yra“.

Aprašydamas savo vaikystę New 
Yorke, Gold pasakoja, kaip motina 
prigrasino jį neperžengti vienos gatvės 
ribų. Motina nesugebėjo paaiškinti, kad 
jo gyslose tekėjo skirtingas kraujas. Juk 
vaikai nesupranta šališkumo. Bet viena 
dieną jo smalsumas žinoti, kas darosi 
už gatvės ribų, tapo toks didelis, kad jis 
peržengė uždraustąją ribą ir atsidūrė už 
žydų geto ribų.

Netrukus prisistatė grupė vyresnių 
berniukų ir paklausė, ar jis yra „kyke“ 
(taip Amerikoje pravardžiuodavo 
žydus). Jis atsakė nežinąs; tokio žodžio 
niekad nebuvo girdėjęs. Tada vaikai 
paklausė, ar jis yra Kristaus žudikas. Ir 
vėl Mike atsakė nežinąs. Jis yra to 
vardo niekad nebuvo girdėjęs. Tik kai 
berniukai paklausė, kur jis gyvena, 
Mike tuojau savo adresą atraportavo.

„Tai tu esi Kristaus žudikas! Tu esi 
krikščionių teritorijoje, o mes esame 
krikščionys. Mes pamokysime tave būti 
ten, kur tu priklausai!“

Ir, taip tarę, jie primušė mažąjį 
vaiką, sukruvino jo veidą, sudraskė rū
bus ir išvarė iš savo teritorijos. Nusi
gandusi motina klausė sūnaus, kas atsi
tiko, bet šis tegalėjo atsakyti tik vieną 
žodį: „nežinau“. Pasiteiravus, kas jį pri
mušė, atsakymas buvo tas pats — 
„nežinau“.

Kai motina, nuplovusi kraują nuo 
veido, laikė jį savo glėbyje, jis priglau
dė savo sutinusias lūpas prie motinos 
ausies ir paklausė: „Mama, kas yra 
Kristus?“

Mike Gold mirė 1967 m. Savo pasku
tines gyvenimo dienas jis praleido 
vienoje New Yorko katalikų labda
ringoje draugijoje, kurią vedė Dorothy 
Day. Kartą ji taip apie globojamąjį išsi
reiškė: „Mike Gold kiekvieną dieną 
valgo prie Kristaus stalo, bet jis turbūt 
niekad Kristaus nepriims, nes negali 
užmiršti tos dienos, kada pirmą kartą 
išgirdo jo vardą“.

Panašiai atsitiko ir su Mao Tse 
Tungu. Vieną dieną, jau būdamas su- 
4

augęs jaunuolis, jis išgirdo, kad jo my
limas misijonierius, pas kurį kadaise 
mokėsi, atvyko į Kiniją ir apsistojo 
viename viešbutyje. Jis labai norėjo su 
mokytoju pasimatyti ir pasikalbėti. Bet 
vos tik įžengus į viešbutį, Mao tapo 
prievarta išstumtas, nes ten buvo lei
džiama įeiti tik baltiesiems.

Mao vėliau tapo komunistinės Kini
jos vadas. Kas būtų atsitikę, jei Mao 
nebūtų buvęs išstumtas iš viešbučio, jei 
jis būtų turėjęs progą pasikalbėti su 
savo buvusiu mokytoju? Gal Kinija 
šiandien būtų kitokia? Gal? Kas žino!

MES SKAUTAI ESAME vienos 
didelės šeimos nariai ir vadiname save 
broliais ir sesėmis. Mus jungia bendra 
idėja. Bet ar tas broliškumas reiškiasi 
tik tada, kai susitinkame sueigoje, ir vėl 
nutrūksta, kai einame namo? Ar mes 
esame atskiros palaidos dalelės, ar 
vienas glaudžiai susigyvenęs vienetas? 
Kaip mes žiūrime į savo tautiečius — 
brolius ir seses lietuvius?

Sakome, jog mylime Lietuvą. Ar mes 
mylime lietuvius? Ar užplūsta mūsų 
širdis džiaugsmo banga, kai mes susi
tinkame savo tautietį? Juk sutiktasis 
yra mūsų tautos dalis, pasklidusi po 
visą Australijos kontinentą. Mes turime 
nemažą skaičių gyvenimo vakarą pasie
kusių tautiečių. Vieni prisitaikė prie 
vietinio gyvenimo sąlygų, bet išleidę į 
gyvenimą savo suaugusius vaikus, yra 
labai vieniši. Ar mes, pamatę juos susi
rinkimuose ar kitose susitikimo vietose, 
nusišypsome ir paklausiame, kaip jiems 
sekasi? Ar skiriame bent trumpą 
valandėlę laiko pasidalinti bendrais 
įspūdžiais? O kaip vyresnis asmuo 
džiaugiasi, kai jaunesnieji jį pra
kalbina? Ar mūsų veikimas susideda 
tiktai iš statistikos — kiek, kur ir kada 
mes pasirodėme?

Sako, kad žmonės lengvai atpa
žindavo pirmuosius krikščionius iš to, 
kaip jie mylėjo vienas antrą. Ar žmonės 
atpažins mus iš to, kaip mes mylime 
vienas kitą, kaip mylime savo tau
tiečius, kaip mylime visus žmones?
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Dar sukaktuvinės
AUŠROS temomis:

ŠLIŪPO REDAGUOJAMA AUŠRA
Aušros pirmą numerį užpildė 

medžiaga, pateikta (savo ar kitų 
parengta) J. Basanavičiaus, J. Mikšo, 
J. Šliūpo ir A. Višteliaus. Tolimes
niuose numeriuose atsiranda nauji 
bendradarbiai, pasirodo korespon
dencijos iš įvairių vietovių apie lietuvių 
gyvenimą. Galėjo atrodyti, kad pirmo 
lietuviško žurnalo leidimas vyksta 
sėkmingai. Vienok, ketvirtam Aušros 
numeriui pasirodžius, faktiškasis žur
nalo redaktorius-tvarkytojas Jurgis 
Mikšas dėl nesusipratimų su jo nesėk
mingu piršimusi vienai vietos vokietai
tei, viską pametęs Ragainėje, pabėgo į 
Žemaičius pas M. Davainį-Silvestraitį. 
Žurnalo reikalai pasiliko vieno Marty
no Jankaus rankose. Jankus į Aušros 
administravimo ir ūkio reikalus buvo 
įsitraukęs veik iš karto, tačiau reda
gavimo darbas nelabai jam tada sekėsi. 
Nesugebėdamas susitvarkyti su reda
gavimu, jis prašė pagalbos iš J. Basa
navičiaus, bet šis nesutiko vykti į Ra
gainę. Tada Basanavičius vien 
pažadėjo atsiųsti reikalingą medžiagą 
Aušros išleidimui 1883 m. baigti, kad 
tuo būdu patenkinus prenumeratorius, 
ir pasiūlė žurnalą likviduoti. Jankus 
nenorėjo sutikti likviduoti Aušrą, bet 
pasiryžęs žūtbūt išlaikyti, prisiminė į 
Šveicariją nuvykusį J. Šliūpą. Tada 
Jankus pats savo iniciatyva, be Basa
navičiaus žinios, Aušros redaktoriaus 
vietą pasiūlė J. Šliūpui ir ėmė jį kviesti 
atvažiuoti redaguoti. 1883.XI. pradžioje 
J. Šliūpas tuo reikalu kreipėsi į J. Ba
sanavičių, o jau XI.6 d. laišku J. Basa
navičius atsakė, kad jis pilnai pritariąs 
M. Jankaus pasiūlymui. Pats J. Šliūpas 
apie tą Jankaus pasiūlymą šitaip rašė:

„To man tik tereikėjo: visokios viltįs 
į geresnę ateitį man atsivėrė. Tapęs 
redaktoriumi, galėsiu atlikti išgany- 
tingą darbą dėl Lietuvos, apie kurį 
vienval sapnavęs buvau! Nepamislinau 
apie kliūtis, bet tuojau viską susidėjęs į 
valyzą, dar pasiėmęs gerą gniužtą 
lenkiškų socialistiškų knygelių... sėdau į 
trūkį ir važiavau į Monachiumą. Ant 
Vokietijos rubežiaus policija daigtų 
nekratė. Kakau per Egerį į Pragą, kur 
augštamiestyje tuosyk gyveno d-ras 
Basanavičius. Nežinau, kaip Basanavi
čiui išrodė mano užsidegimas. Žinau 
tik, kad apsirokavus apie kaštus 
tolesnės kelionės man truko pinigų. Tad 
Basanavičius suteikė man keletą 
muštiniu; kiek, šiandien nepamenu...“ 
(Varpas, 1903 m. Nr. 3)

J. Šliūpas, būdamas plikas kaip 
tilvikas, baiminosi dėl pragyvenimo, o 
taip pat ir dėl savo saugumo. Jankus 
užtikrino Šliūpą, kad priimsiąs jį į savo 
namus darbininku ir duosiąs pilną 
išlaikymą; o dėl saugumo, tai Šliūpas, 
Jules Richter slapyvardžiu prisidengęs, 
galėsiąs nuslėpti savo praeitį ir kilmę.

Basanavičius, laikęs save Aušros 
redaktoriumi, pastatė Šliūpui būtiną 
sąlygą: visus spaudai ruošiamus rank
raščius atsiųsti jam peržiūrėti, apro
buoti. Tai sąlygai pritarė ir A. Vištelis, 
tačiau J. Šliūpas tos sąlygos nepaisė, 
sakydamas, kad rankraščių nuolatinis 
siuntinėjimas Basanavičiui labai 
uždelstų darbą. Jis tvarkėsi visai sava
rankiškai. Pradėjęs redaguoti nuo 5-jo 
numerio, jį pasirašė kaip „leidėjas ir 
redaktorius“, o nuo 6-jo numerio pra
dėjo tituluotis „rėdiku“. Gerokai pakeitė 
Basanavičiaus pasirinktą kryptį.
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Šliūpui atvykus, dar nebuvo ap
mokėta už paskutinio numerio spaus
dinimą. Šliūpui teko daug laiškų 
parašyti pažįstamiems. Po to atsirado 
daugiau prenumeratorių, galima buvo 
apmokėti skolą spaustuvei ir „idant nuo 
Ragainės netikusio burmistro cenzūros 
ją išvaduoti, perkėlėme spaudą 
„Auszros“ į Tilžę pas Mauderod...“ Nuo 
6-to numerio žurnalas spausdintas 
Tilžėje.

J. Šliūpas kaip Aušros „rėdikas“ yra 
pasirašęs 1883 m. 5—10 numerius ir 
1885 m. 1—3 numerius, nors faktiškai 
parengė pilnumoje ir 1884 m. 4—6 
numerius, kuriuos redaktoriumi yra 
pasirašęs M. Jankus. Tad faktiškai J. 
Šliūpas maždaug 5 mėnesių laiko
tarpiu: parengė, suredagavo vienerių 
metų turinį. Tačiau ir trumpalaikis 
Šliūpo redagavimas nustatė Aušros 
likimą, privedė prie pačių aušrininkų 
skilimo į įvairias grupes, parodė, jog 
ten, kur liečiami religijos, tautybės ir 
politikos klausimai, skirtingų idėjinių 
pažiūrų grupėms neįmanoma rasti ben
drą kalbą; užtat reikia galvoti apie tų 
grupių savarankiškų laikraščių stei
gimą, ypač tokių, kurie sugebės savo 
reikalus gerai pristatyti.

Pagal Basanavičių, Aušra turėjo 
būti istoriniai literatūrinis žurnalas, 

kurio tikslas — žadinti lietuviuose tau
tinį susipratimą, atskleidžiant gar
bingą tautos praeitį. Jam labiausia 
rūpėjo parodyti, kuo lietuviai buvo pra
eityje ir tuo būdu pažadinti juos pakilti 
iš dabartinės pažemintųjų padėties, išsi
vaduoti iš svetimųjų dvasinės ir 
politinės priespaudos. O išsivadavimo 
kelias yra švietimasis Aušros patrio
tinė poezija ir šiaip literatūriniai 
straipsniai šalia istorinių buvo ski
riami tautos švietimui. Apskritai, 
turinyje vyravo romantinė dvasia, visiš
kai pasaulietiška, be probažnytinės 
ideologijos. Dėl to dvasininkai nuo pat 
pradžių sutiko žurnalą su tam tikru 
nepasitikėjimu, kaip liudija J. Basa
navičiaus pareiškimas po 20 metų: 
„AUSZRA buvo neabejotinai liberališ
kas laikraštis — to nė aš, nė kiti san- 
darbininkai gėdėtis neprivalo — ir kaip 
toksai kunigijai nepatiko“.

Šliūpas pradžioje tęsė Aušros pra
dėtąja linkme. „Ant 1883 m. mano 
sąmonė buvo palikti AUSZROS pa
kraipą, kokia buvo iš pradžių: gar
bintoja kalbos, kovotoja su priešais 
(lenkais, maskoliais), sukurstytoj a 
lietuvių miegančios dvasios, ypač pa
traukiant Lietuvos žmones prie 
AUSZROS skaitymo“.

Tačiau J. Šliūpas, dar nebūdamas

lietuviszkoje. latviszkoje, lenkiškoje, maskoliškoje, 
vokiszkoje ir k. kalbose. Spaustuve yra apstingai 
visokiomis skaitytinėmis (raidėmis) aprupita ir dirba 

su pritinkamiauseis dirbtuvais (maszynomis).
Darbai gerai atliekami ir pigei parokiijami.
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J. Mikšo spaustuvės reklama 
A UŠROJE. Šioje spaustuvėje nuo 
1885 m. devinto numerio buvo 
spausdinamas ir AUŠROS žur
nalas.
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Dr. Jonas Šliūpas

redaktorium, jau įnešė į žurnalą savitą 
socialistinę dvasią. Jsi 1883 m. 3—4 
numeryje paskelbė rašinį „Lietuvos 
bicziulis“, kuriame rašė, kad negana 
mylėti Leituvą ir jos tautą, gėrėtis 
didvyriška praeitimi. Reikia dar, rašė 
jis, ieškoti tautos nuopolio priežasčių, 
pakelti kraštą ne tik kultūriniai, bet ir 
ūkiniai... Šliūpas redaktorius juo drą
siau žengė socializmo kryptimi. Šiuo at
žvilgiu reikšmingas jo straipsnis 
„Tikrasis jeszkinys patriotiszkumo“ 
(1884 metų 1, 2 ir 3 nr.). Jame Šliūpas 
išvedžioja, kad tautos vystymos pagrin
das yra jos ūkis: „Ekonominiame 
gyvenime ta padėtis yra gera, kuri vi
siems teikia gerą, neaplenkdama nieko, 
ar tai būtų prastas žmogus, ar kokia 
įtakinga šeimyna. Visi tėvynainiai 
turėtų rūpintis, kad kiekvienas kas
dieną galėtų turėti savo puode vištą 
išsivirti ir sočiai pavalgyti (čia karto
jamas pracūzų karaliaus Henriko IV 
Burbono pageidavimas, kad taip galėtų 
gyventi jų pavaldiniai prancūzai) ir kad 
teisės visiems vienodos būtų tai
komos“. Lietuviai turi sudaryti pramo
nės ir prekybos bendrovės savo pačių ir 
visos tautos labui. Tikro patriotizmo 

tikslas, sako Šliūpas, yra dirbti savo 
tautos gerovei ir tuo pačiu visai žmoni
jai, kuri tolimoje ateityje susijungs į 
vieną bendruomenę, kur visi bus lygūs. 
Bet šis tolimas tikslas bus pasiektas ne 
kitaip, kaip paskirai vystantis kiek
vienai tautai. Tik kultūringos tautos 
galės ateityje sudaryti laisvą ir kultū
ringą suvienytą žmoniją. Šie pareiš
kimai esmėje buvo J. Šliūpo paviršu
tiniškai suprastas ir išdėstytas 
socializmo mokslas. Aišku, J. Šliūpas, 
dėstydamas tą savo socialinę filosofiją, 
be abejo turėjo galvoje ir lietuvių tau
tos paskirtį tapti tos būsimos visuo
tinės bendruomenės nariu.

Toliau Šliūpui itin prie širdies buvo 
lietuvių švietimas. 1884 m. jis Aušroje 
paskelbė gan išsamų straipsnį apie 
lietuviškų mokyklų įsteigimą. Pabrėžęs 
tėvų pareigą auklėti vaikus, Šliūpas 
susikūrė visą jo įsivaizduojamų 
Lietuvos mokyklų sistemą. Jis nurodo, 
kokie turėtų būti vaikų darželiai, pra
džios mokyklos, gimnazijos ir aukš
čiausioji mokykla — mokytojų akademi
ja. Jis pateikia gan smulkią programą 
toms mokykloms, ypač gimnazijoms. Į 
pirmą vietą jis iškelia tiksliuosius 
mokslus. Visose mokyklose dėstomoji 
kalba turėtų būti lietuvių; rusų kalbai 
skiriama paskutinė vieta svetimųjų kal
bų tarpe. Visos mokyklos turi būti pačių 
lietuvių steigiamos ir išlaikomos.

Savaime suprantama, kad tas pla
nas ano laiko sąlygomis buvo fantas
tiškas, neįvykdomas, bet jis rodo to 23 
metų amžiaus jaunuolio patrioto 
sumotą tikslą: paskleisti šviesą masko
lių tamsinamoje Lietuvoje ir pakelti 
tautiečius į aukštesnį gyvenimo lygį. 
„Taigi meilė tėvynės, pagailėjimas bro
lių sągentainių, noras juos apšviesti ir 
atkelti jų panykusį medegišką bei doriš
ką būvį, verčia visus lietuvius tą dalyką 
rūsčiai ir nuodugniai apsvarstyti“.

Šliūpas savo straipsniais pakreipė 
perdėm romantiškai patriotišką Aušrą 
liberaline, laicistine linkme, o tai buvo 
nauja, neįprasta ano laiko visuomenėje
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— ir Mažojoje ir Didžiojoje Lietuvoje. Iš 
žurnalo padvelkė nauja dvasia, skir
tinga nuo buvusios ligšioliniuose Mažo
sios Lietuvos lietuviškuose laikraščiuo
se, kur težinota garbinti Prūsijos 
karalių ir tvirtinti protestantišką 
dvasią. Tų tik iš vardo lietuviškų 
laikraščių kryptis derinosi su valdan
čiųjų žemininkų (vadinamų junkerių) 
politika ir jų pasaulėžiūra, kuri buvo 
nesvetima ir Didžiosios Lietuvos kon
servatyviems ano laiko katališkiems 
sluoksniams.

Didelė Šliūpo įnešta naujybė į Aušrą 
(palyginti su ligtoliniais laikraščiais) 
buvo jo straipsniai apie dvarų dar
bininkų ir kaimiečių sunkią padėtį. Tai 
buvo kažkas nauja, neįprasta Mažosios 
Lietuvos laikraščiui. Todėl vietos parei
gūnai ir dvasiškiai įžiūrėjo naujame 
lietuviškame laikraštyje lyg ir prieš
valstybinę linkmę. Jie susidomėjo 
paslaptingo redaktoriaus, dirbančio 
paprastu darbininku Bitėnuose, 
asmenybe. Tuojau išaiškino, kad tas 
pasivadinęs Jule Richter yra iš tikrųjų 
iš Rusijos pirma į Šveicariją pabėgęs 
Šliūpas. Jo padėtis Bitėnuose pasidarė 
nesaugi.

Aušrai duota pozityvistinė, socialis
tinė kryptis atstūmė ir Didžiosios 
Lietuvos konservatyvią visuomenę, 
ypač dvasiškiją. Taip pat jis prieš 
Aušrą sukėlė tiek legalistus (laikiusius 
reikalinga ir galima bendradarbiauti su 
Rusijos valdžia), tiek lenkiškos (kun. A. 
Baranausko ir kt.) ir priešlenkiškos 
orientacijos žmones, ypač daugelį kuni
gų, nors, kaip visai teisingai Basanavi
čius vėliau rašė, „AUSZROJE per visą 
jos trumpą laiką ateizmo ir su žiburiu 
vidudieny atrast negalėtume ir tik 
vietomis, Šliūpui redaguojant, jauti 
menką socializmo kvapą“, o visas tas 
socializmas iš tikrųjų buvo tik keletas 
Šliūpo politinės ekonomijos straipsnių 
(ir tie pakartoti iš jo užrašų Maskvos 
universitete klausytų paskaitų).

J. Basanavičiaus nuomone, kai 
kurias grupes labiausiai prieš Šliūpo 
redaguojamą Aušrą sukiršino ne žur-
8

nalo turinys, bet paties Šliūpo asmuo, 
kadangi dar prieš išvykdamas iš 
Lietuvos jis jau buvo susitaręs netikin
čio reputaciją. Mat, dar studentau
damas Šliūpas nesusilaikė nepasisakęs 
viena kita proga kritiškai apie kunigus 
ir tikėjimą. Pasak Basanavičiaus, 
Šliūpas tą savo galvoseną Lietuvos 
dvasiškijai pademonstravo 1882 m. 
Kaune, kur, vykdamas į Mažąją 
Lietuvą, buvo sustojęs susipažinti su 
Daukanto istorijos rankraščiu, saugotu 
seminarijoje. Jis tada nesusilaikė nedis
kutavęs su kunigais bei klierikais.

Kai dabar šis kunigams įtartinas 
studentas tapo Aušros redaktoriumi, tai 
ir jo laikraštis rodėsi abejotinos vertės, 
vargiai tinkamas tikintiesiems skaityti 
ar net pavojingas jų sieloms. O tų 
„daleidimų“ vis didėjo.

Neigiamo Aušros įvertinimo pėdsakų 
yra ir išlikusioje to laiko aušrininkų ko
respondencijoje. Prieš Aušrą griežtai 
stojo kun. A. Dambrauskas, kurio kri
tiką J. Šliūpas net pavadino „paskvi
liu, išjuokimu žmogaus, kurs dirba dėl 
tėvynės labo“. 1884 m. kun. J. Lideikis 
rašė, kad „aušrininkai tepa visus 
lietuvius“.

A. Vilkutaitis (tuo metu tik pradėjęs 
studijuoti matematiką Maskvos uni
versitete) savo ir „visų maskviečių 
vardu“ (nors toji pažiūra ne visiems 
Maskvos lietuviams atstovavo) 
1884.III.6 d. Šliūpui rašo, kad „Tamsta 
1) darai gėdą visai lietuviškai inteli
gentijai ir rašliavai, 2) pavėlini rasi ant 
ilgo laiko daleidimą lietuviško spaus
dinimo...“ O kitame laiške iš 1884.IV.2 
d. rašo, kad „ypač nepatiko maskvitiš- 
kiams... 1883 m. 10 numerio įneiginis 
(t.y. įvadas, Šliūpo parašytas ir užvar
dintas „Lietuviai kitą gadinę ir 
szenden“) ir apie Lipsztą. Keturias 
paskutines eilutes lapo 264 (1883 metų) 
Tamsta rašei, turi būti klejodamas, 
tartum norėdamas darodyti gudams 
(t.y. rusams), kad įgavę savo spaudą 
lietuviai vėl trauks „į girią“. (Mat, Lipš- 
tas ten keliamas už dalyvavimą 1863 
m. sukilime.)
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1884.1.12 d. Petras Vileišis rašė 
Šliūpui, kad jau yra pasiūlęs dr. Basa
navičiui vietoje Aušros leisti grynai 
konservatyvią „Lietuvą“, o 1884.1.28 d. 
dėl Aušros Nr. 6 (1883 p. 183) rašo: 
„rašyti taip, kaip tu ten parašei — nors 
ir teisybė — tai gali rašyti tiktai kūdi
kis, nieko nesuprantantis... Tu žmones 
keli į maištą prieš gudų vyriausybę... 
Girk vyriausybę, o nepeik jos, nes, tei
sybę sakant, mes nuo jos daugiau gero, 
ne kad blogo turime... nei jokiu būdu 
negalėdamas pagirti AUSZROS pa
kraipos, negaliu joj rašyti. (Vis dėlto P. 
Vileišis joje bendradarbiavo).

1884.V.27 d. J. Spudulis rašė iš 
Petrapilio, kad dėl straipsnio apie 
„Tikrąjį jeszkinį tėviniszkumo“ katali
kų kunigai Petrapilyje pradėjo šiauštis 
prieš Aušrą: „Kunigai iš dvasiškos 
akademijos Peterburge ir iš Kauno sta
čiai man pasakė, kad jeigu dar taip 
AUSZRA elgsis, tai jie nuo daikto pra
dėsią žmonės kelti ne tik prieš 
AUSZRĄ, bet ir siundysią juos prieš 
apšviestesniuosius lietuvius ir t.t.“

Tokių atsiliepimų buvo ir daugiau. 
Jie rodo, kad Šliūpas pirmas pataikė į

Jurgis Mikšas

skaudžiąsias Lietuvos gyvenimo vietas 
ir privertė, kad ir neigiamai Aušros 
veikimą vertinant, pagalvoti, ar 
nereikalinga kurti ir savos politinės bei 
visuomeninės lietuvių programos, 
nepriklausančios nuo Lietuvoje veikian
čių, bet nelietuviškų gaivalų. Juk tuo 
laiku ir pats Šliūpas aiškios programos 
neturėjo. Kada įsitraukęs į tautinę 
Mažosios Lietuvos kovą, jis vokiečių 
administracijos buvo priverstas apleisti 
Tilžę ir nelegaliai trumpam grįžo į 
Lietuvą, čia kurį laiką buvo patekęs 
įtakon „marijampoliečių“, kurie kaip tik 
tuo laiku buvo nuomonės (kuriai jis 
anksčiau buvo priešingas), kad mal
davimais ir prašymais galima esą 
daug ko iš rusų administracijos laimėti.

Tie vad. marijampoliečiai — T. 
Žilinskas, Pr. Smilgius (jis tai aprašė 
laiške J. Basanavičiui), Petras Kriau
čiūnas ir kt. nutarė pasiųsti J. Šliūpą 
pas Varšuvos generalgubernatorių 
Hurką su tam tikra lietuvių veiklos 
„programa“, kurioje paminėjo būti
numą grąžinti lietuviams raides, įvesti 
lietuvių kalbą mokyklose, nes tai 
pašalinsią nepasitikėjimą Rusija, suma
žinsią lenkų įtaką Lietuvoje, morališ
kai suvienysią Lietuvą su Rusija ir t.t. 
J. Šliūpas tą „programą“ įteikė Varšu
voje generalgubernatoriaus įstaigoje, 
bet jo „misija“ jokių vaisių nedavė.

* * *

Prieš apleisdamas Tilžę, J. Šliūpas 
atkvietė iš Žemaičių Mikšą ir jam su 
Jankum perdavė Aušrą. Tuo pačiu 
laiku J. Basanavičius kėlėsi iš Prahos 
atgal į Bulgariją ir negalėjo imtis 
žurnalo redagavimo. Redakcija atiteko 
dviem neaukšto išsilavinimo ir nedi
delių literatūrinių sugebėjimų žmo
nėms, kurie tačiau, neįsileisdami į 
polemiką, kiek nuramino aplink Aušrą 
įsisiūbavusias aistras. Pradžiai J. Šliū
pas paliko parengtą medžiagą trims 
numeriams, vis dar atsiųsdamas 
medžiagos ir tolimesniems numeriams.

Fil. J. Damauskas
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AUŠROS GADYNĖS LIETUVIAI
GYDYTOJAI

Baigiantis AUŠROS sukaktu
viniams metams noriu suminėti lie
tuvius gydytojus, kurie gyveno Auš
ros laikotarpiu. Vieni iš jų aną laikraš
tį platino, rėmė, net straipsnius rašė, 
bet į oficialius jo bendradarbius 
nepakliuvo. Kiti buvo dar jauni, bet, 
•išaugę Aušros ideologijoje, į lietuvišką 
veiklą įsijungė vėliau, tapdami varpi
ninkais ir kitų organizacijų nariais. Dar 
kiti, už stipendijas turėję atitarnauti, 
buvo išsiųsti į Rusiją ir ten pasiliko 
gyventi. Kiti gi grįžo į Lietuvą ir tapo 
aktyviais darbuotojais. Buvo ir tokių, 
kurie į visuomeninį darbą visai neįsi
jungė ir rūpinosi tik žmonių sveikata.

Pirmiausia norėčiau paminėti dr. 
Vincą Pietarį, kurį mes žinome tik kaip 
Algimanto autorių. V. Pietaris buvo 
gydytojas, mokslininkas — tyrinėtojas, 
rašytojas, istorikas. Jis taip pat parašė 
„gromatą“ į Aušrą, tačiau nėra įrašy
tas į laikraščio bendradarbius.

Dr. VINCAS PIETARIS (1850— 
1902) gimė Vilkaviškio apskr. Mokėsi 
Marijampolės ir Suvalkų gimnazijoje, o 
vėliau Maskvos fizikos-matematikos 
fakultete ir medicinos fakultete. Baigė 
abu fakultetus, įsigydamas dvigubą 
aukštąjį mokslą. Studijuodamas medi
ciną, pradėjo domėtis užkrečiamomis 
ligomis ir daug skaitė šia tema vokie
čių, prancūzų ir rusų kalbomis. Kartu 
su Jonu Basanavičium baigęs medi
cinos fakultetą, 1879 metais už sti
pendiją buvo išsiųstas į Rusiją. 
Pirmiausia apsigyveno Demjanske, o 
vėliau Ustiužnoje, kur buvo apskrities 

gydytojas ir teismo medicinos eksper
tas. Už sąžiningą darbą jam suteiktas 
tituliarinio, o vėliau kolegijos patarėjo 
laipsnis. Jis taip pat buvo apdovanotas 
šv. Stanislovo II laipsnio ordinu. Šalia 
tarnybos vertėsi ir privačia praktika. 
Savo ligonių buvo laikomas „geriausiu 
gydytojo pavyzdžiu“.

V. Pietaris parašė daug mediciniškų 
straipsnių, kurių pirmieji pasirodė 
1881—84 metais. Jie visi yra dabar Vil
niaus u-to bibliotekos rankraštyne. 
Pirmuoju tyrinėjimo objektu daktaras 
pasirinko dėmėtąją šiltinę, tačiau do
mėjosi ir kitomis užkrečiamomis 
ligomis — cholera, plaučių uždegimu, 
tymais, raupais.

Gyvendamas toli nuo Lietuvos, ilgė
josi savo gimtinės ir dažnai grįždavo 
namo aplankyti savo brolio ir kitų 
giminių. Jam rūpėjo ne tik gražūs tėviš
kės laukau, bet ir visas Lietuvos 
gyvenimas. Aušrai pasirodžius, norėjo 
susitikti su dr. J. Basanavičium, o per
skaitęs Kirkoro straipsnį apie Lietuvą, 
kurią jis „niekingai“ apibūdino, V. 
Pietaris parašė laišką dr. J. Basanavi
čiui. Basanavičius jo laišką ištisai įdėjo 
į Aušrą (1884 Nr. 4), pažymėdamas, kad 
tai yra „Isz gromatos d-ro P. į mus 
raszytos“. Rūpindamasis Aušra, jis 
parašė laišką ne tik savo draugui dr. J. 
Basanavičiui, bet ir dr. J. Šliūpui. Laiš
ke, rašytame Šliūpui, smerkė jo ginčus 
su kun. A. Burba ir ragino dirbti kartu, 
kad turėtų „daugiau pajėgų dėl atlikimo 
savo reikalų“.

Turėdamas lakią vaizduotę ir ma-
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Dr. Vincas Pietaris

tematišką protavimą, sugalvojo pasta
tyti povandeninį laivą, kuris išgąsdin
tų rusus ir jie duotų laisvę lietuviams. 
Tyrinėdamas Lietuvos praeitį, kaip ir 
daugelis kitų, buvo sukūręs teoriją apie 
lietuvių kilmę. Jo nuomone, lietuvių 
tauta buvo atėjusi iš Indijos, nes san
skrito ir lietuvių kalbos turi panašių 
žodžių. Yra parašęs veikalų istorinėmis 
temomis ir beletristinių dalykėlių — 
Keidošių Onutė ir kt. Jo didžiausias 
darbas yra istorinė apysaka Algi
mantas.

V. Pietaris mirė 1902 m. Ustiužnoje. 
Po jo mirties J. Basanavičius pradėjo 
rūpintis jo raštų išleidimu ir šeimos 
materialine parama. Susirašinėjo su 
kun. A. Dambrausku ir A. Olišausku. Iš 
pastarojo gavo pažadą išleisti V. P. 
raštų — „Iš mano atsiminimų“.

Vinco Pietario Algimantas buvo 

labai populiarus:jo išėjo net 5 laidos. 
Pirmoji išleista Shenandoah, Pa., o 
paskutinioji — 1978 m. Chicagoje. 1973 
m. Lietuvoje išleisti visi Vinco Pietario 
raštai, bet Algimantas į šį rinkinį 
nepateko.

* * *

Antras gydytojas, kuris Aušrą 
platino, ją rūpinosi ir net parašė 
straipsnį, buvo dr. JUOZAS RUGYS 
(1858—1919). Gimė Šakių apskr. Mokėsi 
Marijampolės gimnazijoje ir Maskvos u- 
te, kurį baigė 1885 m. gaudamas gydy
tojo diplomą. Gimnazijoje būdamas, 
draugavo su Vincu Kudirka, o studijuo
damas Maskvoje padėjo Aušrai ir su 
kun. Burba parašė straipsnį apie 
lenkuojančius kunigus. Baigęs mokslus 
dr. Rugys apsigyveno Švėkšnoje. Čia jis 
platino spaudą ir suteikė užuovėją vi
siems persekiojamiems. Atgavus 
nepriklausomybę, skleidė kaimų skirsty
mo į viensėdžius idėją, įsteigė „Artojo“ 
bendrovę, kurios tikslas buvo supirkti 
dvarus ir juos išpardavinėti lietuviams, 
tuo būdu sulaikant kolonizaciją 
Lietuvoje.

Kaip gydytojas, jis buvo labai mė
giamas, o mirė kaip „profesijos auka“. 
Jau sirgdamas nuvyko pas gimdyvę ir, 
išgelbėjęs motinos ir dviejų kūdikių 
gyvybes, grįžęs dar labiau susirgo ir 
nepasitaisęs mirė 1919 m. Švėkšnoje.

* * *

Toliau noriu suminėti kelis Aušros 
platintojus.

Dr. PETRAS RADZVICKAS (1864— 
1931) gimė Marijampolės apskr. Mokėsi 
Marijampolės gimnazijoje, kur lietuvių 
kalbą dėstė Petras Kriaučiūnas. Savo 
autobiografijoje P.R. rašo: „.. P. Kriau
čiūnas man prikimšo kišenes Aušros 
numerių ir davė nurodymus, kaip ir kur 
juos platinti. Nuo tos dienos, iki bai
giau gimnaziją, gana sėkmingai atlik
davau man pavestą darbą“.

Baigęs gimnaziją, studijavo
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Maskvos u-te, kurį baigė 1891 m. Po to 
specializavosi akių ligose ir ausų - 
nosies - gerklės ligų klinikose. Baigęs 
studijas, išsikėlė į Smolenską. Gyven
damas ten, bendravo su lietuviais ir 
globojo atvykusius tremtinius, o vėliau 
kalinius. Į Lietuvą grįžo 1921 m. Buvo 
paskirtas Karo ligoninės ausų-nosies- 
gerklės ligų skyriaus vedėju, o 1924 m. 
L.U. ausų-nosies-gerklės ligų katedros 
vedėju. Mirdamas paliko 100,000 litų 
Studentų Medikų fondui, o 10,000 litų 
Aklųjų ir Nebylių mokyklai. Mirė 1931 
m. Kaune.

* * *

Aušrą platino ir varpininkai: dr. K. 
Grinius ir dr. L. Tercijonas.

Dr. KAZYS GRINIUS (1866-1950) 
gimė Marijampolės apskr. Mokėsi Mari
jampolės gimnazijoje ir buvo Petro 
Kriaučiūno mokinys. Jo atspausdintos 
knygos Atsiminimai ir mintys įžangoje 
rašoma: ,,1883 m. rudenį, būdamas 5-oj 
klasėje, K. Grinius skaitė ir platino 
Aušrą, o 1884 m. kartu su Jonu Mačiu 
(Kėkštu) išleido Priešaušri. 1889 m. atsi
radus Varpui, pasidarė jo šalininku ir 
juo liko iki mirties.

Mediciną studijavo Maskvos u-te, 
kurį baigė 1892 m. Baigęs mokslus, kurį 
laiką buvo laivo gydytojas, o vėliau ap
sigyveno Marijampolėje, kur vertėsi pri
vačia praktika. Praktikavo vėliau Vir
balyje, K. Naumiestyje ir Pilviškiuose. 
Nuo 1920 m. praktika nebesivertė. 
Nepriklausomos Lietuvos laikais buvo 4 
seimų narys, ministeris pirmininkas, 
respublikos prezidentas. Po perversmo 
naujoj santvarkoje į politiką nesikišo. 
1944 m. pasitraukė į Vakarus, atvyko į 
JAV ir apsigyveno Chicagoje, kur 1950 
m. mirė.

* * *

Dr. LAURYNAS TERCIJONAS 
(1857—1905) gimė Marijampolės apskr. 
Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, 
Maskvos u-te. Mediciną baigė 1885 m. 

Porą metų vertėsi gydytojo praktika 
Marijampolėje, kur aktyviai dalyvavo 
lietuviškoje veikloje ir platino Aušrą. Po 
2 metų turėjo atitarnauti už stipendiją 
ir išvyko į Sevastopolį. Čia pas jį gydėsi 
jo draugas dr. V. Kudirka, kurį jis 
vėliau šelpė. Dr. L. T. buvo stambus 
Varpo rėmėjas. Kaip karo gydytojas 
buvo išsiųstas į frontą ir Port Artūro 
tvirtovėj mirė 1905 m.

* * *

Aušrininko dr. Jono Šliūpo brolis dr. 
Rokas Šliūpas, nors aktyviai Aušroje ir 
nedalyvavo, bet ją rėmė ir platino.

Dr. ROKAS ŠLIUPAS (1865—1959) 
gimė Šiaulių apskr. Mokėsi Mintaujos 
gimnazijoje ir būdamas gimnazistu 
platino Aušrą, o vasaros metu rinko 
tautosaką. Baigė Petrapilio fizikos- 
matematikos fakultetą ir 1893 m. Mask
vos medicinos fakultetą. Bendravo su 
Vincu Kudirka ir 1888 m. kartu buvo 
nuvykę pas M. Jankų tartis Varpo 
reikalais. Baigęs mediciną, dirbo 
Maskvoje, Karaliaučiaus klinikose ir 
nuo 1895 m. Lietuvoje vertėsi privačia 
praktika Ariogaloje, Aleksote. Nuo 1905 
m. (grįžęs iš tremties) gyveno Kaune, 
dirbo kaip mokyklų gydytojas ir higie
nos dėstytojas. Čia gyvendamas 1919 
m. įkūrė Lietuvos Raudonąjį Kryžių, at
naujino Kauno R. K. ligoninę, pastatė 
Klaipėdos R. K. ligoninę, A. Panemu
nės Džiovininkų sanatoriją ir Birštono 
kurortą.

Antrosios bolševikų okupacijos metu 
dr. R. Š. buvo paskirtas Garliavos 
ambulatorijos vedėju, kur dirbo iki 1951 
m. Mirė 1959 m. Garliavoje.

* * *

Į Aušros platintojų tarpą reikia 
įrašyti ir iš garsiosios Vileišių giminės 
kilusį dr. ANTANĄ VILEIŠĮ (1856- 
1919). Gimė Biržų apskr. Mokėsi Šiau
lių gimnazijoje, Maskvos u-te. Baigęs 
medicinos mokslus, 1898 m. atsikėlė į 
Vilnių, kur gyveno visą savo gyvenimą.
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Dar būdamas studentu, vasaros 
metu platino Aušrą ir kitus lietuviškus 
laikraščius. Gyvendamas Vilniuje, labai 
aktyviai įsijungė į visuomeninę veiklą. 
Steigė draugijas — Vilniaus Švietimo d- 
ją, Rūtos d-ją, Nukentėjusiems Dėl Karo 
Šelpti d-ją ir kt. Praktikuodamas 
Vilniuje gydė knygnešius ir kitus lietu
vybės darbuotojus veltui, net duo

damas pinigų vaistams nusipirkti. Mirė 
Vilniuje 1959 m.

* * *
Buvo ir daugiau lietuvių gydytojų, 

kurie gyveno Aušros gadynėje, bet Auš
roje dėl vienos ar kitos priežasties 
nebendradarbiavo.

Fil. dr. Milda Budrienė

KRŪVA PAVARDŽIŲ...

... Istorija yra procesas, kuriame 
atskiri įvykiai ir datos tėra sąlygiški 
„atskaitymo taškai“. Be abejonės, auš
rininkai turėjo pirmtakų: tų pirmtakų 
tarpe rasime ir 1863 metų sukilėlius, ir 
Valančių, ir Baranauską su jo klie
rikais bičiuliais, ir vieną kitą Mažosios 
Lietuvos veikėją (o tolimesnėje perspek
tyvoje Stanevičių, Donelaitį, Daukštą). 
Tačiau 1883 metų kovo mėnuo, kada 
pradėjo eiti Aušra, vis dėlto yra kiek 
daugiau negu atsitiktinai parinkta 
koordinačių pradžia Aušra buvo tas 
akmenėlis, kuris išprovokavo griūtį. 
Ligi Aušros lietuvių kultūra plėtojosi, 
jei galima taip išsireikšti, diskretiškai, 
punktyru; nuo Aušros pirmojo numerio 
ji virto kontinuumu, nenutrūkstančia 
linija, vientisa erdve.

Su Aušra į lietuvių kultūrą pirmą
syk atėjo ne atskiras veikėjas ar mažas 
veikėjų būrelis, bet ištisa karta — beje, 
viena iš stipriausių kartų kokios 
Lietuvoje bet kada yra buvusios. Kalbė
dami apie Aušrą, paprastai minime jos 
redaktorius ir leidėjus — Joną Basa
navičių, Joną Šliūpą, Martyną Jankų, 
rečiau Jurgį Mikšą ir Juozą Andziu
laitį-Kalnėną. Tačiau nereikia užmiršti, 
kad Aušroje debiutavo visi ankstyves
nieji mūsų nepriklausomybininkai, 
išskyrus nebent Vaižgantą. Joje pačius 
pirmuosius savo kūrinius išspausdino 
Maironis, Vincas Kudirka, Adomas 
Jakštas. Ir ne tik jie. Nuo Aušros pra
dėjo savo veiklą Aišbė, Aleksandras 

Fromas-Gužutis, Mikalojus Katkus, Pra
nas Mašiotas, Jonas Jablonskis.

Tarsi gemale, Aušroje randame 
bemaž visas būsimąsias mūsų politikos 
ir kultūros kryptis. Joje reiškiasi katali
kai (Jakštas, Maironis, Aleksandras 
Burba), evangelikai (Stanislovas 
Dagilis) ir ateistai (Šliūpas), tautiniai 
ideologai (Basanavičius), liberalai (Ku
dirka) ir socialistai (Jonas Mačys-Kėkš- 
tas), netgi vienas busimasis komu
nistas, tiesa, priklausęs prie 
padoresniųjų ir skaudžiai nukentėjęs 
Stalino laikais (Stasys Matulaitis).

Jos bendradarbių tarpe randame 
didlietuvių ir mažlietuvių, žemaičių ir 
aukštaičių, randame svetimšalių (Jurgį 
Sauerweiną) ir moterį (Liudą Mali- 
nauskaitę-Eglę). Tarp aušrininkų yra 
poetų, prozininkų, kritikų, yra etnogra
fų, tautosakininkų ir pedagogų, yra dra
maturgas ir kalbininkas.

Yra keli stačiai stebėtinų biografijų 
žmonės: pavyzdžiui, Andrius Vištelis, 
sukilėlis, Garibaldžio karys, pagaliau 
emigrantas ir fantastiškų projektų kūrė
jas kažkur pasaulio gale — Argen
tinoje; arba Juozapas Miliauskas — 
Miglovara, caro policininkas ir drauge 
nelegalios spaudos platintojas (tokių 
paradoksų Lietuvos istorijoje būta ir 
daugiau); arba Mečislovas Davainis- 
Silvestraitis, tarsi atklydęs iš senosios 
žemaičių bajorų epochos, išgarsėjęs ne 
vien kaip lietuvių, bet ir kaip čigonų 
tautosakos rinkėjas (čigonų etnogra-
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fijos specialistai mini jį kaip vieną 
savosios mokslo srities pradininkų). 
Visas šitas margų margiausias būrys 
neblogai sutilpo viename mėnraštyje; ir 
tai, kad jie įstengė vaisingai benddra- 
darbiauti, lieka mums amžina pamoka 
— deja, dažniausiai neišmokta ir 
užmiršta...

Tomas Venclova
(AUŠROS perspektyvoje)

...IR TRUPUTIS 
STATISTIKOS

... Susipažinus su aušrininkų pasau
lėžiūra, yra taip pat įdomu pažvelgti į 
sugrupavimus kitais bruožais. Auš
rininkų iš viso buvo maždaug 70. Jie 
buvo jauni. Redaktoriai J. Šliūpas ir J. 
.Mikšas buvo 21 metų amžiaus 1883 
metais, o redaktoriui M. Jankui buvo 25 
metai. Steigėjas dr. J. Basanavičius 
buvo 32 metų amžiaus. Kaip būtų 
galima spėti iš amžiaus, aušrininkų 
tarpe buvo nemaža studentų. Istorikas 
P. Čepėnas yra pateikęs čekų sociologo 
M. Hroch surinktą statistiką, kurioje 
257 tautinio atgimimo veikėjai yra su
skirstyti pagal užsiėmimus. Anot jo 42,5 
nuoš. jų buvę studentai Aušros metu. 
Populiariausia studijų sritis buvo ne 
istorija ar kalbotyra, o medicina. Nežiū
rint daugybės istorinių straipsnių Auš
ros numeriuose, aušrininkų nebuvo nė 
vieno profesionalo istoriko.

Kalbos atžvilgiu, dauguma auš
rininkų baigė studijas Rusijoje ir di
delis procentas jų mokėjo lenkų kalbą. 
Ne vienas aušrininkas praleido nema
žą dalį priešaušrinio ar Aušros laiko
tarpiu už Lietuvos ribų: Basanavičius 
Bulgarijoje ir Prahoje, J. Šliūpas Švei
carijoje ir JAV.

Peržvelgiant įvairių aušrininkų bio
grafinius apibrėžimus, dėmesin krinta 
kai kurie atskiri, netikėti duomenys. 
Kalbininkas J. Jablonskis, kurio pirma
sis rašinys pasirodė Aušroje, gimna
zijoje „ne tik lietuvių kalbos, bet ben
drai lietuviškais reikalais nesirūpino“.

14

J. Mikšas, prieš tapdamas redakto
rium, apibūdinamas kaipo „apvokietė
jęs“ asmuo, kuris vėliau ir „oficijaliai 
atlietuvino pavardę“. Etnografo Juo
zapo Radziukyno pirmieji straipsniai 
Aušroje buvo parašyti lenkų kalba 
(redaktorių išverčiami). Pats Basanavi
čius sukūrė mišrią šeimą, vesdamas 
čekų vokietaitę.

Kas jie buvo gyvenime, atsispindi 
aušrininkų raštuose. Moksliniu požiūriu 
straipsniai Aušroje mažos literatūrinės 
ar istorinės vertės. Kritiškiausiai žiū
rint, tų rašinių apibūdinimui tinka būd
vardžiai: naivūs, sentimentalūs. Teigia- 
miausiai galima sakyti, kad jų kūryba 
buvo visiškai nuoširdi ir idealistinė.

Atsižvelgiant į jų jaunatvę, pasi
rinktas profesijas ir bendras sąlygas, 
daugiau nerealu tikėtis. Bet pagaliau 
juos reikia įvertinti ne pagal jų nau
dojamas priemones, bet pagal tai, ką 
jie pasiekė. Vienu sakiniu: jauni stu
dentai, ne profesionalai, dirbdami iš 
gilaus patriotizmo, pažadino miegančią 
tautą.

Biografiniai duomenys lengvai veda 
prie palyginimo tarp aušrininkų ir šių 
laikų išeivijos jaunimo. Panašumų yra. 
Mes jauni. Naivaus idealizmo netrūks
ta, bet kokio šimtmečio jaunuoliam, ne
trūksta ir mums. Mes dauguma stu
dentai. Studijuojame amerikietiškoje 
aplinkoje, ne lietuvių kalba. Mūsų tarpe 
taip pat daugiau gydytojų negu isto
rikų. Kad tarp mūsų matosi mišrių 
šeimų, sutrumpintų pavardžių ir kitų 
suamerikonėjimo požymių, turėtų ir 
mums nekliudyti dirbti kalbos išlai
kymo darbą. Atrodo, kad iš mūsų 
galėtų atsirasti 70 aušrininkų. Jų pa
vyzdys stiprus. Ar mes jį seksime? 
Turbūt dar ne. Kultūrinės sąlygos dar 
ne per blogos. Gal tik mūsų vaikams ar 
anūkams reikės naujų aušrininkų. 
Manau, kad ir iš jų tarp saujelė atsiras. 
Bet to neužtenka...

Dovas Šaulys
(Aušrininkai ir šių 

dienų jaunimas)

16



ĮVYKIAI IR PASTABOS

PRATĘSTI TAUTINĮ GYVASTINGUMĄ

... Keletas pastabų visai išeivijai.
Nauja PLB vadovybė susideda 

daugiausia iš išeivijos viduriniosios ir 
net, sakyčiau, iš jaunesniosios kartos, iš 
žmonių, kurie brendome jau Vokietijoje 
ir mokslus baigėme Amerikoje. Nauji 
išrinktieji nėra kokios nors vienos 
lietuvių pažiūrų srovės atstovai, o, pilna 
to žodžio prasme, koalicija iš atei
tininkų, skautų, santariečių, iš pagrin
dinių išeivijos jaunimo organizacijų 
išaugusi žmonių grupė. Kad mes, turė
dami įvairovę pažiūrų, galėjome susi
burti į vienetą — tai irgi iš dalies rodo 
bendros mūsų visuomeninės motinos — 
Lietuvių Bendruomenės — darbo 
pasėkas. Aš manau, kad mūsų kartai 
yra būdingas anglosaksiškas laisvės ir 
pakantos kitiems ir kitoms organizaci
joms supratimas, ir manome, kad tai 
geriausias užtikrinimas, kad atsiek
sime bent dalį tos vienybės išeivijos 
veikloje, ypač darbuose dėl Lietuvos 
laisvės, kurios šis Seimas ir visa 
lietuvių išeivija trokšta.

Mums atrodo, kad išeivijos 
gyvenimą ženklina paradoksas. Iš 
vienos pusės, akulturacija ir asimilia
cija išeivijos sąlygose neišvengiamai 
mus silpnina. Iš kitos pusės, lietuvių 
išeivijos pasaulio kraštuose niekad nėra 
buvusios pajėgesnės materialine ir 
dvasine prasme. Tad manome, kad 
nepaprastai svarbus mūsų uždavinys 
yra pratęsti išeivijos gyvastingumą 
ilgiau negu sociologai pranašauja. Žino
dami ir moksliškai suprasdami nutau
tėjimo procesą, mes pajėgėme jį bent iš 
dalies kontroliuoti ir pratęsti tautinį gy
vastingumą jau bent viena karta ilgiau 
negu kitos emigracijos bangos, o kai 
kuriuose kraštuose tą gyvastingumą net 
atgaivinti. Pasiremdami patirtimi ir 

mokslu, sieksime užtikrinti, kad vaikai 
tų, kurie rytoj renkasi į Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą, kada nors 
būtų mūsų vietoje. Mes žiūrime į šį 
darbą optimistiškai, nes antroji minėto 
paradokso dalis — mūsų materialinis, 
profesinis, kultūrinis stovis gyve
namuose kraštuose, turėtų sudaryti 
lietuvybės išsaugojimui pagrindą. Šio 
tikslo siekdami bandysime mobilizuoti 
išeivijos pajėgas, kurių, kaip minėjau, 
turime nemažai.

Bet galbūt svarbiausia, šios lietuvy
bės išlaikymo pastangos yra ne tikslas 
savyje, nors kultūrinis asmens pluraliz- 
mas yra savaime vertybė. Mes siekiame 
gyvastingos išeivijos, kad galėtumėm 
dalyvauti visos tautos gyvenime. Mūsų 
dėmesys tautai bus taip pat svarbus, 
kaip ir išeivijai. Tik būdami kūrybinga 
tautos šaka, galime tikėtis įnašo į tau
tos gyvenimą. Lietuvių išeivija pra
eityje ir, manome, ateityje turėjo ir 
turės akivaizdžią įtaką į savo tėvynės 
istorinį kelią. Šiandiena mūsų pagalba 
Lietuvai yra reikalinga daugiau negu 
bet kada anksčiau. Sieksime Lietuvos 
dabartį pažinti ir teikti pagalbą tautos 
išsivadavimo pastangom, kiek tik mūsų 
pajėgumai leis. Tegul šūkis „Vienybėje 
su kovojančia tauta“ tampa visos 
išeivijos darbo kelrodžiu, į tą darbą 
kviečiame įsijungti kiekvieną lietuvį.

Išeiviškas gyvenimas yra ir prakei
kimas, ir palaima. Mūsų tautinį identi
tetą negailestingai naikina svetima 
kultūrinė aplinka. Bet tai taip pat 
verčia mus išsiaiškinti savąją kultūrinę 
sąmonę ir dėl idėjų bei kultūrinių susi
kirtimų veržtis į naujus kūrybinius 
plotus. Tegul mūsų prakeikimas būna 
sąmoningo tautinio apsisprendimo 
paneigtas, tegul mūsų palaima veda į
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kultūrinius laimėjimus ir į naują laisvą 
tautinį rytojų.

Tomas Remeikis

ROOTS!

Kai perskaičiau Kauno arkivys
kupijos tomą ir pasidžiaugiau bažny- 
čių-koplyčių nuotraukomis, apėmė mane 
nostalgiškas, bet aną akimirką dar 
nesuprastas jausmas. Kažkur skaitytų 
bažnyčių skliaustuose, lankytų kapi
naičių paminkluose ir Kauno senamies
čio siaurose perėjose glūdėjo protu dar 
neapčiuoptas, bet širdimi nujaučiamas 
fenomenas. Kažkas rišo mane su šiuo 
tomu kitaip ir stipriau, negu su bet 
kuria kita išeivijos trisdešimtmečiu 
skaityta knyga.

Ir tada, visai nelauktai, trenkė 
mintis iš giedro dangaus: ROOTS! 
Mūsų šaknys — dar ne taip seniai 
iškerojusi savo kilmės ieškojimo mani
ja, užkrėtusi milijonus amerikiečių. 
Dievaži — Kauno arkivyskupijos knyga 
yra mano šeimos šaknų knyga. Sugrį
žau į jos puslapius dar kartą.

Girdžių bažnytkaimio kapinės... 
Vaizduotės akimis atkuriu bene 1938- 
sius metus, kuomet keliavome pa
šventinti senelio kapo juodo akmens 
paminklą. Gerai menu ten iškaltus žo
džius: „1863 m. sukilimo prieš rusus 
dalyvis“. Girdžiai taip pat mano tėvo 
gimtinė.

Prieš Girdžius buvo Eržvilkas — 
puošmena prie Šaltuonos upės. Čia 
prieš 120 metų mano senelis, slapstyda
masis po sukilimo, pakeitė savo pa
vardę į kitų septynių bendrapavardžių 
šeimų, apgyvendinusių anuomet du 
paeržvilkės kaimus.

Karmelitų bažnyčia Kaune. 125 
puslapyje po jos nuotrauka parašyta, 
kad daryta apie 1923 m.; mano tėvai 
anoj bažnyčioj moterystės ryšiu su
jungti 1922 metais... Kokia nepaprasta 
fotografijoje Kauno senamiesčio Švč. 
Trejybės bažnyčia! Aš ten juk krikš
tytas. Buvau užuomarša: kai studijų 
metais vėl gyvenau Kaune, nė karto jos 

neaplankiau, nors senamiestyje lan
kiausi kas savaitę...

Šėtos bažnyčia (p. 382) nuotraukoje 
balta ir puošni kaip gulbė, o pati Šėta 
— mano mamos gimtinė...

Rišasi su „šaknimis“ ir daugiau šios 
arkivyskupijos miesteliūkščių bei baž
nyčių: Tytuvėnai, Kražiai — žmonos 
senelių ištakos...

Mielam būsimam (ar jau su leidiniu 
susipažinusiam) skaitytojui: pabandyk 
ir pats į šį ar kitų vyskupijų tomą pa
žvelgti savo šeimos kilmės akimis. 
Užtikrinu — bus nepaprasta kelionė į 
praeitį! s. J. Stas.

APIE PENKIOLIKTA 
PASAULINĘ JAMBOREE

Daugeliui iš mūsų penkioliktoji 
Pasaulinė Skautų Jamboree (PS J) 
dalinai praėjo saviškės 1983 m. Jubilie
jinės Stovyklos šešėlyje. Tai ir supran
tama, nes pagal išgales visos LSS 
jėgos, visos širdys buvo sutrauktos 
Jubiliejinės Stovyklos labui. Tačiau ir 
XV PSJ neliko nurašyta ar pamiršta, 
jos nebuvo vispusiškai atsisakyta. 
Tiesa, dėl kai kurių (pirmoje eilėje — 
materialinių) sumetimų nusistatyta 
prieš LSB reprezentacinio vieneto siun
timą. Ten nebuvo iškelta trispalvė, bet 
Brolijai vis vien jamborėje sumaniai ir 
sėkmingai atstovauta. Ir tai, pirmoje 
eilėje, dėka v.s. fil. Petro Molio asmeniš
kų pastangų, LSS Pirmijos suteikto įga
liojimo, bei tam tikros talkos. Taigi fil. 
Petras Molis buvo LSS atstovas pen
kioliktoje PSJ. Jis pilnai įrodė, ką 
vienas skautininkas gali pasiekti LSS 
labui pasauliniame jaunimo ir jo vado
vų sąskrydyje, iškeldamas ne tik LSB ir 
LSS gyvavimą, bet ir iš viso lietuviš
kąją bylą. O XV-ji jamborė tam buvo 
puiki proga.

XV Pasaulinė Skautų Jamboree 
vyko š.m. liepos 4—14 dienomis prie 
Calgary, Alberta, Kanadoje. Joje daly
vavo skautų iš 92 valstybių, stovyklavo 
13,600 skautų ir vadovų, jų tarpe 585
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sesės skautės iš 20 kraštų. Vien iš Vak. 
Vokietijos atvyko 169 skautės. Tai 
atrodo kiek nuostabu, nes pasaulinėse 
jamborėse dalyvauja tik broliai skautai!

Fil. Petras Molis rašo, kad daugiau
sia sesių buvo iš Europos, nes ten yra 
bendrų vienetų, tad sesių negalėta 
palikti namuose. Ar tuo tikimasi išlai
kyti skautybės populiarumą, nesiimu 
tvirtinti. Asmeniškai net labai abejoju, 
kad žingsnis ta kryptimi padėtų pasau
linės skautybės tvirtinimui. Brolis 
Molis galvoja, kad tai tyčia padaryta, 
nes ir praėjusioje jamborėje Norvegijoje 
jau dalyvavo sesės iš Skandinavijos 
kraštų. Jos rėmėsi motyvu, kad viene
tai bendri.

Dėl sesių dalyvavimo turiu pridurti, 
kad jau ir per VIII PSJ, vykusią Nia- 
gara-on-the-Lake, Kanadoje, stovyklos 
ribose tamsia, aukšta drobės siena atsi
tverė vadovių ir vyr. skaučių lyg ir pa- 
stovyklė. Bet tos sesės anais 1955 
metais nebuvo stovyklautojos, o padėjo 
stovyklos vadovybei virtuvėje, prie 
visokių krautuvėlių, ligoninėje ir pana
šiai. Septintos PSJ metu 1951 metais 
Bad Ischl (Austrijoje) sesių dalyvavimo 
nepastebėjau.

Atvykęs į stovyklą v.s. P. Molis 
pirmiausia užmezgė ryšius su „News 
Media“ žmonėmis, kurių ten buvo labai 
daug ir iš įvairių kraštų, įvairių tautų. 
Tai gausių laikraščių reporteriai arba 
skautai, įgalioti rinkti žinias įvairiai 
spaudai. Tai buvo, mano supratimu, 
produktyviausias pirmas žingsnis 
stovykloje. Aplankė brolis stovyklos 
laikraštėlio redakciją, kur visi labai 
domėjosi lietuviais skautais; kai kurie iš 
jų net turį asmeniškų pažįstamų JAV, 
Kanadoje, Australijoje ir Anglijoje. Jie 
visi pažadėjo supažindinti savo kraštų 
skautus su LSS veikla ir siekimais, 
pasakyti, kad lietuvių skautybė dar 
gyva įvairiuose pasaulio kraštuose. Kai 
kurie pareiškė užuojautą lietuviams 
skautams ir pažadėjo paremti pagal 
galimybes.

Man visiškai nenuostabu, kad Eu
ropos kraštų vadovai geriausiai infor
muoti apie lietuvius; bet pasirodė, kad 

afrikiečiai ir net Pietų Amerikos skau
tai daugumoje iš viso nieko apie mus 
nežino. Todėl labai svarbu ir ateičiai 
svaru, kad Petras Molis aplankė įvai
rių skautų vadovybes; tam tarptautinė 
stovykla ir yra idealiausia vieta. 
Kiekvienas kraštas turėjo po palapinę ir 
teikė informaciją apie savo kraštą. Ten 
visad būriavosi daugiau ar mažiau tų 
kraštų vadovų, tai, žinoma, buvo 
geriausia proga su jais pakalbėti ir 
tinkamai apie lietuvius skautus pain
formuoti. Brolis Petras rašo: „Vieni 
žinojo apie mus, o kiti visiškai apie mus 
nebuvo girdėję. Labai apie mus įdo- 
mavosi, ir aš palikau labai daug lei
dinėlių ir skydelių. Kai kurie pažadėjo 
parašyti apie mus savo skautų spau
doje ar jų kraštų bendroje spaudoje ir 
pasakyti, kad mes dar gyvi ir kad daug 
mūsų yra įvairiuose kraštuose. Pabrė
žiau, kad esame reikalingi jų paramos“.

Džiugu buvo išgirsti, kad labai drau
giškas mums buvo Australijos vyr. 
skautininkas dr. Norman S. Johnson, 
O.B.E., kuris kvietė atvykti į XVI PSJ 
Australijoje 1987 metų gale ir 1988 
metų pradžioje, žadėdamas mums 
padėti, kiek tik galės. Jis gyvena prie 
Melbourne ir pažįsta keletą lietuvių 
vadovų. Skautininkas Johnson yra 
labai geros nuomonės apie lietuvius 
skautus. Tai ko gi norėti daugiau? Jau 
šiandien turime kvietimą į XVI-tą 
jamborę ir galime jau galvoti apie LSB 
reprezentacinį vienetą. LSS Piranija, 
Brolijos Užsienio skyrius ir Jamboree 
fondas jau gali visa tai įtraukti į savo 
darbotvarkę, į savo planavimą.

Toliau P. Molis pabrėžia, kad 
europiečiai skautų vadovai mums buvo 
draugiškiausi, o taip pat Pietų Afrikos 
vadovai ir kai kurie iš Pietų Amerikos.

Petras pataria ateityje siųsti du 
atstovus į pasaulines jambores, nes 
vienam yra žymiai sunkiau pasiekti 
daugumą įvairių kraštų vadovų; dviems 
būtų daug patogiau ir nauda galėtų būti 
didesnė. Su tuo negalima nesutikti.

Garbė ir ačiū broliui Petrui Moliui už 
sėkmingą LSS atstovavimą!

s. O. Gešventas
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VILIOJA TOLUMA

Bronius Žalys 
deklamuoja

APIE 
ŽMONES, 
ŽEMĘ 
IR 
VĖJUS

MELSVA

Ant pečių kuprinėj visas mano turtas, 
rankoj ąžuolinė patvari lazda, 
prieky — kelio kaspinas užburtas, 
ant pečių kuprinėj visas mano turtas, 
mane gundo toluma melsva.

Eiklios kojos kelio žvyrą mina, 
gera žengti pro sodybas ir miškus.
Lyg klajūnas riteris, prieinantis tėvynę, 
nejuntu kaip kojos kelio žvyrą mina, 
šaukiu girioms ir kalnams: Pasveikinu aš jus!

Ateinu aš pasiilgęs girių unksmės, pievų plotų, 
ateinu apsidairyti nuo aukštų kalnų plačiai, 
pasidžiaugt gražia gamta, Kūrėjo duota, 
girių unksmėj pavėsingoj pasvajoti, 
pasisemt gražiausių įspūdžių apsčiai...

O laiminga valandėlė, kai sustojus 
mane šaukia tolumoj berymantys kalnai: 
Atkeliauk pas mus, laukuos ilgai klajojęs, 
kopk aukštyn, pažvelk tolyn, kaip užsimojęs, 
pasitiksim tartum brolį, kurio ilgimės seniai.-------  

ŽODIS

Paimu žodį 
ir gludinu jį širdimi 
kantriai ir ilgai, 
kad jis, 
kai jį skaitysi, 
mano dvasios liepsna 
tave paliestų-------

Kad jis, 
į tavo širdį kritęs, 
jausmų vaivorykštėmis 
suspindėtų, 
už brangakmenio blizgesį, 
už opalo žėrėjimą 
šviesesnėm-------
Opalas yra 
tiktai gražus akmuo, 
žodžiai — manos sielos 
atspindžiai--------

Juos suveriu į vėrinį 
ir dovanoju tau, 
o leiski man 
tavo sieloje 
atsispindėti...
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VASARA

Terra Australis! Vasaros tavo 
žavios ir nykios kartu.
Lengvas vėjelis palmes linguoja 
prie mėlynų vandenų.

Žiedas prie žiedo — gėlės margiausios 
žydi papėdėj kalnų. 
Tarp eukaliptų saule apsvaigęs, 
liūdesiu aš gyvenu.......

Pasivaidena vasaros šviesios 
Lėvens, Šventosios krantuos... 
Dūzgė ten bitės, siautė neramios 
kvepiančių liepų žieduos...

Polėkiai platūs, be rūpestėlių, 
juoko ir laimės tvane--------
Baltą ramunę norėčiau vėl skinti, 
burti, ar myli mane...

KAPŲ VĖJAI

SENOVĖS D A IN IU S

Dievai dainuoti galią davė man — 
Kokia tai pareiga! Koks pašaukimas! 
Dainuot įsakė man dievų ir protėvių vardan, 
paskelbt tautos dar būsimą likimą.--------

Aš tik žmogus, tik bitininkas miško, 
bet man krūtinėje ugnis dievų rusena, 
ir žodžiai degančia srove iš lūpų man ištryško — 
aš naują skatinu, pagarbindamas seną.

Kapų vartų nišose 
juodi vėjai groja per naktis, 
kol paryčiais 
jų sidabrinių fleitų muzika 
keisto ilgesio akorduose nutyla, 
ir jie, 
pamiršę 
ko čionai atėjo, 
patylom 
sukrinta žolynan 
poilsiui trumpam.

Jie lauks, 
ir lauks, 
ir gros, 
ir gros...

Jų melodingos fleitos 
vartų nišose 
patylom švilpaus, 
kai čia mane 
(o gal • tave?) 
iš tolo atlydėjus giminė, 
pagal tradicijas senas, 
balsingai apraudos.

Karžygių žygiuos burtas neįspėtas, 
tik aš žinau, ką burto žodžiai lemia, 
juos pakartos ateinančių laikų poetas: 
Lietuvi, amžiais teks tau ginti savo žemę!

Pašauks mane dievai į ramią dainių dausą, 
bet jums paliks sunkus lėmimas šitas.
Supraskit jūs, kurie šių žodžių klausot, 
jums amžių testamente įrašyta:

Nėra jėgos, kuri pakirstų laisvę, dievų duotą, 
jei nepalaužiama drąsa jūs būsit vainikuoti.--------
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FILISTERĖ SODEIKIENĖ 
CHICAGOJE SU
BERLYNO SIENA

Spalio 7—29 dienomis Chicagos 
„Galerijoje“ vyko filisterės dail. Zitos 
Sodeikienės kūrinių paroda, pavadinta 
BERLYNO SIENA. Paroda po to 
perkelta dviem savaitėm į Jaunimo 
centrą.

BERLYNO SIENA - tai paveikslų 
ciklas, pateikiąs laisvės, išreikštos 
peteliškės įvaizdžiu, kelionę už geležinės 
uždangos. Šią parodą aptardamas, A. 
Markelis tarp kitko sako:

„Kaip ir ankstyvesnėse bendrinėse 
ar individualiose parodose, taip ir šioje 
Z. Sodeikienė yra savita, individuali, 
nepriklausanti jokiai ypatingai srovei 
ar mokyklai. Išskyrus peteliškę, jos 
kitos figūros yra groteskinės, deformuo
tos. Sunkūs torsai ir neproporcingas 
masyvumas dar stipriau išryškina 
žmonių sudaiktėjimo bruožus. Fantas
tiški šlykštūs gyviai, deformuotos 
gyvulių figūros žmonių veidais (avių, 
jaučių ar kengūrų) iš siurrealistinės 
plotmės juos perkelia į natūralistinę. 
Centre tarp dviejų klasikinių kolonų, 
pastatytų ant deformuotų žvėrių 
nugaros, šalia budinčių suakmenėjusių 
bežadžių riterių, tarytum šventuose 
paveiksluose atvaizduota žmogėdrų 
„paskutinė vakarienė“. Iš viso Sodei
kienės paveikslai įgauna sakralinio 
pobūdžio, nelyginant kryžiaus keliai. Ši 
žmogėdrų vakarienė yra labiausiai 
emociniai sukrečianti, šiurpi, aukščiau
sia nužmogėjimo viršūnė, kur bevei
džiai veidai susėdę aplink stalą, pasi
dėję dubenyje krauju aptekusią 
žmogaus galvą. Tai lyg šventraščio 
palyginimas, Salomei pareikalavus šv. 
Jono galvos. Stipresniam įspūdžio 
sutirštinimui abejose „altoriaus“ — 
centrinio paveikslo — pusėse išstatyti 
krauju apšlakstyti veidai. Kraujo 
spalva kartojasi beveik iki šios dramos 
finalo, per visus kultūros bei civiliza
cijos sunaikinimo vaizdus. Net ir drobė

FU. Zita Sodeikienė prie „Berlyno sienos“. 
už paveikslo ribų aptaškyta kraujo 
spalva.

Visi paveikslai tampriai surišti 
vienas su kitu. Tarp jų nėra net rėmų, 
kurie trukdytų veiksmo eigai. Visas 
ciklas struktūriškai sudarytas iš trijų 
dalių. Vidurinė yra esminė dramos 
dalis. Jos apačioje yra žodinis turinio 
interpretavimas, pačios Sodeikienės 
poezija. Viršutinėje, stogų pavidalo 
dalyje išdėstyti trikampiai, autorės aiš
kinimu, reprezentuoja antikinę praeitį, 
stebinčią mūsų amžių, kvailai besišyp
sančią, abejingą ir net deformuotą. 
Paveikslų perskyrose, tarp stogų išdės
tyti kompozicijos sumetimais bokšteliai 
su kryžiaus ženklais reprezentuoja baž
nyčių ar kacetų bokštus ir krikščioniš
kosios Europos tylą.

Berlyno sienos ciklą papildė klasi
kinės ir elektroninės muzikos palyda, 
pritariant Debbie Vanderpool ir Becky 
Perry dainavimu, ir pačios autorės 
poezija apie peteliškę. Muzikinė dalis 

(nukelta į 28 psl.)
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FILISTERIS RUKŠĖNAS 
DEBIUTUOJA SU

POSĖDŽIU PRAGARE

Algis Rukšėnas, žurnalistas, 
autorius ir aktorius dabar debiutuoja 
kaip dramaturgas. Jis su savo trijų 
veiksmų satyriniu veikalu „Posėdis pra
gare“ įsijungia į negausų mūsų scenos 
veikalų pasaulį. Autorius veikale nesi
leidžia į jokias pragaro sąvokos plony
bes, į jokias pragaro dogmatines 
sampratas, čia pragaro vaizdai ir scena 
tarnauja kaip mintis siužeto pagy
vinimui ir išryškinimui. Ši sceninė saty
ra pasityčioja iš revizionistinės istorijos 
autorių, norinčių patikrinti istorijos 
veikimo principą ir linkmę. „Posėdis 
pragare“ gvildena prielaidą, kas atsi
tinka, kai velnias, atvykus Stalinui ir 
Hitleriui į pragarą, nebenori toliau likti 
velniu, nes nesijaučia esąs toks blogas, 
kaip šie naujieji pragaro gyventojai — 
didžiausi pasaulio nusikaltėliai. Velniui 
čia iškyla visa eilė klausimų: kaip 
istorija į juos — Staliną ir Hitlerį — 
reaguos ateityje, kodėl istorija vieniems 
atleidžia, juos rehabilituoja, bet tik ne 
velnią, kuris amžiams pasmerktas pra
gare. Velnias tai mato, supranta ir 
todėl piktinasi ir niršta ir kartu bijo, 
kad čia gali pasikartoti istorijos spren
dimų nepastovumas: šios dienos bar
baras — žmogžudys gali tapti ryt
dienos didvyriu.

Ir satyroje, Hitleriui ir Stalinui tapus 
pragaro gyventojais, velniui kyla min
tis, kad dabar yra geriausia proga įro
dyti, kad šie du didieji nusikaltėliai 
negali būti istorijos rehabilituoti. 
Velnias galvoja, jei jam pasiseks tai 
padaryti, jis pats jausis žmonijai gera 
padaręs, o istorija ir jį patį išteisins.

Tai įdomi ir nauja tema lietuvių 
dramaturgijoje.

FU Algis Rukšėnas, „Posėdžio pragare” 
autorius. D. Blynaitės nuotr.

Autorius, kuris Amerikon, Clevelan- 
dan, atvyko 1949 m., turėdamas vos 
ketverius metus, mokėsi lietuvių Šv. 
Jurgio pradžios mokykloje, bakalaurą 
įgijo Western Reserve universitete, o 
1971 m. Illinois valstybiniame universi
tete įsigijo magistro laipsnį iš politinių 
mokslų, gilindamasis į JAV ir sovietų 
santykių analizę.

Trumpą laiką pamokytojavęs, perėjo 
į žurnalistiką, iš pradžios dirbdamas 
kaip „The Telegraph“ laikraščio (Pai
nesville, Ohio) reporteris ir vėliau, nuo 
1968 iki 1971 m. dirbo UPI agentūroje. 
Simo Kudirkos šuolio į laisvę inci
dentas Algį Rukšėną „pasiuntė“ į 
Bostoną, kur Veitų globoje ir jų 
asmeniška parama parašė 368 psl. 
knygą „Day of Shame“, kurią 1973

* * * (nukelta į 28 psl.)
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MUSU pastogėje

SUKAKTUVININKAS KELIAUJA

Žurnalistas fil. Vilius Bražėnas, grįž
damas iš šešių savaičių paskaitų įsiparei
gojimo amerikiečiams devyniose valstijose, 
lapkričio pirmomis dienomis sustojo ir Chi- 
cagoje, kur vakarojo su vietos liet, spaudos 
darbuotojais, kalbėjo Šaulių namuose 
lietuvių visuomenei surengtoje paskaitoje ir 
pasidalino mintimis per „Margučio“ bei A. 
Daukienės radijo programas.

Žurnalistų vakaronėje V. Bražėnas po 
trumpo įvadinio žodžio, kuriame pabrėžė 
kiekvieno mūsų pareigą galimai plačiau 
amerikiečių tarpe skleisti informaciją apie 
komunizmo taktiką, praeities ir dabarties 
pragaištingą veiklą, ragino dalyvauti šio 
krašto politiniame procese, atidžiai stebint 
ir kitus informuojant apie rinktųjų vyriau
sybės narių ir viešąją opiniją nustatančios 
žinybos veiklą.

Kelias valandas vykusiose diskusijose 
dalyvavo beveik visi vakaronės dalyviai.

Šia proga malonu V. Bražėną prisiminti 
kaip daugelio skautiškų dainų, Taut. 
Stovyklų dainų autorių, kaip feljetonistą, 
Brolijos vyr. Laužavedį, skautininką, kariū
ną, „Aitvarų“ dainininką...

Šių metų pavasarį atšventusį pras
mingai žengto lietuviško-skautiško kelio 70 
m. sukaktį, sveikiname filisterį Vilių, sukū
rusį mums ir šiuos neužmirštamos dainos 
žodžius:

Dievui, tau, Tėvyne, ir žmonijai
Skiriam visą meilę mūsų širdžių!

NAUJA PLB VALDYBA

Praėjusią vasarą, kai Chicagoje vyko 
judrios Il-sios Pasaulio Lietuvių Dienos, čia 
taip pat rinkosi ir šeštasis Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimas. Šiame buvo pateikti 
PLB valdybos bei Kraštų Bendruomenių 
ataskaitos pranešimai, svarstyti savos bend
ruomenės veiklos planai ateičiai (lituanis
tinis švietimas, politinė-kultūrinė-politinė 
veikla, lituanistikos katedros uždaviniai) ir

išrinkti naujai kadencijai PLB vyriausieji 
organai — valdyba, Garbės teismas ir 
Kontrolės komisija.

Iš spaudoje aprašytų seimo darbų paty
rėme, kad svarstybos ten buvo rimtos, atsto
vai jautė savo atsakomybę ir pareigas atliko 
sąžiningai.

„Apie atliktus darbus išklausyti praneši
mai seimo narius įtikino, kad ir PLB val
dyba, ir Kraštų Bendruomenių valdybos ėjo 
teisingu keliu, uždavinius vykdė gerai, todėl 
ir didelės kritikos nė vienas pareigūnas 
nesusilaukė. Nors jau labai aiškiai buvo 
galima pajusti nepaprastai sunkias darbo 
sąlygas, stoką darbininkų ir ypač lėšų ir di
delį susirūpinimą tarpusavio nesutarimais, 
tačiau į ateitį buvo žvelgta viltingai. Tai
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parodė paruošimas naujų veiklos planų, 
kuriais buvo pradėta domėtis apie metus 
prieš seimą. Juos ruošė net penkios atskiros 
komisijos, kurios buvo sudarytos 1982 m. 
pavasarį.“ (B. Nainys)

Planų, rezoliucijų, darbų ateičiai ne
trūksta, o jų įgyvendinimas didžia dalimi 
priklausys nuo naujai išrinktųjų PLB 
vadovų. Linkime jiems sėkmės nelengvame 
išeiviškos lietuvybės darbe.

Malonu šia proga pažymėti, kad naujon 
PLB valdybon išrinkti ir trys ASS nariai: 
fil. Vyt. Kamantas — pirmininkas (taip pat 
buv. V-tosios valdybos pirm.), fil. Tomas Re- 
meikis — pirmininko pavad., ir t.n. Dan. 
Korzonienė — reikalų vedėja.

Kviečiame atkreipti dėmesį į „Įvykių ir 
pastabų“ skyrelyje dedamą T. Remeikio 
žodžio ištraukėlę; žodis tartas seime nau
josios PLB valdybos vardu.

MELBURNE MINĖTAS
LSS 65-METIS

Spalio 16 d., Melburno Lietuvių namuose 
akademikai skautai suruošė mūsų skautijos 
65 m. jubiliejaus minėjimą. Jį trumpu žodžiu 
pradėjo ASS skyriaus pirmininkas ps. fil. 
Algimantas Žilinskas, supažindindamas su 
akademikų skautų veikla. Paskaitą apie liet, 
skautijos 65 m. veiklą skaitė rajono vadas 
s. Alb. Pocius. Antrą paskaitą apie uni
versitetus ir lietuvius studentus skaitė Aldo
na Butkutė.

Meninėje dalyje su daina ir gitara pasi
rodė fil. Loreta Cižauskaitė, fil. Andrius Vai
tiekūnas paskaitė Igno Šeiniaus kūrybos, o 
Algis Šimkus — savo humoristinės poezijos. 
Po minėjimo buvo kavutė.

Minėjimą pravedė Andrius Vaitiekūnas.
Alb. Pocius

SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUS

Filisteriai Teresė Gaidelytė ir Edvardas 
Meilus, j r., kuriuos skyrė nemaži toliai 
(Teresė iš Omahos, Edvardas iš 
Worcesterio), rugsėjo 24 d. anų nuotolių 
pusiaukelėje — Chicagoje, Nekalt. Prasid. 
parapijos bažnyčioje sumainė aukso žiedus, 
pasižadėdami eiti bendru gyvenimo keliu.

Sesė Teresė, Mūsų Vyčio techninė ir 
meninė redaktorė, paskutinius kelerius 
metus buvo apsistojusi Chicagoje. Gyven
dama su tėveliais Omahoje, ten mokėsi lit. 
mokykloje, skautavo, priklausė taut, šokių 
grupei ir chorui; ten taip pat baigė College 
of St. Mary. Puiki fotografė, dalyvavusi krū
voje foto parodų, atžymėta premijomis.

Fil. Edvardas yra baigęs Worcester Poli
technikos institutą, įsigydamas du 
magistrus: chemijos ir inžinerijos. Skau
tininkas, gilvelistas; šalia profesinio darbo 
ėjęs įvairias vad. pareigas PLJS, PLB ir 
LSS. Vienas liet, radijo valandėlės „Auš
ros“ steigėjų, nuolatinis programos parnešė
jas ir vedėjas.

Teresė ir Edvardas pirmą kartą rankas 
prie vakarinio laužo supynė prieš dešimt
metį Beaumont, Ohio, vykusioje Jubi
liejinėje. Vėliau buvo kitos stovyklos, są
skrydžiai... O paskui, kaip ir daugelyje mūsų 
liaudies pasakų: apsivedė ir ilgai ir lai
mingai gyveno!

Daug laimės, džiaugsmo ir ilgų lietuviš- 
ko-skautiško darbo metų!

23

25



Šventės programai ruošiasi filisterės T. 
Vingilienė, J. Viliūnienė, A. Adomaitienė ir 
M. Milienė.

ASL parodėlę paruošė filisteriai B. Barkus, 
A. Jakštas ir I. Jonaitis.

Metinėje šventėje dalyvavę Sydnejaus filisteriai,-ės.

Visos nuotraukos fil. E. Jonaitienės.
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Dalis naujų senjorų ir tikrųjų narių su tėvais. e - T „ .
Šventes nuotraukos J. Tamulaičio.

Pasižadėjimo lapą pasirašo t.n. Indrė Rudai- 
tytė, eilės laukia t.n. Rita Bartuškaitė. 
Kairėje kandidačių globėja G. Liubinskaitė.

PIRMAS ĮNAŠAS KATEDRAI

Lapkričio 4 d. lietuvių visuomenės 
atstovai įteikė 200,000 dol. pirmojo įmokėji- 
mo lituanistikos katedrai Illinois universi
tete Chicagoje įsteigti. Tuo sėkmingai už
baigtas pirmasis ir daugelio nuomone — 
pats sunkiausias katedros įkūrimo proceso 
etapas.

Įteikimo iškilmėse, kurios vyko ištai
gingoje administracijos pastato 23-čio 
aukšto salėje, 150,000 dol. čekį įteikė JAV 
LB Švietimo tarybos pirm. Jonas Kavaliū
nas, katedros lėšų telkimo komiteto pir
mininkas. Pridėtinį 50,000 dol. čekį įteikė 
Viktoras Naudžius, Lietuvių Fondo val
dybos pirmininkas. Taip ir susidarė tarp 
PLB Fundacijos ir universiteto vadovybės 
pasirašytos sutarties reikalaujamoji 200,000 
dol. suma.

Universiteto vardu įnašus priėmė prof. 
Nicholas Moravcevich, universiteto vysty
mosi direktorius (Director of Campus 
Development), sutarties pasirašymo prieš 2 
metus laiku kaip tik buvęs slavistikos 
departamento vedėjas ir visą tą laiką litua
nistikos katedrą entuziastingiausiai rėmęs.

Visi trys minėtieji asmenys šio neeilinio 
įvykio proga pasakė atitinkamas kalbas.
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Illinois universitete kalbasi lituanistikos 
studentė — skautė Liana Vaičiulytė ir 
asistentė fil. Dana Račiūnaitė.

Atidaromąjį žodį tarė PLB valdybos bei 
PLB Fundacijos pirm. Vytautas Kamantas 
(ASS filisteris), vadovaująs institucijoms, 
kurių dėka katedros įkūrimo mintis ir gavo 
eigą.

Oficialiąją iškilmių dalį sklandžiai pra
vedė prof. Marija Stankus-Saulaitė (ASS 
filisterė), dabartinės lituanistinės pro
gramos vedėja.

O kas toliau? Finansiniu atžvilgiu, iki 
kitų metų rudenio reikia sutelkti dar 100,000 
dol. ir po to kiekvienais metais tą pačią 
sumelę ligi 1987 m.

O kada katedra pradės veikti? Ogi atei
nančių metų rudenį. Prieš tai (jau šiais 
metais) bus sudarytas komitetas, kuris ieš
kos katedrai tinkamo vedėjo ir kitų jos šta
bo narių.
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BERLYNO SIENA
(atkelta iš 20 psl.) 

daugiau išryškino lyrinius ciklo mo
mentus.

Visas Berlyno sienos ciklas yra 
emociniai stiprus, savo tikrove brutalus 
ir pradžioje bei priešpaskutiniuose ke
liuose paveiksluose lyriškas. Nuostabus 
fantazijos pasaulis leidžia jai kurti 
pasakiškas būtybes, kartais demoniš
kas, bet dažniausiai deformuotas tiek 
dvasiniai, tiek ir fiziniai, masyvias, 
bedvases, kartais paliestas humoro 
brūkštelėjimais. Kiekviena detalė yra 
kruopščiai išstudijuota ir išbaigta“.

POSĖDIS PRAGARE
(atkelta iš 21 psl.)

metais išleido David McKay Co. New 
Yorke. Knyga amerikiečių kritikų buvo 
labai gerai įvertinta. Už ją autorius 
laimėjo Ohioana Library Assn, „best 
non — fiction award“, Ohio lietuvių 
gydytojų draugijos ir Vydūno Jaunimo 
fondo premijas.

Algis Rukšėnas yra veiklus lietuvių 
kolonijos narys ir veikėjas. Nuo pat jau
nų dienų skautas, vėliau „Grandinėlės“ 
šokėjas (penkerius metus), „Vaidilos“ 
teatro aktorius, pats sukūręs charak
teringų komiškų vaidmenų. Ketverius 
metus (1973—77 m.) buvo Alto Cleve
land© skyriaus valdybos narys ir pirmi
ninkas. LB Cleveland© apylinkės val
dybos narys, o nuo 1979 m. — JAV LB 
Kultūros Tarybos narys ir šiuo metu 
Cleveland© skautų akademikų filisterių 
sąjungos pirmininkas.

Vacys Rociūnas

MV redakcijos prierašas: Alg. 
Rukšėno „Posėdį pragare“ scenon 
išvedė P. Maželis. Jo režisuotąją satyrą 
Clevelando „Vaidilos“ aktoriai parodė 
Chicagoje vykusio VI-jo Teatro festi
valio metu — Padėkos dienos 
savaitgalį.
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JUBILIEJINĖS
STOVYKLOS
SUVESTINĖ

Lietuvių Skautų Sąjunga kas 10-ti 
metai, peržvelgdama savo nueitą kelią, 
ruošia Tautines Stovyklas; jų jau buvo 
šešios. Nuo 1953, irgi kas 10 metų, pradėtos 
ruošti ir Jubiliejinės Stovyklos jas įterpiant 
tarp tautinių. Taip Jubiliejinės Stovyklos 
suruoštos 1953, 1963, 1973 m., o pasku
tinioji, pavadinta AUŠROS vardu, vyko 
š.m. liepos 31—rugpjūčio 13 dienomis netoli 
Auroros miestelio, Ontario valstijoje, Kana
doje, kanadiečių skautų stovyklavietėje 
„Woodland Trails“.

STOVYKLOS TIKSLAI

1. Suteikti progą skautiškam jaunimui 
susitikti, užmegzti naujų draugysčių ir pasi
justi nariais didingos lietuviškos šeimos, į 
kurią visi sudedame savų skilčių ir asme
niškos kūrybos lobį;

2. Skautiškoje stovykloje uždegti jau
nimą lietuviškosios skautybės dvasia ir pa
dėti įsigilinti į savo tautos, bendruomenės, 
kultūros ir visuomeniškus uždavinius;

3. Tęsti LSS tradicijas ir perduoti jas 
jaunimui;

4. Paminėti Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo, lietuvių skautų įsikūrimo, 
„Skautų Aido“ ir kitų prasmingų įvykių 
(„Aušros“ laikraščio, Dariaus-Girėno skri
dimo, lordo Robert Baden Powellio atsilan
kymo Lietuvoje) sukaktis.

Stovyklos motto: STIPRĖKIME, DIRB
DAMI KARTU!

Stovyklos šūkis: AUŠRA, LIETUVA - 
TEGYVUOJA SKAUTIJA!

Šios Jubiliejinės Stovyklos rengėjas — 
LSS vadovybė. Jos pavedimu, stovyklos 
įruošimu, ūkiu ir kt. rūpinosi LSS Kanados 
rajono broliai ir sesės, vadovaujami rajono 
vado v.s. Česlovo Senkevičiaus; sudarytas 
Jub. Stovyklos Rengimo Komitetas, kurio 
pirmininku buvo ps. Algis Senkus.

STOVYKLOS VADOVYBĖ

Jubiliejinė Stovykla susidėjo iš keturių 
pagrindinių stovyklų: Seserijos, Brolijos,

Akademinio Skautų Sąjūdžio (ASS) ir Ben
drijos.

Bendrajai Jubil. Stovyklai vadovavo 
LSS Tarybos Pirmininkas v.s. fil. Sigitas 
Miknaitis, jo pavaduotojas — v.s. Jonas 
Paronis, komendantas — s. Vyt. Turūta, 
vėliau — s. Juozas Orentas, registracija ir 
finansais rūpinosi s. fil. Kęstutis Jėčius; 
stovyklos iškilmingų pamaldų tvarka — s. 
kun. Augustinas Simanavičius, OFM, reli
ginėmis programomis rūpinosi seselė s. 
Igne Marijošiūtė, reprezentacija ir svečiais
— v.s. Irena Kerelienė ir v.s Česlovas Kiliu
lis, ypatingais reikalais — v.s. fil. Ant. 
Paužuolis, budintis skautininkas — v.s. 
Juozas Šalčiūnas, sekretorė — ps. Asta 
Saplienė ir kt.

Seserijos Stovyklai vadovavo v.s. fil. 
Danutė Eidukienė, talkinama pavaduoto
jos ps. Dalės Gotceitienės, komendantės fil. 
psl. Eglės Rimavičiūtės, adjutantės- 
korespondentės v.s. Alės Namikienės ir kt. 
Sesių stovyklą sudarė 4 rajonai: Kanados
— Ramiojo Vandenyno (vadovė s. Aldona 
Baltakienė), Atlanto — Australijos — 
Europos (vadovė j.s. Genė Treinienė), 
Vidurio (vadovė ps. Aldona Miškinienė) ir 
Skautininkių-Židiniečių rajonas (vadovė ps. 
Dalė Gotceitienė).
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Brolijos Jubiliejinei Stovyklai vadovavo 
v.s. fil. Vytautas Vidugiris, pavaduotojai — 
v.s. fil. Kazys Matonis ir v.s. Vytautas 
Skrinskas, komendantas — v.s. Vytautas 
Jokūbaitis, adjutantas — s. Ramūnas Bužė- 
nas ir kiti. Brolijos rajonas buvo suskirs
tytas į pastovykles: vilkiukų (viršininkas 
ps. Kastytis Batūra), skautų (virš. — v.s. fil. 
Eug. Vilkas), prityrusių skautų (j.s. Ginta
ras Čepas ir vytis Algis Garsys) sk. vyčių 
(virš. — ps. fil. Eduardas Meilus, jr., pava
duotojas — j.s. fil. Rim. Šarkis).

ASS stovyklai vadovavo pirmą savaitę 
ps. fil. Dalia Petreikytė, vėliau — fil. Danu
tė Molytė. Bendrijos stovyklos viršininkas 
— v.s. fil. Petras Molis.

Abi pastarosios stovyklos išsidėstė pail
gu ratu pagal „Aušros“ taką.

SKAIČIAI, ATSTOVAI

Stovyklavo virš 800 skautų,-čių iš Ka
nados, JAV, Australijos, Anglijos, Vokie
tijos ir Brazilijos. Gausiausi buvo JAV 
lietuviai skautai,-tės, čia suskridę iš Vidurio 

(Chicagos, Cleveland©, Detroito, Omahos), 
Atlanto (New Yorko, Bostono, Elizabetho, 
Hartfordo, Philadelphijos, Washingtono, 
Waterbury, Worcesterio) ir Ramiojo Van
denyno (Los Angeles) rajonų. Kanados 
rajonas — šeimininkai (iš Montrealio, To
ronto, Hamiltono, Niagaros pusiasalio, 
Londono ir Delbi) irgi buvo gausūs savo 
skaičiais. Australijos rajonui atstovavo 5 
broliai: sydnejiškiai v.s. fil. Balys Barkus ir 
v.s. Bronius Žalys ir geelongiškiai — j.s. fil. 
Rimantas Šarkis, ps. Petras Volodka ir s.v. 
si. Algis Bindokas. Europos rajonui atsto
vavo — iš Anglijos v.s. Bronius Zinkus ir 
ps. Irena Gerdžiūnienė, iš Vokietijos — v. 
sk. — Laima Sruoginytė. Pietų Amerikos 
rajono atstovas — Brazilijos lietuvis sk. 
vytis Markus Lipas.

UŽSIĖMIMAI. Jubil. Stovykla daugu
moje buvo skirta jaunimo bei vadovų susi
pažinimui, ryšių atnaujinimui bei naujų už
mezgimui, parodymui, kaip LSS veikė per 
pastarą dešimtmetį, tačiau netrūko ir įvai
rių užsiėmimų. Seserijos Tautinio Auklė
jimo skyriaus vedėjos s. fil. Liudos Rugie-

Atžygiuoja Vidurio rajono sesės! (TG)
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nienės rūpesčiu, talkinant eilei vadovių (s. 
Laimutė Lelienė, v.sk.v.sl. Danutė Petro
nienė ir kt.), buvo suruošti keli Lietuvos 
pažinimo užsiėmimų ciklai, kai kurie užtru
kę net po pora dienų: „Parapija ir mes“, 
„Lietuvos sodžius“, „Senpilė“, „Derliaus 
šventė“ ir kt. Jie vyko bendrajame Jubilie
jinės rajone, į juos įsijungiant Brolijos ir 
Seserijos stovykloms. Čia buvo suruoštos ir 
Tautinio Auklėjimo parodos, ryškinančios 
vykstančius užsiėmimų .ciklus. Parodose ir 
užsiėmimuose stipriai pabrėžta Parapijos 
metų ir „AUŠROS“ laikotarpio reikšmė.

Paskiros LSS šakos — Seserija, Brolija, 
ASS — suruošė savo dienas, kurių metu 
buvo paryškinta jų veikla. Savo dienas 
šventė ir atskiri rajonai. Jas ruošė Kanados 
(rugpjūčio 2 d.), Atlanto (rugp. 3), Austra
lijos (rugp. 4), Ramiojo Vandenyno (rugp. 8) 
ir Vidurio rajonas (rugp. 11). Brolijos ir 
Seserijos paskiros šakos suruošė įvairaus 
pobūdžio skautoramų, jūros skautai — 
Jūros Dieną. Rugpjūčio 9 ir 10 d. vyko 
ekskursijos į Niagaros krioklius. Vyr. skau
tės, skautai vyčiai ir akademikai ruošė savo 
uždaras sueigas, kurių metu ne vienas kan
didatas,-tė gavo naujus „šlipsus“ ar 
spalvas.

Administracijos — Vadijos pastate s. 
Algirdas Vaitiekaitis suruošė Tėvynės Paži
nimo ir Nepriklausomos Lietuvos 1918—83 
parodas, o v.s. fil. Liudas Ramanauskas — 
Kaziuko mugių eksponatų parodą.

SVEČIAI. Rugpjūčio 6—7 d. (šeštadienį 
ir sekmadienį) Jubiliejinę aplankė daug 
svečių: vieni jų atvyko iš JAV — Chicagos, 
Cleveland©, Detroito, kiti — iš Kanados 
miestų, daugiausiai iš Toronto. Apsilankė 
ir kitų tautybių skautų,-čių atstovai: ka
nadiečių, estų, latvių, ukrainiečių ir vengrų. 
Specialaus priėmimo metu jie pareiškė 
daug gražių linkėjimų lietuviams skau
tams,-tems. Tačiau populiariausi šios 
stovyklos svečiai buvo v.s. Valdemaras 
Šenbergas, vienas pirmųjų LSS vadovų, 
skautauti pradėjęs 1915 m. Rusijoje, ir v.s. 
Apolonija Šenbergienė, kuriuos ilgais aplo
dismentais ir atsistojimu gerbė salėje susi
rinkę vadovai,-vės.

Buvo ir daug kitų įžymių svečių: 
Lietuvos konsulas Kanadoje dr. Jonas 
Žmuidzinas su ponia, JAV Liet. Bendruo
menės pirmininkas dr. Antanas Butkus ir 
kt. Svečiai priėmimo metu apdovanoti 
dovanėlėmis ir vėliau pakviesti kuklioms

Australijos atstovai Jub. Stovykloje: v.s. B. 
Žalys, fil. B. Barkus, fil. Rim. Šarkis, ps. P. 
Volodka ir s.v. Alg. Bindokas. (JT)

stovyklinėms vaišėms.
DIDYSIS PARADAS. Sekmadienį (rugp. 

7) Jub. Stovyklos vėliavų aikštėje įvyko 
didysis paradas, kuriame (įskaitant savait
galio stovyklautojus) dalyvavo apie 1000 
brolių-sesių, stebint gausiems svečių bū
riams ir aukštajai LSS vadovybei. Vėliavų 
nuleidimo iškilmių metu eilė vadovų,-vių 
apdovanota aukštaisiais LSS žymenimis.

STOVYKLOS RELIGINIS GYVENI
MAS. Stovyklos religiniu gyvenimu rūpi
nosi būrelis kunigų-skautininkų: Seserijos 
dvasios vadovas — v.s. Juozas Vaišnys, S J, 
Brolijos dvasios vadovas — s. Paulius Bal
takis, s. Augustinas Simanavičius, OFM, 
LSS Kanados Rajono dvasios vadovas v.s. 
Stasys Kulbis, SJ, ir Marijos Nekalto Pra
sidėjimo ordino seselė s. Igne Marijošiūtė. 
Evangelikus skautus stovykloje lankė kun. 
dr. Eugenijus Gerulis.

STOVYKLOS MAITINIMU rūpinosi ps. 
Marius Rusinas, talkinamas Romo Ka
lantos sk. vyčių būrelio narių; valgyklą 
tvarkė s. Ona Balsienė, padedama būrio 
pasišventusių skautininkių ir vyr. skaučių. 
Kepimas vyko kieme įruoštoje didžiulėje 
virtuvėje, kita — virtuvėje prie valgyklos. 
Prie šio darbo buvo įjungiami ir patys sto
vyklautojai: kasdien prie kepimo talkino 6 
broliai, prie virimo — 6 sesės. Valgyklai
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esant neperdidžiausiai, valgyti teko pamai
nomis.

Pavalgydinti virš 800 asmenų iš vienos 
virtuvės nebuvo juokų darbas, ir čia plušu- 
sias seses (bei brolius) reikėtų apdovanoti 
medaliais.

KITOS INSTITUCIJOS. Buvo leidžia
mas Jubil. Stovyklos laikraštis „Spin
duliai“, kurį redagavo s. Birutė Kidolienė, 
talkinama v.s. Broniaus Žalio, v.s. Reginos 
Petrutienės, v. sk. si. Linos Kidolytės ir krū
vos bendradarbių. Laikraštėlio išėjo 7 nr., 
1000 egz. tiražu.

Jubil. Stovyklos vartotojus aptarnavo 
net keliose „įstaigos“. Veikė stovyklos 
paštas (ved. v.s. Vladas Bacevičius) ir dvi 
krautuvėlės, kur stovyklautojai galėjo nusi

pirkti suvenyrų, stovyklinių baltinių ir kitų 
stovyklautojui būtinų reikmenų.

UŽBAIGIANT. Nors (ypač pradžioje) 
stovyklą vargino įkyrūs lietūs ir drėgmė, 
jaunieji broliai-sesės neprarado jaunatviš
kos dinamikos: dainavo, krėtė pokštus, juo
kėsi, nežiūrint, ar lietus lijo, ar saulė švietė. 
Stovyklose jautėsi gaji varžybų dvasia. 
Mums australiečiams buvo pastebimas jau
nųjų mandagums: pažįstamą ar 
nepažįstamą, kur besutiktų, jaunimas man
dagiai sveikino.

Ši LSS Jubiliejinė Stovykla buvo tikrai 
didingas mūsų jaunimo pasirodymas, tei
giantis, kad lietuviškoji skautybė tebėra 
gyva ir gaji, ypač ten, kur yra didesni mūsų 
tautiečių susigrupavimai.

v.s. Bronius Žalys

Miško Broliai savo stovyklavietės pievoje. (TG)
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SUMUSTINIS

KAI FILISTERIAI
GLOBOJA ANŪKĖLIO S...

Fil.: — Kodėl tavo broliukas verkia? 
Juk sakiau duoti jam, ko tik jis nori.

Linutė: — Aš jam iškasiau duobutę, 
o dabar jis nori, kad duobutę atneščiau 
jam į kambarį...

*

Auksė: — Žinai, seneli, mūsų naujieji 
kaimynai labai neturtingi.

Fil.: — O kodėl tu taip manai?
Auksė: — Kai jų vaikas prarijo 

centą, visi labai susirūpino.

*

Filisterė, žiūrėdama į išsitepusį savo 
vaikaitį: — Kas su tavim, Dariau, atsi
tiko?

Darius: — Įkritau į purvyną, 
močiute...

Ffl.: _ Su geriausiomis savo 
kelnėmis?

Darius: — Aš neturėjau laiko jų 
nusiimti!

*

Fil.: — Na, Laimute, kiek tau duoti 
saldainių?

Laima: — Tlis, seneli.
Fil.: — Ne tlis, bet tris. Kol teisingai 

neištarsi, neduosiu. Na, kiek?
Laima: — Dvylika!

*

Fil.: — Ar tu žinai, Vincuti, koks yra 
brangiausias gyvūnas?

Vincukas: — Žinau, tai dramblys!
Fil.: — Dramblys! Kodėl?
Vincukas: — Nes jo visi kaulai yra 

iš dramblio kaulo.

lr filisteris po rytmetinės mankštos. A. Jakšto pieš.Vilkiukas
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